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براحتي آب خوردن قانون را دور مي زنند؛ آن هم در مساله اي 
كه حكم مرگ و زندگي را براي بيماران بازي مي كند.

ــاس قانون، هر عمل پيوند كليه اي كه در ايران انجام  بر اس
ــود بايد با معرفي و تائيد انجمن حمايت از بيماران كليوي  مي ش
ــود تا احتمال داللي و سوءاستفاده از كليه هاي اهدايي  انجام ش
ــه آماري قابل تامل به  ــرود، اما رئيس اين انجمن با ارائ ــن ب از بي
ــته حدود 1800 عمل پيوند  ــال گذش جام جم خبر مي دهد: در س
ــورد از آن با  ــدود 800 م ــت، ولي فقط ح ــده اس ــه انجام ش كلي
هماهنگي انجمن انجام شده و بيش از هزار مورد از اين عمل ها 

به صورت غيرقانوني انجام شده است.
اين عمل هاي غيرقانوني پيوند كليه هم بر اساس گفته هاي 
ــمي، شامل پيوند كليه از شهروند ايراني به ايراني  مصطفي قاس
ــت و همچنان هم اين  ــي بوده اس ــهروند ايراني به خارج ــا ش ي
ــتان ها و پزشكان  عمل هاي غيرقانوني با تخلف برخي بيمارس
ــروز خبر پيوند غيرقانوني كليه  ــود.به طور مثال، دي انجام مي ش
دو تبعه عربستان در يكي از بيمارستان هاي تهران، سروصداي 
ــادي به پا كرد؛ دو بيماري كه با جعل هويت ايراني و با كمك  زي

دالالن، قصد داشتند كليه ايراني ها را خريداري كنند.
البته پول اغلب اين تخلف ها هم به جيب اهدا كننده نمي رود. 
ــير قانوني اقدام  ــون اهداكننده كليه اي كه از طريق مس هم اكن
كند، مبلغ 9 ميليون تومان به عنوان هديه ايثار دريافت مي كند و 
ــوي دولت  مبلغ يك ميليون تومان هزينه عمل جراحي هم از س
پرداخت مي شود ولي براي پيوند كليه شهروند ايراني به خارجي، 
ــگر دريافت شود، به گفته  اگر مثال 300 ميليون تومان از گردش
ــمي در بهترين حالت فقط 15 ميليون تومان به اهداكننده  قاس
ــك خاطي و  ــول به دالل، پزش ــد و بقيه پ ــي مي رس غيرقانون

بيمارستان متخلف مي رسد.

 فروش «كليه» ايراني ها به اتباع خارجي
هفته گذشته، روزنامه جام جم از وضع 25 هزار بيمار منتظري 
خبر داد كه در صف دريافت عضو پيوندي گرفتار شده اند و روزانه 
ــن هفت تا ده نفر از آنها هم در همين صف طوالني مي ميرند؛  بي
بيماراني كه اغلب آنها دياليز مي شوند و از نارسايي هاي كليوي 

رنج مي برند. 
ــران خبر  ــودن اين بح ــازه از عميق تر ب ــاي ت ــاال خبره ح

مي دهد؛ 
ــت دادن  ــه دليل از دس ــما ب ــد بيمار كليوي ش ــور كني تص
ــت و به اميد پيدا  ــور به انجام عمل دياليز اس ــش، مجب كليه هاي
ــاند، اما در همين  ــب مي رس ــردن كليه اهدايي، روزها را به ش ك
ــرايط، يك بيمار خارجي كه او هم كليه هايش را از دست داده  ش
ــور مي شود، سپس با  ــگر وارد كش ــت، ابتدا به عنوان گردش اس
ــبيل  ــت مبالغ هنگفت به دالالن ايراني و چرب كردن س پرداخ

ــدارك جعلي مي گيرد و در  ــان، م قاچاقچيان اعضاي بدن انس
ــدون اين كه در صف  ــگر پولدار خارجي ب نهايت هم اين گردش
دريافت عضو پيوندي بماند، «كليه اهدايي» از سوي اهداكننده 

