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اعتراض مجمع 
عمومى نظام پزشكى 

به تعرفه 94
سازمان  عمومى  مجمع  اعضاى  سپيد: 
اول  معاون  به  نامه اى  طى  پزشكى  نظام 
رئيس جمهورى، خواستار اصالح روند تعرفه 
گذارى و بازگشت به مصوبات شورايعالى بيمه 
شدند. دكتر عباس آقازاده رئيس مجمع عمومى 
سازمان نظام پزشكى به نمايندگى از اعضاى 
اين مجمع طى نامه اى به اسحاق جهانگيرى 
معاون اول رئيس جمهورى ضمن اعتراض به 
روند تعرفه گذارى اخير اكيداً خواستار اصالح 
اين مهم و بازگشت به مصوبات شورايعالى 

بيمه شدند.
در اين نامه  آمده است: از زمان آغاز طرح 
تحول سالمت، هجمه بى سابقه و كم نظيرى 

عليه جامعه پزشكى آغاز شد.
خوشبختانه پس از استقرار سيستم نظارت 
بودن  پوچ  مشكوك  موارد  بررسى  و  ملى 
ادعاهاى سابق بر مأل شد و آشكار گرديد 
كه اقليت بسيار ناچيزى، برخالف برنامه هاى 
تحول نظام سالمت حركت مى كنند كه با 
اين تعداد اندك نيز عمدتاً توسط بازرسين 
و ارگان هاى نظارتى سازمان نظام پزشكى 
برخورد قانونى و بايسته صورت پذيرفت. 
در زمينه تعرفه هاى خدمات سالمت، سازمان 
نظام پزشكى يعنى رياست كل آن، شورايعالى و 
مجمع عمومى سازمان از همكارى كارشناسانه 
با وزارت بهداشت و وزارت رفاه و نهايتًا 
شوراى عالى بيمه فرو گذار نكردند. حاصل 
اين همفكرى و معاضدت كتاب تعرفه هاى 
نسبى خدمات سالمت و اصالحيه اخير آن بود، 
و بالطبع اين انتظار واقعى نيز وجود داشت كه 
در نيمه دوم فعاليت دولت تدبير و اميد شاهد 
رويكردى متفاوت از سوى هيئت وزيران و 
وفاى به عهد و توجه به عدالت در جانب ارائه 

كنندگان خدمات سالمت باشيم.
چنانچه قطعاً اشراف داريد مطابق قانون 
توسعه پنجم بند ه ماده 38، شوراى عالى بيمه 
وظيفه دارد در ابتداى هر سال تعرفه هاى جديد 
خدمات سالمت را اعالم نمايد و در كارشناسى 
اين تعرفه ها نيز بر مبناى بند 8 ماده 1 قانون 
بيمه خدمات همگانى، قيمت تمام شده بايد 

پايه محاسبات ساليانه باشد.
عالى  شوراى  فراوان  انعطاف  رغم  به 
اين  نمايندگان  و  پزشكى  نظام  سازمان 
سازمان در شوراى عالى بيمه در پايان سال 
93، تعرفه هاى تشخيصى و درمانى براى سال 
1394 تعيين گرديد و متاسفانه به هنگام اعالم از 
سوى مقامات مسئول دولتى، مصوبات شوراى 
عالى بيمه نيز دستخوش جرح و تعديل شده 
و جالب ترين پديده اين فعل و انفعاالت اين 
است كه كمترين سهم را در برخوردارى از 
و  پذيرترين  آسيب  نسبى خدمات،  ارزش 
مهم ترين گروه هاى جامعه پزشكى به ويژه 
پزشكان عمومى و پزشكان خانواده در سال 

1394 خواهند داشت.»
در ادامه رئيس مجمع عمومى سازمان نظام 
پزشكى به نمايندگى از اعضاى مجمع، خطاب 
به معاون اول رئيس جمهورى نوشته است: از 
اقصى نقاط كشور ضمن اعتراض به رويه تعرفه 
گذارى اخير اكيداً خواستار اصالح اين امر 
مهم، و بازگشت به مصوبات شوراى عالى 
بيمه هستيم. به همين دليل با حمايت قاطع از 
نامه شماره 1/5728 مورخ 1394/2/9 رياست 
كل سازمان نظام پزشكى، مستدعى است با 
بذل توجه به حساسيت اين موضوع و تبعات 
نگران كننده آن دستور بفرمايند تعيين تعرفه 
خدمات تشخيصى درمانى در سال 1394 مورد 

بازنگرى و اصالح قرار گيرد.»

 رئيس مجلس با اشاره به اينكه مقابله با پديده ريزگردها و گرد و غبار 
بايد از اولويت هاى هالل احمر باشد، گفت: «جمعيت هالل احمر بايد آمادگى 
براى بحران هاى منطقه اى و حوادثى كه در آن رخ مى دهد را داشته باشد؛ 
چراكه درحال حاضر شاهد بحران هاى بسيار و روند فعاليت هاى تروريستى 
بسيارى در سطح منطقه هستيم.» على الريجانى تصريح كرد: «افقى كه در منطقه 
مشاهده مى شود، افق آزاردهنده اى است و مولفه تروريستى در منطقه مى تواند 
شكنندگى ايجاد كند كه نقش جمعيت هالل احمر براى مقابله با چنين 
حوادثى مى تواند مهم باشد.» الريجانى افزود: «جمعيت هالل احمر 
كه نيروى مردمى بسيارى را درخود جاى داده  است، مى توانند با 
همكارى سازمان حفاظت محيط زيست به رفع پديده گرد و 

غبار در كشور اقدام كند.»

معاون درمان سازمان تامين اجتماعى درباره تكليف ادغام سازمان هاى بيمه گر 
پايه با يكديگر اظهار كرد: «اخيرا طرح يكسان سازى رويه سازمان هاى بيمه گر پايه 
ابالغ شده و براساس تفاهم مشترك انجام شده با سه سازمان بيمه گر پايه، ديگر 
خدمات ازجمله دارو و تجهيزات پزشكى در صورت تصويب در شوراى عالى 
بيمه به صورت هماهنگ تحت پوشش قرار مى گيرد.» محمدعلى همتى با بيان 
اينكه اين وحدت رويه سازمان هاى بيمه گام بزرگى در راستاى اجراى بند ب 
ماده 28 قانون اساسى است، درباره تكليف ادغام سازمان هاى بيمه 
با يكديگر، اظهار كرد: «با اين ابالغيه به نظر مى رسد ديگر ضرورتى 
براى طرح موضوع تجميع منابع بيمه اى وجود نداشته باشد و اين 

موضوع براى هميشه مختومه گردد.»

مسئول بخش تحقيقات سازمان انتقال خون فرانسه با اشاره به 
خون هاى آلوده فروخته شده به ايران در دهه80 ، گفت: «عامل 
اصلى اين رويداد، نبود دانش كافى برخى شركت هاى فرانسوى 
بوده است.»  از خون ها  براى غيرفعال سازى و ويروس زدايى 
سوزانه حجت عصارى با بيان اينكه فروش خون  هاى آلوده به ايران 
ارتباطى با سازمان انتقال خون فرانسه نداشته، گفت: «پرونده هاى 

قضايى دراين زمينه مربوط به چند شركت بوده و تنها 
به يك شركت خاص نيست، در آن مقطع زمانى 
شناخت علمى كافى در فرانسه براى روش هاى 
غيرفعال سازى درمورد بيمارى ها بويژه ايدز وجود 

نداشت.»

مديرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهر تهران گفت: «هيچ دكه 
مطبوعاتى از اين پس حق فروش سيگار ندارد و دكه هاى متخلف 
پلمپ مى شوند.» رضا قديمى با تأييد پلمپ دكه هاى مطبوعاتى كه اقدام 
به فروش دخانيات مى كردند گفت: «در مكاتباتى كه با وزارت بهداشت 
داشتيم قرار شد اين موضوع در اولويت هاى سال 94 قرار بگيرد. احتمال 

دارد اين دكه دارها اعتراض كنند تا بتوانند اوضاع را به وضعيت 
سابق برگردانند اما شهردارى اين بار قصد ندارد در مقابل 
سيگارفروشى دكه هاى مطبوعاتى كوتاه بيايد. ما از دكه داران 

ماهيانه 50 تا 200 هزار تومان مى گيريم بنابراين فروش 
مطبوعات برايشان به صرفه است.»

چهـره ها 

                                                 سپيد از افزايش و علل ابتال به تب مالت گزارش مى دهد

چالش وزرات بهداشت و سازمان دامپزشكى با   تب مالت
   مينا دارابى

در روزهاى اخير اخبار مختلفى درباره افزايش 
ابتال به بيمارى تب مالت شنيده مى شود از سوى 
ديگر در شبكه هاى اجتماعى موبايلى متن هاى 
مختلفى درباره اين بيمارى و هشدار درباره ابتال 

به آن دست به دست مى شود.
موج گسترده خبرى كه سال گذشته درباره روغن 
پالم و بعد از شايعات مختلفى كه درباره استفاده از 
روغن پالم در لبنيات پاستوريزه در سوپرماركت ها 
منتشر شد مشوقى بود براى روى آوردن گسترده 
مردم به استفاده از لبنيات سنتى و اعتماد به مراكز 
عرضه لبنيات سنتى كه در سال هاى اخير رشدى 

قارچ گونه در شهرهاى بزرگ داشته اند.
اين در حالى است كه مصرف شير فله و لبنيات 
سنتى از سوى برخى كارشناسان به دليل اينكه 
امكان رشد ميكروب ها در آن وجود دارد تهديدى 
براى سالمت افراد جامعه شناخته مى شود و امكان 
بروز بيمارى هايى از جمله تب مالت را تشديد 
مى كند. اين نكته اى است كه گفته هاى مديركل 
دفتر بيمارى هاى دامى سازمان دامپزشكى هم آن 
را تأييد مى كند، داريوش جهان پيما با اشاره به اينكه 
وضعيت بيمارى تب مالت و ابتالى آن در كشور 
روند چشمگير كاهشى داشته، گفت: «در سال هاى 
1388 تا 1391 از حدود 90 هزار مورد به 11 
هزار مورد ابتال در ميان جمعيت انسانى رسيد اما 
از سال 1391 تاكنون مجدداً روند افزايش ابتال به 

اين بيمارى آغاز شده است.»
درحالى كه رئيس سازمان دامپزشكى كشور در 
نشستى كه با حضور استاندار و معاونين استاندارى 
كرمانشاه برگزار شد، از كاهش چشمگير آمار مبتاليان 
به تب مالت خبر داد، محمدمهدى گويا رئيس 
مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت 
روند ابتال به بيمارى تب مالت را افزايشى دانست 
و گفت: «بر اساس آخرين آمار، از سال 89 موارد 
ابتال به بيمارى تب مالت در انسان افزايش يافته 
است و از حدود 11 هزار مورد به حدود 20 هزار 

مورد كنونى رسيده است.»

امكانات ناچيزسازمان دامپزشكى براى 
انجام واكسيناسيون دام ها

به گفته كارشناسان يكى از عوامل ابتال به بيمارى 
تب مالت ارتباط مستقيم انسان (دامدار، دامپزشك 
و...) با دام و ديگر عامل ابتال مصرف محصوالت 
لبنى غيرپاستوريزه است. اما براى جلوگيرى از شيوع 
اين بيمارى استفاده از راهكارهايى نظير واكسيناسيون 
است. در اين ميان مديركل دفتر بيمارى هاى دامى 
سازمان دامپزشكى بودجه نيروى انسانى و امكانات 
سازمان دامپزشكى براى انجام واكسيناسيون دام ها را 

تنها پاسخگوى 30 تا 35 درصد جمعيت دامى كشور 
دانست و افزود: «اگر بودجه و اعتبار براى مبارزه با 
اين بيمارى افزايش يابد مى توانيم به همان ميزان 
جمعيت تحت پوشش واكسيناسيون اين بيمارى 

را افزايش دهيم.»
اما گويا مشكالت مالى و كمبود اعتبار نه تنها 
مانعى براى اجراى واكسيناسيون دام هاى كشور شده 
بلكه به گفته مديركل دفتر بيمارى هاى دامى سازمان 
دامپزشكى اين سازمان حتى براى تست و كشتار 
جمعيت دامى آلوده به اين بيمارى نيز به اعتبار نياز 
دارد و هم اكنون ميلياردها تومان به دامداران براى 
دام هاى معدوم شده شان و به موسسه رازى براى 

واكسيناسيون بدهكار است.
رسول ديناروند نيز استفاده از شير فله را به عهده 
مردم گذاشت و گفت: «توزيع شير فله در برخى 
مراكز با مسئوليت سازمان غذا و دارو نيست. سازمان 
دامپزشكى مسئول مبارزه با عرضه شير فله است و 
فرآيند كنترل سالمت و پاستوريزاسيون آن بايد انجام 
شود اما اين نوع شيرها مجوز سازمان دامپزشكى را 
ندارند و اين در حالى است كه سازمان غذا و دارو 

نيز نمى تواند اين شيرها را جمع آورى كند.»
يكى ديگر از اقدامات سازمان دامپزشكى براى 
مقابله با شيوع تب مالت، صدور دستورالعمل عرضه 
شير فله اى بود كه جهان پيما در خصوص  دليل 
صدور دستورالعمل اين دستورالعمل از سوى سازمان 
دامپزشكى گفت: «دليل تدوين آيين نامه اى مشخص 
و تحت نظارت كامل ناظران خود، عرضه شير 
فله با سخت ترين ضوابط بهداشتى و به صورت 
بسته بندى شده از مبدأ دامدارى هاى عارى از بيمارى 
است نه اينكه هر كس با هر شرايط و امكاناتى براى 
خود مغازه اى در گوشه اى از شهر راه بيندازد و 

مجوز عرضه فله اى شير دريافت كند.»
وى به عملكرد وزارت بهداشت در مورد نحوه 
برخورد با توزيع شير فله اى نيز انتقاد كرد و افزود: 
«وزارت بهداشت بارها توصيه كرده كه مردم از 
مصرف لبنيات پرچرب پاستوريزه خوددارى كنند 
اما از سوى ديگر نيز به توزيع كنندگان لبنيات سنتى 

و فله اى مجوز مى دهد.»

سازمان دامپزشكى بايد متولى نظارت بر 
همه فرآورده هاى دامى باشد

سازمان  دامى  بيمارى هاى  دفتر  مديركل 
دامپزشكى معتقد است بر اساس قانون تشكيل 
سازمان دامپزشكى كه در سال 1350 تدوين شد، 
متولى نظارت بر فرآورده هاى خام دامى و وزارت 
بهداشت متولى نظارت بر فرآورده هاى صنايع تبديلى 
با منشأ دامى مانند صنايع لبنى، فرآورده هاى گوشتى 
و... شد درحالى كه بايد مانند ديگر كشورهاى دنيا، 
سازمان دامپزشكى متولى نظارت بر همه فرآورده هاى 
دامى باشد و از سوى ديگر براى اجراى اين وظايف 
نيز نيروى انسانى، اعتبارات و امكانات الزم در اختيار 
اين سازمان قرار گيرد. اين در حالى است كه به 
گفته رسول ديناروند صدور پروانه براى محصوالت 
ارگانيك در سازمان غذا و دارو صادر مى شود اما 
كميته اى براى بررسى ارگانيك بودن اين محصوالت 
وجود دارد كه اين بررسى نياز به كنترل و دقت در 
مرحله توليد دارد و در كشور ما بايد با مديريت 

وزارت جهاد كشاورزى انجام گيرد.  

صندوق بيمه كشاورزى از موافقت با اجراى 
طرح سازمان دامپزشكى طفره مى رود

اما گويا همچنان يكى از مهم ترين مشكالت 

عرضه  و  مالت  تب  شيوع  از  براى جلوگيرى 
كمبود  بازار  به  سنتى  سالم  لبنى  محصوالت 
بودجه و امكانات و عدم هماهنگى بين سازمان ها 
مى داند. جهان پيما در همين خصوص گفت: «اگر 
افزايش  دامپزشكى  امكانات سازمان  و  بودجه 
دامدارى هاى  پوشش  از  غير  به  مى توانيم  يابد 
صنعتى و نيمه صنعتى، جمعيت دامى روستايى 
و عشايرى را هم تحت پوشش مبارزه با اين 

بيمارى قرار مى دهيم.»

تعامل بين سازمانى، ضرورت تضمين 
سالمت محصوالت لبنى

سازمان  دامى  بيمارى هاى  دفتر  مديركل 
سازمان  كه  پيشنهادى  به  اشاره  با  دامپزشكى  
دامپزشكى براى جلوگيرى از برخى بيمارى هاى 
دامپزشكى  «رئيس سازمان  كرد:  بيان  دامداران 
پيشنهادى ارائه كرد تا جمعيت دامى كشور ازنظر 
بيمارى  هاى، هارى، سل و بروسلوز (تب مالت) 
از سوى صندوق بيمه كشاورزى بيمه شوند و اين 
سازمان سهم دامداران را نيز از محل اعتبارات 
خود پرداخت كند اما صندوق بيمه كشاورزى 
على رغم موافقت وزير جهاد كشاورزى همچنان 

طفره مى رود.»
وى در پايان كوچك سازى دولت را يكى از 
ضربه هاى مهلك بر سازمان هاى تخصصى مانند 
سازمان دامپزشكى دانست و افزود: «قانون منطقى 
شدن اندازه دولت به كوچك سازى تعبير شد و 
اجراى آن سبب شد تا سازمان هاى تخصصى مانند 
سازمان دامپزشكى نيروهاى تخصصى خود را 
از دست بدهند و اين در حالى است كه سازمان 
دامپزشكى كه در همه عرصه هاى روستايى حضور 

دارد، به اين نيروى متخصص نياز دارد.» 
وزارت بهداشت به عنوان متولى سالمت كشور 
از سال ها قبل برنامه آموزش روستاييان را در 
دستور كار خود قرار داده است و اين برنامه از 
دو سال گذشته تشديد شده است. در اجراى 
نيروهاى  مثل  جديد  روش هاى  از  برنامه  اين 
وزارت  و  دانشگاه ها  زيرمجموعه  داوطلب 
بهداشت و حضور دانش آموزان و نقش آن ها 
در انتقال مفاهيم به آن ها استفاده شد است كه 
اثرات مثبت زيادى در پى داشته. در همين حال 
سازمان دامپزشكى و وزارت جهاد كشاورزى نيز 
به سهم خود تالش كرده اند اما هرگونه افزايش 
موارد بيمارى هاى واگير هشدارى به مسئوالن 
است چراكه بيمارى ها بى ترديد تهديدى براى 
سالمت مردم كشورند، ازاين رو لزوم همكارى 
بين سازمانى و ارائه بودجه مناسب براى پيشگيرى 
از وخيم تر شدن آمار شيوع تب مالت در كشور 

به شدت احساس مى شود.

گزارش
انتقاد وزير بهداشت 

از رواج سونوگرافى هاى 
بى رويه از زنان باردار

وزير بهداشت درباره معضالت و مشكالت 
سونوگرافى هاى نابجا كه متخصصان زنان و 
زايمان بر مردم تحميل مى كنند و براى اين 
سونوگرافى هاى بى رويه نيز بايد هزينه هاى 
زيادى پرداخته شود، اظهار داشت: «دراين باره 
با معاونان درمان و آموزش وزارت بهداشت 
صحبت هاى داشتم تا ان شاءاهللا اگر امسال اين 
نقيصه را نتوانستيم برطرف كنيم حداقل آن را 
كاهش دهيم.» وزير بهداشت در گفتگو با تسنيم 
ادامه داد: «در حين حال بيمه ها در اين زمينه 
نقش خيلى ويژه اى دارند، اگر بيمه هاى تجارى 
و دولتى اعالم كنند كه در طول باردارى حداكثر 
اين تعداد (سونوگرافى) را پرداخت مى كنند 
و خارج از اين خالف است و هر مؤسسه 
و مركز درمانى نيز خارج از اين مصوبات 
مبادرت كرد قطع قرارداد كنند مسلماً اين نقيصه 

اصالح مى شود.»
هاشمى خاطرنشان كرد: «بنابراين آن چيزى 
كه مربوط به وزارت بهداشت مى شود و متعاقب 
آن نظام پزشكى نيز بايد آن را اجرا كند را امسال 
اميدواريم براى كاهش اين نقيصه اقدام كنيم.» 
همچنين در اين زمينه محمدحسين مير دهقان 
مديركل نظارت بر درمان وزارت بهداشت 
نيز عنوان كرده است كه گزارش سونوگرافى 
در صالحيت حرفه اى متخصصان زنان نيست 
و متخصصان زنان كه دوره سونوگرافى را 
گذرانده اند مى توانند از اين وسيله در مطب ها 
به عنوان ابزار تشخيصى استفاده كنند اما حق دادن 
گزارش و گرفتن وجه در قبال آن را ندارند چرا 

كه در صالحيت حرفه اى شان نيست.
وى با انتقاد نسبت به دريافت هزينه هاى 
گزاف از سوى برخى متخصصان زنان به ازاى 
انجام سونوگرافى، مى گويد: «سونوگرافى براى 
متخصصان زنان مانند دستگاه فشار خون براى 
پزشكان است كه در قبال استفاده از آن موقع 
دريافت  مراجعان  از  وجهى  نبايد  ويزيت 

شود.»
در اين راستا جالل شكوهى، رئيس انجمن 
راديولوژى ايران نيز به يكى از رسانه ها عنوان 
كرده است كه متأسفانه برخى از متخصصان 
زنان و زايمان بابت سونوگرافى از بيمار وجه 
دريافت مى كنند، آن هم مبالغى بيش از تعرفه 
تعيين شده براى انجام سونوگرافى توسط يك 
راديولوژيست. نرخ تعرفه مصوب سال 93 
براى انجام سونوگرافى معمولى از جنين توسط 
راديولوژيست ها، 13 هزار و 500 تومان است 
در حالى كه برخى از متخصصان زنان چندين 
برابر بيش از اين مبلغ را از بيماران خود دريافت 
مى كنند، مثًال نرخ تعرفه مصوب سال 93 براى 
انجام سونوگرافى 3 بعدى از جنين توسط 
راديولوژيست حداكثر 120 هزار تومان است، 
درحالى كه برخى از متخصصان زنان گاهى تا 

500 هزار تومان هم اخذ مى كنند.
در اين باره اعظم السادات موسوى رئيس 
انجمن متخصصان زنان و مامايى نيز درباره 
دستور سازمان نظام پزشكى مبنى بر اينكه 
متخصصان زنان نبايد بابت سونوگرافى از بيمار 
هزينه اى را دريافت كنند، مى گويد: «واقعاً اين 
تصميم درست و امكان پذير است؟ ما به عنوان 
انجمن متخصصان زنان به اين تصميم ها انتقاد 
داريم البته ما رايزنى هاى الزم را انجام مى دهيم 
چرا كه سالمت زنان باردار و جنين آن ها براى 
همه متخصصان زنان و مامايى از اهميت بسيارى 
برخوردار است. اما از تمام متخصصان زنان 
مى خواهم تا زمانى كه تعرفه اين كار مصوب 
نشده است، بابت سونوگرافى وجهى از بيماران 

دريافت نكنند.»
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اخبار، مقاالت، نقد ها و سوژه هاى پيشنهادى خود را براى ما ارسال كنيد

   نعمت اهللا  منوچهرى
نايب رئيس فراكسيون مبارزه با مواد مخدر مجلس شوراى اسالمى

براى مبارزه با دخانيات، ضرورت  ها و نيازهاى زيادى بايد در نظر گرفته شود وقتى ستاد مبارزه 
با موادمخدر آغاز به كار كرد، طبيعتا قرار بود براى همه اين موارد برنامه ريزى داشته باشند اما 
چنانچه در حال حاضر شاهد هستيم، عالوه بر كمبود بودجه و نيروى انسانى الزم و كافى در اين 

نهاد، نبود مديريت توانمند سبب شده تا اين ستاد عملكردى جامع و مناسب نداشته باشد. 
امروزه متاسفانه مسئله اعتياد به مواد مخدر بسيار فراگير شده و تقريبا در هر خانواده اى يك فرد 
معتاد وجود دارد، اين امر به تبع مرتبط با افزايش انواع مواد مخدر و همچنين سهولت دستيابى به 
اين مواد است.در كشور ما متاسفانه هم مواد مخدر صناعى و هم مواد مخدر سنتى مورد استفاده 
قرار مى گيرد و در اين ميان بيكارى، درآمدهاى پايين، كمبود مراكز تفريحى و ورزشى، گرايش 

به تجردگرايى و افزايش طالق از جمله علل افزايش تعداد معتادان در جامعه است.
البته موضوع تقاضا يك سوى قضيه و طبيعتا عملكرد ما براى كاهش تقاضا و مقابله با 
مصرف مواد مخدر سوى ديگر است. در اين ميان ستاد مبارزه با مواد مخدر راه افتاده است كه 
اين موضوع را ساماندهى كند اما بنابر شرايط كنونى نبايد از مجموعه اى كه نه تنها بودجه كافى 

ندارد بلكه فاقد نيروى انسانى مورد نياز است انتظار انجام كارى بزرگ داشت. ستاد مبارزه با 
مواد مخدر توانايى پرداختن به طيف وسيع معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر را ندارد همچنين 
در اين نهاد، محل مناسبى براى جمع آورى و اصالح وضعيت زندگى معتادين فراهم نشده است. 

بزرگترين مشكل در اين ستاد عدم مديريت قوى و كمبود نيروى انسانى توانمند است. 
در اين راستا ما انتظار داريم، ستاد مبارزه با مواد مخدر مى تواند با ارائه پيشنهاد به مجلس 
با نهادهايى غيرفعال را قطع و به دنبال آن از  و به دنبال آن اصالح قانون، همكارى خود 
سازمانهاى فعال در اين زمينه كمك بگيرد، زيرا افزايش اعتياد و قاچاق مواد مخدر كشور را با 
چالش مواجه مى كند. فعاليت گسترده قاچاقچيان و وضعيت نابسامان فعلى معتادان در جامعه 

خود نشانگر كوتاهى ارگان ها و نهادهاى مربوطه از جمله مجلس و دولت است.
 همانگونه كه دولت و مجلس با همكارى و همراهى توانستند طرح سالمت را تا حدودى 
روانى  با سالمت  ارتباط  در  كه  مخدر  مواد  با  مبارزه  موضوع  به  سازند  نهادينه  جامعه  در 
اين  در  رياست جمهورى  تا  است  بپردازند. ضرورى  توانند  مى  نيز  است  مردم  و جسمى 
خصوص تجديدنظر كند، وظيفه ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها برخورد با قاچاقچيان نيست 
بلكه وظايفى گسترده تر در اين زمينه دارد كه با پيگيرى هاى الزم مى توان در راستاى بهبود 

شرايط حركت كنند.

رئيس جمهور درباره ستاد مبارزه با مواد مخدر تجديد نظر كند يادداشت
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اخبــار 
 معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى از ايجاد مراكز مراقبت سالمت در 
حاشيه شهرها به عنوان يكى از برنامه هاى اين 
وزارتخانه در سال جارى خبر داد. رسول 
ديناروند در حاشيه گردهمايى معاونان غذا و 
داروى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور در 
گفت: «يك ميليون نفر جمعيت ساكن در 
اين مراكز قرار  حاشيه شهرها زير پوشش 
زير  مراكز  «اين  افزود:  وى  مى گيرند.» 
مجموعه معاونت بهداشتى وزارت بهداشت 
به شمار مى روند كه با حضور كارشناسان 
در  آموزش هاى الزم  ارائه  بهداشتى ضمن 
پرونده سالمت  افراد  براى  غذا،  خصوص 

تشكيل مى دهند.» 
 عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
را  پزشكى  ميان جامعه  در  زيرميزى  علت 
زياده خواهى بيان كرد و ادامه داد: «از طرفى 
و  جدى  پيگيرى  عدم  هم  و  زياده خواهى 
است.  شده  امر  اين  سبب  جدى  برخورد 
و  دارد  نسبى خدمات وجود  ارزش  وقتى 
منابع دولت به اين قسمت ها آمده تا تعرفه ها 
را اصالح كند، به هيچ وجه نبايد زيرميزى را 
داشته باشيم.» وى تصريح كرد: « يك زمان 
االن  اما  مى ديديم  سيستم  از  را  مشكل 

به صورت منطقه اى دچار مشكل هستيم.»

آمــار

1/3
 رئيس انجمن علوم اعصاب ايران در بيست و دومين كنگره نورولوژى 
و الكتروفيزيولوژى بالينى ايران گفت: هر چند تعداد متخصصين مغز 
و اعصاب در كشور به تعداد قابل توجهى افزايش يافته ولى هنوز در 
كشور نياز به اين رشته وجود دارد. حسين پاكدامن با بيان اينكه «در 
اوايل انقالب تعداد متخصصين مغز و اعصاب در كشور حدود 18 نفر 
بود»، اظهار داشت: «آمارى كه در حال حاضر از تعداد متخصصين اين 
رشته در كشور در دست است، 1023 نفر يعنى به ازاى هر صد هزار 
نفر، 1/3 پزشك متخصص مغز و اعصاب در كشور به ارائه خدمات 

مشغول اند.»

%70
رئيس بخش زنان و زايمان بيمارستان دكتر شريعتى گفت: «برنامه هاى 
جديدى براى حمايت از فرزند آورى زوج هاى نابارور در راه است كه پوشش 
70 درصدى بيمه ها و پرداخت دوسوم هزينه اولين IVF در مراكز دانشگاهى 
از آن جمله است.» اشرف آل ياسين تصريح كرد: «يكى ديگر از برنامه هايى 
كه صندوق حمايتى از زوج هاى نابارور در نظر گرفته است پرداخت دو سوم 
هزينه به مراكز دانشگاهى براى زوج هايى است كه اولين بار IVF مى شوند. 
مدير گروه زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكى تهران خاطر نشان كرد: «به 
روز شدن وسايل مراكز دولتى كه به طور عمده دانشگاهى هستند نيز يكى ديگر 

از برنامه هاى صندوق حمايتى از زوج هاى نابارور است.»

%80
مديركل امور آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى گفت: «براساس 
گزارش هاى مسووالن ستاد مبارزه با مواد مخدر، 80 درصد امور درمان معتادان 
را بخش هاى خصوصى شامل انجمن هاى غيردولتى و سازمان هاى مردم نهاد 
انجام مى دهند.» ولى اهللا نصر افزود: «حضور فعال اين نهادها در عرضه مبارزه با 
مواد مخدر بيش از گذشته پررنگ تر شده و بهتر است در تحقق رويكرد اجتماعى 
شدن مقابله با اعتياد نيز از آن ها كمك گرفت و امور پيشگيرى و آموزش را به 
آنان واگذار كرد.» وى گفت: «سازمان هاى غيردولتى به طور مستقيم بخشى از 
ساختار دولت محسوب نمى شوند، اما نقش بسيار مهمى به عنوان واسطه بين 

دولت و افراد جامعه ايفا مى كنند.»

%4
مديركل دفتر آمار و اطالعات جمعيتى و مهاجرت سازمان ثبت 
احوال كشور گفت: «در حال حاضر جمعيت 65 سال و بيشتر رو به 
افزايش است، بطوريكه در سال 1365 در مجموع سه درصد جمعيت 
باالى 65 سال بود و در سال 90 اين رقم به 5/7 درصد رسيد كه اين 
آمار نيز افزايش دو برابرى دارد.» محزون افزود: «از سال 1385 تا 1390 
سهم جمعيت جوان كشور روند نزولى داشته بطورى كه در سال 85، 
حدود 35/4 درصد جمعيت جوان 15 تا 29 سال در ايران داشتيم كه 
در سال 90 اين رقم به 31/5 درصد كاهش يافته و مى توان گفت در 

مجموع چهار درصد جمعيت جوان ما كم شده است.»

نگاهى متفاوت به حاشيه هاى ادامه دار سريال مهران مديرى و نكاتى كه مغفول ماند

چه كسى ما را به حاشيه برد؟
  دكتر مسعود جوزى

     دبير انجمن پزشكان عمومى رشت

1. آبروى از دست رفته پزشكى 
هفته دوم فروردين 94 براى پزشكان ايرانى 
روزهاى عجيبى بود؛ لشكركشى مجازى سپاهى 
از درس خوانده ترين مردان و زنان مرز و بوم بر 
سريالى كه تازه دو قسمت آن به نمايش درآمده 
بود. البته واكنش به اين سريال از سه ماه پيش تر 
كليد خورده بود يعنى زمانى كه در پى انتشار خبر 
ساخت آن، رييس كل سازمان نظام پزشكى كشور 
نامه اى به رييس صدا و سيما نوشت تا رسانه ملى 
را از شوخى با پزشكان برحذر دارد. پس از او 
نيز روابط عمومى وزارت بهداشت، در يك اشتباه 
شگفت انگيز رسانه اى، 550 كلمه از همين نامه را 
«كپى- پيست» و مجدداً به امضاى وزير ارسال كرده 
بود تا از نهاد صنفى پزشكان عقب نماند. اين اقدامات 
بازدارنده مدتى روند توليد سريال را متوقف كرده و 
سبب تغيير نام آن از «اتاق عمل» به «در حاشيه» و 
اصالحاتى نيز در داستان آن شده بود. اما اگر چنين 
واكنش هاى پيش از موعدى تا همين جا به حد كافى 
غيرمنطقى و نامتعارف مى نمود، در برابر سيلى كه 
در گروه هاى مجازى جامعه پزشكى (وايبر، تلگرام، 

فيس بوك و...) راه افتاد، هيچ بود!
نبرد مجازى از شامگاه هفتم فروردين شروع شد، 
در چند روز بعد گسترش يافت و اگر نبود انتشار 
خبر تفاهم هسته اى ايران با غرب در روز سيزدهم 
فروردين و در پى آن خبر هتك حرمت نابخردانه 
دو مامور فرودگاه جده به زايران ايرانى، معلوم نبود تا 
چند روز در صدر پيام هاى شبكه هاى اجتماعى باقى 
بماند. در اين چند روز همكاران در اين شبكه ها هر 
چه خواستند نوشتند و بازنشر (فوروارد) كردند: از 
تحقير و توهين و زدن اتهام هاى شخصى به عوامل 
سريال تا افشاگرى مبالغ قرارداد و حتى رو كردن 
پرونده پزشكى آنان و خط و نشان كشيدن كه 
«گذر پوست به دباغ خانه خواهد افتاد» و... تا انتشار 
«دل نوشته  هاى مفصلى كه اگرچه با لحنى مظلومانه و 
محترمانه تر تقدس پزشكى و مرارت هاى تحصيلى 
و شغلى اين رشته و فضايل و فداكارى هاى پزشكان 
ايرانى را به رخ مى كشيد، همزمان از تكرار بسيارى 
از ناسزاهايى كه در شبكه هاى مجازى مى چرخيد، 
دريغ نمى كرد. اين در حالى بود كه در همين شبكه ها 
بودند همكارانى كه قضاوتى چنين عجوالنه و تقابلى 
چنين بى منطق را روا نمى دانستند، بر ارزش و حرمت 
طنز و نقد پا مى فشردند و خواستار خويشتن دارى 
و نقد منصفانه پس از نمايش قسمت هاى بيشترى 
از سريال بودند ولى متاسفانه در بازار داغ پيام هاى 
فورواردى و هياهو بر سر آبروى از دست رفته 
جامعه پزشكى، آن چه بيشتر به چشم مى آمد همان 

واكنش هاى نوع نخست بود.

2. بزرگ ترهاى ما كجا بودند؟
ابوالفضل بيهقى مى گويد: «چون دوستى زشت 

كند، چه چاره از باز گفتن؟» 
همان صبح 8 فروردين و پس از پخش تنها 
دو قسمت از سريال، مدير روابط عمومى نظام 
پزشكى در يك گروه مجازى اعالم كرد  در صدد 
امضاى رياست سازمان است و  با  نامه اى  تهيه 
عالوه بر آن در سايت سازمان براى حضور در 
يك اعتراض هماهنگ نظرسنجى خواهد كرد. او 
كه اين سريال را «قطعاً هجو و توهين» مى خواند، 
معتقد بود: «هر وقت صدا و سيما از خط قرمز 
جامعه روحانيت يا قضات و دادگاه ها عبور كرد 
اجازه دارد در مورد منصب طبابت هم حرف بزند.» 
متاسفانه اوضاع همين گونه پيش رفت. هنوز آفتاب 
غروب نكرده و قسمت سوم سريال پخش نشده، 
نظرسنجى براى تجمع اعتراضى در سايت نظام 
پزشكى قرار گرفت؛ نظرسنجى اى كه هم سريال 

مورد مناقشه را پيشاپيش «هتاكانه» مى خواند و هم 
براى پاسخ مثبت يا منفى بين دو آيتم «اعتراض به 
سريال» و «اعتراض به رويه صدا و سيما» تفكيكى 
قايل نشده بود. اين روند در روزهاى بعد با انتشار 
دو فقره از دل نوشته هاى پيش گفته (از جمله نامه اى 
به كارگردان كه پرونده پزشكى اش را افشا مى كرد) 
در سايت رسمى نظام پزشكى و سپس نامه مجدد 
رييس كل سازمان به رييس صدا و سيما ادامه يافت: 
«سريال به ظاهر طنزى كه در آن پزشكان به نحوى به 
سخره گرفته مى شوند كه تصويرى غيرمنصفانه و 
همراه با لودگى از آن ها نمايش داده مى شود كه نه 
فايده اى در اصالح امور دارد و نه سبب ساز شادى 
است.»  خارج از نظام پزشكى هم وضع بهتر نبود؛ 
به ويژه واكنش روساى جامعه جراحان و جامعه 
متخصصان داخلى كه اولى اعتقاد داشت «زمان براى 
بنده آن قدر بى ارزش نيست كه آن  را صرف تماشاى 
سريال هاى بى محتواى صدا و سيماى ايران كنم» 
و دومى مى گفت «قرار است اين سريال را تماشا 

نكنيم» نشان از عصبانيت شديد داشت.

