
عضو مرکز تحقیقات ایدز ایران:

آخرین آمارها درباره شیوع ایدز در ایران رقم ۳۶ هزار 
و ۵۷۱ مورد را اعالم می کند؛ آماری که الگوی انتقال آن 
امروز تغییر کرده و شکل دیگری به خود گرفته است. 
حاال بحث بر سر میزان رشد این بیماری ویروسی است؛ 

آیا شیوع ایدز در ایران افزایش داشته است؟
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، هفته گذشته از دو منطقه 
در جنوب کشور آمارهایی درباره ابتال به ایدز منتشر شد؛ 
یکی از مناطق هرمزگان بود. معاون امنیتی و سیاسی استاندار 
هرمزگان میزان شیوع ایدز در هرمزگان را دو برابر میانگین 
کشوری اعالم کرده و گفته بود که »وقت آن رسیده است 
مردم را نسبت به این موضوعات آگاه کنیم تا شاهد افزایش 
آمار ایدز در استان نباشیم.« به گفته بهروز اکرمی »انتقال 
ایدز از طریق موارد جنسی در هرمزگان نسبت به کشور دو 
برابر است و پیش بینی می شود تعداد موارد ناشناخته عدد 
قابل توجهی باشد.« همچنین حسن تاوانه - رئیس اداره 
بهزیستی چابهار اعالم کرد که در روستای درگز چابهار 
آمار ابتالی ۷۸ نفر به ایدز تایید شده  است؛ خبری که 
البته از سوی وزارت بهداشت تکذیب شد. محمدمهدی 
گویا - رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت در باره این خبر توضیح داد و گفت: »براساس 
گزارشی که در این رابطه منتشر شده باید اعالم کرد که 
تعداد موارد ذکر شده در رابطه با موارد ابتال از صحت 
برخوردار نیست و آمار مبتالیان کمتر از تعداد منتشر شده 
است.« پرسشی که در این میان مطرح می شود این است 
که آیا می توان با استناد به آمارهای جزئی اعالم کرد که 

شیوع ایدز در ایران افزایش پیدا کرده است؟

بیماریابی بهتر شده است
سید احمدسیدعلی نقی- عضو مرکز تحقیقات ایدز 
ایران تاکید می کند که ما در حال حاضر با افزایش شیوع 
ایدز در کشور روبرو نیستیم و باید در این خصوص علمی 
و قابل اطمینان صحبت کرد. وی با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر با افزایش شیوع ایدز روبرو نیستیم، اظهار کرد: »طبق 
آخرین آمارها ابتال به این بیماری در معتادان تزریقی از ۲۵ 
تا ۳۰ درصد به ۱۳ درصد رسیده است. آمار ابتال به ایدز 
زمانی در زندانیان چهار درصد بود که االن به ۰.۸ درصد 
رسیده است. در زنان آسیب پذیر نیز این رقم ۲.۱ درصد 
و در مردان آسیب پذیر کمتر از پنج درصد گزارش شده 
است. در ترنس جندرها نیز آمار ابتال به ایدز  ۱.۹ درصد 
است. شیوع این بیماری افزایش پیدا نکرده است، گاهی 
شیوع به این معنی است که بیماریابی ما دقیق تر شده است 
و موارد را بهتر پیدا کرده ایم. با یک عدد نمی توان به این 

نتیجه رسید که وضعیت بدتر شده است.«
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت باید بیماریابی را بهتر 
و بیشتر انجام دهد، ادامه داد: »شناسایی بیشتر به این معنی 
است که  آمار ۳۸ هزار مورد بیمار ثبت شده به آمار تخمینی 
۶۰ هزار مورد نزدیک شود. بهبود پیدا کردن بیماریابی به 
نفع کشور است و شناسایی و برنامه های پیشگیری به این 
واسطه بیشتر می شود. همچنین موارد شناسایی شده نیز 
به سمت درمان هدایت می شوند و انتقال بیماری کاهش 
می یابد.« سیدعلی نقی همچنین اضافه کرد: »در حال حاضر 
اقدامات وزارت بهداشت در این حوزه باعث شده است 
که انجام تست اچ آی وی بیشتر و در مراکز گسترده تری 
انجام شود. افزون بر آن تعداد کیت های این تست نیز 
بیشتر شده و پوشش درمان باالتر رفته است. این اقدامات 
باعث شناسایی بیشتر بیماران می شود و آنها را به مراکز 
بهداشتی پیوند می دهد تا بتوانند خدمات رایگان دریافت 
کنند. اینکه بگوییم در منطقه ای تعدادی بیمار شناسایی 
شده و این موضوع نشان دهنده بدتر شدن اوضاع است، 
قابل تعمیم به کل کشور نیست.« وی در ادامه با بیان اینکه 
تخمین هایی که درباره تعداد احتمالی بیماران مبتال به ایدز 
وجود دارد، طبق فرمول سازمان بهداشت جهانی است، 
افزود: »بین موارد ثبت شده و موارد تخمینی کمی فاصله 
است. حوزه ایدز بین بخشی است و وزارت بهداشت با 
همکاری سازمان های دیگر گسترش تست اچ آی وی، 
پوشش درمانی و افزایش پایبندی به درمان را انجام می دهد. 

