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جام جم آنالين :آمارها بيانگر اين است كه ساالنه صدها نفر در كشور چه زيرنظر انجمن حمايت از بيماران كليوي و چه بهطور
مستقل در بازار آزاد بهطور توافقي بين طرفين اقدام به خريد و فروش كليه ميكنند و اميدوارند شايد از اين راه بتوانند
حالل آن پول است ،رفع كنند حتي اگر اين كار به قيمت ناقص شدن
بخشي از مشكالت ريز و درشت زندگي خود را كه تنها ا
هميشگي تا پايان عمر تمام شود.

اما نكته نگرانكننده در اين ميان اين است كه بازار سياه خريد و فروش كليه به دليل نبود نظارت قانوني از سوي سازمانهاي متولي هر روز
داغتر شده و همين امر زمينه گران شدن خريد و فروش كليه و متفاوت بودن قيمت خريدو فروش آن از 8ميليون تومان در انجمن حمايت از
بيماران كليوي تا قيمت چند برابري آن در بازار سياه را رقم زده است.
اين در حالي است كه رئيس اداره خدمات بيمارستاني سازمان بيمه خدمات درماني روز گذشته در اظهارنظري با اشاره به افزايش قيمت
فروش كليه در كشور به باالي  78ميليون تومان ،عدم نظارت انجمن حمايت از بيماران كليوي را دليل چنين آشفته بازاري در قيمت فروش كليه
عنوان كرده است.
محمدمهدي تدين در گفتگو با فارس با اشاره به چگونگي پرداخت هزينههاي بيماران پيوند كليوي از سوي سازمان بيمه خدمات درماني
ميگويد :قبل از سال  55هزينههاي بيماران پيوندي كليوي از سوي «واسطه هيات امناي صرفهجويي ارزي» كه بين وزارت بهداشت و مراكز
درماني قرار داشت ،پرداخت ميشد كه پس از ايراد حقوقي كه در اين خصوص گرفته شد ،قرار شد اين هزينهها به صورت مستقيم به مراكز
درماني پرداخت شود .وي تصريح ميكند :در حال حاضر نيز پرداخت هزينه پيوند كليه از سوي سازمان بيمه خدمات درماني در مراكز طرف
قرارداد طبق تعرفه گلوبال مصوب شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور ادامه دارد.
رئيس اداره خدمات بيمارستاني سازمان بيمه خدمات درماني از اقدامات شوراي عالي بيمه درخصوص پوشش داروهاي خاص در كشور خبر
داده و تاكيد ميكند :در آينده نزديك خبرهاي خوشي براي بيماران اعالم ميشود كه مطمئنا هزينههاي آنها در پرداخت قيمت داروها را
كاهش خواهد داد.
 51هزار بيمار دياليزي در كشور
هماكنون  08هزار نفر بيمار دياليزي و پيوندي در كشور وجود دارد كه روند درماني آنان از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار نيست و در حال
حاضر بيش از  0099دستگاه دياليز كار درمان آنان را انجام ميدهد كه نميتواند همه آنان را تحت پوشش بگيرد .اگرچه طي دهههاي گذشته
بيشترين پيوندها و اهدا كليه به بيماران از سوي افراد خير يا بستگان و آشنايان آن هم صرفا زيرنظر انجمن حمايت از بيماران كليوي انجام
مي شد ،اما امروزه نياز مالي و فشارهاي اقتصادي از يكسو و سوداگري و كسب درآمد از سوي ديگر موجب شده تا خريد و فروش كليه نيز در
كشورمان بازار سياه پيدا كرده و در اين ميان پاي داللها نيز به اين عرصه باز شود .در واقع طي چند سال اخير خريد و فروش كليه به بازاري
داغ براي عدهاي سودجو تبديل شده و در اين ميان ،عمدتا جوانان در رده سني بين  58تا  09سال به دليل مشكالت و نياز مالي و ناتواني در
تامين برخي هزينهها و مخارج زندگي به ناچار مجبور به فروش كليه با قيمتهاي متفاوت ميشوند .نكته قابل تامل اين كه در اين رابطه
دوسويه خريدار و فروشنده هر دو ترجيح ميدهند كليه مورد نياز خود را از جايي خارج از انجمن حمايت از بيماران كليوي دريافت كنند؛ زيرا اين
تصور وجود دارد كه اوال اگر خريدار و فروشنده بطور مستقل با يكديگر به توافق برسند اين امكان وجود دارد كه فروشنده بتواند كليه را بدون
واسطه و با قيمت باالتري از قيمت تعيين شده در انجمن بفروشند .از سوي ديگر استدالل متقاضي دريافت كليه نيز اين است كه ديگر چندين
ماه در ليست انتظار براي دريافت كليه نخواهد ماند.
آمار نشان ميدهد بيشتر فروشندگان ،آنهايي هستند كه با مشكالت مالي دست و پنجه نرم ميكنند و براي حفظ آبروي خود و خانواده ،راه
ديگري پيشرو نميبينند .آنهايي كه بايد جهيزيه دخترشان را بدهند ،بيكاراني كه با پول كليه بدهي طلبكارانشان را ميدهند و...