3. چه كسى از مهران مديرى مى ترسد؟
«جامعه پزشكى كشور از يك تكدر خاطر مزمن 
رنج مى برد.» پس از قضاوت هاى شتاب زده اوليه، 
اين جمله رييس كل سازمان نظام پزشكى كه 27 
فروردين در دوازدهمين همايش علمى كاربردى 
پزشكان عمومى بر زبان آمد، شايد يكى از موجزترين 
روانشناسى  از  ممكن  تحليل هاى  دقيق ترين  و 
اجتماعى (Social psychology) امروز جامعه 
پزشكى ايران و توضيحى بر واكنش هاى اغراق آميز 
(Exaggerated)، تقويت شده (Amplified) و 
تهاجمى (Aggressive) آن به محرك هاى بيرونى 
باشد. همه ما به عنوان كسانى كه نه تنها از استعداد و 
هوشى بيش از اغلب همساالن خود برخوردار بوده ايم 
بلكه بيش از آن ها نيز رنج تحصيل و كارآموزى 
كشيده و حتى دوره هايى از محروميت اجتماعى 
(در قالب طرح و...) را تحمل كرده  ولى در نهايت 
به «رضايت شغلى» يعنى آن  چه از لحاظ مادى و 
معنوى (تمكن، جايگاه اجتماعى و...) استحقاق يا 
توقعش را داشتيم نرسيده ايم، درجاتى از اين «تكدر 
خاطر مزمن» را در خود داريم. دلگيريم، سرخورده ايم، 
دل مان پر است و منتظر فرصتى هستيم كه... خب 
زمان و مكان بروز عاليم و عوارض مربوطه در 
اين مورد خاص فراهم شد؛ درست در انتهاى سالى 
سخت كه از ابتداى آن و همزمان با آغاز طرح 
تحول سالمت، صدا و سيما برنامه هاى متعددى با 
موضوع درآمدهاى افسانه اى و سودجويى پزشكان 
و چگونگى شكايت از آنان ساخته و اين روند 
تخريبى را تا پايان سال با پخش مستندى آكنده از 
گزافه گويى و دروغ پردازى در شبكه خبر به اوج 
رسانده بود. از اين منظر، واكنش جامعه پزشكى 
تنها به مهران مديرى و سريال «هنوز ديده نشده»اش 
نبود؛ اعتراضى بود از يك سو به هر آن چه به تدريج 

طى چند دهه اين تكدر خاطر را شكل داده و از 
سوى ديگر به رسانه اى كه اگر چه «ملى» خوانده 
مى شود ولى به  ويژه طى سال 93 چنان عمل كرده 

بود كه گويا پزشكان جزو اين ملت نيستند.

4. مبارزان مجازى
نمى دانم در زبان هاى ديگر تركيبى معادل يا 
 Virtual نزديك به «واكنش توده اى مجازى» (مثًال
Mass Reaction) وجود دارد يا نه. اصًال نمى دانم 
خارجى ها هم مثل ما از نرم افزارهاى وايبر و تلگرام 
موبايل  به عنوان اسلحه شخصى استفاده مى كنند يا نه. 
شايد هم اين  رفتار ويژه ما ايرانى هاست كه از ابتداى 
پديد آمدن اينترنت (به ويژه راه افتادن فيس بوك) هر 
روز در يك كارزار مبارزه مجازى دست به كليك 
بوده ايم؛ از امضا جمع كردن عليه تغيير نام خليج 
فارس گرفته تا راى چندباره دادن به على دايى براى 
انتخاب به عنوان فوتباليست قرن! پيش تر در اين باره 
يادداشتى با عنوان «مبارزه مجازى در جهان سه بعدى» 
نوشته بودم و به نظرم ماجراى حاضر نيز مصداقى 
كامل از آن مبارزات «وايبرى- تلگرامى» است با تمام 
ويژگى هايش: آسان گيرى و سطحى نگرى، بازنشر 
بى مطالعه، بى مسووليتى، مخالف خوانى بى منطق، 

عوام فريبى و عوام زدگى و... 
در اين ميان يك نكته  بسيار جالب توجه بود؛ هر 
وقت همكاران «خود» مى نوشتند حاصل كار متنى 
متين و منطقى بود و كم نبودند پزشكانى در گروه هاى 
مختلف كه اسير جو نشدند و نظرات مستقل و بدون 
پيش داورى خود را ارايه  كردند ولى در عوض، 
بسيارى از ما هم در مقام فوروارد كننده، پياده نظام 

فرماندهانى تنگ حوصله و پرخاشگر بوديم.  

5. نتيجه: صفر- صفر بازنده
سريال مهران مديرى كه شهيد شد. حاال اين كه 
يا كيفيت  بود  ما  به خاطر شلوغ كارى  شهادتش 
ضعيف خود اثر بماند ولى به هرحال بدنامى اش 
براى ما ماند، چون نه تنها توقف ساخت بلكه كيفيت 
پايين سريال را هم مى توانند بياندازند گردن ما كه 
چنين حجمى از سانسور و خودسانسورى را به 

آن تحميل كرديم. 
از اين طرف ما چه به دست آورديم؟ تا روز 
14 فروردين كامنت هاى بى شمار در سايت هاى 
مجازى كه در بهترين حالت ما را خودبزرگ بين هاى 
كم ظرفيت و پرتوقعى خطاب مى كردند كه على رغم 
تحصيالت زياد، معنى طنز را نمى فهميم و چون 
خود را تافته اى جدا بافته مى دانيم، طاقت نقد نداريم؛ 
از 15 فروردين هم كه رفتيم روى تيتر روزنامه ها 
و مجالت: «اردوكشى خيابانى هفت هزار پزشك 
براى مقابله با يك كمدى تلويزيونى!» از اين پس هم 
البد ماييم و اتهاماتى كه در اين چند هفته شلوغى 
بر پرونده از پيش سنگين خود افزوده ايم. يك عده 
هم كه هميشه منتظرند از آب گل آلود ماهى بگيرند، 
نه واكنش ها و برخوردهاى منطقى بسيارى از ما (از 

جمله موضع گيرى معتدل و منطقى وزير بهداشت 
در مصاحبه 18 فروردين) به چشم شان مى آيد و 
نه براى شان صرف مى كند بگويند پلشتى هايى كه 
به عنوان «گزارش مورد» (Case report) در اين جا 
و آن جا نقل مى شود كار اقليتى نابه كار است كه در 
هر صنفى وجود دارد؛ همه چيز را روى سر همه ما 
خراب مى كنند. خود سريال هم كه در نهايت معلوم 
شد جسارتش به ساحت مقدس ما از بسيارى ديگر 
از برنامه هاى طنز يا حتى جدى تلويزيونى بيشتر 
نبوده است. (اوالً از چهار پرسوناژ پزشك دو تايش 
در حد افراط مثبت و آقا بودند و فقط يكى شان 
شارالتان بود؛ در ثانى ساير شخصيت ها كه مشاغل 
ديگرى داشتند بهتر از همان يكى نبودند!) كاش از 

اول فقط در سكوت تماشا  كرده بوديم.

6. پزشكى مملكت واس ماس!
آقايون داداشام اين پزشكى مملكت واسه ماست! 
يعنى كلهم واسه ماست... خوب و بدش واسه ماست! 
نمى شود به فضايل و فداكارى ها و افتخاراتش باليد 
و چشم بر سودجويى اقليتى ولو اندك (ولو 5 در 
هزار طبق آمار رييس جامعه متخصصان داخلى) 
بست. نمى شود با زشتكارى  آن اندك زياده خواهانى 

كه نمى گذارند خدمات ده ها هزار پزشك درستكار 
به چشم بيايد مدارا كرد و از ديگران نيز خواست 
چنين كنند و دم برنياورند. سريال «در حاشيه» نه 
اولين در نوع خود بوده و نه آخرين خواهد بود. 
روزانه در سراسر جهان فيلم ها و سريال هاى زيادى 
به محيط درمان و درمانگران مى پردازد. اتفاقاً بايد 
اين نقد و نگاه ها را به عنوان فرصتى براى ديدن 
خود در آيينه ديگرى تشويق كرد. بايد در عمل 
نشان دهيم ما هم از نابه سامانى هاى نظام سالمت 
و نا هنجارى هاى آن كه متاسفانه حاصل سال ها 
برنامه ريزى، مديريت و نظارت نادرست و ناكارآمد 
است، در رنجيم و از هر نگاه ديگرى كه به ما در 
بازنگرى و تدبير امور يارى رساند استقبال مى كنيم. 
در همين ايام نوروز «فاميل دور» خانمش را برده 
بود گويا لوزه اش را نشان دكتر بدهد. در برگشت 
چنان دماغ و چونه و گونه خانم عوض شده بود كه 
بيچاره مجبور شد براى اين كه مطمئن شود همسر 
خودش است از او چند سوال خصوصى بپرسد! 
چقدر خنديديم و البته كمى هم به فكر فرو رفتيم 
و... . مى توانستيم به «در حاشيه» و پزشك فيليپينى 
«اعما و احشا»يش هم بخنديم و... جهان سربه سر 

حكمت و عبرت است!



يادداشت

 سيدعلى امام
دبيرعلمى اولين كنگره بين المللى درد در ايران

هدف از برگزارى اين كنگره اين است كه 
بتوانيم، تمام گروه هاى پزشكى را با مباحث علمى 
و كارگاه هاى عملى درد آشنا كرده و بر افزايش 
دانش و توان علمى متخصصان و پزشكان و كادر 
پرستارى و پيراپزشكى اثر مثبتى داشته باشيم.  در 
ابتدا بايد اين نكته مدنظر گرفته شود كه درد به 
عنوان يك پديده عادى تلقى نشود. كمردردها، 
سردردها و ساير آالم نبايد يك فرايند طبيعى 
ذكر شده و بيمار را به حال خود رها كرد تا درد 
جسمى اش خودبخود بهبود پيدا كند. بلكه بايد در 
جهت كاهش آن تالش كنيم. در اغلب موارد درد 
بعداز عمل جراحى را به عنوان يك درد طبيعى 
قلمداد مى كنند و با تزريق يكى، دوتا آرام بخش 
اكتفاء كرده و سپس بيمار را به تحمل دردش 
تشويق مى كنند. اين كاراشتباه بوده و خالف 
اخالقيات و حقوق بشر و كرامت انسانى است. 
توانستيم در طول اين كنگره 19 مبحث مرتبط با 
درد را بررسى كرده و در عين حال كارگاه هاى 
عملى را برگزار كنيم و آخرين متدهاى روز دنيا 
را براى مقابله با دردها آموزش دهيم. همچنين 
سومين كارگاه سونوگرافى در بى حسى هاى 
موضعى و درمان درد را در اين كنگره گنجانده ايم. 
هرچقدر كه كنگره هاى علمى پربارتر برگزار 
شود، برتوان علمى و عملى متخصصان كشور 
افزوده خواهد شد. تاكيد ما بر كادر پرستارى 
و پيراپزشكى است، لذا توانمندى اين گروه بر 
بهبود سيستم كاهش درد نقش زيادى دارد. در 
اين كنگره مهمان خارجى از كشورهاى آلمان، 
آمريكا هم  داريم و 65 مقاله نيز ارسال شده است. 
كشور،  سراسر  در  درد  متخصصان 
اعصاب،  جراحى  بيهوشى،  متخصصصان 
داخلى اعصاب، روانپزشكان و روانشناسان، طب 
فيزيكى و طب ورزشى، پرستاران و فيزيوتراپى و 
رشته هاى مرتبط با درد مثال متخصصان ارتوپدى 
و روماتولوژى و ساير رشته هايى كه با درد مرتبط 
هستند، مخاطب اين كنگره بوده و تالش ما احاطه 
اين اين گروه ها به روش هاى نوين كنترل درد 
است. مبحث درد نه تنها براى عامه مردم، بلكه 
براى اكثر پزشكان، ناشناخته بوده و به دليل اين 
عدم آشنايى، اندكى غير ضرورى قلمداد مى شود. 
هنوز اهميت موضوع درد در ميان جامعه جا 
نيفتاده است و از مباحثى مانند رشته  هاى ارتوپدى 
وقلب و گوش و حلق و بينى جدا بوده و مى توان 
گفت يك رشته جداگانه است. هر فردى خود 
را محق مى داند كه بر اين حرفه مسلط شود، در 
حالى كه اين رشته فوق تخصصى بوده و دانشى 
اضافه تر را مى طلبد. تاكيد من روى كار گروهى 
در مبحث درد و عدم دخالت هاى نابجا در بحث 
درمان است. پيشنهاد مى كنم همكاران با قرار 
گرفتن در كنار يكديگر بتوانند مبحث درد را در 
مورد بيماران به نحو احسن پياده كنند. اينكه اين 
مبحث مربوط به گروه خاص نيست، يعنى هدف 
ما اين است كه با تشكيل انجمن و قرار گرفتن 
همكاران در كنار يكديگر بتوانيم گامى در جهت 

بهبود يا ترميم آالم مردم برداريم.

طب سوزنى 
همراه خوبى براى 

دردهاى مزمن
 حسن راشكى 

متخصص طب سوزنى

زمانى كه صحبت از درد مى شود، به تاريخ 
طول عمر انسان برمى گردد. يعنى از زمانى كه 
انسان زاده شده و پا به عرصه وجود گذاشته، 
درد همراه او بوده است. وقتى درد بيمارى 
مزمن مى شود، بيمار تلقى شده و بايد درمانى 
مطابق با آن دريافت كند. درد مزمن مسائل 
اجتماعى و جسمى فرد بيمار را تحت تاثير 
قرار داده و لذا وى را از محل كار و زندگى و 
اطرافيان دور مى كند. چراكه هميشه درحال 
درد كشيدن است. به همين خاطر در هر 
دوره از تاريخ نحوه برخورد با درد متناسب با 

شرايط پزشكى همان دور بوده است. 
طب سنتى هم از ديرباز در بين تمدن ها 
و تاريخ ها مورد توجه بوده است. با نگاه به 
تاريخچه طب سنتى در ايران و يا كشور چين، 
مى بينيم كه هدف پزشكان و متخصصان طب 
سنتى تغيير سبك زندگى مردم و كاهش آالم 
آنها، يا كنار آمدن با درد هاى مزمن شان بوده 
است. در بين جهانيان، چينى ها بنيان گذار اين 
رشته بوده اند. با گذشت زمان و سال هاى زياد 
اين چينى ها بوده اند كه توانسته اند، اين رشته 
را زنده نگاه داشته و همواره سعى آنها براين 
بوده كه طب سوزنى به روز باشد. آنها اين 
رشته را به دانش نوين گره زده اند، به گونه اى 
كه امروزه طب نوين اين رشته را قبول داشته و 

جزو روش هاى كاهش درد قلمداد مى كند. 
بسيارى از كشورهاى دنيا نيز اعتقاد دارند 
كه طب سوزنى به عنوان يكى از اقدامات 
اوليه و قابل دسترس براى كاهش درد است. 
براى مثال فردى كه دچار درد مزمنى در 
كمر يا زانوى خود مى شود، وقتى مشخص 
مى شود كه درد حاصل تهديدكننده حيات 
وى نيست، به جاى اينكه از ابتداى درمان، 
داروهاى مختلف شيميايى را مصرف كند، 
از روش طب سوزنى براى كاهش آالم وى 
بهره مى گيرند. طبق آمارها و تحقيقات ما در 
بيمارستان خاتم االنبيا، نتيجه گرفته شده كه 
طب سوزنى توانسته در كاهش درد و بهبود 
كيفيت زندگى بيمار و ارتباط بهينه وى با تيم 
درمانى تاثير به سزايى داشته باشد و زندگى 
بهترى را رقم بزند. نكته اينجا است كه درد 
عالمت بيمارى است. ممكن است اين درد 
ناشى از عود آپانديس يا حمله قلبى باشد، 
بنابراين نبايد براى هر دردى به طب سوزنى 
مراجعه كرد. همراه با شروع درد بايد تشخيص 
صحيحى نيز صورت گيرد. بنابراين پزشكان 
سراسر كشور بايد برجنبه تشخيص بيمارى 
كار كنند. چنانچه بيمارى اشتباه تشخيص 
داده شده و درد بيمار ناديده گرفته شود، نتايج 
خوبى به همراه نخواهد داشت و حيات وى به 
خطر مى افتد. طب سوزنى يار و همراه خوبى 
براى دردهاى مزمن و طوالنى مدتى است كه 

ريشه بيمارى ندارد. 

يادداشت

 محمد شريفى 
رئيس انجمن بررسى و مطالعه درد در ايران

انجمن بررسى و مطالعه درد 20 سال است كه تشكيل شده است،اما از 
سوى سياست گذاران سيستم سالمت مورد توجه نبوده است. رسانه ها نيز 
در اطالع رسانى و جلب توجه همگان نقش مى توانستند، نقش زيادى را 
ايفا كنند، اما اين اتفاق نيفتاد. حتى بيمه هاى پايه نيز اين موضوع مهم را 
تحت حمايت و پوشش خود قرار نداده است. دليل آن نيز به عدم آگاهى 
آنها در زمينه موضوع درد برمى گردد. چنانچه تحريم ها و سوءمديريت ها 
ازميان برداشته شود، شايد اين گونه مشكالت نيز رفع شود. دستاوردهاى 
انجمن بررسى درد نيز معرفى اين رشته به تمام گروه هاى پزشكى و ايجاد 
رشته هاى فوق تخصصى و كلينيك هاى درد در بيمارستان هاى سراسر كشور 

بوده است. درد يكى از مهم ترين علت مراجعه بيماران به كلينيك هاى پزشكى 
در همه جهان و از جمله ايران است. همه مردم در طول زندگى خود درد 
را به شكل هاى مختلف از قبيل مزمن و حاد تجربه كرده اند اما سردرد و 
سپس كمر درد از شايع ترين درد در ميان ايرانيان است. تشخيص و درمان 
به موقع بيمارى ها تاثير بسزايى در كاهش درد دارد، به گونه اى كه تاخير 
در تشخيص و مراجعه به پزشك مى تواند عوارض فراوانى را در پى داشته 
باشد. براى مثال ممكن است شخصى به صورت مداوم از سر درد شكايت 
داشته باشد، اما آن را يك درد طبيعى بداند و با تاخير به پزشك مراجعه كند 
كه پس از بررسى ها انجام شده مشخص مى شود علت سر درد ضايعات 
نخاعى، مغزى و يا تومور بوده كه به علت تاخير در مراجعه براى درمان 
زمانى كافى وجود ندارد. متاسفانه براى درد هاى كمر بيشتر مردم به خود 
درمانى مى پردازند يا از روش هاى سنتى به درمان مى پردازند كه اين امر 
نيز مى تواند عوارض فراوانى را در پى داشته باشند. بسيارى از افراد زمانى 
كه دچار درد مى شوند به مدت 1 الى 2 روز به پزشك مراجعه نمى كنند، 
زيرا بر اين باور هستند كه به خودى خود بهبود مى يابد اما توصيه مى شود 
اگر درد بيش از 2 روز به طول انجاميد، حتما بايد به پزشك مراجعه كرد.
مهم ترين علت شيوع سرد درد در ايران مى تواند ناشى از علت هاى بسيارى 
باشد، اما متاسفانه پارازيت هاى ماهواره اى و آلودگى هاى هوا پزشكان را براى 
تشخيص علت گمراه كرده است. در مقوله بررسى و كنترل درد، تا رسيدن به 
استانداردهاى جهانى فاصله داريم، اما نزديك شدن به اين استانداردها قابل 

قبول بوده و دانش پزشكان ايرانى نيز تاحدودى مطلوب است.

سردرد شايع ترين نوع درد است

نبايد درد را به عنوان يك 
پديده عادى تلقى كرد

در اولين كنگره بين المللى درد عنوان شد

  سمانه جعفرى

همايش  دوازدهمين  و  درد  كنگره  اولين 
درايران  درد  مطالعه  و  بررسى  انجام  علمى 
در تاريخ 23ارديبهشت ماه با حضور جمعى 
پزشكى  رشته هاى  مختلف  متخصصان  از 
شد.  برگزار  (ره)  خمينى  امام  بيمارستان  در 
نخستين  رئيس  امامى رضوى،  سيدحسن 
كنگره بين المللى درد، در ابتداى كنگره و در 
سخنرانى هاى خود گفت: «برگزارى اين همايش 
حاصل تالش همه اساتيد و دست اندركاران در 
گروه تشخيص و درمان درد مجتمع بيمارستانى 
امام خمينى (ره) و پژوهشگاه علوم اعصاب 
بررسى  انجمن  ايران،  پزشكى  علوم  دانشگاه 
و مطالعه درد در ايران و مركز تحقيقات عموم 

اعصاب شفا برگزار شده است.»
وى افزود:«  سه اصل مهم از قبيل ارتقاى سطح 
سالمت مردم، كاهش هزينه هاى پرداختى مردم 
و حفاظت مالى از مردم در برابر هزينه هاى بخش 
بهداشت و درمان و مهم تر از آنها پاسخگويى به 
نيازهاى بيماران اعم از نيازهاى پزشكى و كسب 
رضايتمندى از آنها هدف نهايى هر نظام سالمتى 
در دنيا است كه سازمان جهانى بهداشت به اين 
سه اصل توجه ويژه اى دارد. چنانچه به موضوع 
درد با اين سه هدف نگاه كنيم، درمى يابيم كه 
در هرسه هدف بايد اقدامات مفيدترى صورت 
گيرد تا مردم بيش از پيش بهره مند شوند. درست 
است كه درد حاد و مزمن عالمت هايى است كه ما 
را به سوى بيمارى هاى مختلف رهنمون مى كند، 
اما كنترل و كاهش آن در تمام مراحل بيمارى و 

درمان، از وظايف ما درمان گران است.» 
رئيس نخستين كنگره بين المللى درد دانشگاه 
همايش  دوازدهمين  و  تهران  پزشكى  علوم 
علمى انجمن بررسى و مطالعه درد، افزود:«  در 
بحث حفاظت مالى در مقابل هزينه هاى سالمت 
بيماران، مديران بخش سالمت كشور بايد اسباب 
و وسايل را به گونه اى تهيه كنند تا ارائه خدمات 
مردم با هزينه هاى كمترى همراه بوده و فشار 
كمترى به مردم وارد شود. اين موضوع دغدغه 
تمام همكارانى است كه دراين حوزه كار مى كنند، 
البته در اين خصوص تالش هاى فراوانى انجام 
شده است، اما متأسفانه مطلوب نبوده، چراكه 
اكثريت خدمات ارائه شده در جهت كاهش درد 
بيماران تحت پوشش بيمه هاى پايه اى نيست و 
در نتيجه اين مساله موجب افزايش پرداختى از 

جيب مردم مى شود.»
رضايتمندى  و  پاسخگويى  مسئله  وى 
بيماران از خدمات سالمت را مهم ترين اصل 
حوزه درمان كشور دانست و گفت:« براين باور 
هستم كه در زمينه پاسخ گويى و رضايتمندى 
بيمار مى توان كنگره هاى بسيارى را برگزار كرد 
و در آن به نياز مردم توجه بسيارى را داشت. 
در اكثر كنگره هايى كه برگزار مى شود، اساتيد 
دورهم جمع شده و به تبادل نظر و نتيجه گيرى 
نشست ها  گونه  اين  در  ما  اينكه  مى پردازند. 
نيازهاى مردم را بررسى مى كنيم خوب است، 
اما بايد مردم نيز در اين گونه مباحث وجود 
داشته باشند و نياز خود را از نظام سالمت و 

اعالم  رضايتمندى  به  يافتن  دست  چگونگى 
كنند. مخاطب و عامل كنگره ها مردم هستند، 
بنابراين بايد به آنها توجه داشت. بسيارى از 
همكاران جامعه پزشكى خود تجربه دردهاى 
مزمن را داشته اند، لذا اين گونه تجارب مى تواند 
آنها را در يارى رسانى به مردم سوق دهد.» وى 
در نهايت خاطرنشان كرد:«  يك چتر حمايتى 
است كه در تمام خدمات بايد به آنها توجه كرد، 
و در ارائه خدمات كمتر مورد توجه قرار گرفته 
است، رعايت اخالق حرفه اى است. در كشور 
ما در زمينه علوم پزشكى پيشرفت زيادى به 
وجود آمده است. مى توان علم پزشكى ايران 
در منطقه و در اهداف سند چشم انداز 1404 در 
سطح ارائه خدمات در پزشكى و ارائه خدمات 
سالمت بسيار قابل قبول بوده است، اما آنچه 
انتظار دارند، نحوه برخورد  مردم از پزشكان 
پزشكان و رعايت حقوق بيمار است، كه اين 
حقيقت بايد مورد توجه قرار بگيرد، به گونه اى 
كه اخالق پزشكى بايد به عنوان يك اصل مهم 
براى پزشكان مطرح شود. استفاده از روش هاى 
اين زمينه بسيار موثر بوده و  پيشكسوتان در 
در آموزش نيز بايد دانشجويان پزشكى را به 
رعايت اخالق پزشكى با استفاده از آن روش ها 
تشويق كنيم تا مردم در اين زمينه الگوى مناسب 

و رضايتمندى كافى را كسب كنند.» 

وى گفت: «يكى از مسائلى كه در كيفيت 
ارائه خدمات و درمان اهميت دارد، اين است 
كاهش  را  بيماران  آالم  نوعى  به  بتوانيم  كه 
دهيم. درد يكى از عالئم هر بيمارى است و به 
وسيله آن مى توان بيمارى را تشخيص داد و به 
مرحله درمان رساند، اما اصوال كنار آمدن با اين 
عالمت كه درد بيمارى است براى همه مردم 
يك احساس ناراحت كننده است و نيازمند اين 

هستند كه درد بيمارى كاهش پيدا كند.»
رشته هاى  انواع  «در  افزود:  امامى رضوى 
تخصصى موضوع درد يك مبحث قابل توجه 
است و همه رشته ها به موضوع كنترل درد توجه 
دارند و دارو و روش هاى مداخله اى را براى 

كنترل آن طراحى كرده اند.»
دانشگاه ها  امور  در  وزيربهداشت  معاون 
گفت:« اين كنگره نيز بر مسئله كنترل و كاهش 
درد متمركز است و بحث درد را به صورت چند 
رشته اى مديريت خواهد كرد. خوشبختانه در 
سال هاى اخير در كشور ما عالوه بر تاسيس 
رشته فلوشيپ درد كلينيك هاى چند رشته اى 

هم براى اين كار راه اندازى شده است.»
درد  بين المللى  كنگره  نخستين  رئيس 
دوازدهمين  و  تهران  پزشكى  علوم  دانشگاه 
درد  مطالعه  و  بررسى  انجمن  علمى  همايش 
درد  به  بايد  «پزشكان  كرد:  عنوان  ايران  در 

حاد و مزمن بيماران توجه كنند. بيمارى هاى 
طاقت فرسا  دردهاى  كه  دارد  وجود  مختلفى 
ايجاد مى كنند كه براى رسيدگى به اين عالئم 
روش  هاى جديد مداخله اى و دارويى طراحى 
شده كه در اين كنگره به آن توجه ويژه اى شده 
است و سعى مى شود آخرين اطالعات موجود 

در دنيا ارائه شود.»
وى با تاكيد براينكه هر دردى كه بيش از 
2 هفته به طول انجاميد بايد مورد توجه قرار 
بگيرد، عنوان كرد: «درد عالمت بيمارى است 
و اين درد در وجود هر بيمارى گذاشته شده 
تا با وجود آن بيمار به پزشك مراجعه و براى 
درمان آن اقدام كند. بر اين اساس به همه افراد 
جامعه توصيه مى شود هر دردى كه بيش از 2 
هفته به طول انجاميد، بايد به آن توجه ويژه اى 

داشته باشند.»
دانشگاه  آموزشى  معاون  جليلى،  محمد 
علوم پزشكى تهران نيز در اين كنگره به سخنرانى 
پرداخت و حركت هاى گسترده علمى را اصلى 
دانست كه به پويايى دانش و پيشرفت كشور 
كمك مى كند و اصلى را فراهم مى كند تا تبادالت 
علمى بين مجامع مختلف صورت گيرد. وى 
افزود: «عنوان كنگره و موضوعى كه به آن پرداخته 
مى شود، جاى تامل دارد. درد سمبل بيمارى است. 
هميشه درد و بيمارى در ذهن انسان باهم متبادر 
مى شود. درد شايع ترين پديده اى است كه وجود 
دارد، اما مورد غفلت قرار گرفته است. مدت ها 
است از پرداختن به موضوع درد فاصله گرفته ايم، 
شايد به اين دليل است كه سيستم درمانى الزاما 

توجهى به  آن ندارد.»
جليلى افزود:« پرداختن به مقوله درد نشانه 
پاسخ گويى اجتماعى است كه بايد در مجموعه 

گروه هاى پزشكى وجود داشته باشد.»
وى گفت«درد ماهيت بين رشته اى دارد. در 
شرايط فعلى و عرصه هاى بين رشته و رشته اى 
امكان رشد و گسترش و توسعه دارد و هم 
كشور خارج  از حدود  دانش  مرزهاى  اينكه 
شده و فعاليت هايى كه در خصوص گسترش 
مرز دانش وجود دارد، عمدتا بر پايه علوم ميان 
رشته اى بوده و درد از اين نظر موقعيت خوبى 
دارد، هم در عرصه تلفيقى كه بين علوم پايه 
و بالينى ايجاد مى كند وهم هماهنگى هايى كه 
بين رشته هاى مختلف بالينى دارد و هم اينكه 
گروه هاى مختلف پزشكى در آن وجود دارد. 
از ويژگى هاى  اى  بين رشته  ماهيت  بنابراين 
برجسته درد است كه اميدوارم در اين كنگره 

بيشتر به آن پرداخته شود.»
جامعه  در  موضوع  اين   . اى  تعهد حرفه 
پزشكى مورد توجه بوده و در دانشگاه علوم 
آموزش هاى  سرلوحه  نيز  تهران  پزشكى 
پزشكى قرار دارد. درخصوص درد نيز موضوع 
تعهدحرفه اى جايگاه خود را داشته است. دو 
بيمار و  به  تعهدحرفه اى توجه  اصل مهم در 
حساس بودن به موضوع درد و مشكالت بيمار 
است. توجه به منافع بيمار بر پزشك نيز اصل 
به  را  حرفه اى  تعهد  همواره  كه  است  دومى 
چالش مى طلبد.لذا هرگونه دور شدن از تعهد 

حرفه اى تبعات خوبى را درپى ندارد.»

توجه ويژه به موضوع درد براى اولين بار در ايران
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در بخش ديگرى از پنل"سمپوزيوم 
پزشكى  و  دندان  و  دهان  سالمت 
تيم  براى  ريزى  برنامه   : اجتماعى 
سالمت دهان براساس نيازهاى جامعه" 
هيئت  عضو  به  محمدى  ملك  طيبه 
كرمان  پزشكى  علوم  دانشگاه  علمى 
درمورد انگيزه هاى دانشجويان دندان 
پزشكى براى انتخاب اين رشته گفت: 
«هدف از ورود دانشجوان به اين رشته 
منزلت اجتماعى دندان پزشك درجامعه 
و درآمد خوب اين رشته است. اما كسى 
كه با اين نگرش پيش رود نمى تواند 
با  و  شود  دولتى  هاى  سيستم  وارد 

درآمدكم خدمت كند.»
نيروى  تربيت  اينكه  بيان  با  وى 
انسانى به تنهايى نمى تواند به جهت 
گيرى به سمت پيشگيرى كمك كند،  
عنوان كرد: «مردم به بخش خصوصى 
بيشتر اعتماد دارند و ترجيح مى دهند به 
جاى درمان دربيمارستان هاى دولتى به 

بيمارستان هاى خصوصى بروند.»
تعريف  براهميت  محمدى  ملك 
در  استقرار  براى  دهان  سالمت  تيم 
تأكيد كرد  پزشكى  دندان  طب هاى 
و گفت: «اگر تيم هاى پزشكى باهم 
ارائه  امكان  شوند  مستقر  درمطب ها 
خدمات درمانى، آموزشى و پيشگيرانه 
در سطح متنوع ترى فراهم مى شود 
و دولت با خريد خدمات درمانى از 
بخش هاى خصوصى مى تواند زمينه 
افزايش خدمات درمانى به مردم جامعه 

را فراهم كند.»
بهداشتى  آگاهى  سطح  ارتقاى 
ارتباط  برقرارى  تنها ازطريق  مردم 

موثر ممكن است
وحيد گلپايگانى عضو هيئت علمى 
دندان پزشكى دانشگاه علوم پزشكى 
شهيدبهشتى نيز ارتباط برقراركردن با 
مردم براى آموزش هاى ابتدايى و ساده 
درزمينه مراقبت هاى بهداشت دهان و 
دندان را مهم ترين موضوع براى ارتقاى 
سطح آگاهى مردم دراين زمينه دانست 
و عنوان كرد: «روش هاى مراقبت از 
سالمت دهان و دندان مثل فلورايدتراپى 
بايد ازسوى بهداشت كاران در مدارس 
انجام شود تا توده جمعيت به اين واژه ها 

و ديگر روش هاى آشنا شود.»
اينكه كشورهاى  به  اشاره  با  وى 
پيشرفته هم با مشكالتى نظير آنچه در 
جامعه ما درحوزه بهداشت دهان و دندان 
وجود دارد، روبرو هستند، افزود:من 
هم تا چند سال پيش فكر مى كردم كه اين 
مشكالت فقط درجامعه ما وجوددارد 

درحالى كه اين طور نيست.
وى ادامه داد: به نظر من براى حل 
مشكالت بايد صبركرد. نبايد فكر كنيم 
روزى مى آيد كه تمام مشكالت حل 
شود و براى حل مسائل راه حل هاى 

ساده وجوددارد. 
گلپايگانى در پايان گفت: مشكالت 
دليل  همين  به  و  وجوددارد  زيادى 
حرف هاى زيادى براى حل آنها زده 
مى شود اما اگر حتى يكى از اين راه 
حل هاى ارائه شده عملى شود و يكى از 
چالش هاى ما حل شود، باز هم خوب 

است.

لزوم استقرار تيم 
پزشكى در مطب 

 دندان پزشكى

بدانيــم
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 مينا دارابى

«سمپوزيوم سالمت دهان و دندان و پزشكى 
اجتماعى : برنامه ريزى براى تيم سالمت دهان 
براساس نيازهاى جامعه» با حضور اعضاى هيئت 
علمى دانشگاه ها و برخى از اعضاى شوراى 
و  برگزارشد  بهداشت  وزارت  دهان  سالمت 
متخصصان دندان پزشكى هركدام از ديدگاه خود 
مطالبى دررابطه با سند تحول سالمت دندان مطرح 

كردند.
نظرات آنها از يك سو حامل ابراز خرسندى از اينكه 
براى تدوين برنامه عملياتى در حوزه سالمت دهان 
از متخصصان هم نظرخواهى شده و يا براى اولين 
بار به سالمت دهان و دندان بيش از پيش توجه 
شده را دربرداشت و از سوى ديگر نگران هايى 
مبنى بر روند تحقق برنامه هايى كه حاال روى سند 
درحال نوشته شدن هستند و اثراتى كه درآينده اى 

دورو نزديك برجامعه خواهدگذاشت.

گام اول سند تحول سالمت دندان، 
اجراى روش هاى پيشگيرى در مدارس

عباس منزوى رئيس پژوهشكده تحقيقات دندان 
پزشكى دانشگاه  تهران درمورد روند اجراى  سند 
تحول سالمت دندان گفت:« امضاى تفاهم نامه اى 
بين وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش 
دريكى از مدارس جنوب تهران اولين گام در 
راستاى تحقق اين سند بود كه درحال حاضر 
دربرخى مدارس درحال اجراست اما روند اجرا و 
نتايج اين طرح بايد رصدشود ودر تمامى مدارس 

و همه سطوح اجراشود.»
منزوى بااشاره به اينكه درموردشيوه اجراى آن 
بايد پرسيد، چه كسانى مسئوليت  نامه  تفاهم 
آموزش به مربيان بهداشت مدارس را به عهده 
دارند، ادامه داد:« هدف كلى از اجراى اين طرح 
اين بود كه تفاهم نامه اى بين دو وزارت بهداشت 
و آموزش و پرورش امضا شود و اين برنامه درتمام 

مدارس و سطوح گسترده تر شود.»
 out وى با اشاره به اينكه25  درصد هزينه هاى
پزشكى  دندان  درحوزه  مردم    of packet
صرف مى شود، افزود: «اين رقم زيادى است 
واين درحاليست كه بيمه ها در تأمين اين هزينه  
هيچ نقشى ندارند و تقريبا 95 درصد خدماتى كه 
درحوزه دندان پزشكى از سوى بخش خصوصى 
ارائه مى شود و دولت نيز در تأمين خدمات درمان 
و سالمت دندان ندارد و بسيار ضعيف عمل 

مى كند.»
وى ضمن ابراز خرسندى ازاينكه شوراى سالمت 
دهان ازذيل بخش بيمارى هاى غيرواگير خارج 
سازمان  با  قراردادى  «امضاى  بيان كرد:  شد، 
بهزيستى هم يكى ديگر از اقدامات اين طرح است 
كه بسيار حائز اهميت است چراكه براى اجراى 
اين طرح درگام اول بايد از دوران مهدكودك و 
پيش دبستانى آغاز كرد وبعد ازگذشت 20 سال 
شاهد نتايجى نظير كاهش dmf (دندان پوسيده) 

باشيم.»
عضو شوراى سالمت دهان وزارت بهداشت 
ايجاد  پيشنهاد وزيربهداشت براى  به  با اشاره 
سازمان سالمت دهان،  گفت: «روند شكل گيرى 
اين سازمان بسيار دشواراست و همه بخش ها 
بايد به شكل هماهنگ پيش روند همچنين برنامه 
عملياتى سند طرح تحول سالمت دهان درحال 
نوشته شدن است درحالى كه اجراى آن ممكن 
است بسيار طوالنى شود چون شروع يك برنامه 

عملياتى دشواراست و هزينه زيادى نيازدارد.»

