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عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران با بیان آنکه نرخ عفونت 
اچ آی وی با سرعت بیشتری نزد زنان در مقایسه با مردان در حال افزایش 
است و درمیان زنان هم زنان جوان، بیشتر در معرض خطر قرار دارند 
گفت: »آنچه نگرانی ها را در مورد ایدز در کشور ایران افزایش می دهد 
نسبت به سرعت رو به رشد تعداد موارد ابتال از طریق ارتباطات جنسی 
محافظت نشده در مقایسه با سایر روش های انتقال ویروس است که با 
آغاز “موج سوم ایدز” در ایران شناخته شده است.« شیرین احمدنیا در 
نشست »ایدز، مادری و آسیب پذیری مضاعف زنان« افزود: »بیماری 
ایدز سالهاست که در سراسر جهان در حال گسترش است و در میان 
مردمی که نسبت به خطر آن به اندازه کافی آگاهی نداشته اند، به صورت 
به  بیماری  این  آنکه  بیان  با  ادامه  در  می گیرد. وی  قربانی  روزافزونی 
سرعت به چهارمین علت مرگ و میر در جهان امروز تبدیل شده است، 
اظهار کرد: »علی رغم این که مردان در ابتدا بیشترین قربانیان این بیماری 
بوده اند، اما نرخ عفونت اچ آی وی)ایدز( با سرعت بیشتری نزد زنان در 
مقایسه با مردان در حال افزایش است؛ این درحالیست که درمیان زنان 
هم، زناِن جوان، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.« این عضو هیات 
مدیره انجمن جامعه شناسی ایران ادامه داد: »آنچه نگرانی ها را در مورد 
ایدز در کشور ایران افزایش می دهد نسبت به سرعت رو به رشد تعداد 
موارد ابتال از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده در مقایسه با سایر 
روش های انتقال ویروس است که با آغاز “موج سوم ایدز” در ایران 
شناخته شده است.« احمدنیا تصریح کرد: »تفاوتی در نحوه ابتالی به 
این ویروس در ایران دیده می شود و آن نسبت باالتر انتقال از طریق 
سرنگ آلوده )در میان معتادان و افراد زندانی( بوده؛ این درحالیست که 
انتقال از طریق تماس جنسی در نتیجه رفتارهای پرخطر نیز به سرعت 

رو به افزایش است.«
وی افزود: »در میان زنان، نسبت قابل توجهی را مبتالیانی تشکیل می دهند 
که در چارچوب روابط زناشویی و در کانون خانواده مبتال شده اند یعنی 
از طریق همسرشان و در چارچوب ایفای نقش همسری و مادری بیمار 
شده اند.« این عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در ادامه افزود: 
»در سال های اخیر در مجموعه تالش هایی که برای مقابله با گسترش اچ 
آی وی)ایدز( صورت می گیرد بیش از پیش به مسئله  تفاوت های جنسیتی 
توجه شده است، زیرا این شناخت به تدریج حاصل شده است که زنان 
و مردان به نسبت های متفاوتی در معرض ابتالی ایدز قرار دارند و مبتال 
می شوند.« احمدنیا در ادامه عنوان کرد: »علی رغم این که در بسیاری 
از نقاط جهان، به ویژه در جوامع پیشرفته تر امیدواری در باب تثبیت 
و کنترل روند گسترش ایدز به وجود آمده است، با این حال همچنان 
در برخی مناطق جهان نظیر آفریقا، نسبت های گسترش این بیماری در 
میان زنان و مردان بسیار نابرابر رشد کرده است.« وی در ادامه افزود: 
»درجنوب افریقا زنان رقمی در حدود 58 تا 62 درصد ابتال به اچ ای 
وی مثبت را به خود اختصاص داده اند؛ این درحالیست که نگاهی به 
آمارهای جدید نشان می دهد که در برخی مناطق جنوب آفریقا  بیش از 
یک نفر از  هر سه زن، در محدوده ی سنین 25 تا 34 سالگی،  اکنون با 