 51سالهها بيشترين فروشندگان كليه
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوي ايران اوايل سال گذشته بيشترين اهداكنندگان كليه در كشور را افراد  58تا  54ساله معرفي كرد
كه در قبال دريافت پول ،اقدام به فروش كليه خود به بيماران نيازمند ميكردند.
به گفته قاسمي ،نتايج بررسيها بيانگر اين است در حالي كه  19درصد مشكالت مربوط به بيماريهاي كليوي در كشور در سنين  59تا 66
سال رخ ميدهد ،اما در مقابل ،بيش از  89درصد اهداكنندگان كليه در رده سني  58تا  54سال قرار دارند.
بيماران نيازمند كليه معموال يك تا  6ماه در انتظار هديهدهنده هستند و اين در حالي است كه بيش از  08درصد كليههاي اهدايي به صورت
فروش كليه انجام ميشود.
نكته جالب اين كه گويا بحث گران شدن قيمت خريد و فروش كليه آن زمان نيز مطرح بوده زيرا مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوي در
خالل سخنان خود شايعات مطرح شده مبني بر گران شدن قيمت فروش كليه را نيز رد كرده و گفته است :در حال حاضر آنچه به عنوان هزينه
بستري و مراقبتهاي بعد از عمل پيوند به اهداكننده كليه پرداخت ميشود ،حداكثر  8ميليون تومان است .به گفته قاسمي ،آنچه در حال
حاضر به اهداكننده كليه آن هم براي هزينههاي بستري و مراقبتهاي بعد از عمل پرداخت ميشود ،حداكثر  8ميليون تومان است كه يك
ميليون آن را دولت و  6ميليون مابقي را دريافتكننده كليه پرداخت ميكند.
كليه فروشي ميان زوجها و دانشجويان

«حميد هستم 54 .ساله .گروه خوني (ب مثبت) .مشكالت زيادي دارم كه شايد بتوانم با فروش كليهام حلش كنم .قيمت پايه  79ميليون
تومان .منتظر اعالم پيشنهادهاتون هستم».
اين جمالت كه بيشتر تداعيكننده آگهيهاي مزايده است در يك وبالگ شخصي منتشر شده كه نويسنده آن از ميان صدها نفري كه ساالنه
به دليل فقر مالي و از طرق مختلف ،كليه خود را ميفروشند ،اين راه را براي فروش كليه خود آن هم به باالترين قيمت پيشنهادي انتخاب
كرده است .بررسيها نشان ميدهد مشكالت مالي مهمترين عاملي است كه فروشندگان كليه را مجبور به اين كار ميكند .اين در حالي
است كه رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوي چندي پيش با پرده برداشتن از واقعيتي تلخ مشكالت اقتصادي را عامل اصلي زوجين
مراجعهكننده به اين انجمن براي فروش كليه خود عنوان كرده بود .قاسمي با اشاره به مواردي از مراجعات زوجين ،دانشجويان و ...براي
اهداي كليه ،مشكالت مالي را دليل اصلي آنها براي اين تصميم عنوان كرده و گفته بود :متاسفانه افرادي كه مشكالت مالي دارند ،به جاي
اين كه اهداي كليه را اولويت آخرشان قرار دهند ،ابتدا تصميم به انجام اين كار ميگيرند.
بيمارستانها؛ پاتوق جديد فروشندگان كليه
اگر در گذشته آگهيهاي خريد و فروش كليه را روي باجههاي تلفن يا سراسر ديوارهاي كوچه فرهنگ حسيني كه انجمن حمايت از بيماران
كليوي در آن واقع است ،ميديديم و تعجب ميكرديم ،اما شنيدهها حاكي است؛ برخي دالالن خريد و فروش يا برخي افراد متقاضي فروش
كليه بهطور مستقل در اطراف بيمارستانها به دنبال شناسايي افراد متقاضي دريافت كليه هستند تا شايد به اين ترتيب بتوانند به سرعت
بيشتري براي كليه فروشي خود مشتري پيدا كنند.
هماكنون چندين هزار نفر در كشور نيازمند دريافت كليه هستند و اين در حالي است كه بسياري از آنها به دليل مشكالت مالي در تامين
همين هزينه  8ميليون توماني خريد كليه كه بهطور قانوني در انجمن حمايت از بيماران كليوي بين خريدار و فروشنده رد و بدل ميشود نيز
ناتوان هستند كه همين امر ضرورت حمايت هر چه بيشتر وزارت بهداشت و در راس آن ،دولت از اين قشر جامعه را بيش از هميشه يادآوري
ميكند.
از سوي ديگر ،مشخص نبودن متولي اصلي و عدم نظارت دقيق در بحث خريد و فروش كليه زمينه سوءاستفاده افراد سودجو و ايجاد بازار
سياه و افزايش قيمتهاي ميليوني در اين زمينه را موجب شده است؛ عاملي كه اگر هر چه سريعتر سازمانهاي متولي و از جمله وزارت
بهداشت چارهاي براي آن نينديشد ،دود آن در وهله اول به چشم صدها بيمار نيازمند دريافت كليه سپس به چشم متوليان امر خواهد رفت.
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