منزوى در بخش ديگرى از سخنانش به قول دكتر 
هاشمى وزير بهداشت مبنى بر اختصاص چندهزار 
ميليارد براى سالمت دندان و دهان در سال گذشته 
اشاره كرد و افزود: «اين اولين بارى است كه از قبل 
از انقالب تا كنون به موضوع سالمت دهان و دندان 

تا اين اندازه توجه مى شود.»

راه اندازى شبكه بهداشت كشور و 
بيمارستان هاى دندان پزشكى، بخشى از 

سند تحول سالمت دندان
عضو شوراى سالمت دهان وزارت بهداشت 
بازسازى و راه اندازى شبكه بهداشتى كشور را 
يكى ديگر از بخش هاى سند تحول سالمت دهان 
دانست و درهمين زمينه اظهاركرد: «اين مراكز كار 
نمى كنند، دندان پزشكان انگيزه اى براى كاركردن 
ندارند و مراكز دندان پزشكى دراستان ها غيرفعال 
هستند كه يكى از راهكارهاى ما براى فعال كردن 
اين مراكز و افزايش انگيزه دندان پزشكان براى كار 
دراين مراكز اين بود كه به آنها پيشنهادشود تا  در 
ساعات بعد از ظهر درهمان مراكز بيماران را درمان 
كنند اما براى پرداخت حقوق، كار دراين ساعات 

به صورت خصوصى محاسبه شود.»
دندان  هاى  واحد  اندازى  راه  داد:«  ادامه  وى 
پزشكى در بيمارستان ها، تأسيس بيمارستان دندان 
پزشكى نيز ازديگر برنامه هاى دردست اجرا در 

زمينه سالمت دهان و دندان است.

ايجاد كمپين بوى بد دهان راهى براى 
ارتقاى سالمت جامعه

احمد حائريان، عضو هيئت علمى دندان پزشكى 
يزد يكى از مهم ترين مشكالت موجود درحوزه 
تأمين سالمت دهان و دندان را غياب پيشگيرى در 
برنامه هاى تحول سالمت دهان و دندان دانست 
و گفت: «درجامعه ما مواردى نظير فلورايدتراپى، 
حجم كمى از آموزش دندان پزشكى را به خود 
اختصاص مى دهد درحالى كه خدمات مربوط به 
ترميمى، پروتز و جراحى بخش بيشترى را به خود 
اختصاص مى دهد اما اين روند درديگر كشورها 
برعكس است. يعنى ارائه خدمات پيشگيرانه  كه به 
نيروى انسانى با سطح تحصيالت متوسط  نيازدارد 
و با حداقل تجهيزات و هزينه كمتر انجام مى شود 
بسيار زياد است اما ميزان خدمات درمانى كه 

هزينه زيادترى دارند، بسيار كمتر است.»
وى ادامه داد: «پيش نيازعملياتى شدن تمركز بر 
پيشگيرى، تربيت نيروى انسانى حدواسط است 
كه همه ما به عنوان دندان پزشك با آن مخالف 
هستيم چراكه زمينه بروز مشكالتى نظير تداخل 

مسئوليت ها را ايجاد مى كند.»
نظام  دقيق، وجود  نقشه  يك  تدوين  حائريان 
آمارى قوى، اتخاذ ساختار كلى جديد و پيشرفت 
هماهنگ بخش هاى مربوط به آموزش و اجراى 
طرح هاى سالمت دهان را از مهم ترين پيش 
زمينه هاى ارتقاى سالمت مردم دانست و گفت: 
«به دليل وجود نواقص كلى و عام نمى توانيم 

تربيت پرسنل حدواسط را افزايش دهيم.»
وى ادامه داد: «يكى از آرزوهاى فعاالن حوزه 
ارتقاى سالمت، پوشش بيمه اى خدمات مربوط 
به سالمت دهان ودندان بود كه تحقق آن اتفاق 

بزرگى به حساب مى آيد.»
مدت  كوتاه  هاى  كارگاه  برگزارى  حائريان 
براى تربيت نيروى انسانى حدواسط را يكى از 
راهكارهاى عملى براى تحقق اين امر عنوان كرد 
و گفت:«ازطريق ايجاد كمپينى به نام بوى بددهان 
بايد مردم را بمباران اطالعاتى كرد تا نسبت به 

بهداشت دهان و دندان حساس شوند و رعايت 
نكردن بهداشت دهان و دندان تبديل به يك ضد 
ارزش شود و مردم خودبه دنبال راه حلى براى حل 

اين مسئله بروند.»
وى با بيان اينكه نبايد اجازه دهيم كمپانى ها 
خطوط اصلى سالمت دهان و دندان را براى ما 
تعريف كنند، گفت: «درخصوص تجربه اى كه 
درزمينه تربيت نيرو در يزد داشتيم دانشجويان 
كاردانى كه در دانشگاه هاى دندان پزشكى دركنار 
دانشجويان اين رشته مشعول به تحصيل بودند،  
احساس حقارت مى كردند درحالى كه اگر آنها در 
دانشكده بهداشت تربيت شوند انگيزه پيشگيرى 
درآنها تقويت مى شود و خود را متعلق به اين 

دانشكده مى دانند.»

استقرار 1300 يونيت دندان پزشكى در 
مدارس توجه به پيشگيرى است يا دامن 

زدن به درمان؟
از  يكى  دكترى  دانشجوى  يك  ميان  دراين 
مشكالت براى ورود به پيشگيرى را عدم تناسب 
بين تحصيل و شغل مربيان بهداشت مدارس 
دانست و خاطرنشان كرد: «اين افراد نيروهاى 
اطالعى  كه  هستند  پرورش  و  آموزش  مازاد 

درمورد دندان پزشكى ندارند.»
وى با اشاره به اينكه اين افراد با توجه به موقعيتى كه 
در مدارس دارند بهتر مى توانند تأثيرگذار باشند، 
ادامه داد: «زنگ بهداشت در مدارس وجود ندارد 
و مربيان بهداشت هيچ زمانى براى آموزش مسائل 
بهداشتى به دانشجويان مگر درزمان هاى كوتاهى 

بين ساعات درسى ندارند.»
اين دانشجوى دكترى همچنين گفت: به جاى 
دندان  هاى  يونيت  خريد  براى  هزينه  صرف 
پزشكى و استقرارآن در مدارس مى توان مربيان 
بهداشت را آموزش داد و راه هاى پيشگيرى 
مثل فلورايدتراپى و فيشورسيالنت (پوشاندن 
شيارهاى دندان با مواد سيالنت)را درمدارس 

اجرا كرد.
استاديار  كاظميان  كه  بود  اى  نكته  همان  اين 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد به آن اشاره كرد. 
وى با طرح اين سوال كه استقرار 1300 يونيت 
دندان پزشكى در مدارس كشور خبر از شكل 
گيرى تجارت دراين حوزه مى دهد، گفت:« من 
از مركز نشينان خواهش مى كنم به جزئيات اين 
طرح توجه كنند و فكر مى كنم عوارض اين طرح 
مانع پيشگيرى خواهد بود و به بحث درمان دامن 

خواهدزد.»

 نگاه سالمت محور ما در سايه درمان 
محورى همچنان ادامه دارد

حسن رزمى هم  يكى ديگر از اعضاى شوراى 
سالمت دهان وزارت بهداشت بود كه با حضور در 
اين پنل تخصصى درابتداى سخنانش به صراحت 
گفت كه طى يك سالى كه عضو شوراى سالمت 
نداشته.  اثرگذارى  عملكرد  شورا  بوده  دهان 
وى همچنين درمورد ارزيابى نتيجه سند تحول 
سالمت دهان بيان كرد: «اين سند ابالغ شده اما 
اينكه دراجرا چه اتفاقى رخ دهد هنوز مشخص 

نيست.»
رزمى تأكيدكرد: «تربيت نيروى انسانى موضوعى 
زودبازده نيست كه بتوان منتظر مشاهده نتايج 
كوتاه مدت بود ضمن اينكه براى تحقق چنين 
امرى نياز به تدوين يك استراتژى روشن و شفاف  
و همچنين نظام آمار و اطالعات كامل درمورد 
ميزان نيازمندى هاى خود داريم كه درحال حاضر 

در سياست هاى كالن وزارت بهداشت به چشم 
نمى خورد.»

عضو شوراى سالمت دهان وزارت بهداشت 
ارائه  براى  دولتى  با  خصوصى  بخش  تعامل 
خدمات درمانى دهان و دندان بايد مدنظرباشد، 
عنوان كرد: «براى ارائه خدمات درحوزه بهداشت 
دهان و دندان بايد سهم دولت را زياد كرد بلكه بايد 
استفاده از سياست هاى توافقى و فعال كردن نقش 
بيمه ها دراين زمينه به سمت افزايش خدمات 

دهان و دندان پيش رويم.»
رزمى با اشاره به اينكه دانشگاه نقشى در تربيت 
نيروى انسانى نداشته، ادامه داد: «دانشگاه ها دچار 
كمى گرايى شده اند و اين چالش بزرگى براى آنها 
ايجادكرده است. همچنين يكى ديگر از مشكالت 
وجود دراين زمينه تأمين اعضاى هيئت علمى 

است.»
وى با اشاره به اينكه عوارض مشكالت موجود 
در آينده ديده مى شود، عنوان كرد: «نگاه سالمت 
محور ما در سايه درمان محورى همچنان ادامه 
دارد اما ما بايد جامعه اى تربيت كنيم كه نقش 
جدى در ارائه خدمات با نگرش سالمت محورى 

داشته باشد.»

جايگاه مهم مربيان بهداشت مدارس در 
رواج پيشگيرى و ارتقاى سالمت دهان 

محمدرضا خامى عضو هيئت علمى دانشگاه 
فرهنگ  تأكيدبراينكه  با  تهران  پزشكى  علوم 
سازى مهم ترين موضوع براى ورود به موضوع 
پيشگيرى و رواج آن است، گفت: «درنشستى كه 
چندى پيش باحضور 600 نفر از مربيان بهداشت 
شهرتهران برگزارشد مباحث مربوط به بهداشت به 
صورت عملى و نظرى به اين افراد آموزش داده شد 
و اطالعات اين افراد به روز شد و آنها ازبرگزارى 
چنين برنامه اى بسيار استقبال كردند. بنابراين من 
فكر مى كنم اگر مربيان بهداشت را آموزش دهيم 
آنها بهتر م توانند دانش آموزان را تربيت كنند.»وى 
ارائه آموزش هايى درحوزه مراقبت هاى بهداشتى 
دهان و دندان در مكان هايى مثل مساجد و هيئت 
هاى مذهبى و مدارس را براى افزايش آگاهى مردم 
تمام كشور دراين زمينه بسيار موثردانست و گفت: 
«براى تربيت تكنسين هاى سالمت دهان بايد به 
مواردى ازجمله پذيرش بومى، ارائه دوره هاى 
آموزشى در مقطع كاردانى،جذب زنان و افراد 
بومى به عنوان تكنسين توجه كرد همچنين تربيت 
نيازهاى  برمبناى  بايد  دهان  سالمت  تكنسين 
جامعه صورت گيرد و قانون بهداشت كاران كه 
به آنها اجازه فعاليت هاى درمانى مى دهد نيز لغو 
شود.» «اگرقرارباشد فكرى به حال  ارتقاى سالمت 
 دهان و دندان كنيم، بايد راه پيشگيرى را طى كنيم» 
اين سخنى بود كه مهدى نصيبى رئيس انجمن 
سالمت دهان و دندان پزشكى  ايران به عنوان نتيجه 
گيرى نهايى اين پنل اظهاركرد.  بى شك روش 
هاى پيشگيرى باهدف ارتقاى سالمت دهان و 
دندان به نيروى انسانى حدواسط و نه متخصصان 
كاركشته نيازدارد، همچنين ابزارهاى موردنياز 
براى اجراى روش هاى پيشگيرى بسيار ارزان تر 
است اما دراين ميان بايد توجه كرد كه روش هاى 
پيشگيرانه، ديربازده هستند و به بودجه كالنى براى 
اجرا در سطح كالن نيازدارند. ازاين رو لزوم توجه 
به گروه هاى سنى پايين و استفاده از روش هاى 
فرهنگى موثر براى نهادينه كردن اين مفاهيم در 
ذهن مردم يك جامعه مى تواند ما را يك گام به 
سوى رواج استفاده از روش پيشگيرى و درنتيجه 

ارتقاى سالمت دهان و دندان سوق دهد.

سالمت دهان و دندان  و
 پزشكى اجتماعى

پيشگيرى بهتر از 
درمان است

يك نكته

سالمت  انجمن  رئيس  نصيبى  مهدى 
پنل  در  ايران  دندان پزشكى   و  دهان 
"سمپوزيوم سالمت دهان و دندان و 
پزشكى اجتماعى : برنامه ريزى براى تيم 
سالمت دهان براساس نيازهاى جامعه" 
دندان  سالمت  ازسندتحول  رونمايى 
را نقطه عطفى در تاريخ دندان پزشكى 
منظر  از  طرح  «اين  افزود:  و  دانست 
جامعى به سالمت دهان و دندان مى نگرد 
و اميدواريم  اين گام هرچندكوچك به 
نيازهاى جامعه را به صورت عمقى پاسخ 

دهد.»
بندى  اولويت  براى  ازاينكه  نصيبى 
مواردمطرح شده در سند تحول سالمت 
عملياتى  برنامه  به  آن  تبديل  و  دهان 
ابراز  شد  نظرخواهى  متخصصان  از 
خرسندى كرد و ادامه داد: «من براى 
پاسخ به اين سوال بعد از مطالعه برنامه 
استراتژيك كشور نيوزلند و نتايج يكى 
به  شهيدبهشتى  دانشگاه  تحقيقات  از 
بسيار  اين سند  كه  نتيجه رسيدم  اين 
كلى است و وارد جزئيات نشده است. 
براى مثال به جزئيات راه اندازى 2000 

كلينيك دركشور اشاره اى نشده است.»
به  از سخنانش  ديگرى  دربخش  وى 
دندان  درمان  زياد  هاى  هزينه  تأمين 
پزشكى اشاره كرد و گفت: «تنها 25 
درصد مردم مى توانند خدمات موردنياز 

پزشكى خود را تأمين كنند. 
اگر جمعيت كشور 80 ميليون نفر باشد، 
60 ميليون براى حفظ سالمت دهان و 
دندان به خدمات دندان پزشكى رايگان 
ترين  درخوشبينانه  هستند.  نيازمند 
وضعيت اگر هرنفر درسال تنها يكبار 
نياز به پركردن دندان داشته باشد بايد 100 
هزارتومان براى درمان به او اختصاص 
دهيم كه جمع آن، رقمى نزديك به 6 هزار 

ميليارد تومان مى شود.»
براى  دوراهكار  اينكه  بابيان  نصيبى 
تأمين اعتبار موردنياز براى اجرى اين 
طرح استفاده از بودجه عمومى يا پارت 
شارژ است، عنوان كرد: «بديهى است 
كه سازمان هاى بيمه گر توان پرداخت 
نخواهدداشت  را  هنگفت  مبلغ  اين 
را  اعتبار  ميزان  اين  مى توان  آيا  اما 
ازبودجه عمومى تأمين كرد؟ بنابراين 
به نظرمى رسد عمده ترين مشكل سند 
تحول سالمت دهان و دندان، بودجه الزم 

براى عملياتى كردن اين طرح است.»
براى رسيدگى به سالمت دهان و دندان 

مردم بايد بر پيشگيرى تمركزكنيم
وى با اشاره به اينكه شاكله دندان پزشكى 
دركشور ما به نحوى شكل گرفته كه 
نمى تواند به جاى درمان به پيشگيرى 
بپردازد، اظهاركرد: «طرحى كه در سال 
1970 در حوزه دندان پزشكى دركشور 
هرمدرسه  در  مى شد  انجام  نيوزلند 
يك دندان پزشك و يك يونيت دندان 
باجديت  و  دادند  اختصاص  پزشكى 
بعد  درحاليكه  بودند  درمان  دنبال  به 
نتيجه رسيدند كه  اين  به  از چندسال 
چون بردرمان تمركز كرده بودند نتيجه 
مطلوبى حاصل نشده از اين رو درحال 
حاضر برنامه هاى خـود را به شـيــوه 
  community dental nurse

تغييردادند.»
مراكز  و  مساجد  از  استفاده  نصيبى 
براى  پررفت وآمد  مذهبى  فرهنگى 
سالمت  اجراى  براى  مكانى  استقرار 
به خصوص درمناطق  دهان و دندان 
محروم را به عنوان يك راهكار مطرح 
درتوضيح  سخنانش  درادامه  كرد.وى 
گفت:  خانگى»  «دندان سازى  مفهوم 
«دندان سازى خانگى پديده اى است كه 
در شرايطى كه به نيازهاى جامعه پاسخ 
اين  آيد.  گفته نمى شود، به وجودمى 
افراد با مراجعه به خانه هاى افراد بيمار از 
ساعت 12 نيمه شب تا 5 صبح مشكالت 
موجود درحوزه سالمت دهان و دندان 

بيماران را درمان مى كنند.»

60ميليون نفر نيازمند 
خدمات درمانى 

رايگان
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گفتگو با پروفسور «لوى» و دكتر «َچن» در 
حاشيه كنگره دندانپزشكى

فدراسيون  در  ايران 
آسيا اقيانوسيه از جايگاه 
علمى بااليى برخوردار 

است
هر دو به با دقت و احترام به سؤاالت 
گوش مى دهند و به ترتيب پاسخ مى گويند. 
معتقدند سه روزى كه در ايران گذرانده اند 
به قدرى كافى بوده تا بگويند اين كشور 
را دوست  دارند و تهران و نگاره هايش را 
به جز ترافيكش مى پسندند. تصميم دارند 
طى سفرشان از اصفهان هم ديدن كنند 
و اميدوارند در سفرهاى بعدى شهرهاى 
بيشترى از ايران را نيز ببينند. پروفسور 
لوى هونگ ساى، رئيس سابق دانشگاه 
ملى سنگاپور و عضو هيئت مديره فعلى 
فدراسيون جهانى ليزر و دندان پزشكى، 
سال هاست كه در زمينه جراحى هاى دهان 
و دندان پژوهش مى كند و جوايز بين المللى 
زيادى نيز در اين حوزه دريافت كرده است. 
دكتر امبروس َچن نيز رئيس هيئت مديره 
فدراسيون، سابقه اى طوالنى در تحقيقات 
مختص به ليزر و انواع آن در دندانپزشكى 
دارد. در حاشيه پنل هاى تخصصى ليزر در 
پنجاه و پنجمين كنگره ساالنه بين المللى 
دندان پزشكى با روزنامه سپيد در مورد 
ليزر در علم دندان پزشكى و سطح علمى 

ايران به گفت گو نشستند. 
در  پنل  در چهار  كه  لحظه  اين  تا   
سطح  كرده ايد،  شركت  ليزر  مورد 
ارزيابى  چگونه  را  كنگره  علمى 

مى كنيد؟ 
لوى: از آنجايى كه اين نخستين حضور 
ما در ايران است، بايد بگويم به شخصه از 
سطح كيفى باالى علم در ايران شگفت زده 
شده ام. تا پيش از اين ما آشنايى چندانى 
آن  درون  علمى  فعاليت هاى  و  ايران  با 
نداشتيم، اما پس از گذراندن اين چند روز 
ايران و جامعه  در كنگره متوجه شديم 
دندانپزشكى چيزى كم از سطح علمى 

بين المللى ندارد. 
 گمان مى كنم اين پيشرفت به دليل 
حضور مستمر دندانپزشكان ايرانى در 
بين المللى و  همايش هاى  و  سمينار ها 
نوشتن  زمينه  در  آنان  فعاليت هاى 

مقاالت و ديگر مسائل علمى باشد. 
چن: دقيقاً. فدراسيون ليزر دندان پزشكى 
از مهم ترين سازمان هاى  اقيانوسيه  آسيا 
جهانى در زمينه دندان پزشكى است و در 
برخى موارد مثل ساخت و مطالعه روى 
ليزرهاى مخصوص جراحى از كشورهاى 
اروپايى و آمريكاى شمالى نيز جلو تر است. 
ايران تا چند سال گذشته در فدراسيون 
خيلى شناخته شده نبود. اما در حال حاضر 
اين كشور در مركزيت علمى فدراسيون 
قرار گرفته و يكى از اصلى ترين محورهاى 

اين سازمان را تشكيل مى دهد. 
تصميم  طور خالصه  به  پنل ها  در   

داريد در چه زمينه هايى بحث شود؟ 
مورد  در  ابتدا  پنل ها  اكثر  در  ما  لوى: 
فدراسيون صحبت مى كنيم و تالش بر 
اين است آن را هرچه بيشتر به ديگران 
معرفى كنيم. سپس محوريت اصلى را روى 
ليزر و پيشرفت اصلى آن در دندانپزشكى 
قرار مى دهيم. مثل عكس بردارى ليزرى، 
ترميم دندان توسط ليزر، استفاده از ليزر 
و  محاسن  و  سرپايى  جراحى هاى  در 
معايب آن. همكاران ايرانى ما هم نتايج 
تحقيق ها و پژوهش هاى خود را در اختيار 
ما و ديگران قرار مى دهند.   همان طور كه 
مى دانيد، پنل ليزر مختص فدراسيون نيست 
گذاشتن  اشتراك  به  بيشتر  آن  هدف  و 
دانش و دستاورد ها در يك زمينه علمى 

خاص است.  
با  پنل ها  ما در داخل و خارج  چن: 
ديگر همكاران ايرانى، هم در مورد ليزر ها 
با انرژى هاى باال كه براى برش بافت نرم و 
تراش استخوان و دندان كاربرد دارد صحبت 
كرديم و به همفكرى هاى خوبى رسيديم 
و هم درباره ليزرهاى كم توان به گفتگو 
نشستيم كه امروزه به جاى آنتى بيوتيك ها 
و داروهاى آرام بخش و بيشتر براى ترميم 
مى شود.  استفاده  جزيى  جراحت هاى 
آينده كنگره هم  اميدواريم در روزهاى 
در پنل هاى آتى اطالعات بيشترى را به 
اشتراك بگذاريم و در عوض اطالعات 

مفيدى نيز دريافت كنيم.
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مشاور عالى انجمن دندانپزشكى ايران گفت: متاسفانه بحث حمايت دولت از 
انجمن ها در حد حرف باقى مانده و بايد براى اجرايى كردن آن تدابير روشنى 
از راه هاى كسب  انديشيد. مشاركت دادن انجمن ها در تصميم گيرى ها يكى 

استقالل اقتصادى انجمن هاى علمى است. 
دكتر اميررضا ركن با بيان اين مطلب، درباره استقالل اقتصادى انجمن هاى 
علمى و آسيب شناسى آن اظهار داشت: يكى از راه هاى استقالل اقتصادى انجمن ها 

اين است كه ساز و كارى براى الزام پزشكان به عضويت در آن ها ايجاد شود 
و اين عضويت مزايايى هم براى اعضا داشته باشد. اين الزام باعث مى شود كه 
عضويت در انجمن ها رسميت پيدا كند و همه از لحاظ اخالقى و قانونى، ملزم 

به پرداخت حق عضويت باشند. 
استقالل  به  آن  از طريق  كه مى توان  راه هايى  از  ديگر  يكى  داد:  ادامه  وى 
اقتصادى انجمن ها كمك كرد اين است كه اختصاص شماره نظام پزشكى منوط 
به عضويت در انجمن هاى تخصصى باشد. و يا يكى از شروط تمديد پروانه 

مطب پرداخت حق عضويت در انجمن ها باشد. 
مشاور عالى انجمن دندان پزشكى گفت: مسئله ديگر ميزان حق عضويت 
اعضاست كه بايد متناسب با هزينه ها به طور ساالنه تعيين شود ضمن اينكه همه 

اعضا بايد ملزم به پرداخت آن باشند. 
نبايد در  از انجمن هاى علمى و صنفى فقط  ادامه داد: حمايت  دكتر ركن 
حد حرف باشد بلكه بايد براى اجراى آن تدابير موثرى انديشيد تا به مرحله 

اجرا برسد. 

استاد پريودونتولوژى دانشگاه تهران: 
استعمال دخانيات عامل اصلى شكستن ايمپلنت است

استاد پريودونتولوژى دانشگاه تهران گفت: شايع ترين علت شكستن ايمپلنت ها، 
استعمال دخانيات به ويژه سيگار است. 

دكتر امير رضا ركن با بيان اين مطلب افزود: عالوه بر سيگار، عدم رعايت 
بهداشت دهان و دندان، عدم مراجعه بيمار براى معاينات دوره اى ماهانه، عدم 
استفاده از نخ دندان از جمله مهم ترين عواملى هستند كه موجب شكستن ايمپلنت 
مى شود.  وى با اشاره به نقش سازنده رسانه ها و انجمن هاى علمى در آگاهى 
بخشيدن به مردم در خصوص ايمپلنت ها و نحوه نگهدارى از آنها، گفت: عالوه 
بر اينكه بيماران فاقد دندان بايد اقدامات مراقبتى را به موقع انجام دهند، براى 

پيشگيرى از شكست ايمپلنت ها بايد موارد مناسب ايمپلنت انتخاب شود. 
اين استاد دانشگاه تهران افزود: فاقد دندان بودن، دليلى براى استفاده از ايمپلنت 
نيست. در واقع افرد فاقد دندان به ايمپلنت نياز دارند اما گاهى شرايط و زمينه 
استفاده از آن را ندارند؛ به همين دليل اگر بيمار خوب انتخاب شود، ايمپلنت 

ماندگارى بيشترى خواهد داشت.

مصاحبه

مشاور عالى انجمن دندانپزشكى ايران 

مشاركت دادن انجمن ها در تصميم 
گيرى ها استقالل اقتصادى آن ها را بيشتر 

مى كند

  هادى عيار
گفتگو با عليرضا حيدرى استاديار دانشگاه تهران

 در پنل امروز درباره چه موضوعى سخنرانى 
كرديد؟ 

در اين پنل درباره آشنايى دندانپزشكان با طرح 
دندانى  آسيب هاى  براى  مى توان  كه  درمان هايى 
كودكان ارايه داد بحث شد. بيشتر درباره تشخيص 
و نحوه طراحى درمان و نيز مشكالتى كه حين درمان 
ممكن بود پيش بيايد بحث شد. همچنين در اين پنل 
درباره آشنايى با روش هاى جديد درمانى و آشنايى 
با مشكالى كه حين تشخيص درمان ممكن است 

به وجود، بيايد بحث شد.
 گرچه اين مسئله از نظر برخى افراد غيرممكن 
به نظر مى آيد ولى حتى دندان هاى شيرى كودكان با 
سن زيريك سال هم در معرض پوسيدگى بوده و 
مى توانند پوسيده شوند. به همين دليل هر ساله تعداد 
زيادى از اين كودكان به علت مشكالت به وجودآمده 
براى درمان دندان شيرى يا رفع مشكالت ناشى از 

آن به مراكز درمانى مراجعه مى كنند. 
رويش دندان هاى شيرى در كودكان از حدود 6 
ماهگى آغاز مى شود. در سن 6-7 سالگى دندان هاى 
شيرى كم كم شروع به افتادن مى كنند و با دندان هاى 
دائمى جايگزين مى شوند. بدون مراقبت دندان پزشكى  
خوب، كودك دچار پوسيدگى دندان و بيمارى هاى 
دهان مى شود كه ممكن است منجر به درد و مشكالت 
بسيار شود. در حال حاضر، پوسيدگى زودرس دوره 
كودكى شايع ترين بيمارى مزمن عفونى دوره كودكى 

است. 
علوم  از  شاخه اى  كودكان  دندان پزشكى  
دندان پزشكى  است كه با كودكان از زمان تولد تا 
دوره نوجوانى مواجه است. در اين رشته بر برقرارى 
اعتماد و اطمينان در كودك نسبت به دندانپزشك بسيار 
تاكيد مى شود. بنابراين يكى از اجزاء الينفك اين رشته 
روان شناسى كودك است كه در طراحى خاص محيط 
مطب، روشهاى متفاوت برقرارى ارتباط و تاكيد بر 
آموزش عادات پيشگيرانه دندانى به كودكان خود را 
نشان مى دهد و كمك مى كند كه مالقات دندان پزشكى  
براى كودك خوشايند باشد. كودكان را نبايد بالغينى 
كوچك تصور كرد. كودكان هميشه در طول معاينه 

دندان پزشكى  صبور و همكار نيستند. متخصص 
دندان پزشكى  كودكان مى داند كه چگونه و به چه 
روشى كودك را معاينه و درمان كند تا آنان راحت تر 

مالقات دندان پزشكى  را بپذيرند. 
اگر دندان هاى شيرى اين كودكان درمان نشود اين 
مسئله مى تواند مشكالت متعددى را براى سالمت 
دهانى، دندانى وكلى كودك به همراه داشته باشد. 
والدين بايستى به اين نكته به عنوان يكى از وظايف 
اصلى توجه داشته باشند و براى پيشگيرى از ايجاد 
اين مشكالت آموزش الزم را فرا بگيرند تا در هنگام 
رويش دندان ها به شروع مراقبت هاى اوليه مبادرت 
ورزيده و در دوره هاى زمانى مشخص براى كنترل 

اين بيمارى ها به دندانپزشك مراجعه كنند. 
 اصلى ترين نكته اى كه در اين پنل روى آن 

بحث شد چه موضوعى بود؟ 
پنل تشخيص و طرح درمان  اين  عنوان كلى 
داندانپزشكى كودكان بود كه اين عنوان را به چند 
زير شاخه تقسيم بندى كرديم. تشخيص و درمان در 
مشكالت ارتودنسى، تشخيص و درمان در مشكالت 
پالپ دندان و يا به عبارتى عمومى تر، عصب كشى هاى 
دندان هاى شيرى تشخيص و طرح درمان در خصوص 
دندان هاى ضربه ديده از جمله اين دسته بندى ها 

بودند. 
به  نسبت  ايران  كودكان،  دندانى  وضعيت   
گذشته و نسبت به مناطق ديگر جهان در چه 

وضعيتى قرار دارد؟ 
وضعيت دندان هاى كودكان ما نسبت به 10 سال 
گذشته بهتر است، اما از لحاظ جغرافيايى اگر بخواهيم 
حساب كنيم، وضعيت كودكان ما نسبت به كودكان 
اروپايى و منطقه اسكانديناوى خيلى بد تر است. شرايط 
در حالت كلى رو به بهبود است اما نياز به كار فرهنگى 
بسيار طوالنى مدت دارد تا وضعيت و آمار ما از لحاظ 

پوسيدگى دندان كودكان بهبود پيدا كند. 
 مراقبت از دندان هاى كودك را چه موقع بايد 

شروع كرد؟ 
 بجاست كه مراقبت از دندان هاى كودك حتى قبل 
از رويش اولين دندان شيرى آغاز شود. بخاطرداشته 
باشيد كه اگر شما نتوانيد دندانى را ببينيد، دليل عدم 
وجود دندان نيست. در حقيقت دندان ها از 3 ماهه 
دوم باردارى شكل مى گيرند. كودك شما در موقع 

تولد 20 دندان شيرى دارد كه حتى بعضى از آن ها در 
آرواره رشد پيدا كرده اند. پاك كردن لثه كودك با يك 
دستمال مرطوب بعد از تغذيه مى تواند در پيشگيرى از 
آسيب ساختمانى به دندان كه توسط باكترى ها ايجاد 
مى شود مؤثر باشد. وقتى كه تعداد كمى از دندان هاى 
كودك نمايان شد شما مى توانيد با يك مسواك نرم 
مخصوص كودك دندان هايش را مسواك كنيد و يا 

با يك گاز در پايان روز آن ها را پاك كنيد.
 وقتى كه والدين عادات خوب غذايى را در منزل 
رعايت نكنند بچه ها دچار مشكالتى چون پوسيدگى 
و فساد دندان ها مى شوند. دادن بطرى (شير، آبميوه 
و...) به كودك در موقع خواب شايد براى مدت 
زمان كوتاه راحت باشد اما اين كار براى دندان هاى 

كودك مضر است. 
وقتى كه شيرينى شير يا آبميوه براى ساعت ها 
روى دندان هاى كودك باقى بماند، باعث خوردگى 
ميناى دندان شده و شرايطى را ايجاد مى كند كه تحت 
عنوان سندروم شيشه شير شناخته شده است. سوراخ 
شدن و تغييررنگ دندانى از عالئم اين سندروم است. 
در موارد شديد حفره هايى در دندان ها ايجاد مى شود 
كه همه نياز به پركردن دارند تا وقتى كه دندان هاى 

دائمى كودك در بيابند 
 مشكالت اصلى حوزه دندان پزشكى كودكان 

از نظر شما چيست؟ 
مشكالت اصلى حوزه دندان پزشكى كودكان 

بيشتر در زمينه آموزشى است. اين موضوع بايد از 
طريق وزارت بهداشت و نيز آموزش و پرورش 
پيگيرى شود. در اين زمينه بايد آموزش بنيادى و 
پايه اى براى معلمان، خانواده ها و خود كودكان ارائه 
شود. آموزش پايه اى كه اجازه ندهند از   همان ابتدا 
دندان دچار پوسيدگى شود. وقتى سرچشمه اصلى 
را كه   همان پوسيدگى دندان ها است، مهار كنيم، طبعًا 
مشكالت بعدى نيز بروز نخواهد كرد. اگر از همين 
امروز نيز اين طرح اجرا شود و ديگر پوسيدگى  در 
دندان به وجود نيايد، به اندازه 10 سال پوسيدگى در 
دندان كودكان وجود دارد. در مرحله اول الزم است 
اين معضل، يعنى پوسيدگى دندان كودكان به صفر 
برسد، پس از آن و در مراحل بعدى به ناهنجارى هاى 
رويشى دندان، مثل ارتودنسى يا مثل جلو و عقب بودن 
دندان پرداخته شود. مشكل اساسى فعال پوسيدگى 

باال در دندان ها است. 
 چگونه مى توان از پوسيدگى جلوگيرى كرد؟ 
 طبق نظر انجمن دندانپزشكان آمريكا زمان اوليه 
معاينه كودك توسط دندانپزشك   همان بدو تولد اوست. 
در اين معاينه دندانپزشك براى شما مسواك مناسب 
و تكنيك هاى صحيح نخ كشيدن را توضيح خواهد 
داد. (كودكى كه 2 دندان قابل لمس در دهانش دارد 
بايد از نخ دندان استفاده كند) معاينات دندان پزشكى  
در مراحل اوليه به تشخيص مشكالت بالقوه دندانى 
كمك مى كند و همچنين كودك شما به رفتن نزد 

دندانپزشك عادت كرده و ترسش كمتر مى شود. 
درآمد  كودك  شيرى  دندان هاى  همه  وقتى كه 
(حدود 2-1/5) سالگى دندانپزشك احتماالً در هر 
معاينه به صورت موضعى از فلورايد استفاده مى كند. 
فلورايد باعث سختى ميناى دندان مى شود و از بيشتر 
مشكالت دهانى دوران كودكى جلوگيرى مى كند. 
پوسيدگى هاى دندانى در اثر باكترى ها و باقى مانده 

غذا ها بعد از خوردن ايجاد مى شود. 
 استفاده از مسواك به ميزان حداقل 2 بار در 
روز و استفاده مرتب از نخ دندان به سالمت دهان 
و دندان كمك مى كند. كودكان نبايد از مقادير زياد 
خميردندان استفاده كنند و به اندازه يك نخود برايشان 
كافى است. والدين همواره بايد مراقب باشند كه 
كودك به جاى قورت دادن خميردندان حتماً آنرا 

به بيرون تف كند. 

