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مخالفت همه جانبه  انجمن داروسازان 

چـه کسـی از  
داروخانه های زنجیره ای 

سـود می بـرد؟

نا گفته های هسته ا ی  هاشمی رفسنجانی

دو بازدید خارجی
 از سایت های نظامی
 در دوره احمدی نژاد

واگذاری بیمه ها به وزارت بهداشت 
یک خطـای بزرگ تصمیم گیـری است 

 احمد میدری
دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور 

در گفت وگوی تلویزیونی شبکه خبر در تاریخ 27 مهرماه که با 
حضور دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی، دکتر ایرج حریرچی قائم 
مقام وزارت بهداشت و اینجانب برگزار شد، هم به دلیل کمبود 
وقت و هم به دلیل اعتقاد به اینکه مباحث کارشناسی باید به 
صورت مکتوب و در فضای کارشناسی بررسی شود، در مقابل 
ادعاهای مطرح شده )مقصر بودن بیمه ها در وضعیت کنونی 
بیمارستان – تجمیع سازمان های بیمه گر( سکوت کردم و 
ترجیح دادم از طرح برخی مسائل اجتناب ورزم تا در مجال 

دیگری به آن بپردازم .
همانطور که می دانید کارشناسان حوزه بیمه های درمان 
و رفاه بر سر چند موضوع مانند تجمیع بیمه های درمان و 
جایگاه آنها اختالف نظراساسی دارند. این اختالف نظر 
مربوط به امروز نبوده و از دهه 1350 تاکنون همواره وجود 
داشته است. سازمان ها و صندوق های بیمه ای از زمان تشکیل 
در دهه 1320 زیرمجموعه وزارت کار بودند و در سال 1353 
با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده 
و در سال 1355 با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، 
سازمان ها و صندوق های بیمه ای تحت پوشش وزارت 
بهداری قرار گرفتند. پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز 
تقریبا در همه دولت ها در مورد جایگاه بیمه ها اختالف نظر 
وجود داشته است. اما حل این اختالف نظر به روش های 
مختلف میسراست. در یک روش که با سنت های غلط 
پیشین نیز سازگار است البی و ایجاد فشار و رایزنی شخصی 
سرنوشت مردم را تعیین می کند. گفته می شود در سال 1355 
ویژگی های فردی و رایزنی های شخصی دکتر شیخ االسالم 
زاده به انحالل وزارت رفاه اجتماعی و ادغام آن در وزارت 
بهداری منجر شد. روش دیگر بحث کارشناسی و حاکمیت 
عقالنیت در تصمیم گیری است. در ابتدای دهه 1380 پس از 
آنکه دودهه سازمان های بیمه گر زیر نظر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کردند در یک بحث 
بسیار گسترده کارشناسی، تصمیم گیران کشور به این اتفاق 
نظر دست یافتند که باید سازمان های بیمه گر از وزارت 
بهداشت مستقل و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و 
تامین اجتماعی قرار گیرند.  روش نخست بدون تردید خیانت 
به مردم و ابزاری نادرست است که هیچ هدفی نمی تواند 
توجیه کننده آن باشد. روش دوم راهکاری علمی است که هر 
نتیجه ای از دل آن بیرون آید امری مبارک برای مردم و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران است. دولت یازدهم که با 
توکل به خدا و تحت هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری 
و مدیریت مدبرانه رئیس جمهور، فضای جهانی را دگرگون 
کرده است، طبیعی است در مورد موضوعی مانند جایگاه 
بیمه ها از روش های پذیرفته شده عقالنی پیروی کند و 
فرایند  فردی،  فشارهای  و  البی گری  هرگونه  دوراز  به 
سیاستگذاری و تصمیم گیری به سمت اصالت بخشیدن به 
مباحث کارشناسی، منطق، استدالل ومشورت با گروه های 
ذیربط و ذی نفع پیش برد. باور من براین است که در نظام 
جمهوری اسالمی به ویژه در دولت تدبیر و امید از جمله 
دو وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد و باور قلبی وجود دارد 
که شیوه تصمیم گیری باید مبتنی بر نظام کارشناسی و با تاکید 
برگفت وگوی اجتماعی به ویژه در سطح نخبگان باشد. با 
این وجود برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند 
وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی دو وجهی از یک سو 
بر طبل ناهماهنگی میان بیمه ها و وزارت بهداشت کوبیده و از 
سوی دیگر در پشت پرده برای انتقال بیمه ها به آن وزارتخانه 
تالش می کند. از آنجا که همه مدیران آن وزارتخانه به ویژه 
جناب آقای دکتر هاشمی از دانشمندان و شخصیت های 
علمی  هستند که در جهان مایه افتخار این مرز و بوم محسوب 
می شوند،  معتقدم مدیران آن وزارتخانه و شخص وزیر 
محترم آن تنها به روش های عقالنی تن می دهند. بنابراین 
درخواست می کنم همانطور که در سال 1383 در یک بحث 
گسترده کارشناسی، کشور به این اجماع رسید که باید وزارتی 
به نام »رفاه و تامین اجتماعی« تشکیل شود بحث روشنی در 
خصوص جایگاه بیمه ها در نظام سالمت نیز باید صورت 
گیرد.  همین جا باید متذکر شوم شخصا اعتقاد دارم ادغام 
نظام بیمه ای در وزارت بهداشت همان مشکالتی را برای 
کشور در پی خواهد داشت که انحالل سازمان مدیریت برای 
دولت قبل به وجود آورد. اجازه دهید این نکته را با تفصیل 
بیشترعرض کنم. در عموم کشورهای جهان، نهادی مستقل 
برای سنجش نابرابری و مقابله با فقر وجود دارد. دستیابی 
آحاد مردم به حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی یکی از 
اصول قانون اساسی کشور است و از حقوق بشر نیز محسوب 
شده و سیاستگذاران جهان بر این باورند که اگر فقر و نابرابری 
را مهار نکنند و حداقل حمایت های اجتماعی را برای مردم 
خود تامین نکنند همه اصالحات شکست خواهند خورد. 
انجام هر اصالح اقتصادی و اجتماعی در کشور نیازمند 
همراهی مردم بوده و تامین حداقل حمایت های اجتماعی 

شرط الزم همراهی مردم با مسئوالن است.      
   ادامه در صفحه 3  

نرخ تورم بهداشت و درمان از نرخ کشوری باالتر است

تجمیـع بیمه  هـا  
مشکالت مالی طرح تحول 

را بـرطـرف نمی کنـد

بازخوانی یک  پرونده شکایت از پزشکان

محکومیت  جراح 
به دیه  و توبیـخ کتبی

روی خط سپید
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درد دل ها و گالیه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشجویان چشم انتظار حل مشکالت
»به طور کلی فضای دانشگاه علوم پزشکی کرمان شبیه به دانشگاه نیست. گاهی در اطراف محوطه سگ ، روباه و 
 جوجه تیغی هم گشت می زنند.این طور بگویم که یک بیابانی بوده که با دانشگاه سعی کرده اند آبادش کنند.« 
این را یکی از دانشجویان دیگر این دانشگاه اضافه می کند...

   صفحه 9

تفاهم نامه سه جانبه سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت و شهرداری تهران امضا شد

بیمارستان هسته ای با جامعه هدف 400میلیون نفری
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استاندارد امریکایی غذا و دارو اهانت به حوزه علمی ماست
»پذیرش استاندارد امریکایی در حوزه غذا و دارو، اهانت به حوزه علمی ماست.« این بخشی از 
اظهارات سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل است که دیروز در جشنواره علمی 
پدافند غیرعامل سلمان فارسی )خندق( عنوان کرد. وی همچنین گفت: »برخی در داخل و خصوصا 
در برخی دانشگاه ها هنوز به جنگ در حوزه اقتصادی قائل نیستند و از تشکیل رشته پدافند اقتصادی 
خودداری می کنند، درحالیکه آمریکا هم چنین قرارگاهی دارد. طبق گزارشی که از قرارگاه اقتصادی آمریکا 
منتشر شد، آنها کامال سیستم اقتصادی ما را از رفت وآمدهای وزرا و مسئوالن گرفته تا رفتار مردم در 
این حوزه پایش می کنند. در حوزه زیستی هم وقتی می گوییم با جنگ خاموش مواجهیم، قانع 
نمی شوند؛ درحالیکه مدارک زیادی وجود دارد. البته، مدیری که که در دانشگاه های غربی 
آموزش دیده و وزیر و وکیل می شود؛ معلوم است که نگاهش به غرب است و نمی تواند 

دنبال تمدن اسالمی باشد.«

آزادی علیرضا رجایی، محکومیت جدید تاج زاده

علیرضا رجایی، فعال سیاسی و مدیر انتشارات گام نو که پس از انتخابات 
ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شده بود، پس از تحمل شش سال حبس 
ظهر دیروز از زندان آزاد شد. وی در اردیبهشت 1390 به چهار سال حبس و 
پنج سال محرومیت از تمامی حقوق اجتماعی و حق عضویت در تشکل های 
سیاسی و نهادهای مدنی، محکوم شده بود. رجایی دانش آموخته دکترای علوم 
تهران است و سابقه مدیریت گروه سیاسی روزنامه های  دانشگاه  از  سیاسی 
جامعه، توس و نشاط را در کارنامه خود دارد. این در حالی است که 
سیدمصطفی تاج زاده که شش سال محکومیت خود را گذرانده، به 
دلیل انتشار یادداشت هایی از سوی شعبه ۲8 دادگاه انقالب به یک 

سال حبس دیگر محکوم شد.

پشیمانی 4 وزیر، لبخند رئیس جمهور
مشاور ارشد رئیس جمهور با برشمردن دلیل نگارش نامه چهار وزیر به رئیس جمهور از پشیمانی آنان و لبخند 
رئیس جمهور در واکنش به این اقدام خبر داد. اکبر ترکان با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و 
اقتصاد به رئیس جمهور به اقتصادنیوز گفت: »این وزرا هم اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه ای پشیمان شده اند؛ 
چرا که در خواست نابه جایی از رئیس جمهور داشتند. رئیس جمهورهم بسیار پرظرفیت هستند و در پاسخ این 
نامه به همه آنها لبخند زدند.« مشاور رئیس جمهور درباره انگیزه چهار وزیر در نوشتن این نامه گفت:  »آنها به 
دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هرکدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای 
طبیب نیا این بود که از این طریق شاخص بورس باال برود. 90 درصد پتروشیمی ها هم تحت مدیریت 
دو وزیر کار و دفاع است و دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. وزیر صنعت هم قباًل در پتروشیمی 
بوده و به پتروشیمی ها تعلق خاطر داشته اند.« وی درعین حال این نامه را نشانه اختالف در تیم 

اقتصادی دولت ندانست.

خبرسازان

»تاریخچه صنعت و دیپلماسی هسته ای ایران« 
از  دیروز  که  بود  تفصیلی  مصاحبه ای   عنوان 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در یک سایت تخصصی 
مسایل هسته ای منتشر شد. در این مصاحبه تفصیلی، 
سیاستمدار کهنسال ایرانی، روایتی ازاهداف و دالیل 
ازسرگیری فعالیت های هسته ای پس از انقالب که 
از دولت دوران جنگ آغاز شد و در دولت های 
سازندگی و اصالحات به نتیجه رسید، ارائه کرد. 
اما محور اصلی بحث هاشمی دفاعیاتی بود که از 
عملکرد حسن روحانی، علی الریجانی و محمدجواد 
ظریف در دوران مسئولیت تیم هسته ای ایران صورت 
داد. هاشمی که طی سه سال گذشته از مدافعان 
اصلی دستیابی به توافق هسته ای بوده است، در 
گفت وگو با سایت »امید هسته ای ایرانیان« بر این 

نکات تأکید کرد: 
 قبل از اینکه دولت اصالحات تمام شود، مذاکرات 
بود و چون آقای روحانی دبیر شورای امنیت بود، 
نقش مذاکره کننده را داشت. آن موقع تهدیدها و خطر 
شروع شده بود و به جایی رسیده بود که ما داوطلبانه 
کارها را تعلیق کنیم و فقط کارهای محدودی را که 
مشخص شده بود، انجام بدهیم. ولی غنی سازی و 
این کارها را تعطیل کنیم و تحقیقات را ادامه بدهیم 
که ماجرای آن مفصل است. رهبری هم تأیید کردند. 
یعنی رهبری آخرین سندی را که در سعدآباد امضا 
شد، تأیید کردند. حتی وقتی علیه آن هیاهو شد، دفاع 
کردند و گفتند کار خوبی بود که انجام شد. در همان 
دوران تعلیق، ما موفق شدیم کار اصفهان را تمام کنیم 

که این توفیقی بود، چون کار را به جایی رساندیم.
 وقتی آقای احمدی نژاد آمد، با رهبری تصمیم 
گرفتند که تعلیق را بشکنیم. هنوز کار آقای احمدی نژاد 
شروع نشده بود که به آقای خاتمی پیشنهاد کردند 
که ایشان تعلیق را بشکند. در آن دوره گاهی جلسه ای 
خدمت رهبری بود که جمع زیادی شرکت می کردند. 
در آن جمع وزیر خارجه، رئیس جمهور، رؤسای قوا، 

من، نظامی ها مثل آقای شمخانی و دیگران بودند و 
برای قدم به قدم کارها مشورت می شد. تصمیمات 
رهبری با مشورت بود که نتیجه  آن جلسه را می پذیرفتند. 
وقتی احمدی نژاد آمد و گفت که تعلیق را بشکنیم، 
آقای خاتمی گفت: من نمی شکنم، برای اینکه یک 
پرونده سنگین تهدید برای دولت بعد باقی می ماند 
و من نمی خواهم دولت بعد از من وارث این مشکل 
شود. بعدها نمی دانم چگونه آقای خاتمی را قانع 
کردند که ایشان تعلیق را باز کرد. از آن به بعد دعواها 

شدت گرفت و بقیه مسایل که تا االن ادامه دارد.
یک دوره هم آقای الریجانی مذاکره می کرد. 
آقای الریجانی خوب پیش می رفت و هیاهویی نداشت 
و منطقی صحبت می کرد و داشت نتیجه می گرفت 
که عوض شد. وقتی موضوعی مثل پرونده هسته ای، 
سیاسی و فنی شد، اعضای تیم مذاکره کننده هم باید 
ترکیبی از شخصیت های آگاه به مسایل سیاسی و فنی 
باشد. در این گونه مسایل حرف های شعاری و صدور 
بیانیه های تند جواب نمی دهد. در تمام سال هایی که 
پرونده هسته ای ایران باز شد، حرف ما این بود که 
غرب دارد بهانه گیری می کند، در چنین فضایی نباید 

بهانه به دست آنها بدهیم. 
 آقای روحانی هم در تبلیغاتش و هم در سوابقش 

به گونه ای بود که دنیا او را برای جلوگیری از جنگی 
دیگر در خاورمیانه مناسب  دید و آنها هم استقبال 
کردند. در گذشته هیچ وقت مذاکرات هسته ای پیشرفت 
نداشت. ولی مذاکرات دولت آقای روحانی با روندی 
منطقی پیشرفت کرد. چون آقای ظریف تخصص 
مذاکره را از پیش داشت و تیم خوبی هم تشکیل داده 
بود، با منطق برخورد می کرد و با طرف های غربی و 
آمریکایی مذاکره می کردند. در این مقطع هم ما جدی 

بودیم و هم آنها جدی بودند. 
البته در داخل، رقابت سیاسی روی اصل موضوع 
سایه انداخته بود. افرادی هستند که می گویند اگر این 
دولت موفق شود تحریم ها را بردارد و زندگی در 
کشور ما عادی شود، مردم به ناحق بودن حرف ها و 
شعارهای آنها پی می برند. مخصوصا وقتی می بینند 
خارجی ها با این وسعت برای کار کردن با ما می آیند، 
فکر می کنند میدان از دست شان به طور کلی گرفته 
می شود. چون تمام کارهای آنها سیاسی، جناحی و 

باندی بوده، برای آنها مهم است که این گونه نشود.
 دفاع موشکی ما در برجام نیست و اصال وارد 
این موضوع نشدیم و حتی مذاکره کنندگان ما هم 
اجازه نداشتند وارد آن شوند. رهبری فقط برای بحث 
روی برجام اجازه دادند. مثال اینها می گویند که در 

پروتکل الحاقی آمده که سایت های نظامی ما را ببینند. 
اما نمی گویند که قبل از این و در زمان احمدی نژاد 
دو بار اجازه صادر شده و آمدند و دیدند. همه اینها 

بهانه است و هیاهو می کنند.
 دولت قانونا الزم نمی دانست برجام در مجلس 
بررسی شود، خود دولت الیحه نداد و اینها آمدند 
طرح دادند. چون رهبری هم صریح نگفتند که الزم 
است مجلس ببیند. اما از لحاظ سیاسی خوب نیست 
مجلس برکنار باشد. قبال آقای الریجانی به آقای 
روحانی گفته بود که در مجلس رد نمی شود. چون 
اینها فراکسیون بزرگی دارند و صد و هفتاد، هشتاد 
نفر هستند و می دانست که رأی می دهند. یعنی دلواپس ها 
نه تنها در مجلس، بلکه عده ای از انسان های بی اطالع 
را تحریک می کردند که حرف های بدی بزنند. صدا 
و سیما به آنها میدان می داد که درآنجا تحلیل های 
سطحی کنند. البته تمام این کارها و مزاحمت هایی 
که ایجاد می کردند، به ضررشان تمام شد. چون ما 
می دانیم و آنها هم می دانند که 80 تا 90 درصد مردم 

با این روند وتوافق، موافق هستند.

نگذارید تندروها میدان داری کنند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین 
دیروز در دیدار جمعی از مهندسین اجرایی پروژه های 
ملی در داخل و خارج از کشور تاکید کرد: »اعتراض 
توهین آمیز یک اقلیت محدود به مسئولین کشور، آن 
هم به خاطر یک پرونده ملی، نشان از برنامه های 
عقبه آنها برای مانع تراشی در مسیر توسعه کشور 
دارد و مردم و مسئولین باید هوشیار باشند و نگذارند 
تندروها میدان داری کنند.« آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
با ابراز تأسف از توقفی که طی 8 سال در همه ابعاد 
کشور ایجاد شد و ضرورت بررسی عالمانه چرایی 
و چگونگی آن، گفت: »آن تجربه تلخ باید به مردم 
یادآوری شود تا تاریخ ایران دوباره گرفتار آن عقب 

افتادگی ها نشود.« 

اخبـارکوتاه هستهای

تذکر یک نماینده به وزیر بهداشت
خانه ملت: عضو مجمع نمایندگان استان 
چهارمحال و بختیاری نسبت به نارسایی های 
موجود در حوزه سالمت این استان به وزیر 
بهداشت تذکر داد. مجید جلیل سرقلعه در 
جریان تذکر شفاهی خود عنوان کرد: »به وزیر 
بهداشت و درمان به جهت نارسایی های موجود 
در حوزه سالمت که همچنان در کمیسیون های 
مربوطه مفتوح است، تذکر داده و خواستار 

رسیدگی به آن هستم.«

دادستان عضو هیات اجرایی انتخابات شد
ایسنا: نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی »دادستان« را به ترکیب هیات 
اجرایی انتخابات مجلس اضافه کردند. براساس 
تبصره ۲ ماده 31 قانون انتخابات مجلس، در 
دوره هایی که انتخابات مجلس شورای اسالمی 
همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
برگزار می شود، برای برگزاری هر دو انتخابات 
هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های 
فرعی )شهرستان و بخش( با ترکیب فرماندار، 
رییس اداره ثبت احوال، دادستان و هشت نفر 
از معتمدان تشکیل شده و هیئت مزبور وظیفه 
برگزاری هر دو انتخابات را براساس قوانین 

موضوع دارد.

نیازی به تصویر 
و نام لیدر اصالحات نیست

ایلنا: »برای معرفی لیست اصالح طلبان نیازی 
به تصویر و نام آقای خاتمی به عنوان لیدر جبهه 
اصالحات نیست چون به محض اینکه به مردم 
بگوییم این لیست از سوی اصالح طلبان معرفی 
شده است مردم اطمینان پیدا می کنند که همان 
لیست مورد تایید ایشان است.« این مطلب را 
علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصالحات و 
عضو شورای مشورتی اصالح طلبان، عنوان 
کرد. عضو ارشد ستاد عارف درباره حضور 
وی در انتخابات هم گفت: »تصمیم ما بر این 
است که عارف سرلیست تهران باشد و در این 
مسئله تردیدی نداریم. در حال حاضر گزینه 
اول ما برای ریاست مجلس، آقای عارف هستند 
و اگر اکثریت مجلس آینده از اصالح طلبان 
باشند، ایشان به عنوان رئیس مجلس معرفی 
خواهد شد.« وی درباره تالش برای ریاست 
الریجانی که از سوی برخی مطرح می شود، 
گفت: »شایعاتی در این رابطه وجود داشته؛ اما 
هیچ خبر موثقی در این رابطه نیست و شخصا 
پیش بینی خواهم کرد ائتالف انتخاباتی صورت 
نمی گیرد اما ممکن است در مجلس اصولگرایان 
معتدل با اصالح طلبان ائتالف کنند تا هیئت 

رئیسه معتدلی را در مجلس منصوب کنند.«

ظریف ،شهریاری را قانع کرد
ایرنا: حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان، 
از توضیحات وزیر امور خارجه در پاسخ به 
سوالی پیرامون بحران آب استان سیستان و 
بلوچستان قانع شد. رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس با اشاره به اینکه »در سالیان 
اخیر حجم آب هیرمند به شدت کاهش یافته 
است و در سال های کم آبی سهم ایران از سوی 
افغانستان دریافت نشده است«، عنوان کرد که در 
سال های کم آبی سهم ایران از سوی افغانستان 
دریافت نشده است. وزیر امور خارجه هم 
در پاسخ گفت: »موضوع همه مذاکرات ما با 
دولت افغانستان موضوع حق آبه بوده و تمام 
همکاری های ما به این بحث حق آبه گره خورده 
است و بسته ای که در مذاکرات فی مابین منعقد 
شده است باید نیازهای آبی مرزنشیانان ما را 
تامین کند. البته تاکنون در دولت افغانستان 

این تعهدات به حد کافی اجرا نشده است.«

بیمارستان هسته ای 
با جامعه هدف 400میلیون نفری

بیمارستان  نخستین  ساخت  تفاهمنامه 
هسته ای در غرب آسیا صبح دیروز به امضای 
رئیس سازمان انرژی اتمی، وزیر بهداشت و 
شهردار تهران رسید. هدف از ساخت بیمارستان 
هزار تختخوابی والیت که در بوستان والیت 
ساخته می شود، ارائه خدمات پزشکی هسته ای 
و به کارگیری این دانش و استفاده از رادیوداروها 

است.

250 میلیون یورو برای خرید تجهیزات
رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه این 
مراسم اعالم کرد: »تجهیزات مورد نیاز این 
بیمارستان حدود ۲50 میلیون یورو نیاز دارد 
که برای مثال هزینه تامین یکی از تجهیزات 
آن، حدود 50 میلیون یورو است.« علی اکبر 
انواع  بیمارستان  این  »در  گفت:  صالحی 
شتاب دهنده ها و دستگاه هایی که به نحوی 
با پرتو داروها سر و کار دارند در یک محیط 
جمع می کنیم و با احداث این بیمارستان عالوه 
بر بخش های درمانی، تشخیصی و آموزشی در 
بعد تحقیقات نیز قدم های بلندی را برمی داریم.« 
وی توریست درمانی را از دیگر اهداف ساخت 
اظهارداشت:  و  کرد  عنوان  بیمارستان  این 
هم  بیمارستان  این  تجهیزات  »به کارگیری 
موضوع دیگری است که باید از حیث نیروی 
انسانی آمادگی الزم را برای بهره برداری از 
به گفته رئیس  داشته باشیم.«  این تجهیزات 
سازمان انرژی اتمی، منابع ریالی مورد نیاز 
این پروژه تضمین شده و در خصوص منابع 
ارزی مورد نیاز هم در سفرهای رئیس جمهور 
با برخی کشورها هماهنگ شده تا این پروژه 
را فاینانس کنند که در صورت تامین منابع 
آن این پروژه تسریع می شود. صالحی اعالم 
کرد: »اگر امروز کلنگ ساخت این بیمارستان 
بر زمین زده شود، احداث آن 48 ماه طول 
می کشد و امیدواریم ظرف چهار تا پنج سال 

آینده این بیمارستان به نتیجه برسد.«

بیمارستان هسته ای با مدیریت امنایی
شهردار تهران هم در این مراسم گفت: 
»بیمارستان هسته ای والیت به صورت هیئت 
امنایی اداره خواهد شد و مسئولیت اجرای 
این پروژه را شهرداری تهران برعهده دارد و 
مازیار حسینی )معاون پیشین فنی و عمرانی 
شهردار تهران( به عنوان مجری پروژه انتخاب 
شده است.« محمدباقر قالیباف افزود: »بخشی 
از هزینه ها و تجهیزات این بیمارستان توسط 
سازمان انرژی اتمی و مجموعه دولت تامین 
می شود. هیچگونه محدودیتی در خصوص 
تامین زمین برای ساخت بیمارستان وجود 
ندارد و تابلو روزشمار بهره برداری از پروژه 

همزمان با کلنگ زنی نصب می شود.«

جمعیت هدف 400 میلیون نفری 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه »با ساخت 
بیمارستان هسته ای تالش می کنیم تا تمامی 
منطقه را از نظر تولید رادیوداروها تامین کنیم«، 
گفت: »جامعه هدف این بیمارستان حدود 
400 میلیون نفر در منطقه است.« وی با بیان 
اینکه »فناوری مرتبط با دانش هسته ای در این 
مرکز ایجاد می شود«، افزود: »افتخار می کنیم 
این مرکز در این بخش از کشور و شهر تهران 
ایجاد می شود.« وزیر بهداشت همچنین درباره 
طرح تحول سالمت عنوان کرد: »امیدواریم 
با  مانند سایر طرح ها  طرح تحول سالمت 
گذر زمان برای سیاستمداران و سیاستگذاران 

کمرنگ نشود.« 

                                                                                       گزارش سیاسی روز

دو بازدید خارجی از سایت های نظامی در دوره احمدی نژاد
کارنامه مذاکرات  هسته ای در دوره  های  احمدی نژاد، خاتمی، روحانی و الریجانی به روایت هاشمی رفسنجانی

علی الریجانی، رئیس مجلس، دیروز بار دیگر به دفاع از عملکرد خود در روند 
بررسی برجام پرداخت و گفت: »توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر مصوبه مجلس 
و توجه به تالش های کمیسیون  مربوطه و سایر کمیسیون ها و همه نمایندگان و 
توصیف مصوبه مجلس به قانونی محتاطانه که راه درست را پیش پای دولت قرار 
داد،  نشانگر ارزش کار ستودنی نمایندگان است و از طرف دیگر دقت نظر رهبری بر ارکان این امر مهم 
را نشان می دهد که باید در مسیر درستی در کشور به نتیجه برسد که منزل آخر آن تصویب در مجلس 
بود. خالی از لطف نیست به نکته ای که یکی از همکاران در نوشته خود درج کرده، اشاراتی داشته باشم. 
ایشان تصور کرده که »محتاطانه« صفتی است که در آن تعریض است و به نحوی »جسورانه« را صفت 
بافضیلت تلقی کرده. حال اینکه بنده در هیچ کتاب اخالقی نیافتم که محتاطانه را صفتی از جنس رذائل 
بدانند و در عوض جسورانه را صفتی از جنس فضائل تلقی کنند. این از عجایب روزگار است که برخی 
جای فضیلت و رذیلت را اشتباه گرفتند. این امر از ابتکارات برجسته قانون اساسی است که مسائل 
استراتژیک امنیت ملی کشور جایگاه طراحی، تصمیم سازی، تصمیم گیری و در نهایت تأیید نهایی آن 
روشن و صرفا با نظر رهبری قطعیت می یابد. نمونه این روند موضوع هسته ای بود که در همین مسیر 
به ساحل تصمیم  گیری نهایی رسید. سهم قوه مقننه در این امر برجسته بود؛ اما دیده شده برخی قبل از 
اظهارنظر رهبری در این امر که موضوع هسته ای از اموراتی است که باید به سرانجام برسد، رد و آن 
را ظلم مضاعف دانستند. این موضوع بسیار تعجب آور بود؛ البته رهبری در این نامه دیگر جایی برای 
این حرف ها باقی نگذاشتند اما باز هم نص قانون اساسی این امر را روشن می کند که پرونده هایی که 
در سطح شورای عالی امنیت ملی مطرح است، جز با تصمیم نهایی مقام معظم رهبری قابل اجرا نیست. 
بررسی های طرح برجام در مجلس در جلسات مختلف در خارج از صحن علنی و با هماهنگی های 
متعدد با دو فراکسیون و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی انجام شد که در این روند مسائلی مطرح شد 
که شاید در این مقطع لزومی به بحث درباره آنها نباشد ولی باز هم باید در جای خود مورد توجه قرار 
گیرد. از جمله آن مواردی است که بنده مستقیم برای نمایندگان نقل کردم. آنچه را بنده مستقیم برای 
نمایندگان نقل کردم همگی در کمال صحت بود. ازاین رو، برخی حرف های رسانه ای که عده ای آن را 
رد و تکذیب کردند به هیچ وجه قابل قبول نبود و نیست. چون بنده ظاهرا موجود زنده هستم و نمی توانم 
در حضورم در جلسه ای تخیل کرده باشم. گاهی چیزهایی نفی می شود که انسان دچار حیرت می شود. 
طبعا برای این کار مهم احتیاج به بحث های زیاد و توافقاتی خارج از صحن بود تا بحث های طوالنی که 
در ظرف کار مجلس نمی گنجد، آنجا صورت پذیرد. حال چرا باید به تعهدات پایبند نبود و مگر توافق 
در متن صورت نگرفته بود؟ پس چرا عده ای مطلب را طور دیگری جلوه دادند؟ چرا آنچه توافق شد 
به موقع به دوستان خود منتقل نکردند؟ اینگونه برخورد با مسائل مهمی که با سرنوشت کشور مربوط 

می شود تنها ضعف و بی اعتمادی ایجاد می کند.«

ظریف،  محمدجواد 
وزیر امور خارجه، که دیروز 
در مجلس حاضر شده بود 
با اشاره به نامه اخیر رهبری 
در مورد برنامه جامع اقدام مشترک، گفت: »از 
رهبری برای نامه راهگشای خود که سیاستگذاری 
کالن را در جهت اجرای برجام به همراه داشت 
قدردانی و تشکر می کنم؛ همیشه نظرات ایشان 
چراغ راه ما و تیم مذاکره کننده هسته ای در وزارت 
امور خارجه بوده است. همچنین از مجلس 
شورای اسالمی برای کمک به فهم بهتر برجام 
سپاسگزاری می کنم. از این پس همه باید تالش 
کنیم که سند برجام بر اساس منویات و نظرات 
رهبری به درستی اجرا شود و همه دست به 
دست هم دهیم تا با یک تالش مستمر و پیگیرانه 
این اتفاق رخ داده و در نهایت نفع کشور و نظام 

اسالمی حاصل شود.«
166 نماینده مجلس هم در نامه ای از رهبر 
معظم انقالب درخصوص نامه تاریخی ایشان 
خطاب به رییس جمهور تقدیر و تشکر کردند 
که در بخشی از آن آمده است: »از حسن توجه 
حضرتعالی به ایفای نقش مجلس شورای اسالمی 
و تالش نمایندگان در بررسی برجام و تصویب 
طرح اقدام متناسب و متقابل دولت و همچنین 
اعتماد و وثوق حضرتعالی به ریاست مجلس 
شورای  اعضای  و  ریاست  شورای اسالمی، 
کمیسیون های ویژه بررسی برجام و نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی قدردانی می گردد.« 

قضاییه  قوه  رئیس 
عالی  مسئوالن  جلسه  در 
مسیر  »در  گفت:  قضایی 
مذاکرات هسته ای و توافق 
صورت گرفته و تأیید مشروط برجام کار بزرگی 
انجام گرفت و باید از مجموعه خدمات همه 
افراد از رئیس جمهور محترم تا وزیر خارجه، تیم 
مذاکره کننده، رئیس مجلس شورای اسالمی و همه 
افرادی که در این راه تالش کردند حتی منتقدان 
برجام نیز تشکر کرد. نقش رئیس مجلس در جریان 
مذاکرات و به عنوان سیاستمدار و صاحبنظری مطلع 
و آگاه به این مسائل بسیار موثر بود و پیش از آن نیز 
به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی کمک فراوانی 
برای پیشبرد این مذاکرات انجام داده بود. منتقدین 
مذاکرات هسته ای و برجام نیز کارشان قابل تقدیر 
است؛ چرا که برخی از کاستی ها و نواقص بعضا 
جدی این توافق را آشکار کردند. همه گروهها باید 
نامه مقام معظم رهبری را »فصل الخطاب« و محور 
وحدت قرار دهند. مقام معظم رهبری همواره در 
جریان مذاکرات بوده اند و بیش از هر فرد دیگری 
بر مذاکرات اشراف داشته اند و در مواقع لزوم تذکر 
می دادند. متأسفانه منتقدان گاهی از حد معمول 
فراتر رفتند و رئیس جمهور، دولت، وزیر خارجه 
و رئیس مجلس را به اموری منتسب کردند که از 
آن بَری بودند؛ البته انتقاد صحیح و سازنده بسیار 
مفید است و موجب توانمندی می شود اما تجاوز 
از حد اعتدال به ضرر است و موجب شقاق و 

تفرقه می شود.« 

                              ظریف:                               الریجانی: نامه رهبری جایی برای حرف باقی نگذاشت
                       برجام به درستی اجرا شود

                                           آملی الریجانی: منتقدان 
                                                                 از حد معمول فراتر رفتند
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                                                                         سیدمحمد هاشمی متخصص دوچرخه سوار

پزشکان  نخبه اند و ما به نخبه کشی عادت داریم

فعالیت متخصصان طب کار در سطح اول درمان قابل توجیه نیست
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران طی نامه ای به وزیر بهداشت ضمن انتقاد از بخشنامه های اخیر مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت، خواستار رسیدگی به مشکالت پزشکان عمومی در این زمینه شد. عباس کامیابی در 
این نامه با بیان دالیل مختلف و شرح مشکالت موجود با اشاره به این که هدف از معاینات کارگری و بدو استخدام، 
غربالگری و ارجاع به سطح دوم و تخصصی است، تاکید کرده است: »فعالیت متخصصین در سطح اول درمان در 
هیچ جای دنیا مرسوم و قابل توجیه نیست، ضمن این که درحال حاضر با وجود تنها 10۲متخصص طب کار فعال در 
بخش خصوصی، عماًل امکان پوشش کامل جمعیت کارگری کشور وجود ندارد.« کامیابی افزوده است: 
»با دستورالعمل های جدید مرکز سالمت محیط و کار در سال 93 عماًل این وظایف غربالگری که عمدتًا 
مربوط به پزشکان سطح یک )پزشکان عمومی دوره دیده( بوده از آنان سلب و برعهده متخصصین 
گذاشته شده است، و عماًل این دستورالعمل ها حذف کامل پزشکان دوره دیده که در خط مقدم در 

تمام واحدهای صنعتی خدمت می کنند را رقم زده است.«

وزارت بهداشت مسئول تشخیص سموم در محصوالت کشاورزی است
مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به اظهارات رئیس 
سازمان غذا و دارو مبنی بر وجود باقی مانده سموم در برخی از محصوالت کشاورزی گفت: »تعیین 
سالمت محصوالت کشاورزی از نظر باقی مانده سموم یا نیترات برعهده وزارت بهداشت است.« کاوه 
خاکسار افزود: » درمورد برنج تولید داخل نیز باید گفت که مشکلی از نظر باقی مانده سموم ندارد زیرا 
تاکنون موردی مبنی بر آلودگی به سم در برنج براساس آزمایشاتی که در جاهای مختلف انجام می شود 
گزارش نشده است.« خاکسار با اشاره به این موضوع که تولید محصوالت تراریخته مثل برنج نسبت 
به محصوالتی که به شیوه معمول در کشاورزی تولید می شود به دلیل عدم استفاده از سم سالم تر 
است، اظهار کرد: »نمی توان چنین ادعایی کرد زیرا برنجی که به شیوه معمول تولید می شود پس 
از برداشت فرآیندهای مختلفی تا زمان رسیدن به مصرف کننده طی می  کند و با گذشت 

زمان باقی مانده سموم در آن از بین می رود.«

برخی انتظار »زمین خوردن« طرح تحول سالمت را می کشند 
قائم مقام وزیر بهداشت در واکنش به اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه طرح تحول 
سالمت آرامش قبل از طوفان ایجاد کرده است، گفت: »اقدامات وزارت بهداشت در طرح تحول مبتنی 
بر سیاست های کلی سالمت خصوصا بند 7، 9 و 10 آن است. ضمن اینکه بعضی افراد به جای کمک به 
بزرگ ترین پروژه اجتماعی دولت انتظار »با کله زمین خوردن« طرح تحول سالمت را می کشند. درحالی 
که در مقاطع مکرر به پزشکان حمله می کنند در مقاطع دیگر حمله به وزارت بهداشت و بیمه ها و دیگر 
دستگاه ها را سرلوحه کار خود قرار می دهند و گویی جز خود آنها کسی صالحیت و دلسوزی الزم برای 
اظهار نظر در مورد مسائل بهداشتی و درمانی را ندارد.« ایرج حریرچی افزود: »بهتر است 
این دوستان به کارنامه عملکردی خود در دوران تصدی از قبیل جمعیت 13میلیونی فاقد 
پوشش بیمه، میزان بسیار باالی پرداختی از جیب مردم، وضعیت ارائه خدمات 

بهداشتی در روستاها و حاشیه شهرها و...  خود هم نگاهی داشته باشند.«

چهـره ها 

صدای مخاطب

  میرزاپور از رشت- پیامک مستقیم برای 
مدیر مسئول: سالم. آقای دکتر فتاح زاده! 
خواهشا ]وقتی[ از امثال آقای محمدرضا 
خاتمی در نشریه تان خبری چاپ می کنید 
و به نوعی در صدد تطهیر این دسته از افراد 
هستید، این مطالب را هم درج کنید که ایشان 
در جریان استعفا و تحصن در مجلس ششم و 
فتنه 88 کجا بودند و نقش شان چه بود؟ ضمنا 
اگر درصدد احیای اسامی همچون »جندی 
شاپور« هستید، بدانید دانشگاه اهواز بعد از 
انقالب به شهید چمران تغییر نام داد. البته شاید 
شما خارج از کشور بودید و تازه وارد کشور 
شده اید. این توضیح را جهت اطالعتان بدهم 
که این کشور تابحال ۲ رهبر و بیش از ۲60 
هزار شهید داشته که بهتر بود ]در[ روزنامه تان 
با مطلبی از آنها یاد می کردید، نه کسینجر و 

محمدرضا خاتمی و غیره.

و  سالم  با  سپید:  مدیرمسئول  پاسخ 
دانشگاه  اسم  استحضار،  جهت  احترام. 
علوم پزشکی اهواز »جندی شاپور« و اسم 
دانشگاه غیرپزشکی، »شهیدچمران« است. 
ما در »سپید« دیدگاه افراد و گروه هایی را 
که در چارچوب نظام و ذیل قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کنند، با 
رعایت قانون مطبوعات منتشر می کنیم و 
صرفا وظیفه بی طرفانه و مستقل اطالع رسانی 
خود را انجام می دهیم. طبعا اخبار مربوط به 
مقام معظم رهبری همیشه در رأس مطالب 
ما بوده است. در پایان توجه جنابعالی را به 
ویژه نامه ها و مطالب مختلفی که سپید درباره 
دفاع مقدس و شهدای جامعه پزشکی داشته، 
جلب می کنم. سالمت و سعادت جنابعالی 

را از خداوند خواستارم. 