ايراني را دريافت مي كند.
ــت كه شايد در وهله اول شبيه فيلمنامه ها به  اين اتفاقي اس
ــر و صدا در  ــت كه اين روزها بي س ــد، اما واقعيتي اس نظر برس
برخي بيمارستان هاي كشور اتفاق مي افتد و حقوق نيازمندترين 

بيماران ايراني پايمال شود.
ــاس «دستورالعمل اهدا و پيوند كليه  جالب اينجاست بر اس
ــال پيش در وزارت بهداشت  از اهداكنندگان زنده» كه هفت س
ــيد، هرگونه خريد و فروش اعضاي بدن از سوي  به تصويب رس
بيمار ايراني و بيمار خارجي جرم است؛ يعني بيمار خارجي نه حق 
دارد كليه ايراني را بخرد و نه حق دارد به بيمار ايراني كليه بدهد. 
ــدن  ــهروند ايراني و جلوگيري از داغ ش تكريم حقوق و عزت ش
بازار داللي كليه، از مهم ترين داليل نگارش اين قانون ذكر شده 
ــان  ــت، ولي وقتي پاي پول هنگفت داللي اعضاي بدن انس اس
ــد، دالل ها خودشان خيلي خوب بلدند كه چطور حق  وسط باش

و قانون را دور بزنند.
ــته هم پرده ديگري از اين نمايش تلخ اجرا شد و از  روز گذش

پيوند كليه دو بيمار عربستاني مقيم ايران باخبر شديم. 
پيگيري هاي جام جم نشان مي دهد كه اين دو بيمار عربستاني 

در يكي از بيمارستان هاي خصوصي تهران بستري شده اند. 
ــس انجمن حمايت از بيماران كليوي به جام جم توضيح  رئي
ــگر وارد كشور  ــتاني با عنوان گردش مي دهد: اين دو بيمار عربس
شده اند و بعد هم با جعل مدارك هويتي از سوي دالالن ايراني، 
ــهروند ايراني جا زده بودند. اين دو بيمار قصد  خود را به عنوان ش
داشتند كه كليه «ايراني ها» را خريداري كنند ولي قبل از اين كه 

به اين كار موفق شوند، يكي از اين بيماران فوت مي كند و پس از با 
خبر شدن سفارت عربستان و باال گرفتن موضوع، در نهايت بيمار 

دوم هم نتوانست عمل پيوند كليه را در ايران انجام دهد.
ــمي مي گويد اين گردشگر قرار بوده مبلغ 300 ميليون  قاس
ــل مدارك، گرفتن كليه پيوندي و انجام  تومان براي هزينه جع
عمل پرداخت كند، ولي به دليل فوت يكي از اين بيماران، موفق 

به اين كار نمي شود.
ــه دليل مرگ يكي  ــن خبر به صورت تصادفي و ب ــه اي اگرچ
ــت اين  ــمي معتقد اس از بيماران به بيرون درز پيدا كرد، ولي قاس
ــود و در طول دو سال  اتفاق فقط محدود به اين يك مورد نمي ش
ــده است؛ مواردي كه به گفته  ــديد ش اخير، اين موارد تخلف تش
ــانه ها  ــس انجمن حمايت از بيماران كليوي، هيچ گاه به رس رئي
درز پيدا نمي كند و بدتر از همه اين كه وزارت بهداشت هم با اين 

قاچاقچيان اعضاي بدن انسان، برخورد قاطعي ندارد.

 وزارت بهداشت: پيگيري مي كنيم
ــابهي  ــتان فرمانيه تهران، اتفاق مش چند ماه قبل در بيمارس
ــك ايراني مقيم اين  ــن تخلف، يك پزش ــان اي رخ داد و در جري
ــتان قصد داشت عمل پيوند كليه را بين دو تبعه ايراني و  بيمارس
خارجي انجام دهد، اما با رسانه اي شدن موضوع، وزارت بهداشت 
به قضيه وارد شد و پزشك متخلف از انجام عمل جراحي محروم 

شد.
ــي زاده، رئيس اداره پيوند و بيماري هاي خاص  كتايون نجف
ــاق جديد هم به جام جم  ــت در واكنش به اين اتف وزارت بهداش
ــد: تحقيقات ما در مورد اين موضوع ادامه دارد و تا معلوم  مي گوي
شدن نتيجه تحقيقات نمي توانيم به طور قاطع، از بروز تخلف در 

اين بيمارستان حرف بزنيم.