بر  عالوه  دائمى  دندان هاى  رشد  با  همزمان   
فلورايد تراپى استفاده از فيشورسيلنت (بستن عمق 
شيارهاى سطح جونده) توصيه مى شود. اين كار از 
تجمع مواد غذايى و ميكروب ها و ايجاد پوسيدگى 

جلوگيرى مى كند. 
 البته اين كار بدين معنا نيست كه كودك بدون 
مسواك  و  دندان  نخ  يا  و  بخورد  شيرينى  كنترل 

استفاده نكند. 
 چه بايد كرد كه كودك دچار مشكل دندانى 

شود؟ 
 اگر شما مستعد خرابى دندان يا بيمارى لثه باشيد. 
كودك شما ممكن است بيشتر در معرض خطر باشد. 
لذا گاهى اوقات حتى كوشا بودن در امر مسواك زدن 
و نخ دندان كشيدن نيز نخواهد توانست از پوسيدگى 
دندان جلوگيرى كند. اگر كودك احساس درد دندان 

دارد بايد حتماً به دندانپزشك مراجعه كرد. 
درد دندان مى تواند عالمتى از پوسيدگى باشد كه نياز 
به درمان دارد. در اكثر موارد براى پركردن دندان هاى 
دائمى از آمالگام استفاده مى شود البته از مواد همرنگ 

دندان (كامپوزيت) هم امروزه استفاده مى شود.
 در موارد شكستگى ها، پوسيدگى هاى شديد، 
كودك  دندانپزشك  انتخاب  دندانى  بدشكلى 
روكش هاى استنلس استيل (فوالد ضدزنگ) است 
كه از گسترش پوسيدگى ها جلوگيرى مى كنند. همزمان 
با رشد كودك ممكن است كه شما نگران جويدن و 

صافى دندان هاى او باشيد. 
در گذشته درمان هاى ارتودنسى به شكل فلزى 
بودكه خيلى هم نگران كننده به نظر مى رسيد ولى اين 
روش ديگر مرسوم نيست استفاده از مواد پالستيكى 
دندانپزشكان  شده است  قديمى  روش  جايگزين 
مى دانند كه دستكارى دندان ها در سنين پايين خيلى 
آسان تر و مؤثر تر از سنين باالست در  كودكان كوچك تر 
نياز به ارتودنسى كوچك تر است و از ارتودنسى در 
سنين باال پيشگيرى مى كند. در موارد نادر (معموالً 
وقتى مشكل پيچيده دندانى مطرح باشد) دندانپزشك 
توصيه مى كند كه از يك متخصص بيهوشى عمومى 

همراه با جراح فك استفاده شود. 
كودكان را به استفاده از وسايل حمايتى حين 
ورزش تشويق كنيد تا از صدمات جدى دندانى 
پيشگيرى شود. همزمان با رشد كودك و بسته به 

بررسى تازه هاى دندانپزشكى در دومين روز از كنگره

دندانى كه درد  مى كند  را 
ديگر دور نيندازيد

در دومين روز از پنجاه و پنجمين كنگره دندانپزشكى اساتيد 
و صاحب نظران ايرانى و خارجى اين حوزه به تبادل تجربيات 
و تازه ترين يافته هاى خود در زمينه دندانپزشكى پرداختند. 
با اساتيد  تازه ها پرداختيم و  اين  به بررسى  اين پرونده  در 
داخلى و خارجى به گفت و گو درباره آن نشستيم كه در ادامه 

مشروح آن را مى خوانيد

اتفاقى كه باعث اين معضل شـده است، 
آمـوزش نا مناسـب بـه والديـن اسـت. 
اين آموزش نادرسـت، به عنـوان مثال 
نحوه نادرسـت شـير خوردن كودك، 
باعـث شـده اسـت كـه از   همـان دوره 
كودكـى و در   همـان سـه سـال اول 
شـيرى  دندان هـاى  در  پوسـيدگى 
قدامـى بـاال و پاييـن بـه وجـود بيايـد.

عليرضا حيدرى
متخصص دندانپزشكى 

كودكان و استاديار دانشگاه 
علوم پزشكى تهران



7
گفت و گو

  پرى ناز قاسمى

در خروج از پنل تخصصى ميان سخنرانى   ها و پاسخ به سؤاالت تواضع نشان داد 
و در كمال احترام عنوان كرد عجله اى براى بازگشت به پنل ندارد و پاسخ دهى 
به ما را اولويت فعلى خود مى داند. خودش مى گويد بيش از دهمين بار است كه 
به ايران سفر كرده و با اكثر برنامه هاى ايران در زمينه هاى دندانپزشكى آشناست. 
پروفسور نوربرت كوتناشت، عناوين و القاب زيادى دارد اما رئيس كلينيك جراحى هاى دهان و 
دندان، دندانسازى و دندانپزشكى پيشگيرانه، استاد دانشگاه آخن و همچنين رياست WFLD يا 
فدراسيون جهانى ليزر و دندانپزشكى برجسته ترين آنهاست. وى سال ها در حيطه ليزر و دندانپزشكى 
تدريس و تحقيق كرده و كتاب هاى متعددى در همين مورد منتشر كرده است. روز سه شنبه در 
افتتاحيه كنگره دندان پزشكى از نامگذارى سازمان ملل و سال نور سخن گفت كه در ادامه آن در 

حاشيه كنگره دندانپزشكى با روزنامه سپيد در همين مورد به گفتگويى دوستانه نشست.
  شما در طول كنگره پنل هاى تخصصى متعددى برگزار مى كنيد و در هر كدام در مورد 

مبحثى متفاوت صحبت خواهيد كرد. 
بله. به اين دليل كه ليزر تكنولوژى است كه به صورت جامع در پزشكى و درمان استفاده مى شود. 
براى مثال امروز صبح من در مورد بخشى از علم ليزر صحبت مى كردم كه در زمينه تشخيص و 
پيشگيرى از بيمارى هاى دهان و دندان و پركردگى ها استفاده مى شود. اما به صورت كلى ليزر در 
تمامى مراحل و تمامى حوزه هاى پزشكى كارايى دارد و همين استفاده عمده از ليزر اهميت آن 
را در علم پزشكى و دندانپزشكى باال مى برد و ما را ملزم مى كند به يك طبقه بندى دقيق و مناسب 
از انواع ليزر و كاربردهاى هركدام دست پيدا كنيم. براى مثال در همين حوزه دندانپزشكى، ليزر 
استفاده هاى متنوعى دارد مثل پركردن دندان، ارتودنسى، جراحى هاى فك و دهان، دندانسازى و 
درمان بيمارى هاى لثه و تشخيص انواع بيمارى هاى دهانى. استفاده از ليزر باعث مى شود بيمار درد 
كمترى احساس كند و روند درمان دندانپزشكى با سهولت بيشتر و كيفيت باالتر انجام گيرد. در 
اين كنگره به صورت خاص و تخصصى، ما در مورد ليزر و تأثير آن در علم دندانپزشكى صحبت 

خواهيم كرد و به كاربردهاى ديگر ليزر در باقى حوزه هاى پزشكى وارد نمى شويم.
 در رابطه با مبحث ليزر، شما در افتتاحيه هم در همين مورد صحبت كرديد و از ليزر به 

عنوان نور درمانگر ياد كرديد. 
بله، صرفاً به اين خاطر كه ليزر، نورى است كه درست مثل نور خورشيد كاربرى هاى فراوان 
دارد. از ليزر براى جراحى هاى چشمى، از بين بردن موهاى بدن، جراحى هاى داخلى و از بين 
بردن تومورهاى مغزى استفاده مى شود. شما با تنظيم انرژى و حرارت نور ليزر مى توانيد بافت را 
ترميم يا برش دهيد. اين انعطاف پذيرى نسبتاً فوق العاده است. اما كارايى اى بسيار حساس هم است. 
كوچك ترين تغييرى در تنظيمات نور ليزر مى تواند نتيجه عكس داشته باشد و خطرناك و چه بسا 
كشنده باشد. در آلمان ما فلوشيپ هاى تخصصى را برگزار مى كنيم كه صرفاً در مورد اندازه هاى 
دقيق ليزر براى مصارف گوناگون آموزش داده مى شوند. هدف اصلى ما در اينجا هم آگاهى و 
آموزش است. اميدواريم با در اختيار گذاشتن به روزترين دستاوردها، در پيشرفت همكاران ايرانى 

ما دستى داشته باشيم. 
 پس برنامه اصلى شما در پنل هاى تخصصى ارائه دستاوردهاى جديد است؟

در چند مرحله ما هم در مورد ليزر و انواع آن در گذشته صحبت خواهيم كرد و هم اميدوارى هايمان 
در آينده. تالش بر اين است كه پتانسيل هاى باالى ليزر معرفى و نمايش داده شود و بيان شود 
كه چگونه مى توان از ليزر براى مصارف مختلف استفاده كرد. متاًسفانه در جهان حين تدريس 
دندانپزشكى به صورت تخصصى و مجزا به پزشكان طريقه استفاده درست از ليزر آموزش داده 
نمى شود و همين مسئله موجب سوءمصرف هاى زيادى در سطح جهان شده است. البته بسيارى 
از شاگردان من كه در دوره هاى تخصصى ليزر آموزش ديده اند اينجا هستند و مقاالت خود را 
در اين زمينه ارائه مى كنند كه من از اين بابت بسيار خوشحالم و به آنان افتخار مى كنم. همچنين 
خرسندم كه دندانپزشكان ايران بسيار در زمينه علمى روشنفكر هستند و براى آموزش بهتر همكاران 
خود اهميت زيادى قائل اند و مى خواهند با برگزارى كنگره ها و همايش هايى از اين دست به 

بهبود سطح علمى كشور برسند. 
 برنامه هاى آتى براى همكارى بيشتر كشورها چيست؟

قطعاٌ من از تمامى برنامه خبر ندارم. (با خنده)، اما مى دانم اين كنگره درهاى بيشترى را براى 
همكاران ايرانى و همچنين ما باز كرده است.

گفتگو با پروفسور كوتناشت، رياست جهانى فدراسيون ليزر 

هدف اصلى ما در اينجا آگاهى و آموزش 
است

 عضو هيات مديره انجمن دندانپزشكى ايران گفت: «دولت بايد با اعتماد كردن به انجمن ها و واگذارى 
بخشى از اختياراتش به آنها، از ظرفيت موجود براى اجراى سياست هايش استفاده كند. »

دكتر عطا شيرازى با بيان اين مطلب درباره راهكارهاى برون رفت از وابستگى اقتصادى فعاليت هاى 
صنفى و علمى انجمن ها افزود: «انجمن هاى علمى همچون انجمن دندانپزشكى بايد بر اساس داشته ها 

و موجودى هاى خود حركت كنند. البته يكى از الزامات حضور در انجمن ها، كار جمعى همراه با دانش 
و بر اساس دستاوردهاى علمى است. »

وى ادامه داد: «الزمه برون رفت از وابستگى اقتصادى فعاليت هاى صنفى و علمى انجمن ها، همكارى 
تنگاتنگ وزارت بهداشت با انجمن هاست. در واقع وزارت بهداشت بايد زمينه اى فراهم  كند تا انجمن ها 
بتوانند ارتباطات الزم را با ساير نهاد ها برقرار و از توان مالى آن ها در جهت رشد حرفه اى خود استفاده 
كنند. » عضو هيات مديره انجمن دندانپزشكى ايران اظهار كرد:« انجمن هايى مانند انجمن دندان پزشكى از 
بضاعت و توانايى علمى بااليى برخوردارند كه بتوانند درباره موضوعات تخصصى خود اظهار نظر كنند. 
اما بيشتر انجمن ها از نظر توان مالى ضعيف هستند و نمى توانند بدون حمايت ساير نهاد ها برنامه هاى 
علمى خود را اجرايى كنند. » دكتر شيرازى گفت: «انجمن دندان پزشكى ايران از اين توانايى برخوردار 
است كه اساتيد دندان پزشكى در سراسر كشور را سازماندهى كند تا از ظرفيت علمى آنها در جهت 
پيشبرد و ارتقاء دندان پزشكى و همچنين تدوين استانداردهاى دندان پزشكى و مواد مورد استفاده بهره 

ببرد، اما اين اقدام به تنهايى كافى نيست و انجمن بايد بتواند هزينه هاى اين كار را تامين كند.» 
وى افزود:« آمايش هاى بيرونى به حمايت هاى وزارت بهداشت نياز دارد و ما بايد امكانات الزم را 

در اختيار داشته باشيم. »
عضو هيات مديره انجمن دندانپزشكى ايران تاكيد كرد:« دولت بايد به انجمن ها بيشتر اهميت دهد 
و آن ها را دستياران خودش در توسعه بهداشت و ارتقاء سالمت عمومى جامعه بداند؛ لذا انتظار داريم 
كه دولت بخشى از وظايف خود را به انجمن ها واگذار كند. در واقع انجمن ها فرصتى در اختيار دولت 

هستند تا بتواند سياست هايش را در سطحى وسيع تر اجرايى كند.» 
دكتر شيرازى گفت: «فضاى فكرى موجود در وزارت بهداشت در حال حاضر تابع درمان است 
و افتخار وزارت بهداشت اين است كه توانسته مشكل كمبود دارو و هزينه درمان را كم كند. بنابراين 
با توجه به هزينه باالى كارهاى علمى و پژوهشى و بودجه اندك وزارت بهداشت، دولت تاكنون وارد 

اين بخش نشده است. »

نظرگاه

عضو هيات مديره انجمن دندانپزشكى ايران

دولت از ظرفيت انجمن ها براى اجراى 
سياست هايش استفاده كند

نظر دندانپزشك معاينات روتين از هر 3 ماه يكبار تا 
يكبار در سال را داشته باشيد. مصرف مواد شيرين 
را محدود كنيد و به طور منظم از مسواك و نخ دندان 
استفاده كنيد. همكارى شما با دندانپزشك كودك كمك 
خواهد كرد كه سالمتى دندان هاى كودك حفظ شود 

و كودكتان زيبا تر بخندد. 
دندان در  پوسيدگى  بودن  باال   داليل اصلى 

كودكان چيست؟ 
اتفاقى كه باعث اين معضل شده است، آموزش 
نا مناسب به والدين است. اين آموزش نادرست، به 
عنوان مثال نحوه نادرست شير خوردن كودك، باعث 
شده است كه از   همان دوره كودكى و در   همان سه 
سال اول پوسيدگى در دندان هاى شيرى قدامى باال 

و پايين به وجود بيايد.
 آموزش مناسب به مادران باردار باعث مى شود 
كه به راحتى بتوانيم جلوى اين ضايعه اى كه تا سال ها 
بعد بر روى كودك تأثير مى گذارد گرفته شود. هزينه 
بسيار بااليى صرفه جويى مى شود، دندان هاى بيمار 
آسيب نمى بيند و مادر نيز راحت تر است. مى بينيد 
كه با يك آموزش ساده چقدر مى توان جلوى اين 

مشكالت را گرفت. 
اولين دندان شيرى در كودكان در حالت طبيعى در 
فاصله بين 3 تا 8 ماهگى در دهان نوزاد آشكار مى شود. به 
محض آشكارشدن دندان در محيط دهان، باكترى هاى 
ايجادكننده پوسيدگى روى آن قرار مى گيرند. تعداد 

اين باكترى ها با رژيم غذايى كودك و مراقبت هاى 
مربوط به تميز كردن دندان افزايش يا كاهش پيدا 
مى كنند. بخش عمده تغذيه نوزادان با شير است كه 
حاوى مقادير زيادى مواد قندى بوده براى فعاليت 

ميكروب ها مفيد است. 
اگر اين ماده به طور طوالنى روى دندان هاى شيرى 
باقى بماند، نتيجه آن فعاليت بيشتر باكترى ها و صدمه 
بيشتر به دندان خواهد بود. اگر اقدامات پاك كننده 
اوليه، مثل استفاده از دستمال مرطوب براى پاك كردن 
سطح دندان به كار گرفته شود، عالوه بر كاهش تعداد 
باكترى ها به تميزشدن سطح دندان از مواد قندى كمك 
كرده و خطر بروز پوسيدگى را كاهش مى دهد. اين 
اقدامات با خوردن مقدارى آب بعد از هر وعده 

غذايى مى تواند تكميل شود. 
 پوسيدگى در دندان هاى كودكان چه عالئمى 

مى تواند داشته باشد؟ 
شروع پوسيدگى روى دندان ها همراه با آشكارشدن 
لكه هاى سفيد است. اگر عالئمى از اين نوع مشاهده 
مى كنيد الزم است هرچه سريع تر براى بررسى وضعيت 
موجود به دندانپزشك مراجعه كنيد. اين تصور كه 
دندان هاى شيرى اهميتى ندارند به دليل اينكه دندان هاى 
دائمى به جاى آنها رويش پيدا مى كنند، تصور غلطى 
است، چون كه حفظ دندان هاى شيرى در تامين 
زيبايى، كارايى و سالمت دندان هاى دائمى نقش 

بسيار مهمى دارند. 

عالوه بر اين با توجه به شرايط رشدى بيمار، 
نيازهاى تغذيه اى مناسب با وجود دندان هاى سالم 
تامين مى شود. بنابراين با اين اقدام به سالمت كلى بيمار 
هم رسيدگى شده است. با از دست رفتن دندان هاى 
شيرى، جابه جا شدن دندان هاى دائمى اجتناب ناپذير 
بوده خطرات مرتبط با مشكالت جويدن، تكلم و 

گوارشى بيمار را تهديد خواهد كرد. 
مهم ترين عاملى كه باعث از دست رفتن زودهنگام 
دندان شيرى مى شود، استفاده شبانه از شيشه شير 
است. هرگاه به آرامشى كه با فرستادن كودك به 
تختخواب با شيشه شير فكر مى كنيد، به خطرات 
مرتبط با پوسيده شدن دندان ها و عواقب بعدى آن 
هم نيم نگاهى داشته باشيد. در اين موارد، استفاده 
از بطرى حاوى آب خطرات مرتبط با صدمه ديدن 

دندان ها را كاهش مى دهد. 
چه  ديگر  است  الزم  آموزش  اين  جز  به   

كارهايى به پدر و مادر آموزش داده شود؟ 
در مراحل بعد به پدر و مادر آموزش داده مى شود 
كه كودكان 3 تا 6 سال هنگامى كه در خانه هستند، 
نحوه رعايت  نحوه مسواك زدن و  تغذيه،  نحوه 
بهداشت را ياد بگيرند. در مرحله بعدى كه وارد 
مدرسه مى شوند، باز هم رعايت بهداشت، كنترل 
مداوم، استفاده از مواد پيشگيرى كننده مثل فلورايد 
و... مى تواند آمار پوسيدگى دندان كودكان را به مقدار 

بسيار زيادى كاهش دهد. 

 چه ساز و كارى و از سوى كدام نهاد ها الزم 
است انجام شود تا اين طرح به درستى بتواند 

اجرا شود؟ 
قبل از همه به همكارى آموزش و پرورش و 
وزارت بهداشت نياز است. پس از آن به كار فرهنگى 
رسانه ها و صداوسيما در اين زمينه نياز داريم تا 
آموزش مداوم و پر انرژى در اين زمينه صورت 
بگيرد و طرف 10 تا 20 سال مى توان اين مشكل را 
به حداقل رساند. نكته اى كه در اين زمينه الزم است 
به آن اشاره شود اين است كه اين مشكل زمان بر 
است و اين گونه نيست كه امسال شروع شود و سال 

بعد انتظار جوابدهى آن را داشته باشيم. 
دندان پزشكى   خدمات  اينكه  آخر  سوال  و   

كودكان شامل چه كارهايى مى شود؟ 
متخصص دندان پزشكى  كودكان مراقبت جامعى 
را در زمينه سالمت دهان و دندان فراهم مى آورد كه 
شامل معاينه سالمت دهان نوزادان، ارزيابى ريسك 
در مادر و كودك، مراقبت دندان پزشكى  پيشگيرى 
شامل تجويز فلورايد و توصيه هايى در رابطه با تغذيه 
و رژيم غذايى، مشاوره در زمينه عادات دهانى (مثل 
استفاده از پستانك و مكيدن انگشت)، ارزيابى و درمان 
زود هنگام براى صاف و رديف كردن دندان ها، ترميم 
پوسيدگى هاى دندانى، درمان بيماريهاى لثه در كودكان 
و مراقبت در صدمات وارده به دندان ها (مثل دندان هاى 

شكسته، جابه جا شده، يا خارج شده) است.

 عكاس: امير گرشاسبى

يكشنبه ها 
 3000 نسخه سپيد 

در مطب دندان پزشكان

ده بهره 

ر

وزارت بهداشت در حال حاضر تابع درمان اس
ت كه توانسته مشكل كمبود دارو و هزينه درمان را كم كند. بنابرا ن

 هزينه باالى كارهاى علمى و پژوهشى و بودجه اندك وزارت بهداشت، دولت تاكنون وار
اين بخش نشده است. »
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ياد داشـت

كنگره اى با 
دستاوردهاى نوين در 

حوزه مغز و اعصاب 

 معصومه ستوده

كنگره جامعه جراحان با حضور پر شمار 
تعدادى  برگزارمى شود.  ايرانى  جراحان 
بيشمارى از جراحان گرد هم جمع شدند تا 
آخرين دستاوردها را با يكديگر به اشتراك 
بگذارند. فرقى ندارد كه متخصص زنان و 
زايمان باشند يا جراح مغز و اعصاب. دغدغه 
همه يكسان است و تالش دارند تا ضمن 
ارتقاى جايگاه كارى خود دغدغه هاى شغلى 
خود را برطرف كنند. حميد رحمت عضو 
هيئت مديره جامعه جراحان ايران در اين مورد 
گفتنى هايى دارد كه در مصاحبه با سپيد به آن 

اشاره كرده است. 
و  مغز  به عنوان جراح    رويكرد شما 

اعصاب در كنگره چيست؟
تقريبا  اعصاب  و  مغز  رويكرد جراحان 
مشخص است در كنگره اخير تالش مى شود 
تا كليه مشكالت اين حوزه مورد بررسى قرار 
بگيرد.  به صورت تخصصى قرار است جراحى 
مغز و اعصاب در كودكان مورد توجه قرار بگيرد. 
به هرحال دستاوردهايى در اين حوزه وجود 
دارد كه كنگره بهترين جايى است كه مى توان 
در مورد آن به تبادل نظر پرداخت و در حوزه 
كارى خود روش هاى نوين را به كار گرفت. 
تالش ما اين است كه آخرين دستاوردها در 
اين كنگره رونمايى شود. در اين كنگره فارغ 
از حضور گسترده همكاران داخلى تعدادى از 
خارج كشور حضور خواهند داشت.يكى از 
اين ميهمانان، متخصص برجسته ايرانى مقيم 

ايتاليا است. 
كنگره  اين  در  شما  كارى  برنامه   

چيست؟
در اين كنگره مقرر شده كه تمام بيمارى هاى 
كودكان در حوزه جراحى مغز و اعصاب مورد 

بررسى قرار بگيرد. 
 در اين حوزه به صورت دقيق روى چه 

موضوعاتى تمركز داشته ايد؟
و  مادرزادى  بيمارى هاى  كنگره  اين  در 
ژنتيكى مورد بررسى قرار مى گيرد در ادامه 
قرار است تا ضربه  به سر و ستون فقرات 

مورد بحث و بررسى قرار بگيرد. 
 برنامه اى در نظر گرفتيد تا شرايط طرح 
بيشتر  پزشكان  و  برود  بين  از  شكايت 

جوانب حقوقى را رعايت كنند؟
هميشه در هر كنگره يكى دو ساعت از 
برنامه كنگره به اين موضوع اختصاص پيدا 
مى كند  تا پزشكان بهتر بتوانند با بيماران ارتباط 
برقرار كنند. در اين كنگره نكاتى كه امكان طرح 
شكايت را فراهم مى كند به همكاران آموزش 

داده مى شود تا جلوى آن گرفته شود. 
 در اين كنگره راهكار پيشگيرى از بروز 
اين اتفاقات هم مورد توجه قرار مى گيرد؟

 بله. راهكاهاى پيشگيرى ،تشخيصى ،درمان 
و توانبخشى در اين حوزه مطرح مى شود.  

 اگر شما بخواهيد به عنوان عضو هيات 
مديره جامعه جراحان ايران يك وجه تمايز 
براى اين كنگره ذكر كنيد تا همه همكاران 
فعاالنه ترى داشته  اين كنگره شركت  در 

باشند چه موضوعى را مطرح مى كنيد؟
تالش ما اين است كه همكاران شركت فعال 
داشته باشند و تنهاسخنرانى ها را استماع نكنند. 
به همين دليل قبل از برگزارى هر برنامه اى 
موضوعات مورد بحث مطرح مى شود و از 
همكاران درخواست مى شود تا بيشتر همكارى 

كنند. 

شماره 583  26 ارديبهشت 1394

جراحان به علت پايين بودن 
تعرفه در ماه 100 عمل جراحى 

انجام مى دهند 
 ليال شاهى

از  يكى  همواره  جراحان  تعرفه  موضوع 
مشكالتى است كه متخصصان رشته جراحى بر 
آن اذعان دارند. دكتر مصطفى جابر انصارى، عضو 
هيئت مديره جامعه جراحان ايران وعضو كميته 
علمى و اجرايى سى و نهمين كنگره ساليانه جامعه 
جراحان ايران در گفت وگو با سپيد ضمن ارائه 
توضيحات برگزارى كنگره در خصوص مشكالت 

صنفى اين گروه نيز مباحثى را مطرح كرد. 
عضو هيئت مديره جامعه جراحان ايران گفت: 
«جامعه جراحان ايران بزرگترين تشكل علمى 
كشور است كه در حال حاضر نزديك به 30 سال 
قدمت دارد. تمامى رشته هاى 12 گانه جراحى و 
به نوعى تمامى انجمن هاى اين رشته ها به نوعى 

زير شاخه انجمن جراحان ايران هستند.»
جابرانصارى با بيان اينكه تعداد اعضاى جامعه 
جراحان نزديك به 5 هزار نفر است گفت: «در 
اين كنگره ساليانه دستاودهاى علمى جراحان 
سخنرانى،  شكل  به  مختلف  اشكال  در  كشور 
توسط مجرب ترين و برجسته ترين دانشمندان 
جراحى ايران و جهان ارائه مى شود. و عالوه بر 

اين ميزگردهاى مختلفى در خصوص مباحث قابل 
بحث علمى و صنفى برگزار مى شود.»

وى ادامه داد: «بيش از 50 ميزگرد در رشته هاى 
جراحى  اطفال،  جراحى  عمومى،  جراحى هاى 
قفسه سينه، جراحى قلب، جراحى كليه و مجارى 
ادرار، جراحى زيبايى و ترميمى، جراحى ارتوپدى، 
و  گوش،گلو  جراحى  پزشكى،  جراحى چشم 
بينى و رشته پرستارى جراحى با شركت اساتيد 
برگزار خواهد شد و عالوه بر آن مقاالت نيزارائه 
خواهد شد.» عضو هيئت مديره جامعه جراحان 
ايران به مشكالت صنفى جامعه جراحان اشاره 
كرد و افزود: «در طول سال هاى گذشته جامعه 
جراحان و ديگر انجمن ها از وضعيت نابسامان 
درمان در كشور در كنار بيماران رنج برده اند. ما 
همواره آرزو داشتيم كه روزى بندهاى مهم حوزه 
سالمت در قانون اساسى توسط دولت اجرا شود 

تا مردم از اين سرگردانى خارج شوند.»
وى گفت: «البته ما پزشكان نيز پيشنهاد دهنده 
طرح تحول سالمت بوديم و از اينكه اين موضوع 
با روى كارآمدن دولت تدبير و اميد اجرا شد 
خوشحال هستيم. ضمن اينكه اين طرح مورد 
حمايت تمام پزشكان كشور است ولى ما انتظار 
داشتيم، نحوه اجرا به شكل آرام و در جاى خود، 
مباحث تخصصى مطرح  يعنى در محافلى كه 
مى شود حركت كند و مسئله به اين شكل رسانه اى 
نشود.يعنى لحن تهديد روى كار نيايد و كارى 

نكنيم كه اذهان مردم مشوش شود.»
جابر انصارى ادامه داد: «زمانى كه طرح تحول 

سالمت مطرح شد مباحث حاشيه اى بسيار زيادى 
در كنار آن بود.وقتى مسائل به شكل گسترده در 
رسانه ها مطرح مى شود بدون اينكه طرف مقابل 
حق دفاع داشته باشد باعث تشويش ذهن مردم 
مى شود.» وى گفت: «در اين مدت عبارات زشتى 
از جمله زيرميزى، رشوه خوارى و نسبت دادن 
اينگونه مسائل به پزشكان كشور مطرح شد. در صدا 
و سيما هر روز برنامه اى به اين موضوع اختصاص 
داده شد و با اعالم سامانه ثبت شكايات، مردم 
را تحريك كردند تا هر گونه مسائلى كه مطابق 
ميلشان نبود را اعالم كنند. مجموعه اين كار در 
نهايت باعث تشويش و ترديد مردم نسبت به اين 
حرفه بود كه بيش از 100 سال شرافتمندانه در 

كشور فعاليت هاى موثرى را انجام دادند.»
عضو هيئت مديره جامعه جراحان ايران افزود: 
«زمانى كه مردم نسبت به اين گونه مباحث مشكوك 
مى شوند مسلما با حالت اضطراب و جبهه گيرى 
كار  اين  نتيجه  آمد.  خواهند  پزشك  به سمت 
اقداماتى  براى  ترك خدمات بخصوص  باعث 
كه از ريسك بااليى برخوردار هستند از جمله 
جراحى هاى سنگين و بيمارى هاى صعب العالج 
مى شود.» وى بيان كرد: «طرح تحول سالمت در 
طول يكسالى كه انجام شد دستارودهاى خوبى به 
خصوص در مناطق محروم و بخش هاى دانشگاهى 
داشته است. ولى آنچه كه اتفاق افتاد و همواره 
مايه تاسف بوده اين است كه هيچ كس به اين 
موضوع توجه ندارد كه يك عده پزشك در بخش 
خصوصى با جيب هاى كوچك خود سرمايه هايى 

را فراهم مى كنند كه به جاى دولت خدمت ارائه 
دهند.» عضو هيئت مديره جامعه جراحان ايران 
قادر  خصوصى  بيمارستان هاى  «طبيعتا  گفت: 
نيستند نقش دولت را ايفا كنند و بايد خود به 
تنهايى آن موسسه را اداره كنند. بنابراين براى 
رسيدن به اين هدف نمايندگان  اين صنف يعنى 
انجمن هاى علمى بايد تعرفه اين بخش را تعيين 
كنند نه دولت. متاسفانه اين اقدام صورت گرفته 
و فشار زيادى به جامعه پزشكى وارد كرده است. 
روزى نيست كه مسئوالن مربوطه پزشكى را در 

اين زمينه مواخذه نكنند.»
وى در ادامه خاطرنشان كرد: «از طرفى مسئوالن 
با منت مطرح مى كنند كه تعرفه هاى پزشكان جراح 
را 120 درصد افزايش يافته است . تعرفه اى كه 
تعيين شده است واقعى نيست. بله اين تعرفه 
سال   نسبت  براساس  ولى  است  يافته  افزايش 
1382 تعيين شده است.   تا زمانى كه تعرفه ها 
واقعى نشود و دست اندركاران خدمات درمانى 
قصد  كه  مسيرى  به  نكنند  رضايتمندى كسب 

داريم پايدار باشد نخواهيم رسيد.»
انصارى گفت: «در حال حاضر ذهن  جابر 
متخصصان  و  جراحان  خصوص  به  پزشكان 
را  تحميلى  بار هشت سال جنگ  كه  بيهوشى 
به دوش كشيدند و در طول 35 سال گذشته با 
افتخار و سربلندى خدمت كرده اند مكدر شده 
در صورتى كه اين مباحث در كنار طرح بزرگ 

تحول سالمت نبايد مطرح مى شد.»
وى با تاكيد بر اينكه بايد وزارت بهداشت 

و كميسيون بهداشت مجلس با واقع بينى بيشتر 
تعرفه ها را به روز و واقعى كنند افزود: «اكنون به 
دليل پايين بودن تعرفه ها برخى از اعضاء هيئت 
علمى دانشگاه ها در رشته هاى جراحى مجبورند 
ماهيانه به انجام تعداد زيادى عمل جراحى در ماه 
بپردازند و ديگر وقت مطالعه، پژوهش و آموزش 
را ندارد. در تمام كشورها براى بزرگترين اساتيد 
جراحى در ماه تعيين مى كنند كه چه تعداد عمل 
جراحى بايد انجام دهد، ولى متاسفانه شرايط در 
كشور ما به نحوى شده است كه جراحان در ماه 

100 عمل جراحى انجام مى دهند.»
عضو هيئت مديره جامعه جراحان ايران با 
آن  با  حاضر  حال  در  كه  وضعيتى  اينكه  بيان 
موجه هستيم به هيچ وجه مناسب نيست گفت: 
«بايد تعرفه ها در بخش دولتى واقعى و در بخش 
خصوصى نيز محدوديت و فشار برداشته شود 
و اجازه  دهند كه  نمايندگان صنف تعرفه ها را 
تعيين كنند و نظارت بر اين كار بر عهده سازمان 
نظام پزشكى باشد. اين دو امر مهم اگر انجام 
شود طرح تحول به صورت پايدار پيش خواهد 
رفت در غير اين صورت نا بسامانى هاى بسيارى 

پيش خواهد آمد.» 
براساس اين گزارش، كنگره جامعه جراحان 
هر ساله در تهران برگزار مى شود. امسال نيز اين 
كنگره 26 تا 30 ارديبهشت در سالن همايش هاى 
اين رشته برگزار  با حضور پيشكسوتان  رازى 
و  علمى  دستارودهاى  آخرين  كه  شد  خواهد 

مباحث صنفى مطرح خواهد شد.

هفته نامه سالمت
شنبه ها 

از روزنامه فروشى ها بخواهيد

 هزينـه اشـتراك هفته نامه سـالمت (48 شـماره در سـال)80,000 تومان 
 اسـت. براى دريافت هفتگى سالمت (بعد از كسر 10 درصد تخفيف)، مبلغ 
72 هزارتومان در وجه نشريه سالمت  به شماره كارت 6274121140075714  

بانك اقتصاد نوين واريز نماييد.
 شـماره فيش بانكى يا كد پيگيري آن را به همراه نام و نشـانى و كدپسـتى 
ده رقمـى بـه تلفـن  9-22887357 اعـالم نماييد. اصل فيـش بانكى يا كد 

پيگيري را تا پايان دوره اشتراك نزد خود نگه داريد.
 اعتبار قيمت در داخل كشور و فقط تا پايان خرداد94 است.

 اشتراك شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

سى و نهمين كنگره جامعه جراحان ايران

همه جراحان ايران زير يك سقف
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گــزارش

 پرى ناز قاسمى

 با توجه به اين كه شما دبير علمى كنگره جراحان هستيد، لطفًا در مورد محورهاى اصلى 
كنگره توضيح بدهيد.

نياز  براى برگزارى كنگره ما بايد به نيازهاى جراحان گرامى توجه كنيم. در حقيقت دو 
اساسى كنگره وجود دارد كه از نظر جامعه جراحان اهميت به سزايى دارد. يكى نياز ملى است، 
كه به اين مبحث مى پردازد كه شايسته ها و بايسته ها را در كشور بررسى مى نمايد، و ديگرى 
نياز احساسى است كه به مشكالت و دغدغه هاى همكاران مى پردازد و روى مسائل مشترك 
آنان تأكيد مى كند. در مورد نياز ملى، بايد گفت كه سه عامل اصلى مرگ در كشور وجود دارد 
كه به ترتيب عبارتند از سرطان، بيمارى هاى قبلى و تصادفات ناشى از وسايل نقليه. مورد آخر 
قابل پيشگيرى است اگر مطالعه كنيم، بررسى كنيم كه چه عواملى آن را به وجود مى آورند، 
چه عواملى موجب ازدياد تصادفات مى شود و چطور مى توان با آموزش مؤثر از بروز اين گونه 
رخدادها جلوگيرى كرد و در صورت بروز هم چگونه مى توان به سرعت به درمان اين تصادفات 
پرداخت. سرطان نيز از ديگر محورهاى صحبت هاست. در زمينه سرطان پيشرفت هاى پزشكى 
را به اشتراك مى گذاريم تا طبيبان هربخش از درمان هاى جديد آگاهى پيدا كنند و در انتخاب 

روش درمان مناسب دست بازترى داشته باشند.
 در همين زمينه چه تازه هاى پزشكى مناسبى براى ارائه داريد؟

در هر رشته اى براى مثال سرطان پستان يا پروستات هر نوآورى كه وجود داشته باشد، در 
كنفرانس ارائه مى گردد و بيان مى شود كه چگونه مى توان زودتر تشخيص داد و درمان با كيفيت 

بهتر و سرعت بيشترى صورت پذيرفت.
 آمارى هم از اين سرطان ها در دست داريد؟

 بله، مى دانيم كه شايع ترين سرطان در بين جمعيت مردان، سرطان معده و در بين زنان، 
سرطان پستان است. همين طور هم در بين مرگ و مير تصادفات، در سال قريب به 18 تا 20 

هزار مرگ و مير در كشور رخ مى دهد. 
 مشكالت صنفى تا چه حد در كنگره مطرح خواهد شد؟

نسبت به گذشته در مورد مشكالت صنفى خيلى كمتر بحث خواهد شد و محوريت اصلى 
كنگره روى مسائل و مباحث علمى قرار دارد. اما مشكالت اساسى كه در صنف جراحان وجود 
دارد مطرح خواهد شد. براى مثال، اصلى ترين مشكل ما در صنف، نوع برخورد با پزشكان 
است. مردم و نشريات مختلف كه در جامعه وجود دارند، به جاى برخورد مناسب و صحيح با 
جامعه پزشكى به اين قشر اهانت مى كنند و اعتماد باقى ملت را نسبت به پزشك از بين مى برند. 
اين مسئله يك مشكل بديهى اجتماعى است. مسئله اين است كه اگر من كه يك جراح هستم 
خطايى مى كنم و از بيمارى هزينه بيشترى مى گيرم و پول زيرميزى از مريض ها گرفته مى شود، 
اين اشتباه را به نمى بايست به تمامى قشر پزشكى نسبت داد. چرا كه اگر اعتماد مردم به جامعه 
پرشكى از بين برود، روند درمان آنها مختل مى شود. يا اين كه اگر در يك برنامه تلويزيونى با 
مسخرگى در اتاق عمل، مسائلى مطرح شود، بيمار نمى تواند با اعتماد و دلگرمى به اتاق جراحى 

برود و به لحاظ روانى به درمان و پزشك اعتماد نمى كند. 
 خوب آنسوى ديگر قضيه را چطور ميبينيد؟ اخالق پزشكى چه مى شود؟

اخالق پزشكى دو نوع است. يكى روابط بيمار و پزشك است، اين كه چگونه بايد با بيمار 
رفتار كنيم. ما به عنوان پزشك بايد بدانيم عزيزترين چيزى كه بيمار دارد جانش است و آن را با 
اعتماد در اختيار ما مى گذارد. بنابراين ما بايد با قدرت، علم كامل، داللت درست و تشخيص به 
موقع اين اعتماد را سلب نكنيم. دومين نوع اين اخالق به اعتقادات انسانى بازمى گردد. پزشك 

بايد به رفتار و اعتقادات انسانى خود واقف باشد و اصول اخالقى را زير پا نگذارد.
يكى از چالش هاى مطرح اين است كه جراحان متخصص اعتقاد دارند جراحان عمومى 

نمى بايست در هر جراحى دخالت داشته باشند، اما در ايران اينگونه است.
ببينيد، من نمى دانم كلمه متخصص از كجا آمده است. ما معتقديم هر جراحى كه توانسته در 
يك زمينه خاص آموزش ببيند و كار را ياد گرفته مى تواند طبابت انجام دهد. اگر كارى را بلد 
نيست نبايد انجام دهد. بنابراين مهم اين است كه جراحان عمومى كارى را كه مى توانند انجام 
دهند، وگرنه قانونى در اين زمينه نيست كه چه كسى اجازه دارد چه كارى كند. البته هر پزشكى 
در هر حوزه اى خطايى انجام دهد مورد توبيخ قرار مى گيرد و با وى برخورد خواهد شد. كلمه 

فوق تخصص در اصل چيزى است كه در ايران غلط ترجمه و استفاده شده است. 
 آيا اين موضوع مبحثى است كه در كنگره مطرح شود؟
بله دقيقاً. اين مسائل اغلب در كنگره صحبت خواهد شد.