   مخاطبانی که ضمن تماس با روزنامه، 
نسبت به دست اندرکاران »سپید« ابراز لطف 

داشته اند:
آقای دکتر سروش )ارتوپد( ، مرجان کریمی 
)روماتولوژیست( ، خانم یادگارفر )شرکت 
ایران ناژ(، مدیریت شرکت ایران فارمیس، 
خانم احمدی )درمانگاه سهند(، آقای دکتر 
بشارتی  دکتر  پارس(،  )داروخانه  ثامنی 
)داروخانه مانا( ، خانم دکتر نبیری )داروخانه 
ایران( ، خانم متقیان )پرستار درمانگاه خیریه 
هموفیلی(، دکتر رفیعی )پوست و مو(، دکتر 
سامان همتی )دندانپزشک(، خانم دکتر عدل 
)داروخانه قنبری(، دکتر مهشید محمدبصیر 
)دندانپزشک(، دکتر نادیا مرادی )دندانپزشک(، 
خانم اسکندری )کارشناس بانک صنعت و 
معدن(، خانم رشیدی )تکنسین داروخانه 
رودکی(، آقای دکتر الوندی )تکنسین دارویی 
داروخانه رادمنش( ، آقای فریور )سرپرستار 
درمانگاه حضرت محمد)ص(، آقای دکتر 
رهبر )داروخانه رضوی پور(، خانم احمدی 
)داروخانه مهرآیین(، خانم صالحی )منشی 
رئیس بیمارستان ایمان(، دکتر عبدالهی مدیر 

مجتمع درمانی الله

10 سال با نظام سالمت

آغاز دومين دوره انتخابات 
سازمان نظام پرستاري 

نظام  سازمان  انتخابات  دوره  دومین 
پرستاري کشور امروز از ساعت 8:30 بامداد 
در پنج حوزه ثابت و همچنین پنج صندوق 

رأي سیار آغاز شد. 1385

تصويب بيش از19هزار تخت 
بيمارستاني در مصوبات

سید محمدمهدي کالنتریان مدیرکل دفتر 
منابع فیزیکي و طرح هاي عمراني وزارت 
از  کدام  هر  »به  داشت:  اظهار  بهداشت 
وزارتخانه هاي مسکن و بهداشت و درمان، 
۲ میلیارد تومان براي مطالعه و طراحي ساخت 
جهت تخت هاي بیمارستاني جدید اختصاص 

داده شده است.«  1386

400 نوع خدمت 
دندانپزشكي تعيين شد 

عالي  شوراي  عضو  معادي  عبدالرضا 
سازمان نظام پزشکي با بیان این که در 10 
سال گذشته مجموعه مدوني از شرح خدمات 
دندانپزشکي وجود نداشته است،  اعالم کرد: 
»پس از تالش یک ساله کمیته اي متشکل از 
نمایندگان سازمان نظام پزشکي، سازمان هاي 
بیمه گر، وزارت رفاه و وزارت بهداشت، 400 
نوع خدمت در دندانپزشکي تعیین شد که پس 
از تصویب، به صورت بسته خدماتي مدون 

مي شود.«  1386

تامين بيش از 95 درصد 
نيروي متخصص مورد نياز 

مناطق در سال جاري
سید حسن امامي رضوي معاون سالمت 
وزیر بهداشت با بیان اینکه با اجراي طرح 
تقسیم نیروي انساني متخصص به طور میانگین 
نیروي مورد نیاز بیش از 95 درصد مناطق 
تامین شده است، گفت: »این میزان در برخي 
مناطق 100 درصد و در برخي 80 درصد 

است.«  1387

علت 30 تا 40 درصد طالق ها 
مشكالت جنسي است

دبیر علمي پنجمین کنگره سراسري »خانواده 
و سالمت جنسي« ضمن بیان این مطلب که 
علت 30 تا 40 درصد طالق ها، مشکالت جنسي 
است، اظهارکرد: »بسته هاي آموزشي سالمت و 
اخالق جنسي، آماده مي شوند.« رسول روشن 
افزود: »از جمله اهداف برگزاري این کنگره، 
شکستن تابوي پرداختن به مسائل جنسي، 
ایجاد بستر براي انجام پژوهش هاي کاربردي 
و آماده سازي و ارائه بسته هاي آموزشي اخالق 

جنسي است.« 1390

 چند سالی است که مردم اصفهان از نزدیک 
شاهد فعالیت های سالمت محور شما هستند. لطفا 
درمورد سابقه این فعالیت ها و کار در بین مردم 

توضیحاتی بفرمایید.
سال 80 بود که من از بیمارستان شهید رجایی تهران 
که دوره فوق تخصص خودم را در آنجا گذراندم، 
به اصفهان بازگشتم. قبل از آن در بیمارستان شهید 
رجایی، روال کار به این شکل بود که ما هرچه کار انجام 
می دادیم و بیمارانی را که با رگ های تنگ و گرفته مراجعه 
می کردند درمان می کردیم، می دیدیم که پایانی ندارد 
و انگار که از زمین، بیمار قلبی می روید. می دیدم که از 
یک طرف من عالقه مند هستم و کار می کنم و از طرف 
دیگر شرکت های تجهیزاتی هم که دایما تبلیغ می کنند 
و وسایل خود را می فروشند و بیماران هم یکی پس از 
دیگری مراجعه می کنند و این چرخه همینطور ادامه 
دارد. با اینکه من جوان بودم و طبیعتا انرژی و انگیزه 
کار در من فراوان بود، با دیدن این شرایط، کم کم دچار 
یک نوع روزمرگی شدم.  از سال 80 دوباره به اصفهان 
بازگشتم و با مرکز تحقیقات قلب و عروق به ریاست 
خانم دکتر صراف زادگان که از نخبگان و پژوهشگران 
طراز اول کشوراست و شهرت جهانی دارد، آشنا شدم 
و ضمن اینکه در دانشگاه مشغول کار بودم، هفته ای 
یک روز هم با مرکز تحقیقات قلب و عروق همکاری 
می کردم. دکتر صراف زادگان و تیمش برای اولین بار کار 
علمی و آکادمیک درباره بیماری های قلب و عروق و 
بررسی وضعت آن در کشور آغاز کرده بودند و در همین 
راستا طرحی را به انجام می رساندند با عنوان »طرح قلب 
سالم اصفهان«. در حین کار با مرکز تحقیقات، کم کم به 
این نتیجه رسیدم که ما با یک فاجعه ای روبرو هستیم که 
آن، روند رو به رشد بیماری های قلب و عروق و البته 
دیگر بیماری های غیرواگیر است. مرکز تحقیقات قلب 
و عروق ضمن اینکه کار تحقیقاتی انجام می داد، برای 
اینکه نتایج کارهای تحقیقاتی خود را به سطح جامعه 
منتقل کند، به تشکیل تعدادی سازمان های مردم نهاد 
)سمن( مبادرت کرد. این سمن ها همان مردم کوچه و 
بازار بودند که به ترتیبی مبتال به بیماری قلب و عروق 
شده و احساس نیاز می کردند که اطالعات به آنها داده 
شود تا بتوانند به نحوی بهتر با بیماری خودشان روبرو 
شوند و از گسترش آن در خود و دیگران پیشگیری کنند. 
یکی از برنامه هایی که این سمن ها و مرکز تحقیقات 
قلب و عروق داشتند، این بود که جمعه آخر هر ماه در 
یکی از پارک های اصفهان جمع می شدند، یک برنامه 
منظم ورزشی داشتند و پس از آن هم یک پزشک برای 
آنها سخنرانی می کرد. کارشناسان این سمن ها در یکی 
از جلسات آخر ماه خود، مرا به عنوان سخنران دعوت 
کردند. این برای اولین بار بود که من به این شکل در 

بین مردم حاضر می شدم و راجع به یک بیماری برای 
آنها صحبت می کردم. ولی از آن زمان به بعد پایه ثابت 
این برنامه شدم و پس از من هم خانواده ام به این برنامه 
پیوستند به نحوی که دیگر در اختیار ما نیست و کامال 
درگیر این برنامه هستیم. جالب اینجاست که پس از 
مدتی مرکز تحقیقات، پای خود را از این برنامه بیرون 
کشید و کل برنامه های آن تشکلی که با عنوان »انجمن 
دوستان قلب« تشکیل شده بود، به گردن خود من افتاد. 
هیئت مدیره ای هم برای این انجمن تشکیل می شد، ولی 
معموال فعالیتی نمی کردند و من و دوست دیگری با 
عنوان دکتر شمس الکتاب تحت نظر خانم دکتر صراف 
زادگان فعالیت ها را ادامه می دادیم و برای مردم صحبت 
می کردیم. کم کم از بعضی ها از جاها مثل اداره ها و 
بانک ها و سازمان های مختلف به ما مراجعه می کردند 
و می خواستند در سازمان آنها هم حاضر شویم و همین 
مطالب را برای آنها هم بازگو کنیم. به مرور ارتباط ما از 
همان پارک به جاهای مختلف وصل شد. مثل اینکه 
در مواقعی که به صورت دوره ای تب سالمت در بین 
مدیران شهرداری به وجود می آمد، با شهرداری همکاری 
می کردیم و یا اینکه صداسیما درخواست می کرد که 
برنامه هایی برای آنها تولید کنیم. هرچند زیاد با شکل 
برنامه های صداوسیما موافق نبودم و زیاد تمایل نشان 

نمی دادم.
 چرا؟ صداوسیما که تریبون خوبی برای شما 

بود!
عرض کردم با شکل برنامه های صداوسیما موافق 
نبودم. چون در برنامه های آنها، یک پزشک پشت میز 
و مقابل دوربین می نشیند و درباره بیماری ها و چیزهای 
دیگر توضیح می دهد. من با این سبک و سیاق موافق 
نبودم. چندباری هم که صداوسیما با من کاری داشت، 
من می گفتم به شرطی با شما مصاحبه می کنم که شما 
دوربین و میکروفن خود را به پارک و میان مردم بیاورید 
تا اینکه بتوانیم این جو و فرهنگ اینکه من پشت میز 
بنشینم و برای مردم حرف بزنم را به فرهنگی تبدیل کنیم 

که یک پزشک با دوچرخه به میان مردم برود و همین 
دوچرخه سواری را هم تبلیغ کند. آنها هم می آمدند، ولی 
متاسفانه اینقدر که صداوسیما برای کارهای دیگر وقت 
می گذاشت، برای این مسائل ارزش قائل نمی شود. 
شاید احساس می کردند که این بیماری ها مال دیگران 
است، درصورتی که متاسفانه حداقل ماهی یک نفر از 
بچه های صداوسیما به عنوان بیمار قلب و عروق به خود 
من مراجعه می کند. نه فقط بین بچه های صداوسیما، 
بلکه باید گفت این بیماری مثل یک سیل دارد همه جا 

را در بر می گیرد.
 چطور با برنامه ها و محافل مذهبی آشنا شدید؟

در ادامه فعالیت هایی که می کردم با سمن های 
»خیریه  آنها  از  یکی  که  شدم  آشنا  هم  دیگری 
ابوالفضل)ع(« بود. خیریه معروفی در ارتباط با بیماران 
کلیوی. از طریق ارتباط با خیریه ابوالفضل)ع(، آرام آرام 
پای من به خیریه های سنتی تر و از آنجا به محافل 
مذهبی باز شد. در مراسمات مذهبی و روضه ها حضور 
پیدا می کردم و به قول معروف در ارتباط با مباحث 
سالمتی یک منبر برای آنها می رفتم. آن عزیزان هم 
لطف می کردند و با عالقه مباحث را دنبال می کردند. 
این سخنرانی  سال بعد و سال های بعد از آن هم در 
مجالس مذهبی و روضه ها ادامه یافت و از چند سال 
پیش تا به امروز، رفتن به روضه ها و محافل مذهبی و 
طرح مباحث سالمت محور در جایی که تعداد زیادی از 
مردم آماده شنیدن هستند، جزو برنامه های ثابت زندگی 

من شده و این کار را با عالقه انجام می دهم. 
 این فعالیت ها را به صورت انفرادی انجام 

می دادید؟
مسلما نه. در برنامه ها از کمک دانشجویان خیلی بهره 
می برم. مثال سال گذشته در یک حرکتی که با همراهی 
دانشجویان انجمن اسالمی دانشکده پزشکی دانشگاه 
اصفهان انجام شد، ما توانستیم به اتفاق یک جمع 1۲0 
نفره در روز جهانی قلب در یکی از پارک های اصفهان 
مستقر شویم و در منطقه ای از این پارک به نام جاده 

سالمت که شهرداری در اختیارمان گذاشت، به مردم 
آموزش سالم زیستن ارائه کنیم. طرح دیگری داشتیم 
که همین دانشجویان در قالب کاروان های سالمت 
به هیئات و روضه ها و مجالس مذهبی می رفتند و قند 
و فشار خون مردم را چک می کردند و در ارتباط با آن 

توضیح می دادند. 

باید طبابت جای خودش را 
به حکمت بدهد

ایده من از ابتدا این بود که باید ارتباط بین دانشگاه 
با مردم را برقرار کرد. چون احساس خود من این بود 
که اگر ارتباط بهتری بین دانشجو و مردم برقرار شود، 
هم مردم و هم دانشجویان می توانند بهره بهتری از 
وجود هم ببرند. ضمن اینکه هرچند در دانشگاه های 
علوم پزشکی چه در مباحث علمی و تحقیقاتی و چه 
در بحث درمان کار می شود، ولی بین جامعه پزشکی 
و مردم یک انفکاکی وجود دارد. پزشک در یک مطب 
یا بیمارستان یک بیمار را می بیند و فقط همان جا با او 
در ارتباط است. درحالی که من فکر می کنم این ارتباط 
باید به سطح شهر و بین مردم بیاید و پزشکان هم کار 
با محور سالمت مردم را وظیفه خود بدانند. براساس 
این رویکرد پزشک باید از هر فرصتی برای رساندن 
پیام سالمتی به مردم بهره جوید. با استفاده از سینما 
می  تواند در قالب تولید فیلم به وظیفه خود در قبال 
سالمتی مردم عمل کند، در پارک می تواند پیام سالمتی 
را به عنوان یک ورزشکار سالم به مردم برساند، در 
صف اتوبوس و نانوایی، در مسافرت و هرجایی که 
مردم حضور داشته باشند. این باعث می شود که هم 
دید پزشک به جامعه و هم دید جامعه به پزشک عوض 
شود و درحقیقت آن شکل و فرم حکیم بودن به جای 
فرم پزشکی امروز غالب شود و طبابت جای خودش 
را به حکمت بدهد. همانطور که در گذشته به این شکل 
بود و چقدر زیبا هم بود، ولی متاسفانه امروز دیگر آن 

روابط از بین رفته است. 
 پس شما هم معتقدید که رابطه مردم و جامعه 

پزشکی تخریب شده است. درست است؟
رابطه پزشک و مردم هم مثل رابطه مردم با بقیه اقشار 
مثل رانندگان و کسبه و مهندسین و دیگران است. مگر 
رابطه مردم با بقیه مشاغل خوب است؟ مگر رابطه مردم 
با اصناف دیگر خیلی دوستانه و انسانی است؟ شما اگر 
تخم ریحان بکارید، ریحان برداشت می کنید و اگر تخم 
گندم بکارید، گندم برداشت می کنید. رابطه پزشک و 
بیمار، یک رابطه مقدس بوده است که خدشه دار شده 
و ما هم قبول داریم. ولی مگر چه چیز کاشته ایم که امروز 

انتظار برداشت آن را داشته باشیم؟
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ادامه از صفحه اول
تصمیم گیران هوشمند نظام جمهوری اسالمی ایران در سال 1383 مسئله 
سنجش و مهار فقر را به نهادی فرابخشی واگذار کردند. وزارت رفاه و وزارت کار 
نهادهایی هستند که مسئولیت های فرابخشی دارند . در کنار این وزارتخانه شورای 
عالی رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شد که توزیع میزان یارانه های مصرفی در تمام 
بخش ها در آنجا بررسی می شود تا از طریق توزیع عادالنه یارانه ها حداقل حمایت 
اجتماعی برای مردم تامین شود. متاسفانه توزیع یکسان یارانه های انرژی در دولت 
قبل تا اطالع ثانوی دست دولت را برای تحقق این هدف تقریبا تهی ساخته است. 
در این چارچوب شورای عالی بیمه درمان کشور مسئولیت توزیع یارانه های 
بخش درمان را عهده دار است و از همین رو در قانون این شورا به وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی داده شد و اکنون در این وزراتخانه مستقر است. انتقال شورای عالی 
بیمه درمان به وزارت بهداشت و یا تفویض تصمیم گیری در مورد سایر یارانه ها 
به دستگاه های بخشی یک خطای بزرگ تصمیم گیری به شمار رفته و آحاد مردم 

به ویژه گروه های کم درآمد و محروم متضرر می شوند. توزیع یارانه باید در نهادی 
فرابخشی صورت گیرد و از همین رو رفتن بیمه ها و شورای عالی بیمه درمان 
به وزارت بهداشت را اقدامی مشابه با انحالل سازمان مدیریت می دانم. سازمان 
مدیریت نهادی فرابخشی است که توزیع بودجه کشور را بر عهده دارد و در کنار 
آن به دلیل اهمیت مبارزه با فقر نهادی فرابخشی در ساختار تصمیم گیری طراحی 
شد.  بنابراین مجددا و شخصا از دکتر حریرچی، قائم مقام  وزارت بهداشت که از 
جمله پزشکانی هستند که صرفا در مراکز دولتی به مردم محروم خدمت می کنند 
درخواست می کنم اگر قرار است در مورد این مسئله مهم تصمیم گیری شود در یک 
فضای کارشناسی ادله موافقین و مخالفین مکتوب و به اطالع هیات محترم وزیران 
و نمایندگان محترم مجلس رسانده شود. اما در مورد مسئله عدم پرداخت مطالبات 
بیمارستان های دولتی بار دیگر متذکر می شوم این مطلب ارتباطی به مسئله تجمیع 
بیمه ها ندارد و تنها مشکل در این زمینه کسری بودجه دولت است که ناشی از نوسان 
قیمت نفت است.  در خصوص تجمیع منابع مالی در سازمان بیمه سالمت نزدیک 

به یکسال است که سازمان بیمه سالمت و معاونت رفاه اجتماعی طرح تجمیع منابع 
مالی بخش درمان در سازمان بیمه سالمت را در قالب 50 صفحه به سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی داده اند. این طرح را دکتر ربیعی جهت بررسی برای دکتر نوبخت 
ارسال کردند. متعاقب دستور دکتر نوبخت جلسه ای در دی ماه 1393 با حضور 
دکتر حریرچی، دکتر آقاجانی و اینجانب و مدیران محترم سازمان های بیمه گر 
در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد. در آن جلسه نمایندگان وزارت 
بهداشت از جمله دکتر حریرچی پاسخ روشنی به این پیشنهاد ندادند و مدیر وقت 
امور اجتماعی سازمان برنامه اینگونه جمع بندی کردند که اجرای این طرح نیازمند 
اعالم نظر وزارت بهداشت است. از آن زمان تاکنون نیز وزارت بهداشت پاسخی 

در این خصوص ارائه نکرده است.
 در آن طرح پیشنهاد شده است که منابع دولت در بخش درمان در سازمان بیمه 
سالمت تجمیع شود. در حال حاضر عالوه بر پراکندگی منابع در میان سازمان های 
بیمه گر بخش مهمی از منابع درمان مانند بودجه پزشک خانواده در اختیار وزارت 

بهداشت است اما هزینه آن به طور کامل توسط سازمان تامین اجتماعی و سازمان 
بیمه سالمت پرداخت می شود یا آن که مانند بودجه تصادفات، در مراجعه بار اول 
هزینه توسط وزارت بهداشت تامین می شود اما هزینه های مراجعات بعدی را 
سازمان های بیمه گر پرداخت می کنند. جمع این دو ردیف که دراختیار وزارت 
بهداشت است اما هزینه آن بدوش سازمان بیمه سالمت و تامین اجتماعی است 
مبلغ قابل توجه ای بوده و قاعدتا باید در اختیار سازمان بیمه سالمت قرار گیرد. 
پیشنهاد می شود در مرحله اول پاسخ روشنی به طرح پیشنهادی معاونت رفاه 
اجتماعی و سازمان بیمه سالمت ارائه شود و از همین رو فایل الکترونیکی این طرح 
در سامانه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گذاشته شود تا کارشناسان به راحتی 
بتوانند این طرح را مورد ارزیابی، نقد و بررسی قرار دهند. در این طرح برخالف 
طرحی که از سوی برخی بر آن تاکید می شود سازمان تامین اجتماعی می تواند 
خدمات رایگان خود را به بیمه شدگان خود ارائه دهد و بیمه شدگان این سازمان از 

خدمات سازمان بیمه سالمت نیز بهره مند  شوند.

شعیبشاهزمانی
دهه اول ماه محرم هم با مراسم شورانگیز خود به پایان رسید. در گوشه گوشه عالم می شد دید که 

هرشخصی با زبان و لحن و آیینی خاص، نسبت به حماسه ساز عاشورا ابراز عشق و دلدادگی می کند. اما در 
این روزها و شب های شور و شعور حسینی، عده ای هم بودند که از پتانسیل های موجود در مردمی که در 
مساجد و تکایا و حسینیه ها گرد هم آمده بودند، بهره جسته و درکنار سوگواری، به تبلیغ برنامه های سیاسی، 
علمی، فرهنگی و ... می پرداختند.  سیدمحمد هاشمی، پزشک فوق تخصص در رشته بالون آنژیوپالستی 
است. وی سال هاست که درکنار حضور در دانشگاه و مراکز درمانی، سوار بر دوچرخه اش به پارک ها و 

اجتماعات گوناگون و هرکجای دیگری که گوشی برای شنیدن باشد می آید و آنها را با مباحث مرتبط با 
سالمتی و پیشگیری از بیماری ها آشنا می کند. اما شاید جالب توجه ترین بخش فعالیت های او، مربوط به 
حضور وی در روضه ها و محافل مذهبی باشد. هاشمی معتقد است فرهنگ عمومی حاکم بر جامعه، نه 
فقط ارتباط مردم با جامعه پزشکی، بلکه ارتباط آنان با دیگر اصناف را هم دستخوش تغییراتی کرده است. 
وی بازگشت به دورانی را که پزشکان، حکیم مردم بودند، راه حل برون رفت از شرایط نه چندان مطلوب 
فعلی می داند. با سیدمحمد هاشمی در ارتباط با فعالیت های خود و همکارانش و نیز شرایط حاکم بر نظام 

سالمت، گفتگویی انجام داده ایم که از نظرتان خواهد گذشت.



روزانمه 4
شماره 680  5 آبان 1394

آغاز شمارش معکوس لغو تحریم های بانکی
ویترین

پرستو بیرانوند
 

بانک  انصار،  بانک  سپه،  بانک  مرکزی،  بانک 
شهر، بانک حکمت ایرانیان، بانک مشترک ایران 
و ونزوئال، بانک کارآفرین، بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، شرکت 
دولتی پست بانک، بانک سامان، بانک سرمایه، 
بوده اند  بانک هایی  ازجمله   ... و  تات  بانک 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  لیست  در  که 
رییس  نوبخت  محمدباقر  حال  قرارگرفته اند. 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آغاز شمارش 
خبر  بانکی  تحریم های  لغو  برای  معکوس 
می دهد. در چند سال گذشته تحریم های بسیاری 
علیه ایران صورت گرفت که مقام های دولت 
سخت ترین  را  اعمال شده  تحریم های  آمریکا 
و فلج کننده ترین تحریم ها در طول تاریخ دنیا 
نامیده اند. این تحریم ها در زمینه های اقتصادی، 
علمی، سیاسی، فروش سالح و مهمات بود. 
ازجمله تأثیرگذارترین این تحریم ها می توان به 
تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران 
اشاره کرد که اقتصاد تک محصولی ایران و نقش 
بانک مرکزی ایران در وصول این درآمدها را 
هدف قرار داده بود. اما حال سیستم بانکی کشور 
با امیدواری بیشتری فاصله  اجرایی شدن برجام تا 

رفع کامل تحریم ها را پشت سر می گذارد.
 

رشد اقتصادی 8 درصد ساالنه 
در برنامه ششم 

و  مدیریت  سازمان  رییس  نوبخت  محمدباقر 
برنامه ریزی با اعالم شمارش معکوس برای رفع 
تحریم های نظام بانکی و بانک مرکزی بر نقش 
شبکه بانکی در تحقق رشد اقتصادی 8 درصد 
ساالنه در برنامه ششم و شرایط اقتصادی در 
دوران پساتحریم تاکید کرد. محمدباقر نوبخت 
با اشاره به چند نکته در رابطه با عملکرد نظام 
بانکی در دوران تحریم و پساتحریم گفته بود: 
دوران  در  اقتصادی  فعاالن  انتظارات  »گرچه 
تحریم از شبکه بانکی آن طور که باید برآورده 
نشده، اما باید این را هم در نظر گرفت که در 
شرایط سختی که پشت سر گذاشته ایم، فعالیت 
شبکه بانکی به ویژه در دو سال گذشته قابل تقدیر 
است که البته در این رابطه کاهش تورم از 40 
درصد به 13 درصد سندی بر عملکرد مثبت 
بانک مرکزی در این دوران خواهد بود.« وی 
اشاره ای هم به عملکرد بانک مرکزی و مجموعه 
برجام و  اجرایی شدن  فاصله  بانکی در  نظام 
رفع کامل تحریم ها داشت و بیان کرده بود: »در 
این مقطع چندماهه به طور حتم بانک مرکزی 

می تواند با استفاده از ابزارهای پولی و در کنار 
آن ابزارهای مالی به سرعت بخشی از خروج از 
رکود و ایجاد رشد اقتصادی کمک شایانی کند.« 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرده 
بود: »همان طور که پیش تر اعالم کرده ایم برای 
دستیابی به رشد ساالنه 8 درصدی به حدود 800 
هزار میلیارد تومان تا 1063 هزار میلیارد تومان 
ساالنه منابع نیاز داریم که به طور حتم بانک ها 
می توانند با حضور گسترده در عرصه  فناوری و 

تامین مالی نقش موثری در این رابطه ایفا کنند.«
در همین زمینه آلبرت بغزیان کارشناس مسائل 
بانک های  »حضور  می کند:  بیان  اقتصادی 
خارجی در کشور می تواند به عنوان یک راهکار 
اساسی در اقتصاد ایران باشد. بانک ها می توانند 

وارد  را  جدیدی  سرمایه های  اینکه  ضمن 
کشور کنند، با واردکردن فناوری های روز دنیا 
و ایده های جدید، باعث ایجاد رقابت در نظام 
بانکی ایران شوند که این امر سبب رشد سیستم 
بانک های  همچنین  شد.  خواهد  کشور  پولی 
بین المللی می توانند وجوه مالی فراوانی با خود 
وارد کشور کنند.« او ادامه می دهد: »بانک ها به 
سپرده های داخلی وابسته هستند و در این مدت 
نرخ بهره بانک ها باالبود به همین دلیل سرمایه ها 
و سپرده ها به سمت بازار سکه و ارز رفته بود 
خارجی  بانک های  سرمایه  جذب  با  می توان 
این مشکل را حل کرد و به کمک اقتصاد کشور 
آمد.« بغزیان در مورد تاثیر لغو تحریم های بانکی 
بحث  که  می گوید: »زمانی  کشور  اقتصاد  بر 

مالی برای دولت شود معامالت تجاری رونق 
خواهد گرفت و خطوط تولیدی برای صادرات 
راه اندازی خواهد شد و تاثیرات دیگر آن را در 

اقتصاد کالن شاهد خواهیم بود.« 
این کارشناس اقتصادی درباره این که بانک ها 
تا لغو کامل تحریم ها چه اقداماتی را باید انجام 
دهند،  توضیح داد: »نظام بانکی باید با کشورهای 
مذاکره  وارد  خارجی  سرمایه گذاران  و  دیگر 
شود و زمینه های همکاری برای زمان لغو کامل 
می توانند  بانک ها  اکنون  کند.  آماده  تحریم ها 
در  را  خود  مالی  چانه زنی های  و  مراودات 
زمینه های بورس، نظام تامین مالی پروژه ها و 
دیگر موارد پیگیری کنند.« او بابیان اینکه استفاده 
از تجربیات کشورهای موفق در زمینه بانکداری 
می تواند در این جهت بسیار موثر واقع شود، در 
ادامه توافقات در بخش هسته ای را بهترین فرصت 
برای تحقق این هدف می داند و می گوید:  »بانک 
مرکزی و بانک های کشور از شرایط پیش آمده 
می توانند استفاده الزم را ببرند و ضمن تالش 
برای رفع کاستی ها، برای ارتقای سیستم پولی 
کشور تالش کنند، ضمن آنکه با ورود بانک های 
خارجی در کشور و افزایش ارتباطات بین المللی 
بانک های ایران با بانک های دنیا، این امر می تواند 

سرعت بیشتری به خود بگیرد.«
پیش ازاین گفته شده بود که با توافق انجام شده 
در حوزه تحریم های بانکی و مالی، تمام اموال 
و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و 
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات 
مالی مسدود شده، از تاریخ اجرای برنامه جامع 
اقدام مشترک آزادشده و بدون هیچ قید و شرطی 
می تواند مورداستفاده صاحبان این اموال و وجوه 
اسالمی  دولت جمهوری  گیرد. همچنین  قرار 
ایران، بانک مرکزی و موسسات دولتی می توانند 
در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و 
فروش اوراق قرضه ای که با ضمانت دولت ایران 
از  خارجی  وام های  دریافت  است،  صادرشده 
موسسات بین المللی از قبیل بانک جهانی و غیره 
پایاپای  اروپایی خصوصی،  بانک های  یا سایر 
معامالت دالری از طریق بانک های غیر آمریکایی 
و دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات 
مربوطه فعالیت داشته باشند. در نسخه انگلیسی 
برجام که در 159 صفحه تنظیم شده 1۲۷ بار از کلمه 
بانک استفاده شده است. در متن برجام از چگونگی 
رفع تحریم های بانکی سخن به میان آمده و نام 
3۲ بانک ایرانی در لیست خروج از تحریم ها قرار 
دارد. بانک مرکزی، ملت، ملی، صنعت نمائی، رفاه، 
تجارت، سرمایه، صادرات، سامان، ایران و ونزوئال 

و سپه ازجمله این بانک ها هستند.

خبرخوان
 

برقراری پرواز مستقیم 
میان ایران و برزیل

وزیر صنعت با اشاره به محدودیت ایران در 
حوزه تعداد هواپیماها و پروازهای مستقیم 
به سایر کشورهای دنیا، گفت: »خط مستقیم 

هوایی میان ایران و برزیل باید برقرار شود.«
محمدرضا نعمت زاده در جلسه روز گذشته 
هیئت اقتصادی و تجاری ایران و برزیل اظهار 
داشت: »تحریم هایی که در گذشته علیه ایران 
اعمال شده، منجر به ایجاد محدودیت هایی در 
تأمین تعداد هواپیما به وجود آورده است که 
امیدواریم در آینده شرایط تغییر کرده و بتوانیم 

نیاز کشور را در رابطه با این کاال تأمین کنیم.«
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: »برزیل 
برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران 
باید ارتباط مستقیم هوایی و دریایی را برقرار 
کرده و زمینه ساز برقراری پروازهای مستقیم 
بین دو کشور شود.« وی تصریح کرد: »برزیل 
به جهت موقعیت جغرافیایی و آب وهوا در 
بخش کشاورزی پتانسیل های بسیاری دارد 
که می تواند وارد سرمایه گذاری مشترک برای 
دو کشور قرار گیرد، ضمن اینکه در ایران نیز 
فرآورده های  هیدروکربنی،  سرشار  منابع 
شیمیایی و پتروشیمی می تواند زمینه ای برای 

سرمایه گذاری موفق برزیلی ها در ایران باشد.«
نعمت زاده افزود: »در معادن، صنایع پیشرفته 
الکترونیکی، اتوماسیون و نرم افزار همکاری های 
بسیار مؤثری میان ایران و برزیل می تواند شکل 
گیرد. در همین حال، تجهیزات پزشکی یکی از 
زمینه هایی است که برزیل می تواند بر مبنای آن 
تولید مشترک داشته باشد.«وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ادامه داد: »بیش از 350 میلیون نفر در 
منطقه خاورمیانه زندگی می کنند که بر این اساس 
ایران می تواند هاب سرمایه گذاری و همکاری 
مشترک با برزیل باشد، درحالی که برزیل هم 
درزمینه صنایع هوایی پیشرفت خوبی داشته و 
هواپیماهای منطقه ای تولید کرده و با توجه به 
گستردگی ایران در اختیار کشورمان قرار گیرند.« 
وی خواستار گسترش همکاری های مشترک 
ایران و برزیل برای تولید و صادرات محصوالت 
غذایی و گسترش غذای حالل شد. همچنین در 
این دیدار، آرماندو مونترو وزیر صنعت و توسعه 
تجارت برزیل گفت: »رئیس جمهور برزیل بر 
گسترش روابط با ایران تأکید بسیاری دارد و این 
کشور در شرایط مذاکرات هسته ای ایران کاماًل 
از اهداف صلح آمیز انرژی هسته ای ایران دفاع 
کرد.« وی تصریح کرد: »هم اکنون ثمره مذاکرات 
در گفتگوهای دیپلماسی متبلور شده و تهران 
این روزها به یک مقصد بسیار پراهمیت برای 
تجار جهانی و بین المللی تبدیل شده است که در 
این راستا البته برزیل و ایران با توجه به پیشینه 
روابط خود باید تعامالت تجاری را تحکیم 
بخشند.« وزیر صنعت و توسعه تجارت برزیل 
خاطرنشان کرد: »تجارت ایران و برزیل در 
سال ۲014 بسیار ناچیز بوده است که باید با 
سرمایه گذاری های مشترک این رقم افزایش 
یابد.« مونترو در ادامه به پیش بینی های صندوق 
بین المللی پول در خصوص اقتصاد ایران اشاره 
کرد و گفت: »اقتصاد ایران دارای پتانسیل بالقوه 
برای رشد و ظهور در اقتصاد جهانی است که ما 
هم آمادگی داریم تجارت خود را با این کشور 

گسترش دهیم.«

فاز نخست مقابله با قاچاق 
گوشی تلفن همراه

با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و دستگاه های ذی ربط، اجرای فاز نخست 
برنامه جدید مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه 
چند وقتی است که آغازشده است و عماًل 
گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی وارد ماجرا شده اند. با اجرای کامل این 
برنامه، باید منتظر ارزانی گوشی تلفن همراه در 
بازار باشیم نه گرانی، چراکه قرار است تعرفه 
واردات هم از ۷ درصد فعلی به صفر درصد 
)حذف تعرفه واردات( کاهش یابد. موضوع 
کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در 
کارگروهی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در حال نهایی شدن است و به احتمال زیاد، 
به زودی در دستور کار رسمی این ستاد هم 
قرار خواهد گرفت. تسهیل تجارت )اصالح 
تعرفه، کاهش موانع تعرفه ای، کاهش زمان و 
هزینه واردات و اصالح فرآیندهای مرتبط(، 
اقدامات فنی )رجیستری، سامانه معامالت 
و ثبت IME|(، ساماندهی )صدور فاکتور 
رسمی، امور نمایندگی و خدمات پس از فروش 
و ...(، مبارزه فراگیر و اطالع رسانی در برنامه های 
اجرایی این طرح گنجانده شده است. بر همین 
اساس، رجیستری )امکان ردیابی و ره گیری( و 
حذف تعرفه واردات از اجرای برنامه مقابله با 

قاچاق گوشی تلفن همراه به شمار می رود.
درواقع، با ثبت گوشی های تلفن همراه امکان 
ردیابی و ره گیری از طریق ثبت شناسه یکتا و 
ایجاد امکان کنترل آن با خط خریداری شده و 
شماره ملی مشخص استفاده کننده میسر خواهد 
شد. رجیستری یک بار در سال 85 اجرا شد ولی 
به دلیل عدم همکاری یکی از اپراتورها و مسائل 

دیگر موفق نبود اما در برنامه جدید، ایرادات قبلی 
رفع و در آن گنجانده شده است. فرآیند مقابله 
با قاچاق گوشی تلفن همراه هم بدین صورت 
است که گمرک در لحظه ورود گوشی کد 
شناسایی یکتا را ثبت می کند و آن را در اختیار 
سازمان تنظیم مقررات می گذارد. این سازمان 
نیز این کدها را به اپراتورها می دهد تا آن ها فقط 
اجازه فعال کردن این گوشی های تلفن همراه را 
داشته باشند. هم اکنون بخش هایی از این برنامه 
اجرایی شده و فقط آن بخشی که »گوشی قاچاق 
خاموش می شود«، مانده و قرار است به زودی 
و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و دستگاه های ذی ربط کلید بخورد. البته 
تدابیری هم برای بخش کاالی همراه مسافر 
در برنامه مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه 
اتخاذشده به نحوی که اگر کاالی همراه مسافر 
گوشی تلفن همراه است، در لحظه فعال شدن 
پیامی دریافت می کند که با پرداخت عوارض 
و دریافت کد می تواند از آن استفاده کند. نکته 
قابل توجه اینکه هم اکنون حجم قاچاق سالیانه 
تلفن همراه 1.8 میلیارد دالر برآورد می شود. 
درواقع، نیاز بازار گوشی تلفن همراه 14 میلیون 
دستگاه در سال برآورد شده که از این تعداد، 
۲ میلیون دستگاه واردات رسمی و حدود 
یک میلیون دستگاه هم تولید داخل است و مابقی 

نیاز بازار به شکل قاچاق وارد کشور می شود.
آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می دهد که 
در سال 93 حدود 680 میلیارد ریال کشفیات 

گوشی تلفن همراه قاچاق داشته ایم.

                                                                                              خرما در مسیر 10 برابر گران می شود
دبیر انجمن خرما از کاهش برداشت خرما در سال جاری خبر داد و گفت: »امسال هر کیلوگرم 
خرما را 800 تا 1000 تومان از نخلداران خریدند، در حالیکه این محصول در مغازه ها تا کیلویی 
9000 تومان فروخته می شود.« علی اصغر موسوی با اشاره به وضعیت نامطلوب تولید خرما و 
نخلستان ها اظهار کرد: »هنوز خرماهای تولیدی سال گذشته در سردخانه ها باقی مانده و محصول 
امسال هم به آن اضافه شده است.« وی با بیان این که فرآیند خرید و توزیع خرما ظلم به باغداران 
است، گفت: »امسال هر کیلوگرم خرما 800 تا 1000 تومان از نخلداران خریداری شد و این در 

حالی است که خرما در مغازه ها بین 8000 تا 9000 تومان به فروش 
می رسد که این یک ظلم آشکار به تولیدکنندگان است.« موسوی با 
اشاره به کاهش برداشت این محصول در سال جاری اذعان کرد: »به طور 
متوسط ساالنه یک میلیون تن خرما برداشت می کردیم که امسال این 
رقم به 900 هزار تن هم نمی رسد و همین کاهش میزان برداشت باعث 
می شود سال دیگر افزایش قیمت خرما را داشته باشیم.« دبیر انجمن خرما 
ادامه داد: »امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از نخلداران، نخلستان ها 
را رها کرده اند و نخل هایی که حداقل ۲0 تا ۲5 سال زمان برای به ثمر 

رسیدن آن ها صرف شده است، خشک می شوند. این در حالی است که در این مناطق غیر از نخل، 
قابلیت رشد گیاه و درخت دیگری وجود ندارد و نخلستان ها در صورت متروکه شدن، به بیابان 

تبدیل می شوند.«

بـازار

انتظارات فعاالن اقتصادی در دوران تحریم از شبکه بانکی برآورده نشد

بیـمه

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای بسته بازگشت رونق اقتصادی از پایان نیمه اول آبان ماه خبر داد و گفت: 
»درحال حاضرتزریق منابع و حمایت از طرح های عمرانی آغاز شد.« ولی اهلل سیف روز گذشته در جمع 
خبرنگاران درباره زمان اجرایی شدن بسته تسریع رونق اقتصادی گفت: »دستگاه های مختلف در این زمینه 
مسئولیت های متفاوتی دارند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است.« 
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای بسته رونق اقتصادی از پایان نیمه اول آبان ماه خبر داد و گفت: »تزریق منابع و 
حمایت از طرح های عمرانی مدنظر آغازشده است. این بانک مسئول مراقبت از رشد نقدینگی و تورم حاصل 
از اجرای بسته رونق اقتصادی است و با مالحظاتی این بسته را پیش خواهد برد.« وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا پول های بلوکه شده به صورت نقد وارد کشور می شود یا خیر؟ تصریح کرد: »اصوالً نیازی به ورود 
نقدی پول های بلوکه شده نیست و این پول ها می تواند به حساب های بانکی فعال و همچنین حساب های 
کارگزاری ها که به دلیل شرایط جدید ایجادشده، منتقل شوند و با دستوراتی که از طرف بانک مرکزی و 

صاحب حساب صادر می شود، به مصرف برسد.« سیف خاطرنشان کرد: »مسئله ای که برای دولت اهمیت 
دارد اجرای سرمایه گذاری هایی است که منجر به توسعه اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی شود، بر همین 
اساس بانک مرکزی در این جهت حرکت می کند.« رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های 

خود بابیان اینکه باوجود شرایط تحریم ایران در بخش 
فناوری اطالعات دستاوردهای مناسبی داشته است، 
گفت: »در سال های گذشته شاهد رشد و توسعه 
فناوری های الکترونیک بوده ایم و با توجه به شرایط 
جدید بین المللی بخش خصوصی می تواند نقش 
مهمی را در این زمینه ایفا کند.« وی ادامه داد: »بانک 
مرکزی زمینه حضور بخش خصوصی برای ایفای 
نقش جدی تر را نیز در این بخش فراهم خواهد کرد.«

بسته بازگشت رونق اقتصادی از اول آبان نبض اقتصاد  قیمت بازار سکه و طال
)تومان(

سکه  تمام  طرح  
قدیم

۹۴۱۵۰۰

سکه تمام طرح 
۹۴۱۰۰۰جدید

۴۷۱۰۰۰نیم سکه

۲۴۹۰۰۰ربع سکه

۱۷۰۰۰۰گرمی

هر گرم طالی 
۱۸۹۵۷۸۰ عیار

 قیمت بازار ارز
)تومان(

۳۴۷۵دالر

۳۸۷۵یورو 

۵۳۲۰پوند

۹۴۷درهم

۱۲۱۰لیرترکیه

۳۵۵۰فرانک سوییس

                                     افزایش هزینه غیرمستقیم با ادغام بیمه ها
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: »ظاهرسازی و عوام فریبی است که بگوییم 
ادغام بیمه ها پرداخت از جیب مردم را کاهش می دهد چراکه درواقع پرداخت از جیب مستقیم مردم 
کاهش اما پرداخت از جیب غیرمستقیم )بیمه ها( افزایش می یابد.« علی حیدری افزود: »ادغام بیمه ها 
فقط سبب افزایش بار مالی دولت و بیمه ها خواهد شد و چون منابع و اعتبارات دولتی محدود و ناپایدار 

است و اگر فقط بیمه ها این افزایش ها را متقبل شوند، درنهایت به بیمه ها فشار خواهد آمد.«
وی تأکید کرد: »در سرجمع با افزایش تعرفه ها مردم ضرر خواهند کرد و فقط ارائه دهندگان خدمت و 
در میان آن ها نیز پزشکان سود خواهند برد و دیگر هیچ. « حیدری گفت: »موضوع ادغام بخش درمان 

سازمان تأمین اجتماعی یک موضوع مورد مناقشه از رژیم گذشته بوده و 
یک بار این افتراق و جدایی بخش درمان توسط شاه سابق صورت پذیرفته 
اما در سال 1369 با تصویب قانون الزام، مجدداً یکپارچگی و انسجام 
بخش های بیمه ای، درمانی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی احیا 

شد و درمان سازمان به اصل خود بازگشت.«
وی ادامه داد: »اما از همان ابتدا بخش هایی از وزارت بهداشت هرازگاهی 
به دنبال ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بوده و هستند. « به گفته 

این مقام مسئول، بر اساس مفاد قانونی جاری که به فارسی هم نوشته شده و به موجب تبصره های ۲ و 
4 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، بخش های درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی 

از ادغام بیمه های درمان مستثنی هستند.