این وزارتخانه با انجام این برنامه ها سعی می کند موارد ثبت 
شده را به موارد تخمین زده شده نزدیک کند. وقتی این دو 
عدد به یکدیگر نزدیک شود، یعنی اوضاع بهتر می شود.«

تمرکز بر کنترل ایدز در پنج گروه کلیدی پرخطر
سیدعلی نقی تاکید کرد: »واضح است که استان های 
مرزی ما به دلیل تبادالت مرزی، بیشتر در معرض خطر 
قرار دارند، اما اینکه بگوییم در نقطه ای این تعداد بیمار 
دیده شده و در نتیجه همه به آن مبتال می شوند، صحیح 
نیست. این گفته ها باید علمی باشد.« وی با بیان اینکه 
امروز وضعیت ایدز در کشور جای نگرانی ندارد، افزود: 
»طبق برنامه ۹۰-۹۰-۹۰ ما باید تا سال ۲۰۲۰ بتوانیم ۹۰ 
درصد موارد مبتال را شناسایی کنیم، ۹۰ درصد این افراد 
را درمان کنیم و بار ویروس را در ۹۰ درصد این گروه 
به حد غیرقابل اندازه گیری برسانیم. وزارت بهداشت نیز 
در همین راستا حرکت و اهداف جهانی را دنبال می کند.«
به گفته این عضو مرکز تحقیقات ایدز، ایران در حال 
حاضر در مرحله بیماریابی متمرکز در پنج گروه کلیدی قرار 
دارد؛ این مرحله زمانی اجرا می شود که شیوع اچ آی وی 
در یکی از جمعیت های کلیدی بیش از پنج درصد باشد. 
در حال حاضر تنها گروه کلیدی که شیوع ایدز در آن بیش 
از پنج درصد معتادان تزریقی با ۱۳ درصد شیوع هستند.
وی ادامه داد: »اگر بیماری در جمعیت های کلیدی 
کنترل نشود، در جمعیت عمومی سرریز می شود. در حال 

حاضر میزان شیوع بیماری در جمعیت عمومی جای نگرانی 
ندارد. دولت تالش می کند جمعیت کلیدی را شناسایی 
کند تا آنها را به سمت درمان ببرد و انتقال آن در جامعه 
کاهش یابد.« سیدعلی نقی در ادامه با اشاره به تغییر الگوی 
انتقال این بیماری در کشور، بیان کرد: »در دهه ۷۰ تعداد 
معتاد تزریقی زیاد بود و فرد نیز از همان طریق به ایدز 
مبتال می شد، اما امروز در زندان ها میزان تزریق کاهش 
یافته است؛ به همین دلیل آمار ایدز در زندان ها از ۲۵ تا 
۳۰ درصد به ۱۳ درصد رسیده است؛ یعنی هم تزریق کم 
شده و هم کسانی که تزریق می کنند از سرنگ یک بار 
مصرف استفاده می کنند. برنامه های کاهش آسیب هم در 
این موضوع موثر است. امروز الگوی انتقال به سمت جنسی 
رفته است. اگر آمار سال ۹۶ را ببینید متوجه می شوید که 
انتقال آن تقریبا نزدیک به تزریقی شده است؛ این به معنی 
افزایش شیوع نیست و ممکن است فقط در جمعیت های 
کلیدی هم نباشد. برای مثال همسران معتادان تزریقی نیز 
جزو گروه هایی هستند که در معرض خطر قرار دارند. 
این موضوع نشان می دهد باید روی آموزش جوانان درباره 
راه های انتقال و پیشگیری از بیماری کار کنیم، به ویژه االن 