ویروس اچ آی وی به حیات خود ادامه می دهند.«
این عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران افزود: »در روند رو 
به گسترش ایدز در جهان، همه در معرض ابتال قرار دارند، اما تهدید 
ایدز برای زنان در مقایسه با مردان باالتر است.« احمدنیا در خصوص 
چرایی این مسئله تصریح کرد: »از لحاظ شرایط بیولوژیک تفاوت های 
دستگاه تناسلی زنان و مردان، زنان را در وضعیت ابتالپذیری و آسیب 
پذیرِی باالتری قرار داده است به طوریکه سطوح مخاطی بیشتری در 
معرض آلودگی به ویروس قرار دارد.« وی در ادامه افزود: »همچنین 
آنکه وابستگی اقتصادی زنان به شرکای زندگی شان، باعث آسیب پذیری 
بیشتر آنها می شود زیرا از قدرت تصمیم گیری برای محافظت از خود 

در مقابل مخاطره ابتال به ویروس اچ آی وی برخوردار نیستند.« وی 
ادامه داد: »مالحظات و محدودیت های فرهنگی باعث می شود که زنان 
و مردان اطالعات و آگاهی های الزم را در زمینه ارتباط زناشویی سالم 
دریافت نکنند. در حال حاضرخشونت و پرخاشگری در خانواده، بروز 
رفتارهای پرخطر، عدم رعایت حقوق بهداشت باروری، انتظارات  و 
از جمله  مسائل و مشکالت   ... متقابل همسران، و  حریم خصوصی 
رایج در زمینه ارتباطات سالم و سالمت اجتماعی همسران است که زنان 
را آسیب پذیرتر می کند؛ به ویژه زنانی که از پایگاه اقتصادی اجتماعی 
پایینی برخوردار باشند و نتوانند در یک چانه زنی معقول و منطقی در 
مقابل تحمیل شرایط نامطلوب ایستادگی کنند.« این عضو هیات علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: »افراد اچ آی وی مثبت همواره به 
قربانیان تبعیض و انگ منفی ایدز تبدیل می شوند و عالوه بر این که 
ناچارند با مشکالت و چالش های مبارزه با خود بیماری دست و پنجه 
نرم کنند، بار اضافی طرد از سوی افراد خانواده یا دوستان  را نیز متحمل 
می شوند و گاه از خانه ، از محل  تحصیل یا کار، حلقه های دوستی شان 
و... رانده می شوند و قربانی انواع خشونت و طرد و تبعیض هستند.« 

 احمدنیا تاکید کرد: »این طرد اجتماعی، افراد مبتال را تا حد زیادی حتی 
از کسب حمایت های اجتماعی که برای بهبود هر نوع بیماری ضرورت 
دارد محروم می کند. در برخی از موارد این بیماران از ساده ترین حقوق 
اجتماعی، امکان ازدواج، ورود به اشتغال، حفظ موقعیت های شغلی یا 
تحصیلی، سکونت در برخی محله ها و حوزه های همسایگی و برخورداری 
از امکانات رفاهی یا حتی پزشکی و درمانی به دلیل وجود واکنش های 
نادرست سایرافراد جامعه و حتی پرسنل پزشکی و بهداشتی نهادهای 
ارائه دهنده خدمات درمانی و بهداشتی محروم می شوند.« این عضو هیات 
مدیره انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: »زنان نیز 
مانند مردان در معرض مشکل استیگما یا برچسب و انگ منفی به دلیل 
ابتالیشان به این بیماری قرار دارند، هر چند مشاهدات نشان می دهد که 
حتی در این زمینه نیز، زنان به نسبت های باالتری در مقایسه با مردان، 
از انگ و برچسب منفی مرتبط با شیوه های ابتال به این ویروس رنج 
می برند.« احمدنیا تصریح کرد: »جامعه همواره مدارای بیشتری نسبت 

از  مبتال  زنان  که  است  این  بر  تصور  زیرا  داشته،  روا  مبتال  مردان  به 
دایره نجابت خارج شده یا زنانی بی مسئولیت و بی بند و بار بوده اند 
و بنابراین  فشار و عذاب ناشی از باورهای غلط و برچسب زنی علیه 
مبتالیان به این ویروس، برای زنان به شکلی مضاعف تجربه می شود؛این 
درحالیست که به واسطه موقعیت نابرابر زنان در سطح جامعه و مسائلی 
همچون فقر و هویت وابسته آنان شاهد رفتارهای تالفی جویانه و انتقام 