آلبرت بغزیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه به رفع 
تحریم های اقتصادی به »سپید« می گوید: »لغو تحریم های بانکی اثرات 
بسیار مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت. وضعیت حاضر به دلیل 
تحریم هایی است که در سال های گذشته کشور گرفتار آن بوده اعمال 
محدودیت ها باعث شد در این سال ها، نه حضور بانک های خارجی را در کشور شاهد باشیم و 
نه در فضای بین المللی مراودات مالی داشته باشیم و از تجربه بانکداری دنیا استفاده کنیم.« او در 
مورد فرصت های پیش رو پس از لغو تحریم ها برای سیستم بانکی توضیح می دهد: »موضوع 
انتقال ارز در سال هایی که کشور در تحریم بود به سختی صورت می گرفت و هزینه های 
بسیار باالیی داشت اما با اجرایی شدن برجام هزینه های نقل و انتقاالت بسیار پایین می آید 

و مراوداتی که با شرکای تجاری خود داشتیم با هزینه و اطمینان باالیی صورت می گیرد.«

بانک ها زمینه مراودات مالی را
 پیش از لغو کامل تحریم ها فراهم کنند



محمد باقر هوشنگی،کارشناس بیمه سالمت در گفت وگو با سپید تجمیع بیمه ها را یک موضوع قانونی 
دانست و گفت: »قانونگذار کامال روشن و شفاف بیان کرده است که باید تجمیع صورت گیرد. تاکید 
قانونگذار بر تجمیع منابع است که در نهایت یک سازمان با توجه به سیاست هایی که وزارت بهداشت 
طراحی می کند، تصمیم گیری در مورد منابع را برعهده گیرد. در واقع این موضوع یکی از الزامات نظام 

سالمت در تجمیع منابع است که باید اجرایی شود.«
وی نسبت به تفسیرهای متفاوت این قانون ازسوی برخی افراد انتقاد کرد و ادامه داد: »کسی نمی تواند 
نسبت به قانون تفسیر خاصی داشته باشد. فقط مجلس شورای اسالمی می تواند این قانون را تفسیر کند. 
اگر کسی در این زمینه مشکل دارد باید از قانونگذار تفسیر تجمیع را استعالم کند. در صورتی که نسبت 
به این موضوع نظر منفی وجود دارد، می توان آن را به صورت الیحه در مجلس بررسی کرد. چارچوب 

قانون مشخص است وهمه باید به سمت عملیاتی کردن این قانون حرکت کنند.«
هوشنگی تاکید کرد: »اگر مشکل تجمیع مربوط به میزان حق بیمه ها است می توان پیشنهاد داد که این 

اصالح صورت گیرد ولی این موضوع نباید مانعی برای تجمیع شود.باید توجه داشت که یکی از راه های 
جبران نقدینگی و کسری ها این است که بتوانیم بیمه ها را تجمیع کنیم که در این بین باید فرایندها را 

نیز اصالح کنیم.«
وی افزود: »باید هر مساله ای که اشکال دارد اصالح شود. اگر نیاز به ساختار داریم پیشنهاد آن را ارائه 
دهیم و مدام موضوع را رد نکنیم. باید بیمه ها الزامات مورد نیاز خود را به نمایندگان مجلس و دولت اعالم 
کنند.این موضوع یک اصل پذیرفتنی در دنیا است و چیزی نیست که ما آن را ابداع کرده باشیم. برای اینکه 
طرح تحول سالمت با موفقیت روبه رو شود، یکی از راهها این است که تجمیع منابع صورت گیرد. اگر 

به دنبال تحول هستیم باید این اقدامات را انجام دهیم.«
کارشناس بیمه سالمت تاکید کرد: »تجمیع بند قانونی و تکلیف است و باید انجام شود. یکی از الزامات 
نظام هایی که طرح تحول سالمت را شروع کردند تجمیع منابع بوده است. اگر به دنبال طرح تحول 
سالمت پایدار هستیم باید تجمیع منابع شکل گیرد. نظرات در مورد تجمیع مختلف است و بحث  در 
مورد تجمیع و اظها نظرها زیاد شده است. باید این مسیر انجام شود تا بهانه ای نشود که بگوییم طرح تحول 

نظام سالمت با مشکل روبه رو شد.«

تفسیرهای متفاوت از اجرای یک قانون 

یک ریال برای ساخت 
بیمارستان در تهران 

هزینه نکردیم و نمی کنیم

ایسنا: وزیر بهداشت، تهران را از نظر خدمات 
دانست.  مناطق  فقیرترین  جزو  بیمارستانی 
سیدحسن هاشمی با بیان اینکه در برخی از مناطق 
و صددرصد  ندارند  بیمارستان  مردم  تهران 
تخت ها اشغال شده است، گفت: »این افراد 
چگونه می توانند کاهش سهم پرداخت را شاهد 
باشند. البته امیدواریم با همت شهرداری تهران، 
تعداد قابل توجهی از تخت های بیمارستانی 
ساخته شود و مدیریت شهری با همت خود در 
تهران این نقض را برطرف کند و الگویی برای 
سایر شهرها باشد.« وزیر بهداشت افزود: »یک 
ریال برای ساخت بیمارستان در تهران هزینه 
نکردیم و نمی کنیم چراکه برای این شهر امکانات 
تامین می شود و ما پول را به مناطق محروم می بریم 
و خدمات را به سایر استان های محروم خواهیم 
داد تا مردم کمتر برای استفاده از خدمات درمانی 
به تهران بیایند و با کمک مردم تهران از سایر 

شهرها محرومیت زدایی خواهیم کرد.«

نحوه تامین هزینه های درمان بیماران 
آسیب دیده ناشی از اسیدپاشی

خانه ملت: عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
از بررسی طرح مقابله با اسیدپاشی در این 
کمیسیون خبر داد و گفت: »باید نحوه تامین 
هزینه های درمان بیماران آسیب دیده ناشی از 
اسیدپاشی به دقت بررسی و مشخص شود.« 
رسول خضری با اشاره به بررسی طرح مقابله 
با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از 
آن در کمیسیون بهداشت افزود: »در این طرح 
بحث هزینه های درمان بیماران و میزان ضایعه 
از سوی پزشک قانونی باید به دقت مشخص 
شود تا بتوان برنامه ریزی دقیقی در زمینه تامین 
هزینه های درمانی آنها داشت. البته در این میان 
الزم است کمیسیون برنامه و بودجه نیز نظرات 
خود را پیرامون این موضوع ارائه کند.« خضری با 
بیان اینکه نباید از درمان فردی که مورد اسیدپاشی 
واقع شده غافل شد،  تصریح کرد: »بیمار باید 
حامی داشته باشد تا بتواند هزینه های سنگین 
درمان خود را پرداخت کند در این زمینه نقش 
بیمه ها نیز پررنگ تر از قبل خواهد شد. ضمنا 
بیماران  پایه اصلی هزینه های درمان  بیمه ها 
اسیدپاشی هستند و باید در طرح مذکور نقش 

آنها دیده شود.«

اتصال 10هزار مرکز بهداشتي، درماني 
و تشخیصي به شبکه ملي سالمت 

موج: مسئول دفتر فناوري اطالعات وزارت 
بهداشت با اشاره به راه اندازی شبکه ملي 
سالمت، اظهار داشت: »درحال حاضر حدود 
10هزار مرکز بهداشتي، درماني و تشخیصي 
وزارت بهداشت به این شبکه متصل شده اند، اما 
15هزار خانه بهداشت و مرکز بهداشتي هنوز به 
این شبکه متصل نیستند. به همین دلیل، وزارت 
ارتباطات این همکاري را طبق تفاهم نامه با 
وزارت بهداشت انجام داده و از طریق طرح 
USO این زیرساخت ها را براي مناطق محروم 
فراهم کند.« حسین ریاضی از تسریع در ارائه 
داروي بیماران خاص با انجام تغییراتي در 
سیستم استعالم بیمه ها خبر داد و گفت: »برای 
این منظور کدینگ هاي حوزه سالمت توسط 
کارگروه  زیرمجموعه  که  کدینگ«  »کمیته 
الکترونیک سالمت است، تهیه شده است. و 
اعضای کارگروه موظف هستند این کدینگ 
را در سامانه هاي اطالعالتي خود استفاده کنند 
زیرا در این صورت تبادل و به اشتراک گذاري 
سالمت حوزه  سازمان هاي  بین   اطالعات 

 امکان پذیر مي شود.«

اخبار

دکتر  آقای   :alirezafarahani73
فرض کنید امام حسین)ع( االن در قید حیات 
بودن آیا  به شما توصیه نمی کردند که عدالت را 
در جایی که مسئولش هستید بر قرار کنید ؟ شما 
انسان خوبی هستید ولی اگر نتوانید عدالت را به 
سیستم درمان برگردانید، وزیر و مسئول خوبی 
نیستید. درد دل زیاد دارم ان شااهلل بتوانم روزی 

توی دانشگاه شما را ببینم .التماس دعا
آقای  سالم   :Resaneghalam
دکتر،قبول باشد.بیمارستان شهرستان کالت را 
دریابید در شهرسیل خیز کالت،این بیمارستان 
دکترمتخصص  و  قراردارد  درمسیر سیالب 
هم اصال ندارد. اگرمردم روزسه شنبه مریض 
بشوند... هیچکس پاسخگو نیست و درجاده 
کوهستانی شهرستان کالت یا باید صبرکنند تا 
اول هفته دکتربیاید و آن ها را ویزیت کند یا به 
مشهد مراجعه کنند... من آنچه که گفتم  از نزدیک 
دیده ام. وضعیت داروخانه و مرکزبهداشت این 
شهرستان هم خوب نیست، داروهای اشتباهی 
به مردم می دهند و هیچکس پاسخگونیست.
مشکالت  تا صدای  رسانه ام  یک  فقط  من 
مردم را به مدیران و مسوالن برسانم.امیدوارم 
این بارکه مشهد می آیید یک بازدید سرزده یا 
با تور رسانه ای ازبیمارستان و مراکزدرمانی و 

داروخانه این شهرستان داشته باشید.
شما  سالم  وزیر  آقای   :jalal3474
خودتان اهل فریمان هستی. این درست است 
که بیمارستان این شهر دستگاه سونوگرافی، 
ام  آر آی ندارد و مردم این شهربرای این موارد  
باید به مشهد بروند. من مادرم درد سنگ کلیه 
گرفت و ساعت 3 صبح رفتم مشهد. بیایید 
بگذارید؛  عادی  مردم  ما  جای  را  خودتان 

بی وسیله ،بی پول، چه از دستمان بر می آید.

Vahidfreedehrood: هر طرحی که 
بدون هزینه از سمت مردم باشد و پول از سمت 
دولت و یارانه ای باشد، نکات مثبت و منفی دارد. 
متاسفانه  این پول هنگفت به جای آن که صرف 
هزینه های سالمت بشود و امکانی دائمی برای 
سالمت مردم تامین کند؛ در بخش های دیگر 
صرف شود، مثال به جای آن که صرف بیمارستان،  
تجهیزات بیمارستانی، نیروی کار تازه و سایر 
موارد شود فقط مستقیم در قالب کارانه و یا 
افزایش حقوق، آن هم نه برای همه نیروهای 
فعلی بلکه بخشی از مدیران و قسمتی از شاغالن 
است. بدون شک با توجه به عدم راندمان، دست 
همانند  خورد.  خواهد  شکست  طرح  آخر 
حذف یارانه ها. ای کاش دولت به جای کم 
کردن پرداخت هزینه از جیب مردم و دادن پول 
یارانه سالمت به عده ای پزشک و سایرین در 
این حوزه، اقدام به تاسیس بیمارستان، تجهیز 
آن و سایر اقدامات کند.البته جا برای حرف زدن 
در این موضوع بسیار است واین طرح دارای 
حسن هایی است که اکثرا این حسن ها زود بازده 
و ظاهر فریب هستند ولی درآینده روزی که مردم 
به رایگان درمان شدند و پزشکان به حقوق چند 
ده میلیونی عادت کرده اند معایب آن مشخص 
خواهد شد. در این طرح هیچ جایی برای درآمد 

زایی اندیشه نشده است.

اینستانظر

آمــار

800/000
دبیر اجرایی همایش عمومی انجمن صرع ایران با اعالم ابتالی 800هزار نفر در کشور به بیماری صرع، گفت: 
»با احتساب خانواده های مبتالیان به صرع، می توان گفت سه تا چهار میلیون نفر از افراد جامعه درگیر بیماری 
صرع هستند.« طیبه عباسیون با بیان اینکه صرع از بیماری های درمان پذیر است، افزود: »هر چند آموزش درباره 
چگونگی برخورد با صرع تا حدودی ارائه می شود  اما این آموزش هاکافی نیست و مردم اغلب نمی دانند چگونه 
باید به فرد بیماری که دچار حمله صرع شده کمک کنند.« عباسیون با تاکید بر اهمیت زمان امدادرسانی در زمان 
بروز حمالت صرعی  اظهار داشت: »معموال حمالت صرع تا پنج دقیقه تمام شده و بیمار خودش هوشیار 
می شود، اما اگر حمله بیمار طوالنی تر از پنج دقیقه باشد، بیمار حین حمله به خودش آسیب رسانده باشد، تنفسش 
دچار مشکل شده و نفسش برنگردد، پس از حمله بیدار نشود، باردار باشد و اولین حمله صرع او باشد، در چنین 

شرایطی الزم است تا سریعا با اورژانس تماس گرفته شود. «

200
معاون طب سنتی وزارت بهداشت با بیان اینکه مدارک تکنسین های طب سنتی باید در اداره 
ارزشیابی وزارت بهداشت تایید شود و بعد از آن به آنان مجوز فعالیت قانونی داده شود، اظهار 
داشت: »درحال حاضر رشته های طب مکمل مانند طب سوزنی، کایروپراتیک و هومیوپاتی 
در دانشگاه های ایران تدریس نمی شود، اما کمتر از 200 نفر از افراد دوره دیده این رشته ها در 
خارج از کشور، در ایران فعالیت قانونی دارند.« محمود خدادوست با اشاره به ظرفیت طب 
مکمل در کشور اظهار داشت: »طب مکمل شامل رشته های مختلفی مانند کایروپراتیک، 
طب سوزنی و همیوپاتی است. رشته کایروپراتیک بیشتر برای درمان ناراحتی های عصبی و 
عضالنی و اسکلتی کاربرد دارد و اکنون حدود 150 تحصیلکرده این رشته در کشور مجوز 

فعالیت دارند.« 

37/000
مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور از اهدای خون بیش از 37 هزار نفر در ایام تاسوعا و عاشورای 
حسینی و در راستای طرح نذر اهدای خون خبر داد. علی اکبر پورفتح اهلل گفت: »برنامه نذر اهدای خون 
سازمان انتقال خون ایران برمحور شعار سازمان جهانی بهداشت برای تامین خون سالم و کافی استوار 
است. بر همین اساس این برنامه عالوه بر تامین خون کافی، در گسترش اهداکنندگان مستمر خون، 
افزایش ضریب امنیت خون و سالمت آن نقش مهمی دارد.« مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور 
همچنین از مراجعه 45 هزار و 153نفر داوطلب اهدای خون در شب تاسوعا و روزهای تاسوعا و عاشورا 
به این سازمان خبر داد و تصریح کرد: »از این تعداد 37 هزار و 953 نفر موفق به اهدای خون شدند. 
 همچنین در این مدت 8386  نفر از دارندگان نذر خون به مراکز انتقال خون کشورمراجعه و ثبت نام

 شده اند که طبق نوبت تا اربعین حسینی اهدای خون خواهند داشت.«
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نرخ تورم در بهداشت و درمان از نرخ تورم کشوری باالتر است

تجمیعبیمههامشکالتمالیطرحتحولرابرطرفنمیکند
 لیال شاهی

وقتی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تکلیف تجمیع بیمه ها را روشن و اعالم کرد که 
تنها تجمیع منابع انجام خواهد شد؛ موجی از 
نارضایتی ها به خصوص از سوی وزارت بهداشت 
شکل گرفت چرا که از نظر آنها تجمیع بیمه ها تنها 
راه حل برای خارج شدن از بحران و ضامنی برای 
ادامه حیات طرح تحول سالمت است، به خصوص 
این روزها که به قول هاشمی، نظام سالمت با سیلی 
صورت خود را سرخ نگه داشته است.حال تاکید 
بر اجرای تجمیع بیمه ها بحث های کار شناسی 
گسترده ای را در سطوح مختلف تصمیم  گیری نظام 

سالمت کشور مطرح کرده است. 
امیرعباس فضائلی، رئیس گروه اقتصاد و درمان 
سازمان تامین اجتماعی درگفت وگو با سپید در این 
زمینه گفت: »براساس سیاست های کلی سالمت، 
مدیریت منابع سالمت توسط نظام بیمه ای با لحاظ 
محورهایی که وزارت بهداشت در نظام سالمت 
تعیین می کند باید صورت گیرد. بنابراین، تعیین 
تکلیف اینکه تجمیع ساختاری در حوزه بیمه های 
درمانی صورت گیرد یا اصال تجمیعی صورت 
نگیرد، در حوزه تکالیف و وظایف تولیت نظام 
بیمه ای است که این تولیت بر عهده وزیر رفاه 
است. البته، دغدغه های مربوط به پایداری مالی 
اجرای برنامه های سالمت باید قبل از شروع برنامه 
از سوی تولیت نظام سالمت پیش بینی می شد و 
قاعدتاً وزارت بهداشت در این جایگاه حتما به این 
موضوع توجه داشته است. نکته مهمی که در این 
مرحله باید به آن توجه داشت، نتایجی است که 
از اجرای این برنامه ها باید حاصل شود. در حال 
حاضر، وزارت بهداشت باید گزارش دهد که آیا 
به نتایجی که در برنامه ها مطرح شده دست یافته 

است یا خیر.« 

پاسخ نبود پایداری تامین مالی نظام 
سالمت تجمیع بیمه ها نیست

وی ادامه داد: »مشکل اصلی که در خصوص عدم 
تجمیع بیمه ها مطرح شده، پایداری منابع مالی برای 
تداوم اجرای طرح تحول سالمت است. این نکته ای 
است که قبل از شروع طرح تحول سالمت باید به 
آن توجه می شد. در حال حاضر، پاسخ مشکل 
تامین منابع مالی، اصالح یا تجمیع صندوق های 
بیمه ای نیست چرا که وضعیت مالی صندوق ها 
نشان می دهد که اجرای برنامه های طرح تحول 
نظام سالمت، پایداری مالی این صندوق ها را با 
چالشی جدی مواجه ساخته است و این صندوق ها 

در معرض بحران قرار دارند.«
فضائلی تاکید کرد: »هزینه های سالمت کشور 
شرایط  در  رشد  این  و  یافته  افزایش  به شدت 
درمانی  هزینه های  باعث شده  اقتصادی  رکود 
سازمان های بیمه گر از منابع آن ها پیشی گیرد. در 
این شرایط، تجمیع صندوق ها نه تنها کمکی به حل 
مشکل تامین مالی نخواهد کرد بلکه مشکالت را 

بیشتر می کند. یعنی هزینه اصالح ساختار، باری بر 
دوش نظام سالمت می شود که در   نهایت آشفتگی 
نظام سالمت را بیشتر خواهد کرد. چنین اقدامی 
را نمی توان برای هیچ نظام سالمتی با شرایط 
موجود ایران توصیه کرد.« وی در رابطه با دغدغه 
مطرح  شده در خصوص تامین مالی طرح تحول 
نظام سالمت، تاکید کرد: »باید نگاه به مسئله و 
همینطور استراتژی مواجهه با این مشکل را اصالح 
کنیم. برای اینکه بتوانیم تامین مالی در نظام سالمت 
را بنابرمبانی اقتصاد سالمت اصالح کنیم باید این 

اقدام را از مدیریت عرضه شروع کنیم.«

هیچ محاسبه رسمی در خصوص کاهش 
پرداخت از جیب، وجود ندارد

فضائلی ادامه داد: »در صحبت های مختلفی که 
مطرح می شود، اهداف اجرای طرح تحول سالمت، 
ارتقاء کیفیت خدمات، عدالت در دسترسی و 
محافظت مالی افراد در مقابل هزینه های درمانی 
اعالم شده است.حال سوالی که مطرح می شود این 
است که آیا اهدافی که پیش بینی شده بود، اتفاق 
افتاد؟ آیا پرداخت از جیب افراد کاهش پیدا کرده 
و اثباتی برای آن وجود دارد؟ در واقع باید گفت که 
هیچ محاسبه رسمی در خصوص کاهش پرداخت 
از جیب وجود ندارد. این در حالی است که مرجع 
رسمی اعالم این موضوع تنها مرکز آمار ایران است 
که هنوز در این خصوص آماری ارائه نکرده است. 
البته گزارشاتی توسط مراکز مختلف وابسته به 
وزارت بهداشت در مورد پرداخت از جیب منتشر 
می شود ولی تاکنون مستندی در رابطه با نتایج و 
اثرات اصالح نظام پرداخت در حوزه سالمت بر 
توزیع درآمد بین ارائه دهندگان خدمات مشاهده 
نشده است.« وی به زیر ساخت های استقرار نظام 
سالمت مطلوب در کشور و مالحظات و ابعاد 
معطوف به مدیریت طرف عرضه، به عنوان پاشنه 
آشیل موفقیت طرح تحول نظام سالمت، اشاره کرد 

و گفت: »آیا استقرار نظام درمانی که تکلیف برنامه 
پنجم توسعه بوده اصالح شده است؟ آیا براساس 
تکلیف بند الف ماده 35 برنامه پنجم توسعه، پرونده 
سالمت در کشور مستقر شده است؟ آیا سطح 
بندی خدمات و نظام ارجاع به عنوان اولویت های 
استقرار سازوکار خرید راهبردی در نظام سالمت 
اجرا شده است؟ آیا بسته خدمات پایه و راهنماهای 
بالینی تعریف شده است؟ این موارد، تکالیف 
برنامه  و  کلی سالمت  در سیاست های  تولیت 
پنجم توسعه است که می تواند با کنترل و مدیریت 
هزینه ها به پایداری مالی منجر شود. فقدان این زیر 
ساخت ها نقش مهمی در بروز بحران تامین مالی 
بیمه های درمانی کشور دارد و این موضوعات به 
عنوان مطالبات جدی نظام بیمه ای از تولیت نظام 

سالمت مطرح است.«

قانون چه می گوید؟ 
فضائلی در رابطه با مبنای قانونی مربوط به تجمیع 
صندوق نیز به این نکته اشاره کرد و افزود: »تبصره 
4 بند ب ماده 38 برنامه پنجم توسعه تصریح کرده 
است امکانات، تعهدات و منابع سازمان تامین 
اجتماعی از تجمیع مستثنی است. ماده 27 قانون 
برنامه پنجم توسعه، اصالح نظام تامین اجتماعی 
تامین اجتماعی چند الیه  نظام  استقرار  را در 
تعریف کرده است، به این معنی که در هر الیه 
بیمه درمان توام با بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی 
و دیگر مزایای بیمه اجتماعی مطرح در قانون 
ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ارائه 
شود. در   نهایت، در بند 42 سیاست های کلی 
برنامه ششم توسعه نیز تاکید شده است که باید 
ساختار نظام بیمه های کشور به گونه ای تغییر یابد 
که سازمان های بیمه تامین اجتماعی تشکیل شود. 
تنها برداشتی که از این موضوع می شود این است 
که براساس برنامه ششم توسعه و در تداوم برنامه 
پنجم توسعه و سیاست های کلی نظام سالمت 

سازمان های تامین اجتماعی مشابه سازمان تامین 
اجتماعی که وجود دارد تشکیل خواهد شد.« وی 
ادامه داد: »براین اساس سازمان تامین اجتماعی 
نیروهای  اجتماعی  تامین  سازمان  کارگری، 
مسلح، سازمان تامین اجتماعی کشوری، شامل 
افراد مشمول استخدام کشوری و سازمان تامین 
اجتماعی فراگیر یا سایر اقشار تشکیل می شود که 
همه این سازمان ها بیمه پایه درمان را یا از سازمان 
بیمه سالمت یا از سازمان هایی که این استاندارد ها 
نظر  به  می کنند.  خریداری  می دهند،  ارائه  را 
می رسد که قوانین باالدستی کامال روشن کرده که 
چه اقداماتی باید انجام شود. در اینجا دیگر بحث 
تجمیع به تعبیری که در ابتدا مطرح شد منتفی است 
و بنا به تاکید وزیر رفاه به عنوان متولی نظام بیمه ای، 
این وحدت رویه و یکپارچگی است که باید نظام 

بیمه سالمت کشور به دنبال آن باشد.«

انتقاد بر افزایش تصدی گری وزارت 
بهداشت

تامین  سازمان  درمان  و  اقتصاد  گروه  رئیس 
اجتماعی، با تاکید بر اینکه پاسخ عدم پایداری 
تامین مالی نظام سالمت تجمیع بیمه ها نیست 
گفت: »در حال حاضر سهم تامین اجتماعی در 
تامین مالی نظام سالمت از 9 درصد به بیش از 
12 درصد افزایش یافته است. در حالی که منابع 
سازمان به این اندازه رشد نداشته است. علی رغم 
بحثی که در خصوص کاهش پرداخت از جیب 
می شود، اما شواهد منتشر شده توسط مراکز رسمی 
نشان می دهد که نرخ تورم در بهداشت و درمان از 
میانگین کشوری نرخ تورم باال تر است.« فضایلی 
نسبت به افزایش تصدی گری وزارت بهداشت 
انتقاد کرد و ادامه داد: »ما تجمیع منابع را از این منظر 
می بینیم که سیاست های کلی سالمت اجرا شود. 
یعنی طبق قانون ساختار نظام جامع و سیاست های 
کلی سالمت، کل منابع یارانه ای به صورت جداگانه 
و از طریق نظام بیمه ای هزینه شود. برخالف این 
موضوع شاهد هستیم که تولیت نظام سالمت منابع 
مالی را به سمت توسعه مراکز درمانی تحت اداره 
خود هدایت می کند که این روند باعث خواهد شد 
بر خالف تصریح و تکلیف سیاست های کلی 
سالمت بر تفکیک وظایف، تصدی گری وزارت 

بهداشت افزایش یابد.«
 وی با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسالمی 
در زمینه مدیریت جریان وجوه نظام سالمت 
افزود: » تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم مقررات مالی دولت توسط مجلس شورای 
اسالمی که در آن تکلیف شده وجوه ناشی از 
هدفمندی یارانه ها و مالیات ارزش افزوده مستقیما 
به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت 
منظور شود نیز باعث پیچیده تر شدن نظام تامین 
مالی سالمت و تضعیف نقش نظام بیمه ای در این 
رابطه، برخالف تاکید سیاست های کلی سالمت 
در خصوص تمرکز مدیریت وجوه نظام سالمت 

در نظام بیمه ای خواهد شد.«



 مینا دارابی

آموزش یکی از مهم ترین نهادهای زیربنایی هر کشور 
به شمار می رود که دسترسی آزاد و برابر همه مردم جامعه 
تصویری کلی از سهم هر کشور از عدالت را هویدا می کند. 
عالوه بر این اهمیت نهاد آموزش آنجا روشن می شود 
که به سهم آن در سرنوشت جوامع و اختراعاتی که منشأ 

خدمات بسیار به انسان ها شده پی ببریم. 
لزوم ورود بخش خصوصی و نقش آفرینی بیشتر آن 
در گستره نظام آموزشی کشور نکته ای است که از سوی 
وزیر بهداشت مورد، تأکید قرار گفته است. وی با اشاره به 
سابقه محدودیت هایی که درگذشته برای فعالیت نهادهای 
آموزشی خصوصی برای گسترش فعالیت های خود در این 
حوزه از مدیران وزارت بهداشت می خواهد که نترسند 
و نهادهای خصوصی را برای ورود به آموزش پزشکی 

آزادتر بگذارند.
حبیب اله پیروی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی  پیشینه نقش آفرینی نهادهای خصوصی در کشور را 
موفقیت آمیز نمی داند و می گوید: »اگر قصد ما از مشارکت با 
بخش خصوصی در زمینه آموزش پزشکی کاهش هزینه ها 
باشد، این هدف حاصل نمی شود چون هزینه موردنیاز 
بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است و 
افرادی که به دنبال گسترش بخش خصوصی هستند اغلب 
از توان مالی باالیی برخوردارند. ورود بخش خصوصی 
به هر حوزه ای ازجمله آموزش پزشکی این بیم را ایجاد 
می کند که  بیشتر به سمت جذب افراد ثروتمندتر بروند 
که این امر مغایر با اصول دسترسی برابر به آموزش است.«
وی بر این باور است که کمبودی در زمینه تأمین نیروی 
انسانی موردنیاز کشور نداریم و بازار ما از فارغ التحصیالن 
پزشکی اشباع است بلکه باید به فکر ایجاد موقعیت های 

شغلی باشیم. پیروی از همین گفته ها نتیجه می گیرد: »در چنین 
شرایطی نیازی به حضور بخش خصوصی در زمینه تربیت 
نیروی انسانی و حرفه ای نیست و ورود بخش خصوصی 
تنها به دسترسی بخشی از مردم که توانایی اقتصادی باالیی 

دارند منجر می شود.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 
اینکه حضور بخش خصوصی باید موردی و به سفارش 
بخش دولتی باشد، تصریح می کند: »واگذاری مدیریت 
و اداره قسمتی از یک نهاد به بخش خصوصی ازجمله 
مسئولیت  واگذاری  در خصوص  که  است  روش هایی 
نهادهای دولتی به بخش خصوصی درگذشته تجربه شده 
این  از  تجربیات  این  نقایص  رفع  با  می توان  که  است 

شیوه ها استفاده کرد.«
دنبال  خصوصی  بخش  ازآنجاکه  پیروی  گفته  به 
سودجویی است، ممکن است سبب شود این بخش از 
برآوردن نیازهای جامعه غافل شود ازاین رو باید سیستم 

نظارتی قوی برای رصد اقدامات بخش خصوصی طراحی 
کنیم.

وی با شرح مثالی در این زمینه می گوید: »توسعه رشته های 
دکتر و ارشد در دانشگاه های خصوصی و دولتی به خوبی 
نشانگر آن است که گرایش به سمت رشته هایی است که 
از یک سو راحت تر می توان دانشجو تربیت کرد و از سوی 
دیگر به امکانات جنبی کمتری برای آموزش نیازمندیم.«

ایجاد فضای رقابتی برای حضور بخش خصوصی 
در آموزش پزشکی

پزشکی  علوم  دانشگاه  استادیار  ملکی  محمدرضا 
دانشگاه ایران با حبیب اله پیروی در زمینه وظیفه دولت 
در ارائه خدمات آموزشی و مازاد نیروی تربیت شده در 
حوزه نظام سالمت موافق است. وی ایجاد فضای رقابتی 
بین نهادهای ارائه دهنده خدمات را یک پیش شرط مهم 
برای حضور بخش خصوصی در زمینه آموزش پزشکی 
می داند و می گوید: »در حال حاضر شاید دانشگاه ها در 
زمینه سطح  اما در  کنند  رقابت  باهم  دانشجو  پذیرش 
کیفی آموزش ارائه شده هیچ رقابتی وجود ندارد. اگر در 
زمینه مدیریت نهادهای آموزشی نتوانیم زمینه و شرایط 
رقابتی بین نهادهای ارائه کننده آموزش ایجاد کنیم این 
مسئله به ضرر دانشجویان خواهد بود و سیستم آموزشی 

عقب می افتد.«
وی برای تحقق این هدف تعریف استاندارهایی از 
سوی دولت را الزامی می داند و تصریح می کند: »تعریف 
استانداردهایی از سوی دولت برای فعالیت بخش خصوصی 
نهادهای خصوصی را مدیریت می کند. اگر بخش خصوصی 
بر اساس منطق علمی وارد شود منجر به کیفیت آموزشی 
خواهد شد اما اگر بنا باشد به شیوه کنونی عمل کنیم، 

نخواهیم توانست به این سمت برویم.«

  ثمین چراغی

اولین  شاید  خورد،  می  گوش تان  به  که  دادسرا  نام 
چیزی که به ذهن تان برسد قاتلی باشد با لباسی خونی 
یا حتی دزد و قاچاقچیانی با دست و پایی به زنجیر بسته. 
اما دادسرای پزشکی، می تواند همه تصورتان را بهم بریزد. 
از این پس،به طور مرتب به خیابان قائم مقام فراهانی، نبش 
کوچه گلریز خواهیدآمد، همان جایی که شعبه 9دادسرای 
پزشکی مستقر است، همان جایی که ممکن است محترم ترین 
اقشار هم درگیر پرونده های قضایی باشند.اما اطالع از این  
پرونده ها می تواند به جامعه پزشکی  کمک کند ت هم میزان 
خطاهای پزشکی کاهش یابد و هم روند رسیدگی به این 

پرونده ها به اطالع عموم پزشکان رسانده شود. 

همه چیز از یک درد گردن آغاز شد
یکی از پرونده های قضایی که به تازگی در شعبه 9 
دادسرای پزشکی، مورد رسیدگی قرار گرفت،  پرونده زنی 
61 ساله است که دو بار زیر تیغ جراحی می رود و هر بار، 
قسمتی از بدنش فلج می شود. نوبان فشندی و امیررضا حجتی 
سعیدی، وکالی این پرونده هستند. مشروح گزارش را از 
زبان آن ها بشنوید:» موکل با تشخیص تنگی کانال نخاعی و 
بیرون زدگی دیسک بین مهره ای ستون فقرات گردنی توسط 
پزشک معالج )متخصص جراحی مغز و اعصاب( به انجام 
عمل جراحی توصیه شد. پس از انجام عمل جراحی، بیمار 
به آی.سی. یو منتقل شد و به داللت پرونده پزشکی، پس از 
جراحی و با هوشیاری کامل قادر به حرکت پاها نبود که با 
انجام ام.آر.آی و تشخیص تجمع خون و اختالل خونرسانی 
)ایسکمی( طناب نخاعی، یک روز بعد »بدون اخذ رضایت 
یا برایت مجدد« و تشریح دالیل و ضرورت های آن دوباره 
تحت عمل جراحی اصالحی قرارگرفت و نهایتا دو هفته 
بعد با وجود فلج کامل پای راست و فلج نیمه کامل پای 
چپ و عدم توانایی کنترل ادرار مرخص می شود. در حال 
حاضر و برحسب اظهار پزشکان متخصص بیمار دچار 
اختالل کنترل ادرار ناشی از مثانه عصبی و اختالل در کنترل 
مدفوع و ضعف چهار اندام است. موکل از زمان ترخیص 
تحت درمان های مختلف )از جمله فیزیوتراپی مستمر( قرار 
دارد و درمانهای مذکور تا این لحظه بی نتیجه است و حسب 

اظهار پزشکان متخصص روند بهبودی امیدبخش نیست.«
اما پزشک معالج، در متن دفاعیه خود نوشت:» بیمار من  
با عالئم پیش رونده حسی-حرکتی  به من مراجعه کرد که پس 
از ام آر آی مشخص شد که دچار تنگی کانال نخاعی-گردنی 
به واسطۀ دیسکوپاتی بوده که با وضعیت بالینی بیمار همخوانی 
داشته است. جراحی از نظرهای بالینی، الکتروفیزیولوژیکی 

و رادیولوژیکی به عمل آمد. در 
نتیجه پس از عمل  بیمار قادر 
در  که  نبود  پاها  حرکت  به 
متوجه  رادیولوژیک  بررسی 

هماتوم شدیم و بالفاصله ریویزیون 
جراحی انجام شد. لذا این مسئله 
به عنوان عارضه محسوب  شود نه 

تقصیر و این ادعای وکیل شاکی که فرورفتن 
پیچ به نخاع عامل بروز این وضعیت بوده، صحیح 

نیست. در دوره پس از عمل جراحی مجدد بیمار تحت 
درمان فشرده قرارگرفت و عالئم حسی-حرکتی ایشان رو 
به بهبودی رفت به نحوی که در هنگام ترخیص بهبودی 

قابل رؤیت بود.«

عمل جراحی موجب ضعف حرکتی شد
در دادسرای پزشکی، ابتدا هر پرونده ای به کمیسیون های 
امر  این  از  پرونده هم مستثنا  این  ارجاع می شود.  ویژه 
نیست. فشندی و حجتی سعیدی در این باره می گویند: 
»حسب دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای جرایم پزشکی 
موضوع به کمیسیون سه نفره تخصصی سازمان پزشکی 
قانونی)متشکل از یک نفر پزشک قانونی، یک نفر متخصص 
نورولوژی و یک نفر متخصص اورولوژی( ارجاع شد و 
این کمیسیون نتیجه گرفت: بیمار به دنبال عمل جراحی 
در ناحیه گردن دچار عوارض ذیل گردیده است:1( ضعف 
 حسی- حرکتی اندام فوقانی و تحتانی راست که ارش

)ارش مانند دیه است، تنها تفاوت این دو در این است که 
دیه میزان مشخصی دارد، اما ارش توسط کارشناس پزشکی 
قانونی مشخص می شود( آنها به میزان 40 درصد دیه کامل 
انسان تعیین می گردد.2( ضعف حسی- حرکتی مختصر 
اندام فوقانی و تحتانی چپ که ارش آنها به میزان بیست 
و پنج درصد دیه کامل انسان تعیین می گردد. 3( اختالل 

اختالل  به صورت  اسفنکتری 
نسبی در کنترل ادرار و مدفوع که نیازمند 
تخلیه ادرار است و ارش اختالل کنترل 
ادرار به میزان 33 درصد دیه کامل انسان 

و ارش اختالل نسبی در کنترل مدفوع 
به میزان 9 درصد دیه کامل انسان است که 

ارش ضایعات فوق در میزان قصور قابل محاسبه است. این 
نظریه در مهلت قانونی مورد اعتراض مشتکی عنه)پزشک 
معالج( قرار گرفت و بنابر دستور بازپرس موضوع مجددا 
به کمیسیون پنج نفره )شامل یک نفر متخصص پزشکی 
قانونی، یک نفرمتخصص اورولوژی و سه نفر متخصص 

جراحی مغز و اعصاب( ارجاع شد.«

میزان قصور پزشک، 39 درصد اعالم شد
بازپرس دستور رسیدگی مجدد کمسیون را داد و نتایج 
زیر به دست آمد:» از نظر اعضای کارشناسی قصور تکنیکی 
پزشکی در حین عمل در بروز عارضه اختالل حرکتی و 
عدم کنترل ادرار و مدفوع نقش داشته است و در خصوص 
اندیکاسیون عمل)توجیه علمی جهت انجام عمل جراحی( نیز 
ابهاماتی وجود دارد و هرچند بالفاصله پس از بروز عوارض 
عمل جراحی صورت پذیرفته است، اما در بروز عوارض 
موجود قصور ناشی از عمل جراحی نقش داشته است که 
میزان قصور پزشک معالج به میزان 39 درصد تعیین می گردد.«

پزشک  بعد،  ماه  پنج 
معالج این پرونده، در نهایت 
با حکمی دادگاه به شرح زیر، به پرداخت 
دیه محکوم شد:» در خصوص اتهام  پزشک فاقد سابقه 
کیفری، مبنی بر ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از 
قصور پزشکی دادگاه با توجه  به شکایت شاکی خصوصی و 
اظهارات وکیل وی و کیفرخواست دادسرا و نظریه کمیسیون 
پزشکی قانونی و اقاریر صریح وی و سایر قراین و امارات 
موجود، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به 
مواد 316 و 318 و 319 و 302 و 495 و تبصره 3 ماده 295 
از قانون مجازات اسالمی)مصوب 1375( پزشک معالج را 

به پرداخت دیات ذیل
 1( 40 درصد دیه کامل از جهت ضعف حسی- حرکتی 

اندام فوقانی و تحتانی راست
 2( 25 درصد دیه کامل از جهت ضعف حسی- حرکتی 

اندام فوقانی و تحتانی چپ 
3( 33 درصد دیه کامل از جهت اختالل کنترل ادرار

4( نه درصد از جهت اختالل نسبی در کنترل مدفوع در 
حق شاکی، و نیز توبیخ با درج در پرونده محکوم کرد.«

نظامپرستاری

منتخب چهارمین دوره انتخابات شورای عالی نظام پرستاری با 
تأکید بر تعامل و همدلی منتخبان دوره جدید گفت: »اصالح قانون 

سازمان نظام پرستاری از اولویت های مهم دوره جدید است.«
حمیدرضا عزیزی بازنگری در قانون و ساختار تشکیالتی سازمان 
را یکی از اولویت های پیش روی شورای عالی نظام پرستاری در 
دوره چهارم خواند و گفت: » قانون و ساختار فعلی نظام پرستاری 

که نیازمند اصالح و بازنگری است.«
همچنین وی معتقد است که انتخابات نظام پرستاری نیاز به 
بازنگری دارد. عزیزی توضیح داد: »بهیاران جمعیت قابل توجهی 
را به خود اختصاص داده اند اما با توجه به اینکه آموزش بهیاری 
چندین سال است که متوقف شده است، تعداد این  همکاران نیز 
کم شده ولی در ترکیب شورای عالی همچنان 5 سهمیه به این 

گروه اختصاص دارد.«
عزیزی افزود: »این در حالی است که همکاران فوریت پزشکی 
هیچ سهمی در این میان ندارند یا از گروه هوشبری و اتاق عمل یک 
نفر داریم.«به گفته این منتخب شورای عالی نظام پرستاری، شورای 
نظارتی نیز از دیگر مباحثی است که باید موردبازنگری قرار گیرد. 
در ادامه وی به ترکیب دوقطبی ایجادشده در فضای انتخاباتی 
دوره چهارم سازمان نظام پرستاری اشاره کرد و گفت: »به هرحال 
وجود طیف های مختلف در انتخابات فرصتی ایجاد کرد تا انتخابات 
با شورونشاط خاصی برگزار شود ولی آنچه هم اکنون مهم به نظر 
بین  در  پویایی  و  نشاط  رویه همدلی، وحدت،  ایجاد  می رسد، 
جامعه پرستاری است.« به گزارش روابط عمومی نظام پرستاری، 
عزیزی افزود: »هر دو طیف مستقل و عدالت خواه هم اکنون دارای 
تراز قابل مالحظه ای از منتخبان کلی سازمان نظام پرستاری را 
تشکیل می دهند و این دوقطبی شدن شرایط هم می تواند فرصتی 
برای اعتالی حرفه باشد و هم می تواند تهدیدی در این عرصه 

محسوب شود.«

لزوم بازنگری در قانون سازمان 
محکومیت پزشک متخصص به دیه و توبیخ کتبینظام پرستاری

بیم و امیدها ی ورود بخش خصوصی به آموزش پزشکی
رقابت 8 هزارنفری

 در آزمون 
PhDرشته های علوم پایه 

دانشگـاه

 )PhD( تخصصی  دکتری  آزمون 
رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، 
سنتی  طب  و  دندان پزشکی  داروسازی، 
سال تحصیلی  95- 94 روز 14 آبان با 

رقابت 8 هزار داوطلب برگزار می شود.
سازمان سنجش پزشکی خبر داد که در 
آزمون دکترا تخصصی گروه علوم پزشکی 
تعداد 8 هزار و 299 نفر شرکت کننده هستند 
که از این تعداد 5 هزار و 323 داوطلب 
زن و دو هزار و 976 داوطلب مرد هستند.