که روابط جنسی با اعتیاد نیز توام شده است.«
سیدعلی نقی با اشاره به فعالیت سامانه ثبت ایدز در 
سطوح استانی و شهرستانی، تاکید کرد: »چند سال است که 
سیستم منسجمی برای ثبت ایدز وجود دارد که اطالعات 

را به صورت کد در سطح ملی ثبت می کند.«

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی از پیگیری کمیسیون 
اصل ۹۰ به منظور تخصیص منابع بیمه سالمت خبر داد و گفت: »در سال 
جاری با رئیس سازمان برنامه و بودجه جلسه ای برگزار خواهیم کرد تا 
تکلیف تخصیص منابع بیمه سالمت را مشخص کند چرا که این مساله 

با جان مردم سروکار دارد.«
به گزارش سپید به نقل از آی هینا، محمدرضا امیرحسنخانی نایب رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: »مجلس تاکنون آنچه که در توانش بوده 
به سازمان بیمه سالمت در جهت حمایت از افراد محروم جامعه اقدامات 
موثری انجام داده است ولی باید توجه داشت که خارج از اختیارات خود 
نیز نمی تواند کمک کند و هر اقدامی باید به نحوی باشد که بار مالی به 
دولت تحمیل نشود.« وی اقدامات بیمه سالمت در پرداخت ۷۰ درصد 

از مطالبات دانشگاه ها  در سال ۹۷ بدون دریافت سند را مثبت و اثرگذار 
دانست و افزود: »مجلس برای تداوم این اقدام پشتیبانی الزم را خواهد 
کرد. تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی در جهت کمک به بیماران فعالیت 
می کنند که اگر منابع الزم برای خرید تجهیزات و دارو در اختیار انان 
قرار نگیرد، این چرخه غیر معقول و معیوب می شود به طوری که ارائه 
خدمت را با مشکل مواجه می کند به همین دلیل دولت باید منابع الزم 
را در اختیار بیمه ها قرار دهد تا آنها نیز مطالبات مراکز درمانی را به موقع 
پرداخت کنند.« امیرحسنخانی در ادامه از پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ به 
منظور تخصیص منابع بیمه سالمت خبر داد و گفت: »در سال جاری با 
دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه جلسه ای برگزار خواهیم کرد 
تا تکلیف تخصیص منابع بیمه سالمت را مشخص کند چرا که این مساله 

با جان مردم سروکار دارد و بسیار حائز اهمیت است.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »گران فروشی درحوزه 
دارو به عنوان یک کاالی استراتژیک چیزی جز عدول از قانون نیست.«
یعقوب شیویاری با انتقاد از عملکرد برخی شرکت های دارویی در فروش 
اقالم دارویی داخلی با چندین برابر قیمت، گفت: »با توجه به شرایط فعلی 
ارز و نابه سامانی که از ماه های گذشته به وجود آمد، برخی شرکت های 
دارویی از فضای به وجودآمده سوء استفاده کرده و اقدام به فروش اقالم 
دارویی با چندین برابر قیمت می کنند؛ به طور حتم این مسئله ناشی از نبود 
نظارت کافی از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان است.«
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه نظارت 
دستگاه ها با هدف جلوگیری از تحمیل فشار برمردم باید چندین برابر 
افزایش پیدا کند، افزود: »عدم کنترل سودجویان در حوزه دارو بیماران را 
در شرایط سختی قرار می دهد، البته تمامی بیماران برای تسریع در روند 
درمانی به ناچار داروی مورد نیاز را با هر قیمتی خریداری می کنند؛ اما 

این مسئله به طورحتم در دراز مدت به ضرر مردم خواهد بود، در زنجیره 
اقتصادی مسائل این چنینی سبب آزرده خاطر شدن مردم خواهد شد.« 
وی با بیان اینکه برخی از فعاالن در حوزه دارو به دنبال بازی کردن با 
جان مردم بوده و در این مسیر تنها به کسب سود و منافع بیشتر فکر می 
کنند، تصریح کرد: »وزارت بهداشت باید در این شرایط نظارت ها را به 
صورت دوره ای و درحد فاصل مشخصی انجام دهد، به طور قطع رصد 
فعالیت شرکت های دارویی درکنار اقدامات دولت یکی از ضروریات 
امروز جامعه است؛ نمی توان که این بخش را به حال خود رها کرد؛ 
مهم ترین مسئه درحال حاضر رصد شرکت های دارویی استفاده کننده 
از ارز دولتی است، متاسفانه جدیتی برای قطع دست سودجویان دراین 
بخش وجود ندارد، به طوری که برخی اقالم دارویی توسط عده ای در 