در كل چند مقاله به كنگره ارسال شده است؟
در مجموع 300 مقاله ارسال شده است كه ما از بين آنان 30 مقاله را انتخاب كرده ايم. همچنين 

547 سخنرانى در كنگره خواهيم داشت كه موضوعيت آن ها در تمامى رشته جراحى هستند.
 چه تعداد مهمان خارجى شركت دارند؟

ما به مهمانان داخلى اهميت بيشترى مى دهيم اما چندين تن از همكاران ما در كشورهاى 
آمريكايى و اروپايى هستند كه در كنگره شركت خواهند كرد. 

تعرفه ها را جديداً اعالم كرده اند و تعدادى از پزشكان به مقدار آنها اعتراض كرده اند. 
مقدار تعرفه ها اهميت ندارد، بلكه روابط بين تعرفه هاست كه اهميت دارد. ما معتقديم روابط 
بايد كامٌال متعادل باشد و برحسب قدرت بيمه ها و توان مردم تعيين شوند. اگر مردم نمى توانند 

تعرفه ها را پرداخت كنند، مقدار تعرفه ها به اجبار بايد پايين بيايد.
 آيا مشكالت صنفى ديگرى وجود دارد كه الزم است آنان را نام ببريد؟

نه! خوشبختانه جامعه پزشكى در حدى پيشرفت كرده و به اتحاد رسيده است كه در حال حاضر 
ما مى توانيم اعالم كنيم هيچ بيمارى نيست كه از ايران براى درمان به خارج كشور سفر كند.

در گفتگو با دكتر صحت، دبير كنگره جامعه جراحان

عوامل اصلى مرگ و مير در كشور و نيازهاى 
صنفى از محورهاى اصلى كنگره هستند

به  پزشكان  اقتصادى  وضع  و  درآمد  بحث 
همواره  اخير  سال هاى  در  جراحان  خصوص 
يكى از اصلى ترين دغدغه هاى اين گروه بوده 
است. قشرى كه توسط عامه مردم و حتى برخى 
مسئووالن جزو طبقات مرفه و بى درد جامعه 
شناخته مى شوند خود معتقدند كه درآمدشان 
آنگونه كه مردم تصور مى كنند نيست و هميشه 
بوده اند  تعرفه ها  تعيين  در  ماجرا  بازنده  طرف 
رفع  براى  مسئوالن تالش چندانى  از سوى  و 

مشكالت آنان صورت نگرفته است 
 دكتر كاظم عباسيون عضو هيئت مديره جامعه 
جراحان ايران طى سخنان خود پيش از برگزارى 
سى  و نهمين كنگره ساالنه جامعه جراحان ضمن 
مطرح كردن مشكالت نظام سالمت به اين موضوع 
نيز اشاره داشته و خط فقر پزشكان را 5 ميليون 

تومان عنوان كرده است. 
وى در سخنان خود گفت: «خط فقر براى 
با جمعيت 4  از تهران  خانواده هايى كه خارج 
نفره زندگى مى كنند، يك ميليون و 700 هزار 
تومان تعيين شده اما براى پزشكى كه در تهران 
به جز خرج زندگى مخارج ديگرى مثل اجاره 
مطب، ماليات و... دارد 5 ميليون تومان مى شود 
و بنابراين اگر كمتر از اين رقم درآمد داشته باشد 

زير خط فقر زندگى مى كند.»
آشفتگى  ما  كشور  «در  داد:  ادامه  عباسيون 
وجود دارد و تمام پول ها صرف تجهيزات پزشكى 
مى شود تجهيزات پزشكى پول مى خواهد و اينكه 
وزارت بهداشت براى ورود آنها مجوز بدهد. 
بنابراين براى ورود تجهيزات غير ضرورى بايد 

دخالت كنند و نگذارد اينگونه شود.»
عضو هيئت مديره جامعه جراحان ايران در ادامه 
به تجويز زياد ام آر آى به منظور جبران هزينه تهيه 
و خريد اين دستگاه ها  اشاره كرد و گفت:  «عده اى 
مى روند و پول روى هم مى گذارند پزشك با غير 
پزشك با يكديگر دستگاه  ها را خريدارى مى كنند 
و همان افراد براى اينكه خرج دستگاه شان درآيد 
در دفترچه هاى بيمه براى افراد نسخه مى نويسند 
و مى بينيم در يك سال گاهى براى يك فرد 5 

بار ام آر آى تجويز شده است.»
وى گفت: «وجود و تجويز سى تى اسكن و 
ام آر آى به دليل واسطه هاى مالى است . زمانى كه 
ام آر آى براى بيمارى تجويز مى شود جواب آن 
پس از يك ساعت روى ميز پزشك قرار مى گيرد 
اين در حالى است كه در برخى كشورهاى پيشرفته 
دنيا يك ماه طول مى كشد تا بيمار بتواند جواب 

ام آر آى خود را به پزشك مربوطه برساند.» 
عباسيون  تاكيد كرد: «بايد مسئوالن مربوطه به 

مراكز درمانى سربزنند تا بررسى شود چه تعداد از 
موارد انجام شده بر روى بيماران ضرورى بوده 
است.درحال حاضر تعداد زيادى دستگاه ام آر آى 
در كشور وجود دارد كه بيش از نياز واقعى بيماران 
است متاسفانه همه بخش هاى جامعه بايد تحت 
نظارت باشد اما در كشور ما كنترل ها و نظارت 

ها بسيار كم صورت مى گيرد.»
ايران  جراحان  جامعه  مديره  هيئت  عضو 
در ادامه ضمن انتقاد از عملكرد بيمه ها گفت: 
«بيمه ها به برخى بيمارستان ها ميلياردها تومان 
بدهكار هستند؛ آنها پول ها را در بانك ها نگه 
مى دارند و بهره آن را مى گيرند. درصورتى كه 
بدهى بيمه ها به مراكز درمانى و بيمارستان ها 
پرداخت شود، بسيارى از مشكالت اين حوزه 

برطرف مى شود.»
وى همچنين اظهار كرد: «بايد سرانه درمان 
بهداشت، درمان و  اختيار وزارت  به موقع در 
است  درحالى  اين  گيرد  قرار  پزشكى  آموزش 
كه هنوز تمام بودجه سال 93 در اختيار وزارت 
بهداشت قرار نگرفته است. از طرف ديگر عده 
اين بودجه  تا در صورتى كه  اند  نيز آماده  اى 
ها  دستگاه  خريد  براى  را  آن  شود،  پرداخت 
به  و تجهيزات پزشكى بگيرند و ديگر چيزى 

پزشكان نمى رسد.»

دبير اجرايى سى و نهمين كنگره ساالنه جامعه 
جراحان ايران در ادامه به حقوق پرستاران اشاره 
كرد و گفت: «بايد حقوق پرستاران هرچه زودتر 
اصالح شود در غير اين صورت داوطلبى براى 
پرستارى نخواهيم داشت. در جامعه ما پرستاران 
را با افراد پشت ميز نشينى كه دفتر اداره مى كنند 
اشتباه گرفته اند پرستاران اگر 7 ساعت شيفت كارى 
دارند در اين ساعات با مسئوليت كار مى كنند 
و بايد حقوق آنها در مقايسه با پزشكان اصالح 
شود .تامين حقوق اين گروه بايد سرلوحه امور 
مسئووالن اين حوزه باشد تا بسيارى از مشكالت 

اين بخش حل شود.»
كنگره  نهمين  اين گزارش، سى و  براساس 
ارديبهشت  تا 30  از 26  ايران  جامعه جراحان 
ماه در مركز همايش هاى رازى دانشگاه علوم 
پزشكى تهران با حضور بيش از دو هزار جراح 
متخصص و همكارى بيش از 20 انجمن تخصصى 
و فوق تخصصى پزشكى، پرستارى و بيهوشى 

برگزار مى شود. 
540 سخنران در اين كنگره پنج روزه به ارايه 
آخرين دستاوردهاى علمى اين حوزه مى پردازند 
همچنين 32 مقاله به صورت پوستر در اين كنگره 

ارائه مى شود.

عضو هيئت مديره جامعه جراحان ايران مطرح كرد
خط فقر پزشكان 5 ميليون تومان است 
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صفحه 7

دكتر رضا راست منش و تاثير انواع نوشيدنى هاى درمانگر

آرامش را گرم بنوشيد

چگونه مى توان يك سرمايه گذارى مطمئن و سودآور انجام داد

كسب ثروت به سبك ايرانى

راز و رمز 
انتخاب وخريد 
اسباب بازى

دكتر بهروز جليلى 
والدين را راهنمايى مى كند

عيد مبعث مبارك باد

 سال 12     26 ارديبهشت 1394   شماره 200 16 صفحه  1000 تومان

براى رسيدن به موفقيت نياز
 به كمى تغيير داريد
4 كلمه قدرتمند
 كه در زندگى تان 
معجزه مى كند
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ياد داشـت

شايد امسال همه چيز 
متفاوت شود

 دكتر حسين سلمانزاده
مدير نمايشگاه ايران هلث

و  نظام  كلى  سياست هاى  براساس 
الزامات اقتصادى و سياسى محور «توليد 
محورهاى  اصلى ترين  از  يكى  داخلى» 
و  است  توسعه  مسير  در  كشور  حركت 
شاهد  اساس  همين  بر  كه  است  طبيعى 
باشيم كه درسال هاى اخير بسيارى ازمطالب 
رسانه اى و برنامه هاى صدا و سيما به موضوع 
توليد در كشور اختصاص پيدا كرده باشد، 
مطالب و مقاله هاى متنوع در همه رسانه ها 
در باب چرايى توليد و نيز جايگاه توليد 
مشاهده مى شود و مسئولين و صاحب نظران 
نيزهمواره بر حمايت از توليد تاكيد مى كنند. 
در چنين حالتى انتظار مى رود كه دست 
اندركاران، اطالعات بعضاً كاملى در مورد 
اهميت و نقش توليد در جامعه داشته باشند 
و به آن اذعان كنند و در عمل نيز خود 
و سازمان هاى زير دست خود را ملزم به 
حمايت و استفاده از توليد داخلى كنند. 

اما آيا واقعاً چنين است؟ 
 با خود كلنجار رفتم كه خاطره ها را در اين 
مورد بياد آورم، سردرگم شده بودم كه كدام 
نظر و ديدگاه مربوط به كدام سال است. فكر 
مى كنم درد مشترك همه ما است كه نمى دانيم 
ارزشمند ترين خاطرات زندگى مان را كجا و 
چطور نگه داريم. مانند حمايت از توليد از 
طرف مسئولين، فكر مى كنيم كه اين بهترين 
پيام و اتفاق زندگى توليدكنندگان است. هر 
زمان كه اين موضوع مطرح مى شود، آنقدر 
واضح است كه محال است آن را فراموش 
كنيم، اما كمى كه از زمان طرح اين موضوع 
مى گذرد حادثه هاى مهم تر يا حتى اتفاقات 
روزمره اى از راه مى رسند كه باعث مى شوند، 
كم كم آن خاطرات شيرين را در ذهنمان 
كم رنگ كنند. گاهى ناگزيريم عهدى را كه 
بسته ايم،   رها كنيم كه ممكن است اين كار 
ساده يا سخت باشد، اما در واقع اتفاقى نيفتاده 
است و در ناخودآگاه مان همچنان درگيريم.

خواب مى بينيم و در بيدارى محافظه كار 
مى شويم. 

به خودمان رجوع مى كنيم و از خودمان 
مى پرسيم، چرا؟ 

چرا... 
1) هنوز آمار دقيقى از ميزان توليدات داخل 

وجود ندارد! 
2) على رغم توليد خيلى از اقالم و تامين 
نياز داخل، شاهد واردات كاالهاى مشابه 

هستيم؟ 
زير  و  مناسب  كار  و  كسب  فضاى   (3
ساخت هاى الزم براى افزايش بهره ورى 
شده  تمام  قيمت  كاهش  و  توليد  كاالى 

ديده نمى شود! 
كشور ها  ساير  مانند  الزم  حمايت   (4
مشاهده  داخلى  توليدات  صادرات  از 

نمى شود. 
و..... 

همه اينها را گفتم كه بگويم ما نگران 
داريم.  جدى  توجه  به  نياز  ما  هستيم. 
اميدواريم امسال برايمان بهتر از همه سالهاى 
كه  بيفتد  اتفاقاتى  آن  در  و  باشد  گذشته 
حتى در خواب هم نمى ديده ايم كه چنين 
مقام معظم  روزگار خوشى محقق شود. 
رهبرى بر حمايت از توليد، خريد كاالهاى 
توليد داخلى و عدم ورود كاالهاى خارجى 
به  اميدمان  فرمودند. مجدداً  تاكيد  مشابه 
بهبود فضاى كسب وكار است كه مى شود، 
براى حمايت از توليدات داخل اقداماتى 

انجام گردد.
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 محمد طهماسبى
دبير اجرايى چهارمين كنگره تخصصى استانداردهاى تجهيزات پزشكى 

و مواد حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون

در حال حاضر در زمينه تجهيزات پزشكى و مواد حوزه كنترل عفونت، مشكالتى مربوط 
الزامات وجود دارد. در واقع استاندارد ملى، در زمينه استاندارد برخى  به دستورالعمل ها و 
تجهيزات پزشكى نداريم. در جايى هم كه استاندارد ملى وجود دارد، الزام در رعايت استاندارد 
ديده نشده است. بايد الزاماتى به خصوص در حوزه اعتبار بخشى و در موضوع تجهيزات پزشكى 
باشد كه مالك درجه بندى بيمارستان ها قرار گيرد. در اين زمينه نقص هايى وجود دارد و نيت 

اين است كه در كميته هاى ويژه اى كه تشكيل مى شود، جايگاه تجهيزات پزشكى در راستاى 
اعتبار بخشى ارتقا يابد. 

اگرچه براى ارتقا در اين حوزه نياز به هزينه بيشترى است، اما حمايت ها تا به حال خوب 
بوده است. واقعيت اين است كه چون اين بحث، يك موضوع چند حيطه اى و به عبارتى چند 
وظيفه گى است، يعنى فقط يك نهاد خاص مسئول آن نيست، بنابراين بايد هماهنگى الزم بين 
كليه نهادهاى ذى ربط وجود داشته باشد. نهادهاى مختلفى در اين زمينه درگير هستند كه بايد 
هماهنگى الزم ايجاد شود. به طور مرتب تغييراتى در زمينه استاندارد شدن تجهيزات به وجود 
مى آيد. گفتنى است، آزمايشگاه ها نيز جزيى از اين گروه و ارگان هاى مشاركتى به حساب 
مى آيند. آزمايشگاه مرجع سالمت نيز به عنوان يكى از مراكزى كه مى تواند در زمينه تشخيص 

عفونت بيمارستانى و بحث هاى مقاومت ميكروبى موثر باشد، بسيار تاثيرگذار است. 
در خصوص ورود تجهيزات استاندارد به كشور هم اقداماتى انجام گرفته است. اگر بتوان 
استانداردهاى ملى را تدوين و سپس آنها را الزام كرد، هر مرجع ديگرى كه بخواهد مجوز 
ورود بدهد، بايد مطابقت با استاندارد ملى را چك كند. نقش تجهيزات استاندارد در رابطه با 

كاهش عفونت هاى پزشكى بسيار كليدى است.
 درصد بااليى از اين موارد به طور قطع در عفونت هاى بيمارستانى تاثيرگذار است. بايد 
بتوان با الزاماتى مطابق بر استانداردسازى و الزام استانداردهاى ملى در اين رابطه، نقش ويژه اى 
در طى چند سال گذشته  تهران  استاندارد  اداره كل  ويژه  به  استاندارد  سازمان ملى  كرد.  ايفا 
حركت هاى بسيار كليدى در مورد ارزيابى دستگاه هايى مثل اتوكالو ها و همين طور تدوين 

استانداردهاى ملى داشته است.
رايزنى است.  دارد كه در حال مشاوره و  اين خصوص وجود  زيادى در  مباحث  البته   
اميد است، بتوان كميته ويژه اى را كه همه دنبال آن هستند، برگزار كرد. بدين منظور بايد ديد 
كدام مركز به عنوان هماهنگ كننده پيش قدم مى شود. اميد است، تصميمات الزم در خصوص 
الزامات مربوطه در اين حوزه به  زودى گرفته شود. به هر حال در برخى از تجهيزات پزشكى 
از جمله بى خطرسازى پسماندهاى عفونى، استاندارد ملى وجود ندارد. در برخى وسايل هم 
كه استاندارد ملى وجود دارد، الزامى براى آن نيست. اينجا نقش اداره كل تجهيزات پزشكى و 

نقش سازمان غذا و دارو بسيار كليدى و مهم است. 

يادداشت

نبود استانداردهاى ملى

بررسى وضعيت توليدات داخلى در حيطه تجهيزات پزشكى، دندانپزشكى و آزمايشگاهى

به سوى توليدات بيشتر
 و حضور موثر تر در بازارهاى جهانى

 عباس مه
 رئيس هيات مديره انجمن توليد كنندگان 

تجهيزات پزشكى، دندانپزشكى و آزمايشگاهى 

عباس مه رئيس هيات مديره انجمن توليد 
و  دندانپزشكى  پزشكى،  تجهيزات  كنندگان 
آزمايشگاهى، يكى از افرادى است كه سال ها 
در اين حوزه حضور فعال داشته و از نزديك 
با تمام مسائل اين حوزه آشنا است و مى تواند 
نكته هاى بسيار ارزشمندى را در مورد اين حيطه 
مطرح كند، او در مورد ايران هلث مى گويد: 
مديريت  با  هلث  ايران  قبلى  «نمايشگاه هاى 
نمايشگاه  و  مى شد  برگزار  ديگرى  دوستان 
هجدهم كه در آستانه برگزارى آن هستيم، با 
كمك هيئت مديره جديد انجمن و با مديريت 
آقاى دكتر سلمان زاده كه نايب رئيس انجمن 
توليد كنندگان تجهيزات پزشكى، دندانپزشكى 
و آزمايشگاهى هستند و به عنوان مديرعامل 
شركت صنعت سالمت فعاليت مى كنند، برگزار 
براساس  كه  بايد گفت  مى شود. در مجموع 
تمام نشانه ها و قرائن اوضاع و شرايط كلى 
نمايشگاه نسبت به نمايشگاه هاى گذشته خوب 
و رضايت بخش است.» مه در مورد مشكالت 
برگزارى اين نمايشگاه هم مى گويد: «انتظار 
داشتيم كه بتوانيم از دولت يارانه هاى ريالى 
و غيره براى نمايشگاه بگيريم كه متاسفانه اين 

نمايشگاه برعهده  نيفتاد و تمام هزينه  اتفاق 
عنوان  به  كه  شركت هايى  و  توليدكنندگان 
واردكننده در نمايشگاه شركت مى كنند، افتاد. 
اميدواريم كه توليدكنندگان بيشتر بتوانند در 
اين نمايشگاه شركت كنند، هرچند كه هزينه 
اين نمايشگاه براى آنها سنگين است. درواقع 
نمايشگاه براى صادرات تشكيل شده است، 
توليد  به  اخيرا  كه  گروه هايى  از  برخى  اما 
رو آورده اند و از بنيه مالى خوبى برخوردار 
نيستند، براى شركت در اين نمايشگاه مشكل 
دارند. دركل آرزو مى كنم كه تمام كسانى كه 
در نمايشگاه شركت مى كنند، به اهداف خود 
كه   همان افزايش صادرات و افزايش رضايت 
مشترى است، برسند و اميدوارم كه به رغم همه 
مشكالت كيفيت كاالهاى توليدى دستخوش 

تغيير نشود و رو به بهبود باشد.» 
رئيس هيات مديره انجمن توليد كنندگان 
لغو  تاثيرات  مورد  در  پزشكى  تجهيزات 
تحريم ها در اين حوزه هم، گفت: «اگر اين 
تحريم ها برداشته شود، كشورهاى خارجى وارد 
ايران مى شوند و مى ببينند كه توان اقتصادى 
مسئله  اين  است.  چقدر  ايرانيان  توليدى  و 
خواهد  افراد  باور  در  تغيير  ايجاد  به  منجر 
شد. به هر حال تحريم ها چه در واردات و 
چه توليدات تجهيزات پزشكى تاثير گذاشته و 

اگر بگوييم تاثيرى نداشته، مقدارى بى انصافى 
و  تكنولوژى  در  را  ما  مغرضانه  آنها  است. 
همين  خاطر  به  و  كردند  تحريم  اوليه  مواد 
توليدكنندگان و يا واردكنندگان مجبور بودند 
بروند.  چينى  مواد  كنندگان  تامين  به سمت 
اما ضرب المثلى وجود دارد مبنى بر اين كه 
«عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد»، اين 
تحريم ها از يك جهت هم بد نبود. به دليل 
اينكه توليدكنندگان را مجبور كرد روى پاى 
خود بايستند و تكنيك هاى توليد را از جاهاى 
ديگر وارد كنند و بياموزند و هوش و ذكاوت 
ايرانى را با آن مخلوط كنند. حاال نمى گويم كه 
بى نياز از تكنولوژى اروپا هستيم، اما نيازى كه 
پيش از تحريم وجود داشت، االن به مراتب كمتر 
است. يكى از نگرانى هاى عمده توليدكننده هاى 
برداشته شدن  با  شايد  كه  است  اين  داخلى 
خارجى  اجناس  واردات  امكان  و  تحريم ها 
ارزان بخش توليد داخلى ضربه بخورد، در 
اين مورد مه مى گويد: «اين شائبه وجود دارد 
كه با برداشته شدن تحريم ها شايد بحث توليد 
داخلى جاى خود را به واردات بى رويه، دهد، 
اما من تصور مى كنم كه توليدكنندگان داخلى 
آنقدر باهوش و باتجربه هستند كه مى توانند 
قيمت هاى تمام شده خود را كاهش و كيفيت 
توليدات خود را باال ببرند و بتوانند با كاالى 

وارداتى رقابت كنند.» 
وى در مورد وضعيت كلى ايران در زمينه 
و  پزشكى  تجهيزات  و  محصوالت  توليد 
برخى  توليد  در  «ما  آزمايشگاهى  هم گفت: 
اقالم به طور صد در صد به خودكفايى رسيده ايم. 
اگرچه در اكثر اقالم مصرفى و يك بار مصرف 
به خودكفايى كامل رسيده ايم، ولى نبايد انتظار 
باشيم كه در تمام موارد و زمينه هاى  داشته 
توليد تجهيزات پزشكى خودكفا شويم. مثال 
توليد دستگاهى مثل دستگاه  ام آى ار كارى 
بسيار سخت و كامال پيچيده است و اقتصادى 
نيست. ولى در كل بايد گفت كه قريب به 70 
تا 80 درصد نياز مملكت به تجهيزات پزشكى 
در داخل تامين مى شود. فقط اين را بدانيد كه 
35 يا 40 سال قبل كل توليد تجهيزات پزشكى 
يعنى  بود.  توليد جوراب واريس  ما در حد 
حداكثر 10 قلم كاال در كشور توليد مى كرديم، 
اكنون حدود 1000 قلم  در صورتى  كه هم 
كاال در بحث تجهيزات پزشكى در مملكت 

توليد مى شود.» 
اما قطعا شايد مهم ترين دغدغه مسئوالن 
كالن كشور و فعاالن اين حوزه اين است كه 
راهى به سوى بازارهاى جهانى پيدا كنند و 
بتوانند محصوالت توليد داخل را به كشورهاى 
ديگر صادر كنند. در اين مورد البته دكتر مه 

مى گويد: بخشى از مشكالت ناشى از مسائل 
سياسى است: «بخش اعظمى از صادرات ما 
تحت تاثير مسائل سياسى قرار گرفته است. 
تا زمانى كه اين مسائل سياسى از بين نرود، 
صادرات ما آن طور كه بايد پا نخواهد گرفت. 
كشورهاى همسايه ما تحت نفوذ كشورهاى 
قدرتمند جهان هستند و اين مسائل باعث شده 
محصوالت ما آنطور كه مورد انتظار است به 

اين كشور ها صادر نشود.» 
و در   نهايت اينكه اين فعال قديمى حوزه 
تجهيزات پزشكى در مورد روند فعلى قيمت 
«اتفاق  مى گويد:  پزشكى  تجهيزات  گذارى 
خوبى كه در اين زمينه افتاده اين است كه اداره كل 
تجهيزات پزشكى به اين فرايند ورود پيدا كرده 
و باعث شده مقدارى از بى سروسامانى هاى 
حاكم بر قيمت گذارى اجناس و اقالم از بين 
با  را  نتواند كاالى خود  برود و ديگر كسى 
قيمت دلخواه به فروش نرساند. طبيعى است 
كه رسيدگى و نظارت هاى اين اداره كل سبب 
تنظيم امور بازار شود. اگرچه كه توليدكنندگان 
از ضوابط قيمت گذارى گله مند هستند و اداره 
كل تجهيزات نيز مشرف به اين قضيه است. 
و  شده  تشكيل  مورد  اين  در  نيز  جلساتى 
صورت  اقداماتى  مسير  اين  در  خوشبختانه 

گرفته تا مشكالت برطرف شود.»

لك ا ا ا كال ا گ

ايران هلث هجدهم، شايد نقطه عطفى در تاريخ نمايشگاه هاى تجهيزات پزشكى 
و دندانپزشكى و آزمايشگاهى ايران باشد. همزمانى تبديل محور سالمت به مهم ترين 
دغدغه دولتمردان و اجراى طرح تحول سالمت و رونق اقتصادى اين حيطه با 
اين  به  داخلى  و  فعاالن خارجى  آشكار  رغبت  باعث  تحريم ها  لغو  زمزمه هاى 
نمايشگاه شده است. حاال تمام فعاالن اين حيطه گردهم آمده اند تا توانمندى هاى 
خود را آشكار كنند و البته بكوشند تا با ارائه راهكار ها و پيشنهادات براى حل 

مشكالت بكوشند.
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سال ها پيش زمانى كه در بيمارستان دوره انترنى مى گذراندم شاهد اين بودم كه سرنگ و 
دستكش و نخ بخيه و پنس و قيچى جراحى خارجى در دسترس بود و انواع و اقسام نام كشور ها 
را مى شد روى جعبه اين محصوالت ديد. در آن مقطع تنها چند كارخانه در حوزه توليد تجهيزات 
پزشكى فعال بودند و محصوالت آنها هم كيفيت پايينى داشت، به گونه اى كه حتى مى گفتند 

سرنگ هاى ايرانى يا آمپول را نمى كشد با اينكه سوزنش از پوست رد نمى شد! 
در كل بايد گفت كه در تمام اين سال ها حيطه تجهيزات دوره هاى متفاوتى را تجربه كرده 
است، حاال البته بسيارى از محصوالت به خصوص در بخش محصوالت مصرفى با كيفيت باال 
در ايران توليد مى شود و نشانى از محصوالت خارجى در اين حوزه نيست. اما با اين وجود 
توليدكنندگان داخلى در همه اين سال ها با مشكالت زيادى روبرو بوده اند. تا همين يكى دو 
سال پيش تمام فعاالن اين حيطه اعم از واردكنندگان و توليدكنندگان درگير عدم پرداخت هاى 
مراكزى كه از آنها خريده بودند و معوقه هاى بيمارستان هاى دولتى بودند كه مبالغ خريدهاى 
ملزومات خود را با تاخير فراوان و چند ماهه و حتى چند ساله پرداخت مى كردند، در آن زمان 
اما اين شركت ها مجبور به ادامه همكارى بودند، چرا كه اين مراكز دولتى بخش عمده مشتريان 
را تشكيل مى  دادند و از سوى ديگر بخص خصوصى هم با نگاه به بخش دولتى سعى مى كرد 
همين شيوه را در پيش بگيرد و اين گونه مى شد كه توليدكننده داخلى عمال نمى توانست 
سرمايه خود را وقف گسترش بخش عملكردى و تنوع محصوالتش كند. عدم ثبات نرخ ارز و 
قيمت هايى كه يك شبه باال مى رفتند و بعد هم تحريم ها روزهاى بسيار سختى را براى فعاالن 
اين حيطه رقم زد. خوشبختانه مديران و صنعتگران و فعاالن ايرانى چنين وضعيتى را به محفل 
براى توليد و استفاده بهينه از فرصت ها بدل كردند، و توانستند در برخى حيطه هايى كه پيش 

از اين توليد داخلى در آنها وجود نداشت كارهاى بزرگى بكنند. 
در دولت جديد نگاه ويژه اى به موضوع سالمت شد و رسيدگى به حوزه سالمت در اولويت 
قرار گرفت. طرح تحول سالمت با تزريق بودجه هاى مناسب به مراكز درمانى باعث شد كه 
به خصوص سهم پرداختى بيماران در مراكز دولتى درمان كه باعث افزايش رضايت عمومى 
شد نقطه مهم اين طرح بود اما در عين حال رديف هاى عمده بودجه اى براى تسويه معوقه 
حساب بيمارستان ها با طلبكاران خود در نظر گرفته شد و از سوى ديگر هم ارتقاء هتلينگ 
بيمارستان ها، مدرن كردن و برطرف كردن كاستى هاى آزمايشگاهى، تصويربردارى و داروخانه 
بيمارستان و... در نظر گرفته شد كه عمال فرصتى براى فعاالن حيطه تجهيزات پزشكى بود، در 
عين حال موانع متعدد بحث واردات به خاطر تحريم ها باعث توليد بسيارى از اقالم موردنياز 
در داخل كشور شد و اين هم به نوبه خود باعث رشد و بالندگى بيشتر توليد در حيطه هاى 

مختلف اين حوزه شد. 
رونق چشمگير نمايشگاه «ايران هلث» در سال جارى و صف كشيدن متقاضيان براى حضور 
در آن نشانگر شرايط مناسب و رو به رشد اين حيطه است، اشتياق حضور و تالش براى 
ديده شدن بيشتر نشانگر دورنماى مناسب فعاليت در اين بخش است، اما اين وضعيت قطعا براى 
ادامه يافتن نيازمند برنامه ريزى و فعاليت هاى حمايتى مناسب است، در اين روز ها توليدكنندگان 
داخلى بايد از حمايت بخش دولتى و خصوصى مطمئن باشد تا براى دراختيارگرفتن سهم بيشتر 

از بازارهاى داخلى و خارجى تالش بيشترى كنند
در اين ميان نقش سياست گذاران حيطه كالن بسيار مهم است، براى افزايش رونق توليد در 
حيطه تجهيزات بايد امنيت سرمايه گذار ايران يكى از اولويت دولتمردان باشد، در اين روز ها 
بسيارى از توليدكننده هاى ايرانى اين تصور را دارند كه لغو تحريم ها باعث سرازير شدن واردات 
اجناسى كه مشابه داخلى دارند، خواهد شد و اين كسب و كارشان را تحت تاثير قرار مى دهد. 
وجود قوانين حمايتى از توليدات داخلى و نظارت سخت بر واردات و عدم خروج ارز از 
كشور براى واردات كاالهايى كه توان ساخت آنها در داخل كشور وجود دارد يكى از بايد ها 
در حيطه اقتصاد مقاومتى است. اين موضوع در درازمدت تامين كننده منافع ملى كشور است و 
توليد داخلى و اشتغال زايى و امكان صادرات در آينده نبايد توسط واردات بى رويه نابود شود.  
در شرايط فعلى به داليل مختلف توليد در ايران گران است، توليدكننده داخلى در همين مدت 
كوتاه گذشته از سال 94 با افزايش حقوق كارگران و كارمندانش، افزايش ماليات ها، افزايش قيمت 
مواد اوليه و افزايش قيمت هزينه هاى جارى روبرو بوده و طبيعى است كه با چنينى وضعيتى اين 
توليد كننده بخواهد كه قيمت گذارى مناسبى براى محصوالتش انجام شود. يكى از تقاضاهاى 
گروه توليدكنندگان تجهيزات پزشكى، دندانپزشكى و آزمايشگاهى ايران حضور نمايندگانى 
از جنس خود آنها در روند قيمت گذارى محصوالت استو البته حضور در فرايند قيمت گذارى 

كاال ها يا اصال واگذارى آن به صنوف مى تواند از تصدى  گرى دولتى هم بكاهد

توليدكننده هاى تجهيزات پزشكى
 چشم انتظار چند اتفاق مهم

 ابوالفضل كسايى 
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران

در سال هاى بين 1372 تا 1378 كه به عنوان مديركل تجهيزات پزشكى كشور فعاليت كردم، 
شاهد مشكالتى بودم كه بيشتر از مسائل بين المللى به مسائل داخلى كشور باز مى گشت و ناشى 
از موضوعات داخلى بود. آنچه در اين مدت با نام  اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقالب 
و ساير اركان نظام مطرح شده، هم همين است. يعنى ما بايد تالش مان را صرف حل بخش 
عمده اى از مشكالت داخلى كشور كنيم. اين موضوع را نيز نبايد از ياد ببريم كه ما توانايى هاى 
بسيار زيادى در داخل كشور داريم. بر همين اساس بود كه نگاه من نيز در زمان مديريت نگاه 
به توليد داخلى بود و در همان زمان بود كه خيلى از دستگاه ها و ملزومات پزشكى در كشور به 
توليد رسيد. مثال در مورد بخش مصرفى ها در اين مدت فيلتر دياليز به توليد داخلى رسيد. به 

عبارتى ما در سال هاى قبل نياز بسيارى به فيلتر دياليز داشتيم، به گونه اى كه گاهى به دليل نبود 
اين محصول بيماران دياليزى در معرض تهديد قرار مى گرفتند. از ديگر نمونه ها اين است كه 
ما در گذشته در زمينه تجهيزات اساسى در اتاق عمل كامال وابسته به تجهيزات وارداتى بوديم 
و دستگاه هاى بيهوشى، تخت بيمارستان و مانيتورينگ و غيره همه از خارج كشور تهيه و به 
كشور وارد مى شد. در سال هاى تحريم كه ما قادر به خريد چنين مواردى نبوديم تالش شد 
كه چنين تجهيزاتى در كشور ساخته شود و خدا را شكر چنين توليدى انجام گرفت و رشد 
كيفى روز افزون هم پيدا كرد. بنابراين مديران بايد به مسائل روز كشور آگاه باشند و از همه 
مهم تر موضوع اشتغال است كه بايد به آن توجه ويژه داشته  باشند. جوانان ما بيكار هستند و 
وقتى شغلى نداشته باشند، جذب بازارهاى خارجى مى شوند. بايد در كشور اشتغال ايجاد كرد 

تا مشكالت ناشى از آن از بين برود.
در اين ميان اگر بخواهيم مشكالتمان در دوران تحريم ها را بررسى كنيم، يكى از بزرگ ترين 
مشكالت ما در زمان تحريم، تحريم هاى بانكى بود. عالوه بر اين كه خيلى از خريدها را نمى توانستيم 
انجام دهيم، بعضى اقالمى را هم كه مى توانستيم خريد كنيم، به دليل عدم تبادل بانكى اين كار 

مقدور نبود. 
حال اگر با توجه به بيانيه لوزان، توافق نهايى حاصل شود و اين تحريم ها مخصوصا تحريم هاى 
بانكى و تحريم هاى كشورهاى توسعه يافته و درجه يك اروپايى و امريكايى برداشته شود و ما 
بتوانيم از آنها خريد كنيم، فرصت مناسبى براى كشور به دست خواهد آمد. همان طور كه در 
ساير زمينه ها نيز اين امر وجود دارد. چنانچه شاهد هستيد در صنعت خودروسازى كشورمان با 

انتشار بيانيه لوزان گفته شده است كه فرانسوى ها  در زمينه هاى گوناگون و همكارى  دو كشور 
پيشنهاداتى داده است. اگر اين تحريم هاى بانكى و تحريم هاى صنعتى برداشته  شود، طبيعى 
است كه بازار وسيع ترى در اختيار خواهيم داشت و هرسال مى توانيم منابع بهتر و باكيفيت ترى 
را خصوصا در زمينه سالمت داشته باشيم. چنانچه مى دانيد حدود 50 درصد مسئله پزشكى 
و سالمت بحث ابزار و تجهيزاتى است كه پزشك بايد با آنها كار كند و خدمات را به وسيله 
آن به بيماران ارائه دهد. پس اين امر مربوط مى شود به مديريت صحيحى كه در بخش هاى 
گوناگون وجود دارد. از گمرك گرفته تا وزارتخانه هاى مختلف. بسيارى مشكالت ما به موضوع 
و حيطه گمرك بازمى گردد. بايد بررسى شود كه كارشناسان گمرك ما چه ميزان اطالعات دارند. 
گاهى اوقات جلوى مواد اوليه توليد ملزومات پزشكى به علت عدم آگاهى مسئوالن گمرك و 
يا وزارتخانه ها گرفته مى شود. بنابراين وزارتخانه ها بايد نيروى كارشناسى قوى داشته باشند و 
از تجربيات غربى ها استفاده كنند تا بتوان پيشرفت كرد و تجهيزات پزشكى موردنياز را توليد 
كرد. ما هنوز در كشور شاهد اين هستيم كه خيلى از محصوالت ساده را وارد مى كنيم. البته 
فرق است بين ماده اوليه اى كه از چين وارد مى شود با ماده اوليه اى كه از آلمان وارد مى شود. 
تاثيرات دارويى آنها نيز متفاوت است. اگر آنچه پيشتر به آن اشاره كردم مورد توجه قرار گيرد، 
در چنين رويكردى مى توان اشتغال بيشترى نيز ايجاد كرد و كشور را به خودكفايى رساند. 
اينكه  اقتصاد مقاومتى گام برداريم، يعنى  به عبارتى در چنين شرايطى ما مى توانيم درراستاى 
كشور تا آنجايى كه مى تواند و تا حدى كه دانش آن را دارد خودكفا شود و روز به روز خود 

را تا حد ممكن مستقل تر كند. 