به گفته رئیس سازمان سنجش پزشکی 
این آزمون برای 60 رشته در 9 صبح پنجشنبه 
14 آبان در 8 شهر تهران، اصفهان، تبریز، 
مشهد، کرمانشاه، کرمان، شیراز و اهواز 

برگزار می شود.
محمدحسین پور کاظمی در خصوص 
زمان دریافت کارت آزمون گفت: »داوطلبان 
می توانند در روزهای 12 و 13 آبان ماه 
وارد سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 
شده و نسبت به پرینت کارت آزمون خود 
اقدام کنند.« وی درباره تاریخ انتشار کلید 
اولیه آزمون تصریح کرد: »هر رشته دفترچه 
جداگانه دارد و پس از برگزاری آزمون 

کلید اولیه 20 آبان ماه منتشر می شود.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی 
پیرامون نتایج اولیه خاطرنشان کرد: »پس 
از اعالم نتایج اولیه در نیمه دوم آذرماه 
به میزان دو برابر ظرفیت، داوطلبان برای 

مصاحبه معرفی می شوند.«
به گزارش خبرگزاری مهر وی در همین 
خصوص توضیح داد: »مصاحبه داوطلبان 
معرفی شده در طی 15 روز انجام می شود و 
درنهایت قبول شدگان در نیمسال دوم سال 
تحصیلی جاری تحصیل خود را شروع 

می کنند.«

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از ارائه 
دومین نامه وزرای علوم و بهداشت به رئیس جمهور، 
اعتبار به منظور اعطای وام شهریه به  برای تخصیص 

دانشجویان خبر داد.
به گزارش ایسنا، در پی کاهش اعتبار صندوق رفاه 
برای اعطای وام شهریه به دانشجویان و با توجه به آنکه 

85 درصد دانشجویان کل کشور شهریه پرداز هستند، 
ذوالفقار یزدان مهر گفت: »وزرای علوم و بهداشت طی 
امسال  اگر  که  کردند  تأکید  رئیس جمهور  به  نامه ای 
برای وام شهریه اعتباری در نظر گرفته نشود وضعیت 
بحرانی پیش می آید. رئیس جمهور هم این امر را به 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع داد و قرار شد 

100 میلیارد تومان برای وام شهریه تخصیص یابد اما 
تخصیص تاکنون 40 درصد آن یعنی 40 میلیارد تومان 

داده شده است که 37 میلیارد تومان 
آن به وزارت علوم و سه میلیارد 
تومان آن به وزارت بهداشت دارد، 

از  هنوز  مبلغ  این  البته 
نشده  دریافت  خزانه 

است.«

دانشجویان در انتظار وام شهریه

خبــر

ط��ی روزهای اخیر 
چن��د عک��س از ی��ک 
دخت��ر ج��وان که گویا 
بیم��اران  از  یک��ی 
بیمارس��تان آریا بوده 
و ب��ه دالیل��ی در زمان 
بس��تری ف��وت کرده 
در فض��ای مج��ازی 

می شود.  دست به دست 
از محت��وای عک��س پیداس��ت ک��ه عزی��زان آن مرحوم دلیل مرگ 
وی را قصور و اشتباه پزشک او می دانند. در همین زمینه احمد 
صادقی، پزشک بیمارستان آریا با انتشار نامه ای سرگشاده از خود 
دفاع کرده اس��ت. به گفته صادقی، او دو س��ال گذش��ته مس��ئولیت 

درمان این بیمار را به عهده داش��ته اس��ت.
به  جوانی  خانم   1391 سال  »در  آورده:  نامه  این  در  وی 
دردهای  دچار  قبل  3 سال  از حدود  که  ارجاع شد  این جانب 
شکمی و گاهی حمالت تب می شد که طبق بررسی های انجام شده 
با شک به توده سر پانکراس کاندیدای عمل جراحی شده بود. 
بامطالعه مجدد مدارک و شک در تشخیص داده شده بیمار جهت 
آندوسونوگرافی ارجاع شد که درنهایت تشخیص بیماری بسیار 
نادر مادرزادی کیست کولدوک تیپ 3 داده شد و با توجه به 
سایز کوچک تر از 3 سانتی متر، جهت درمان عالئم و پیشگیری از 
 ERCP ابتال به سرطان مجاری صفراوی، بیمار کاندیدای انجام
 1391 اسفند  اول  در  عمل  این  و  شد   sphinctrotomy و 
به علت خونریزی  انجام شد ولی  تهران  بوعلی  بیمارستان  در 
بسیار کمتر  بیمار  اسفنکتروتومی کامل نشد. پس ازآن دردهای 
شد و قرار شد یک سال بعد اسفنکتروتومی نیز تکمیل شود.«

وی در بخش دیگری از این نامه اظهار می نویسد: »30 بهمن 
1392 بیمار جهت ERCP دوم و اسفنکتروتومی به بیمارستان 
حاد  پانکراتیت  عارضه  دچار  متأسفانه  که  کرد،  مراجعه  آریا 
ورم  علی رغم شدت  انجام شده  مراقبت های  تحت  بیمار  شد. 
علت  به  بستری   16 روز  در  که  بود  بهبودی  به  رو  لوزالمعده 
خونریزی بسیار شدید گوارش، باوجود حضور بنده و پزشک 
بیهوشی و کادر درمان و نیز تزریق مایعات فراوان و خون طی 
دو ساعت از شروع عالئم فوت شد.« به نوشته این پزشک او 
تشکیل  بیمار  خانواده  شکایت  پی  در  که  دادگاهی  دو  هر  از 

می شود تبرئه شده است.

اندر حکایت مسئولیت خطیر 
پزشکان

روزانمه شماره680  5 آبان 1394

بازخوانی یک  پرونده واقعی  شکایت از پزشکان
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مشاور رئیس سازمان بهزیستی در توسعه منابع و سرمایه گفت: 
»مطالعات بین المللی در حوزه عوامل اجتماعی سالمت نشان 
می دهد که تنها 20 درصد از ارتقای شاخص های پایه سالمتی 
برعهده بیمارستان ها و سایر زیرمجموعه های سازمانی مستقیم 
وزارت بهداشت بوده و 80 درصد باید از طریق سایر دستگاه های 
کشور تامین  شود.« احمد فیاض بخش گفت: »خصوصی سازی 
حوزه درمان در صورتی می تواند مفید واقع شود که این حوزه 
از پشتوانه سیستم نظارتی قوی، دستورالعمل بالینی شفاف، نظام 
ارجاع،پزشک خانواده و همچنین کنترل و نظارت بر تعرفه های 
بخش خصوصی برخوردار باشد و در این صورت است که می توان 
امیدوار بود خصوصی سازی حوزه درمان باعث کاهش هزینه 
پرداختی از جیب مردم شود.« فیاض بخش با بیان اینکه عوامل 
اجتماعی سالمت از عوامل درمانی مهم تر هستند، افزود: »متاسفانه 
در برخی موارد اولویت ها فراموش می شود، لذا ممکن است به 
قصد جلب توجه عوام و به بهانه اینکه در حوزه بهداشت و درمان 
بسیاری از زیرساخت ها در اثر عدم سرمایه گذاری تاریخی در 

سطح نازلی قرار گرفته اند، شروع به تزریق بودجه کنیم.«
وی ادامه داد: »حتی اگر زیرساخت ها در وضعیت مناسب باشند، 
باز در تالش هستیم تا از آخرین تکنولوژی روز دنیا جهت درمان 
استفاده کنیم ولو اینکه این فناوری ها در اولویت و حد بضاعت 
کشور ما نباشند.« فیاض بخش افزود: »واگذاری بخش درمان 
به حوزه خصوصی به خودی خود بد یا خوب نیست، زیرا 
این تجربه در برخی کشورها باعث ارتقاء شاخص سالمتی و 
کاهش پرداختی از جیب مردم شده است، در حالی که در برخی 
کشورهای دیگر نتیجه عکس را شاهد بودیم.« عضو هیئت 
علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته اقتصاد 
و مدیریت سالمت گفت: »خصوصی سازی حوزه درمان در 

صورتی می تواند مفید واقع شود که از پشتوانه سیستم نظارتی 
قوی، دستورالعمل بالینی شفاف، نظام ارجاع و پزشک خانواده 
برخوردار باشد و در این صورت است که می توان امیدوار بود 
که خصوصی سازی حوزه درمان باعث کاهش هزینه پرداختی 
از جیب مردم شود.« وی ادامه داد: »با توجه به شرایط کشور که 
در خیلی موارد از سیستم نظارتی کارآمد برخوردار نبوده و شاید 
فساد و رشوه هم مزید بر علت شود، نمی توان بدون مطالعه و 
ایجاد زیرساخت های الزم حوزه درمان را به بخش خصوصی 
واگذار کرد.« فیاض بخش با بیان اینکه نظام ارجاع در کشورهایی 
مانند انگلیس و استرالیا بسیار قوی عمل می کند،گفت: »کشور 
انگلیس زمانی سرآمد دولتی سازی درمان بود، اما درحال حاضر 
تالش دارد تا این حوزه را به سمت بخش خصوصی سوق دهد. 
برای این اقدام باید ابتدا زیرساخت های نظارتی خود را قوی و 
در بیمارستان های دولتی انگیزه خصوصی سازی ایجاد کرد.« 
فیاض بخش افزود: »یکی از ایردات طرح خصوصی سازی 
حوزه درمان، نداشتن پایلوت در این زمینه است، بنابراین 

پیش بینی می شود که خطرات و خسارت های ناشی از واگذاری 
حوزه درمان به بخش خصوصی بویژه از لحاظ مالی بیشتر از 
مزایای آن باشد.« وی تصریح کرد: »اگر حوزه درمان به خصوص 
بیمارستان ها به حوزه خصوصی واگذار شوند گرچه در ظاهر 
هزینه بیمارستان ها کاهش می یابد، ولی ممکن است در نهایت 
پول بیشتری از دولت دریافت شود. دلیل این قضیه هم این 
است که دولت بدون ابزار نظارتی از یکسو نمی تواند در تعیین 
نیاز واقعی و تفکیک آن از تقاضای القائی مؤثر عمل کند، و 
از سوی دیگر بعد از خصوصی سازی باید درمان را از بخش 
خصوصی به وجود آمده در تحت هر شرایطی خرید خدمت 
کند.« فیاض بخش ادامه داد: »حال اگر بخش درمانی خصوصی 
که بعد از گسترش، دیگر رقیب جدی دولتی ندارد بخواهد غیر 
متعهدانه عمل کرده و از مزایای موتوپل به وجود آمده به نفع خود 
بهره ببرد، می تواند میزان نیاز را به عنوان وکیل بیماران و مردم، 

بسیار بیشتر از زمان دولتی بودن تعیین کند.«
در  بخش خصوصی  برای  نوع سودآوری  »این  افزود:  وی 
اثر افزایش ارائه خدمات، به خصوص زمانی که تنها مکانیزم 
پرداخت به ارائه کنندگان کارانه است، منجر به افزایش هزینه های 
دولت می شود. همچنین در شرایط رکود این امر می تواند باعث 
ورشکست شدن دولت ها به خصوص نظام های بیمه ای و تامین 
اجتماعی شود.« به گزارش »تامین24« فیاض بخش عنوان کرد: »از 
آغاز اجرای طرح تحول سالمت مسئوالن وزارت بهداشت همیشه 
به کاهش پرداخت از جیب مردم بعنوان مهمترین دستاورد طرح 
اشاره کرده اند،حال اگر در این برهه مسئوالن امر مراقب نباشند 
به سادگی می تواند شرایطی ایجاد شود که در نهایت مجموع میزان 
پرداخت از جیب مردم برای هزینه های درمانی بیش از قبل از 

اجرای طرح تحول شود.«

 پدیده مظفری

اخیرا اشخاص حقیقی و حقوقی با ثبت شرکت، برگزاری 
جلسات، تشکیل گروه در فضای مجازی و غیره اقدام به 
عضوگیری و تبلیغ برای تاسیس داروخانه های زنجیره ای 
می کنند. این داروخانه ها تحت عناوین مختلفی همچون 
فرانچایز ، همبسته و مدرن معرفی می شوند که طبق اعالم 
رسمی سازمان غذا و دارو درحال حاضر هیچ طرح و 
برنامه ای برای تاسیس داروخانه های زنجیره ای اشاره 
شده مورد تایید دولت و نمایندگان داروسازان در انجمن 
داروسازان ایران نیست. ناگفته نماند با وجود مخالفت های 
شدید از طرف داروسازان و به خصوص انجمن داروسازان 
ایران با این طرح، هر از گاهی از گوشه و کنار زمزمه هایی 
در راستای اقدام و برنامه ریزی برای اجرای این طرح به 

گوش می رسد.

بیداد سود و سرمایه بر سالمت جامعه
این صحبتی است که محمدباقر ضیاء، عضو هیئت مدیره 
انجمن داروسازان ایران نیز به آن اشاره می کند و به ما 
می گوید: »بعد از بحث و بررسی های زیادی که انجام 
شد، باید بگویم که انجمن داروسازان ایران با برپایی 
داروخانه های زنجیره ای مطلقا موافق نیست.« وی ادامه 
می دهد: »این طرح نه تنها در جهت منافع داروسازان نیست، 
بلکه در جهت منافع بیماران نیز نیست. با ارزیابی های دقیق 
می توان این طرح را بیداد سود و سرمایه بر سالمت جامعه 
دانست.« ضیاء با اشاره بر عدم وجود زیرساخت های الزم 
برای اجرای طرح در کشور می گوید: »در جامعه ای که 
زیرساخت های مناسب برای این کار وجود ندارد، اجرای 
این طرح صددرصد فاجعه ای باور نکردنی را به بار خواهد 
آورد. نمی دانم چه دست های پنهانی در این زمینه وجود 
دارد که علی رغم مخالفت های شدید انجمن داروسازان 
ایران، به عنوان نماینده داروسازان سراسر کشور، همچنین 
علی رغم مخالفت رئیس سازمان غذا و دارو و منتفی اعالم 
کردن طرح، باز هم این طرح سر درآورد.« وی همچنین 
از  به شور گذاشتن این طرح در شورای سیاست گذاری 
وزارت بهداشت و درمان یاد می کند و می گوید: »شورا نیز 

مخالفت خود را در این خصوص اعالم کرد. آنچه که مهم 
است بدانیم این است که دست هایی پنهانی وجود دارد که 
سعی بر اجرای این طرح در سراسر کشور دارد. ما تا آنجا 
که در توان داریم با استدالل و منطق از مسیرهای قانونی با 

خدمت و پشتیبانی همکاران با این کار مخالفت می کنیم.«

داروخانه های زنجیره ای باعث انحصار در دارو 
می شوند

سیدمهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران نیز با 
تاکید مجدد بر مخالفت انجمن با تاسیس داروخانه های 
زنجیره ای به خبرنگار ما می گوید: »ما معتقدیم اجرای 
این طرح به نوعی باعث انحصار در دارو خواهد شد و 
خالقیت و توانمندی همکاران داروساز را کاهش می دهد. 
اگر بحث داروخانه های زنجیره ای ارتقای خدمات باشد، 
قطعا ارتقای خدمات از طریق خود مسئوالن فنی و موسس 
می تواند مستقیما انجام گیرد. انجمن داروسازان ایران 
بسته های استاندارد را تعریف و فرایندهای آن را آماده 
کرده و این را با حمایت سازمان غذا و دارو تا آخر سال 
اجرایی خواهیم کرد تا داروخانه ها تحت پوشش این 

استاندارد خدمات بتوانند ارائه خدمت دهند.« سجادی با 
بیان اینکه این طرح باعث پیش روی به سمت دولتی شدن 
داروخانه ها می شود، می گوید: »اولین تجربه در این قسمت 
مختص بخش های دولتی است. داروخانه هالل احمر و 
زنجیره ای  نوعی شبکه  های  به  دانشگاه  داروخانه های 
هستند که ما مخالف توسعه آنها هستیم بنابراین می توان 
گفت سیستم دولتی به نوعی این موضوع را شروع کرده 
است و تا جایی که بتوانیم اجازه نمی دهیم که این سیستم 
در بخش خصوصی اعمال شود.« دبیر انجمن داروسازان 
ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا اجرای 
این طرح کمکی به کاهش هزینه در بخش توزیع دارو 
می کند یا نه، می گوید: »نه. مدت هاست که منافع و ضررهای 
داروخانه زنجیره ای را بررسی می کنیم. صحبت هایی است 
که می گویند شاید اجرایی شدن این طرح کاهش هزینه ها 
را در برداشته باشد یا سیستم توزیع ساماندهی شود. باید 
گفت، می توان اینها را از مسیرهای دیگری نیز پیش برد اما 
باید بدانید که تجربه داروخانه های زنجیره ای در جاهای 
دیگر چیز دیگری نشان داده است. بیشتر آن منافع متوجه 
کسانی می شود که دارند فرانچایزرها را تعبیه می کنند و 

مدیریت داروخانه های زنجیره ای را می گیرند.« وی ادامه 
می دهد: »قطعا این طور می شود که داروخانه های مستقل 
خصوصا داروخانه هایی که توان اقتصادی باالیی ندارند به 

سمت ورشکستگی پیش می روند.«

داروخانه زنجیره ای به اقتصاد ضربه می زند
شهاب الدین جنیدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان 
ایران نیز با گالیه از این طرح و با اشاره به اینکه در طی 
سال های گذشته بسیاری از داروخانه ها از خیابان های 
اصلی سطح شهر و مغازه های تجاری به سمت آپارتمان 
و پارکینگ تغییر مکان داده اند، اظهار کرد: »بسیار شاهد 
بودیم که داروخانه ها در کالن شهرها امکان ادامه فعالیت 
خود را در اماکن معمول تجاری از دست می دهند که این 
امر نشان از اقتصاد بیمار این مراکز دارد و مسئوالن فنی و 
موسسان داروخانه ها سعی داشتند با صبوری در طی تمامی 
دوران جنگ ، سختی ها و تحریم ها دارورسانی به بیماران 
را به خوبی انجام دهند .« وی با اشاره به اینکه تدریجا ادامه 
فعالیت نه تنها صرفه اقتصادی برای آنها ندارد، بلکه غیر 
ممکن می شود ؛ افزود : »توجه خاص در توزیع برخی اقالم 
دارویی به داروخانه های دولتی و حمایت سازمان های 
بیمه گر جهت تایید نسخ برخی داروها سبب شده تا 
داروخانه های بخش خصوصی جان نصف و نیمه خود را 
از دست دهند.« وی اذعان داشت : »اقتصاد داروخانه های 
بخش خصوصی با چالش اساسی مواجه است و تاسیس 
داروخانه های زنجیره ای سبب از بین رفتن این مراکز 

خواهد شد.«
در همین راستا سیدعلی فاطمی عضو هیئت مدیره 
ایجاد  اینکه  به  اشاره  با  نیز  ایران  انجمن داروسازان 
رفتن  حاشیه  به  سبب  زنجیره ای  داروخانه های 
اظهار کرد:  داروخانه های بخش خصوصی می شود، 
»ایجاد این نوع داروخانه ها با توسعه بنگاه های کوچک و 
زودبازده منافات دارد، زیرا انحصار در بازار دارو به وجود 
آورده و کیفیت ارائه خدمات در رقابت از بین خواهد 
رفت.« به گفته فاطمی اجرای این طرح در درازمدت 
ورشکستگی داروخانه های بخش خصوصی را به دنبال 

خواهد داشت .

چهکسیازتاسیسداروخانههایزنجیرهایسودمیبرد؟

خصوصی سازی درمان نظارت فوری می خواهد
تنها محصوالت ارگانیک 
واقعی مجوز استفاده از 

این عنوان رادارند

تــازه ها

غذایی  فراورده های  بر  نظارت  مدیرکل 
آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو  
با اشاره به این که امروزه در سراسر دنیا، 
تولید محصوالت ارگانیک رو به گسترش 
است، گفت:» دلیل این موضوع استفاده 
مخاطره آمیز  شیمیایی  ازمواد  نکردن 
درروند تولید، فراوری و بسته بندی آن ها 
تولید  زمان  و  مهم  این ویژگی  و  است 
مواد اولیه آنها تا هنگام رسیدن محصول 
است.«  محفوظ  مصرف کننده  دست  به 
که  »تصوری  داد:  ادامه  هدایت حسینی 
از محصوالت ارگانیک وجود دارد این 
است که این موضوع بیشتر و در حوزه غذا 
مطرح است حال آنکه در بسیاری از موارد 
تولید آرایشی بهداشتی ارگانیک با توجه به 
آنکه مواد اولیه خود را از منبع گیاهی تأمین 
سطح  وارد  بیشتری  محصوالت  می کند 

عرضه می کنند.« 
وی با اشاره به اینکه به تازگی در کشور 
ارگانیک  محصول  اولین  نیز  خودمان 
آرایشی بهداشتی تولیدشده است، گفت: 
»درواقع فراورده های آرایشی بهداشتی به 
دلیل  تماس های مکرری که با پوست دارند 
اگر در فرایند تولیدشان از مواد مخاطره آمیز 
شود می توانند تهدیدکننده سالمتی باشند. 
از آنجاکه در محیط های کشت و زیست 
آالینده های بسیار زیادی وجود دارد تولید 
محصوالت ارگانیک بسیار دشوار است و 
در مزرعه ای که قرار است در آن فراوری 
صورت گیرد نباید  چندین سال از سموم 
شیمیایی استفاده شود و مزارع اطراف آن 
نیز  بافاصله ای مشخص حق استفاده از 
هیچ سم شیمیایی را ندارد.«  حسینی در 
پایان خاطرنشان کرد: »در حال حاضر با 
تالش صنایع داخلی و  مشورت های مؤثر 
قابل توجهی  تعداد  دارو  و  غذا  سازمان 
در  ارگانیک  گواهی شده  محصوالت 

کشور وجود دارد.

مخالفتهمهجانبهانجمنداروسازانباطرحداروخانههایزنجیرهای

ایسنا: سیدحسین صفوی مدیرکل تجهیزات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذا و دارو  با بیان اینکه در حال حاضر 
میزان واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی به کشور 
پزشکی  »تجهیزات  گفت:  است،   دالر  میلیون   800
واردشده به کشور شامل تجهیزات سرمایه ای و مصرفی 
است. تخمین ما درزمینه ارزش استفاده از تجهیزات و 
ملزومات پزشکی تولید داخل نیز حدود 400 میلیون 
اگر  بنابراین  است؛  واردات  میزان  نصف  یعنی  دالر 
بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی را یک میلیارد و 
این  میلیون تومان در نظر بگیریم، یک سوم کل   200
بازار را تولیدات داخل دربر می گیرد.«او بابیان اینکه در 

حال حاضر حدود 500 شرکت تولیدکننده تجهیزات و 
ملزومات پزشکی در کشور وجود دارد، گفت: »این تعداد 
شرکت های تجهیزات پزشکی حدود 800 نوع وسیله 

پزشکی را تولید می کنند.«
او ادامه داد: »سازمان غذا و دارو کیفیت این تجهیزات 
و ملزومات را تأیید و اعالم می کند. حتی ما محصوالت 
باکیفیتی داریم که آنها را به کشورهای منطقه مثل عراق، 
اروپایی  کشورهای  و  میانه  آسیای  کشورهای  مالزی، 
مانند آلمان، اسپانیا، ایتالیا و... صادر می کنیم. البته میزان 
صادرات تجهیزات پزشکی ما به دلیل محدودیت هایی که 
در دوران تحریم با آن روبرو بودیم، زیاد نیست اما میزان 

رشد آن باال است. به طوری که در سال 92 میزان صادرات 
رسمی و ثبت شده ما 15 میلیون دالر بوده و این میزان در 
سال 93 به میزان دو برابر افزایش یافته و به 30 میلیون دالر 

رسیده است.«
او با تأکید بر اینکه در سال 93 در برخی حوزه ها صرفًا 
از تولیدات داخلی استفاده کرده ایم، گفت: »در حوزه 
تجهیزات ارتوپدی از تولیدات داخل استفاده کرده ایم و 
برنامه حمایتی از تولیدات داخل را در حوزه تجهیزات 
پزشکی در چند بخش اجرا می کنیم. ما به عنوان بزرگ ترین 
که  حوزه هایی  در  پزشکی  تجهیزات  مصرف کننده 
تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز کشور است، برای خرید 
تجهیزات پزشکی از تولیدات داخل استفاده می کنیم و 

این یکی از برنامه های حمایتی ما است.«

تجهیزات پزشکی ایران به اروپا رسید
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    ادامه از صفحه 3
  به هرحال پزشکان یک گروه مرجع هستند و شاید نشود آنها را با 

بقیه اصناف مقایسه کرد.
پزشک هم مثل بقیه است. چرا انتظار داریم که پزشک یک تافته 
جدابافته ای باشد؟ وقتی فرهنگ عامه ما خراب می شود، رابطه مردم با 

پزشک ، مهندس و نقاش و مکانیک و راننده هم خراب می شود. 
   به نظر شما مسائلی مثل تعرفه ها و حرف هایی که مثال در ارتباط با 

دستمزد پزشکان گفته می شد، در تخریب رابطه نقشی نداشته است؟
چرا حتما داشته است، ولی همان هم در ارتباط با اوضاع کلی جامعه 
ماست. من تایید نمی کنم، ولی وقتی یک پزشک تحت فشار تعرفه های 
غیرواقعی قرار می گیرد، مجبور است که هزینه های زندگی خود را به نوعی 
تامین کند. اجازه بدهید پزشک با تعرفه واقعی کار کند، آن وقت چیزی به 
اسم زیرمیزی هم دیگر وجود نخواهد داشت، آن وقت می شود بر اساس 
همان تعرفه و درآمد واقعی از او مالیات گرفت و مطمئن باشید که هیچ کس 
هم اعتراضی نخواهد داشت. ولی وقتی همه مشکالت بهداشت و درمان 
کشور را می گذاریم و می چسبیم به ویزیت پزشکان، معلوم است که چیزی 
درست نمی شود. ما در معرض آلودگی هوا هستیم، روغن های خوراکی ما 
مشکل دارند، تغذیه، آب، هوا، ترافیک، حمل و نقل، صداوسیما و بسیاری 
چیزهای دیگر در زندگی روزمره ما مشکل دارند ولی ما همه را خالصه 
کرده ایم در بحث ویزیت بیمار و زیرمیزی. این یک اجحاف بزرگ به جامعه 
پزشکی است. هم جامعه و هم پزشکان باید درمورد خودشان یک بازنگری 
انجام دهند و خطاهای احتمالی خود را برطرف کنند. مردم هم باید بدانند 
که پدیده زیرمیزی هرچند که قابل دفاع نبود، ولی االن دیگر به آن صورت 
وجود ندارد. می شود هنوز همان قضاوت را داشت؟ پزشکان فرزندان 
همین مردمند. اگر خوش اخالقند، از خوش اخالقی جامعه الگو گرفته اند 
واگر بداخالقند، آن  را هم از همین مردم و همین جامعه آموخته اند. چرا فکر 
می کنیم ما به پزشکان بسیار خوبی کرده ایم ولی آنها در مقابل از خارجی ها 

بدی یاد گرفته اند و تحویل ما داده اند؟
 به فعالیت های تان برگردیم. پارسال از نزدیک شاهد بودم که شما 
امام  بین مردم عزادار در روضه های  و همکاران دانشجوی تان در 
حسین)ع( پایگاه هایی تشکیل داده بودید و قند و فشار خون مردم را چک 
می کردید. ولی امسال فقط شاهد سخنرانی سالمت محور جنابعالی 

بودیم و از دانشجویان خبری نبود. آن طرح به پایان رسید؟
آن طرح، حرکت واقعا خوبی بود و با استقبال مردم هم روبه رو شد. االن 
که می خواهم بگویم دلم می سوزد، ولی باوجودی که شورای شهر کمیته 
سالمت دارد، در مورد استفاده از توان مردمی در این طرح و دیگر طرح های 

عام المنفعه کار همراهی نمی کنند. 
 همراهی نکردند یا ممانعت کردند؟

نه! بحث ممانعت نیست. ولی به عقیده من آدم هایی که مرتبط با کار ما 
بودند، آدم های آنچنان تخصصی نبودند و کسانی نبودند که درد این کار را 
داشته باشند. اگر مسئوالن درد سالمت مردم را داشته باشند، باید گریبان ما 
را بگیرند و ما را مجبور به کار کنند. درصورتی که در بسیاری مواقع، کار 
برعکس است و ما باید التماس کنیم که اجازه بدهید ما بدون اینکه پول و 
رانت و امکانات بخواهیم، بیاییم برای مردم کار کنیم. چون وقتی که صحبت 
از سازمان های مردم نهاد می شود، درواقع سخن از انسان هایی به میان آمده که 
هم عالقه مندند و هم چشم داشتی ندارند. فقط برای دل شان کار می کنند ولی 
وقتی که کار به قالب های اداری وارد می شود، رنگ و بوی کارمندی به خود 
می گیرد. یک کارمند از ساعت 7 صبح تا مثال 2 بعد ازظهر کار می کند. بعد از 
آن یا کار نمی کند یا اینکه باید به او اضافه کار پرداخت شود. این می شود که در 

سیستم های دولتی و اداری، کارها کند و بی رمق انجام می شود.
   طرحی هم داشتید در ارتباط با ظروف یک بار مصرف. در ارتباط 

با آن مسئله هم توضیحاتی بفرمایید. 
شما می دانید که شهرداری  هرسال به مناسبت ایام محرم به دسته های 
عزاداری کمک های مالی می کند. مثال اجاق گاز می دهد یا قند و چایی و 
کمک هایی نظیر اینها. ما با تیم سالمت شهرداری صحبت کردیم که 
شهرداری متقاعد شود همین بودجه را به کار بگیرد، ولی آن را در جهت 
سالمتی مردم هزینه کند. ما پیشنهاد دادیم که به خاطر استفاده بی حدوحصری 
که به خصوص در مجالس از ظروف یک بارمصرف پالستیکی می شود که 
سرطان زایی آنها به طور قطع به اثبات رسیده است، به هیئت های مذهبی برای 
استفاده از ظروف یک بار مصرف گیاهی که از مواد تجزیه پذیر تولید می شود، 
یارانه بدهید. این کار پارسال در اصفهان انجام شد و چقدر هم نتایج مثبتی 
داشت. اتفاقا تعدادی جوان دور هم جمع شدند و یک شرکت دانش بنیان 
تاسیس کردند و به کار مشغول شدند. این همه رهبر معظم انقالب تاکید 
کرده اند که از شرکت های دانش بنیان حمایت شود. امسال من همان جوان ها 
را دیدم. از وضع کارشان پرسیدم. گفتند با یارانه ای که سال گذشته شهرداری 
برای هیئات مذهبی درنظر گرفته بود، ما تولید و فروش بسیار خوبی داشتیم 
ولی با فراموش شدن طرح، کار ما هم دیگر رونقی ندارد و امسال اصال تولید 
قابل قبولی نداشته ایم. چون به هرحال وقتی مسئوالن حمایت نکنند، طبیعتا 

مردم هم سراغ همان ظروف پالستیکی که ارزان تر است خواهند رفت.
  ظاهرا تمرکز شما امسال بیشتر روی اطالع رسانی سرطان پستان 

بود. درست است؟
ببینید محور برنامه های ما، بحث »پیشگیری« است. ریزفاکتورهای همه 
این بیماری ها یکی هستند. »آلودگی هوا« ، »عدم تحرک« ، »اضافه وزن« 
، »سیگار« و »تغذیه« عواملی هستند که به طور مشترک عامل همه این 
بیماری ها هستند. تالش ما برای پیشگیری از همه بیماری هاست. ولی به 
فراخور زمان و مکان، یک موضوع گاهی پررنگ تر می شود. امسال هم در 
کنار مباحثی که در ارتباط با بیماری های قلب و عروق داریم، درمورد سرطان 
پستان هم برنامه داریم که با کمک یکی از سازمان های مردم نهاد به انجام 
می رسد. به این ترتیب که تعدادی از خانم های عضو این تشکل غیردولتی 
در روضه ها و حسینیه ها و مساجد در میان خانم ها حاضر می شوند و به آنها 
آموزش می دهند که چگونه خودشان سینه های خودشان را معاینه کنند و 

درصورت وجود چه عالئمی باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنند.
  حرف آخر؟

حرف آخر من این است که متاسفانه ما به نخبه کشی عادت کرده ایم. 
یادمان نرود که نخبه ترین و باهوش ترین جوانان ما، جذب رشته های 
پزشکی می شوند. کاری نکنیم جوانی که از بهره هوشی باالیی برخوردار 
است یا از این کشور برود یا اینکه اگر ماند، در لباس یک پزشک، هر روز 

شاهد توهین و تحقیر و قدرنشناسی باشد.



روزانمه 8
شماره 680  5 آبان 1394

  فرزانه متین

کیلوگرم وزن  با 50  که  ساله ای  نسیم زن 37 
که  است  مدتی  می ترسد،  آینده  در  چاقی  از 
می کند.  استفاده  دست  ساز  الغری  داروهای  از 
شش  قیمت  به  را  قرص  حبه  هر  وی  گفته  به 
به  فروشنده  و  می گیرد  عطاری  از  تومان  هزار 
آن  دلیل  به  قرص ها  این  که  داده  اطمینان  وی 
که از عصاره جنسینگ، چای سبز ساخته شده و 
دست ساز است، قیمتش نسبت به سایر قرص ها 
گران تر و تاثیرش نیز بیشتر است. نسیم دوماهی 
است که روزانه دو قرص  مصرف می کند و از 
احساس سرخوشی و وابستگی عجیب و غریبی 
می گوید.  سخن  کرده،  پیدا  آن  به  نسبت  که 
اطالعات کم وی را ناخواسته به اعتیاد کشانده 
است. امثال نسیم، امروزه در جامعه زیاد است 
تبلیغاتی  بروشورهای  طریق  از  یا  داروها  این 
از  زنانه  محافل  در  دهان  به  دهان  اطالع  یا 
به صورت  پیدا کرده،  آرایشگاه ها شیوع  جمله 
آمارها  متاسفانه  که  می شود  مصرف  خودسرانه 
نشان از وابستگی روانی و اعتیاد به این داروها 
در جامعه هشدار می دهد. شاید عدم اطالع رسانی 
صحیح را باید یکی از علل افزایش این پدیده 
کارشناسان  صحبت  پای  که  زمانی  دانست. 
هیچ  می شوید  متوجه  بنشینید،  ورزش  و  تغذیه 
راهی جز رعایت رژیم غذایی و فعالیت بدنی 
برای کاهش وزن وجود ندارد. از این رو با دکتر 
محمود توکلی، روان درمانگر اعتیاد و پژوهشگر 
به  وابستگی  و  سوء مصرف  تحقیقات  مرکز 
توان بخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  مواد 
می خوانید؛ زیر  در  که  کرده ایم  گفت وگو 

خیلی از زنانی که از قرص های الغری استفاده 
آن  اعتیادزایی  متوجه  عنوان  هیچ  به   می کنند، 
این  به  زمانی  و  نمی شوند 
قرص ها عادت کرده اند که کار 
از کار گذشته، دلیل اعتیاد زایی 

آن چیست؟
از  گزارش هایی  متاسفانه 
سراسر کشور وجود دارد که ظن شما را تقویت می 
کند.این گزارش ها شامل مطالبی هستند که پرده از 
نقش سود جویانی بر می دارند که در باشگاه های 
دارند و در  زنانه وجود  آرایشگاه های  بدنسازی و 
پوشش داروهای الغری و کاهش وزن و تناسب اندام 
 ترکیبات آمفتامین)شیشه(را تبلیغ کرده و به مصرف 
می رسانند.گزارش های زیادی از قربانیان وجود دارد 
که به پلیس مواد مخدر شکایت شده ومشکلی را که در 
باشگاه های بدنسازی و آرایشگاه ها وجود دارد را شرح 
داده اند که چگونه در دام اعتیاد به شیشه گرفتار شده اند.

 متاسفانه این داروها در کوتاه مدت واقعا به شکل 
خارق العاده ای می توانند باعث کاهش اشتها و الغری 
در افراد حتی چاق شوند و درصد قابل مالحظه ای 
از وزن فرد را کاهش دهند. متاسفانه  در کوتاه مدت 
باعث افزایش سرخوشی و نشاط در فرد می شوند 
و از این طریق باعث افزایش وابستگی به قرص های 
مذبور می شود به طوری که فرد احساس می کند از موقع 
شروع بدنسازی هم اندام بهتری پیدا کرده است و هم 
انرژی و سرخوشی باالتری از قبل دارد .به همین جهت 
 وارد یک سیکل معیوب و کاذبی می شوند که دائما 
می خواهند حال بهتر و کاهش وزن بیشتری داشته 
باشند و به تدریج مشکل یا مسئله وابستگی روانی و 
فیزیکی به این قرص را تجربه می کنند. اگر تصمیم 
کاهش  دچار  می بیند  کند،  رها  را  قرص ها  بگیرند 
زندگی  و  شده  پایین  هیجان  و  سرخوشی  انرژی، 
برایشان کسل کننده و مالل آور می شود. این مسیر بین  
مصرف کننده های داروهای  الغری  مشترک است. بعد 
از این مسیر افراد دست به انتخاب های متنوعی می زنند 
که این انتخاب می تواند سرنوشت ساز باشد. دسته ای 
از این افراد گرایش  به مواد سنگین تر پیدا می کنند و 
می خواهند آن افزایش سرخوشی و نشاط کاذب را به 
هر قیمتی تجربه کنند.این افراد در آینده به سمت اعتیاد 
خواهند رفت، حاال یا حشیش یا قرص های اکس یا 
حتی مواد مخدری همچون تریاک یا هرویین. دسته ای 
دیگر متوجه وضعیت شده و سریعا در خواست کمک 
از خانواده، اطرافیان یا پزشک و مشاور می کنند. که این 
دسته در طی یک برنامه مشاوره ای سبک اما طوالنی و 
درازمدت که به نظر من حداقل 3 تا 6 ماه باید باشد، از 
وضعیت پرخطر گذشته جدا شده و به سمت زندگی 
سالم و طبیعی باز خواهند گشت و متوجه  می شوند 
که نشاط و سرخوشی طبیعی از همه وضعیت ها بهتر 
و پایدارتر بوده و شادی های کاذب تصنعی ارزشی 

ندارند و می توانند باعث هالکت فرد شوند.
 داروها ی الغری گیاهی هستند  یا صنعتی؟

این داروها از نظر فرمول، شیمیایی هستند و متاسفانه  
فوق العاده خطرناک اند اما سودجویان مواد آن داروها  
را در بسته های بسیار شیک و با رنگ های جذاب و با 
افزودن اسانس های گیاهی و با طعم دارچین یا آویشن 
و یا گیاهان دارویی دیگر عرضه می  کنند . از احساس 

خوب مردم سوء استفاده می کنند.
 میانگین سنی زنانی که از داروهای الغری استفاده 

می کنند،چقدر است؟
معموال خانم های جوان و میانساالن دنبال این گونه موارد 
 هستند. چون این دسته از افراد معموال از مد روز پیروی 

می کنند و مد روز هم ظاهرا تناسب اندام و زیبایی 
این زمینه  باربی بودن می داند. در   را در الغری و 
ضرب المثل معروفی هست که می  گوید »بکش ولی 
خوشگلم کن«که متاسفانه این تبعیت از مد اصال چیز 
جالبی نیست و می تواند در این مورد خاص لطمات 
جبران ناپذیری را تحمیل کند.باید رسانه های ما ، صدا 
و سیما و جراید روی این موضوع متمرکز شوند که 
سالمتی حتما الغری و باربی بودن نیست. نکته دیگر 
این است که باید به سازمان تربیت بدنی هشدار داد 
که مراقبت و نظارت های قانونی را در این باشگاه ها 
بیشتر کنند . یکی از ابزارهای مهم نظارتی، آموزش 
پرسنل و به ویژه مسئولین فنی و مربیان این باشگاه 
هاست . تقاضای ما در مرکز تحقیقات اعتیاد دانشگاه 
آموزشی  کارگاه های  که  است  آن  بهزیستی  علوم 
آشنایی با داروهای بدنسازی، آرایشی، مواد اعتیاد 
آور و عوارض و خطرات ناشی از سوء مصرف آن 
ها برگزار شود.  من به عنوان عضوی از این مرز، در 
همین جا اعالم آمادگی می کنم که این کارگاه ها را ما 
در صورت تامین بودجه از سوی ارگان های مسئول 
با کیفیت باالیی برگزار می کنیم تا مربیان و مسئوالن 
باشگاه ها و مراکز زیبایی زنان با داروهای بدنسازی و 
عوارض ناشی از آنها بیشتر آشنایی پیدا کنند و دیگر 
این که سیاست سازمان تربیت بدنی بیشتر باید روی 
ورزش های عمومی ونشا ط آور و سالمت زا متمرکز 
شود و از قهرمان پروری که متاسفانه می تواند آسیب زا 
باشد، بپرهیزیم و یا سهم آن را فقط برای موارد خاص 

محدود کنیم.
که  مسئله  این  برای  بهداشت  وزارت  آیا 
روز به روز در حال گسترش است چاره ای اندیشیده 

و تمهیداتی به کار برده است؟
بله، دفتر سوء مصرف مواد وزارت بهداشت حدود 
4 سال قبل به مسئله شیوع داروهای شادی آور و 
آرایشی  و  الغری  داروهای  قالب  در  روانگردان 
وبهداشتی حساس شده بود و یک کار پژوهشی به 
مرکز تحقیقاتی دانشگاه ما سفارش داد که خوشبختانه 
محصول پایانی آن به شکل کتابی در قطع جیبی چاپ 
شد و در آن به آموزش های پیشگیری از مواد توجه 
شده است.قرار بود این پروژه در سراسر کشور در 
هم  آن  در  و  آید  در  اجرا  به  زنانه  آرایشگاه های 
آرایشگران و هم خانم هایی که مراجعه می کنند، تحت 
آموزش های پیشگیری از مواد و داروهای روانگردان 
قرار بگیرند. اینکه این طرح االن در چه مرحله ای 

است، اطالع دقیقی ندارم.

 منیر جعفری

چاقی یک بیماری مزمن است و مثل هر بیماری مزمن دیگری نیاز به 
زمان  و درمان دارد.سعی کنید در درمان چاقی خود از دارو استفاده 
نکنید. یادتان باشد که رژیم غذایی با کاهش وزن تدریجی عالوه بر 
اینکه قابل تحمل تر است، عوارضی ندارد و  تقریبًا غیر قابل بازگشت 

است. 

  علل چاقی 
 الف( فشارهای درونی، استرس ها و افسردگی ها

ب( بیماری هایی ازقبیل : هیپوتیروئیدیسم )کم کاری تیروئید(، 
 اختالالت هیپوتاالموس و …

ج( مصرف بعضی داروها مثل داروهای ضد بارداری، ضدافسردگی و 
 ضداضطراب و کورتون ها

 د( اختالل تغذیه ای:  )دریافت بیشتر انرژی و کمی فعالیت(
 ه( ژنتیک: 30درصد علت چاقی ها را شامل می شود.

 پ(چاقی در اثر افزایش سن
ک(بیماری قند:این بیماری مزمن معموال با چاقی همراه است . البته در 
 برخی موارد معتقدند که چاقی زیاد منجر به ابتال به این بیماری می شود .

ز(  چاقی در زنان یائسه و مردان مسن
از تمامی این عوامل اختالل تغذیه ای یا اگر بهتر گفته شود عادات بد 

 غذایی از همه مهم تر است.

  درمان چاقی
الف( درمان دارویی: داروهای ضد چاقی موادی هستند که به منظور 

افزایش سرعت کاهش وزن ساخته شده اند.نباید در این زمینه از تبلیغات 
ماهواره ای و نیز اینترنتی قرص ها و پودرهای الغری به راحتی بگذریم.