گیرانه هم بوده ایم.«
وی در ادامه با تاکید برآنکه مبارزه با انگ و برچسب های ناخوشایند 
مرتبط با  ایدز که ادامه حیات را برای مبتالیان بسیار دشوار می سازد، 
کمابیش به همان اندازه تأمین و تدارک مراقبت های درمانی مؤثر برای 
مقابله با بیماری اهمیت و ضرورت دارد گفت: »با توجه به این که مبارزه 
با نگرش های منفی و تغییر نگرش  نسبت به مبتالیان به  ایدز و ریشه 
کن کردن این گونه برچسب زنی ها در میان مردم کار آسانی نیست، الزم 
است که به دنبال اقداماتی برای بهبود شرایط و کیفیت زندگی مبتالیان 
به این ویروس باشیم.« این عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
افزود: »یافته های پژوهشی حکایت از این داشته که برخی از اقدامات 
مشاوره ای،  خدمات  ارائه  گسترده،  رسانی  اطالع  همچون  مداخالتی 
آموزش مهارت های مقابله و تماس و معاشرت مستقیم مردم با افرادی 
که با این ویروس زندگی می کنند )مقابله با پنهان کاری ناگزیر( در این 

زمینه مؤثر واقع شده اند.«
احمدنیا ادامه داد: »از سوی دیگر می توان به مداخالت مفید دیگری نیز 
همچون آنکه افراد مبتال به ویروس اچ آی وی را  در خصوص حقوق 
انسانی بنیادینشان آموزش و آنها را با شیوه پیگیری و احقاق این حقوق، 
از طریق فرایندهای قانونی و حقوقی آشنا کنیم نیز در دستور کار قرار 
گیرند.« وی در پایان با بیان آنکه در صورت ابتال به این بیماری فرد 
طرد ، تبعیض و محرومیت تحمیلی را تجربه می کند گفت: »در چنین 
شرایطی ضرورت آگاه سازی و حساس سازی از طریق بسیج نیروهای 
اجتماعی و راه اندازی انجمن های حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در 
جهت گسترش حمایت های اجتماعی نسبت به مبتالیان به این بیماری 

بیش از پیش ضرورت دارد.«
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خانه ملت:عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه درمان 
سوختگی بسیار هزینه بر است بهبود وضعیت این بیماران را نیازمند 
افزایش پوشش بیمه ای، تخت های سوختگی و همچنین بیمارستان های 

مجهز دانست.
عباسعلی پوربافرانی، با انتقاد از کمبود بیمارستان سوانح سوختگی در 
کشور، گفت: »عالوه بر این با کمبود تخت سوختگی نیز روبه رو هستیم 

و بیمارستان سوختگی مجز به تعداد کافی در کشور وجود ندارد.«
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه ساالنه 
تعداد زیادی در کشور دچار سوختگی می شوند که این موضوع اهمیت 
افزایش تخت های بیمارستانی و همچین بیمارستان مجهز سوختگی  را 
دوچندان می کند، تصریح کرد: »متاسفانه بیمارستان های سوختگی تنها در 
کالنشهرها وجود داشته و استان های کوچک و محروم فاقد برخورداری 
از این مراکز درمانی است.«  وی با انتقاد از بیماران سوختگی مناطق 
محروم به علت نبود مراکز درمانی مجهز به اجبار باید به کالنشهرها 
سفر کنند، تصریح کرد: »این در حالی است که درمان سوختگی بسیار 
هزینه بر بوده و بیماران عالوه بر تحمل هزینه های گزاف درمان باید 