يادداشت

خبــر خبــر

لغو تحريم ها، فرصتى مناسب 
براى نظام سالمت كشور

  سميه متقى

به طور كلى در قوانين بين الملل، هيچ گاه بحث 
دارو و تجهيزات حوزه سالمت، مورد تحريم قرار 
نمى گيرند، اما در مورد ايران اين اتفاق افتاد و بر 
همين اساس است كه ما تحريم هاى خودمان را 
تحريم هاى ظالمانه مى دانيم. كشور ما در حوزه 
سالمت خالف اين تعهد بين المللى، به شكل 
غيرمستقيم تحريم شد. بر همين اساس بسيارى 
حداقل  ما  العالج  و صعب  بيماران خاص  از 
براى مقطعى با مشكالتى همچون كمبود دارو 
و تجهيزات پزشكى مواجه شدند. البته در طول 
همين دوران شاهد آن بوديم، برخى شركت هاى 
توليد دارو و تجهيزات فعاليت هايى انجام دادند 

كه بخشى از نياز ها را رفع كرد. 
تمام كشورهايى كه به اشكال گوناگون ما را 
تحريم كرده اند، بر اين موضوع تاكيد مى كردند كه 
ما ايران را در حوزه سالمت تحريم نكرده ايم،اما 
آنچه در كشورمان شاهد بوديم، كمبودهايى بود كه 
به علت همين قطعنامه ها و تحريم ها بر ما تحميل 
شد. براى مثال در حوزه تجهيزات پزشكى با 
كمبودهايى در زمينه مواد كاربردى روبرو شديم، 
از   MRI يا هليوم   مثال تيوب سى تى اسكن 
جمله مواردى بود كه ما در كشور با كمبود آن 
روبرو شديم تا جايى كه ما مجبور شديم اين 
گونه مواد را با 15 يا 20 برابر بيشتر از قيمت 
اصلى خريدارى كنيم. تازه آن هم از بازار سياه و 
احتماال به صورت قاچاق به دست ما مى رسيد. 
اگر تحريم ها نبود ما با چنين مشكالتى روبرو 
نمى شديم. در كشور باالى 100دستگاه سى تى 

تيوبشان  بايد  اين سال ها  اسكن هست كه در 
عوض مى شد، اما چنين امكانى فراهم نبود و 
همين مسئله موجب شد 20 تا 30 درصد اين 
دستگاه ها در شهرستان ها از كار بيفتد. در حال 
حاضر هم چنين شرايطى ادامه دارد. به عبارتى ما 
همچنان در بخش عمده اى از تجهيزات پزشكى 
با مشكالت اساسى روبرو هستيم. يكى ديگر از 
مواردى كه ما با مشكل در تجهيزات پزشكى 
روبرو هستيم، دستگاه پت اسكن است، بيمار 
ما مجبور است 100 يا 150 ميليون تومان هزينه 
كند و در تركيه پت اسكن انجام دهد. اين مسئله 
در كشورمان مى توانست با هزينه بسيار كمتر در 
صورت واردات مناسب انجام بگيرد. تحريم ها 

عامل چنين مشكالتى بوده و هست. 
البته از طرفى موضوع مديريت در حوزه دارو 
و تجهيزات پزشكى هم بسيار مهم است، كه 
متاسفانه در اين سال ها مديريتى قوى روى كار 
نبود. چنانچه ما چيزى به نام مديريت در بحران 
را شاهد نبوديم، البته خوشبختانه طى يكى دو 
سال گذشته كمى شرايط بهبود يافته است. اگر 
منجر  هسته اى  جامع  توافقات  به  لوزان  بيانيه 
شود و تحريم ها به يك باره برداشته شود، قطعا 

وضعيت ما به مراتب بهتر خواهد شد. 
در حوزه تجهيزات پزشكى بيشتر مشكل ما 
مسئله تكنولوژى روز بود كه در اين سال ها در 
اختيار نداشتيم و همين موجب مى شد و البته 
مى شود كه كيفيت اين تجهيزات قابل مقايسه 
با خيلى از محصوالت برند جهانى نباشد. البته 
ما روند رو به رشدى داريم و به مرور زمان هم 
تكنولوژى روز وارد كشور مى شود و در نتيجه 

امكان بهبود كيفيت به وجود مى آيد. اگر تصور 
كنيم كه در حال حاضر شرايط تجهيزات پزشكى 
ما در موقعيت مناسبى است، قطعا راه پيشرفت را 
با تاييد كامل عملكرد و محصوالتمان مى بنديم، 
اما بايد واقعيت را در نظر بگيريم كه در بخش 
عمده اى از توليداتمان، پيشرفت خوبى داشته ايم 
و تجهيزاتى مناسب و باكيفيت به بازار عرضه 
شده است. اگرچه به نظر من كيفيت آنها قابل 
مقايسه با برندهاى معتبر جهانى نيست، اما در 
خوبى  پيشرفت  گذشته  سال هاى  طى  در  كل 
در سطح  رقابت  قابل  و محصوالت  داشته ايم 

بين الملل نيز توليد كرده ايم. 
بسيارى از مباحث علمى در سطح دنيا، در 
موجب  همين  و  شده  فناورى  به  تبديل  واقع 
توليد ثروت مى شود. بسيارى از تكنولوژى هاى 
دنيا سال ها پس از استفاده و بهره ورى در كشور 
ابداع كننده به بازار مى آيد. به هر حال برگزارى 
نمايشگاه هايى مثل ايران هلث مى تواند شرايط 
را براى تبادل اطالعات و آشنايى با فناورى روز 
جهان براى ما ايجاد كند و موقعيت و توانمندى ما 
در حوزه هاى گوناگون را به ساير كشور ها نشان 
دهد. در اين سال ها مطمئنا تحريم ها موانعى براى 
حضور شركت هاى خارجى ايجاد كرده است 
و ما نيز در تنگنا براى ارتباط با اين كشور ها 
سطح  قطعا  لوزان  توافق  يمن  به  اما  بوده ايم، 
اين روابط و تعامالت بيشتر مى شود. اگر يك 
مقطع زمانى 6 تا 9 ماهه براى رفع تحريم ها در 
نظر بگيريم، مى توانيم اميدوار باشيم با عرضه 
توليداتمان در اين نمايشگاه ها روابط اقتصادى 

خارجى نيز شكل مى گيرد.

نگاه يك نماينده مجلس به نمايشگاه ايران هلث 
فرصتى براى شكل دادن روابط خارجى

معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو ، بر يكپارچه سازى حوزه تجهيزات 
پزشكى در كشور تاكيد كرد و افزود: «توزيع اين قبيل تجهيزات بايد از حالت بنكدارى 
و فروشگاهى خارج شود.»  رسول ديناروند در همايش معاونين غذا و داروى دانشگاه 
هاى علوم پزشكى كشور كه در سارى برگزار شد، گفت: «به رغم شرايط ويژه كشور 
بايد تامين و تدارك دارو به نحو احسن ادامه يابد. تجويز و مصرف منطقى دارو بايد به 

مثابه شيوه زندگى مديريت شود.» 
رئيس سازمان غذا و دارو بر ضرورت تقويت افزايش حضور داروسازان در بيمارستان ها، 
افزود:« پيرو ابالغ سياست هاى رهبرى در حوزه سالمت، حمايت از توليد داخل و مبارزه 

با هزينه هاى القايى و ارتقاى كيفيت داروهاى ايرانى ادامه خواهد يافت.»
ديناروند با تاكيد بر يكپارچه سازى حوزه تجهيزات پزشكى كشور، گفت: «در حوزه 

تجهيزات پزشكى بر كنترل قيمت ها عملكرد بسيار خوبى داشته ايم.»
دارو  از  پزشكى  تجهيزات  و  ملزومات  بحث  اينكه  اعالم  با  بهداشت  وزير  معاون 
هم اهميت بيشترى دارد، افزود: « توزيع اين قبيل تجهيزات بايد از حالت بنكدارى و 

فروشگاهى خارج شود.»

حسين صفوى با اشاره به توسعه نمايشگاه ايران هلث در سال جارى، گفت: « اين رشد 
و توسعه نمايشگاه، بيشتر متوجه شركتها و توليد كنندگان داخلى است. امسال شاهد افزايش 

37 درصدى حضور شركت هاى داخلى در نمايشگاه ايران هلث هستيم.»
صفوى از رشد 11 درصدى شركت ها و نمايندگان كمپانى هاى خارجى در نمايشگاه امسال 
ايران هلث خبر داد و افزود: « يك اتفاق مهم در نمايشگاه امسال، حضور هيئت ژاپنى است كه 
در رأس 30 شركت تجهيزات پزشكى و دارويى، قرار است حضور داشته باشند و نشست هاى 
مشتركى با مديران شركت هاى ايرانى برگزار كنند. كمپانى هاى خارجى راغب هستند كه براى 
مشاركت در حوزه تجهيزات پزشكى و دارويى، با ايران همكارى داشته باشند.»وى با اعالم 
اينكه برگزارى نمايشگاه ايران هلث تاثير مستقيم بر صادرات تجهيزات پزشكى و دارويى 
كشورمان دارد، افزود: «كشورهاى همسايه ايران به عنوان بهترين بازار تجهيزات پزشكى و 
دارويى كشور ما شناخته مى شوند و در اين بين، عراق، افغانستان، سوريه و كشورهاى آسياى 
ميانه، همواره متقاضى محصوالت ايرانى هستند.» صفوى از رشد 15 ميليون دالرى صادرات 
تجهيزات پزشكى ايران در مقايسه با سال گذشته خبر داد و گفت: « ميزان صادرات كشور 

در اين حوزه به 30 ميليون دالر افزايش يافته است.»

خروج عرضه تجهيزات پزشكى از حالت بنكدارى                                                                                                        30 شركت ژاپنى در ايران
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وزير نفت با تاكيد بر اينكه ايران با لغو تحريم و افزايش صادرات نفت خود به دنبال جنگ 
كاهش قيمت نفت نخواهد بود، گفت: «با استفاده از روش هاى جديد بازاريابى نفت، ايران در 
مدت كوتاهى به بازار بازمى گردد.» بيژن زنگنه درباره برنامه ايران براى بازگشت بشكه هاى نفت 
صادراتى به بازارهاى جهانى در صورت لغو كامل تحريم ها، تصريح كرد: «در طول دوران تحريم ها 
بخشى از سهم ايران از بازار جهانى نفت از دست رفته است.» وي در پاسخ به اين پرسش كه ايران 
براى بازگشت به بازار نفت سياست راه اندازى جنگ كاهش قيمت نفت را دنبال خواهد كرد نيز 
اظهار كرد كه ايران با لغو تحريم و افزايش صادرات نفت خود به هيچ وجه جنگ كاهش قيمت نفت 
را در بازار در دستور كار قرار نداده است.اين عضو كابينه دولت يازدهم با تاكيد بر اينكه در صورت 
لغو كامل تحريم و محدوديت هاى بين المللى، قطعا روش هاى بازاريابى و فروش نفت خام ايران 
دستخوش تغييراتى خواهد شد، عنوان كرد: «با تغيير بازاريابى سياست افزايش و ارتقاى امنيت 
براى تقاضاى نفت خام ايران در بلندمدت را در دستور كار قرار خواهيم داد.» اين مقام مسئول با بيان 
اينكه مطمئن باشيد در صورت لغو تحريم حتى يك بشكه نفت بدون خريدار و مشترى روى دست 
شركت ملى نفت ايران باقى نمى ماند، متذكر اين مهم شد كه با استفاده از روش جديد بازاريابى و 
انجام سرمايه گذارى  امنيت براى تقاضاى نفت خام ايران افزايش مى يابد و جاى نگرانى نيست. 
گفتني است روند توليد و صادرات نفت خام و ميعانات گازى ايران در طول چند ماه گذشته و با 

وجود پابرجا ماندن تحريم ها به صورت چراغ 
خاموش در حال افزايش است به طوريكه بر 
اساس گزارش رسانه هاى بين المللى، روزانه 
10 هزار بشكه توليد نفت خام ايران در ماه 
آوريل سال 2015 ميالدى ثبت شده و برهمين 
اساس، صادرات نفت از مرز يك ميليون بشكه 
در روز عبور كرده است. عالوه بر اين، ايران 
ثبت  به  موفق  بار  نخستين  سال جارى  بهار 
ركورد صادرات 7 ميليون بشكه نفت در يك 
روز و در سقف سهميه اوپك شده است، به 
طورى كه هشت پهلوگاه در پايانه نفتى خارك 
به طور همزمان درگير شدند و پس از 10 سال 
امكان صادرات هفت ميليون بشكه در يك 

روز فراهم شد.

مديركل اعتبارات بانك مركزى از آغاز اعطاى تسهيالت خرد از هفته آينده با ارائه شيوه نامه به بانك ها، 
پيشنهاد اين بانك براى آزاد شدن وام مسكن براى تمام بانك ها و رفع ابهامات مبلغ سقف وام مسكن 
خبر داد.على اصغر ميرمحمد صادقى با بيان اينكه بخش اعتبارى بانك مركزى در سال جارى تمركز بر 
تسهيالت خرد همانند سرمايه در گردش و تسهيالت بنگاه هاى خرد و متوسط خواهد داشت، افزود: «در 
همين راستا افزايش تسهيالت خرد به شوراى پول و اعتبار پيشنهاد شده و در اين شورا به تصويب رسيده 
است.» وى روش صحيح براى اجراى تسهيالت خرد و دستيابى متقاضيان واقعى به اين تسهيالت را از 
نگرانى هاى بانك مركزى و تاكيد شوراى پول و اعتبار اعالم و تصريح كرد: «براساس اخبار رسيده در طول 
سال هاى گذشته در بخش تسهيالت خودرو و كاال مواردى به صورت صورى اتفاق افتاده است.» وى 
با بيان اينكه براى جلوگيرى از اين امر شيوه نامه اى تهيه شده كه براساس آن اولويت پرداخت تسهيالت 
به متقاضيان واقعى است، از برگزارى جلسه اى با نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستيابى 
به توافقات مناسب نيز خبر داد و گفت: «جلسه اى با اتحاديه توليد كاالى داخلى برگزار مى شود تا بتوانيم 
در نهايت اين شيوه نامه را حداكثر تا هفته آينده به بانك ها ابالغ كنيم.» مديركل اعتبارى بانك مركزى از 
پرداخت تسهيالت خودرو تنها به توليدات داخلى نيز اشاره و عنوان كرد: «اين تسهيالت به تمام خودروها 
پرداخت نمى شود و تنها به توليدات داخلى و مورد تاييد وزارت صنعت و معدن پرداخت خواهد شد.» 
وى در توضيح نحوه پرداخت تسهيالت خودرو عنوان كرد: «به عنوان مثال اگر خودرويي 20ميليون 

تومان ارزش داشته باشد، 60درصد آن مبناى اوليه 
براى پرداخت تسهيالت قرار گرفته كه اين رقم 
معادل 12 ميليون تومان است.» ميرمحمدصادقى 
از برخورد بانك مركزى با بانك هايى كه عملكرد 
مطلوبى در زمينه پرداخت تسهيالت خرد نداشته 
باشند، خبر داد و ابراز اميدوارى كرد كه با اين 
شيوه نامه كشور در زمينه مصرف توليدات داخلى و 
به خصوص خودرو به نتايج مطلوبى دست خواهد 
يافت. مديركل اعتبارى بانك مركزى درباره افزايش 
سقف وام مسكن نيز عنوان كرد: «براى افزايش اين 
وام ابهاماتى با بانك مسكن داشتيم كه هم اكنون اين 
ابهامات برطرف شده و به توافقاتى دست يافته ايم 
و قرار است تسهيالت مسكن در شوراى پول و 

اعتبار مطرح و تصويب شود.»

آغاز اعطاى تسهيالت خرد از هفته آيندهرونمايى از برنامه جديد صادرات نفت

 تشكري هاشمي، معاون حمل و نقل 
شهردارى تهران با اعالم اينكه بيش از 90 
درصد از پروژه ساخت خط 3 متروى 
«با  اتمام رسيده است، گفت:  به  تهران 
تكميل و بهره بردارى كامل از اين خط، 
شاهد افزايش بيش از يك ميليونى آمار 
پايتخت  شهرى  درون  روزانه  سفرهاى 
خواهيم بود.» به گفته وي، شمار سفرهاى 
درون شهرى تهران هم اكنون حدود سه 
ميليون سفر است كه با تكميل و بهره برى 
از خط 3 متروى تهران، شاهد افزايش 
تساعدى شمار سفر ها به بيش از چهار 

ميليون سفر خواهيم بود.
مطالعات  كتاب  مؤلف  فالحيان،   
اجتماعى متوسطه اول با بيان اينكه اين 
درس اعتماد به نفس دانش آموز را در كنار 
حس مسئوليت پذيري اش تقويت مي كند، 
گفت: « در كتب جديد جلوه هاى موضوع 
هويت ملى در قالب مباحث جغرافيايى، 
تاريخى،گردشگرى و غيره نمايان شده 

است.»
 همداني، دبير شوراى عالى هماهنگى 
ترافيك شهرهاى كشور از اضافه شدن 
وضعيت جديدى به چراغ هاى راهنمايى 
و رانندگى خبر داد و گفت: «از اين پس 
در سه ثانيه آخر چراغ قرمز، چراغ زرد نيز 

روشن خواهد شد.»
 چهاربند، مديركل آموزش و پرورش 
شهر تهران، از پرداخت سهم حق بيمه 
دولت در بيمه طاليى فرهنگيان خبر داد و 
اعالم كرد كه در حال حاضر مذاكره با 
شركت هاى بيمه اى معلم، ايران و آتيه 
سازان براى انعقاد قرارداد هستيم تا با هر 
و  بهتر  خدمات  كه  بيمه اى  شركت 
توافق نامه  مي دهد،  ارائه  را  كارآمدترى 

امضا كنيم.
شهرى  خدمات  معاون  عبداللهى،   
شهردارى تهران با بيان اينكه در پي تعامل 
و  آمار  آخرين  كشاورزى،  جهاد  با 
راهكارهاى  مي دهد  نشان  اطالعات 
كاهش  به  منجر  مقابله اى  و  پيشگيرى 
حجم عسلك ها در محيط زيست و فضاى 
سبز شده است، گفت: « از ابتداى سال 
موضوع  با  ارتباط  در  كميته اى  جارى 
رسيدگى به آفات سفيد بالك ها تشكيل 
شده و آب شويى و نصب برچسب هاى 
راه هاى  از  درختان،  پيرامون  رنگ  زرد 

مبارزه با عسلك ها هستند.»
 شريعتى نياسر، معاون آموزشى وزير 
علوم، با بيان اينكه جمعيت دانشجويى از 
افزايش  درصد   100 تاكنون،   84 سال 
يافته و از دو ميليون و 300 هزار دانشجو 
دانشجو  هزار   700 و  ميليون  چهار  به 
رسيده است، گفت: «با توجه به افزايش 
شمار دانشجويان تا 25 برابر، كيفيت بايد 
به عنوان يك اصل در نظام آموزش عالى 
مورد نظارت قرار گيرد و اين نظارت نيز 
مستلزم آگاهى از وضعيت نظام آموزش 

عالى است.»
 اوحدي، رئيس سازمان حج و زيارت 
از تمديد مهلت پرداخت قسط دوم حج 
تمتع تا تاريخ 25ارديبهشت ماه خبر داد و 
گفت: « در حج سال جارى 64هزار نفر 
زائر ايرانى از اول شهريورماه به سرزمين 

وحى مشرف مى شوند.»
سازمان  بينى  پيش  مديركل  وظيفه، 
هواشناسى از وزش باد شديد و بروز گرد 
و خاك در تهران و 5 استان ديگر و رگبار 
و رعد و برق در نيمه شمالى كشور طى 
امروز و فردا خبر داد و گفت: براساس 
پيش يابى  نقشه هاى  اطالعات  آخرين 
هواشناسى، از امروز تا شنبه، در برخى 
مناطق شمال غرب، غرب، سواحل درياى 
خزر، دامنه هاى البرز، دامنه هاى مركزى 
زاگرس و شمال شرق كشور، افزايش ابر، 
وزش باد، بارش رگبار باران گاهى همراه 
با رعد و برق پيش بينى مى شود. به گفته 
وى، امروز و فردا با افزايش سرعت وزش 
باد بر روى كشور عراق و تشكيل توده 
گرد و خاك، وضعيت هوا در برخى نقاط 
استان هاى واقع در جنوب غرب و غرب 
كشور، غبار آلود خواهد بود كه كاهش 
پيش بيني شده  افقى  ديد  و  هوا  كيفيت 
تهران،  البرز،  استان هاى  در  فردا  است. 
قزوين، سمنان، قم، مركزى و اصفهان در 
بعضى ساعات وزش باد نسبتا شديد پيش 
بينى مى شود كه پديده گرد و خاك براى 

اين مناطق رخ خواهد داد.

خبرخوان

 افت تحصيلي، پديده اى است كه هر لحظه در كمين 
دانش آموزان است به ويژه دانش آموزان كنكوري و به 
عنوان يكى از معضالت اساسى آموزش در كشورمان 
مطرح است. بسياري از دانش آموزان كنكوري در همان 
روزهاي اول شروع سال تحصيلي دچار افت شديد 
درسي مي شوند، برخي در آخر سال و تعدادي نيز در 
روزهاي بعد از عيد نوروز و كمي مانده به بزرگ ترين 
آزمون علمي زندگي شان. اين افت تحصيلي گاهي 
محسوس است و گاهي غير محسوس، اما كارشناسان 
آموزشي معتقدند افت تحصيلي چه محسوس و چه 
غير محسوس، يكى از اساسى ترين شاخصه  هاي 
مشكل  آفرين در مسير تحصيل است كه روند رو به 
رشد فراگيري را تحت الشعاع قرار مي دهد. شايد بد 
نباشد با برخي عوامل كه منجر به بروز افت تحصيلي 

در دانش آموزان مي شود، آشنا شويم.
 

افت تحصيلي، مشكلي قابل درمان
«افت تحصيلي يا همان تنبل شدن دانش آموزان 
در درس خواندن، دو عامل اساسي دارد كه سبب 
كاهش نمرات تحصيلي مي شود. نخست عوامل 
فردى كه شامل هوش، توجه و دقت، انگيزه، هيجان، 
آشفتگى هاى عاطفى و نارسايى هاى جسمى است و 
همچنين عوامل خانوادگى كه شامل روابط خانوادگى، 
فقر مالى و اقتصادى، فقر فرهنگى والدين و فقدان 
والدين يا والد مي شود.» اين نكته مهم را شكوفه 
ابراهيم خاني، كارشناس علمي آموزش و پرورش 
كشور در گفت وگو با سپيد عنوان و تاكيد مي كند: «البته 
عوامل آموزشي يعني نامناسب بودن نحوه تدريس 
در مدارس كه شامل شيوه تدريس معلم ها، برنامه 
درسى، پيشداورى معلم ها، شرايط فيزيكى كالس، 
ارزيابى هاى نادرست مسووالن مدرسه از عملكرد 

دانش آموزان، پايين بودن نسبت معلم به دانش آموزان 
و كمبود معلم هاي مجرب و آموزش ديده، نيز منجر به 

افت تحصيلي مي شوند.»
وي مهم ترين مسئله اي را كه در اين باره اثرگذار 
است با طرح اين پرسش كه چطور مي شود جلوي 
بروز افت تحصيلي را گرفت و دانش آموزان را دوباره 
به درس خواندن تشويق كرد، واكاوي و عنوان مي كند: 
«افت تحصيلى كنترل شدني است به شرط آنكه با 
سختگيري والدين همراه نشود. چراكه تجربه آموزش 
نشان داده افت تحصيلى موضوعى غيرقابل حل 
نيست، اما حل اين پديده نيز يك باره و ناگهانى آن هم با 

شيوه هاى آنى ميسر نمي شود.»
به گفته اين كارشناس حوزه آموزش و پرورش، 
بايد  آموزشي،  پديده   اين  با  مقابله  براى  والدين 
و  مدت  دراز  برنامه ريزى هاى  با  را  دانش آموزان 
واقعيت هاى  اساس  بر  تا  كنند  تربيت  زيربنايى 

تحصيلي شان روند تحصيل را در پيش بگيرند.»

والدين و اولياي مدارس نيز در افت 
تحصيلي مقصرند

 غنچه راهب، استاد دانشگاه و روان شناس كودك 
نيز در خصوص چرايي وقوع افت تحصيلي به ويژه 
در بين دانش آموزان كنكوري در روزهاي باقيمانده 
تا زمان برگزاري آزمون سرنوشت ساز زندگي شان، 
به سپيد مي گويد: «دانش آموزان نبايد برنامه ريزي 
سنگيني را كه دور از واقعيت پايه علمي شان است در 
سال آخر تحصيلي و ديگر سال هاي علم آموزشي شان 
به كار برند. زيرا پس از مدتي نسبت به درس خواندن 

دلسرد شده و از تحصيل باز مي مانند.»
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه مي دهد: «به 
خصوص اگر دانش آموزان كنكوري باشند يا سال بعد 

نوبت شركت در كنكورشان باشد، برنامه ريزي هاي 
سنگين درسي مانع پيشرفت و موفقيت هاست. اما 
مسووليت رفع مشكالت ناشي از افت تحصيلي تنها 
متوجه دانش آموزان نيست و اوليا مدرسه نيز در آن 

دخيل هستند.»
اين كارشناس علم روان شناسي معتقد است در اين 
باره بايد تدابير زيربنايى در مدرسه انجام شود. به طور 
مثال مسووالن مدارس بايد در نحوه بكارگيري نظام 
ارزشيابى دانش آموزان به ويژه كنكوري ها تجديد نظر 
كنند. زيرا اين دانش آموزان به دليل استرس ناشي از 
كنكور، از روحيه حساس تري برخوردارند و معلم ها 
بايد با عطوفت بيشتري با آنان برخورد كنند. همچنين 
كاهش تعداد دانش آموزان در هر كالس درس و فراهم 
كردن امكانات مناسب آموزشي در جلوگيري از افت 
تحصيلي دانش آموزان كنكوري بسيار تاثيرگذار است. 
البته خانواده ها نيز در اين ميان نقش پررنگي دارند. زيرا 
آنها مي توانند با برنامه ريزي هاى كوتاه مدت جزئيات 
 تحصيلي فرزندشان را به طور نامحسوس كنترل كنند 
و در زمان الزم با محبت و دلسوزي اين نواقص را رفع 

كنند.

 جامعه، عامل اصلي افت تحصيلي
شايد باورش براي بسياري از والدين كمي سخت 
باشد، اما جامعه يكي از عوامل موثر در بروز افت 
تحصيلى دانش آموزان به ويژه كنكوري ها است. 
يعني افت تحصيلي عالوه بر داليل درون سازمانى 
به عوامل برون سازمانى نيز بستگي دارد. به طور مثال 
كاهش عاليق دانش آموزان به تحصيالت به ويژه در 
پسران، به خاطر نبود بازار كار مناسب و شايسته براى 
دانش آموختگان و فارغ التحصيالن دانشگاهي است. 
زماني كه دانش آموز كنكوري با برخي از اين مشكالت 

برخورد مي كند، انگيزه اش را براي ادامه تحصيل 
از دست مي دهد و دچار كاهش انگيزش تحصيلى 
مى شود. اين يعني شروع افت تحصيلي و كناره گيري 
از اجتماع. همچنين مشاهده نابرابرى هاى آموزشى در 
شهر و روستا و بروز نابرابرى هاى جنسيتى (دختران در 
مقابل پسران) نيز در افت تحصيلي دانش آموزان كم 

تاثير نيست.
در اين باره امان اهللا قرائي مقدم، استاد جامعه شناس 
دانشگاه تربيت مدرس به سپيد مي گويد: «به نظر 
مى رسد مشكالت ناشي از افت تحصيلي كه به دانش 
آموزان و خانواده ها وارد مى شود از ابعاد مختلف قابل 
بررسي است. يعني هم دانش آموز، هم خانواده و هم 
اجتماع دستي در آن دارند هرچند كه كفه جامعه و 

مشكالتش سنگين تر از دو بخش ديگر است.»
اين رفتارشناس جامعه شناخت علل فردى، 
اجتماعى تاثيرگذار در بروز افت تحصيلي را در كنار 
ضرورت مشخص شدن علل ساختارى و آموزشى 
نظام تعليم و تربيت ضروري مي داند و مي گويد: 
«براى كاهش افت تحصيلى مى توان از تغيير در نحوه 
آموزش و نوآورى آموزشي در عرصه هاي مختلف 
تعليم و تربيت استفاده كرد. چرا كه به كارگيري 
روش هاي نوين آموزشي مي تواند به دانش آموزان 
اين فرصت را بدهد، دوباره خود را در آينه ببينند و 
دريابند چه خواسته اي از وجود خود و اجتماع دارند. 
شايد دانش آموزي در حين آموزش با روش هاي 
نوين متوجه شود، عالقمند به حفظ طبيعت است 
درحاليكه با روش هاي سنتي آموزش و پرورش نيل 
به اين مسئله، امري محال است. اين مهم نيز منجر به 
شناخت دقيق فرد از شغلي كه در آينده مي خواهد 
انتخاب كند، مي شود و زمينه هاي شكست شغلي را 

از بين مي برد.»

دردسرهاي افت تحصيلي در روزهاي باقيمانده تا كنكور

چه كسي مقصر است، دانش آموزان، والدين يا جامعه؟

نظـم وقانـون

نظـم وقانـون

توقيف 850 خودروي 
لوكس حادثه ساز 

رئيس پليس راهور تهران بزرگ، از برخورد 
شبانه پليس با خودروهاى متخلف حادثه ساز 
خبر داد و افزود: «از 12ارديبهشت ماه  تا روز 
گذشته، يكهزار و 700 دستگاه خودرويي كه 
احتمال حادثه سازي داشتند، متوقف شدند كه 
850 دستگاه آن خودروهاى لوكس بوده  است.» 
سردار سيدتيمور حسينى با بيان اينكه امسال نسبت 
به سال گذشته شاهد كاهش 15درصدى تلفات 
در تصادفات راهنمايى و رانندگى بوديم، افزود: 
«گشت هاى شبانه پليس با استمرار به كار خود ادامه 
مي دهند تا بحث كنترل معابر در ساعات پايانى شب 
و همچنين در دقايق اوليه بامداد به صورت ويژه 
پيگيري شود.» وي با يادآوري اينكه طرح برخورد 
سال گذشته نيز در هفته دو بار اجرا مى شد، تاكيد 
كرد: «با توجه به حساسيت هاى موجود و خواسته 
مردم كه بارها از ما خواسته بودند با رانندگان پرخطر 
و رانندگانى كه داراى رفتارهاى تهاجمى هستند، 

برخورد قاطع صورت مى گيرد.»
 

شرايط خطرناك 
مواد مخدر  دركشور

 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر خطاب به 
دست اندركاران و قانون گذاران اعالم كرد: «در 
صورتى كه قوانين و مجازات مربوط به مواد 
مخدر تشديد نشود، شرايط فروش مواد مخدر و 

گسترش آن در كشور خطرناك تر خواهد شد.»
سردار على مويدى با اشاره به قانون جديد مبارزه 
با مواد مخدر اعالم كرد كه يكى از خواسته هاى 
پليس براى مبارزه موثر در امر مواد مخدر، تشديد 
مجازات هاست. وى با يادآوري اينكه مشكالت 
قوانين و مقررات مبارزه با مواد مخدر در آينده با 
توجه به قانون جديد افزايش خواهد يافت، افزود: 
«اين افزايش مجازات از آنجايي صورت مي گيرد كه 
امنيت ملى، جامعه و تك تك شهروندان به واسطه 
رونق بازار توزيع و خريد و فروش مواد مخدر 
تهديد مي شوند.» رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا از قوه مقننه خواست تا در تصويب قوانين 
جديد براى برخورد با سوداگران مرگ دقت كند 
و مالحظات امنيتى و سالمت جامعه را مدنظر قرار 
دهد، در غير اين صورت تاوان بى دقتى و بى توجهى 

در اين حوزه را مردم بايد بپردازند.
  

كاهش 7درصدي آمار 
سرقت هاي مسلحانه

جانشين فرمانده ناجا از كاهش 7درصدي 
آمار سرقت هاى مسلحانه خبر داد و گفت: «به 
تازگي از بانك هاى مشهد و شيراز سرقت هاي 
صورت گرفته است، اما آمار سرقت مسلحانه 
در مجموع از ابتداى سال تاكنون نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته، كاهش 7 درصدى 
داشته است. به گفته سردار اسكندر مومني، 
با توجه به گستردگى كشور و فعاليت هايى 
مسلح  قاچاقچيان  با  مبارزه  براى  پليس  كه 
انجام مى دهد، برآورد شده است كه روند رو 
به كاهش تا پايان سال نيز ادامه يابد.» جانشين 
فرمانده ناجا درباره آخرين وضعيت قاچاق 
قاچاق  «اينكه  كرد:  اعالم  نيز  كشور  انسان 
انسان به شكل كاروانى در ايران انجام مي شود، 

صحت ندارد.»

تصادف جرثقيل
 6 مصدوم برجاي گذاشت

 اورژانس تهران از برخورد يك دستگاه جرثقيل 
خيابان  در  موتورسيكلت  و  خودرو  چند  به 
كاوه كه منجر به جراحت 6 نفر شد خبر داد. 
بر اساس اين گزارش، حادثه ظهر روز گذشته 
در پي تصادف يك دستگاه جرثقيل با چندين 
چهارراه  تقاطع  در  موتورسيكلت  و  خودرو 
دولت و بلوار كاوه تهران رخ داد كه بر اثر اين 
برخورد 5 نفر از سرنشينان خودروها و يك 
نفر راكب موتورسيكلت مصدوم و جراحات 
متعدد ديدند. حسن عباسى، مديرروابط عمومى 
اورژانس تهران در اين باره اعالم كرد: «اين 6 
نفر با اقدامات مناسب درمانى به بيمارستان هاى 
شهداى تجريش و فيروزگر منتقل شدند ضمن 
آنكه به گفته شاهدان عينى، علت حادثه، عدم 
كنترل راننده جرثقيل به علت نقص فنى گزارش 

شده است.»

ا�ما�ی، ا��صادی
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مهر: على اكبر صالحى كه هم اكنون در يكى از بيمارستان هاى تهران بسترى است، درخصوص اظهارات اخيرش درباره بدعهدى آمريكايى ها در مذاكرات 
هسته اى گفت: «دبه درآوردن را به مزاح گفتم شكر خدا همه چيز به خوبى پيش مى رود.» وى افزود: «با هدايت مقام معظم رهبرى عزيز و بزرگوار، حمايت هاى 
رئيس جمهور، آقاى ظريف و تيم مذاكره كننده هسته اى، مطمئنم با حفظ عزت، منافع و حاكميت ملى به سرانجام خوبى خواهيم رسيد.» صالحى در گفت وگو با 
خبرگزارى صدا و سيما تصريح كرد: «ايران كشورى نيست كه بخواهد تسليم اين گونه فشار ها شود و دبه هايشان هم خيلى جدى نيست و به جايى نمى رسد ما 
آنچه مى خواستيم در بعد فنى گرفتيم و جاى هيچ گونه نگرانى نيست.» معاون رئيس جمهور گفت: «مردم عزيز هم بدانند كه ما اين مسئوليت را كامال در وجود 
خود احساس مى كنيم كه آنچه خواست مردم و مقام معظم رهبرى است تأمين مى شود و سر سوزنى از اين خواسته ها عبور نمى كنيم و در   همان چارچوب عمل 
خواهيم كرد.» وى همچنين اظهار داشت: «اكنون كه شما به مزاح سخن گفتيد من هم مى گويم طرف مقابل، آقاى مونيز اگر مى خواهد مذاكره كند بيايد اينجا 
بنشينيم با هم مذاكره كنيم.» رئيس سازمان انرژى اتمى در بخش ديگرى از اين مصاحبه حال عمومى خود را رضايت بخش دانست و از ابراز لطف مردم و مسئوالن 
قدردانى كرد.» صالحى گفت: «حال من بسيار خوب است اتفاقى افتاد كه شكر خدا رفع شد و با وجود پزشكان حاذقى كه داريم جراحى انجام شد و بخشى از 
روده را برداشتند و بحمداهللا در وضع بسيار خوبى هستم و هيچ مشكلى نيست.» وى افزود: «به بركت دعاى عزيزان هرچه زود تر بيمارستان را ترك مى كنم و به 
محل كارم بازمى گردم. ممكن است ترخيصم براى بخشى از كار چند روزى طول بكشد كه به منزل بروم و براى بخش ديگرى نيز يك ماه طول مى كشد كه عمل 

نهايى را انجام دهيم اما همه چيز خوب است.»