 حجم باالیی از تبلیغات در رسانه ها به تبلیغ داروهای چربی سوز و یا 
 کاهش دهنده  وزن اختصاص پیدا کرده است ، ولی آیا به راستی این تبلیغات 
درست اند ؟ آیا این داروها تاییدیه های بهداشتی الزم را آن گونه که ادعا 
می کنند، دارند؟  آیا آنها به راستی بی ضرر هستند؟ این داروها )داروهایی 
که در ماهواره و اینترنت به عنوان الغر کننده تبلیغ می شوند و نیز داروهای 
موجود در عطاری ها( عموما حاوی کافیین ، افدرا و گاها حاوی ترکیباتی 
مضر دیگری هستند و به جزعوارضی که برای سالمتی شما خواهند 
داشت، هیچ فایده ای ندارند.  بنابراین به هیچ وجه توصیه نمی شوند و 
چنانچه زمانی قصد استفاده از داروهای الغری را داشتید، بدون مشورت 
با پزشک به هیچ وجه دارویی را خودسر مصرف نکنید و داروهای خود 
را نیز تنها از داروخانه تهیه کنید .حتی داروهای گیاهی که به نام گیاهی در 
عطاری ها فروخته می شوند نیز حاوی مواد مضر برای سالمتی شما بوده 
واغلب توسط کارگاه های زیرزمینی فاقد مجوز و به صورت غیرقانونی 

توزیع می شوند.
   داروهای ضد چاقی چگونه عمل می کنند؟

بیشتر داروهای ضد چاقی از طریق مهار اشتها اثر می کنند، اما برخی از آنها 
از راه افزایش احساس پُری و سیری پس از غذا خوردن عمل می کنند.

گروهی از داروهای ضد چاقی به »مهارکننده های لیپاز« معروفند. این 
 داروها اشتها را مهار نمی کنند، بلکه از جذب چربی در بدن جلوگیری 
می کنند مثل داروی ارلیستات.بیشتر داروهای ضد چاقی  تنها برای 
مصرف موقت ساخته شده اند و بیشترین تاثیر خود را زمانی نشان می دهند 
که مصرف آنها با تغییر در سایر شیوه های زندگی همراه باشد. به همین 
ترتیب داروهای ضد چاقی که بدون نسخه به فروش می رسند، از اثر 

بخشی کوتاه مدت برخوردارند.
 

  داروهای جدید ضد چاقی
دیگری  چاقی  ضد  داروهای 
تولید  مختلف  مراحل  در  هم 
و عرضه قرار دارند. از جمله 
می توان به گروه داروهای مهار 
کننده گیرنده های کانابیس در 
مغز اشاره کرد که با مهار اشتها 
می شوند.  وزن  کاهش  باعث 
از داروهای این گروه می توان 
با   acomplia اکومپلیا  به 
  rimonabantژنریک نام 
سانوفی-  شرکت  ساخت 
در  کردکه  اشاره  آونتیس 
موجود  اروپایی  بازارهای 
است. داروی آکومپلیا به خصوص برای افراد سیگاری که از افزایش وزن 
پس از ترک سیگار نگرانند، می تواند مفید باشد.این دارو هم چنین خطر 
بیماری قلبی را در مبتالیان به دیابت نوع 2 که به درمان های استاندارد پاسخ 

نمی دهند ، کاهش می دهد.
ب( استفاده از وسایل و شیوه های مخصوص: عبارتند از: سونا، ترموتراپی 
)استفاده از گرمای موضعی( ماساژ درمانی، کمربند الغری، طب سوزنی 

و...
 ج( درما ن های جراحی: در موارد چاقی های بسیار شدید انجام می شود..

 د(رژیم غذایی: حذف یک وعده غذایی.
پ(کاهش وزن از طریق ورزش

ه( کاهش وزن از طریق رژیم غذایی همراه با ورزش.

چرا چاق می شویم؟

هومن انگورانی
فلوشیپ  پزشکی ورزشی،استادیار

امید مّساح
پژوهشگر اعتیاد

چربی سوزها،وابستگی جسمانی 
و روانی ایجاد می کند

متاسفانه در چند سال گذشته، داروهایی  به نام چربی سوز یا الغری در میان 
مکمل های ورزشی جا باز کرده است که در باشگاه ها،داروخانه ،عطاری ها 
توزیع می شود.مکمل های ورزشی در گروه های مختلفی جایگزین می شود 
که هر کدام از این گروه ها دارای چارچوب و غالب خاصی است .یک گروه از 
مکمل ها ،در زمینه افزایش انرژی و انرژی زا محسوب می شوند که داخل آن ها 
کربو هیدرات موجود است که با اسامی تجاری متفاوتی وارد بازار شده است.
برخی از مکمل ها در گروه افزایش حجم عضالنی  قرار می گیرند مانند کراتین 
وپروتئین بی ... اما در این میان داروهایی  به اسم چربی سوز وارد بازار دارویی 
و مکمل های ورزشی شده است که سردسته آنها داروی ال کارنیتین است .تا 
چند سال گذشته ارگان مرکز ورزش استرالیا که در بخش پزشکی فعال است، 
این دارو را  طی بررسی شواهد علمی در طبقه بندی گروه C قرار داده بود که 
قابل مصرف نیست و بیشتر ادعای شرکت های سازنده آن است که به این دارو 
چربی سوز گفته می شد. مدتی بعد این دارو در گروه B قرار گرفت. این گروه 

جمع بندی وجود ندارد چرا که برخی از اطالعات مفید است و برخی از آن ها 
غیر مفید.الزم به ذکر است بررسی  و آزمایش این دارو میان زنان و هم مردان 
صورت گرفت .در هر صورت این دارو که امروزه در ایران بسیار رواج دارد 
هنوز استانداردهای الزم را کسب نکرده است و مصرف آن عواقبی را ایجاد 
می کند. در کل قرص های الغری  در دو طبقه بندی قرار می گیرند یک طبقه، 
قرص هایی هستند که داری آمفتامین ها هستند،در واقع مقداری مواد مخدر 
در آن ها قرار دارد که این مواد مخدر موجود در این قرص ها سبب می شود 
متابولیسم بدن را افزایش دهند ، باعث کاهش وزن شوند و به دلیل مخدر زا 
بودن،وابستگی ایجاد می کند. عوارض جسمانی و روانی دیگری را از جمله 
اضطراب ،استرس،افزایش شدید ضربان قلب  به دنبال آن سکته مغزی و قلبی 
را در پیش دارد.دسته دوم که شامل مکمل ها هستند ،چون چربی سوزی ندارد 
کمتر ما را  نگران می کند و عوارض و تاثیرات گروه اول را ندارند و توجه ما باید 
به دسته نخست باشد. در کل هر قرص چربی سوز و مکملی ممکن است در 
برخی از افراد سوءمصرف ایجاد کند، هر چند هم که مجوز و تاییدیه داشته باشد.

فرق دارو و ومکمل در این است که دارو همه مراحل علمی را می گذراند، این که 
چه مقداری از آن ممکن است به بدن آسیب برساند ،عوارضش چیست و...  بعد 
از گذراندن این دوره وارد بازار می شود اما در مورد مکمل و چربی سوز ها این 
قضیه متفاوت است، اول وارد بازار می شود،تاییدیه می گیرند و بعد در صورت 

عوارض شدید  و آسیب حذف می شوند.

الغری به قیمت اعتیاد
 

تحوالت اجتماعی و بازتاب های گسترده از ارزش های امروزی، الغری و 
تناسب اندام زنان را تبدیل به یکی از دغدغه های اساسی آن ها کرده و حساسیت 
به تصور بدنی خویش، یکی از دالیل تمایل این گروه به تالش برای دست یابی به 
آن است. هدفی که بعضا افراطی تعریف و یا از راه های غیراصولی دنبال می شود. 
این امر منجر به گرایش به مصرف گروهی از داروهاست که  ما آن ها را به نام 
داروهای الغری و ضد اشتها می شناسیم که دارای عوارض بسیار  خطرناک بوده 

و اکثر آن ها  اعتیادآور هستند.
بسیاری از این داروها به پشتوانه تبلیغات اغواکننده ماهواره ای و پیشنهاد در 
سالن های بدن سازی و زیبایی، بی خطر معرفی شده و به وفور مصرف می شوند. 
اشکال خارجی و مارک دارِ داروها و بسته بندی های لوکس و یا گیاهی بودِن 
این دسته از داروها ، نشانه بی ضرربودن آنها و یا نافِی اعتیادآوری شان نیست. 
مصرف مواد مضر و اعتیادآور همیشه از سوی آدمی خالفکار یا با سوءنیت 
پیشنهاد نمی شود و بسیاری از مواقع ناشی از ناآگاهی است.   در تولید این داروها، 
علی رغم ممنوعیت های قانونی و به منظور جلب رضایت مشتری از اثرات 
چشمگیر دارو و فروش بیشتر آنها، از مواد موثر ممنوعه استفاده می شود یا به 

اصطالح عطاری ها،دست ساز است.
بخش عمده این داروها حاوی موادی هستند که به علت عوارض شدید و 
خطرناک در سال های اخیر ممنوع شده اند، لیکن تولیدات قبلِی انبارشده آنها 
و یا تولیدات زیرزمینی از پیش سازهای موجود در بسته بندی های متفاوت به 
دیگر کشورها صادر یا قاچاق می شود. عوارض قلبی و عروقی و سکته های 
ناگهانی، تپش قلب، افزایش فشار خون و درد قفسه سینه، سردرد، بی خوابی، 
خشکی دهان، درد شکم و سوء هاضمه، مشکالت کبدی و عصبی و... از جمله 
مشکالت این داروهاست. همچنین در تهیه این داروها از ترکیبات ُمسهل و ُمدر 
استفاده می شود که تنها باعث از دست رفتن آِب بدن و بروز اختالالت الکترولیتی 
و متعاقبا عوارض شدید کلیوی و قلبی می شوند. بخش دیگر این داروها حاوی 
ترکیبات آمفتامین و مت آمفتامین هستند که در داخل کشور نیز تولید می شوند 
و در اکثر مواقع  ماده شیشه در آنها به کار می رود که عوارض بسیاری را به دنبال 
دارد. مصرف این داروها موجب وابستگی شدید بانوان شده و به تدریج مصرف 

مستقیم و بارز شیشه جایگزین آن می شود. 
جهت پیشگیری از بروز و تشدید این مشکل الزم است که:

نسبت به افزایش آگاهی مدیران و کارکنان و مراجعین سالن های آرایشگاهی 
و بدن سازی اقدام شود. حضور افراد اغواگر و ُمبّلغ مصرف این داروها در 
مکان های نام برده محدود و به مراجع انتظامی و قضایی اطالع داده شود. شناسایی 

افراد در معرض خطر و مصرف کننده، انجام و در جهت درمان آنها اقدام شود.

عوارض قرص های الغری
  احسان رحیمی

      پژوهشگر و درمان گر اعتیاد
 

جزو  چاقی  ایرانی هاست.  گوش  بیخ  چاقی  خطر 
به  برآمده  نیست، زیرا شکم های  بیماری های خاموش 
سرعت این بیماری را لو می دهند.آمارها می گویند  ایرانی ها 
مدام در حال پرخوری و چاق شدن هستند.حال این افراد 
می خواهند با سریع ترین راه موجود، به اندام دلخواه خود 
برسند و آن چیزی نیست، غیر از مصرف قرص های الغری 
که تبلیغات فریبنده نیز کمک شایانی به آن کرده است.
سوداگران قرص های الغری برای رسیدن به اهدافشان 
قرص های  تبلیغات  اکثر  در  کنند،  می  تبلیغ  به خوبی 
الغری، بر گیاهی بودن آن ها تاکید فراوانی  می شود تا 
این  مصرف  ترسناک  عوارض  مصرف کنندگان،  شاید 
قرص ها را نادیده بگیرند. همین افراد اگر هم از عوارض 
قرص ها با خوش شانسی عبور کنند و صوری الغر شوند، 
به محض این که مصرف قرص را متوقف کنند به شرایط 
قبلی باز می  گردند. عمده مشتریان داروهای الغری را 
زنان تشکیل می دهند که اطالع چندان دقیقی از عوارض 
آنها را ندارند. شایع ترین عوارض قرص های الغری؛ 
وابستگی روانی، احساس بی قراری و ضعف، اختالالت 
قاعدگی، پرمویی، نوسان فشار، بدخوابی، کاهش آب 
 بدن، مشکالت دستگاه  گوارش و کبد، تغییر مزه دهان، 
به  منجر  کاهش خلق  به  نهایت  ودر  پوست  بی حسی 
این  جانبی  عوارض  دلیل  به  است.  شود،  افسردگی 
قرص ها، رژیم الغری تحت نظر متخصص تغذیه و ورزش 
مناسب ترین گزینه است. بسیاری از این قرص ها با نام 
مکمل های غذایی فاقد استانداردهای دارویی هستند. در 
واقع قبل از اثبات تاثیر و ایمنی قرص ها وارد بازار شده، 
به فروش می رسند و سالمت افراد را تهدید می کنند. 
 آنچه که زنان را وادار به استفاده از این قرص ها ی الغری 
می کند، کاهش اشتهاست البته ناگفته نماندعارضه کاهش 
اشتها در بعضی از داروهای ضدافسردگی نیز موجود است 
که گاهی خودسرانه برای کاهش اشتها، زنان از قرص های 
ضد افسردگی استفاده می کنند. این دسته از قرص ها به 
توانایی بدن برای جذب مواد مغذی خاص در غذا به الغری 

کمک می کند.
شایع ترین  این داروها  که مورد مصرف زنان است، قرص 
تایید وزارت بهداشت  اورلیستات که مورد  یا  زنیکال 
است. این داروجلوی جذب چربی توسط بدن را می گیرد 
و بعضی از انواع فیبرها با مهار کردن هضم غذا با عث 
کاهش جذب کالری می شوند.این نوع قرص برای افراد 
بسیار چاق در دوره ای کوتاه مدت تجویز می شود.البته 
اثرات جانبی نیز دارد از جمله خطراتی که برای کبد به 
ارمغان می آورد. قرص شایع دیگر، سیبوترامین است که به 
عنوان قرص ضد اشتها یا کم اشتها شناخته شده است. این 
قرص فشارخون را افزایش می دهد و باعث خشکی دهن، 
یبوست، سردرد و بی خوابی می شود. داروی دیگری که 
مورد استفاده زنان قرار می گیرد، ریمونابانت است 
که جدیدا عرضه شده است. تاثیر این دارو 
مستقیم بر روی مغز است، باعث کاهش 
اشتها می شود و به صورت جانبی باعث 
نتیجه  در  و  بدن  گرمای  افزایش 

افزایش انرژی می شود. 

دیــدگاه محمد توکلی پژوهشگر دانشگاه علوم بهزیستی

الغری با این قرص ها خطر مرگ   دارد



  نگین باقری

وسط یک دشت بزرگ ، چهار راه زندان، میزبان دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان است. آدرس دانشگاه موضوعی 
است که از نظر برخی دانشجویان خنده دار به نظر می رسد. 
اما این تنها چیزی نیست که با خنده می توان از آن گذشت. 
می توان با خنده از بوی فاضالبی که همه دانشگاه را پر 
می کند، به بیمارستانی که شرایط ایزوله را برای بیماران 
فراهم نمی کند، به کالس هایی که با حضور 150 دانشجوی 
و  دانشگاه  این  مشکالت  دیگر  و  پرمی شود  پزشکی 
بیمارستان های زیر نظرش، خندید. حتی می توان با خاطره 
رئیس دانشکده داروسازی و ثابت باقی ماندن بسیاری از 
تجهیزات بیمارستان های از دوره تحصیل او تا امروز خنده 
تلخی زد و از یادآوری مراسم قدردانی از شاگرد اول رشته 
پزشکی با یک فلش 8 گیگ خنده بر لب آورد. خندیدن به 
مشکالت آموزشی و صنفی، خاطره مشترک دانشجویان 
 این دانشگاه است. همان جایی که برخالف همه دانشگاه ها 
سردر ندارد . اما بوی بد در محوطه می پیچدیکی از دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این باره می گوید: »تا جایی که 
به یاد  می آورم نسل دایناسورها هم ازین معضل می نالیدند و 
مسئوالن هم از همان ابتدا قول حل این مشکل را می دادند.« امیر 
دانشجوی رشته پرستاری اضافه می کند: »شاید برای دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان که متولی بهداشت و سالمت جامعه است 
خیلی جالب نباشد ولی متاسفانه این مشکل همچنان در صدر 

معضالت این دانشگاه می درخشد.« 

دانشگاهی که شبیه به دانشگاه نیست
»به طور کلی فضای دانشگاه علوم پزشکی کرمان شبیه به 
دانشگاه نیست. گاهی در اطراف محوطه سگ ، روباه و جوجه 
تیغی هم گشت می زنند.این طور بگویم که یک بیابانی بوده که با 
دانشگاه سعی کرده اند آبادش کنند.« این را یکی از دانشجویان 
دیگر این دانشگاه اضافه می کند. دانشگاه کرمان در میانه یکی 
از دشت های مرکز این استان قرار گرفته است. این دانشگاه به 
کلی از شهر دور است و رفت و آمد دانشجوها را با مشکلی 
جدی روبه رو می کند. »خوابگاه دخترانه وسط شهر است اما ما 
باید ساعت 8 شب خودمان را به خوابگاه برسانیم.« به گفته این 
دانشجوی دختر سرویس ها مشکل دیگر آنها هستند. »تعداد 
اتوبوس ها کم و تعداد دانشجویان زیاد است. گاهی در یک 
اتوبوس کوچک 70 نفر سوار می شوند. یک ترمز همه ما را به 

کف ماشین می اندازد.«

سر در نداریم
» معموال اکثر دانشجویان تازه وارد در بدو ورود به 
دانشگاه گیج می شوند. چرا که پیدا کردن دانشگاهی 
که سر در ندارد کار راحتی نیست.« یک دانشجو  به 
خاطره مشترک برخی از هم کالسی هایش اشاره می کند 
که زمان ثبت نام همه کرمان را دور زده اند تا دانشگاه را 
پیدا کنند. » ولی خداروشکر به لطف کاروان تدبیر و 
امید، اخیرا نرده های حفاظ دور پردیس دانشگاه را 

رنگ کرده اند.« 

یک درخت بکارید
دیگر  با  آن  متمایز کننده  نقطه  کرمان  دانشگاه  کویر 
دانشگاه هاست. هرچه چشم کار می کند کویر است و 
رنگ طالیی آفتاب. اگرچه از نگاه شهروندان شهر های 
غیربیابانی، این طبیعت یکی از جاذبه های این استان است 
اما از نگاه کسی که هر روز صبح مسیر خانه تا دانشگاه را 
طی می کند کمی افسرده کننده به نظر می رسد. سهراب، 
دانشجوی اهل تهران است که امسال چهارمین سال 
دوره اش در این دانشگاه را می گذراند. »پس از ورود 
به دانشگاه، طبیعت کویری دانشگاه چشم را نوازش 
می کرد اما این تا سال اول یک جاذبه بود. از سال های 
بعد نیاز به سایه داشتیم، به جایی که بشود ایستاد و با 
هم دانشگاهی هایمان حرف بزنیم. شاید کاشت چند 
درخت یا رسیدگی به طبیعت فضای پردیس خیلی از 
بودجه هنگفت دانشگاه چیزی کم نکند.« این دانشجو، 
فضای جایی که چند سال است در آن درس می خواند 
را در حد و اندازه یک دانشگاه علوم پزشکی نمی داند و 
توضیح می دهد: » امکانات رفاهی دانشگاه در حد صفر 
است.« امیر به نداشته های دانشگاهش اشاره می کند: » 
آمفی تئاتر یا سالن اجتماعات نداریم. البته یک سالن در 
دانشکده دندان پزشکی وجود دارد که خیلی کوچک 
است. تا جایی که خود دانشجویان دانشکده دندان هم 
در آن جا نمی شوند.« نداشتن جا دلیل کافی برای برگزار 
نشدن هر گونه مراسم دانشجویی محسوب می شود. به 
گفته این دانشجو به دلیل برخی مسائل مجوز برگزاری 
هیچ مراسمی در خارج از دانشگاه هم داده نمی شود. » 
برای همین گاهی سالن تربیت بدنی را به سالن دانشگاه 
تغییر می دهند. « عالوه بر این یکی از خواسته های این 
دانشجویان تاسیس کانون موسیقی است که تا به حال با 

جواب مثبت مسئوالن روبه رو نشده است.

6 نفر در 14 متر
با وجود امکانات نامناسب دانشگاه تغییر در مدیریت 
دانشجویی اوضاع رفاهی برای دانشجویان این دانشگاه 
بهتر کرد. این را دانشجوی دیگری می گوید. همان کسی 
که مهم ترین شکایت دانشجویان را در حال حاضر به 
وضعیت خوابگاه ها مربوط می داند. او توضیح می دهد: 
»مدیریت دانشگاه اخیرا دستی به سر و روی حمام و 
سرویس های بهداشتی کشیده است  اما ما هنوز از آنها 
طلبکاریم.« او مشخصا به وضعیت تنگاتنگ قرارگرفتن 
تخت ها کنار هم انتقاد دارد. » یک اتاق 14متری وشش 
برآمده  متفاوت و  با مقطع و رشته تحصیلی  دانشجو 
را  زندگی  فرهنگ های مختلف، شرایط  با  ها  از شهر 
زیر یک سقف سخت می کند.« عالوه بر این به گفته او 
هم  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  برخی  به   امسال 

)ارشد دکتری( خوابگاه ندادند.
 او مشکالت دیگر خوابگاه این دانشگاه را سالن مطالعه 
در زیر زمین خوابگاه می داند که تهویه ندارد. » همه این ها 
به اضافه کلکسیونی از حشرات و موجودات موذی قطعا 
مطالعه را دشوار می کند.« تا جایی که به گفته او چندی پیش 
یکی از دانشجویان در سالن مطالعه با نیش عقرب مواجه شد 

و خوش بختانه آسیب جدی ندید. 

اینترنت الک پشتی
به گفته برخی از دانشجویان در حال حاضر ساختمان های 
جدیدی در این دانشگاه برای خوابگاه ها در حال ساخت 
است اما دانشجویان دانشگاه کرمان مشکالت دیگری 
نیز دارند. مشکل بزرگی که درد مشترک همه دانشجویان 
کشور است؛ یعنی اینترنت الکپشتی. »ما که خسته شدیم 
از بس به خاطر سرعت اینترنت و قطع و وصلی های مکرر 
آن گالیه کردیم و نامه نوشتیم.« به گفته او با وجود همه 
این مشکالت، دانشجویان نسبت به کیفیت غذا اعتراضی 

ندارند. 
مشکالت آموزشی بخش دیگری از معضالت این دانشگاه 
است. یک دانشجو رشته فیزیوتراپی توضیح می دهد:» 
سه دانشکده دانشگاه هنوز ساختمان مجزایی ندارند. 
دانشکده های پرستاری، پیراپزشکی و مدیریت به همین 
دلیل با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه هستند.« به 
گفته او هرچند کلنگ احداث این ساختمان ها بر زمین زده 
شده »ولی هنوز به جز باال رفتن تیر آهن ها پیشرفتی دیده 

نشده است.« 

دانشجویان بین الملل را قانونی کردند
 با افزایش ظرفیت ورودی ها و ادغام ورودی روزانه و 
بین الملل، معضل تراکم فضا چند برابر بیشتر شده است. امیر 
از دانشجویان بین الملل گله ای ندارد ولی از مسئوالن دانشگاه 
می خواهد که فکری به حال تراکم کالس ها بکنند. » گاهی 
اوقات در بعضی کالس ها جایی برای نشستن نیست. یا در 
فصل امتحان ها دانشجوها در راهروهای دانشکده ، محل رفت 
و آمد کارکنان، امتحان می دهند.« ارسالن مقبلی دانشجوی 
رشته فیزیوتراپی این دانشگاه می گوید:» اگرچه تالشی که ما 
برای قبولی در این دانشگاه کرده ایم با دانشجویان بین الملل 
برابری نمی کند اما اخیرا مشکل آنها نیز حل شده است. چرا 
که اسمشان را از بین الملل به شهریه ای تغییر داده اند«. او 
ادامه می دهد: »حضور دانشجویان بین الملل، یا به اصطالح 
شهریه پرداز به وضوح در فضای دانشگاه موثر بوده و نوعی 
فضای دوقطبی در دانشگاه به وجود آورده است.« او انتظار 
دارد که پول شهریه این دانشجویان حداقل صرف توسعه توان 
آموزشی دانشگاه می شد و می افزاید: »در حالی که در عرض 
چند سال تعداد دانشجویان دو برابر شده و بعضی کالس ها 
با حضور180دانشجو تشکیل می شود، تعداد کالس ها، 
کارمندان، اعضای هیئت علمی و امکانات آموزشی تقریبا 
 ثابت مانده است.« به گفته یک عضو شورای صفی دانشگاه 
»این مشکل کمبود جا در دانشکده های پزشکی،داروسازی 

و دندانپزشکی ملموس تر است. « 
کیفیت پایین و بی نظمی در کارآموزی ها به خصوص در 
رشته های دانشکده های بهداشت،پرستاری و پیراپزشکی هم 
یکی دیگر مشکالت این دانشگاه است. امیر توضیح می دهد: 
»دانشجویان پزشکی هم از مشکل پاویونها همیشه گالیه مند 
بوده اند. همچنین دانشجویان دانشکده دندان پزشکی هم 
از کمبود یونیت دندانپزشکی در دوره کارآموزی به شدت 

ناراحت هستند.«
به روز نبودن کتابخانه ها، مشکل همیشگی رایانه ها، ویدیو 
پرژکتورها و قدیمی بودن تجهیزات آزمایشگاه هم به گفته 
توحیدی بخش دیگر مشکالت این دانشگاه به شمار می آید. 
این مشکالت که آسیب جدی به روند تحصیل دانشجویان 
می زند نه تنها محدود به آنها بلکه دوره های تحصیلی متفاوتی 
را دربر دارد. توحیدی در این باره به خاطره ای اشاره می کند. 
» در جلسه ای که با رییس دانشکده داروسازی داشتیم،ایشان 
در تایید قدیمی بودن تجهیزات آزمایشگاهی گفتند خیلی از 
وسایل آزمایشگاها از دوره تحصیل خود ایشان که حدود دهه 

شصت بوده،هنوز تغییر نکرده است.«
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دانشگاه علوم پزشکی کرمان چهار بیمارستان دارد. آن چیزی که بیشتر از همه 
کار کردن را برای دستیارها این بیمارستان ها سخت می کند تعداد باالی خود 
این افراد است. این موضوع از نظر آنها بیمارستان ها را شلوغ  و نامنظم می کند. 
با این حال حمیدرضا رشیدی نژاد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
اعتقاد دارد مدیریت بیمارستان ، شلوغی و تعداد باال را کنترل کرده است. این 
دانشیار و فوق تخصص قلب و عروق در مصاحبه با سپید به برخی اعتراضات 

پاسخ داده است.
  باال بودن تعداد دانشجویان منجر به شلوغی فضای بیمارستان  با حضور 

دستیاران نمی شود؟
بله ولی مسئوالن بیمارستان تا به حال سعی کرده اند این شلوغی ها را مدیریت 
کند. مدیریت بیمارستان طوری تیم دستیاران را چیده است که از اساس فضا 

شلوغ نشود.
 چرا با وجود تعداد باالی رزیدنت ها بخش چشم بیمارستان شفا از کمک 

نیروهای آموزشی استفاده نمی کند؟
روال رزیدنت گرفتن با درخواست دانشگاه و موافقت وزارت خانه انجام 
می شود. این یک پروسه زمان بر است. برای مثال در دو یا سه سال اخیر چند 
بخش مانند اورولوژی یا طب اورژانس را ارتقا داده ایم و این بخش ها رزیدنت 
مورد نیاز را استفاده می کنند. اما برنامه این است که در آینده ای نزدیک بخش 
را ارتقا دهیم و به تاسیس مرکزی برای رزیدنت های چشم بپردازیم. اگرچه 
امکانات ما کافی است اما تعداد استادان و نیروهای متخصص باید به اندازه ای 

باشد که بتوانیم این بخش را تکمیل کنیم که در حال حاضر کافی نیست.
 به عقیده برخی به علت تعمیرات، این بیمارستان فضای آرامی برای 
بیماران ایجاد نمی کند. حتی بوی رنگ، محیط را از حالت ایزوله خارج 
می کند. برای اینکه فرایند درمان بیمار و تعمیر تداخل نداشته باشند چه 

تدبیری اندیشیده اید؟
تعمیرات در بیمارستان های ما انجام شده است اما بیمارستان همیشه مشکالتی 
 دارد که باز هم نیاز به بازسازی دارد. برای مثال ممکن است گاهی نیاز به 
رنگ  زدن داشته باشد. این فعالیت ها باید در بیمارستان انجام شود اما تالش ما 

بر این است که این ها را در حداقل آزار صوتی انجام دهیم. 
 در حال حاضر ضریب اشغال تخت در بیمارستان های زیر نظر دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان چقدر است؟
در بیمارستان شفا، باهنر و افضلی پور 75 درصد است. همچنین هر ماه 4 هزار 

پرونده بستری و 3 تا 4 هزار پرونده سرپایی تشکیل می دهیم.
 بعد از اجرای طرح تحول سالمت میزان مراجعه بیماران تغییری پیدا کرد؟
از زمان اجرای این طرح 15 درصد به تعداد مراجعان ما افزوده شد. همزمان با 
این افزایش بخش ها هم شلوغ تر شد اما خوشبختانه کمبود تخت برای بیماران 
وجود نداشت. خوبی این طرح این بود که دسترسی به درمان ارزان برای 

بیماران بسیار راحت تر شد و هزینه های آن ها کاهش یافت.
 بعد از این طرح درآمدهایتان به نحوی بود که بتوانید به نوسازی تجهیزات 

بپردازید؟
درآمدهای بیمارستان به اندازه ای که به بازسازی 100 درصدی بپردازیم نیست 

اما 50 درصد از تجهیزات به روز و نوسازی شدند.
 آیا بیمارستان دارای کمبود نیرو است؟

در حال حاضر کمبود نیرو، با مدیریتی که شده احساس نمی شود.
 افزایش تعداد بیماران اورژانس، بیمارستان های علوم پزشکی کرمان را 

شلوغ تر  و بی نظم  نکرد؟
اکثر بیمارهایی که در بیمارستان بستری می شوند از طریق اورژانس به بخش 
می روند اما در حال حاضر اورژانس ها نیز در حال توسعه اند. تعداد تخت های 
اورژانس افزایش نیافته اما برای مثال اورژانس جدیدی برای بیمارستان افضلی پور 

ساخته می شود که ظرفیت آن را به دو برابر بیشتر از امروز افزایش می دهد. 
 یعنی در بیمارستان های زیر نظر علوم پزشکی هیچ بیماری به انتظار تخت 

خالی نمی ماند؟
مدیریت تخت به شکلی است که مریض را سریع تعیین تکلیف می کنند. یعنی 
او یا زود مرخص یا بستری می شود. تا جایی که معموال بیماران انتظاری برای 

گرفتن تخت خالی نمی کشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شلوغی بیمارستان را مدیریت کردیم

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در گفت و گو 
با روزنامه سپید اظهار کرد: »با توجه به پذیرش زیاد دانشجو این امکانات 
»ما می گوییم در یک رشته  افزود:  نادر شاهرخی  نیست.«  ایده آل   رفاهی 
70 دانشجو نیاز داریم ولی 170 دانشجو می گیرند. این مشکالتی را برای امکانات  
آموزشی ایجاد می کند. اما بنا داریم که بین پذیرش دانشجو و امکانات بیشتر 
شود که ما بیشتر شرمنده دانشجوین نشویم.« به گفته شاهرخی در راستای 
این مشکل تا به حال جلساتی با حضور هیئت رئیسه بیمارستان برگزار شده 
است. او همچنین توضیح داد: »با وزارت خانه هم مکاتبه ای داشته ایم. این ها 
تبعات افزایش ورودی دانشجو در سال های گذشته است. انشااهلل در سال های 
آینده به میزان همان رقمی که دانشگاه اعالم می کند دانشجو گرفته  شود.« او 
همچنین در توضیح علت نداشتن ساختمان مجزا برای سه دانشکده گفت: »تا 
جایی که من می دانم اسکلت  ساختمان این دانشکده ها ریخته شده و مشغول 
کار هستند.« شاهرخی در پاسخ به مشکل کوچک بودن مساحت اتاق های 
نفره  و در متراژ های حداقل  اتاق های ما 5  اظهار کرد: »حداکثر  خوابگاه 

16 متری هستند. اما این را هم در نظر داشته باشید که طبق آیین نامه به ما 
گفته شده است که مسئولیتی در قبال خوابگاه دانشجویان مقطع پی اچ دی و آنهایی 
که دوره رزیدنتی را می گذرانند نداریم. با این حال خوابگاهی اجاره کردیم و 
به هرکسی که خواسته خوابگاه داده ایم.« او در توضیح وضعیت شلوغ بودن 
سرویس های دانشجویان گفت: »ما بر اساس خوابگاه ها تعداد سرویس ها را 
ارزیابی کرده ایم. این سرویس ها ساعت 7:30 صبح ممکن است خالی حرکت 
کند. اما سرویس های بعدی معموال با ازدحام جمعیت روبه رو هستند. برای 
همین اگر خود دانشجو برنامه ریزی کنند این مشکل پیش نمی آمد. اما اگر 
همین مشکل را به ما اعالم کرده بودند این مشکل قابل جبران بود. تا به حال 
به این شکلی که شما می گویید چنین چیزی به ما اعالم نشده است.« او در 
گفت و گوی خود نداشتن یک سالن آمفی تئاتر را از مشکالت دیگر دانشجویان 
دانست و توضیح داد: »برای تاسیس یک سالن که در شان دانشجویان باشد 
کلنگ اولیه آن را زده ایم و تا دو سال آینده آمفی تئاتر دانشگاه بازگشایی 
می شود.« این معاون دانشگاه با اشاره به خطرات حضور حیوان های وحشی 
در اطراف بیمارستان توضیح داد: »پردیس دانشگاه خارج از شهر و اطراف 
آن باز است. با بودجه ای که به دستمان برسد دور دانشگاه را حصار می کشیم 

تا از این لحاظ مشکلی برای دانشجویان پیش نیاید.«

منوچهر جعفری دانشجوی ترم 8 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
است. او از حجم ورودی باال شکایت و اعتقاد دارد، این موضوع ارائه 
می کند.  دشوارتر  رزیدنت ها  برای  را  بیمارستان ها  در  درمانی  خدمات 
جعفری می گوید: »دانشجویان ورودی سال 94 رشته پزشکی حدود 80 
نفر بودند. همین باعث می شود که امکانات آموزشی هم تنزل یابند. برای 
مثال گروه های 17 نفره باالی سر بیمار می رود و این موجب وحشت بیمار 
می شود. از سویی دیگر امکانات مناسبی در بیمارستان برای ورودی های 
جدید وجود ندارد.چرا که فضای آموزشی بسیار محدود است.« این دانشجو 
 به مشکالت دیگر بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی نیز اشاره می کند. 
»برخی از این بیمارستان ها با ساختمان های فرسوده در حال تعمیرند. برای 
مثال اتاق کنار آی سی یو را رنگ می زنند و این بیمارستان را از حالت 
ایزوله خارج می کند. دائم در بیمارستان ها سر و صداست. برای مثال در 
بیمار بستری  با 50 متر مربع مساحت، حدود 50  اتاق ها فضایی  برخی 
شده. همه این ها به عالوه هر بیمار یک همراه، دوره درمان و استراحت را 

برای آنها بسیار سخت می کند.« به گفته جعفری مشکل دیگر بیمارستان به 
 عدم تمایل برای به کار گیری رزیدنت ها در برخی از بخش ها بر می گردد. 
»بخش چشم  بیمارستان شفا حاضر نیست از خدمات رزیدنت ها استفاده 
کند. در یک فضای 50 متر مربعی، 15 استاد وجود دارد و هر استاد باید به 
سی بیمار رسیدگی کنند. اگر 10 رزیدنت اضافه می شدند بار بزرگی از دوش 
آن ها برداشته می شد. اما به نظر می رسد به دلیلی برخی مسائل نامشخص که 
مسئوالن تمایلی به این کار ندارند.« با این حال با وجود این مشکالت برخی 
از دانشجویان حضور استادان با مهارت را یکی از نقاط قوت دانشگاهشان 
می دانند. »در کالس  های ما به طور معمول 160 نفر هستند. نه تنها سلف بلکه 
با آمدن دانشجویان بین الملل تعداد اعضای هیات علمی هم کفاف نیازهای 
ما را نمی دهد.« این را دانشجوی دیگر رشته پزشکی می گوید و می خواهد 
حرفی از نامش برده نشود. عالوه بر انتقادات پیشین هم کالسی اش او از 
نظافت بخش ریه، گوارش و اورژانس بیمارستان افضلی پور هم گالیه دارد. او 
همچنین از سلف بیمارستان گالیه دارد.» وقتی کالس ها 160- 170  دانشجو 
داشته باشد، سلف بیمارستان هم طبیعتا شلوغ می شود. پس دیگر این سلف 
کفاف این تعداد دانشجو را نمی دهد.« این دانشجو ترم 8 پزشکی مشکل 

دیگر بیمارستان را شلوغی و نامنظم بودن اورژانس می داند.

گــزارشگفتوگو

همه جا بیش از حد شلوغ استبیشتر از ظرفیت دانشجو می گیرند

درد دل ها و گالیه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشجویان چشم انتظار حل مشکالت

این عکس مهرماه سال گذشته در بازدید سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت از بیمارستان شهید باهنر کرمان گرفته شده است.



حمیدرضا عاطفی دبیر اجرایی دومین 
فستیوال موسیقی تهران اعالم کرد تالش 
برای یافتن مکان مناسب برای برگزاری این 
رویداد ادامه دارد، ولی در هر صورت جشن 
ساالنه خانه موسیقی برگزار خواهد شد. 
او در این باره توضیح داد: »به دلیل حادثه 
مصیبت بار منا، دومین فستیوال موسیقی 
تهران و جشن ساالنه خانه موسیقی که 
قرار بود پیش از ایام سوگواری حضرت 
سیدالشهدا )ع( برگزار شود، به تعویق افتاد 
و مقرر شد که این دو برنامه بعد از پایان 
محرم و صفر، میزبان دوستداران موسیقی 
باشد.« عاطفی با اشاره به اینکه با توجه 

به تغییراتی که انجام گرفت برنامه ریزی 
برای اختصاص مرکز همایش های برج 
میالد به این مراسم نیز با مشکالتی روبه رو 
با  اکنون  »هم  شده است، تصریح کرد: 
میالد  برج  همایش های  مرکز  مدیریت 
امکان  اگر  که  هستیم  رایزنی  حال  در 
داشته باشد، بتوانیم بعد از پایان ماه صفر 
برگزاری  برای  شب هایی  را  سالن  این 
فستیوال موسیقی تهران و جشن ساالنه 
خانه موسیقی در اختیار داشته باشیم که 
با توجه به پر بودن برنامه های این مرکز 
هنوز به نتیجه الزم دست پیدا نکرده ایم.« 
دبیر اجرایی دومین فستیوال موسیقی تهران 

ادامه داد: »همزمان با مدیریت تاالر وحدت 
هم در حال رایزنی هستیم که اگر برج 
میالد امکان پذیر نشد، از تاالر وحدت 
برای این برنامه ها استفاده کنیم. البته اگر 
برای برپایی فستیوال با تاالر وحدت به 
نتیجه برسیم، امیدواریم شرایط به گونه ای 
باشد که بتوانیم حداقل جشن ساالنه خانه 
موسیقی را در این مکان برگزار کنیم.« او در 
پایان اظهارکرد: »برگزاری دومین فستیوال 
موسیقی تهران، در شرایطی خواهد بود که 
ما بتوانیم یکی از مجموعه های برگزاری 
کنسرت موسیقی در پایتخت را برای چند 
روز در اختیار بگیریم. چراکه نمی توان 

در برنامه ریزی دیگر سالن ها نیز اختالل 
ایجاد کرد و باید منتظر ماند که یکی از 
این مجموعه ها طی روزهای آینده بتواند 
جای خالی برای برگزاری فستیوال در نظر 
بگیرد. در غیر این صورت ما به برگزاری 
جشن ساالنه خانه موسیقی بسنده خواهیم 
کرد.« گفتنی است دومین فستیوال موسیقی 
تهران و شانزدهمین جشن ساالنه خانه 
موسیقی، قرار بود از تاریخ ۱۲ تا ۱۶ مهر 
برگزار  تهران  میالد  برج  در  امسال  ماه 
شود که خانه موسیقی با انتشار بیانیه ای 
به دلیل فاجعه مصیبت بار منا، آن را به 

تعویق انداخت.

  محسن دلیلی  

دارد،  که  جغرافیایی  موقعیت  به دلیل  ایران 
سرزمینی چهارفصل است. بخش اعظمی از 
سرزمین بزرگ ایران را کویر تشکیل داده است. 
تا چند سال پیش خیلی ها معتقد بودند کویرها 
هیچ خاصیتی ندارند و باید برای بیابان زدایی 
هزینه های کالن کرد تا این مناطق قابل استفاده 
گردشگری،  صنعت  توسعه  با  اما  شوند 
تعریف ها از کویر تغییر کرد و کویرنوردی 
پرطرفدار طبیعت گردی  از شاخه های  یکی 
شد. بهترین فصل برای کویرنوردی هم پاییز 
است. زمانی که هوا نه گرمی و حرارت بهار 
و تابستان و نه سردی زمستان را دارد. پاییز، 
به  را  توریست ها  و  طبیعت گردان  قدم های 
سمت کویر می کشاند و گردشگران دوست 
دارند این فصل را در سکوت شب های کویر 
سپری کنند. سکوتی که در دل کویرهای ایران، 
همراه با برخی آثار تاریخی، همواره گردشگران 
زیادی را به سمت خود می کشاند و رونقی برای 
شن زارها و بیابان های کشور است. در این 
گزارش سعی بر آن شده تا کویرهایی که در این 
فصل دیدنی هستند را به مخاطبان معرفی کنیم 
تا پیش از به نابودی کشیده شدن این مناطق بکر، 

سری به آنها بزنند.