ــئول، بروز تخلف اينچنيني در بيمارستان ها را  اين مقام مس
قبول ندارد و به گفته او، بروز چنين اتفافي در بيمارستان ها، بسيار 
موردي و نادر است.نجفي زاده تاكيد مي كند كه وزارت بهداشت 
به هر مورد تخلفي كه اتفاق افتاده، رسيدگي كرده است و اگر اين 

تخلف جديد هم ثابت شود، با متخلفان برخورد مي شود.
ــت، تكذيب چنين  ــع وزارت بهداش ــرايطي كه موض در ش
ــت، ولي در همين روزها، برخي فعاالن شناخته  تخلف هايي اس
ــالمت هم نسبت به قاچاق كليه ايراني ها و انفعال  شده نظام س
ــان با اظهارات  ــراض كرده اند و مواضع آن ــت اعت وزارت بهداش

مسئوالن وزارت بهداشت، همخواني ندارد.
ــروز برومند، پدر علم نفرولوژي ايران  چند روز قبل دكتر به
ــم وقتي در برخي  ــف بايد بگوي ــنيم گفت: در نهايت تأس به تس
ــا از طريق دالل ها و  ــاهد پيوند كليه ايراني ه ــتان ها ش بيمارس
ــف براي  ــتيم، اين مايه تاس قاچاقچيان به بيماران خارجي هس
ــت؛ بخصوص بايد گفت كار پزشكان و دست اندركاران  همه اس

اين ماجرا نيز شرم آور است.
ــفانه طي  اين متخصص كليه بصراحت عنوان كرد كه متاس
ماه هاي اخير خبرهاي ناگواري در اين خصوص مطرح و در ميان 
جامعه پزشكي نيز منتشر شده است كه اميدواريم دست اندركاران 
حوزه هاي نظارتي مربوط، هر چه سريع تر و با قاطعيت براي حفظ 

آبروي كشور و جامعه پزشكي اقدامات الزم را انجام دهند.

 داللي آشكار كليه در سايت هاي فيلتر نشده
ــط پيش مي آيد اين است كه دالل كليه،  ــوالي كه اين وس س
ــه خريدار ايراني يا  ــه طريقي كليه پيدا مي كند و ب ــور و از چ چط
ــد.جواب اين سوال با يك جستجوي ساده در  خارجي مي فروش
اينترنت به دست مي آيد و نتايج آن هم طوري است كه ديگر هيچ 

فرد و نهادي نمي تواند منكر داللي كليه در ايران شود.
هم اكنون سايت هاي اينترنتي مختلفي به كار خريد و فروش 
ــتند كه حتي خيلي از آنها هم از سوي مراجع  ــغول هس كليه مش

قانوني، فيلتر نشده است.
ــه بايد اطالعات  ــنده كلي ــايت ها، خريدار و فروش در اين س
شخصي اش شامل اسم، تلفن، مبلغ پيشنهادي، جنسيت، سن و 

گروه خوني را به آدرس اين سايت ها ايميل كند.
ــتان را  ــس انجمن حمايت از بيماران كليوي ادامه داس  رئي
ــي ايميل ها، خريدار و  ــور تعريف مي كند كه پس از بررس اين ط
فروشنده به همراه دالل به صورت حضوري همديگر را مي بينند 

و در صورتي كه به توافق برسند، عمل پيوند انجام مي شود.
ــوي  ــي از راه هاي پيدا كردن كليه از س ــن فقط يك ــه اي البت
ــب دالالن، با برخي  ــمي تاكيد دارد كه اغل ــت. قاس دالالن اس
ــتان هاي متخلف هم ارتباط تنگاتنگي دارند و از طريق  بيمارس
بيمارستان ها با فهرست دهنده و گيرنده هاي كليه آشنا مي شوند 

و با آنها ارتباط برقرار مي كنند.
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حق با شماست
پليس  به جاده ساوه- سلفچگان 