هزینه های مالی زیادی را بابت سفر متحمل شوند.« این نماینده مردم 
در مجلس دهم، بر لزوم گسترش و افزایش تخت ها و بیمارستان های 
سوختگی در کشور تاکید کرد و ادامه داد: »به دلیل آنکه نمی توان در 
تمامی بیمارستان ها بخش سوختگی ایجاد کرد، بنابراین نیاز است در 
این باره تدابیری اتخاذ شود به عنوان مثال بخش های سوختگی باید 
به نوعی ایجاد شود که کارهای تخصصی که نیاز است در آنجا انجام 
شود.« پوربافرانی درباره حمایت بیمه ای از بیماران سوختگی، گفت: 
»اگر در دعوا، درگیری و تصادف فرد دچار سوختگی شده و به نوعی 
بیمار در سوختگی نقش داشته و مستندات الزم برای ارائه را نداشته 
باشد بیمه ها زیر بار هزینه های درمان نمی روند.« نماینده مردم نائین 
در مجلس دهم، با بیان اینکه بیماران سوختگی نیازمند مراقبت های 
ویژه و خاص هستند، تصریح کرد: »تعداد بیماران سوختگی به دالیل 
مختلف مانند بی احتیاطی، خودسوزی و ... زیاد بوده و همچنین در 
سوختگی با درصد بیماران نیازمند عمل های جراحی زیادی هستند این 
در حالی است که بیمه ها پوشش حداقلی برای بیماران سوختگی ایجاد 
می کنند به گونه ای که زمانی که بیمار وارد فاز درمان و ترمیم پوست 

می شود متاسفانه بیمه ها این را به عنوان زیبایی تلقی می کنند در صورتی 
که چنین چیزی نیست بنابراین این ایراد به بیمه ها وارد است.« عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر لزوم 
حمایت کامل بیمه ای از بیماران سوختگی، افزود: »باید با توجه به شیوع 
باالی سوختگی در کشور بیماران باید از پوشش بیمه ای الزم برخوردار 
شوند؛ در این رابطه نیاز است بیمه تکمیلی نیز برای این بیماران تعریف 
شود.« نماینده مردم نائین در مجلس دهم، با بیان اینکه حمایت بیمه ها از 
بیماران سوختگی در برخی موارد مغفول مانده است، گفت: »نمی توان 
تمامی خدمات تخصصی برای سوختگی را در بیمارستان های مختلف 
ارائه کرد زیرا بخشی از درمان سوختگی باید با ترمیم و جراحی انجام 
شود اما سوختگی های با درصد پایین نیازمند پرداخت هزینه های باال 
نیستند و با درمان های معمول درمان می شوند اما اگر درصد سوختگی 
باال باشد هزینه ها باال می رود.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، یادآور شد: »برای بهبود وضعیت بیماران سوختگی باید 
پوشش بیمه ای بیماران سوختگی، تعداد تخت های سوختگی و همچنین 

بیمارستان های سوختگی مجهز در کشور افزایش یابد.«

 پوربافرانی:مجلـس
پوشش بیمه ای بیماران سوختگی افزایش یابد
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   طرح موضوع ارزش نسبی 

خدمات چهارشنبه  در هیات دولت 

قرار  که  قبلی  برنامه  برخالف  است  حاکی  شنیده ها  سپید:    
بود تصمیم گیری در مورد مبنای ارزش گذاری خدمات ابتدا در 
کمیسیون اجتماعی دولت بررسی و سپس در دستور کارهای 
دولت قرار گیرد، با اعمال نفوذ وزارت بهداشت مستقیما قرار 

است فردا در دستور کار دولت قرار گیرد.
طبق مذاکرات قبلی ظاهرا قرار بوده است که در مورد استفاده از 
ترجمه کتاب 2016 کالیفرنیا ابتدا موضوع در کمیسیون اجتماعی 
مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد که وزارت بهداشت با 
پافشاری بر کتاب ارزش نسبی خدمات با تغییراتی که جدیدا 
اعمال شده قصد دارد مستقیما موضوع را در دولت مطرح کند.

 سپید: این در حالی است که رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  و رئیس کمیسیون 
هر دو در گفت وگوهای مجزا با سپید حمایت خود را از مبنا 
قرار گرفتن ترجمه بی کم و کاست کتاب تعرفه 2016 کالیفرنیا 

اعالم کرده اند.