مرنجاب پرطرفدارترین کویر ایران
کافي است 4 ساعت از تهران فاصله بگیرید تا به 
قلب کویر راه پیدا کنید. امنیت، تنوع جاذبه هاي 
گردشگري، تنوع گونه هاي جانوري و پوشش 
گیاهي این منطقه نسبت به دیگر مناطق کویري 
ایران، از آن فضایي وصف ناشدني ساخته است 
و البته تفاوت تپه هاي شني با تپه هاي شني دوبي 
در بکر بودن و صد البته در نداشتن امکانات 
است. کویر مرنجاب یکی از معروف ترین و 
البته پرطرفدارترین کویرهای توریستی ایران 
است که جدای از جاذبه های طبیعی آن می توان 
به کاروانسرای شاه عباسی مرنجاب، کاشان و 
خانه های قدیمی طباطبائی ها، بروجردی ها و 
منوچهری ها و حمام فین سر زد و شاید در ۲ روز 
همه این زیبایی ها را به نظاره نشست. این کویر 
در استان اصفهان قرار دارد و از شمال به دریاچه 
نمك آران و بیدگل، از غرب به کویر مسیله و 
نمك حوض سلطان و حوض  دریاچه هاي 
مره، از شرق به کویر بندریگ و پارك ملي کویر 
و از جنوب به شهرستان هاي آران و بیدگل و 
کاشان محدود مي شود. غالمرضاحسني مقدم 
ایران،درباره  در  گردشگری  فعاالن  از  یکی 

جاذبه هاي گردشگري کویر مي گوید: »منطقه 
مرنجاب، حدفاصل قصر بهرام تا کاروانسراي 
مرنجاب و دریاچه نمك و جزیره سرگردان 
که قسمت هایي از جاده ابریشم است، به عنوان 
بین المللي گردشگري تصویب شده  محور 
با تکمیل و راه اندازي کاروانسراي  است و 
منطقه  اقامتي،  مجتمع  قالب  در  مرنجاب 

مرنجاب گام در راه پیشرفت خواهد گذاشت.«

شترسواری از مصر تا فرحزاد
گردشگران می گویند سفر به مصر افسون کننده 
است. حتی اگر این مصری که از آن سخن 
می گوییم، اهرام ثالثه را نداشته باشد.رفتن به 
فرحزاد هم برای تهرانی هایی که اهل چای و 
قلیان و غذای سنتی هستند، حال و هوای خود 
را دارد. حال اگر این فرحزاد در دل سکوت 
کویر، همراه با زیبایی های بکر آن باشد. سفر به 
کویر لوت، دیدار از حکومت ها و شهر خیالي 
لوت و دیدار از شهر جن و پري است و اگر به 
دشت کویر بروید، روستاهاي زیباي کویري 
و خانه هاي خشتي به شما روي خوش نشان 
مي دهند. شترسواري و دیدن آسمان شب کویر 
و راه رفتن بر روي شن زار، مصر کم از افسون 
مصر ندارد. روستاهای مصر، گرمه و فرحزاد از 
همان روستاهایی هستند که مردمانش به جای 
آنکه خانه های خشت و گلی خود را خراب 
کنند و به جایش ساختمان های آجری و سنگی 
بسازند، آنها را تعمیر کرده و به عنوان اقامتگاه، در 
اختیار مسافران قرار می دهند و دقیقا به خاطر 
تجربه بی نظیر اقامت در خانه های خشت و گلی 
که که در اختیار گردشگران قرار می دهند، بسیار 

هم طرفدار دارند. بازدید از مسجد جامع نائین، 
کارگاه عبابافی، پیاده روی تپه ها و شن های روان، 
بازدید از نخلستان و مناظر روستاهای کویر، 
بازدید از دریاچه نمك، اقامت در میهمانسرای 
سنتی آتشونی، از جمله دیدنی های این کویر 
زیباست. نام صاحبخانه اي که در روستاي گرمه، 
نقش هتل کویري را بازي مي کند، آقا مازیار 
است. زندگي آقا مازیار خود به تنهایي یکي 
از جاذبه هاي توریستي است که باید بشنوید. 
او در فرانسه معماري خوانده و همسرش هم 
گرمه  کویري  است.هتل  فرانسوي  زن  یك 
حدود 400 سال قدمت دارد. شترسواري در 
کویر، بین روستاي مصر و فرحزاد است که 
مي توانید با شتر آن را طي کنید. این سفر ۲ ساعته 
مسیرهاي  از  یکي  است.  لذت بخش  بسیار 
سفر به دشت کویر تهران - سمنان - دامغان و 
تغییر مسیر به طرف جنوب و از جاده معلمان 
به سمت جندق - روستاي مصر و فرحزاد - 
خور - روستاي گرمه – انارك – نایین – زواره و 
اردستان – آران و بیدگل – تهران، و به این ترتیب 
یك دایرة کامل را مي توان در سفري چند روزه 

به کویر داشت.

طبس و روستای دیدنی نایبند
هنوز هستند کسانی که وقتی اسم طبس و نایبند 
می آید، به یاد کویری بی آب و علف می افتند، اما 
باید گفت که این منطقه بکر، از جمله زیباترین 
به  نایبند  روستای  است.  کشور  بخش های 
ماسوله کویر معروف است و جهانگردی نیست 
که زیبایی های این روستای تاریخی را نستوده 
باشد. نایبند که در جنوب شرق طبس، واقع بر 

دامنه کوهستان و مشرف بر دشت های بی انتها 
قرار گرفته است، چشم انداز بی نظیری دارد. 
سفر سه و نیم روزه به طبس و نایبند، پیاده روی 
در دره مرتضی علی و عبور از چشمه های آبگرم 
طبیعی داخل دره، بازدید از طاق بند شاه عباسی، 
گشت عصرگاهی در طبیعت روستای ازمیغان، 
بازدید از آبگرم دیگ رستم، گشت و گذار در 
میان باغات مرکبات و نخلستان های خرما، 
دیدار از روستای بکر نایبند، حرکت به سوی 
دشت نمك و کویر،از جمله کارهایی است 
که می توان در این منطقه انجام داد. سفر به این 
نقطه کویری کار ساده ای است و تنها کافی است 
خود را به طبس برسانید و آن وقت است که از 

زیبایی های این منطقه، لذت خواهید برد.

سفر به آفریقای ایران
زیبایی های  از  کلکسیونی  سمنان  استان 
خدادادی است که از جنگل ابرش تا پارك 
ملی یا همان کویر خارتوران را در بر می گیرد. 
پارك ملی توران یا همان خارتوران، با مساحت 
۱/470/۶40  هکتار، دومین منطقه بزرگ تحت 
حفاظت ایران است که به دلیل داشتن تنوع 
زیستی منحصر به فرد و همچنین روستاهای 
تاریخی، همچون قلعه باال از سوی یونسکو 
به عنوان ذخیره گاه زیست کره انتخاب شده 
است. سفر به کویر خارتوران می تواند با گردش 
در روستای مطبق و زیبای قلعه باال، آشنایی با 
جامعه محلی و آداب و رسوم منطقه، بازدید از 
سایت تکثیر یوزپلنگ و گورخر ایرانی، دیدن 
واحه  در  استراحت  منطقه،  وحش  حیات 
زیبای ماجراد  و در نهایت بازدید از سایت 

های فرهنگی بسطام، همراه باشد. این منطقه به 
آفریقای ایران معروف است که در منتهی الیه 
شرق استان سمنان و در ۲50 کیلومتری جنوب 
شرق شهرستان شاهرود و در مجاورت استان 
خراسان واقع شده است. پستانداران ذخیره 
گاه زیست کره خارتوران شامل گرگ، شغال، 
روباه معمولی، کفتار، یوزپلنگ، کاراکال، پلنگ، 
گربه وحشی یا دشتی، آهو، پازن،  قوچ وحشی 
و گورخر است. هوبره، زاغ بور، بحری، دلیجه، 
دشتی، چاخ  عقاب  بلدرچین،  تیهو،  کبك، 
لق، کبوتر چاهی، یاکریم، شاه بوف، سبزه قبا 
هندی، دم جنبانك ابلق، سنگ چشم دم سرخ 
و گنجشك معمولی از جمله پرندگان این منطقه 
هستند. انواعی گوناگونی از رده خزندگان در 
این منطقه به چشم می خوردکه شامل راسته 
الك پشت ها و نیز خانواده آگاماها، سمندرها و 

اسکینك ها هستند.
شد،  اشاره  که  کویرهایی  این  بر  عالوه 
مناطق بسیار دیگری در دل کویرهای یزد و 
طبس، کویر مرکزی، کویرها و بیایان های خور و 
بیابانك، کویر لوت و کویرها و بیابان های شرقی 
ایران وجود دارد که دیدن آنها را نمی توان گفت 
خالی از لطف نیست؛ بلکه باید به آنجا رفت و از 
زیبایی های آن لذت برد. البته باید توجه داشت 
که برای سفر به این مناطق الزم است وسایل 
مورد نیاز مانند کفش کوهنوردی سبك و لباس 
مناسب طبیعت گردی، لباس اضافه، کاله و 
عینك آفتابی، قمقمه آب و برخی لوازم شخصی 
را به همراه داشت. همچنین اگر قصد دارید با 
وسیله نقلیه شخصی به این مکان ها بروید، حتما 

پیش از سفر مطالعه ای بر مسیر داشته باشید.

سید علی صالحی و انتشار دو مجموعه شعر جدید
دو مجموعه شعر جدید از سیدعلی صالحی مجوز نشر گرفته 
و آبان ماه منتشر خواهد شد. به گفته این شاعر، همچون 
جریان عمومی همه شعرهای او، در این دو کتاب شعر با 
نام های »دعای عهد زنان« و »زن در سایه چهره اش را نشان 
خواهد داد«، باز هم کرامت زن و حضور و وجود متعالی 
او،  محور اساسی شعرهاست.او در صفحه شخصی اش 
نوشته است: »شعرهای این دو مجموعه مربوط به سال های 
۱388 تا ۱39۱ است، که آرام آرام پاك نویس، نگارش 
مقدمه  و تحویل به ناشر، انجام گرفته است و کتاب ها 

در انتشارات نگاه منتشر خواهند شد.« صالحی که پیش تر گفته بود تا 
زمانی نامعین دیگر کتاب منتشر نمی کند و این دو دفتر شعر را قبال به ناشر سپرده است، با اشاره 
به این که فعال قصد چاپ ندارد، گفت: »نمی دانم ، اما عمری اگر باقی بود،  روزی به جامعه شعر 
بازخواهم گشت.« جلد اول »مجموعه اشعار« سیدعلی صالحی )هزار صفحه نخست - انتشارات 

نگاه( به چاپ ششم رسیده و مرحله صحافی را طی می کند.

»نفس گرم« جایگزین »آمین« می شود
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »نفس گرم« به کارگردانی محمد 
مهدی عسگرپور سوم آبان ماه به پایان رسید و این فیلم برای پخش 
از شبکه یك سیما آماده شد. آخرین سکانس مجموعه تلویزیونی 
»نفس گرم« روز یکشنبه سوم آبان ماه در اتوبان همت با حضور 
مرجانه گلچین و حامد کمیلی تصویربرداری شد و مراحل فنی این 
مجموعه هم اکنون در حال انجام است. این مجموعه که تهیه کنندگی 
آن را سید محمود رضوی بر عهده دارد، براساس فیلمنامه مشترکی 
از عسگرپور و طال معتضدی در 30 قسمت برای پخش از شبکه 
اول سیما آماده می شود. »نفس گرم« دارای مضمونی اجتماعی است 

و داستان آن حول محور زندگی زنی میانسال به نام »ملیحه« است که اعتقادات مذهبی زیادی دارد. در 
مسیر داستانی سریال، اتفاقاتی برای او و اطرافیانش رخ می دهد که تاثیر زیادی بر او گذاشته و به نوعی 
مسیر زندگی و اعتقاداتش را تحت الشعاع قرار می  دهد.در این مجموعه که از شنبه نهم آبان ماه، جایگزین 
سریال در حال پخش »آمین« خواهد شد، بازیگرانی چون مرجانه گلچین، حامد کمیلی، محمودپاك نیت، 

رویا تیموریان، سیما تیرانداز، نیلوفرخوش خلق، رحیم نوروزی و محمد عمرانی، نقش آفرینی کرده اند.

نگارآذربایجانی و صباغ سرشت در »فصل نرگس«
فیلم سینمایی »فصل نرگس« به نویسندگی و کارگردانی نگار 
آذربایجانی و تهیه کنندگی سحر صباغ سرشت، در مسیر تولید 
قرارگرفت. صباغ سرشت درباره ویژگی های این اثر می گوید: 
»»فصل نرگس« روایتي شهری محسوب مي شود که با نقش های 
متعدد و متنوع و تکثر و تعدد لوکیشن، داستاني جذاب و پرکشش 
را  از جنوبی ترین نقطه شهر تا  شمالی ترین نقطه آن روایت 
مي کند.«این تهیه کننده با اشاره به اینکه ویژگي فیلمنامه این اثر 
شکل روایي متفاوت فیلمنامه آن است،بیان می کند: »فیلمنامه سه 
قصه تو در تو را روایت مي کند و هر قصه مستقل جذابیت هاي 

خود را دارد. در عین حال  تاثیرات خود را روي قصه بعدي هم مي گذارد و روایتي متفاوت را 
شکل مي دهد که قطعا پر مخاطب هم خواهد بود.« در خالصه داستان این فیلم آمده است:»»فصل 
نرگس« روایت آدم های معمولی است که در وانفسای امروز و در جهانی که میل به خود شیفتگی 
و خود محوری دارد، شفافیت روح و ذهنشان را از دست نداده اند و مفهوم احساس خوشی ناشی 

از انسانیت و  نوع دوستی را به درستی درك می کنند.«

پرفورمنس آرت در ایران

صدف پیکامی - چلچراغ
نمایشگون  هنر  یا  و  اجرا  هنر  فارسی،  به  را  آرت  پرفورمنس 
ترجمه کرده اند. به عبارتی پرفورمنس یعنی وادار کردن مخاطب 
به داوری، داوری اثری که خود بخشی از اجرای آن است.  برخی 
از کارشناسان، هنر پرفورمنس را اجرای مدرن هنرهای تجسمی 
عنوان می کنند. در ابتدا صاحب نظران این هنر اعتقاد داشتند که 
چیزی غیر قابل پیش بینی باید در هنر اجرا وجود داشته باشدکه 
پرفورمنس  واقع  در  می گویند. پس  »اتفاق«  آن  به  اصطالح  در 
می تواند، مقابل چشم تماشاگر متولد شود. پرفورمنس آرت در 
ایران نوپا و مهجور است. یکی از مسائلی که باعث نادیده گرفتن  
این هنر در ایران می شود این است که برای دراختیار  داشتن محل 
اجرا، هنرمند گرفتار مراحل پیچیده ای می شود. به ویژه که اجرا در 
فضاهای عمومی در اغلب موارد ممنوع است.آن قدر نمونه های 
پرفورمنس آرت در ایران کم است که به سختی می شود درباره آن 
صحبت کرد. از کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند، می توانیم 
»امیر راد« مدیر گالری »ایست« را نام ببریم که فستیوالی هم در 
این زمینه برگزار می کند. هنر اجرا در هر کشور و منطقه ای، به 
طور طبیعی برآمده از فرهنگ و آیین های آن منطقه است اما در 
ایران معاصر با آمدن جنبش های هنری جدید و شیوه ای مختلف 
اجرایی، این هنر حالتی آکادمیك و روشنفکری پیدا کرده است. 
اما اگر از منظری دیگر نگاه کنیم سابقه هنر اجرا در ایران به زمان  
هایدور بازمی گردد. سنت اجرا در ایران را می توان در آیین های 
شمایل گردانی، چاووش خانی، نمایش های روحوضی و حتی گاهی 
عروسك گردانی ها مشاهده کرد. اگرچه به طور کلی هنر پرفورمنس 
از نظر رسمیت یافتن پس از مدرنیته برمی گردد، اما از نظر بیان 

مفهومی به آیین ها متصل است.

زیبایی های بی نظیر صحرا را کشف کنید 

   تا پاییـز است به کویـر برویـد

اما و اگرها در برگزاری جشن ساالنه خانه موسیقی
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عکس نوشت:    تصویر امروز مربوط به نمایی از مهراوه شریفی نیا در فیلم 
»معمای شاه« است. این بازیگر در این سریال نقش »ثریا«، یکی از همسران شاه 
را ایفا می کند. همچنین حدیث فوالدوند نقش »فوزیه«  و ساغر عزیزی، نقش 
»فرح« را در این سریال تاریخی عهده دار هستند. در فاز اول این سریال قرار 
است مخاطبان شاهد زندگی محمدرضا پهلوی و فراز و نشیب تاریخ معاصر 
ایران در فاصله ی سال های ۱3۲۱ تا ۱33۱ باشند. »معمای شاه« از اواخر 

آبان ماه، جمعه شب ها از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.

یادداشت میهمان
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عبدالرضا رحمانی فضلی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر،  با بیان اینکه 
یکی از تهدیدات منطقه استفاده از روان گردان های جدید NPS است که 
تا کنون بیش از 500 نوع آن توسط 95 کشور شناسایی شده است گفت: 
»متاسفانه اطالعات در مورد شیوع و خطرات بهداشتی این روان گردان ها 
در سطح منطقه ای و بین المللی محدود است.« رحمانی فضلی در ششمین 
نشست روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر گروه ائتالف پنج گانه 

با  مقابله  دفتر  اخیر  به گزارش  اشاره  با  آسیای مرکزی 
مواد مخدر و جرم سازمان ملل مبنی بر کاهش چشمگیر 
اظهار کرد:  بالقوه در سال 2015  تولید  سطح کشت و 
میزان  افغانستان که موفق شده است  اهتمام دولت  »از 
امحای سطح کشت را نسبت به سال 2014 حدود 40 
درصد افزایش دهد تشکر می کنم، چرا که گزارش حاکی 
از کاهش 48 درصدی تولید بالقوه است.« وی در ادامه 
به دالیل مشکل گسترش اعتیاد در منطقه اشاره و اظهار 

کرد: فعالیت تروریست ها در منطقه به ویژه افغانستان و برنامه آنها برای 
گسترش تحرکات مستلزم هزینه است همان طوری که می دانیم اصلی 
ترین راه تامین این هزینه ها استفاده از قاچاق مواد مخدر است. دیگر آنکه 
گسترش ناامنی ناشی از تحرکات تروریستی بهترین فضا را برای فعالیت 
قاچاقچیان فراهم می آورد لذا قاچاقچیان نیز فعال تر خواهند شد. دبیر کل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه مسئله دیگری که منطقه را تهدید 
می کند استفاده از روان گردان های جدید )NPS( است، 
گفت: تا کنون بیش از 500 نوع این روانگردان های جدید 
توسط 95 کشور شناسایی شده است، متاسفانه اطالعات 
در مورد شیوع و خطرات بهداشتی آن در سطح منطقه و 
بین الملل محدود است؛ بنابراین می توان گفت ما در منطقه 
همچنان با مشکل قاچاق و اعتیاد دست به گریبان خواهیم 
بود و تقویت همکاری در این ائتالف و تعامل با سایر 

همسایگان ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 چکاوک ابراهیمی
 

تهران در مسیر بیابانی شدن گام برمی دارد. 
درواقع این کالن شهر خیز عظیمی برداشته 
برای تبدیل شدن به دشت وسیعی بیابانی که 
با فرونشست خاک همراه شده است، به ویژه 
در مناطق جنوبی. مدت هاست مشکالت 
زیست محیطی پایتخت به یکی از اصلی ترین 
دغدغه های فعاالن و کارشناسان مدیریت 
شهری بدل شده است. نگرانی هایی که از 
جنس خاک، هوا و به ویژه آب هستند، اما 
هیچ یک از برنامه ریزی های کالن و خرد، 
راه به جایی نبرده اند. تا جائی که بر اساس 
آخرین آمارهای اعالم شده از سوی اداره کل 
دفتر آب وخاک سازمان محیط زیست، میزان 
فرونشست خاک در تهران 36 سانتی متر و 
به طور تقریبی 90 برابر شرایط بحرانی است.

 
فرونشست خاک تهران

90 برابر شرایط بحرانی است
»بر اساس اندازه گیری های صورت گرفته 
میزان  آب وخاک،  کارشناسان  سوی  از 
تهران  در جنوب  زمین  فرونشست خاک 
معادل 36 سانتیمتر است و در برخی مناطق 
این عدد به 40 سانتی متر نیز می رسد. آماری 
که 90 برابر شرایط بحرانی که چهار میلی متر 
در سال عنوان شده است، ارزیابی می شود. 
درواقع سطح خاک تهران در حال نشست 
کردن است و این کاهش منجر به سستی خاک 
و زمین می شود.« این بخشی از هشدارهای 

محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت های 
مردمی سازمان محیط زیست درباره وضعیت 
خاک کالن شهر تهران است که در طول 10 
سال گذشته روزبه روز در شرایط بحرانی تری 

قرارگرفته است.
وی با اشاره به اینکه از حدود 10 سال پیش، بر 
اساس گزارش های موسسه تحقیقات سازمان 
جنگل ها و مراتع، در غرب تهران از فاصله 
دریاچه استادیوم آزادی تا وردآورد، شاهد 
سپید  به  هستیم،  خاک  شدید  فرونشست 
می گوید: »این نشست خاک بین ۷ تا 1۷ متر 
از سطح آب های زیرزمینی است که  افت 
شدیدی را ثبت کرده است. بر همین اساس 
دو حلقه از چاه های آب باغ گیاه شناسی ملی 
ایران خشک شده اند.« وی آثار سوء این نشست 
خاک را تنها کاهش میزان دسترسی شهروندان 
به منابع آبی شهر تهران نمی داند و معتقد است 
تهران خیزی برداشته به سمت بیابانی شدن. 
پدیده ای که سبب شکل گیری فرو چاله ها 
در مناطق جنوبی و جنوب غربی شهر تهران 
می شود. فرو چاله هایی که هم اکنون در دشت 
لوت قابل رصد است و بروز آنان در تهران، 

پدیده شومی است.

بارگذاری بی حدواندازه، 
تهران را خشک کرد

بسیاری از کارشناسان حوزه محیط زیست بر 
این باورند که حجم باالیی از ساخت وسازها 
و بارگذاری های بی حدواندازه در تهران سبب 
شده که برداشت از منابع آبی پایتخت رشد 

فزاینده ای داشته باشد و ماحصل این بارگذاری 
نیز افت شدید سطح آب های زیرزمینی بوده 
است. معضلی که امروز سبب شده خاک 
تهران دچار خشکی و سستی شود. البته این 
فرونشست خاک تنها به دلیل کاهش سطح 
آب های زیرزمینی نبوده است. به طوری که 
به گفته محمدجواد سروش، مدیرکل دفتر 
آب وخاک سازمان محیط زیست، راه اندازی 
شبکه فاضالب در شهر تهران نیز سبب افت 
شدید سطح آب زیرزمینی شده است. به 
گفته وی، بر اساس مشاهدات و پیمایش های 
تحقیقاتی که در جای جای ایران انجام شده، 
به ویژه در تهران، میزان فرونشست زمین در 
بخش های مختلف کشور به علت مصرف 
منابع آبی تجدید ناپذیر نوسان زیادی دارد 
مناطق  به ویژه  شهری  مناطق  برخی  در  و 
جنوبی پایتخت، این میزان فرونشست حتی 
تا حدود 11 سانتی متر بیشتر از سایر مناطق 

ثبت شده است.
سروش با تاکید بر اینکه این گونه فرونشست ها 
به صورت استثنایی و در نقاط خاصی رخ 
می دهد و نمی توان این پدیده را به تمام نقاط 
کشور تعمیم داد، می گوید: »برخالف آنکه 
در  کشور  خاک  فرونشست های  بیشترین 
دشت های کشاورزی رخ داده، نه در مناطق 
شهری، اما در کالنشهر تهران شاهد عکس این 
پدیده هستیم. یعنی بیشترین فرونشست خاک 
در مناطق شهری در بخش های جنوب و جنوب 
غربی رخ داده است.« وی با اشاره به اینکه در 
شهری مانند تهران که هنوز سیستم فاضالب 

آن راه نیافته و بهره برداری از آب های تجدید 
ناپذیر هنوز ادامه دارد، عنوان می کند که نشست 
خاک ماحصل کامپکت و فشاری است که بر 
الیه های پایین خاک به علت تخلیه آب های 
زیرزمینی وارد می شود. چراکه این برداشت 
آب منجر به بروز خشکی در الیه های زیرین 
زمین می شود و سنگینی خاک را بیش ازپیش 
می کند. درنتیجه سطح خاک از الیه های زیرین 

دچار نشست می شود.
 

خیز نگران کننده تهران 
به سمت خشک سالی

»دلواپس تهرانم!« این مهم ترین هشداری است 
که هادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست 
استان تهران در گفت وگو با »سپید« مطرح 
و تاکید می کند که این دلواپسی در وضعیت 
نامناسب و آسیب هایی که در سال های اخیر 
است،  واردشده  پایتخت  محیط زیست  به 
ریشه دارد. وی با اشاره به اینکه ساالنه حجم 
قابل توجهی از جمعیت در کالن شهر تهران 
بارگذاری می شود و ورود این جمعیت به 
پایتخت منجر به رشد بی رویه منابع آبی می شود، 
می افزاید: »باوجودآنکه سازمان محیط زیست 
بارها به وزارت جهاد و کشاورزی تاکید کرده 
که از صدور مجوز کاشت سبزی ها و میوه های 
پرمصرف آب در اطراف شهر تهران پرهیز کند، 
اما همچنان شاهد کشت و کاری ازاین دست 
هستیم.« وی با اشاره به اینکه قرار بوده است 
وزارت جهاد   وکشاورزی برای مقابله با مصرف 
آب در کشت های پرمصرف و جلوگیری از 

روند رو به رشد بیابان زایی پایتخت، طرح های 
مهندسی شده ای ارائه دهد، می افزاید: »مسئوالن 
ذی ربط هنوز بر سر این برنامه ها به اجماع 
نرسیده اند. پس بهتر است بگویم هنوز اقدامی 
دراین باره صورت نگرفته است.« حیدرزاده با 
ابراز تأسف از اینکه باید بپذیریم و اقرار کنیم 
که تهران دچار کاهش حجم منابع آبی است و 
این کمبود آب منجر به بروز خشک سالی و حفر 
چاه های عمیق تا 300 متر در مناطق جنوبی، 
غربی و حتی شرقی تهران شده است، یادآور 
می شود: »این برداشت های بی رویه در سال های 
اخیر لطمات جبران ناپذیری به محیط زیست 
تهران وارد کرده و ماحصل این آسیب ها نیز بروز 
خشک سالی و فرونشست خاک در کالن شهر 

تهران شده است.«
مدیرکل محیط زیست استان تهران با تاکید بر 
اینکه مسئله کمبود آب و درنتیجه آن نشست 
خاک در مناطق جنوبی تهران تا جایی پیش رفته 
که شورای شهر تهران استفاده مجدد از آب را 
به عنوان یک الزام شهری مطرح و مصوبه ای 
در این زمینه ابالغ کرده است، می گوید: »یکی 
از بحران های جامعه کنونی تهران، بحران آب 
است. مسئله ای که از یک سو به دلیل کاهش 
میزان بارندگی هاست و از سویی دیگر افزایش 
جمعیت و رشد نیاز روزافزون به مصرف منابع 
آبی. مسئله ای که سبب شده خاک تهران به 
شکلی مضاعف به سمت نشست سطح خیز 
بردارد. اما به نظر می رسد هنوز عزم جدی 
برای برون رفت از این مشکل در میان مسئوالن 

دیده نمی شود.«

راه اندازی مهد  کودک  های شبانه روزی 
آرزو ذکایی فر، مدیرکل دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی، با اشاره 
به اینکه دستورالعملی مبنی بر صدور مجوز مهدهای کودک دو 
زبانه در دستور کار بهزیستی وجود ندارد، گفت: »دریافت شهریه 

اضافی برای مهدهای دو زبانه تخلف است.«
ذکایی فر افزود: »مهدهای کودکی در تحت پوشش سازمان بهزیستی 
هستند به صورت تمام وقت و نیمه وقت فعالیت می کنند و در این 

میان چیزی به عنوان مهد دو زبانه نداریم.«
وی با اشاره به اینکه بهزیستی برای تاسیس مهد کودک دو زبانه 
مجوزی صادر نمی کند، گفت: »تعداد اندکی مهد در گذشته مجوز 

گرفته اند که این مهدهای کودک نیز تحت عنوان دو زبانه حق دریافت شهریه اضافی را ندارند.«
مدیرکل دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی به مهدهای شبانه روزی نیز اشاره و تاکید کرد: »با توجه 
به اینکه برخی از مادران در شیفت شب کارخانه ها و برخی مشاغل فعالیت می کنند به همین دلیل نیاز 
به این دارند که کودک خود را در مراکزی نگهداری کنند برهمین اساس بهزیستی اقدام به راه اندازی 

مهدهای کودک شبانه کرده است که تاکنون نیز تعدادی مهد در برخی از استان ها فعال هستند.«

 به هر موضوعی که قانون برای ما تعریف کند، ورود می کنیم
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی امنیت در حاشیه همایش 
روسای پلیس فتای استان های سراسر کشور گفت: »این نشست 
با حضور روسای پلیس فتای سراسر کشور و مدیران پلیس فتای 
ناجا برگزار شده و در آن آخرین تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها 

در حوزه فضای مجازی و حیطه فعالیت پلیس ابالغ می شود.«
فرمانده ناجا به اشرافیت پلیس در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: 
»پلیس باید در تمام حوزه ها اعم از فضای سایبری، حوزه اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و... اشرافیت داشته باشد و هر موضوعی را که قانون 
برای ما تعریف کند، به آن ورود کرده و مطابق قانون عمل می کنیم.«

اشتری با اشاره به اقدامات پلیس در ایام انتخابات و به طور ویژه تر اقدامات انتخاباتی در فضای مجازی، 
تصریح کرد: »ما فضای مجازی را فرصت می دانیم که البته می تواند تهدیداتی هم داشته باشد. انتخابات 
همانطور که همه می دانند نشانگر اقتدار جمهوری اسالمی است و نیروی انتظامی چه در پلیس فتا و 
چه در سایر بخش ها اگر الزم باشد با کسانی که قصد خارج کردن انتخابات از مسیر خود را دارند 

برخورد خواهند کرد.«

نجات 25 تن از حریق برج اتوبان بابایی
سیدجالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران از نجات 25 تن از ساکنان یک برج مسکونی از 
میان دود و شعله های آتش خبر داد. وی در این باره گفت: »به 
دنبال یک مورد حادثه حریق در ساعت 9:23 صبح دیروز در یک 
برج مسکونی، ستاد فرماندهی آتش نشانان سه ایستگاه را به محل 
حادثه واقع در شهرک مسکونی در اتوبان شهید بابایی اعزام کرد.«
ملکی با اشاره به حضور آتش نشانان در محل حادثه افزود: »محل 
حادثه، یک برج 12 طبقه 4۷ واحدی بود که در طبقه پنجم آن 

واحدی به مساحت 100 متر مربع دچار حریق شده بود.«
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه گروهی دیگر نیز اقدام 
به اطفای حریق کردند تصریح کرد: »پس از اطفای حریق، عوامل آتش نشانی 25 نفر از ساکنان را از 
پشت بام به محل امن منتقل کرده و در ساعت 10:36 به عملیات خود خاتمه دادند.« وی با بیان اینکه 
این حادثه مورد مصدوم و فوتی نداشته است، اظهار کرد: »علت حادثه از سوی عوامل آتش نشانی در 

دست بررسی است.«

شناسایی 500 نوع روانگردان جدید
عکس نوشت:

تجمع اعتراض آمیز کارکنان 
سازمان حفاظت محیط زیست 
صبح دیروز در پارک پردیسان 

برگزار شد. سوء مدیریت 
محیط زیست، نادیده گرفتن نظر 
کارشناسان، مشکالت معیشتی 

و رفاهی کارکنان و تبعیض 
فاحش بین مدیران و کارکنان 
از دالیل برگزاری این تجمع 

اعتراض آمیز بود.

هوای تهران ناسالم شد
وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: 
»هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون 

روی عدد 116 در وضعیت ناسالم قرار گرفت.«
وی تصریح کرد: »بر اساس اطالعات رسیده از ایستگاه های سنجش 
آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آالینده ها به جز ازن نسبت به 

روز گذشته افزایش داشته است.«
به گفته حسینی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آالینده ذرات 
معلق کمتر از 2/5 میکرون در بیشتر ایستگاه ها فراتر از حد مجاز بوده و 
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط ناسالم است. همچنین 
ایستگاه پارک رازی با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از2/5میکرون 

روی عدد 148 آلوده ترین منطقه پایتخت است.«
وی افزود: »شاخص آالینده ذرات معلق کوچکتر از2/5 میکرون در 
ایستگاه های فرمانداری شهر ری، دانشگاه شهید بهشتي، دانشگاه علم 
و صنعت، دانشگاه تهران، پارک قائم، پارک سالمت، پارک شکوفه، 
پارک رازي و همچنین شهرداري منطقه 11 و دانشگاه شریف بیش 

از حد مجاز بوده است.«
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اثرات بهداشتی 
آالینده ها گفت: » آالینده ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون در منطقه 
ناسالم برای گروه های حساس شامل افزایش احتمال عالئم تنفسی 
در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس 
در افراد مبتال به بیماری های قلبی - ریوی و افراد مسن است. لذا 
توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طوالنی مدت 

در فضای باز را کاهش دهند.«

افزایش ۱۸00دوربین ثبت تخلف در جاده ها
داوود کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور گفت: »از دی ماه امسال، 1800دوربین ثبت تخلف در جاده 
های کشور اضافه می شود که امیدواریم با این تعداد دوربین، شاهد 
کاهش تخلفات باشیم.« وی گفت: »متناسب با تورم باید جرایم دوبرابر 
می شد اما کمیسیون اجتماعی حوادث با افزایش میزان جرایم موافقت 
نکرد و در حال حاضر شاهد بی تاثیری نقش جرایم در وقوع تصادفات 
و تلفات جاده ای هستیم.« رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور با بیان اینکه در تخلفات رانندگی فقط نباید جاده ها و 
وسایل نقلیه را مقصر دانست، گفت: »همیشه جاده و وسیله نقلیه مقصر 
وقوع یک حادثه نیست. بلکه رفتار افراد در رانندگی نقش قابل توجهی 
در کاهش تخلفات تاثیرگذار دارد.« وی در ادامه با اعالم اینکه میزان 
جرایم باید بازنگری شود، تاکید کرد: »میزان جرایم با نرخ تورم یکی 
نیست و برای جلوگیری از رفتار پرخطر رانندگان این نرخ نیز باید 
بازنگری شود.« کشاورزیان افزود: »اقدامات جاده ای یک نقش جاری 
است که از مهمترین اقدامات آن برای پیشگیری از تخلفات جاده ای، 

ارتقای ایمنی راه ها، اصالح شانه خاکی، پاکسازی حریم کنترل شود.«

گزارش کوتاه خیز 36 سانتیمتری جنوب تهران برای فرونشست خاک

تـهـرانبـیابـانمیشـود!



خبــر

مداوای پارکینسون به کمک داروی لوکمی
پژوهشگران دانشگاه جورج تاون موفق به شناسایی عملکرد مثبت نوعی داروی مورد استفاده در 
سرطان خون در بهبود عملکرد حرکتی بیماران مبتال به پارکینسون و برخی دیگر از بیماری های  
اعصاب و روان شدند.  سازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا ضمن به رسمیت شناختن کاربرد 
این داروی جدید که پیش تر برای درمان سرطان خون به کار می رفت، اثرات مفید آن را در بهبود 
ادراک، توانایی و مهارت های حرکتی و غیرحرکتی در بیماران مبتال به پارکینسون و برخی دیگر 
از بیماری های اعصاب و روان تایید کرده و استفاده از این دارو در فاز نخست آزمایش های بالینی 
قرار داد. داروی فوق الذکر، نیلوتینیب  )nilotinib(  نام داشته و می تواند منجر به بروز تغییرات 
قابل توجه آماری و دلگرم کننده ای در عملکرد پروتئین های سمی مرتبط با بیماری های فوق شود. 
محققان معتقدند این برای نخستین بار است که ما قادر به دستیابی به دارویی شده ایم که می تواند سیر 
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پیشرفت بیماری را متوقف کرده و آن را به عقب باز گرداند.                                                 

داکلینزا، موثر در هپاتیت C مقاوم به درمان
موسسه ملی انگلستان برای تعالی سالمت و مراقبت، توصیه کرد داکلینزا)Daklinza( با نام علمی 
داکالتاسویر )daclatasvir(، برای درمان بزرگساالن مبتال به هپاتیت C با ژنوتایپ 1 و 3 و 4، 
همراه با دیگر داروهای تائید شده استفاده شود. این دارو خوراکی بوده و روزانه یک عدد مصرف 

می شود. داکلینزا ساخت شرکت دارویی Bristol-Myers Squibb است. 
امروزه درمان بیماران مبتال به هپاتیت C یک چالش است، خصوصا تعداد قابل توجه بیماران 
مبتال به ژنوتایپ نوع 3 که بیماری آنها در حال پیشرفت سریع است. ویروس هپاتیت سی با ژنوتایپ 
3 پیشرفت سریعی داشته و بیمار را به سوی بیماری کبدی مرحله آخر می رساند، بنابراین زمان برای 
بیماران بسیار حیاتی است. ژنوتایپ 3 با افزایش بروز هپاتوسلوالر کارسینوما در بیماران سیروتیک 
همراه است و در مقایسه با دیگر ژنوتایپ ها سریع تر به فیبروز می رسد. به این ترتیب، مورتالیتی 
بیماران افزایش می یابد. تا همین اواخر، درمان های موجود برای این دسته از بیماران محدود 

بوده و استانداردهای مراقبت، شامل 48 هفته درمان 
دارویی مبتنی بر اینترفرون است که خود عوارض 
زیادی را برای بیماران به همراه می آورد. داکالتاسویر 
در ترکیب با دیگر درمان ها به خوبی تحمل شده و 
نشان داده پس از 12 یا 24 هفته درمان، اغلب بیماران 
از عفونت پاک می شوند. داکالتاسویر، یکی از تنها دو 
داروی خوراکی تایید شده در گایدالین های اتحادیه 
اروپاست که برای درمان بیماران مبتال به ژنوتایپ3 

تجویز می شود.
محققان معتقدند تصمیم جدید NICE برای تایید داکالتاسویر، خبر بسیار خوبی برای بیماران 
مبتال است و هر درمان جدیدی در این زمینه، ما را یک قدم به حذف کامل این ویروس در جمعیت 

Medical News Today :منبع
بیماران نزدیک تر می کند.                                                                                                                   
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ساالنه  واکسیناسیون  که  شده  ثابت  امروزه 
آنفلوانزا بهترین راه دفاعی علیه آن است. برای فصل 
آنفلوانزای 2016-2015، مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری های و کمیته مشورتی شیوه های ایمن سازی 
برای  خود  توصیه های  به  همچنان   ،)ACIP(
واکسیناسیون ساالنه آنفلوانزا در همه افراد شش ماهه 

و باالتر که کنترااندیکاسیونی ندارند، ادامه می دهد. 
در این مقاله، سعی برآن است تا تغییراتی را که 
CDC در توصیه های واکسیناسیون آنفلوانزای خود 
نسبت به فصل 2015-2014 اعمال کرده، بیان کنیم. 
در شماره گذشته، به قسمتی از این موارد اشاره شد. در 

ادامه، به دیگر توصیه ها خواهیم پرداخت.
 

زمان انجام واکسیناسیون
پزشکان باید به همه افراد توصیه کنند اگر امکان 
داشته باشد، تا قبل از پایان اکتبر، واکسیناسیون خود را 
انجام دهند. برای جلوگیری از هدر رفتن فرصت ها، 
پزشکان باید در طول ویزیت های روتین خود در 
 کلینیک یا بیمارستان، به افراد واکسینه نشده که 
شش ماهه  یا بزرگ تر هستند، انجام آن را توصیه کنند.
مطلوب آن است که واکسیناسیون آنفلوانزا پیش از 
آنکه این بیماری در جامعه شیوع پیدا کند، انجام شود. 
کودکانی که به دو دوز از واکسن نیاز دارند، باید پس از 
موجود شدن واکسن، در اولین فرصت ممکن اولین 
دوز را دریافت کنند و دوز دوم نیز با حداقل چهار هفته 

فاصله، تزریق شود.

واکسیناسیون در افرادی که به تخم مرغ 
آلرژی دارند

آنافیالکتیک  واکنش های  و  شدید  آلرژی 
می توانند در پاسخ به ترکیبات مختلف واکسن 
آنفلوانزا رخ دهند، البته این واکنش ها نادر هستند. 

مواردی از آنافیالکسی در افرادی که به تخم مرغ 
آلرژی دارند، پس از تجویز واکسن آنفلوانزا گزارش 
 ،IIV شده است. در مقایسه با واکسن نوع غیرفعال یا
داده های کمتری از بروز این نوع واکنش ها در مورد 
 LAIV استفاده از واکسن های زنده ضعیف شده یا
در این دسته از افراد وجود دارد. برای فصل آنفلوانزای 
واکسیناسیون  مشورتی  کمیته   ،2015-2016

توصیه های زیر را منتشر کرده است:
1( افرادی که سابقه حساسیت به تخم مرغ دارند 
و در مواجهه با تخم مرغ فقط دچار کهیر می شوند، 
باید واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند. اگر این افراد 
18 ساله و باالتر بوده و کنترااندیکاسیون دیگری 
ندارند، می توانند واکسن نوع RIV3 دریافت کنند. 
البته می توانند با در نظر گرفتن موارد احتیاطی اضافی، 

تحت واکسیناسیون با نوع IIV هم قرار گیرند.
با تخم مرغ دچار  افرادی که در مواجهه   )2
عوارضی مانند آنژیوادم، دیسترس تنفسی، سبکی سر 
واستفراغ  های تکرار شونده می شوند یا به اپی نفرین 
یا دیگر مداخالت اورژانس نیاز پیدا می کنند، اگر 18 
سال و باالتر بوده و کنترااندیکاسیون دیگری ندارند، 
می توانند از RIV3 استفاده کنند. اگر RIV3 موجود 
نبوده یا فرد دریافت کننده در طیف سنی مورد نظر 
نباشد، نوع IIV و تحت نظر پزشکی که در تشخیص 
و مدیریت شرایط آلرژیک شدید تجربه داشته باشد، 

تزریق   شود.
3( بدون در نظر گرفتن سابقه آلرژی، همه 
واکسن ها باید تحت شرایطی تزریق شوند که همه 
پرسنل و وسایل الزم برای تشخیص و مدیریت 

شرایط آلرژیک شدید در دسترس قرار داشته باشند.
4( افرادی که می توانند تخم مرغ پخته شده سبک 
را مصرف کنند، مانند نیمرو، بدون آنکه واکنشی نشان 
دهند، بعید است به واکسن آلرژی نشان دهند. افرادی 
که به تخم مرغ آلرژی دارند، ممکن است بتوانند 
تخم مرغی را که مثال در کیک یا نان به کار رفته، تحمل 

کنند. تحمل مواد غذایی که حاوی تخم مرغ باشد، 
احتمال آلرژی را به تخم مرغ رد نمی کند.