بيشتر توجه كند
ــمي از تهران: از شركت آب و فاضالب مي خواهيم براي  قاس
ــوي پرمصرف ها براي آنها  جلوگيري از مصرف بي رويه آب از س

سهميه در نظر گيرند.
عزيزي از خرم آباد: حذف حق فني داروخانه ها هم به نفع مردم 
ــام آور  ــت و هم به نفع بيماراني كه مجبورند هزينه هاي سرس اس

درمان را تقبل كنند.
 يك شهروند از تهران: امنيت در جاده ساوه به سلفچگان وجود 
ــرقت  ــت كه خودروها در اين جاده مورد س ــده اس ندارد و بارها ش
راهزنان قرار گرفته است. از مسئوالن ذي ربط مي خواهيم به اين 

موضوع رسيدگي كنند. 
ــه: حال كه از طرف مسئوالن وزارت نيرو  ــهدي از انديش مش
ــت صادرات برق به ديگر كشورها 5   /   2 برابر شده  ــده اس اعالم ش
ــور تامين شود و بعد دست  ــت، خوب است ابتدا نياز داخل كش اس

به اين كار بزنند.
يك شهروند از شريف آباد: بيش از چهار ماه است كه روستاي 
ــت با 3000 نفر جمعيت  ــريف آباد پاكدش علي آباد ميرزا از توابع ش
روزانه بيش از يك ساعت آب آشاميدني ندارد و همين سبب بروز 
ــكالت بسياري از جمله بيماري ها براي اهالي گشته است. از  مش

مسئوالن مي خواهيم به اين مشكالت رسيدگي كنند.
يك شهروند از شهريار: حدود يك هفته است كه گاز مجتمع 
پارس در شهريار قطع شده است و كسي نيز در اين زمينه جوابگو 

نيست. چرا؟
 روي خط 162

ــهروند: با گذشت چهارسال از آزمون استخدام پيماني  يك ش
سال 89 آموزش و پرورش و پشت سرگذاشتن همه مراحل، تبديل 

وضعيت به رسمي اين همكاران انجام نشده است. 
ــهروند از تهران: مدت شش ماه يك سيمكارت رايتل  يك ش
اعتباري خريدم، ماهانه 14 هزار تومان شارژ مي كنم، ولي تاكنون 
ــده و شارژ هم  ــيمكارت غيرفعال ش دو مرتبه بعلت نامعلومي س

سوخته و هر بار براي تعويض ده هزارتومان هزينه مي گيرند.
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2 بيمار عربستاني براي خريد كليه ايراني ها به صورت غير قانوني  در يكي از بيمارستان هاي تهران بستري شده اند

انجام 1000 عمل غيرقانوني پيوند كليه در سال

فعاليت سايت هاي غير قانوني  خريد و فروش  كليه در كنار  آگهي هاي دست نويسي كه در شهر به چشم مي خورد از اوضاع نابسامان اين حوزه حكايت دارد/ عكس: جام جم 

 داروهاي بيماران سرطاني
در مناطق محروم رايگان مي شود

ــازمان غذا  مديركل نظارت و ارزيابي دارو و موادمخدر س
ــدن داروهاي بيماران سرطاني در مناطق  و دارو از رايگان ش

محروم كشور خبر داد.
ــا مهر افزود: در تالش  ــدي پيرصالحي در گفت وگو ب مه
ــتيم از اوايل مرداد امسال، داروهاي بيماران سرطاني در  هس
ــگان در اختيار آنها قرار  ــور به صورت راي مناطق محروم كش
بگيرد.وي با اعالم اين كه هم اكنون بيماران سرطاني حدود 
10 درصد هزينه داروهاي مورد نيازشان را پرداخت مي كنند، 
ــذا و دارو، اين 10 درصد  ــازمان غ ــرد: با تالش س ــوان ك عن
ــور حذف  ــرطاني در مناطق محروم كش پرداختي بيماران س
خواهد شد و اين دسته از بيماران، داروي خودشان را رايگان 

دريافت خواهند كرد. 

