
واگیـر وزارت بهداشـت دربـاره برنامه هـای 
فعلی و در دسـت اقدام وزارت بهداشـت 
/HIV بـرای شناسـایی و درمـان مبتالیـان
ایـدز اظهـار کـرد: »برنامـه کنتـرل HIV در 
کشـور در قالـب برنامه هـای ۳ یـا ۵ سـاله 
اجـرا می شـود. اولیـن برنامـه ۵ سـاله در 
سـال ۱۳۸۱ تدوین شـده اسـت و طبق آن 
زمان بنـدی برنامه هـای بعـدی انجـام شـده 
اسـت. عمـده رویکـرد سـال های اخیـر این 
بوده است که از شرکای مختلف در قالب 
۲۳ سـازمان و وزارتخانـه درگیـر در ایـن 
برنامـه کمـک بگیریـم؛ زیـرا برنامـه کنتـرل 
HIV موضوعـی بیـن دسـتگاهی اسـت 
و نیازمنـد مشـارکت سـازمان بهزیسـتی، 

زندان هـا، وزارت کشـور و... اسـت.«
وی افـزود: »اصـل برنامـه مـا ایـن اسـت کـه 
وقتـی مبتالیـان را در هـر گروهـی )معتـاد، 
زندانـی و...( شناسـایی کردیـم آن هـا را 
تحـت مراقبـت و درمـان قـرار دهیـم. آن هـا 
بـه صـورت دوره ای بـرای انجـام آزمایش و 
دریافـت دارو بـه مراکـز مـا مراجعـه می کنند 
کـه بیمـاری کنتـرل شـده و خطـر گسـترش 
HIV نیز به حداقل برسـد. یک اصل مهم 
 HIV دیگـر نیـز انگ زدایـی از بیمـاری
اسـت کـه مبتالیـان بـا خیـال آسـوده بـرای 
تشـخیص، آمـوزش و درمـان بـه مراکـز 

درمانـی مراجعـه کنند.«
سرپرسـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای 
بـر  تاکیـد  بـا  بهداشـت  وزارت  واگیـر 
اینکـه بـا افزایـش مشـارکت بیـن بخشـی 
دسـتاوردهای خوبی در زمینه تشـخیص و 
درمان HIV رخ داده است، بیان کرد: »به 
 HIV گونه ای که بیش از ۹۰ درصد افراد

مثبت شناسـایی و وارد سیسـتم 
درمانی می شـوند؛ به نحوی که 
از حـدود ۲هـزار و ۵۸۰ نفـری 
کـه در سـال ۱۳۹۰ شناسـایی 

کرده و تحت درمان داشـتیم اکنون به 
تحت بیـش از ۱۵ هـزار نفـر مبتـالی 

درمـان رسـیده ایم.«
وی تاکیـد کـرد: »نکتـه بسـیار 
 HIV مهـم کـه مبتالیـان بـه
ایـن  باشـند  آگاه  آن  از  بایـد 

اسـت کـه درمـان ایـن بیمـاری ویروسـی 
در کشـور مـا کامـال رایـگان 
اسـت و عمدتًا از طریق مراکز 
رفتـاری  بیماری هـای  مشـاوه 
بـرای  مـردم  می شـود.  ارائـه 
مشـاهده آدرس مراکز مشـاوره 
بیماری هـای رفتـاری کـه در کل 

کشـور پراکنـده اسـت بـه سـایت وزارت 
بهداشـت و قسـمت بیماری های واگیردار 
مراجعه کنند. حسـن ارائه خدمات در این 
قالـب ایـن اسـت کـه از بـروز و گسـترش 
بیمـاری جلوگیـری می شـود چـون افرادی 
بیمـاری  و  می کننـد  مصـرف  دارو  کـه 
آنهـا تحـت کنتـرل اسـت نسـبت بـه سـایر 
مبتالیـان کـه درمـان نمی شـوند قـدرت 

انتقـال ویـروس کم تـری دارنـد.«
وی دربـاره تاثیـر مثبـت درمـان مبتالیـان به 
HIV افزود: »به عنوان مثال سـال گذشـته 
بـا اینکـه تعـدادی مـادر بـاردار مبتـال بـه 
HIV داشـتیم اما هیچ نوزاد HIV مثبتی 
از این مادران به دنیا نیامده اسـت؛ چراکه 

مـادران تحـت مراقبـت بودند.«
عرشـی در خصـوص نحـوه تامیـن داروی 

مبتالیان 
توضیح 

داد: 

»خوشبختانه 
تاکنـون مشـکل عمـده ای در زمینـه تامیـن 
داروی بیمـاران مبتـال بـه HIV نداشـتیم؛ 
زیرا تعداد بیماران از قبل برای ما مشخص 
اسـت و امـکان تخمیـن میـزان مـورد نیـاز 
فراهم است و ما از قبل برای تهیه دارو فکر 
می کنیـم. مشـکل تامیـن دارو زمانـی پیـش 
می آیـد کـه تعـداد بیمارانـی کـه بـه مراکـز 
درمانـی مراجعـه می کننـد مشـخص نباشـد 
و بنابرایـن در مـورد HIV ایـن موضـوع 
صـدق نمی کنـد. بـه طـور کلی هزینه درمان 
بیماران مبتال به HIV بسـته به داروهایی 
کـه مصـرف می کننـد، عـدد کمـی نیسـت.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اصلی تریـن چالـش 
وزارت بهداشـت در زمینـه مبتالیـان بـه 
HIV ایـن اسـت کـه بـه تعـداد مدنظـر 
شناسـایی بیمـاران نرسـیده  اسـت،  گفـت: 

»امیدواریـم طـی برنامه هـای آتـی بیمـاران 
بیشـتری شناسـایی کنیـم. در مـورد خـود 
بیمـاران هـم بایـد ایـن بـاور در جامعـه بـه 
وجـود آیـد کـه HIV یـک بیمـاری عفونی 
قابـل کنتـرل اسـت و هـر چـه زودتـر بیمـار 
بـرای درمـان اقـدام کنـد، حداقل مشـکل را 

خواهند داشـت.«
رییـس مرکـز مدیریـت بیماری هـای واگیر 
وزارت بهداشـت در پایـان صحبت هایـش 
دربـاره آثـار کرونـا بـر شناسـایی و درمـان 
»مقـدار  کـرد:  بیـان   HIV بـه  مبتالیـان 
محدودی افت شناسـایی موارد را داشـتیم 
امـا چـون بیمـاران شناسـایی شـده از قبـل 
آمـوزش دیـده بودنـد در بعـد درمانـی طـی 
حدود سـه سـال گذشـته مشـکل خاصی 

رخ نداد و افت جبران نشـده، نداشـتیم.«
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