شده ای  شناخته  سابقه  که  افرادی  برای   )5
بروز  احتمال  اما  نداشته اند  از مصرف تخم مرغ 
واکنش های آلرژیک به تخم مرغ در آنها وجود دارد، 
باید قبل از انجام واکسیناسیون با پزشک متخصص در 
این زمینه مشورت کنند. این دسته از افراد اگر 18 سال 
 RIV3 و باالتر دارند، به طور جایگزین می توانند از

استفاده کنند.
6( داشتن سابقه واکنش آلرژیک شدید به واکسن 
آنفلوانزا، بدون در نظر گرفتن ترکیبات مشکوک آن که 
مسئول این واکنش هاست، کنترااندیکاسیونی برای 

دریافت واکسن است.

ترکیب واکسن های آنفلوانزای فصل 
2015-2016

واکسن های  آنفلوانزا،  جاری  فصل  برای 
آنفلوانزای 3 ظرفیتی زیر در آمریکا مجوز دریافت 

کرده اند:
Hemagglutinin derived from an A/

California/7/2009 )H1N1(-like virus;
An A/Switzerland/9715293/2013 

)H3N2(-like virus; and
A B/Phuket/3073/2013- like 

)Yamagata lineage( virus.
در ترکیبات این واکسن ها، تغییراتی نسبت به 
سال قبل دیده می شود. این تغییرات در ویروس 
آنفلوانزای A یا H3N2 و ویروس آنفلوانزای 
آنفلوانزای  واکسن های  است.  شده  داده   B
واکسن ها  این  ویروس های  حاوی  ظرفیتی،   4
 B/Brisbane/60/2008-like ویروس  و 
)Victoria lineage( است. این ویروس، همان 
 ویروس Victoria lineage است که در سال

  2014-2013 و 2015-2014 برای فرموالسیون 

4 ظرفیتی توصیه شده بود.

واکسن های موجود
واکسن های  جاری،  آنفلوانزای  فصل  در 
آنفلوانزای مختلفی وجود دارد که در زیر، به طور 

خالصه به آنها اشاره می شود.
1( در آگوست 2014، سازمان غذا و داروی 
آمریکا واکسن غیرفعال شده Afluria را تایید کرد 
که داخل عضالنی و با استفاده از جت اینژکتور بدون 
نیاز به سوزن، با نام Stratis تزریق می شود. این نوع 
واکسن در افراد 18 تا 64 سال اندیکاسیون دارد. 
این دسته از افراد می توانند واکسن Afluria را با 
اینژکتور Stratis یا سوزن و سرنگ معمول دریافت 
کنند. دیگر واکسن های غیرفعال شده، فقط با سوزن 
 Stratis استریل و سرنگ تزریق می شوند. اینژکتور
قابل استفاده مجدد و دستگاه فنر شده ای است که 
واکسن را از راه یک سرنگ بدون سوزن، استریل و 

یک بار استفاده داخل عضله دلتوئید تزریق می کند.
2( در اکتبر 2014، سازمان غذا و دارو طیف سنی 
افرادی را که می توانند واکسن Flublok را دریافت 
کنند، گسترش داده و آن را از افراد 18 تا 49 سال به افراد 

18 سال و باالتر گسترده تر کرد.
3( در دسامبر 2014، سازمان غذا و دارو واکسن 
4 ظرفیتی و داخل پوستی Fluzone را برای افراد 
18 تا 64 سال تایید کرد. این فرموالسیون، جایگزین 
واکسن 3 ظرفیتی و داخل پوستی Fluzone قبلی 

شده که در فصل جاری آنفلوانزا تزریق می شود.
برای  آنها  توصیه  های  بدانند  باید  پزشکان 
از  موثرتر  واکسن،  دریافت  جهت  بیماران شان 
وسیله  هر  از  باید  پزشکان  است.  عوامل  دیگر 
کمک آموزشی که در دسترس دارند، برای ترغیب 
بیماران شان استفاده کنند تا واکسن های مجاز سال 

جاری آنفلوانزا را دریافت کنند.
Medscape :منبع

دانشگاه ایالتی اوهایو، یکی از 6 مرکزی 
ایمنی  بررسی  به  آمریکا  در  که  است 
و  جدید  تکنولوژی  یک  اثربخشی  و 
امیدبخش در درمان بیماران مبتال به ترمور 
اساسی می پردازد. این تکنولوژی با استفاده 
از اولتراسوند متمرکز با هدایت رزونانس 
مغناطیسی MR کار می کند. این فناوری، 
تحت عنوان Exablate Neuro معرفی 
شده و به وسیله INSIGHTEC ابداع 
شده است. در این روش، بافت های عمقی 
پرتوتابی  یا  برش  به  نیاز  بدون  مغز،  در 
درمان می شوند. قرار است نتایج نهایی این 

کارآزمایی در دسامبر 2016 منتشر شوند.
علی رضایی، محقق ارشد این مطالعه 
در مرکز تحقیقاتی Wexner در ایالت 
اوهایو، می گوید: »این روش، در واقع نوعی 
است.  پوست  برش  بدون  مغز  جراحی 
تکنولوژی مذکور بسیار خالقانه بوده و 
 HIFU اولتراسوند متمرکز با شدت باال
مذکور،  روش  در  می شود.  نامیده  هم 
می توان زیر گاید MRI و با دقت بسیار 
زیاد، بیش از 1000 موج اولتراسوند را به 
سوی نقطه مورد نظر در مغز روانه کرد. به 
نظر می رسد با این روش، ترمور بیمار با یک 

جلسه درمان خواهد شد.« 
ترمور اساسی یک اختالل شایع حرکتی 
است که میلیون ها نفر را در سراسر دنیا 

وضعیت،  این  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت 
و  پیشرونده  نورولوژیکی  بیماری  یک 
ناتوان کننده است که لرزش های ریتمیک 
در دست  ها، سر، صدا، تنها و اندام تحتانی 
ایجاد می کند. درمان هایی که در حال حاضر 
برای این وضعیت وجود دارد، درمان های 
دارویی هستند که همیشه هم موثر نبوده یا 

با تحریک عمقی مغزهمرا  است.
اسکالپ،  از  اولتراسوند  اشعه های 
بدون  مغزی می گذرد،  بافت  و  جمجمه 
آنکه هیچ گونه آسیبی برجای بگذارد. اما 
وقتی به هدف مورد نظر برسد، پرتوهای 
متعدد همگرا در یک نقطه کانونی دقیق 
جمع می شوند. این یک درمان دائمی است 
که بعضی سلول های مغزی مسئول ایجاد 
این ترمور از بین می روند. بیمار به محض 
می کند.  مشاهده  را  آن  نتایج  کار،  اتمام 
همچنین در تمام طول جراحی هم بیدار 
بوده و فیدبک های الزم را به پزشکان معالج 

می دهد. 
تکنولوژی Exablate Neuro، گزینه 
درمانی مناسبی برای بیماران مسنی است 
که کاندید مناسبی برای جراحی پیس میکر 
رایج تحریک عمقی مغز نیستند. محققان 
معتقدند اگر این نتایج جدید در طول زمان 
اولتراسوند  درمان  شود،  تکرار  هم  باز 
متمرکز به یکی از روتین ترین درمان های 

پارکینسون در آینده تبدیل خواهد شد.
Medical Xpress :منبع

تایید پراکسبیند 
برای بازگشت 

اثرات پراداکسا

واکسیناسیون آنفلوانزا را جدی بگیریم

استنت های حل شدنی 
شریان های قلبی، سربلند 

در آزمون

تــازه ها

پزشکان اعالم کردند نتایج نوع جدیدی 
بخیه های  مانند  که  قلبی  استنت  های  از 
قابل جذب عمل می کنند و پس از آنکه 
کار خود را انجام داند، به آهستگی جذب 
می شوند، در نخستین آزمون خود در یک 

مطالعه بزرگ، موفقیت آمیز بودند. 
به وسیله  که  استنت ها  از  نوع  این 
مطالعه  در  شده،  ابداع   Abbott"
عمل  رایج  استنت های  مانند  یک ساله، 
کرد اما برخالف نظر بعضی متخصصان، 
برتری خاصی نسبت به استنت های قبلی 

ندارند. 
نتایجی که در مورد این استنت و دیگر 
استنت های جدیدی که در حال حاضر در 
حال بررسی هستند، منتشر شده، حاکی از 
آن است که باید منتظر ظهور نسل جدیدی 
در  که  استنت هایی  باشیم.  استنت ها  از 
حال حاضر برای باز نگاه داشتن عروق 
بوده  دائمی  می شود،  استفاده  بیماران 
که از فلز ساخته شده و اغلب با موادی 
پوشیده شده اند که دارو را از خود تراوش 
بعد،  سالیان  در طول  گاهی  اما  می کنند 
باعث ایجاد التهاب و مشکالت دیگری 
قابل  استنت های  می شوند.  بیمار  برای 
جذبی که در حال حاضر در اروپا فروخته 
ساخته  تجزیه پذیری  مواد  از  می شوند، 
شده اند که متراکم باقی مانده و دارو را به 
مدت یک سال آزاد می کنند. سپس، 

به تدریج جذب  در طول دو سال بعد 
به  را  دیگر، شریان  به عبارت  می شوند. 
اندازه کافی باز نگه می دارد تا بهبود یابد، 
این  بین می رود.  از  به طور کامل  سپس 
استنت ها می توانند شریان را به وضعیت 
طبیعی و نرمال ساختار و عملکرد خود 

بازگردانند.
در این مطالعه، در حدود 2000 بیمار با 
درد قفسه صدری که به دلیل یک یا دو شریان 
مسدود شده ایجاد شده بود، وارد شدند و 
هدف آن بود تا استنت های قابل جذب را 
در این بیماران آزمایش کنند و ببینند آیا در 
برطرف کردن عالئم به خوبی عمل می کنند 
یا خیر. در مطالعه مذکور، افراد درمان شده با 
استنت های قابل جذب با پیامدهایی مشابه 
استنت مرسوم ابوت که Xience نام دارد، 
روبه رو شدند. پس از یک سال، شش تا هفت 
درصد از بیماران دریافت کننده هر دو نوع 
استنت در اثر بیماری های قلبی فوت کردند، 
به دلیل مشکلی که در شریان درمان شده 
وجود داشت، دچار حمله قلبی شدند یا به 
جراحی جدید برای بازکردن شریان نیاز پیدا 
کردند. در واقع، استنت قابل جذب برتری 
خاصی نسبت به موارد مرسوم نداشت. حال 
باید منتظر ماند تا نتایج نهایی منتشر شده و 
تصمیم سازمان غذا و دارو نیز براساس آنها 

اعالم شود. 
Medical Xpress :منبع

توصیه های روزآمد شده واکسیناسیون آنفلوانزا 
فصل 2016-2015 )قسمت دوم(

 ترجمه: سحر مرعشی 

طوالني مدت  مصرف  تازه،  پژوهش هاي  طبق 
یعني  آسم،  عالئم  درمان  دارویي  شکل هاي 
کورتیکواستروئیدهاي استنشاقي، مي توانند میزان 
رشد و نمو را در نوزاداني که در طي دو سال 
اول زندگي خود از این داروها استفاده مي کنند، 
کاهش دهند. در این مطالعه محققان دانشگاه فنالند 
با تحلیل مصرف داروهاي آسم در کودکان، تاثیر 
آن را بر قد و وزن آنها بررسي کردند. طبق توصیه 
گایدالین ها، کورتیکواستروئیدهاي استنشاقي تنها 
تجویز  نوزادان  در  سینه  درمان خس خس  در 
مي شوند. خس خس سینه در نوزادان باید به وسیله 
برونکودیالتورهاي کوتاه اثر یا مصرف کوتاه مدت 

کورتیکواستروئیدهاي خوراکي درمان شود.
دکتر ساري، محقق اول پژوهش، مي گوید:»با 
این وجود، کورتیکواستروئیدهاي استنشاقي، بدون 

برنامه و بي قاعده بسیار بیشتر از میزان توصیه شده 
گایدالین  ها مصرف مي شوند. همچنین هنوز این 
بحث وجود دارد که گرفتگي ریه در سن زیر 
دو سال ممکن است به دلیل آسم نباشد و نباید 
با کورتیکواستروئیدهاي استنشاقي درمان شود. 
پیش از این، تاثیر کورتیکواستروئیدها در میزان 
رشد کودکان با سن باالتر بررسي شده و به نظر 
مي رسید این تاثیر موقت باشد. اما مطالعه در 
مورد مصرف کورتیکواستروئیدهاي استنشاقي در 
نوزادان بسیار محدود بوده بنابراین به پژوهش ها 
و بررسي هاي بیشتري نیاز است.«  در این مطالعه 
محققان، گروه هاي جمعیتي شامل 6391 پسر و 
6091 دختر را بررسي کردند. داده ها از طریق 
اندازه گیري قد و وزن کودکان و نیز اندازه گیري 
قد والدین و سابقه مصرف دارو از زمان تولد تا 
24 ماهگي، به دست آمد. سپس داده هاي حاصل از 
نوزاداني که کورتیکواستروئیدهاي استنشاقي مانند 

فلوتیکازون و بودزوناید دریافت کرده بودند، با 
داده هاي حاصل از نوزاداني که دارو را مصرف 

نمي کردند، مقایسه شد.
کودکاني که در 2 سال اول زندگي خود از 
استفاده کرده  استنشاقي  کورتیکواستروئیدهاي 
بودند، قدي کوتاه تر از آنچه براي سن شان انتظار 
مي رفت، داشتند. این یافته ها در مورد کودکاني که 
بیش از 6 ماه بودزوناید مصرف کرده بودند، واضح تر 
بود: »تحقیقات نشان مي دهند که ارتباطي بین درمان 
طوالني مدت با کورتیکواستروئیدهاي استنشاقي در 
نوزادان و اختالالت رشدي در آنها وجود دارد.« 
ساري خاطرنشان کرد: »ممکن است پیش داوري 
در مورد نتیجه گیري ما وجود داشته باشد گرچه ما 
با مقایسه نتایج حاصل از تاثیرمصرف آنتي بیوتیک 
در رشد نوزادان با این تحقیق، سعي کرده ایم 
نتایج دقیق تري به دست بیاوریم.« در مصرف 
طوالني مدت دارو، اختالالت رشدي در نوزادان 

مي تواند باعث از دست رفتن قابلیت هاي رشدي 
کودک شده و منجر به کوتاهي قد در بزرگسالي 
شود. محققان اذعان داشتند که مشاهدات آنها 
ضرورت مصرف صحیح کورتیکواستروئیدهاي 
استنشاقي را در نوزادان پررنگ مي کند. از آنجایي 
که دسترسي به این داروها تنها از طریق تجویز 
پزشک امکان دارد، الزم است تیم درمان توجه 
و دقت بیشتري را به درمان وضعیت هاي ریوي 

مانند آسم معطوف کنند.
این تیم قصد دارد تا تاثیر این داروها را در 
کودکان با سن باالتر و براي مدت زمان بیشتري 
پیگیري کند: »براساس این تحقیق، ما تنها توانستیم 
تاثیر کورتیکواستروئیدهاي استنشاقي را در نوزادان، 
2 تا 3 سال بررسي کنیم. تاثیر طوالني مدت این 
داروها هنوز مشخص نیست و قصد داریم در 

تحقیقات آینده به این موضوع بپردازیم.«
Internal Medicine News :منبع

اختالل در رشد نوزادان با مصرف داروهاي آسم
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خبــر

انتشاردانشنامهموادسرطانزا
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، گوشت های فرآوری شده )بیکن، سوسیس و همبرگر( را 
در فهرست سرطان زا ترین مواد جهان قرار دادند. در واقع، این مواد خوراکی همردیف مواد سمی 
آرسنیک و آزبست قرار گرفته اند. در این فهرست که دانشنامه مواد سرطان زا نام دارد، گوشت قرمز با 
اختالف کمی بعد از گوشت فرآوری شده قرار گرفته است. این خبر می تواند مانند یک شوک، صنایع 
وابسته به گوشت قرمز و رستوران های فست فود زنجیره ای را تحت تاثیر قرار دهد. سازمان جهانی 
بهداشت، سال گذشته چنین گزارشی را در مورد شکر منتشر کرد که نتیجه آن، کاهش چشمگیر 
فروش شکر بود و انتظار می رود که این خبر جدید  صنایع وابسته به گوشت قرمز را تحت تاثیر قرار 
دهد. در دستورالعمل های کنونی کارشناسان بهداشت، به بزرگساالن توصیه شده که در روز کمتر از 

70 گرم گوشت قرمز مصرف کنند و به طور کلی از مصرف گوشت فراوری شده اجتناب کنند.  
Reuters :منبع                                                                                                                                     

چراآببهترازنوشابههایانرژیزااست؟
مطالعات اخیر پژوهشگران نشان می دهد، نوشیدن آب هنگام ورزش های عادی بهترین گزینه است 
و استفاده از نوشیدنی های انرژی زا تنها برای مصرف برخی از ورزش های استقامتی طوالنی مدت 

توصیه می شود.
 چند سالی است از رواج و ارائه گسترده نوشیدنی های انرژی زا در سطح جهان می گذرد و طی 
این سال ها همواره مباحث و مناقشاتی درباره تاثیرات مفید و مضر این نوشیدنی ها بر بدن انسان ها 
در بین پژوهشگران و گروه های مختلف مردم وجود داشته است. به تازگی پژوهشگران یک پروژه 
تحقیقاتی که اعضای آن را متخصصان شاخه های مختلف پزشکی تشکیل می دادند، اعالم کردند 
مضرات نوشابه های انرژی زا بیشتر از فواید آن بوده و بدن انسان به طور طبیعی در هنگام ورزش 
توانایی تطبیق خود را با کاهش آب داشته و در هنگام ورزش های معمولی بهتر است ورزشکاران تنها 
با نوشیدن آب، بدن خود را از کم آبی محافظت کنند و مصرف نوشیدنی های انرژی زا تنها در موارد 

خاصی از ورزش های سنگین و درازمدت توصیه می شود. در 
همین زمینه »جان برور«، از پژوهشگران این تیم تحقیق و از 
اساتید دانشگاه سنت ماری، می گوید: »کاهش مختصر وزن بدن 
که همراه با کاهش آب بدن است، می تواند تاثیرات مفیدی در 
برخی از ورزشکاران دونده استقامتی داشته باشد و ورزشکاران 

می توانند بدن خود را با کم آبی خفیف تطبیق دهند.«
کاهش هر لیتر از آب بدن با کاهش تقریبا یک کیلوگرم 
از وزن بدن برابر است و کاهش این میزان از آب می تواند در 

ورزشکاران مفید باشد اما ذکر این نکته نیز دارای اهمیتی بسیار زیاد است 
که قندها و سایر مواد اضافه شده به نوشابه های انرژی زا برای بدن مناسب نبوده و فقط برای مصرف 

برخی از ورزش های استقامتی طوالنی مدت توصیه می شود.
Medscape :منبع

 ترجمه: نیلوفر شایسته

جای هیچ گونه شکی نیست که این روزها انسان ها 
در مورد مسائل جنسی با هم صحبت می کنند، 
به جز زمانی که مهم ترین لحظه است، یعنی در 

مطب پزشک.
با توجه به آنکه مسائل جنسی یکی از مهم ترین 
هر  زندگی  قسمت های  جدایی ناپذیرترین  و 
فردی است، مطالعات نشان داده اند که پزشکان 
گفت و گو  زمینه  این  در  بیمارانشان  با  اغلب 
نمی کنند. در عوض، این موضوع اغلب مورد 
توجه قرار نگرفته یا به کنار رانده می شود، حتی 
اگر به معنای از دست دادن جزء مهمی از وضعیت 

کلی سالمت بیمار باشد.
محققان معتقدند بسیاری از بیماران، از جمله 
سالمندان مایل هستند پزشکان خود پیش قدم 
شده و باب گفت و گو را در مورد مسائل جنسی 
باز کنند.، خصوصا آنکه اگر در ارتباط با افزایش 
سن و بیماری های مزمن باشد. آنها تاکید می کنند، 
با اینکه پزشکان و دیگر ارائه دهندگان خدمات 

هستند  موافق  کلی  به طور  سالمت،  مراقبت 
که صحبت با بیماران در مورد مسائل جنسی، 
خوب و مناسب است، اغلب این موضوع را پیش 
می کند  پیشنهاد  مختلف  مطالعات  نمی کشند. 
که هر گروه از پزشکان، صرف نظر از تخصص 
و حرفه خود، می گوید که »این کار، کار من 
نیست« و متاسفانه، بیماران به ندرت پزشکی را 
پیدا می کنند که معتقد باشد این مساله به وی هم 

مربوط می شود!
هرچند سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده، 
سالمت جنسی یک جزء مهم و جدایی ناپذیر از 
رشد و تکامل انسان است که در طول زندگی بشر، 
تکامل یافته، کمبودهایی که در ارتباط میان پزشک 
و بیمار در زمینه مسائل جنسی وجود دارد، به نظر 
می رسد مربوط به وضع موجود است. بیائید با هم 
نگاهی بیاندازیم به آمارهای موجود در این زمینه:
بیماران گزارش  از  1( فقط حدود 15 درصد 
کرده اند که در مورد فعالیت جنسی پس از حمله 
حاد میوکارد، به آنها توصیه هایی شده است. در 
این میان هم، بسیاری از بیماران بوده اند که خود 

زمینه گفت و گو را پیش آورده اند. حتی در این 
موارد هم بیماران جوانتر با میانگین سنی 48 سال 
بوده اند که در مورد فعالیت جنسی سواالت خود 
را پرسیده اند. این افراد گزارش کرده اند که قبل از 

حمله قلبی، از نظر جنسی فعال بوده اند.
2( در یک مطالعه که به بررسی، شناسایی و 
تعیین کمیت موانع موجود بر سر راه گفت و گوی 
پزشکان با بیماران در مورد عفونت های منتقله 
از راه جنسی پرداخته، مشخص شد فقط 44/3 
فرم های  اولیه  مراقبت های  پزشکان  از  درصد 
مشاوره را در این رابطه، مانند سوال در مورد سابقه 
فعالیت جنسی، اطالعات در مورد رابطه جنسی 
ایمن و غیره، در برنامه های منظم ویزیت خود 

دارند. 
3( در میان بیش از 3000 فرد بزرگسال 57 سال و 
باالتر، فقط 38 درصد از مردان و 22 درصد از زنان 
گزارش کردند که پس از سن 50 سالگی، در مورد 

مسائل جنسی با پزشکشان گفت و گو کرده اند.
4( یک مطالعه که در میان نجات یافتگان از سرطان 
سرویکس و واژینال انجام شده، نشان می دهد 

62 درصد از آنها هیچگاه در مورد تاثیر سرطان 
دستگان تناسلی بر فعالیت جنسی با پزشک خود 
صحبت نکرده اند. با اینکه سه چهارم این زنان معتقد 
بودند پزشکان باید در مورد این موضوع صحبت 

می کرده اند و توصیه های الزم را ارایه می دادند.
5( کمتر از دوسوم پزشکان با بیماران نوجوان در 
مورد جنسیت، تمایالت جنسی یا روابطی از این 
دست در ویزیت های ساالنه خود بحث می کنند. 
زمانی هم که این مسائل پیش کشیده می شود، 
میانگین طول مدت مکالمه، فقط 36 ثانیه بوده 
است! هیچ یک از این بیماران نوجوان آغاز کننده 
صحبت نبوده اند و فقط 4 درصد از آنها مکالمات 

طوالنی تری با پزشکشان داشته اند.
همه موارد و آمارهای ذکر شده در باال، یک 
سوال را مطرح می کنند: چرا صحبت در مورد 

مسائل جنسی اتفاق نمی افتد؟
در شماره آینده، در مورد موانع موجود که هم 
از طرف بیمار وجود دارد و هم از سوی پزشک، 

مطرح خواهند شد.
Medscape :منبع

سازمان جهانی بهداشت در گزارش وضعیت 
جهانی ایمنی جاده 2015، اعالم کرد، کشورها 
باید قوانین سختگیرانه تری را برای ممانعت 
رانندگان در برابر سرعت زیاد هنگام رانندگی 
یا نوشیدن مواد الکلی وضع و اعمال کنند تا به 
این وسیله، کمکی شود به کاهش تعداد 1/25 
میلیون نفری که ساالنه در حوادث ترافیکی 

کشته می شوند.
نیجریه، در  اندونزی و  متحده،  ایاالت 
نتوانسته اند  که  هستند  کشورهایی  میان 
بهترین شیوه ها را در این زمینه به کار بندند. 
کمپانی های سازنده خودروها هم می توانند در 
این میان نقش مهمی داشته باشند، زیرا اغلب 
ویژگی های ایمنی خودروها به منظور پایین 

نگه داشتن قیمت خودرو قربانی می شوند. 
مارگارت چان که این گزارش را ارائه 
کرد، معتقد است: » الزم است قوانین بهتری 
در زمینه سرعت، نوشیدن مواد الکلی هنگام 
رانندگی گردن، استفاده از کاله ایمنی برای 
محافظ  و  ایمنی  کمربند  موتورسوارها، 
رساندن  نصف  به  شوند.«  وضع  کودک، 
تعداد مرگ ومیرها و صدماتی که از حوادث 
و تصادفات رانندگی ایجاد می شوند، تا سال 
2020، در میان اهداف توسعه پایدار سازمان 
به وسیله  گذشته  ماه  که  است  متحد  ملل 
رهبران جهان پذیرفته شد. دوچرخه سواران، 
سرنشینان موتورسیکلت ها و عابرین پیاده 
به ویژه در این زمینه بیشتر آسیب پذیر بوده و 
حدود 49 درصد از موارد مرگ و میر را تشکیل 

می دهند. چان می گوید، کشورهای با درآمد 
کم و متوسط، 85 درصد از موارد مرگ های 
ترافیکی دنیا را در خود جای داده اند، در حالی 
که فقط 54 درصد از کل وسایل نقلیه موجود 
در دنیا را دارند. اروپا، کمترین نرخ مرگ و میر 
و آفریقا، بیشترین میزان را به خود اختصاص 

داده اند.
در این گزارش آمده، اقدامات ایمنی جاده 
شامل خصوصیات ایمنی بهتر در وسایل نقلیه 
است. در واقع، ما در مورد برخی از چیزهایی 
که ساده و عمومی هستند، صحبت می کنیم، 
مانند کمربند ایمنی، قوانینی که برای سرنشینان 
جلویی وضع شود و کنترل الکتریکی پایداری 
وسیله. قسمت عمده ای از خودروهایی که در 
در سراسر دنیا تولید می شوند، هنوز بهترین 
استاندارهای ایمنی را رعایت نمی کنند. اغلب 
در بسیاری از موارد، ایمنی وسایل نقلیه قربانی 

بهبود در قیمت آن می  شود.
مساله دیگر، ارتقای مراقبت های تروما 
برای قربانیان است. این مراقبت ها لزوما نیاز 
به هزینه باالیی هم ندارند. اغلب فرض بر این 
است که ما نیاز به هلی کوپتر و آمبوالنس های 
بسیار فانتزی داریم. اما واقعیت آن است که 
داشتن آمبوالنس های بسیار ابتدایی با حداقل 
تجهیزات و افرادی که برای اقدامات ساده 
باشند،  دیده  آموزش  حیات  نجات بخش 

می تواند بسیار خوب باشد.
Reuters :منبع

ایمنیجادهها،
نگرانیجدی

سازمانجهانیبهداشت

کودکانقربانی
تغییراتآبوهوا

تــازه ها

آکادمی آمریکایی کودکان، در بیانیه ای اعالم 
ارتباط میان تغییرات آب و هوایی و  کرد، 
سالمت کودکان انکارناپذیر و نگران کننده 
است و همین امر، نیاز به اقدام عاجل را از سوی 
پزشکان متخصص اطفال و سیاست گزاران 
می طلبد تا با همکاری یکدیگر، این بحران را 
حل کرده و کودکان را از تهدیدات مرتبط 
با تغییرات آب و هوا ، شامل بالیای طبیعی، 
تنش و استرس گرما، کیفیت پایین تر هوا، 
افزایش عفونت ها، و تهدید به تامین مواد 

غذایی و آب حفظ کنند.
در این اعالمیه آمده: »هر کودکی نیاز به 
محیط پیرامون و آب و هوای ایمن و سالم دارد، 
اما تغییرات آب و هوا باعث بروز تهدیدهای 
سالمت عمومی برای همه کودکان دنیا شده 
است. متخصصین اطفال صدای قدرتمند و 
منحصر به فردی در این گفت وگو دارند، که 
آنها به دلیل اطالعات و دانش آنها در مورد 
سالمت و بیماری کودک و نقش آنها در 
اطمینان بخشیدن در زمینه سالمت کودکان 

امروز و فردا است.«
این بیانیه که تحت عنوان »تغییر جهانی 
آب و هوا و سالمت کودکان« منتشر شده، در 
واقع روزآمد شده بیانیه سال 2007 این آکادمی 
است که به تازگی در نشریه Pediatrics به 
چاپ رسیده است. دیگر مواردی که در این 
بیانیه گنجانده شده، شامل موارد زیر است:
- اجماع گسترده ای در میان سازمان های 
اثرات  مورد  در  هواشناسی  و  علمی 

گسترده »تغییرات 
آب و هوا« وجود دارد که در واقع، نتیجه ای 

است از فعالیت های انسان معاصر.
جهانی  سازمان  اعالم  براساس   
بهداشت، بیش از 88 درصد از بار بیماری های 
موجود که مربوط می شود به تغییرات آب و 
هوایی، در کودکان کمتر از 5 سال رخ می دهد.
 تغییر آب و هوا تهدیدی برای سالمت 
و ایمنی انسان است، اما کودکان اختصاصا 

آسیب پذیرتر هستند.
 انجام ندادن هیچ اقدامی اساسی و 
سریع، یک بی عدالتی است که در حق همه 

کودکان روا می شود.
 نوزادان کمتر از یک سال، منحصرا 
افزایش دمای هوا  از  ناشی  به مورتالیتی 
آسیب پذیرتر هستند، به طوریکه نتایج یک 
مطالعه نشان می دهد تا پایان قرن 21، مرگ و 
میر این دسته از کودکان در اثر تنش های گرما 
در میان کودکان مونث 5/5 درصد و در میان 
کودکان مذکر 7/8 درصد افزایش می یابد.

 آب و هوا بر تعداد بیماری های عفونی 
که کودکان را در سراسر دنیا متاثر می کند، 
تاثیر می گذارد. این بیماری ها، شامل ماالریا، 
تب دنگه، ویروس نیل غربی، بیماری الیم، 
تب دانه دار کوه های راکی، اسهال و دیگر 

بیماری ها هستند.
Medical News Today :منبع
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مدت کوتاهی پس از موفقیت برنامه جهانی 
ریشه کنی آبله در دهه 80 میالدی، رهبران جهان 
و مقامات رسمی سالمت اعالم کردند، قصد 
دارند ویروس فلج اطفال)پولیو( را نیز از پای 
درآورند و جهان را از وجود آن پاک کنند. سازمان 
سالمت پان آمریکن و سازمان جهانی بهداشت 
در اقدامی هماهنگ از این تصمیم و علت آن دفاع 
کردند. آنها در ابتدا پیش بینی کردند که ویروس 
تا سال 2000 ریشه کن خواهد شد. اما حاال ما 
در سال 2015 قرار داریم و ویروس پولیو هنوز 
در سراسر جهان در صدر اخبار قرار می گیرد.  
زمانی که تالش برای ریشه کنی پولیو آغاز شد، 
ویروس در 125 کشور دنیا در وضعیت آندمیک 
به سر می برد، اما امروز به دو کشور افغانستان و 
پاکستان بسنده کرده است. تاکنون در سال 2015، 
30 مورد از ابتال به ویروس پولیو وحشی دیده 
شده و قبال هم فقط 9 مورد گزارش شده بود. 
اگر این تعداد را با مدت مشابه در سال 2014 
مقایسه کنیم برای پاکستان بسیار دلگرم کننده 
است. به عبارت دیگر، در سال گذشته 130 
مورد ابتال گزارش شد. اما در افغانستان، تعداد 
موارد گزارش شده با مدت مشابه سال 2014 
یکسان است. در ابتدای تابستان 2015، اخبار 
این  ریشه کنی  اقدامات  از  امیدوارکننده ای 

ویروس منتشر شدند. آفریقا یک سال را بدون 
مشاهده موارد ابتال به پولیو وحشی سپری کرد. 
اما  تا زمانی که به مدت 3 سال این منطقه عاری 
از ویروس نباشد و گزارشی از موارد مبتال منتشر 
نشود، سازمان جهانی بهداشت نمی تواند اعالم 
کند پولیو از آفریقا ریشه کن شده است.  در 
آگوست 1994، نیمه غربی کره زمین از پولیو 
عاری شد. 8 سال بعد نیز اروپا اعالم کرد پولیو 
را ریشه کن کرده است. به هرحال، موارد اخیری 
که در اروپا و آفریقا مبتال به پولیوهای گرفته شده 
از واکسن شده اند )2 مورد در اوکراین و 1 مورد 
در مالی(، نگرانی هایی را برانگیخته اند. دلیل بروز 
این موارد، به نوع واکسن های خوراکی پولیو که 

در واقع واکسن زنده هستند، بازمی گردد.
 کودکان واکسینه شده تا 12 ماه پس از تلقیح، 
ویروس زنده و ضعیف شده را در مدفوع خود دفع 
می کنند. این گونه های ضعیف شده، البته بسیار 
به ندرت، جهش پیدا کرده و دوباره پاتوژنیک 
می شوند، به این ترتیب، کودکان واکسینه نشده 
را آلوده می کنند. اوکراین، خصوصا، با اینگونه 
موارد روبه رو شده است. در این کشور پوشش 
واکسن پولیو میان کودکان در حدود 50 درصد 
است. مواردی که به علت تزریق واکسن مبتال به 
بیماری شده اند، اغلب خفیف تراز افرادی هستند 
که پولیوی وحشی را گرفته اند و همان سطح 
انتقال بیماری را که گونه های وحشی دارند، 

نشان نمی دهند. در سال 2014، در سراسر دنیا 55 
مورد از این دسته بیماران گزارش شد که حدود 
15 درصد کل موارد ابتال به پولیو را تشکیل 
 Jonas می دادند. واکسن اولیه پولیو که بوسیله
Salk معرفی شد، یک واکسن پولیوویروس 
آنها  از  بسیاری  حال،  این  با  است.  غیرفعال 
معاصر واکسن خوراکی پولیو را تولید کردند 
که در میان دانشمندان، Albert Sabin از همه 
برجسته تر بود. هرچند هر دو نوع این واکسن ها 
هنوز موجود هستند، واکسن خوراکی پولیو برای 
علیرغم  زیرا  داده می شود،  ترجیح  ریشه کنی 
اشکاالتی که دارد، موثر و ارزان است )یک تا دو 

قطره آن حدود 10 سنت ارزش دارد(. 

به موازات نزدیک شدن به پایان بالقوه تالش های 
ریشه کنی، سازمان جهانی بهداشت ابتکار جدیدی 
واکسن  به  واکسن خوراکی  از  انتقال  برای  را 
غیرفعال شده آغاز کرده تا تعداد موارد ابتال به 
بیماری را که از واکسن ها گرفته می شود، به صفر 
برساند. قدم نخست این انتقال شامل خارج کردن 
سروتایپ وحشی 2 از واکسن است، زیرا از اواخر 
دهه 90 میالدی، مواردی از پولیو وحشی که در 
اثر این سروتایپ ایجاد شده باشد، مشاهده نشده 
است. البته این کار به آسانی امکان پذیر نیست، 
زیرا کودکان واکسینه شده هنوز هم گاهی اوقات 
این  را پخش می کنند و  سروتایپ وحشی 2 
سروتایپ می تواند موتاسیون پیدا کرده و گسترش 
یابد. عالوه براین، اگر خارج کردن سروتایپ 
وحشی 2 با سرعت انجام شود، حتی کودکان 
واکسینه شده هم آسیب پذیر خواهند شد. به 
جای آن، یک واکسن خوراکی پولیو بیوواالنت 
)سروتایپ های 1 و 3( به همه نوزادان در هفته 14 
عمرشان داده خواهد شد. این نوع واکسن همراه با 
واکسن غیرفعال تجویز خواهد شد تا نوزادان در 
برابر سروتایپ 2 هم محافظت شوند.  تا سال 2018، 
واکسن غیرفعال به عنوان تنها واکسن داده خواهد 
شد و مقامات سازمان جهانی بهداشت امیدوارند 
تا سال 2024، ویروس پولیو به طور کامل از روی 

زمین ریشه کن شود.
Medical Xpress :منبع

چراپولیوریشهکننمیشود؟

شما به عنوان یک پزشک، چگونه با بیمارتان در مورد مسائل جنسی صحبت می کنید؟ )1(
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 بخش مهمی
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در طلوع آفتاب دستگاه های مه پاش ها بیرون می آیند تا 
به  را  و حشره کش  دیزل  دود  از  متشکل  مه چسبناک 
سراسر پایتخت هند بپاشند. مادران، بچه های شان را به 
خاطر پوشیدن پیراهن های آستین کوتاه سرزنش می کنند. 
درباره  اعالن  محل های  به  شده  چسبانده  پوسترهای 
مخاطرات آب چاله ها هشدار می دهند. چنین تالش هایی 
برای جلوگیری از انتشار تب دنگی به وسیله پشه ها در 
دهلی نو نتوانسته است که این شهر را از شیوع این بیماری 
در دو دهه اخیر نجات دهد: بیش از 10190 مورد تب 
دنگی ثبت شده است که شامل 32 مورد مرگ می شود. به 
گفته کارشناسان این وضعیت می توانست بهتر پیش برود 
و آنها مقامات بهداشتی را به خاطر کم کاری در پیشگیری 
از بیماری و امور درمانی مقصر می دانند. برای مثال، آنان 
می گویند که دولت دهلی باید بسیار زودتر اقداماتش را 
شروع می کرد و ماه ها پیش تر، هنگامی که کارشناسان آب و 
هوایی پیش بینی کردند که فصل باران های موسمی امسال 
تا بعد از ماه سپتامبر )شهریور( ادامه می یابد، باید فصل 

طوالنی تر از زادوولد پشه ها را پیش بینی می کردند.
دوندرا جین، پزشک عمومی که مطب خصوصی اش در 
جنوب دهلی پر از بیمار است، گفت: »اگر آنان به موقع محالت 

را پاک کرده بودند و اقدامات ضدپشه و ضد کرم و پشه را 
به موقع انجام داده بودند، می توانستند دنگی را مهار کنند.« 
برخی از مقامات این نظر را که شمار باالی بیماران نتیجه 
اهمال است، رد می کنند و می گویند علت افزایش تشخیص 
موارد بیماري به سادگی به خاطر انجام آزمایش های بیشتر 
است. هر سال برخی از عفونت ها گزارش داده نمی شوند، 
چراکه برخی از افراد مبتال به تب دنگی به دنبال درمان 
پزشکی نمی روند و برخی دیگر هم برای معالجه به نزد 

پزشکانی می روند که موارد بیماری را گزارش نمی کنند.
مقامات بهداشتی همچنین یادآور می شوند با اینکه 
شمار موارد بیماری در امسال تقریبا از حد باالترین شیوع 
بیماری در سال 1996 عبور کرده است، اما شمار موارد 
مرگ و میر بسیار کمتر از 423 مورد مرگ ناشی از دنگی 
در 19سال پیش است. موارد جدید بیماری با اینکه هنوز 
سه هفته از ماه اکتبر گذشته است، گزارش می شوند. فقط 
در بیمارستان خانواده مقدس در دهلی هنوز روزانه به طور 
میانگین 27مورد بیماری گزارش می شود که نسبت اوج شیوع 
بیماری در سپتامبر، 75 مورد در روز، کاهش نشان می دهد.
دنگی مبتالیانش را فرسوده و دردهای شدید در آنها 
ایجاد می کند. گرچه ندرتا مرگبار است و کمتر از یک 
درصد بیماران آلوده می میرند. عالجی برای بیماری وجود 
ندارد، بیماران باید استراحت کنند و تحت نظر قرار گیرند 

و عالئمشان شامل تب باال، کم آبی بدن، دانه های پوستی، 
فرسودگی و کمبود پالکت های خون درمان شود.

مانیش کاکار، پژوهشگر بنیاد بهداشت عمومی هند، 
می گوید: »موضوع خیلی پیچیده ای نیست. ما می دانیم که 
الزم است چه کارهایی را انجام دهیم، اما آنچه در هند 
رخ می دهد این است که اقدامات بهداشت عمومی چه از 

لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت کافی نیستند.«
شیوع تب دنگی نابرابری های تکان دهنده مراقبت های 
بهداشتی در هند را آشکار کرده است. در هند که مقر صنعت 
توریسم پزشکی 4 میلیارد دالری است که همه گزینه های 
درمانی از لیپوساکشن گرفته تا درمان های تجربی سلول 
بنیادی را عرضه می کند، صدها میلیون هندی به پزشکان 

تعلیم دیده و تسهیالت پزشکی پایه دسترسی ندارند.
هنگامی که ماه پیش دو پسر کم سن پس از اینکه به 
گفته والدینشان بیمارستان های خصوصی از پذیرش آنها 
خودداری کردند، به علت تب دنگی فوت کردند، وزیر 
بهداشت هند هشدار داد که دولت مجوز هر بیمارستانی 

را که بیماران دنگی را نپذیرد، لغو می کند.
بیمارستان های دولتی تعطیالت پزشکان را لغو کردند 
و به آنان دستور دادند به سر کار برگردند. دولت هزینه 
تست های آزمایشگاهی را تا 600 روپیه )10 دالر( پایین 
آورد و 55 »کلینیک تب و دنگی« برای درمان انبوه بیمارانی 

که سالن های بیمارستان ها را پر کرده بودند، برپا کرد. فقط 
یکی از این کلینیک ها در نزدیکی دانشگاه جامعه ملی 
اسالمی در حومه جنوبی دهلی، غربالگری روزانه 800 
بیمار را گزارش کرد. برخی از پزشکان شکایت دارند که 
بسیاری از افراد به دنبال مراقبت های پزشکی هستند که به 
آن نیازی ندارند و رسانه ها را مقصر برپا شدن جاروجنجال 
بر سر شیوع تب دنگی می دانند. از طرف دیگر برخی از 
افراد که حقیقتا دنگی دارند، دیر به دنبال درمان می روند 
و عالئمشان بدتر می شود. بابیتا بیست، اپیدمیولوژیست 
ارشد در شهرداری دهلی نو، درباره شیوع امسال گفت: 
»یقینا امسال اوج شیوع دنگی بوده است.« گروه های او در 
همه روزهای هفته از همه محالت شهر بازدید می کنند، 
شاخ و برگ ها را مه پاشی می کنند تا پشه کشته شوند و 
آب چاله ها را سم پاشی می کنند تا الروهایشان از بین برود. 
آنان همچنین به شهروندان درباره خطرات، تشویق آنان به 
پوشاندن خود با لباس و استفاده از کرم های دافع حشرات 
اطالع رسانی می کنند. در همین حال، روزنامه ها صفحه های 
کاملی به بحث دراین باره که کدام عطرها یا گیاهان خانگی 
ممکن است پشه ها را دور نگهدارند، اختصاص داده اند. 
بیست گفت: »سم پاشی در محیط آزاد ممکن است پشه های 

زیادی را نکشد؛ اما باعث آگاهی عمومی می شود.«
AP :منبع

تــازه ها

یک بررسی جدید نشان می دهد یک گونه مقاوم به داروی انگل ماالریا 
از آسیای جنوب شرقی، می تواند پشه های آفریقایی را آلوده کند و 
به این ترتیب نگرانی ها دراین باره تشدید می شود که یک گونه صعب العالج 

بیماری ممکن است به حساس ترین قاره جهان راه یابد.
تست های آزمایشگاهی نشان داد که پالسمودیوم فالسیپارم مقاوم به 
دارو، مرگبارترین گونه انگل ماالریا،  می تواند پشه های آنوفلس کولوزی 
)Anopheles coluzzi( – ناقل اصلی بیماری در آفریقا- را آلوده کند.
تحول انگل ماالریا آن را در مقابل اثرات آرتمیسینین، داروی خط 
اول ضد ماالریا که سازنده آن در 5 اکتبر جایزه نوبل پزشکی گرفت، 
مقاوم کرده است. در بیانیه انستیتوی ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
آمریکا )NIAID( دراین باره آمده است: »این کشف بیانگر آن است که 
آفریقا- جایی که تخمین زده می شود ماالریا در سال 2015 باعث مرگ 
400 هزار نفر شده باشد- بیشتر از آنچه قبال تصور می شود، در معرض 
خطر عفونت های ماالریای مقاوم به دارو است. این وضعیت، به نوبه خود، 
می تواند تالش ها برای پیشگیری و حذف بیماری را به خطر بیندازد.«. 
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، حدود 584هزار مرگ ناشی 
از ماالریا به علت 198 میلیون مورد عفونت در سال 2013 رخ داد. وجود 
ماالریای مقاوم به آرتمیسینین هنوز در آفریقا ثابت نشده است، اما این گونه 
ماالریا به سرعت در حال انتشار در آسیای جنوب شرقی است. پیش ازاین 
بررسی معلوم نبود که آیا این گونه انگل می تواند پشه های آفریقا آنوفلس 
کولوزی را آلوده کند یا نه. این پژوهشگران می نویسند: »توانایی انگل های 
مقاوم به آرتمینیسنین در آلوده کردن چنین گونه های بسیار متفاوتی 
از آنوفل،. ممکن است توضیح دهنده گسترش سریع این انگل ها در 
کامبوج و کشورهای همسایه باشد، و تالش ها برای پیشگیری از انتشار 

جهانی بیماری را به خطر بیندازد.« دو 
نمونه در تاریخ داروهای ضدماالریا 
وجود دارد که این داروها به علت 
ظهور مقاومت، تاثیربخشی خود 
را از دست داده اند. از دهه 1950 
تا دهه 1970 انگل های مقاوم به 
کلروکین از آسیا به آفریقا انتشار پیدا 
کردند. داروی کلروکین با داروی 

سولفادوکسین – پیریمتامین )SP( جایگزین شد، اما مقاومت به این دارو 
هم در غرب کامبوج بروز کرد و در نهایت به آفریقا انتشار پیدا کرد.