خدمات درمان اعتياد تحت 
پوشش بيمه قرار گرفت

ــته نظارت بر تعرفه هاى  ــتورالعمل اجرايى بس با تصويب دس
خدمات درمانى در هشتمين جلسه شوراى عالى بيمه كه با حضور 
وزير تعاون،  كار و رفاه اجتماعى و وزير بهداشت برگزار شد، خدمات 

درمان اعتياد تحت پوشش بيمه قرار گرفت.
ــنا، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اين باره  به گزارش ايس
ــاى درمانى  ــن تصويب تعرفه ه ــوراى عالى بيمه ضم ــت: ش گف
ــته نظارت بر اعمال اين تعرفه ها را  ــاس واقعيات موجود بس براس
ــكى، سازمان  ــت، درمان و آموزش پزش با همكارى وزارت بهداش
ــتگاه هاى بيمه گر به اعضاى اين شورا  ــكى و ديگر دس نظام پزش
تصويب كرد كه اين بسته نظارتى مى تواند از هرگونه سوءاستفاده 
ــوراى عالى بيمه جلوگيرى كند. ــى در اجراى مصوبات ش احتمال

ــح تعرفه هاى خدمات  ــرد: به منظور اجراى صحي ربيعى تاكيد ك
درمانى و جلوگيرى از افزايش پرداخت از جيب مردم و ساماندهى 
ــتورالعمل تصويب شده كه شامل  ــالمت، اين دس بازار خدمات س
سرفصل هايى مانند فرآيند رسيدگى به تخلفات در اجراى تعرفه ها 
ــت.وى در مورد ديگر مصوبه  ــورد انضباطى با متخلفان اس و برخ
شوراى عالى بيمه توضيح داد : با توجه به نياز به حمايت از معتادان 
ــال و گروه هاى پرخطر،  ــودكان و نوجوانان معتاد زير 18 س زن، ك
پوشش بيمه اى درمان اعتياد در سال 93 براي اين گروه ها در مراكز 
سرپايى درمان نگهدارنده با متادون و بسترى درمان اعتياد مصوب 
شد و خدمات درمان اعتياد جهت گروه فوق نيز حداكثر تا شش ماه 
ــش بيمه قرار مى گيرد و سازمان بيمه سالمت موظف  تحت پوش

شده براى درمان معتادان برنامه ريزى الزم را به عمل آورد.

 تشكيل مدارس خانواده
 از سال آينده

ــركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان  مدي
ــكيل مي شود كه در آن  ــال آينده مدارس خانواده تش گفت: از س
ــواده در همه مقاطع زندگي  ــود به همه اعضاي خان تالش مي ش

آموزش هاي الزم داده شود.
ــتين نشست كميته  ــنا، بهمن بهمني در نخس به گزارش ايس
ــكيل  ــته در وزارت ورزش و جوانان تش ملي ازدواج كه روز گذش
ــد، اظهار كرد: مدارس خانواده تالش مي كند كه همه اعضاي  ش
خانواده آموزش هايي را در جهت زندگي بهتر و قوام زندگي در قالب 
محتواهاي سازمان يافته دريافت كنند كه از جمله آنها مي توان به 
ــاره  ــالمندي اش فرزندپروري، ازدواج، ارتباط با والدين و مرحله س
ــات جزيي  تري  ــامل موضوع ــرد. البته هريك از اين موارد ش ك
ــود. به عنوان نمونه كودك پروري و نوجوان پروري از جمله  مي ش
موضوعات بحث فرزندپروري است.وي ادامه داد: تالش مي كنيم 
ــتفاده  ــاي بخش خصوصي براي مدارس خانواده اس از ظرفيت ه
ــد بود و زيرنظر فرهيختگان و  ــم و اين مدارس دولتي نخواه كني
صاحب نظران اداره مي شود.مديركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده 
ــه دانش و آگاهي كافي در  ــا بيان اين ك ــان ب وزارت ورزش و جوان
حوزه زندگي جنسي وجود ندارد، اظهار كرد: متاسفانه برخي مراكز 
مدعي ارائه خدمات در اين حوزه هستند، اين در حالي است كه نه 

شأن دين، نه فرهنگ و نه اجتماع را رعايت نمي كنند.