ايرنا: رئيس جمهوركشورمان با بيان اينكه مردم يمن به كمك هاى دارويى، پزشكى و به مواد غذايى نيازمند هستند گفت: «در يمن بايد يك آتش بس فورى 
واقعى و نه آتش بسى در مقام سخن اتفاق افتد.» حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى در نشست مشترك خود با رئيس جمهور عراق اظهار كرد: «يمن يك 
مساله منطقه اى يا سياسى نيست، بلكه يك مساله انسانى براى كشورهاى منطقه وجهان است. نداى مظلوميت مردم يمن بايد به گوش همه برسد.» وى در ادامه با 
اشاره به حوادث اخير عراق گفت: «ملت عراق ملتى واحد است و براى ثبات و انسجام خود برنامه دارد و اجازه نمى دهد ساير كشور ها براى تجزيه عراق تصميم 
بگيرند.» روحانى در بخش ديگرى از سخنان خود يادآور شد: «در گفت وگو ها با رئيس جمهور عراق درباره اتصال راه آهن و بزرگراه هاى دو كشور تردد كاال ها و 
مسافران و در زمينه همكارى بيشتر در حوزه نفت و گاز و انرژى و صنعت، گفت و گو كرده ايم. همچنين در رابطه با مسائل ريزگرد ها نيز صحبت هايى انجام شد. 
ريزگرد ها يك مشكل زيست محيطى براى كل منطقه است. راه حل مقابله با اين پديده نيز همكارى همه كشورهاى منطقه است. ما براى حل اين مشكل با رئيس 
جمهور عراق نيز گفت و گو كرده ايم.» رئيس جمهور كشورمان درادامه با اشاره به اينكه تروريسم خطرى براى كل منطقه است خاطر نشان كرد: «در اين گفت وگو ها 
به اين نظر مشترك دست يافتيم كه بايد با تروريسم در كل منطقه مواجه شد. اخراج تروريست ها در عراق و تجمع آن ها در سوريه خطر تروريست هارا از بين 
نبرده است، زيرا تروريسم خطرى براى كل منطقه است.» روحانى گفت: «آنهايى كه فكر مى كنند تروريست ها به نفع آن ها عمل مى كنند، اشتباه كردند. همه منطقه 
بايد براى مقابله با تروريست ها با يكديگر همكارى كنند.» رئيس جمهور كشورمان همچنين خاطر نشان كرد: «ايران هرگونه كمكى كه دولت عراق براى مقابله با 

تروريست بخواهد ارائه مى كند زيرا ما امنيت عراق را امنيت ايران مى دانيم.»

هسته اى دبه آمريكايى ها به جايى نمى رسددولت در يمن بايد آتش بس فورى واقعى ايجاد شود

 مديركل دفتر موسيقى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى خبر حضور گروه موسيقى «جيپسى كينگز 
فاميلى» در تهران را تأييد كرد. پيروز ارجمند اظهار 
كرد: «شركت هايى كه متقاضى برگزارى كنسرت  
گروه هاى خارجى در تهران هستند ، تقريبا زيادند. 
ما هم اين تقاضاهاى زياد را بررسى مى كنيم و به 
تعدادى از آن ها كه با ساختار فرهنگى كشور ما جور 
درمى آيند، مجوز مى دهيم.» او در پاسخ به پرسشى 
مبنى بر اين كه چرا اين گروه چندى پيش در 
گفت وگو با يكى از رسانه ها خبر حضورش را در 
ايران تكذيب كرد؟ گفت: «دو گروه موسيقى وجود 
دارد كه نام يكى از آن ها «جيپسى كينگز» و نام 
ديگرى «جيپسى كينگز فاميلى» است. بعد از فوت 
تعدادى از اعضاى گروه «جيپسى كينگز» اين گروه 
تجزيه شد و يك گروه ديگر هم به نام «جيپسى كينگز 
فاميلى» ايجاد شد كه در واقع فرزندان آن ها همراه 
سه نفر از اعضاى قديمى گروه، آن را اداره مى كنند. 
رسانه اى كه خبر تكذيب اين كنسرت را منتشر كرد، 
با گروه «جيپسى كينگز» گفت وگو كرده بود. در 
صورتى كه قرار است گروه «جيپسى كينگز فاميلى» 
به ايران بيايد كه قطعاتشان براى مردم ايران آشنا و 
مورد عالقه آن ها است.» وى افزود: «اين يك 
موضوع طبيعى است كه شاكله گروه هاى موسيقى 
در طول زمان تغيير كند. مثال در كشور ما تنها 
گروهى كه تا به حال به هم نريخته، گروه «كامكار ها» 
است كه دليل آن هم پيوند خانوادگى  اعضايش 
است.» مديركل دفتر موسيقى درباره جزييات اين 
كنسرت توضيح داد: «اين كنسرت با عودنوازى 
سعيد نايب محمدى همراه است و حتى سخنرانى 
هم در اين مراسم داريم كه به ريشه هاى موسيقى 
گروه  بخش هايى،  در  مى كند.  اشاره  فالمنكو 
«جيپسى كينگز فاميلى» و عودنوازى به صورت 
جداگانه اجرا مى كنند و در بخشى اين هنرمندان در 

كنار يكديگر مى نشينند و ساز مى زنند.» 

سياست هاى 
رضا ميركريمى 
براى خانه سينما

رضا ميركريمى پس از انتخاب اش به عنوان 
هر  كه  كرد  تاكيد  سينما  خانه  مديرعامل 
سياستى كه سمت و سوى همبستگى داشته 
و  كارگردان  اين  مى كند.  پيگيرى  را  باشد 
به  پاسخ  در  سينما  خانه  جديد  مديرعامل 
اينكه گفته مى شود ابتدا راه گفت وگو را براى 
پذيرفتن اين مسووليت بسته بوديد اما چه 
شد كه سرانجام مسووليت مديرعاملى خانه 

سينما را پذيرفتيد؟ 
روز  هر  گذشته  ماه  سه  دو،  «در  گفت: 
نام  باالخره  تا  مى كردم  را چك  روزنامه ها 
يكى از همكارانم را به عنوان مديرعامل خانه 
سينما ببينم و در عين حال خودم نيز تالش 
مى كردم تا يكى از همكارانم اين مسئوليت 
را بپذيرد به هرحال از تكرار يك اسم براى 
مديريت يك مجموعه صنفى خيلى رضايتى 
ندارم بنابراين شايد فردا اسمم را در روزنامه 
ببينم خودم هم تعجب كنم كه چگونه اين 

اتفاق افتاد!»
 او درباره داليل پذيرش اين مسووليت توضيح 
داد: «مراجعه مجدد هيات مديره محترم خانه 
سينما و داليلى كه داشتند و جلساتى كه با 
هم داشتيم قانعم كرد، در اين مسير آن ها را 
همراهى كنم.» ميركريمى در پاسخ به سوالى 
مبنى بر اولويت هايش براى پيگيرى مطالبات 
در خانه سينما (با توجه به اينكه در چند سال 
است)  بوده  تشكل  اين  مديرعامل  قبل هم 
گفت: «حتما دل مشغولى هاى قبلى ام در خانه 
سينما را پيگيرى مى كنم و همچنين كارهاى 
خوب هيات مديره قبلى را نيز دنبال خواهم 

كرد.»

موسيقى

سينما

برانكو اينوانكوويچ در حاشيه تمرين چهارشنبه تيم فوتبال پرسپوليس گفت: «قرار است 11 بازيكن 
پرسپوليس به مصاف استقالل بروند. من 11 شير را به مصاف استقالل مى فرستم تا قلب شان را براى موفقيت 
تيم فدا كنند.» سرمربى پرسپوليس در پاسخ به اين سوال كه آيا پرسپوليس بازيكنى دارد كه در صورت وجود 
گره در بازى جمعه، با خالقيتش بتواند مشكل را حل كند، گفت: «متاسفانه ما مسى را نداريم و بايرن هم نيستيم. 
بايرن و رئال مادريد هم مسى را ندارند. او يكى از بهترين بازيكنان تاريخ فوتبال دنيا بوده است. ما خوشبين 
هستيم و مى دانيم بزرگ ترين ستاره ما در پرسپوليس كيست. در واقع همان خود پرسپوليس است.» او در پاسخ 
به اين سوال كه آيا هافبك هاى پرسپوليس مى توانند در تقابل با هافبك هاى استقالل بهتر عمل كنند يا خير 
گفت: «بله من همه مسائل را مى دانم. قلب تيم هميشه مهم تر از ساير بخش هاست و استقالل در اين پست 
بازيكنان خوبى دارد. طبيعتا ما هم كيفيت بااليى داريم و بازيكنانى داريم كه بتوانند 

مى توانيم به مصاف آن ها رفته و همينطور به تقابل به مثل كنند. ما 
مصاف بنيادكار و سپاهان برويم. 
انگيزه  بزرگ ترين  من  براى 
مسابقه براى پرسپوليس است 

اين  به  توجه نمى كنم كه در نيمكت مقابل و 
چه فردى نشسته است. قبال هم گفته ام قلعه نويى يكى از مفاخر 
استقالل است؛ مربى اى كه بارها قهرمان كشور شده و سرمربى 
تيم ملى ايران بوده است. او در كنار پرسپوليس بزرگ ترين تيم 
ايران را سرمربى گرى مى كند. من به او تبريك مى گويم.» وى 
افزود: «داربى براى ما حتى مهم تر از فينال جام جهانى است 
و از روز عيد مبعث شروع مى كنيم تا تمرين هاى مان را براى 
بازى با الهالل پشت سر بگذاريم. طبيعتا همه اطالعات الزم را 
جمع آورى كرده و استقالل را آناليز كرده ايم. استقالل فقط در سمت 
راست خوب عمل نمى كند. آن ها يك تعادل خوب در سمت راست و چپ 
خود دارند و نمى شود فقط به يك سمت زمين ما توجه كنيم. ما با تيم استقالل 

مواجه هستيم.»

منصور پورحيدري، مربي اسبق تيم استقالل درباره دربي روز جمعه و مسئله ماندن يا رفتن امير 
قلعه نويي از استقالل گفت: «قلعه نويى بايد اين فصل از استقالل برود. اگر من بودم قطعا از اين تيم 
مى  رفتم چون اگر به سال هاى مربيگرى من در استقالل هم نگاه كنيد من هيچ وقت به طور مستمر در 
استقالل نبودم. اين حرف را زدم چون فكر مى  كنم فشارها و استرس هايى كه در دو فصل اخير به آقاى 
قلعه نويى آمده، بايد يك دوره آرامشى براى ايشان در نظر گرفت. فصل گذشته استقالل تا هفته پايانى 
در كورس بود و به ناگهان حتى سهميه هم نگرفت. در اين فصل هم اردوهاى تيم ملى و بازيكنانى كه 
مى  بايست در تيم ملى بازى كنند، در تيم مشكالتى را به وجود مى  آورد. در كل امسال فصل پرافت و 
خيزى براى آقاى قلعه نويى بود اما در نهايت اين خود آقاى قلعه نويى است كه بايد فكر كند دوست دارد 
فصل آينده نيز در استقالل باشد يا نه.» پورحيدري در ادامه گفت: «استقالل در آسيا تيم شناخته شده 
اى است اما متاسفانه با مشكالتى كه در دو فصل اخير به وجود آمد ما نتوانستيم به آسيا برويم. اميدوارم 

وضعيت باشگاه هر چه زودتر مشخص شود تا دوباره بتواند مثل گذشته 
در ليگ موفق شود و در آسيا هم نتايج خوب گذشته را تكرار كند. 

مهمترين مساله االن اين است كه واگذارى دو بازى زودتر انجام 
شود تا مربيان دو تيم بتوانند بازيكنان مورد نظرشان را جذب 
كنند و براى فصل آينده مشكالت امسال را نداشته باشند. در 
هر صورت با وجود اينكه بارها بحث واگذارى به تعويق افتاده 

من اين اتفاق را يك حركت خوب مى  دانم.» مربي سابق تيم ملي 
و استقالل درباره پيش بيني اش از بازي روز جمعه نيز گفت: « اين 

براى اولين بار است كه دو تيم استقالل و پرسپوليس در چنين شرايطى 
در دربى با هم روبه رو مى  شوند كه دو تيم نه در كورس قهرمانى 
هستند و نه براى گرفتن سهميه مى  جنگند و تنها براى دل هواداران 

بازى مى كنند. اميدوارم در درجه اول بازى زيبايى انجام بدهند كه مردم 
كمتر در سال هاى اخير از اين دو تيم ديده اند و به عنوان يك استقاللى 
طبيعتا دوست دارم كه استقالل برنده شود. بايد ببينيم كه چه شرايطى 

در مسابقه به وجود مى  آيد.»

ايسنا: على الريجانى در نطق پيش از دستور 
خود در جلسه علنى روز چهارشنبه مجلس به 
اتفاقات اخير منطقه واكنش نشان داد و در رابطه 
با ادعاى احياى امپراتورى ايران گفت: «عده اى 
مرتب حرافى مى كنند كه ايران قصد سلطه بر منطقه 
را دارد و اين هم از دروغ پردازى هاى آنان است كه 
قصد دارند پشت آن پنهان شوند و من از آن ها سوال 
مى كنم در اين سى و اندى سال پس از انقالب كى 
ايران به كشورى كوچك يا بزرگ در منطقه دست 
اندازى كرد يا تجاوز نمود؟ اين شما ها بوديد كه 
پشت سر صدام جمع شديد تا به ايران حمله كند و 
بعد گفتيد ما اشتباه كرديم كه به صدام كمك كرديم 
و حتى با همه اين اقدامات ستمگرانه بعد از آنكه 
صدام به سعودى و كويت حمله كرد ما صدام را 
محكوم كرديم و تالفى نكرديم.» الريجانى ادامه 
داد: «آيا اين منطق اسالمى است و منطق بعثت 
بود كه رئيس يك كشور اسالمى به رئيس جمهور 
آمريكا و وزير دفاع آن ها بگويد و آن ها را تحريك 

كند كه سر مار را بزنيد و سر مار در ايران است. البته 
به بركت انقالب اسالمى و مجاهدت مردم و دفاع 
مقدس چنان بنيه دفاعى در ايران به وجود آمد كه 
هيچ كشورى جرأت تعرض به ايران را ندارد. اما 
سخن اين است كه با اين كارنامه سياه شما باز ادعا 
مى كنيد ايران سلطه گرى كرده است؟ اينكه ايران 
در مقابل تجاوز رژيم صهيونيستى به جنوب لبنان 
و غزه از حزب اهللا و حماس و جهاد و مقاومت 
حمايت كرد تا سيلى محكمى به رژيم صهيونيستى 
بزند اين سلطه طلبى بود يا ايجاد آبرو براى شما كه 

جزو كشورهاى اسالمى هستيد؟»
وى تأكيد كرد: «آيا چشم فتنه اسرائيلى را كور 
كردن تا به شما گزندى وارد نشود سلطه طلبى است 
يا تهاجم به كشورهاى اسالمى در حالى كه يك 
مسئول عربى ديگر از هالل شيعى صحبت مى كند 
و فتنه ايجاد مى كند و سعودى ها ادعا مى كنند نفوذ 
معنوى و قدرت نظامى ايران مخل حيات آنان است 
و من از آن ها اين پرسش را دارم كه چرا چنين 

اشتباه محاسباتى را داريد؟ همين امروز با همه 
خباثتى كه نسبت به ملت يمن داشتيد اگر خداى 
ناكرده رژيم صهيونيستى به شما حمله كند ايران 
از شما دفاع مى كند؛ چرا كه ملت شما مسلمانند. 
ايران نه دنبال امپراتورى است و نه  آن را درست 
مى داند. بلكه امپراتورگرى را مغاير بعثت نبوى 
مى داند كه كرامت و عزت انسان ها متن آن است و 
اشتباه سعودى ها در  آن است كه بين نفوذ معنوى و 

سلطه گرى فرق قائل نيستند.»
الريجانى با بيان اين كه سلطه گرى بر قوت 
نظامى و روحيه استعمارى استوار است اما نفوذ 
معنوى بر جاذبه ويژگى هاى الهام بخش معنوى، 
ايران  ديدند  مسلمانان  «وقتى  كرد:  خاطرنشان 
در مقابل آمريكا طى 36 سال ايستادگى كرد و 
بزرگ ترين ضربه را به رژيم صهيونيستى زد در 
حالى كه سال ها اين رژيم در جغرافياى عربى 
سلطه پيدا كرده بود و در مقابل تروريست ها در 
عراق و سوريه ايستاد اين تفكر را زود پسنديدند 

و ما نيز از خدا مى خواهيم شما نيز با همين تفكر 
در ميان ملل اسالمى جاذبه پيدا كنيد. اما يك قدم 
از شما، يك قدم از آمريكاى مستكبر دور شويد 
ببينيد ما ده قدم به سمت شما نزديك مى شويم و 
شما يك تشر به رژيم صهيونيستى بزنيد ببينيد ما 
چقدر از شما حمايت مى كنيم و به جاى حركت 
در مسير مكتب نبوى، اما به جاى صيانت از حقوق 
مسلمانان بر پول و آمريكا تكيه كرديد و فكر 
مى كنيد پول براى شما فضيلت مى آفريند.» وى 
تصريح كرد: «يك روز به جان اخوان المسلمين 
مى افتيد و آن وضع را در مصر دامن زديد و يك روز 
به تروريست ها سالح و پول مى دهيد تا در سوريه 
مردم را بكشند، يك روز به بحرين لشكركشى 
مى كنيد و روز ديگرى نيز يمن را به خاك و خون 
مى كشيد حال بايد از خود سوال كنيد ملت هاى 
مسلمان چرا بايد به اين رفتارهاى خصمانه جذب 
شوند. با پول ممكن است زبانى بسته شود اما قلبى 

فتح نمى شود.»

دربى

وزنه بردارى

يعنى چه از باال گفته اند
 گل نزنند؟ 

ستاره اسبق فو تبا ل ايران نتيجه هشتادمين 
شهرآورد پايتخت را با تساوى بدون گل براى دو 
تيم پيش بينى كرد. على پروين با بيان اينكه عموم 
بازى هاى پر سپوليس و استقالل با تساوى به پايان 
مى رسد، اظها ر كرد: «علت اين تساوى ها تبانى 
نيست. بايد بگويم كه اصال تبانى در فو تبا ل معنا 
ندارد. نه اينكه اين موضوع در ايران وجود نداشته 
باشد،   بلكه موضوعى كلى است كه به نوعى در 
دنيا وجود ندارد و غير ممكن است.» وى ا دا مه  داد: 
«اينكه يك مربى به مهاجمش بگويد كه توپ را به 
گل تبديل نكند، وجود ندارد. علت اين تساوى ها 
اين است كه تماشاگران بسيار زيادى به ورزشگاه 
مى آيند و همه آن ها تقاضاى اولشان اين است 
كه تيم مورد عالقه شان به حريف نبازد. حتى اگر 
قهرمان هم نشدند، نشدند.» وى در پاسخ به اين 
سوال كه شايد در اصل تبانى صورت نگيرد اما 
حرف و حديث هاى بسيارى درباره تساوى هاى 
بيش از حد هر دو تيم مطرح است، تصريح كرد: «تا 
زمانى كه من در فو تبا ل ايران بودم و به خاطر دارم 
نه چنين چيزى مطرح شده و نه چنين چيزى بوده 
است. واقعا مى شود يك مربى به مهاجمش بگويد 
كه در محوطه جريمه توپ را به گل تبديل نكند؟ 
مگر چنين چيزى مى شود اصال؟ فقط مى گويند از 
باال گفته اند كه گل نزنند! يعنى چه اين حرف ها؟ اين 
دو تيم دوست ندارند به يكديگر ببازند و علت آن 

هم هو اد ا ران هستند.»

دوپينگى كه 
يك سال مخفى شد

سخنگوى ستاد ملى مبارزه با دوپينگ با 
تاييد محروميت محمدرضا برارى وزنه بردار 
105 كيلوگرم گفت: «حكم محروميت وى به 
مدت دو سال است و تا ارديبهشت 95 وى حق 
شركت در هيچ رقابتى را ندارد.» دكتر رامين 
طباطبايى در رابطه با محروميت محمدرضا 
برارى از شركت در رقابت هاى وزنه بردارى 
اظهار كرد: حكم محروميت وى از مردادماه 
سال 93 زمانى كه مشخص شد تست دوپينگ 
وى مثبت است از سوى نادو مورد تاييد قرار 
گرفت و از آن تاريخ تا به امروز وى در هيچ 
رقابتى شركت نكرده است.» وى در رابطه با 
اينكه علت اعالم نشدن حكم محروميت وى 
به صورت رسمى از سوى نادو گفت: «در آن 
زمان به خاطر بازى هاى آسيايى اينچئون و به 
جهت جلوگيرى از هر گونه تنش در اردوهاى 
تيم ملى وزنه بردارى، نادو تصميم گرفت حكم 
محروميت برارى را به صورت غير رسمى به 
وى اعالم كند تا تيم بدون هيچ گونه تنشى 
راهى بازى هاى آسيايى اينچئون شود. هرچند 
فدراسيون وزنه بردارى در اين باره به خاطر 
اينكه وى يكى از اميدهاى كسب مدال در اين 
مسابقه ها بود، از ما تقاضا كرد كه محروميت وى 
را بعد از بازى هاى آسيايى اينچئون اعالم كنيم 
و وى بتواند در مسابقه ها شركت كند اما به هر 
صورت ما اين تقاضاى فدراسيون وزنه بردارى 
را قبول نكرديم و برارى از مردادماه سال 93 به 
صورت رسمى به دليل استفاده از مواد ممنوعه 
از شركت در هر گونه صحنه هاى بين المللى و 
داخلى محروم شد و اين حكم تا ارديبهشت 
ماه سال 95 قابل اجراست.» طباطبايى در پايان 
ضمن تشكر از برارى كه تا به امروز با ستاد ملى 
مبارزه با دوپينگ همكارى الزم را داشته است، 
گفت: «اين ورزشكار تا به امروز در هيچ صحنه 
رقابتى حضور نداشته و از محروميت خود 

تخطى نكرده است.»

على الريجانى خطاب به عربستان سعودى

يك تشر به رژيم صهيونيستى بزنيد ببينيد ما چقدر از شما حمايت مى كنيم

اگر جاى قلعه نويى بودم از استقالل مى رفتمداربى از فينال جام جهانى هم مهمتر است



خبــر

خطرآسيب شنوايى در پوكى استخوان
 

 Time Health Land: پزشكان تايوانى دريافته اند افراد مبتال به پوكى استخوان دو برابر بيشتر 
در معرض از دست دادن ناگهانى قدرت شنوايى  هستند. علت اين ناشنوايى ناگهانى مشخص 
نيست، اما از دست رفتن سريع قدرت شنوايى به طور معمول يكى از گوش ها را درگير مى كند. 
در حقيقت مشكل از دست رفتن ناگهانى شنوايى در مبتاليان به پوكى استخوان به ازاء هر 10 
هزار نفر 10 مورد است، در حالى كه در ساير افراد حدود 6 مورد است. عالوه براين، در بيمارانى 
كه شدت پوكى استخوان بيشتر است احتمال بروز ناشنوايى ناگهانى در مقايسه با بيمارانى كه 

شدت اين بيمارى استخوانى در آنان ضعيف تر است، افزايش مى يابد.
البته در اين مطالعه به اين پرسش پاسخ داده نشد كه آيا تشخيص به موقع و درمان پوكى 
استخوان مى تواند از خطر ناشنوايى ناگهانى در بيمار كم كند و بنابراين الزم است بررسى هاى 

بيشتر در اين زمينه انجام شود.

تاثير درازمدت سرخك بر سيستم ايمني كودكان
Medical News Today: مطالعات محققان دانشگاه پرينستون در نيوجرسي نشان مي دهد 

عفونت ناشي از ويروس سرخك، سيستم ايمني بدن كودك را تا سه سال ضعيف نگه مي دارد.
ويروس سرخك سبب ضعيف شدن سيستم ايمني كودك شده و زمينه را براي ابتال به انوع 

بيماري هاي عفوني فراهم مي كند. 
محققان تا قبل از اين مطالعه بر اين باور بودند كه تضعيف سيستم ايمني ناشي از ويروس 
سرخك، يك يا دو ماه طول مي كشد، در حالي كه مطالعات جديد نشان مي دهد، سيستم ايمني بدن 
كودك تا 3 سال پس از سرخك، ضعيف مي ماند. درواقع، ويروس سرخك به حافظه سيستم ايمني 

بدن حمله كرده و سبب سركوب سيستم ايمني براي مدت سه سال مي شود.
گرچه اعالم شده بود كه اين ويروس در سال 2000 ميالدي در آمريكا ريشه كن شده، در سال 
گذشته 604 مورد سرخك توسط مركز كنترل بيماري ها در آمريكا تاييد شد كه به گزارش همين 

سازمان، اين تعداد از سال 2000 تاكنون بي سابقه بوده است. اين درحالي  است كه اكثر مردم بر اين 
باورند كه سرخك بيماري مربوط به گذشته است و امكان ابتال به آن وجود ندارد.

بازگرداندن بينايى با 
كاشت نوعى پروتئين 

جديد در چشم

تــازه ها

Medical News Today: تيمى از 
دانشگاه گوتينگن آلمان و دانشگاه برن 
سوئيس با استفاده از نوعى پروتئين 
شيوه اى  نور،  به  حساس  و  جديد 
را براى معكوس كردن نابينايى ارائه 
براى  اين پروتئين توليد شده  دادند. 
بازيابى بينايى در سلول هاى شبكيه 

كار گذاشته مى شود.
بيمارى دژنراسيون ماكوالى مرتبط 
با سن و ديابت، سلول هاى حساس به 

نور چشم را نابود مى كنند. 
از  استفاده  با  پيشين  درمان هاى 
شيوه هاى دارويى و درمان جايگزينى 
ژنى، يا هر دو، به دنبال كاهش دادن 
يا متوقف كردن اين بيمارى ها پيش 
نابينايى  سمت  به  آنها  پيشرفت   از 

كامل بوده اند. 
با اين حال، نتايج ضد و نقيض 
دليل  به  درمان ها  اين  زيرا  بوده، 
به نور و پس زنى  فقدان حساسيت 
در  بدن،  توسط  آنها  فيزيولوژيكى 
بازيابى كامل بينايى عملكرد ضعيفى 

داشته اند.
رويكرد درمانى جديد، نويددهنده 
زيرا  است،  بينايى  بازگرداندن 
درون  نور  به  حساس  پروتئين هاى 
شبكيه  عمق  نابودنشده  سلول هاى 

كاشته مى شوند. 
سالم  پروتئين ها، سلول هاى  اين 

شبكيه را به گيرنده هاى نور تبديل 
كرده و در نهايت، بينايى را بازيابى 
مى كند. برخالف رويكردهاى پيشين، 
اين رويكرد به نور شديد و احتماال 
محققان  ندارد.  نيازى  آسيب رسان 
پروتئين   از  مطالعه  اين  در  حاضر 
  Opto-mGluR6 نور  به  حساس 

استفاده كردند. 
دو  حاوى  خود  پروتئين  اين 
از  تنها  نه  پروتئين شبكيه است كه 
و  سازگارند  فيزيولوژيكى  لحاظ 
احتمال پس زنى آنها توسط سيستم 
ايمنى بدن ضعيف است، بلكه در مقابل 
ضعيف شدن توسط نور كه اغلب در 
ديگر پروتئين هاى گيرنده نورى رخ 

مى دهد، بسيار مقاوم ترند.
به  پروتئين  اين  تزريق كردن  با 
سلول هاى عمق شبكيه و در همان 
گيرنده  سلول هاى  آنزيمى  گذرگاه 
نورى اصلى، محققان توانستند بينايى 
در نور روز موش هايى را بازگردانند 
كه از retinitis pigmentosa رنج 

مى بردند.
قادر  بيماران  تحقيق،  اين  در 
بودند در شرايط نور روزانه، عادى 
و بدون نياز به تشديدكننده هاى نورى 
تصويرى  تبديل كننده  عينك هاى  يا 

ببينند.
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گذشته  درسال  كه  وجودي  با   :MedScape
ميالدي فناوري هاي پوشيدني بيشترين توجه را به 
خود معطوف كرده بودند، نرم افزارهاي كاربردي 
سودمندي نيز در زمينه پزشكي به بازار عرضه 
سازمان هاي  مدت  اين  در  شدند. خوشبختانه 
معتبري مانند مركز كنترل بيماري هاي اياالت 
متحده (CDC)، صليب سرخ، انجمن آمريكايي 
نرم افزارهاي  باالخره  ديگر  بسياري  و  قلب 
حرفه  مشتاقان  به  را  خود  ابداعي  كاربردي 
معرفي  به  زير  نوشتار  كردند.  معرفي  پزشكي 
گزيده اي از اين اپليكيشن ها مي پردازد كه برخي 
توسط سازمان هاي شناخته شده و پاره اي ديگر 
توسط موسساتي كه پيش از اين كامال ناشناخته 

بودند، به بازار عرضه شده است.

 :JAMA 1  شبكه چالشي تصاوير پزشكي
تصاوير  چالش  اپليكيشن  كه  حالي  در 
پزشكي مجله پزشكي نيوانگلند از چهار سال 
قبل در فروشگاه اپ عرضه مي شود، باالخره 
مجله جاما نيز شبكه چالشي مشابهي را به بازار 
از  مجموعه اي  اپليكيشن  اين  كرد.  عرضه 
در  را  يادگيري  كه  است  تصويري  سواالت 
آسان تر  پزشكان  براي  امروز  پرمشغله  دنياي 
اين  از  استفاده  با  مي توانيد  شما  مي سازد. 
ساير  با  را  خود  پاسخ هاي  نرم افزار 
از  استفاده  با  يا  كرده  مقايسه  شركت كنندگان 
يك سيستم امتيازدهي، روند پيشرفت خود را 
اين  در  شده  مطرح  موارد  كنيد.  مشاهده 
آزمون هاي تصويري بسيار خالصه و در عين 
حال كامل بوده و مطالعه آنها براي فرد نه تنها 

خسته كننده نيست، بلكه لذت بخش نيز هست. 
و  آيپد  براي  رايگان  به صورت  نرم افزار  اين 

آيفون قابل دريافت است.
 https://itunes.apple.com/us/app/
the-jama-network-challenge/
id927371260?mt=8

MedScape MedPulse: اپليكيشن قبلي 
  2

براي  مجزايي  بخش  شامل   MedScape
به  بخش  اين  اخيرا  اما  بود  پزشكي  خبرهاي 
روانه  تهيه و  اپليكيشن جداگانه  صورت يك 
اين  جالب  ويژگي هاي  از  است.  شده  بازار 
بحث هاي  مشاهده  امكان  به  مي توان  نرم افزار 
داغ مربوط به پزشكي در شبكه اجتماعي تويتر 
كامال  صورت  به  اخبار  دريافت  قابليت  و 
انتخابي و منطبق با ميل و تخصص فرد اشاره 
كرد. اين نرم افزار نيز به صورت رايگان است، 
نسخه  هنوز  مقاله  اين  نگارش  زمان  تا  اما 

آندروييد آن در دسترس نبوده است.
https://itunes.apple.com/us/app/
medscape-medpulse-news-perspective/
id848416546?mt=8

اورژانس طب  كليدي  نكات   3
(UMEM Pearls): از سال 2007 ميالدي، 
دانشگاه  اورژانس  پزشكي  دپارتمان  اساتيد 
براي  نرم افزاري  تهيه  درصدد  آمريكا  مريلند 
ارائه نكات آموزشي كليدي در طب اورژانس 
بوده و تالش آنان در سال گذشته با عرضه اين 
اپليكيشن به بازار به ثمر نشسته است. اگرچه 
پزشكي  تخصص  بر  نرم افزار  اين  تمركز 
متخصصان  براي  نكات  اين  است،  اورژانس 

تا  گرفته  خانواده  پزشكي  از  رشته ها  ساير 
بيهوشي و مراقبت هاي ويژه نيز بسيار مفيد و 
كارآمد است. شما در اين نرم افزار مي توانيد بنا 
به تخصص خود به جستجوي نكات مرتبط با 
همان رشته بپردازيد. اين اپليكيشن نيز رايگان 
بوده و براي انواع آيپد، آيفون و اندرويد قابل 

دانلود است.
iPhone/iPad: 
https://itunes.apple.com/us/app/umem-
pearls/id921582137?ls=1&mt=8
Android:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=org.umem.phonegap.
UMEMPearls&hl=en

 Multiple Sclerosis @Point of
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Care: اين اپليكيشن رايگان قادر است به 
هر سوالي كه در زمينه بيماري ام. اس. از او 
فعل  كاربرد  از  منظور  دهد.  پاسخ  بپرسيد، 
به صورت شفاهي  بيان سوال  دقيقا  پرسيدن، 
 IBM واتسون  از  استفاده  با  امر  اين  است. 

امكان پذير شده است.
 @Point of Care مجموعه اي از اپليكيشن هاي 
مختلف را در مورد بيماري هاي گوناگون ديگر 
نيز به بازار ارائه كرده است. شما با استفاده از 
اين اپليكيشن هر سوالي در مورد بيماري ام. 
اس. داشته باشيد مي پرسيد و نرم افزار با استفاده 
از صفحه واتسون پاسخ شما را با هوشمندي 
خواهد داد. اين شركت در نظر دارد، اين فناوري 
را در محتواي ساير اپليكيشن هاي خود نيز وارد 
كند. احتماال ساير رقبا نيز به اين فكر خواهند 
افتاد، اما چيزي كه مسلم است، اين است كه 

@Point of Care از پيشگامان اين عرصه به 
شمار مي آيد. اين اپليكيشن براي آيفون و آيپد 
قابل دانلود است، اما فعال براي اندرويد قابل 

استفاده نيست.
iPhone / iPad:
https://itunes.apple.com/us/app/
multiple-sclerosis-point-care/
id368515953?mt=8 

از  پيش  (ارزيابي   PreopEval14  5
جراحي): دكتر جاشوا استاينبرگ در سال 
نسخه  و  ننشست  بيكار  نيز  ميالدي  گذشته 
از  پيش  ارزيابي  محبوب  نرم افزار  قديمي 
جراحي را روزآمد كرد. داشتن اين اپليكيشن 
درگير  نوع  هر  به  كه  پزشكي  هر  براي 
است،  بيماران  جراحي  از  پيش  ارزيابي هاي 
از  استفاده  با  اپليكيشن  اين  است.  ضروري 
آخرين دستورالعمل هاي مبتني بر شواهد شما 
را در ارزيابي بيمارتان پيش از عمل جراحي 
ياري مي كند. توجه به جزئيات و معرفي ماخذ 
براي كليه محتواي ارائه شده در اين اپليكيشن 
با دقت و وسواس فراواني صورت گرفته، به 
تهيه كنندگان  ساير  الگوي  مي تواند  كه  حدي 
نرم افزارهاي كاربردي قرار گيرد. رايگان بودن 
محتواي  و  كيفيت  به  توجه  با  برنامه  اين 
اپليكيشن  اين  است.  شگفت آور  ارزشمندش 

براي آيپد و آيفون قابل دانلود است.
iPhone / iPad:
https://itunes.apple.com/us/app/
preopeval14/id931343308?mt=8
در شماره آينده، 5 مورد ديگر از نظر خواهد 

گذشت.

نشان  جديد  مطالعه  يك   :Reuters
وارفارين   كه  چاقي  بيماران  مي دهد 
از  بيشتر  برابر  دو  مي كنند،  مصرف 
كساني كه وزن نرمال دارند، در معرض 
خطر خونريزي معده هستند. بر اساس 
اين مطالعه هنوز دليل اين امر به طور 

كامل روشن نشده است.
مشكالت  دليل  به  چاق  بيماران 
درماني بيشتري كه نسبت به ديگران 
دارند، مانند فشار خون باال و ديابت، 
به احتمال زياد داروهاي ديگري نيز 
اين  از  بسياري  كه  مي كنند  مصرف 
داروها ممكن است با وارفارين تداخل 

داشته باشند.
 900 پژوهشگران  مطالعه  اين  در 
نفر از كساني را كه به مدت يك سال 
وارفارين مصرف مي كردند مورد پايش 
افراد  اين  سن  ميانگين  دادند.  قرار 
از  درصد   21 بود. حدود  69/5سال 
كل شركت كنندگان وزن نرمال و 38 
درصد اضافه وزن داشتند و حدود 41 
درصد از آنها چاق بودند. 71 نفر از 
اين افراد – حدود 8 درصد – دچار 
خونريزي معده شده بودند كه از اين 
تعداد حدود يك سوم خونريزي شديد 
دو سوم خونريزي خفيف  و حدود 

داشتند. 
همچنين احتمال خونريزي جدي 
براي افراد چاق 84 درصد بيشتر از 
در صورت  آن  خطر  و  بود  ديگران 

مصرف وارفارين افزايش مي يافت.
بر خالف مطالعات ديگري كه نشان 
داده اند افراد چاق بايد مقدار بيشتري 
وارفارين مصرف كنند، نتايج مطالعه 
جديد حاكي از آن است كه پزشكان 
بايد به فكر استفاده از داروهاي ديگري 
به جاي وارفارين باشند. البته براي تاييد 
اين يافته ها هنوز به بررسي هاي بيشتري 
احتمالي  مكانيزم هاي  و  است  نياز 
نيز  معده  خونريزي  خطر  افزايش 

بايد بررسي شوند.
براي كاهش خطر خونريزي معده، 
بيماران مصرف كننده وارفارين بايد در 
صورت كم اشتهايي، اسهال يا مصرف 
داروي جديد با پزشك خود مشورت 
كنند. زيرا بسياري از داروها از جمله 
آنتي بيوتيك ها و داروهاي تنظيم كننده 
ضربان قلب مانند آميودارون ممكن 
كنند.  پيدا  تداخل  وارفارين  با  است 
آسپيرين،  نظير  داروهايي  همچنين 
ايبوپروفن و ناپروكسن ممكن است 
افزايش  را  معده  خونريزي  خطر 

دهند. 
پژوهشگران پيشنهاد مي كنند يك 
مصرف كننده  بيماران  براي  دستبند 
وارفارين طراحي شود تا از بيماران 

عادي متمايز شوند.