کارخانه ها احتکار شده است.«
شیویاری با تاکید بر اینکه میزان نظارت ها در سطح قابل قبولی نیست، 

گفت: »مافیایی پشت پرده احتکار و فروش دارو خارج از قیمت های 
مصوب وجود دارد که تنها با جان مردم بازی می کنند، لذا بدون نظارت 
قوی و بی هیچ تردیدی به افزایش فعالیت دالالن و سودجویان کمک 
می کند؛ گران فروشی در این مقطع زمانی آن هم برای دارو به عنوان یک 
کاالی استراتژیک چیزی جز عدول از قانون نیست، بنابراین از قوه قضاییه، 
تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت انتظار می رود که بدون کوچکترین 

اتالف وقتی با مسببان شرایط فعلی برخورد کنند.«
با فساد  اینکه  به  با اشاره  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
اداری و اقتصادی به سادگی نمی توان مقابله کرد، افزود: »درحال حاضر 
نظارت به معنای واقعی وجود ندارد، اگر روز به روز نظارت ها افزایش 
پیدا کرده و با متخلفان در محاکم قضایی برخورد شود، میزان تخلفات 
کاهش پیدا می کند؛ هرچند که اهتمامی میان مسئوالن برای جلوگیری از 

تخلفات وجود ندارد.«

داللی و خرید و فروش اعضای بدن 
در فضای مجازی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تدوین آیین نامه اهدای 
عضو تحت نظارت وزارت بهداشت را ضروری دانست و درباره 
چگونگی برخورد با داللی خرید و فروش اعضای بدن در فضای 
مجازی توضیح داد. همایون هاشمی در خصوص مجوز به پلیس 
برای برخورد با داللی و فروش اعضاء بدن در فضای مجازی، گفت: 
»دراین خصوص نباید مدام پلیس را مقصر دانست و از نیروی پلیس 
انتظار اقدامات قاطعانه درمقابل دالالن را داشت، پلیس فعالیت های 
متعددی داشته و نمی توان به بهانه های مختلف وظایف جدید برای آن 
تعریف کرد؛ لذا عمده مشکل درحال حاضر درحوزه آموزش، اطالع 
رسانی و IT قرار دارد.« وی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در کنترل فضای مجازی، افزود: »وزارت ارتباطات 
باید گزارش ها درخصوص خرید و فروش اعضاء بدن درفضای 
مجازی را اطالع رسانی کرده و با پلیس فتا در برخورد با متخلفان 
همکاری کند، اما فضای مجازی درکشور ما به حال خود رها شده 
است؛ متاسفانه وزارت ارتباطات دراین حوزه به وظایف خود به 
درستی عمل نکرده و بیراهه می رود.« وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات 
باید به عنوان متولی به مراجع قضایی درخصوص فعالیت دالالن 
خرید و فروش اعضاء بدن درفضای مجازی اعالم شکایت کند، 
تصریح کرد: »ساماندهی ، نظارت، اطالع رسانی و آموزش رسانه ای 
برای کاهش متخلفان در این بخش از وظایف ذاتی وزارت ارتباطات 
است، ضمن اینکه برخوردهای سلبی همیشه جوابگوی مشکالت 
نیست؛ همچنین پلیس یک نهاد اجرایی بوده که باید از دستورات 
مقامات قضایی برای برخورد با دالالن استفاده کند، لذا دولت باید 
یک راهبرد دقیق نظارتی تعیین کرده و قوه قضاییه هم باید دراین 
مسیر این وزارتخانه را همراهی کند.« هاشمی با تاکید بر اینکه وزارت 
ارتباطات به دنبال کسب سود از فضای مجازی بوده و فعالیت دالالن 
در خرید و فروش اعضاء بدن برای مسئوالن این حوزه اهمیتی 
ندارد، گفت: »متاسفانه مانور دالالن در فضای مجازی افراد بسیاری 
را به کام مرگ می کشاند؛ به طوری که فرد با درج آگهی خرید و 
فروش اعضاء بدن از فرد متقاضی پول بسیاری را مطالبه کرده و از 
طرفی فرد اهداکننده عضو شرایط خطرناکی را به لحاظ اقدامات 
بهداشتی و درمانی طی می کند، بنابراین از وزارت ارتباط درخواست 
می شود که خارج از هر نوع نگاهی به این بحث ورود جدی داشته 
باشند.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  با اشاره به اینکه 
وزارت بهداشت ودرمان باید سازوکار مناسبی برای اهدا عضو به 
طریق قانونی تعریف کند، افزود: »یک فعالیت خیرخواهانه را نباید 
به دلیل سوء مدیریت و رفتارهای غلط عده ای سودجو تعطیل کرد، 
متاسفانه عده ای برای حوزه اهدا و پیوند بازار سیاه ایجاد کردند که 

