
سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت مطرح کرد

سرپرسـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای 
واگیـر وزارت بهداشـت ضمـن تشـریح 
آخریـن آمـار و اطالعـات بـروز بیمـاری 
HIV در کشور، به افزایش مبتالیان خانم 
اشـاره کـرد و گفـت: »اگرچـه ۸۱ درصـد 
کل موارد مبتال را همچنان مردان تشـکیل 
می دهنـد؛ امـا، الگـوی راه انتقـال و درصـد 
ابتـالی زنـان و مـردان در سـال های اخیـر 
تغییـر کـرده؛ بـه گونـه ای کـه از کل مـوارد 
شناسـایی شـده در شـش ماهه اول امسـال، 
۳۱ درصـد مـوارد را زنـان و ۶۹ درصـد را 

مـردان تشـکیل داده انـد.«
در  عرشـی  شـهنام  سـپید،  گـزارش  بـه 
گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا تاکیـد بـر اینکـه 
HIV یـک بیمـاری عفونـی قابـل کنتـرل 
و درمـان اسـت، دربـاره آخریـن وضعیـت 
بـروز ایـدز در کشـور گفـت: »بـر اسـاس 
نظـام جامـع مدیریـت داده هـای الکترونیک 
HIV کشور، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ 
از بین افراد مبتال به HIV شناسایی، ثبت 
و گـزارش شـده ۲۳هـزار و ۲۱۲ نفـر زنـده 
هسـتند کـه از ایـن تعـداد، ۱۷هـزار و ۵۱۷ 
نفـر حداقـل یکبـار در یـک سـال گذشـته 
 HIV خدمات مربوط به مراقبت و درمان

را دریافـت کـرده و ۱۶هـزار و ۳۸۶ نفـر نیـز 
تحـت درمـان قـرار دارنـد.«

وی بـا اشـاره بـه اینکـه مطابـق روش هـای 
آمـاری تخمیـن زده می شـود کـه ۵۲هـزار و 
۷۱۴ نفر در کشـور مبتال به HIV هسـتند، 
تصریح کرد: »کل موارد ثبت شـده از ابتدا 
تا کنون ۴۴هزار و ۷۶۲ نفر بوده  اسـت که 
مـرگ ۲۱هـزار و ۵۵۰ نفـر آنهـا ثبـت شـده 
اسـت و ۵هزار و ۶۹۵ نفر نیز در یکسـال 
گذشـته بـرای دریافـت خدمـات بـه مراکـز 

ارائـه دهنـده خدمـت مراجعـه نکرده اند.«
سرپرسـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای 
واگیر وزارت بهداشـت ادامه داد: »اگرچه 
۸۱ درصـد کل مـوارد مبتـال را مـردان و 
۱۹ درصـد را زنـان تشـکیل می دهنـد، امـا 
الگـوی راه انتقـال و درصـد ابتـالی زنـان 
و مـردان در سـال های اخیـر تغییـر کـرده 
است؛ به گونه ای که از کل موارد شناسایی 
و گزارش شـده در شـش ماهه اول سـال 
۱۴۰۱ بـه میـزان ۳۱ درصـد مـوارد را زنـان 

و ۶۹ درصـد را مـردان تشـکیل داده انـد.«
وی در خصوص علل افزایش روند ابتالی 
زنـان بـه HIV بـر اسـاس مقایسـه آمـار 
تجمیعی و سالیانه تصریح کرد: »البته هنوز 

هـم نسـبت آقایـان مبتـال چنـد برابر خانم ها 
اسـت؛ زیرا در گروه های اول بیمارانی که 
در معتادان تزریقی شناسـایی شـدند، تعداد 
آقایان بیشتر بود و از طرفی در طول زمان 
هـم برخـی از ایـن آقایـان جـان خـود را از 
دسـت می دهنـد کـه متناظـر بـا آن طبیعتـا 
آمـار خانم هـای مبتـال بـه HIV افزایـش 
می یابـد. اصـوال رونـد آمـار بـه ایـن سـمت 
مـی رود کـه آمـار هـر دو گـروه بـه یکدیگـر 

نزدیـک و تقریبـا برابر شـوند.«
عرشـی دربـاره گـروه سـنی مبتالیـان نیـز 
اظهار کرد: »۵۵ درصد از کل موارد شناخته 
شده در زمان تشخیص، در گروه سنی ۲۵ 
تـا ۳۹ سـال بوده انـد و الگـوی انتقـال سـنی 
در سـال های اخیر تغییری نکرده اسـت.«

عرشـی در خصـوص سـهم علـل ابتـال بـه 
HIV توضیح داد: »در بین کل مواردی که 
از سـال ۱۳۶۵ تاکنـون در کشـور بـه ثبـت 
رسـیده اند بـه ترتیـب، تزریـق بـا وسـایل 
مشـترک در مصـرف کننـدگان مـواد مخـدر 
۵۶.۷ درصد، رابطه جنسی محافظت نشده 
۲۵.۲ درصـد و انتقـال از مـادر بـه کـودک 
۱.۷ درصـد بـوده و همچنیـن راه انتقـال 
در ۱۶.۲ درصـد از ایـن گـروه نامشـخص 

مانـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در 
بیـن مـواردی کـه در شـش ماهـه اول سـال 
۱۴۰۱ تشـخیص داده شـده اند راه احتمالی 
انتقال در ۱۴.۱ درصد موارد اعتیاد تزریقی، 
۵۷.۱ درصـد روابـط جنسـی، ۱.۳ درصـد 
مـادر بـه کـودک و در ۲۷.۵ درصـد هـم راه 

احتمالـی ابتـال بیـان نشـده اسـت.«
سرپرسـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای 
واگیـر وزارت بهداشـت تاکیـد کـرد: »البتـه 
بـرای  کنترلـی  برنامه هـای  افزایـش  بـا 
جلوگیـری از بـروز HIV بـه دنبـال اعتیـاد 
تزریقـی کـه طـی سـال های گذشـته انجـام 
دادیم، طبیعی اسـت که سـهم سـایر عوامل 
انتقال از جمله انتقال جنسی افزایش یابد.«
وی دربـاره سـهم ابتـال از طریـق خـون و 
فراورده هـای خونـی آلـوده  اظهـار کرد: »راه 
انتقـال ۰.۲ درصـد از ایـن مـوارد تجمیعـی 
مربـوط بـه خـون و فرآورده هـای خونـی در 
سـال های پیش از اجرای سیاسـت پاالیش 
۱۰۰ درصدی خون سـالم توسـط سـازمان 
انتقـال خـون اسـت و خوشـبختانه امسـال 
هیـچ مـورد ابتـال جدیـدی از طریـق خـون 
و فرآورده های خونی ثبت نشـده اسـت.«

سرپرسـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای 

روابط جنسی بیشترین علت بروز HIV در ۱۴۰۱
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