وارفارين و خطر 
خونريزي معده

برترين نرم افزارهاي كاربردي پزشكى ارائه شده در سال 2014 ميالدي (1)  

 رنگ جديد، سلول هاى سرطانى را در 
جراحى پيچيده مغز درخشان كرد
Medical News Today:  محققان آمريكايي رنگ جديدي 
توليد كرده اند كه مي توان آن را براي درخشان كردن سلول هاي 

تومور مغزي، به رگ هاي بيمار تزريق كرد.
 جراحي مغز فرايند بشدت پيچيده اي است و پيش از اين كه 
جراحان شروع به حذف تومور كنند، اندازه و مكان آن را بررسي 
مي كنند. با اين حال، طي عمل جراحي و براي تشخيص دادن 
درست سلول هاي تومور از سلول هاي سالم مغز، جراح بايد به 

انگشتان و چشمان خود متكي باشد.
 محققان مركز پزشكي Cedars Sinai در لس آنجلس رنگ 
جديدي را توليد كرده اند كه مي توان از آن براي درخشان كردن 
سلول هاي تومور مغزي استفاده كرد. پس از انجام مطالعات 

موفقيت آميز رنگ جديد بر روي موش ها و سگ ها، اين ماده هم اكنون در كاليفرنيا روي 
انسان ها آزمايش مي شود. اين رنگ از دو ماده شيميايي تشكيل شده كه نخستين ماده موسوم به 
chlorotoxin، پروتئيني است كه از زهر عقرب گرفته شده و گيرنده هاي كلرايد موجود بر روي 

سطح سلول هاي تومور را هدف قرار مي دهد. 
اين پروتئين، ماده شيميايي غيرسمي دوم را حمل مي كند و اين 
ماده با قرارگرفتن در معرض نور نزديك به مادون قرمز، سلول ها 

را درخشان مي كند. 
محققان رنگ تومور را به رگ هاي بيمار تزريق كردند و اين رنگ 
با موفقيت توانست از مايع مغزي خون عبور كند. اين مايع از مغز در 

مقابل مواد شيميايي مضر موجود در خون محافظت مي كند.  
نخستين سوژه هاي آزمايشي، تومورهايي در عمق مغزشان 
داشتند، بنابراين جراحان بايد پيش از تاباندن نور بر روي بافت، 
بخشي از آن را حذف مي كردند. شايد بتوان در آينده از اين رنگ 

براي شناسايي انواع ديگر تومورها استفاده كرد.
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 ترجمه: سيما اخالقى 

در مطالعه اى كه توسط سازمان بهداشت جهانى صورت 
گرفت، روشن شد كه يك سال پس از هشدار اين 
سازمان مبنى بر اين كه ما داريم به سوى دوران فرا 
آنتى بيوتيك مى شتابيم، اغلب كشورها هنوز يك 
برنامه جامع ملى براى  حل مشكل مقاومت دارويى 
در دست ندارند.  گزارش اخير سازمان بهداشت جهانى  
كه روز 29 آپريل منتشر شد، حاكى از آن است كه 
از بين 133 كشورى كه درمطالعه فوق مورد بررسى 
قرار گرفتند، تنها 34 كشور برنامه اى را در جهت 
مشكل فزاينده مقاومت باكتريايى به آنتى بيوتيكها و 

ساير داروها تدوين كرده اند.
مقاومت دارويى كه با عنوان مقاومت ضدميكروبى 
هم به آن اشاره مى شود،  زمانى اتفاق مى افتد كه 
ميكروارگانيسم ها مانند باكترى ها يا ويروس ها تكامل 
پيدا كرده و اين توانايى را پيدا كنند كه در برابر 
خاصيت ضدميكروبى داروها از قبيل  آنتى بيوتيك ها 
و آنتى ويروس ها مقاومت كنند. دكترفوكودا، معاون 
دبير كل سازمان بهداشت جهانى در بخش ايمنى 
سالمت، مى گويد: «امروز اين به تنهايى بزرگ ترين 
چالش براى درمان بيمارى هاى عفونى است. همه انواع 
ميكروب ها ، از جمله بسيارى از ويروس ها و پارازيت ها 
نسبت به دارو مقاوم مى شوند. بزرگ ترين نگرانى ما 
گسترش باكترى هايى است كه به نحو فزاينده اى با 
آنتى بيوتيك هاى موجود قابل درمان نيستند.» وى اضافه 
مى كند كه اين چيزى است كه در همه دنيا دارد اتفاق 
مى افتد بنابراين همه كشورها بايد نقش خود را براى 

مواجهه با اين تهديد جهانى ايفا كنند.
استافيلوكوك اورئوس مقاوم به متيسيلين تنها يكى 
از باكترى هاى متعددى است كه  مقاومت دارويى 
پيدا كرده. هر ساله در آمريكا اين ميكروب موجب 
بيش از  8هزار عفونت و مرگ بيش از 11هزار نفر 
مى شود. بسيارى از كشورهاى ثروتمند جهان سازو 

كار برنامه ها را پى ريزى كرده اند اما  نياز به تالش هاى 
بيشترى است سازمان بهداشت جهانى در آپريل گذشته  
پس از ارزيابى داده ها از 114 كشور، اولين گزارش 
خود پيرامون مقاومت دارويى را منتشر كرد. طى اين 
گزارش سازمان با استناد به يافته ها،  مقاومت دارويى 

را يك تهديد جدى جهانى اعالم كرد.
 گزارش آخرسازمان كه 133 كشور از 6 منطقه 
سازمان بهداشت جهانى را مورد بررسى قرار داده، 
اولين بار است كه پاسخ دولت ها را نسبت به موضوع 
مقاومت دارويى ارزيابى مى كند. گزارش ها حاكى از 
آن است كه اكثريت كشورهايى كه برنامه ملى براى 
مقاومت به آنتى بيوتيك دارند از منطقه ثروتمندتر 

مانند اروپا هستند.
از 49 دولت عضو منطقه اروپايى سازمان بهداشت 
جهانى كه مورد بررسى قرار گرفتند، 40درصد آنها 
برنامه اى براى مواجهه با مقاومت به آنتى بيوتيك تدوين 
كرده اند. درحاليكه هيچ يك از كشورهاى واقع در 
منطقه شرق مديترانه و آفريقاى سازمان بهداشت جهانى 
هيچ برنامه اى براى مشكل فوق ندارند، هر چند داده ها 

درباره اين منطقه ها كافى نيست.
دكتر فوكودا مى گويد: «يكى از چالش هايى كه ما 
براى حل مشكل مقاومت آنتى بيوتيكى با آن روبرو 
هستيم، اين است كه اين مسئله به خودى خود يك 
بيمارى نيست. وقتى افراد دچار يك بيمارى عفونى 
مى شوند، معموال بالفاصله به اين نكته فكر نمى كنند 
كه علت تشديد بيمارى شان اين است كه آنتى بيوتيك 
مصرف شده تاثير نداشته است. اگر شما به داده هاى 
حاصل از بررسى ها نگاهى بيندازيد، به روشنى مى توانيد 
ببينيد عدم تاثير آنتى بيوتيك به كجا مى انجامد. ميزان 
باالى مرگ و ميررا يك به يك مى توانيد مالحظه 
كنيد.» وى عقيده دارد كه بايد يك چنين  اطالعاتى 
را در اختيار مردم گذاشت تا آنها به اهميت مقاومت  
دارويى پى ببرند و اضافه مى كند: «اين كارى است 
كه ما در سال گذشته با ارائه گزارش نظارت جهانى 
انجام داديم تا توجه همه را به گستردگى مشكل 
جلب كنيم و نشان دهيم كه چه تاثيراتى مى تواند بر 

سالمتى ما بگذارد.»
فقدان نگران كننده آگاهى عمومى

گزارش فوق حاكى از آن است كه ارزيابى اكثر 
كشورها نشان مى دهد كه آنها فاقد دستورالعمل هاى 
درمانى براى فروش و استفاده از آنتى بيوتيك ها هستند،  
امرى كه ممكن است منجر به سوء استفاده يا استفاده 
بيش از اندازه از آنتى بيوتيك ها شود كه عامل اوليه 
مقاومت به دارو مى باشد.گزارش سازمان بهداشت 
جهانى مى گويد، آگاهى عمومى نسبت به مقاومت 
به آنتى بيوتيك در همه 6 منطقه بسيار پايين است 
و حتى در كشورهايى كه كمپين آگاهى عمومى 
اين است  بر  باور عمومى  آغاز كرده اند هنوز  را 
كه براى عفونت هاى ويروسى مانند سرماخوردگى 

بايد آنتى بيوتيك تجويز شود.

ساز و كارهاى جهانى سازمان بهداشت 
جهانى براى مواجهه با مقاومت دارويى

به نظر سازمان بهداشت، روى هم رفته نتايج 
بررسى ها نشان مى دهد كه برخى از كشورها تعهد  
خود را نسبت به مشكل مقاومت دارويى نشان داده اند 
اما هنوز  در اين زمينه راه  درازى در پيش داريم. 
سازمان  ضمن همكارى با تعداد انگشت شمارى 
از كشورها،  طرح يك مكانيسم جهانى را براى 
ارائه داده است كه در  با مقاومت دارويى  مقابله 
شصت و هشتمين مجمع بهداشت جهانى در ماه 
مى مورد بررسى قرا خواهد گرفت. از كشورها 
خواسته مى شود كه كه اين طرح را بپذيرند و به 

انجام آن متعهد شوند.
اين طرح 5 هدف استراتژيك را براى كشورها 
تعريف مى كند: بهبود آگاهى عمومى و درك مردم 
از مقاومت دارويى، انجام مطالعات و تحقيق در 
پايين آوردن احتمال عفونت، اصالح  اين زمينه، 
استفاده از داروهاى ضدميكروبى و حصول اطمينان 
از سرمايه گذارى هاى پايدار براى مبارزه با مقاومت 

دارويى.
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محققان كانادايى دريافته اند كه امكان بروز 
و  برمودا  مهاجران  در  روانى  اختالالت 
كارائيب و مهاجران شرق و جنوب آفريقا، 

دوبرابر مردم عادى است.
درضمن، اين محققان پى بردند كه امكان 
بروز اختالالت روانى مانند اسكيزوفرنى و 
اسكيزوافكتيو  در مهاجران شمال و جنوب 
اروپا و شرق آسيا، نصف مردم عادى است. 
نويسندگان اين مطالعه كه در آنتاريو انجام 
شده است، مى گويند، اين مطالعه نشان 
مى دهد عوامل روانى اجتماعى همراه با 
تجربه مهاجرت به كانادا ممكن است خطر 

اختالالت روانى را باال ببرد.
مهاجران نسل اول كه حدود 30درصد 
از جمعيت اونتاريو را تشكيل مى دهند، 
بزرگ ترين جمعيت مهاجران كانادا به شمار 
مى گويند،  مطالعه  نويسندگان  مى آيند. 
آخرين آمارهاى استانى حاكى از آن است 
كه ميزان بسترى براى درمان اختالالت 
روانى در اين استان از ساير مناطق كشور 
بيشتر است و بخش بزرگى از اين افراد را 

مهاجران نسل اول تشكيل مى دهند.
به نظر كارشناسان، با توجه به اينكه كانادا 
هر سال 250هزار مهاجر را در خاك خود 
قبول مى كند، شيوع اختالالت روانى در بين 

مهاجران مسئله اى نگران كننده است.
ميزان  محققان،  مطالعه  براساس 
و  (اسكيزوفرنى  روانى  اختالالت  شيوع 
اسكيزوافكتيو) در بين مردم عادى 55/5 در 
هر 100هزار نفر، در بين مهاجران51/7 در 
هر 100هزار نفر و در بين پناهندگان 72/8 

نفر در هر 100هزار نفر است.
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پناهندگان و مهاجران
 با خطر بيشتر اختالالت 

روانى روبرو هستند

خبــر خبــر

ترجمه: مرجان يشايايى

اين صحنه اى معمول در رستوران هاى چين 
است كه زوجى روبروى هم بنشينيد و 
بدون گفتن كلمه اى سرگرم تلفن هوشمند 

خود شوند.
تحقيقى كه اخيرا در چين منتشر مى شود، 
مى گويد كه موج استفاده از تلفن همراه 
ازدواج ها را از بين برده و خانواده ها را 

پراكنده كرده است.
نظرسنجى كه توسط «فدراسيون تمام 
زنان چين» انجام گرفته است، نشان مى دهد 
نفوذ  از  پاسخ دهندگان  از  60درصد  كه 
تلفن هاى هوشمند در روابط خانوادگى 

خود شكايت كرده اند.
اين نظرسنجى مى گويد، موبايل هايى 
كه به بازار آمده اند، دشمن عشق هستند. 
وسايل  اين  از  حد  از  بيش  استفاده 
زناشويى،  روابط  براى  بزرگ  دشمنى 
روابط والدين و فرزندان و سالم فردى 

به شمار مى آيند.
ار بين 13هزار نفرى كه سازمان زنان 
حزب كمونيست چين با آنها مصاحبه كرده 
است، 43درصد گفته اند كه در زمانى كه 
خانواده دور هم جمع مى شوند يا به هنگام 
مكالمه با همسرشان، با تلفن همراه خود 

بازى مى كنند.
بيش از يك سوم پاسخ دهندگان گفته اند 
ساكت  براى  الكترويكى  وسايل  از  كه 
و  مى كنند  استفاده  خود  فرزندان  كردن 
تقريبا دوسوم هم تلفن هوشمند خود را 
به تختخواب مى برند و نيمى از آنها هم حتى 
پس از خاموش شدن چراغ ها دست از 
با  كه  آنها  نمى دارند.  بر  خود  تلفن  سر 
تلفن هوشمند به تختخواب مى روند پنج 
برابر بيش از آنها كه بدون اين تلفن ها به 
تختخواب مى روند، دچار دشوارى براى 

به خواب رفتن هستند.
هيچ يك از مسائلى كه گفته شد، خاص 
چين نيست. در اياالت متحده نيز 25درصد 
از دارندگان تلفن همراه هوشمند گفته اند، 
احساس مى كنند كه شريك زندگى آنها 
در زمان حضور بيشتر حواسش به تلفن 
همراهش است تا آن كسى كه روبرويش 
نشسته است ودى هشتم از اين افراد هم 
به دليل استفاده بيش از حد شريك زندگى 

با او مشاجره كرده اند. 
اما سرعت وقوع اين تحوالت و ميزان 
به وجود آمدن مشكل درچين بسيار بيشتر 
از جاهاى ديگر است. در چين حدود 500 
ميليون تلفن هوشمند وجود دارد كه حتى 
مقامات رسمى را هم نگران كرده است.
رهبرى  به  تالش  از  بخشى  مطالعه  اين 
حزب كمونيست براى احياى پيوندهاى 
خانوادگى است كه حاصل آشفتگى ها و 
تغييرات اجتماعى است. سرمايه دارى كه به 
دنبال كمونيسم در چين شكل گرفت و رشد 
ناگهانى اقتصادى سنت هاى ريشه دار چينى 
درباره وفادارى به خانواده تقواپيشگى را 
با بحران روبرو كرده است، به طورى كه 
رى جينپينگ، رئيس جمهورى، پيش از 
برگزارى شن هاى ساالنه بهارى گفت كه 
نبايد  سنت ها توازن خانوادگى در چين 

فراموش شود.
پس از اين اظهارات بود كه «فدراسيون 
تمام زنان چين» پيشنهاد داد كه مردم روزانه 
يك ساعت تلفن هوشمند خود را خاموش 
كنند و وقت بيشترى را به گفتگوى رو در 
رو با اعضاى خانواده بگذرانند. اين بنياد 
حتى قرار شده، گفته هاى رئيس جمهور 
را مبناى انتخاب بهترين خانواده در چين 

قرار دهد.
در ژانويه سال قبل زنى به دليل استفاده 
بيش از حد شوهرش از شبكه هاى اجتماعى 
پس از رسيدن به خانه، تلفن 500 دالرى 
از  ديگر  يكى  كرد.  خرد  را  همسرش 
مصاحبه كنندگان گفت كه هر چند نامزدش 
از اينكه او همواره مشغول بازى با گوشى 
خود است عصبانى مى شود؛ اما او قادر 

نيست كه اين كار را كنار بگذارد.
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در چين، تلفن هاى 
هوشمند خانواده ها را 

نشانه گرفته اند

اغلب كشورها هيچ برنامه ملى براى 
حل مشكل مقاومت دارويى ندارند

كه  مى دهد  نشان  جديد  بررسى  يك 
بدن  درون  ميكروبى  فعال  اجتماعات 
فرد  به  منحصر  را  بدن تان شما  و روى 
مى كند- به طورى كه ممكن است بتوان 
شما را بر اين اساس از صدها نفر ديگر 

شناسايى كرد.
پژوهشگران اطالعات به دست آمده از 
بيش از 200 نفر را كه به عنوان بخشى از 
يك بررسى درباره «ميكروبيوم انسانى»، 
نمونه هايى از مدفوع، بزاق، پوست و ساير 
مكان هاى بدن شان گرفته شده بود، تجزيه 
و تحليل كردند. سپس اين پژوهشگران 
كامپيوترى،  برنامه  يك  از  استفاده  با 
«كدهايى» را براساس گونه هاى باكترى ها 
اين  ژن هاى  نيز  و  ميكروب ها  ساير  و 

ايجاد كردند. ميكروب ها 
اين  از  استفاده  با  كه  دريافتند  آنها 
شركت كننده  افراد  اغلب  مى توان  كدها 
ديگر  نفر  صدها  از  را  بررسى  اين  در 

كرد.  شناسايى 
به عالوه، هنگامى كه اين پژوهشگران 
نمونه هاى گرفته شده از همان افراد را با 
فاصله يك ماه و يك سال بعد بررسى 
كردند، هنوز در حدود 30 درصد افراد 

بودند. قابل شناسايى  ابتدايى  كدهاى 
ميكروب هاى  براساس  كه  كدها  اين 
مقيم روده هاى افراد بودند، به طور خاص 
پايدار بودند، به طورى كه پس از حداكثر 
بر  مى شد  را  افراد  اين  هنوز  يكسال  تا 
از  روده هاى شان  ميكروب هاى  اساس 

يكديگر افتراق داد.
پژوهشگران دهه هاست كه توانسته اند 
 DNA نمونه  يك  مقايسه  با  را  افراد 
موجود  DNAهاى  با  شخص  يك 
اصطالح  به  داده هاى  پايگاه  يك  در 
اساس  بر  ژنتيكى،  «اثرانگشت هاى» 
اما  كنند؛  شناسايى  DNA هايشان 
آنچنان كه اريك فرانزوسا، فلوى پژوهشى 
آمار زيستى در دانشكده بهداشت عمومى 
از  يكى  بوستون،  در  هاروارد  دانشگاه 
«اين  مى گويد:  بررسى،  اين  نويسندگان 
همين  كه  مى دهد  نشان  جديد  بررسى 

توالى هاى با  مى توان  را  روال شناسايى 
ميكروب هاى  از  به دست آمده   D.N.A
ساكن بدن انسان انجام داد، بدون اينكه 

نياز بهD.N.A انسانى باشد.»
استاديار  هاتنهاور،  كورتيس  گفته  به 
انفورماتيك  و  محاسباتى  زيست شناسى 
زيستى از دانشگاه هاروارد و يكى ديگر از 
نويسندگان اين بررسى، اين بررسى از اين 
لحاظ جالب توجه است كه نشان مى دهد 
«ساكنان يگانه ميكروبى بدن ما خودشان 
را بدنمان- ژنتيك، رژيم غذايى و تاريخ 
تكاملى مان- به شيوه  اى وفق داده اند كه 
به  با بدن ما همزيست  شده اند و  كامال 
دفع مهاجمان ميكروبى كمتر دوستدار ما 

در طول زمان يارى مى رسانند.»
البته اين يافته ها پيامدهاى براى حفظ 
حريم شخصى افراد آزمودنى در پژوهش ها 
دارند، چراكه نمونه هاى به دست آمده از 
با  مى توان  را  بدن  متفاوت  مكان هاى 
هويت افراد ارتباط داد، بدون اينكه نياز 
به اطالعات ديگرى وجود داشته باشد.

«راه  يافته ها  اين  مى گويد،  فرانزوسا 
براى ارتباط دادن نمونه هاى ميكروبيوم 
انسانى بين پايگاه هاى داده  ها مى گشايد و 
چنين وضعيتى بالقوه مى تواند اطالعات 
حساس درباره آزمودنى ها را علنى كند- 
با  آميزشى فقط  مثال يك عفونت  براى 
نمونه ميكروبيومى قابل شناسايى خواهد 

بود.»
مى شوند  يادآور  پژوهشگران  اين 
اندازه  كه كدهاى ميكروبيومى به همان 
در  انسانى   DNA اثرانگشت هاى 
احتمال  نيستند،  كارآمد  افراد  شناسايى 
موارد تطبيق كاذب با كدهاى بر اساس 
ميكروبيوم بيشتر از كدهاى DNA است؛ 
اما به گفته اين پژوهشگران با پيشرفت هاى 
فناورى قدرت اطالعات ميكروبى براى 

شناسايى افراد افزايش خواهد يافت.
ژورنال  در  مه   11 در  بررسى  اين 
آمريكا  علوم  ملى  آكادمى  پيشرفت هاى 

است. منتشرشده 
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ميكروب هاى شخصى، شما را منحصر به فرد مى كند
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تا قبل از قرن 12 هجرى شمسى، 
در ايران بهداشت جامعه و كنترل 
و  مشخص  مركزيت  بيمارى ها 
وجود  واضحى  مسووليت هاى 

نداشت. 
در نيمه قرن 12 هيات صحيه 
عهده دار  كه  صحت  مجلس  يا 
مملكت  داخلى  سالمت  حفظ 
بود، تشكيل گرديد. اين مجلس 
شوراى  به  را  خود  جاى  سپس 
بهداشتى ايران و بعد از آن، مجلس 
حفظ الصحه و نهايتا «به وزارت 

صحيه و خيريه» داد. 
پيروزى  زمان  تا  زمان  آن  از 
دولتى  نهادهاى  اسالمى  انقالب 
به  را  درمان  و  بهداشت  امر  كه 
از:  بودند  عبارت  داشتند،  عهده 
سازمان صحى، اداره كل صحيح 
بهدارى،  كل  اداره  مملكتى، 
وزارت بهدارى، وزارت بهدارى 
بهداشت،  وزارت  و  بهزيستى  و 

درمان و آموزش پزشكى.
در سال 1227، ميرزا تقى خان 
كشور،  اعظم  صدر  اميركبير، 
راه اندازى  را  دارالفنون  مدرسه 
آموزشگاه  يك  دارالفنون  كرد. 
رشته هاى  داراى  كه  بود  دولتى 
توپخانه،  سواره نظام،  پياده نظام، 

و  داروسازى  پزشكى،  مهندسى، 
معدن شناسى بود.

رشته  در  خارجى  استادان 
استادان  و  اروپايى  پزشكى طب 
را  ابن سينا  طب  اصول  ايرانى 
تدريس مى كردند. رشته پزشكى 
دارالفنون تا قبل از تأسيس دانشگاه 
تهران تنها مركز آموزش پزشكى 
و داروسازى كشور بود كه ديپلم 

طبابت مى داد.
شدن  فارغ التحصيل  از  پس 
 1237 سال  در  اول،  گروه هاى 
شمسى 45 نفر عازم اروپا شدند 
آنان در رشته پزشكى  نفر  كه 5 

تحصيل مى كردند. 
برخى از افراد پس از مراجعت 
به تدريس آموزش پزشكى همت 
طبق  پزشكان  ثبت نام  گماردند. 

قانون از سال 1290 آغاز شد. 
در سال 1297 شمسى قسمت 
مدرسه  بقيه  از  دارالفنون  طب 
مستقل شد. تعداد محصالن مدرسه 
طب در سال 1303 شمسى، جمعا 
پزشكان  كل  تعداد  بود.  نفر   94
كشور در سال 1304 نيز 905 نفر 
بود كه از اين ميان 253 نفر داراى 
ديپلم طب و 652 نفر داراى مجوز 

طبابت بودند.
دانشگاه  پزشكى  دانشكده 
دانشگاه  اولين  عنوان  به  تهران 
 1317 سال  در  كشور  پزشكى 
افتتاح شد و از سال 1332 تربيت 
متخصصان در آن آغاز گرديد و 
به دنبال آن، تعدادى از پزشكان 
براى گرفتن تخصص به خارج از 

كشور اعزام شدند. 
تبريز،  پزشكى  دانشكده هاى 
و  اهواز  شيراز،  اصفهان،  مشهد، 
ملى در سال هاى بعد افتتاح شدند 
و تا سال تحصيلى 49-48 هفت 
دانشكده پزشكى وجود داشت. 

و  فسا  پزشكى  دانشكده هاى 
شيراز  دانشگاه  كنار  در  جهرم 
كرمان،  پزشكى  دانشكده هاى  و 
و  همدان  و  كرمانشاه  اروميه، 
علوم تندرستى تهران در دهه 50 

تاسيس شدند.

وضعيت آموزش 
پزشكى در ايران

تصويرروزتاريخ  پزشكى

سيد امير محسن ضيايى، رييس جمعيت هالل احمر ايران به همراه معاونين اين سازمان 
روز چهارشنبه با على الريجانى، رييس مجلس شوراى اسالمى ديدار كردند.  

تسنيم                

مركز  ايرانى  دانشمند  نراقى،  رامين  دكتر  همكارى  با  دانشمندان  از  تيمى 
فشار  مسوول  ژن  مطالعه،  و  تحقيق  سال  از 20  پس  آلمان،  بالينى  تحقيقات 
 خون ارثى (فشار خون باال) را كشف كردند.             ايسنا

دانشمندان با همكارى يك دانشمند ايرانى موفق به توليد نخستين مدار عصبى 
را  تصاوير  گروه بندى  مى تواند  كه  شدند  سيناپس   100 حاوى  مصنوعى 
از دانشمندان  تيمى  اين دستاورد حاصل تحقيقات  انجام دهد.  انسان  مانند مغز 
«فرنود  همكارى  با  و  استركف»  «دميترى  سرپرستى  به  كاليفرنيا  دانشگاه 
مريخ بيات» دانشمند ايرانى حال حاضر اين دانشگاه و دانش آموخته دانشگاه هاى 
ايسنا  خواجه  نصير و دانشگاه صنعتى شريف بوده است.          
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حدود يك چهارم ژن هاى انسان براساس فصل 
تغيير عملكرد مى يابند، اين نتايج تحقيقات 
را  نكته  اين  مى تواند  كه  است  دانشمندان 
توضيح دهد كه چرا برخى افراد در فصل هاى 
سرد بيشتر از فصول گرم مستعد ابتال به برخى 
بيمارى ها هستند. در مقاله اى كه در نشريه نيچر 
كاميونيكيشن به چاپ رسيده، نتايج تحقيقى 
منتشر شده كه طى آن پژوهشگران ژن هاى 
انسانى را مورد بررسى قرار دادند. اين گروه 
از پژوهشگران مى گويند از ميزان باالى ژن هايى 
كه تحت تاثير فصل قرار مى گيرند، شگفت  زده 
شده اند. براساس اين مطلب در مجموع 22822 
ژن انسان مورد بررسى قرار گرفته كه از اين 
تعداد 5136 ژن براساس مقطع زمانى و فصل 
عملكرد و بيان كمتر يا بيشتر داشته اند. برخى 
از اين ژن ها در زمستان بيشتر فعال مى شوند و 
برخى از آن ها در تابستان فعال تر هستند. براساس 
اين ننايج دانشمندان مى گويند كه سيستم ايمنى 
انسان هم يكى از مكانيسم هايى است كه توسط 

«فصل ها» تحت تاثير قرار مى گيرد.
جان تاد، پروفسور ژنتيك پزشكى دانشگاه 
كمبريج انگلستان مى گويد كه اين كشف در 
عين حال كه «كامال شگفت انگيز بوده» اما به 
نوعى « آشكار» هم بوده!: «خب اين كشف 
نشان مى دهد كه چرا خيلى از بيمارى ها از جمله 
بيمارى هاى قلبى و بيمارى هاى اعصاب و روان 
در زمستان حالت وخيم ترى پيدا مى كنند. البته 
اين چيزى است كه پيشتر به صورت تجربى 
هم توسط پزشكان كشف شده بود و به آن 
اشاره هم مى شد. شايد حاال اين حرف زده 
شود كه چرا ما چيزى را كه قبال كشف شده 
اين  بگويم كه  بايد  دوباره كشف كرده ايم. 
كشف مكانيسم اين موضوع را توضيح مى دهد 
و از طرف ديگر اين كشف مى تواند نشان 
دهد كه در درمان بسيارى از بيمارى ها مثل 
ديابت نوع1 بايد مقطع زمانى درمان هم در 
نظر گرفته شود.» در اين مطالعه گسترده، تيم 
تحقيق نمونه هاى خون و بافت چربى 16 هزار 
نفر از افراد در نيوهمپشاير در انگلستان و گينه 
استوايى در آفريقا و ايسلند در شمال اروپا را 

مورد بررسى قرار دادند. براساس اين تحقيق 
مشخص شد كه فعاليت (يا ميزان بروز) ژن ها 
به خصوص ژن هاى سلول هاى بافت چربى 
براساس فصل سال متغير است. جالب است 
كه اين تحقيق نشان داده كه در مقاطع مختلف 
سال نوع سلول هاى خونى و عملكرد آنها هم 
فرق مى كند. برخى از اين ژن ها حتى در ميان 
افرادى كه در مناطق مختلف انگلستان زندگى 
مى كردند هم متفاوت بود اما ميزان اين تفاوت 
بروز بسيار كمتر از تفاوت با ديگر نقاطى بود 

كه در فصلى متفاوت بودند. 
يك نكته جالب هم اين بود كه ميزان بروز 
ژن ها در ايسلند در طى تابستان و زمستان 
بيشتر از گينه استوايى تفاوت مى گيرد. در 
ايسلند تابستان ها روز تقريبا 24 ساعت است 
و در زمستان ها شب تقريبا 24 ساعت و براى 
همين احتماال تابش نور خورشيد هم در اين 
بيان ژنى نقش داشته است. در كنار نمونه هاى 
گرفته شده از مردم اين كشورها، نمونه  هايى از 
مردم كشور غنا در آفريقا گرفته شد كه نكته 
جالب در اين نمونه ها اين بود كه نشان مى داد 

ژن هاى محرك عملكرد سلول هاى تدافعى بدن 
در جريان خون در زمان بارش هاى موسمى 
و فصلى در اين كشور در فعال ترين حالت 
هستند. اين موضوع شايد به دليل تطابق پذيرى 
در گذر زمان باشد چرا كه در اين فصول 
بيمارى هاى عفونى به خصوص ماالريا در اين 
مناطق شدت بيشترى مى يابد. جالب است كه 
اين يافته ها نشانگر اين است كه بهتر است، 
واكسيناسيون براى مردم اين مناطق در فصول 

گرم و بارانى سال انجام شود.
دانشمندان اميدوارند كه با اين كشف بتوانند 
براساس برنامه فصلى و درجه حرارت محيط 
و ميزان نور روزها براى درمان بيمارى هاى 

اعصاب و بخصوص افسردگى اقدام كنند.
پيش از اين برخى از پزشكان از عبارت  
«ساعت سيركادين» براى ناميدن تاثيرات نور 
خورشيد و فصول بر بروز بيمارى ها استفاده 
مى كردند. تاثير كاركردن در شيفت شب بر 
شدت برخى بيمارى ها نيز از مدت ها قبل مورد 

توجه بسيارى از پزشكان قرار گرفته بود.
ctvnews :منبع

 ترجمه: محمد كيوان

يك پزشك خانواده خوب چه كسى  است؟ 
آنكه زانو دردتان را درمان كند و به مراقبت هاى 
پزشكى  بعد از جراحى قلب تان بپردازد، يا 
يا  ارتوپد  متخصص  يك  به  را  شما  آنكه 
براساس  ارجاع دهد؟  قلب وعروق  جراح 
پزشكان  آكادمى  از  منتشرشده  تحقيق  يك 
خانواده در آمريكا، پزشكان خانواده  اى كه 
ارائه  بيماران  به  بيشترى  بهداشتى  خدمات 
هزينه هاى  بيشتر  كاهش  باعث  مى  دهند، 
پزشكى  در سيستم سالمت كشور مى  شوند. 
و  خانواده  پزشك   3652 تحقيق،  اين  در 
555165  بيمار در سراسر اين كشور مورد 
مطالعه قرارگرفتند. نتايج اين تحقيق نشان داد 
كه بيمارانى كه طيف وسيع  ترى از خدمات 
پزشكى را توسط پزشك خانواده يا پزشك 
به  نياز  بودند،  كرده  دريافت  خود  عمومى 
و  داشتند  كمترى  بيمارستانى  مراقبت  هاى 
درنتيجه هزينه هاى مراقبت هاى بهداشتى آنها 
نيز پايين  تر آمده بود. دكتر رابرت فيليپس، 
عضو بورد پزشكان خانواده آمريكا و يكى  
ازمحققان اين پژوهش بيان داشت: « بيمارانى 
كه درمان جامع  ترى از پزشك سطح اول خود 
دريافت كردند، در دراز مدت 35 درصد كمتراز 
بيمارانى كه تحت مراقبت محدودترى بودند 
به مراقبت هاى بيمارستانى احتياج پيدا كردند 
و همچنين هزينه هاى پزشكى آنها 10 تا 15 

درصد كاهش نشان داد.»
دكتركوين گرام باخ، رئيس بخش پزشك 
جامعه وخانواده دانشگاه كاليفرنيا هم در اين 

داشت:  اظهار  مورد 
سيستم  اين  «درواقع 
توسط  بيشتر  بررسى 
عمومى،  پزشك 
را  هزينه  ها  منحنى 
آورده  پايين  به شدت 
بيانگر  كه  است 
نسبت  آن  ارجحيت 
نوآورى ها  ديگر  به 

دركاهش هزينه هاى پزشكى  است.»
درمانى  هزينه هاى  اخير،  دهه  چند  در 
ومراقبت هاى پزشكى  درآمريكا به صورت 
تصاعدى رو به افزايش بوده و از نرخ رشد 
اقتصادى نيز پيشى  گرفته است كه به گفته دكتر 
فيليپس، يكى  از داليل اصلى آن افزايش تعداد 
پزشكان متخصص است. طبق گزارش انجمن 
حاضر  درحال  درآمريكا،  خانواده  پزشكان 
تقريبا 80 درصد از پزشكان دراياالت متحده 
متخصص هستند كه اين رقم به مراتب از ديگر 
كشورهاى اروپايى باالتراست و نسبت به 15 

سال پيش10 درصد رشد داشته است. 
كه  كرد  اشاره  همچنين  باخ،  گرم  دكتر 
البته اين مطالعه به يك جنبه مهم نمى  پردازد: 
به  اين  اوليه»،  درمانى  مراقبت هاى  «كيفيت 
اين دليل است كه محققان قادر به رديابى 
همه بيماران و گردآورى نتايج درمان آنان 
نبودند. بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه 
مراقبت هاى اوليه انجام شده از سوى پزشكان 
خانواده از كيفيت پايينى برخوردار بوده و 
درحقيقت كيفيت قربانى هزينه شده باشد. اما 
دكتر فيليپيس عقيده دارد كه عكس اين قضيه 
نيزممكن است، صادق باشد، به اين معنى  كه 
با كيفيت مطلوب  بيماران مراقبت هاى  اين 
دريافت نموده  اند و هرچقدر كه مراقبت هاى 
اوليه بيشتر باشد، به همان اندازه نيز كيفيت 

باال خواهد رفت.
گرم باخ همچنين خاطر نشان كرد كه هدف 
تحقيقات آينده بايد براين امرمتمركز باشد كه 
كدام مراقبت هاى بهداشتى اوليه بدون افت 
كيفيت باعث صرفه جويى درهزينه مى  شود؟ 
اوعقيده دارد كه قانون 
به  مقرون  «مراقبت 
صرفه» باعث افزايش 
و  پزشكان  بر  فشار 
براى  بيمارستان ها 
كاهش هزينه همراه با 
افزايش كيفيت خواهد 

شد.
منبع: ووكس نيوز

گزارش خبرى

پزشكان خانواده وكاهش هزينه هاى درمانى درآمريكا
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ازى دا زشك هند

وقتى شيوه بيان ژنى فصلى عمل مى كند

ژن ها هم سرد و گرم مى شوند
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