انجام غربالگری ۶۲ نوع بیماری 
اطفال در ماه های آینده

 رئیس بیست و نهمین همایش بیماری های کودکان ایران از انجام 
غربالگری 62 نوع بیماری اطفال در چند ماه آینده در مرکز طبی 
کودکان خبر داد. علی ربانی با اشاره به برگزاری بیست و نهمین 
همایش بیماری های کودکان، گفت: »همایش بیماری های کودکان 
هر سال با هدف ارتقای سطح علمی و عملی پزشکان اطفال و 
فوق تخصص های کودکان برگزار می شود که برای امسال نیز 
با توجه به پیشرفت رشته های پزشکی، موضوعات خاصی را 
برنامه ریزی کرده ایم.« وی ادامه داد: »یکی از محورهای همایش 
پیش رو، بحث بر روی بیماری CF است که خیلی آزار دهنده 
است و امکانات وسیعی برای درمان این بیماران در مرکز طبی 
فراهم کرده ایم.« ربانی گفت: »موضوع مورد بحث به دلیل شیوع 
خیلی باالی بیماری CF در ایران و به دلیل مراقبت های ویژه 
با حضور مهمانان خارجی و ارائه سخنرانی به زبان انگلیسی 
برگزار می شود.« این فوق تخصص غدد اطفال اظهار داشت: 
»یکی دیگر از موضوعات مهم همایش امسال، بحث بر روی 
و  اطفال  رادیولوژی  اطفال،  دیابت  PICU اطفال و همچنین 
بیماری های متابولیک در ایران است که در بیماری های متابولیک 
است.«  بیماران  این  تغذیه  و  تشخیص  روی  بر  تمرکز  بیشتر 
ربانی در ارتباط با اهمیت رادیولوژی اطفال، گفت: »رادیولوژی 
وسیله ای است در تشخیص بیماری های تخصصی اطفال که 
بسیار مورد عالقه پزشکان اطفال قرار دارد.« استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در ادامه به سایر موضوعات مورد بحث در بیست 
و نهمین همایش بیماری های کودکان، افزود: »یکی از مباحث 
مهم دیگر در این همایش، موضوع رشد و تکامل کودکان است 
که توسط وزارت بهداشت برنامه ریزی شده و یک مبحث دیگر 
هم بر روی پیشگیری از بیماری های ژنتیک است که توسط اداره 
امسال  »همایش  گفت:  ربانی  است.«  شده  برنامه ریزی  ژنتیک 
10 محور اصلی دارد که شامل همه فیلدهای اطفال است. این 
همایش به همت مرکز طبی کودکان و همکاری گروه کودکان 
ایران و مرکز تحقیقات رشد و تکامل  دانشگاه علوم پزشکی 
این  در  می شود.  برگزار  کودکان  متابولیسم  و  غدد  انجمن  و 
همایش متخصصین اطفال، ICU، بیهوشی و فوق تخصص های 
اطفال حضور خواهند داشت.« وی، از سرماخوردگی و بیماری 
های عفونی به عنوان شایع ترین بیماری های کودکان نام برد 
و گفت: »متاسفانه شکل بیماری ها عوض شده و مشکل ما در 
حال حاضر بیماری های خاص و ارثی و بیماری های متابولیک 
مانند دیابت و CF است و یکی از معضالت حال حاضر پزشکی 
اطفال، بیماری هایی هستند که مورد خاص شناخته می شوند و 
موضوعی که در بیماری کودکان مطرح است بیماری های خاص 
است که هم هزینه باالیی دارند و هم تشخیص و نگهداری آنها 
با مشکالت خاصی همراه است.« استاد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران افزود: »وقتی یک بیماری بار مالی زیادی به نظام سالمت 
تحمیل می کند به خصوص که بسیاری از بیماران متابولیک بار 
مالی زیادی را به نظام سالمت وارد می کنند می توان از طریق 
غربالگری آن بیماری را تشخیص زودرس داد و پیشگیری کرد 
تا مانع آسیب هایی که هزینه سالمت را زیاد می کنند، شد.« وی 
امسال  از کارهای مهمی که همزمان در همایش  گفت: »یکی 
انجام خواهیم داد بحث غربالگری بیماران متابولیک است که با 
گرفتن یک قطره خون از همان ابتدا قبل از اینکه فرد عالمت 
دار شود بیماری را تشخیص دهیم و درمان های خاصی که الزم 

است را شروع کنیم.«

آغاز »موج سوم ایدز« در ایران 

هشدار در خصوص ابتالی زنان جوان به ایدز