رهایی از آن تنها با نظارت بیشتر امکان پذیراست.«

 گمرک داروها را ترخیص نمی کند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است برای واردات 
دارو توسط بخش خصوصی باید بسترهای الزم همچون تامین ارز 

مورد نیاز فراهم شود.
محمد حسین قربانی با اشاره به اینکه شرایط فعلی کشور در تمامی 
حوزه ها از جمله بهداشت ودرمان حساس است، گفت: »از چند 
ماه پیش آمریکا تمامی فشارها درحوزه اقتصادی علیه کشورمان را 
آغاز کرده است، بنابراین مسئوالن باید برای رهایی از فشارهای 
اقتصادی تدابیر ویژه  اتخاذ کنند؛ یعنی ستاد اقتصادی مقاومتی و 
بخش های ذی ربط در شرایط فعلی به فکر مشکالت مردم باشند، 
بنابراین باید باور داشت که تمامی دستگاه ها درکنار هم مشکالت را 
حل کنند.« نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس  با بیان اینکه باید 
طبق نیازها درحوزه غذا و دارو برای مردم چاره اندیشی کرد، افزود: 
»درحال حاضر بسیاری از داروها باید به صورت وارداتی نیازهای 
بازار داخلی را پاسخ دهند، لذا برای حوزه واردات ظرفیتی به نام 
بخش خصوصی وجود دارد؛ به طورحتم دولت از توانایی الزم  برای 
مشارکت در واردات دارو درقالب دولتی بودن برخوردار نیست؛ لذا 
باید از ظرفیت بخش خصوصی دراین حوزه استفاده کرد.« وی تصریح 
کرد: »بخش خصوصی همانطور که دغدغه خدمتگزاری برای مردم 
را دارد، به طورحتم تامین منافع را هم برای فعاالن بخش خصوصی 
در نظردارد؛ بنابراین نمی توان  به بخش خصوصی تاکید کرد که 
نیازهای کشور را تامین کند اما بسترهای الزم برای فعالیت بیشتر 
در این حوزه فراهم نشود، بنابراین ایجاد بستر الزم یعنی تامین ارز 
مورد نیاز برای واردات دارو که باید توسط بخش خصوصی انجام 
شود؛ لذا وقتی ارز مورد نیاز به بخش خصوصی تعلق نمی گیرد 
در واردات و تامین داروی مورد نیاز ممکن است مشکالتی  ایجاد 
شود.« قربانی با تاکید براینکه برای کاالی اساسی مانند دارو حتی با 
کسر منابع از محل های دیگر باید ارز مورد نیاز این بخش را تامین 
کرد، گفت: »درحال حاضر نیز برخی مشکالت در بانک مرکزی در 
اختصاص ارز مورد نیاز وجود دارد، متاسفانه هنوز هم در واردات 
دارو با لیست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو درگمرک به 
دلیل نپرداختن ارز مورد نیاز دارو به بازار مصرف وارد نمی شود؛ 
بنابراین طبق تاکیدات مقام معظم رهبری هم باید در شناخت مشکالت 
و همت واال در رفع مشکالت تالش کرد، بسیاری از مشکالت 
ریشه در داخل کشورداشته که باید با درایت و تدبیر صحیح رفع 
کرد.« وی با اشاره به هم افزایی دستگاه ها در رفع مشکالت حوزه 
بهداشت و درمان، افزود: »از دولت انتظار می رود همانطور که حوزه 
سالمت در همه مقاطع اولویت اول بوده است، درشرایط فعلی هم 

رفع دغدغه های مردم را دردستور کار داشته باشد.«

خانه ملت

 شیوع ایدز افزایش نداشته است
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نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد:

ورود کمیسیون اصل 90 برای تعیین تکلیف منابع بیمه سالمت

شیویاری مطرح کرد:

البی های پشت پرده در گران فروشی دارو