Reuters :منبع

مـاالریـای مقـاوم بـه دارو 
نابرابری در می توانـد به آفریقـا گسترش یابـد

نظام بهداشتی 
 عامل شیوع 
تب ویروسی

پایتخت هند در تالش برای مبارزه با شیوع تب دنگی است

 ترجمه: محمد نکویی

اکتبر   20 سه شنبه  روز  بهداشت  جهانی  سازمان 
)28 مهر( اعالم کرد که آمریکا و عربستان سعودی 
ممکن است  با همکاری یکدیگر واکسنی برای 
»نشانگان تنفسی خاورمیانه« یا مرس تولید کنند 

تا مانع شیوع بعدی این بیماری شوند.
مارگرت چن، رئیس سازمان جهانی بهداشت 
در  سعودی،  بهداشت  وزیر  الفلیح،  خالد  گفت 
در  آمریکا  عمومی  بهداشت  مقامات  با  این باره 

حال بحث کردن بوده است.
چن به خبرنگاران گفت: »آمریکا و سعودی 

درباره این موضوع در ارتباط هستند و به بحث در این باره 
پرداخته اند تا ببینند چه کارهایی می توانند انجام دهند تا 
رخ  مرس  بعدی  شیوع  اینکه  از  پیش  واکسن  مقداری 

دهد، تهیه کنند.«
مرس از سپتامبر 2012 تابه حال دست کم 1595 نفر 
را عمدتا در عربستان مبتال کرده است و 571 نفر از این 

مبتالیان درگذشته اند.
در حال حاضر واکسن تاییدشده ای برای مرس وجود 
ندارد. در ماه ژوئیه پژوهشگرانی در آمریکا که در تالش 
هستند واکسنی برای مرس تولید کنند، اعالم کردند در 
تجربیات حیوانی به نشانه های اولیه موفقیت دست یافته اند.
ملی  شرکت  رئیس  همچنین  که  »الفلیح  گفت:  چن 
گذشته  مواضع  به  نسبت  بار  این  است،  سعودی  نفت 

ریاض،  »بسیار روراست تر« بود.« دولت این کشور 70 
میلیون دالر برای پژوهش در این مورد اختصاص داده 
است که به پرکردن بسیاری از خألها در دانش مرس، 

یاری خواهد رساند.
حقایق درباره کوروناویروسی که باعث مرس می شود، 
پاسخ  علت  به  حدی  تا  که  است  شده  آشکار  به کندی 
پنهان کارانه عربستان سعودی به شیوع این بیماری بوده است.

شبیه  ویروس  این  که  هستند  مطمئن  دانشمندان  اما 
ویروس عامل نشانگان حاد شدید تنفسی )سارس( است 
که باعث مرگ حدود 800 نفر در سراسر جهان در سال های 

2002 و 2003 شد.
چن تاکید کرد که هنوز پرسش های پاسخ داده نشده 
بسیاری باقی می مانند، »آیا فقط شترها مخزن این ویروس 

هستند؟ یا سایر حیوانات هم دخیل هستند؟ اگر 
گونه ابتدایی این واکسن در دست است، در چه 
انجام شود؟  آن  بیشتری روی  باید کار  زمینه ای 
آیا ما به واکسنی برای شترها نیاز داریم؟ این ها 
پرسش هایی هستند که ما در حال بحث درباره 
آنها هستیم.« او افزود: »ما به تازگی گام های بسیار 

کوچکی در این مسیر برداشته ایم.«
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت همچنین 
سویه های  ازجمله  دیگری  بیماری های  نگران 

H5N1 و H7N9 آنفلوانزاست.
او گفت، انتقال مرس در بیمارستان های سعودی و 
شیوع مرس در کره جنوبی نشان داد که استانداردهای 
کنترل عفونت نمی توانند مانع انتشار این ویروس شوند 
و افزود این فقط یکی از نمونه های بسیار از کشورهایی 

است که به وعده هایشان عمل نکرده اند.
بسیاری از بیماران مرس کارکنان بهداشتی بوده اند که 
ویروس هنگام درمان بیماران در بیمارستان به آنان منتقل 
شده است. چن در مقابل، به بیش از هزار پزشک چینی 
اشاره کرد که برای درمان بیماران ابوال به کشورهای غرب 
آفریقا رفتند و هیچ کدامشان به این بیماری مبتال نشدند.

او گفت: »این پزشکان اصول راهنمای سازمان جهانی 
بهداشت برای کنترل عفونت را رعایت کردند. بااین وجود 
بسیاری از کشورها دچار شیوع بیماری بودند که ما مجبور 

به تخلیه کارکنان بهداشتی آلوده شده از آنها شدیم.«
Reuters :منبع

پرستار بریتانیایی دچار آمریکا و سعودی برای ساختن واکسن مرس همکاری  می کند
مننژیت ابوال شده است

خبــر

پزشکان معالج پرستار اسکاتلندی که به ابوال 
مبتال شده و بهبود یافته بود و بعد بیماری اش 
بازگشته بود، روز چهارشنبه 21 اکتبر )29 
مهر( 2015 اعالم کردند  او دچار مننژیت 
ناشی از ویروس های باقی مانده در مغزش 
است. پائولین کافرکی دوباره با ویروس 
ابوال آلوده نشده است اما پس از بهبودی 
ابتدایی اش ویروس هایی در بدن او باقیمانده 
بودند که دوباره پدیدار شده و باعث ایجاد 
این عارضه مرگبار برای او شده اند. مایکل 
جیکوبز، متخصص بیماری های عفونی که 
پزشک معالج کافرکی در لندن است، گفت: 
اطراف مغز و نخاع دوباره  »ویروس در 
ظاهر و باعث مننژیت شده است.« جیکوبز 
گفت: »کافرکی وضعیت بحرانی را گذرانده 
است و یکبار در هفته گذشته در خطر 
باالی مردن قرار داشت اما اکنون بهبودی 
قابل توجهی پیدا کرده است و احتمال دارد 
بتواند بهبود یابد.« کافرکی در تاریخ 9 اکتبر 
پس از بازگشت ظاهری بیماری در واحد 
ایزوالسیون در بیمارستان رویال فری لندن 
بستری شد. او نخستین شخصی بود که 
در خاک بریتانیا مبتال به ابوال تشخیص 
داده شد و این بیماری را در دسامبر 2014 
در آفریقا گرفته بود و چندین هفته را در 
بیمارستان رویال فری گذراند تا بهبود یافت 
و از بیمارستان مرخص شد. مورد کافرکی 
باعث جلب توجه جهانی شده است چراکه 
کارشناسان می گویند هرگز موردی مانند 
ناتالی مک درموت،   آن ثبت نشده است. 
کارشناس ابوال و دستیار پژوهش بالینی 
گفت:  دراین باره  لندن،  کالج  امپریال  در 
»این وضعیتی بی سابقه است. ما درگذشته 
ظهور مجدد ویروس به شکل مننژیت را 
ندیده ایم.« جیکوبز گفت: »کافرکی از روز 
چهارشنبه می تواند صحبت کند و اندکی 
غذا بخورد،  اما هنوز در بستر است، و هنوز 

دوره طوالنی بهبودی را در پیش دارد.«
Reuters :منبع

مقامات بهداشتی عراق روز سه شنبه 20 اکتبر اعالم کردند، 
شمار موارد وبا در این کشور به بیش از 1800 مورد 
رسیده است و همه گیری بیماری به منطقه خودگران 

کردستان در شمال این کشور هم رسیده است.
وزارت بهداشت در بیانیه ای اعالم کرد، از هنگام 
شروع شیوع وبا در طول دره روده فرات در ماه قبل، 

بیش از 1809 مورد وبا در عراق ثبت شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت عراق، رفیق العراجی گفت 
که فرمانداری بغداد و بابل، در جنوب پایتخت، هر کدام 

بیش از 500 مورد وبا بیشترین مبتالیان را داشته اند.
شیوع وبا تابه حال 6 نفر را کشته است، ازجمله 4 نفر 
را در همان شروع شیوع بیماری که در منطقه ابوغریب 

رخ داد، پیش از اینکه مقامات بهداشتی یک طرح واکنش 
را برای مبارزه با آن ترتیب دهند. وزیر بهداشت منطقه 
کردستان نیز نخستین موارد شیوع وبا را از این منطقه 
گزارش کرد، در هر یک از ایالت های اربیل و دهوک دو 
مورد. خالص خدر، سخنگوی این وزیر منطقه ای، گفت 
دو مورد از این چهار مورد وبا در افراد آواره شده از منطقه 
مرکزی عراق هستند که دستخوش بیشترین شیوع بیماری 
است. شهرهای کردنشین دهوک و اربیل میزبان صدها هزار 
افراد آواره از منازعات در سایر بخش های عراق هستند. 
مقامات، شیوع وبا را عمدتا به کیفیت بد آب ناشی از 
پایین آمدن سطح آب فرات مربوط می دانند. شیوع قبلی 
وبا در منطقه کردستان در سال 2012 باعث مرگ چهار 

نفر شد. وبا پس از یک دوره نهفتگی کوتاه مدت دو تا 
پنج روزه باعث اسهال شدید و از دست رفتن آب بدن 
می شود. سازمان ملل می گوید شمار افراد آواره شده به 
علت منازعات در عراق از شروع سال 2014 به 3/2 

میلیون نفر رسیده است.
AFP:منبع

شـیوع وبـا در عـراق گستـرش پیـدا می کنـد

تــازه ها

هیئت کارشناسان سازمان جهاني بهداشت، روز جمعه 23 اکتبر )اول آبان( 
خواستار تغییر انواع واکسن مورد استفاده براي مبارزه با فلج اطفال شدند 
و تاکید کردند که ریشه کني کامل این بیماري معلول کننده امکان پذیر است. 
گروه کارشناسي مشورتي راهبردي )SAGE( سازمان جهاني بهداشت 
که به این سازمان بهداشتي وابسته به سازمان ملل درباره سیاست هاي 
ایمن سازي مشورت مي  دهد، هشدار داد که یکي از بزرگترین موانع 
در برابر ریشه کني بیماري پولیو یا فلج اطفال، شیوع تک گیر بیماري 
ناشي از ویروس هاي زنده ضعیف شده پولیو مورد استفاده در برخي از 
واکسن ها است. آبرامسون گفت: »مشکل کنوني این است که ما موارد 
بیشتري از بیماري ناشي از ویروس واکسن پولیو مشاهده مي کنیم تا 
بیماري ناشي از نوع وحشي ویروس.« عفونت هاي ناشي از ویروس 
واکسن در موارد نادري از یک نوع واکسن فلج اطفال که حاوي مقادیر 
اندک ویروس زنده، اما ضعیف شده پولیو است، منشا مي گیرند. ویروس 
زنده ضعیف شده موجود در واکسن زنده خوراکي)OPV( درون روده 
تکثیرشده و مي تواند از طریق آب آلوده به مواد مدفوعي به دیگران 
انتقال یابد و کودکان واکسینه نشده را در موارد نادري به خطر بیندازد. 
آبرامسون گفت: »فلج ناشي از ویروس واکسن رویداد نادري است«، 
اما اشاره کرد »هنگامي میلیون ها و میلیون ها دوز واکسن خوراکي 
مورد استفاده قرار مي گیرند، مواردي از این بیماری ناشی از ویروس 
واکسن مشاهده خواهد شد.« سازمان جهاني بهداشت قبال توصیه کرده 
بود، استفاده از واکسن زنده خوراکي )OPV( به تدریج کنار گذاشته 
شود و با واکسن پولیوي غیرفعال شده )IPV( جایگزین شود،  اما به 
خاطر کمبود ذخایر واکسن، این تغییر زمان مي برد. آبرامسون همچنین 
اشاره کرد که دو نوع OPV وجود دارد، یک نوع باعث محافظت در 
برابر هر سه نوع ویروس این بیماري معلول کننده مي شود و نوع دیگر 
OPV  که فقط در برابر نوع هاي یک و سه ویروس بیماري محافظت 
ایجاد می کند. از آنجایي که این واکسن به اصطالح سه ظرفیتي حاوي 
ویروس پولیوي نوع 2 است که عامل اغلب شیوع  بیماري است. این 
هیئت مشورتي اکنون خواستار آن شده است که کشورهایي که از 
واکسن هاي سه ظرفیتي استفاده مي کنند، آنها را تا ماه مه سال آینده با 

واکسن هاي دوظرفیتي جایگزین کنند.
AFP :منبع

تغییر شیوه استفاده از واکسن براي 
ریشه کني فلج اطفال ضروري است
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یکی از مغفول ترین اقشار آسیب پذیر در جامعه 
کودکان کار هستند؛ کودکانی که در جای جای 
کشور ما دیده می شوند و به جای تحصیل و تفریح 
در کنار همسن و ساالن خود، سرپرست خانواده 
به دوش  را  یا چند خانواده  مسئولیت یک  بار  گاهی  و  شده اند 
می کشند. در برهه های مختلفی از زمان دیده شده است که قشری 
از جامعه با هوشمندی و نکته سنجی های خود اقدام به کمک به 
اقشار آسیب پذیر جامعه می کنند. این کمک ها جلوه های مختلفی 
دارد؛ گاهی مالی است، گاهی تنها همدلی کردن با کودکان کار 
به صورت کار کردن به جای آنها در یک روز مشخص است و 
همین  به  سالمت«  »گزارش  این  آموزش.  صورت  به  نیز  گاهی 

مورد اخیر می پردازد.

شروع ماه محرم بهانه ای شده تا نیازمندان بیشتر از قبل مورد توجه 
قرار گیرند. گاهی برخی افراد با ارائه ایده هایی جالب، بیشترین کمک 

را به اقشار آسیب پذیر می کنند.
این بار قشری از جوانان جامعه که خود قرار است در آینده مسئولیت 
بخشی از سالمت جامعه را برعهده بگیرند، دست به کار شده اند و با 
نیت خیری که پیش گرفتند، اقدام به آموزش و کمک به بهبود سالمت 
کودکان کار کرده اند. این بار این مسئولیت خطیر را دانشجویان پزشکی 
دانشگاه ایران در قالب آموزش برعهده گرفته اند. دانشجویان علوم پزشکی 
ایران پا پیش گذاشته اند و برای کودکان کار قدمی برداشته اند. هر چند 
کمک های آنها مالی نیست، اما ارزش واالیی دارد. این دانشجویان 
دست به آموزش های سالمت محور زده اند. در این بین موسسه های 

خیریه نیز کمک رسان و پیشقدم شدند. 
انجمن دانشجویان پزشکی ایران )IMSA( شامل چند کمیته است که 
یکی از آنها کمیته تخصصی حقوق بیمار و صلح )SCORP( است. 
این کمیته در آستانه ایام محرم و در راستای ترویج فرهنگ حسینی 
و کمک به قشر نیازمند و مستضعف جامعه، پروژه خیریه ای را به 

مناسبت روز جهانی کودک درخصوص افزایش آگاهی بهداشت و 
سالمت برای کودکان کار طرح ریزی کرد. 

این پروژه که »سالمت، حق هر کودک« نامگذاری شده است، در روز 
اول ماه محرم توسط ۴۰ نفر از اعضای آموزش دیده کمیته به سرپرستی 

سامان قلمقاش و کیانا شیرسوار اجرا شده است.
قابل ذکر است این پروژه در موسسه خیریه صبح رویش به اجرا درآمده 
است. در توصیف این موسسه می توان گفت مدرسه ای مختص کودکان 
کار در مقطع دبستان و پیش دبستانی که با کمک خیرین، کودکان کار 
آنها  به آموزش  اقدام  را جمع آوری و در یک حرکت خیرخواهانه 
کرده است و با در اختیار گذاشتن مدرسه برای اجرای پروژه مذکور، 

گامی بزرگ برای بهبود سالمت و آموزش کودکان کار برداشته است.
سامان قلمقاش از دانشجویان سال دوم پزشکی و مسئول محلی کمیته 
تخصصی حقوق بیمار و صلح در گفت وگو با خبرنگار ما درباره این 
طرح می گوید: »در این پروژه ۲۲۰ دانش آموز دبستانی و پیش دبستانی 
تحت آموزش بهداشت و سالمت فردی، بهداشت دهان و دندان و 
هر  به  بهداشتی،  و چند شرکت  افراد  با کمک  گرفتند.  قرار  تغذیه 
یک از دانش آموزان وسایل بهداشتی از قبیل مسواک، خمیردندان و 
صابون اهدا شد. عالوه بر تدریس مطالب در پایان مبحث آموزشی 
بهداشت دهان و دندان، دانش آموزان تحت نظر اعضای کمیته، نحوه 
درست مسواک زدن را یاد گرفتند. در مبحث آموزش بهداشت فردی 

نیز نحوه درست شستن دست ها به آنها آموزش داده شد. بعد از این 
آموزش ها نیز با میوه از این کودکان پذیرایی شد.« 

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  میراسماعیل،  سیدجواد  طرح  این  در 
ایران و فربد عبادی فردآذر، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

کمک حال دانشجویان بودند.

 پدیده 
مظفری

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران برای یک فعالیت نیکوکارانه پیشقدم شدند

آموزش سالمت به بچه های کار

5 نکته درباره پروژه »سالمت؛ حق هر کودک«
1. کارهای نیک در هر برهه از زمان به حمایت های مالی خیرین و شرکت های 
خیریه نیاز دارد. در خصوص پروژه »سالمت حق هر کودک« نیز موسسه 
صبح رویش هزینه پذیرایی از کودکان کار با میوه را تقبل کرده است. 

2. هزینه لوازم جانبی مانند مسواک و خمیردندان و دیگر موارد که بین 
کودکان کار توزیع شد، توسط خیرین و شرکت های خیریه جمع آوری 

شده است.

 3. هفته آینده قرار است جلسه ای با موسسه صبح رویش برگزار شد 
که در همان مدرسه این  بار پروژه ای برای غربالگری کودکان کار در 

نظر گرفته شود.
4. پروژه  »خانه های ایرانی« برای کودکان کار و »کودکان مهاجر« به عنوان 
دیگر پروژه های پیش است. پروژه خیریه کودکان مهاجر نیز دیگر پروژه ای 
است که قبال نیز یک بار اجرا شده بود و هدفش عمدتا غربالگری بود. 
به موجب این پروژه برای ۴۰۰ نفر از دانش آموزان مهاجر در ۲ مدرسه 

در شورآباد غربالگری انجام شد. این غربالگری ها در مورد قد، وزن و 
اختالالت کف پا و همچنین معاینات اولیه بود.«

5. انجمن دانشجویان پزشکی ایران از 5 کمیته حقوق کودک، حقوق 
شده  تشکیل  آنتی  و  مهاجرین  حقوق  زنان،  حقوق  پزشک،  و  بیمار 
می دهند  انجام  علوم پزشکی  دانشجویان  را خود  کارهایش  تمام  و  و 
برنامه هایش توسط اسپانسرها و شرکت های خیریه  و به همین دلیل 

اجرا می شود.

خیرین برای برقراری ارتباط با انجمن جهت کمک به اجرای 

پروژه ها یا ارائه ایده های جدید می توانند با ایمیل رسمی 

انجمن IMSA.IUMS.SCORP@gmail.com تماس بگیرند.

پوسترهای آموزشی که توسط داوطلبان نیکوکار برای کودکان کار طراحی و به آنها اهدا شده است.

گذشته  روز  چند  طی 
فضای  در  عکس هایی 
مجازی منتشر شد که نشان 
می داد یخچالی ویترینی در 
میدان شوش نصب شده و گروهی به نام پایان 
کارتن خوابی هم در ذیل عکس وخبرهای مرتبط 
اعالم کرده اند که این یخچال توسط آنها و با 
نگاه رفع گرسنگی از جامعه در این منطقه قرار 
داده شده است. نصب یک یخچال، آن هم 
در منطقه ای که جمعیت بی خانمان هایش کم 
نیست، اقدامی نمادین به نظر می رسد و انتظار 
می رود گروهی که اقدام به نصب این یخچال 
کرده است، برنامه ای هدفمند و بلندمدت داشته 
باشد. به همین بهانه، در »گزارش سالمت« این 
هفته گفت وگویی با علی حیدری، عضو اصلی 
و بنیان گذار گروه »پایان کارتن خوابی« ترتیب 

داده ایم که در ادامه می خوانید.

: این اولین بار است که نام گروه پایان 
کارتن خوابی را می شنوم. ابتدا کمی درباره گروه 

خودتان برایمان بگویید.
گروه پایان کارتن خوابی از 5 ماه پیش تشکیل 
شده است. ما کار خودمان را با توزیع غذا بین 
کارتن خواب های منطقه شوش و دروازه غار آغاز 
کرده ایم. ابتدا 15 غذا توزیع کردیم و خوشحالیم از 
اینکه امروز گاهی تعداد غذاهایی که در یک روز 
توزیع می کنیم، به 5 هزار وعده غذایی می رسد. 
البته خدمات رسانی ما در این منطقه به توزیع 
غذا خالصه نشد و کم کم تیم های پزشکی و 
آرایشگری را هم به مناطق تجمع کارتن خواب ها 
و بی خانمان ها بردیم تا به آنها خدمات بهداشتی، 
درمانی و آرایشی ارائه کنند. گروه فرهنگی ما 
به کارتن خواب ها خدمات مشاوره ای هم ارائه 
می کند. بیمارانی هم که عالقه مند به ترک باشند 
به کمپ می فرستیم. البته خودمان کمپ نداریم و 
با پرداخت هزینه به کمپ های خصوصی شرایط 
درمان بیماران را فراهم می کنیم. در حال حاضر 
به طور میانگین هفته ای 1۰ تا 15 بیمار را به 
کمپ ها انتقال می دهیم و تالش می کنیم برای 
بیماران بهبودیافته شغل هم ایجاد کنیم. در یکی 

از کمپ ها یک سوله کوچک بسته بندی راه اندازی 
کرده ایم و در مواردی هم با استفاده از پتانسیل های 
مردمی که داریم، برای افراد بهبودیافته شغل پیدا 
می کنیم تا کم کم به زندگی عادی شان بازگردند. 
: انگیزه شما از راه اندازی گروه پایان 

کارتن خوابی چه بود؟
من دنبال این بودم به قشری که هیچ حمایتی 
از آنها نمی شود، کمک کنم. با بررسی هایی که 
انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که کارتن خواب ها 
تنها قشری هستند که هیچ حمایتی از هیچ جایی 
دریافت نمی کنند. هیچ سازمان مردم نهاد و هیچ 
نهاد رسمی ای نبود که از آنها حمایت کند، بنابراین 

وارد این کار شدم.
: البته سازمان های مردم نهاد زیادی 
سال هاست در این حوزه فعال هستند و شاید 
تحقیقات شما کامل  انجام نشده است. دفتر گروه 
پایان بی خانمانی در چه منطقه ای قرار دارد؟

ما دفتر نداریم؛ یعنی ریالی برای دفتر و کادر 
اداری صرف نکرده ایم. ما هسته مرکزی نداریم 
اما گروه مشورتی حدود 17 نفر هستند و خانواده 
خیران حدود ۲ هزار نفر است که هر لحظه که 

اراده کنیم پای کار هستند.
: این 2 هزار نفر را چگونه جذب 

کردید؟ چگونه تبلیغ کردید؟ 

هیچ تبلیغاتی نداشتیم. من فقط زنگ در همسایه ام 
را زدم و گفتم در منطقه شوش افرادی نیازمند 
کمک هستند، آمدند پای کار. همسایه بغلی هم 
در همسایه بغلی را زد و همین طور این ۲ هزار 

نفر جمع شدند.
: چه شد که به این فکر افتادید که 
در منطقه شوش برای بی خانمان ها یخچال 
حرکت  یک  شما  اقدام  این  آیا  بگذارید؟ 

نمادین است؟
شما می گویید حرکت نمادین، اما به نظر ما این کار 
نمادین نیست. ما قصد داریم در هر منطقه و محله 
و هر کوی و برزن یخچال و کمد لباس بگذاریم 

تا افراد نیازمند بتوانند از یخچال غذا بردارند و 
از کمد، لباس موردنیازشان را تامین کنند. شاید 
قرار دادن این یخچال در منطقه شوش، نمادین 
به نظر برسد اما ما می خواهیم نه تنها در تهران 
بلکه در تمام کشور این اقدام را گسترش دهیم. 
البته عالوه بر کمک به بی خانمان های شهرمان 
هدف دیگری هم داریم. ما می خواهیم اعتماد 
به میان مردم بازگردد. از وقتی ما این یخچال را 
نصب کرده ایم، مدام این جمله را می شنوم که 
این یخچال دزدیده می شود و مدت  زمان زیادی 
آنجا نمی ماند. هدف ما این است که به مردم نشان 
دهیم که نه تنها یخچال دزدیده نمی شود، بلکه 
به عنوان وسیله ای برای کمک به مردم شهرمان مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. ما می خواهیم اعتماد به 

یکدیگر را بین مردم نهادینه کنیم.
اگر این اتفاق بیفتد، اقدام بزرگی انجام شده است. 
از وقتی که یخچال نصب شد هم خبرهای خوبی 
رسید. یکی از چلوکبابی های میدان شوش گفت 
روزی 1۰ پرس غذا داخل یخچال می گذارد، فرد 
دیگری هم تماس گرفت و گفت تا آخر محرم 
هر روز تعدادی غذا در اختیار ما قرار می دهد 

که داخل یخچال بگذاریم. 
بزرگی دارید و  برنامه  گفتید که   :
می خواهید نه تنها در محله های شهر تهران، بلکه 
در همه شهرهای کشور یخچال و کمد لباس 
برای بی خانمان ها بگذارید، برای هزینه هایش 

هم فکری کرده اید؟
وقتی ما تصمیم گرفتیم بین کارتن خواب ها غذا 
پخش کنیم، کارمان را از 15 غذا شروع کردیم 
اما اکنون در ۲1 شهر کشور چهارشنبه شب ها غذا 
توزیع می شود و برای این کار هم فقط از کمک های 
مردمی استفاده کرده ایم. برای یخچال ها هم قرار 
است همین کار را انجام دهیم. همین یخچالی 

را هم که در منطقه شوش نصب کردیم، با پول 
کمک های مردمی خریدم. 5 یخچال دیگر هم 
با کمک های مردمی خریداری شده که به زودی 
نصب می شود. از طرف، دیگر از زمان نصب تا 
حاال هم تماس های زیادی داشته ام که افرادی برای 
کمک و همکاری اعالم آمادگی کرده اند. تعدادی 
از آنها حتی اعالم کرده اند حاضرند یخچال را 
خودشان خریداری کنند و نزدیک منزلشان نصب 
کنند. من مطمئن هستم با کمک های مردمی این 
کار پیش می رود و به حمایت هیچ سازمان و 

ارگانی هم نیاز نداریم.
: این 5 یخچال قرار است در چه 

مکان هایی نصب شوند؟ 
ابتدا می خواهیم در شمال، جنوب، شرق و غرب 
تهران یخچال ها را نصب کنیم و این کار تا پایان 
ماه محرم انجام خواهد شد. فعال هم برای نصب 
یخچال جدید در منطقه شوش برنامه ای نداریم.
بین  است  ممکن  نمی کنید  فکر   :
غذاهای  به  دسترسی  برای  کارتن خواب ها 

داخل یخچال رقابتی ایجاد شود؟
تصور ذهنی شما از کارتن خواب اشتباه است. 
شما کارتن خواب را فرد گرسنه ای تصور می کنید 
که بزهکار است. البته من هم منکر این واقعیت 
نیستم اما نگاه من به کارتن خواب این طور نیست. 
من که با کارتن خواب ها ارتباط مستقیم و رودررو 
دارم و هر چهارشنبه بیش از 1۰۰ زن و بچه را 
به منطقه هرندی که یکی از پرخطرترین مناطق 
تهران است می برم، واقعیت های دیگری در مورد 
کارتن خوابی می بینم. بارها پیش آمده که وقتی به 
یکی از کارتن خواب ها غذا می دهیم، آن را قبول 
نمی کند و می گوید غذا را به دیگری بدهید که 
گرسنه تر است. هدف ما از اینکه مردم را به میان 
کارتن خواب ها می بریم این است که می خواهیم 
آنها با این واقعیت بیشتر آشنا شوند و فرهنگ کمک 
به کارتن خواب ها جا بیفتد. گاهی که روزهایی غیر 
از چهارشنبه به پارک می رویم، می بینیم ماشین های 
مدل باال جلوی پارک هستند و مردم بین آنها غذا 
پخش می کنند. این فرهنگ دارد جا می افتد. نگاه 
ما این است که کارتن خواب ها جامعه ای بسیار 

سالم و بزرگوار هستند.

 لیال افشار

علی حیدری بنیانگذار گروه »پایان کارتن خوابی« از ماجرای یخچالی می گوید که برای کارتن خواب ها در منطقه 12 تهران نصب کرده است

یخچال خبرساز

اعتماد،کارتن خواب ها را تغییر می دهد
مردم برای اینکه با واقعیت کارتن خواب ها آشنا شوند، یک چهارشنبه شب با ما به محله هرندی 
بیایند تا با چشم خودشان واقعیت ها را ببینند. کارتن خوابی که تا دیروز جیب مردم را می زد، وقتی 
اعتماد می کند، کیف پولی را که از جیب من افتاده بود، به من بازگرداند. روز اول که یخچال را 

نصب می کردیم برای اینکه سیمان کف یخچال سفت شود و با یک تکان جابه جا نشود، برایش 
در آهنی گذاشته ایم. سیمان ها که سفت شد دیشب در آهنی برداشته شد و از دیشب امکان 
دسترسی به محتویات یخچال وجود دارد. البته همان روز اول که یخچال در داشت هم یکی از 

همشهری های عزیز سبد پر از غذا آورده و جلوی در یخچال گذاشته بود.

منبع: هفته نامه سالمتمنبع: سالمت
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ساالنه هـزارمیلیـارد تومـان 
خرج زخم پـای دیـابتی می شود

 ویدا رحمانی

نشست خبری دومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت، دوشنبه،4 آبان 
برگذار شد. در این نشست خبری حسین بختو، رئیس کنگره ملی زخم 
و ترمیم بافت از راه اندازی مرکز جامع ترمیم زخم و بافت خبر داد: 
»حدود چهار الی پنج میلیون نفر مبتال به دیابت وجود دارد، اعم از 
دیابت نوع یک و نوع دو. از مجموع این افراد مبتال به دیابت، ساالنه 
حدود 60 هزار نفر به انواع زخم دچار می شوند. 15 درصد از تمامی 
دیابتی  پای  در طول عمر خود دچار زخم  نیز  دیابت  به  مبتال  افراد 
می شوند که  35 درصد آنها منجر به قطع عضو می شود. طول مدت 
درمان زخم دیابتی نیز طوالنی است و اگر به صورت علمی به درمان 
زخم پرداخته شود، حدود چهار الی پنج ماه به طول می انجامد و هزینه 

سنگینی را به نظام سالمت کشور تحمیل می کند.«
بختو با بیان این که آماری در آمریکا منتشر شده است، سالیانه بیش 

از 5000 دالر برای مراقبت از زخم پای دیابتی هر نفر هزینه می شود، 
گفت: »زخم پای دیابتی و زخم های مزمن طیف گسترده ای از زخم ها 
را دربرمی گیرد و چندین حوزه را درگیر عوارض خود می کند. برای 
مثال، برای درمان زخم پای دیابتی به همکاری جراح، متخصص غدد، 
کشور  در  داریم.  نیاز  و...  بهداشت  آموزش  تغذیه،  عفونی،  ارتوپد، 
مرکز جامعی که بتواند خدمات را به صورت یکپارچه ارائه دهد وجود 
نداشته و باعث سرگردانی بیمار بین متخصصان مختلف می شد. این 

ترمیم زخم و بافت اقدام مساله موجب شدکه ما به تاسیس مرکز جامع 
کنیم. این مرکز عالوه بر درمان، به فعالیت های 

پژوهشی و آموزشی نیز خواهد پرداخت.«
بافت  ترمیم  و  زخم  ملی  کنگره  رئیس 
بین  اطالعات  تبادل  را  کنگره  این  از  هدف 
متخصصان و همکارانی که در این حوزه فعالیت 
می کنند و همچنین ارائه آخرین دستاورد ها و 
پژوهش هایی که در زمینه زخم و ترمیم بافت 

صورت گرفته است، عنوان کرد. 

زخم کم اهمیت تر از سرطان نیست
دومین  اجرایی  دبیر  طبایی،  سید مهدی 
کنگره زخم و ترمیم بافت، در این نشست 

خبری با تاکید بر این که زخم مساله ای است که بسیاری از مردم کشور ما 
که اغلب نیز از اقشار کم درآمد بوده، با  آن رو به رو هستند، گفت:  »موضوع 
زخم کمتر دیده شده اما تبعات مالی، جانی و از کار افتادگی آن به مراتب 
بیشتر از بسیاری از سرطان ها بیشتر است. مجموع هزینه های مستقیم و 
غیرمستقیم زخم پای دیابتی بالغ بر هزار میلیارد تومان در سال است. در 
حالی که این مبلغ تنها مربوط به زخم پای دیابتی بوده و انواع دیگری از 
زخم، مانند زخم فشاری، زخم بستر، زخم وریدی و... نیز وجود دارد 
و طبق آمار جهانی حدود 10 درصد از بیماران بستری به زخم فشاری 
مبتال می شوند.« طبایی ادامه داد: »از حدود 8 سال 
پیش جهاد دانشگاهی در 
حوزه زخم و ترمیم بافت 
تالش  و  کرده  فعالیت 
که  را  لوازمی  کلیه  داشته 
برای ایجاد یک مرکز جامع 
زخم نیاز است، تهیه کند تا 
الگویی از یک مرکز جامع نیز 
ارائه شود. جهاد دانشگاهی 
تالش داشته این مساله را در 
رسانه ها و سیاستگذاری های 
حوزه سالمت نیز مطرح کند. 

برگزاری کنگره نیز ابزاری است برای آشنایی و خبر رسانی درباره این 
حوزه و این که محلی برای تبادل اطالعات دانشمندان و متخصصان داخلی 
و خارجی باشد. همچنین بتوانیم آخرین دستاورد های زخم ترمیم بافت را 

به صورت سالیانه ارائه کنیم.« 
مهدی طبایی با اشاره به این که در این گنگره 6 کارگاه تخصصی با 
موضوع زخم برگذار می شود، گفت: »دو کارگاه تخصصی که نیازمند 
کلینیک بالینی است نیز نهم و دهم آبان ماه در محل مرکز تحقیقات لیزر 
برگزار می شود. وکیوم تراپی، اوزون تراپی، بیورزونانس، فتوداینامیک تراپی 
و استفاده از الرو در ترمیم زخم از جمله عناوین کارگاه هایی هستند 

که در کنار این کنگره برگزار می شوند.«

عالقه مندان به زخم و ترمیم بافت گرد هم می آیند
پروین منصوری، دبیر علمی کنگره نیز با  تاکید بر این که زخم پوستی 
اهمیت قابل توجه ای دارد، گفت: »زخم پوستی قابل دید بوده و به همین 
دلیل در روحیه فرد نیز تاثیرگذار است. از سوی دیگر پوست سطحی 
دفاعی برای بدن است و هرگونه اختاللی، سیستم ایمنی و حیات فرد 
را تهدید می کند و به همین علت در کنگره کارگاهی با عنوان زخم 

پوستی و درمان های نوین آن برگزار می شود.« 
دومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت از تاریخ ششم تا هشتم آبان 

ماه در سالن شهید غرضی بیمارستان میالد برگذار می شود.

خبــر

ده
یزا

طف
یل
مان


میشل  1553میالدی:  اکتبر   27  
سروتوس، کشیش و پزشک بلژیکی 
سوزانده شد. او اولین اروپایی است 
که گردش خون ریوی را شرح داد 
اما اهمیت او در تاریخ الهیات بیشتر 
از پزشکی است. او نظریه تثلیث را 
نپذیرفت و آن را از بدعت های کلیسا 
شمرد و با انتشار رساله ای با  عنوان 
»در باب خطاهای تثلیث« درسال 1531 
اعالم کرد که این عقیده کفر محض 
و باطل است. پیروان کالون، عاقبت 

او را سوزاندند.
 27 اکتبر 1924میالدی: آلین بمبارد، 
پزشک فرانسوی به دنیا آمد. او سال 
1952 با یک قایق کوچک و بدون 
هیچ تجهیزاتی عرض اقیانوس اطلس 
این سفر 65 روزه  را طی کرد. در 
بمبارد فقط از ماهیان دریا تغذیه کرد. 

بمبارد سال 2005 درگذشت.
نوال  1931میالدی:  اکتبر   27  
و  روانشناس  پزشک،  السعداوی، 
در  او  آمد.  به دنیا  مصری  نویسنده 
کتاب هایش درباره در حاشیه ماندن 

زنان عرب می نویسد.
 27 اکتبر 1938: خط تولید اولین 
وسیله ساخته شده از نایلون، یعنی 
برس مسواک، آغاز به کار کرد. پلیمر 
ترکیبی که بعدا نایلون نام گرفت، سه 
کاروترز،  واالس  توسط  قبل  سال 
شیمیدان آمریکایی کشف شده بود. 
می گویند اسم نایلون که امروزه در 
جمله  از  وسایل،  اقسام  و  انواع 
گسترده  کاربرد  پزشکی  تجهیزات 
است: عبارت  این  مخفف   دارد، 

 Now You've Lost Old Nippon
تو شکست خوردی ژاپن پیر )چراکه 

نایلون جای ابریشم را گرفت(.

آتش، ماهی، نایلون

تقـویـم

»مطاسطاض علیه متاستاز« امروز رونمایی 
می شود. این عنوان نمایشی است که قرار 
است از نهم آبان ماه تا اواسط اسفند ماه روی 

صحنه برود؛ 54 اجرا در چهارماه.
علی اصغر دشتی، کارگردان و نویسنده 
این نمایش نامه دیروز در تئاتر شهر تهران 
توضیحاتی درباره این کار داد. او گفت که 
این تئاتر قرار است در هشت سالن تهران 
روی صحنه برود. اما موضوع اصلی نمایش 
چیست؟ دشتی و همکارانش به همپایان توجه 
دارند، به کسانی که در طول بیماری کنار 
بیماران مبتال به سرطان هستند. دشتی گفت 
که چرا این موضوع برایشان مهم شده است: 
»به ازای هر بیمار مبتال به سرطان حداقل یک 
نفر خود را فراموش می کند که به او همپا 
گفته می شود. متاستاز فرصتی برای یادآوری 
موضوعی است که مورد غفلت قرار گرفته ؛ 
یعنی یادآوری همپا. بر همین اساس، تئاتر 
متاستاز شکل گرفت. پروژه  متاستاز، نتیجه 
ورک شاپي است که بر پایه »بدن« و با رویکرد 
»عواطف معاصر« کار خود را شروع کرد و در 
طول تمرینات به تدریج موضوعي که دغدغه 

مشترک دو نفر از اعضاي گروه بود، سمت و 
سوی آن را مشخص کرد.« مدتی است که در 
فضاهای اجتماعی هم این موضوع پررنگ 
شده و به گفته دشتی کمپینی برای حمایت 
از همپاها تشکیل شده است: »با پیش رفتن 
و پرورش ایده اجرا و به دلیل قابل تعمیم 
بودن موضوع، پروژه به سمت شکل گیري 
کمپیني پیش رفت که به مرور اجراي تئاتر 
را بخشي از خود کرد. ما باور داریم براي 
روبه رو شدن با پدیده اي به قدرت سرطان، 
باید با او به روش خودش رفتار کنیم. ما فکر 
می کنیم می شود به جای بیماری و غفلت، 
عواطفمان را به یکدیگر و توجه مان را به 
جامعه متاستاز کنیم تا شاید وجه دیگري از 

این پدیده دیده و درک شود.«
چیدمان و اجراهای »متاستاز« بر اساس 
دنباله فیبوناچی در سالن های تهران گسترش 
می یابند. دشتی در این باره توضیح داد: »اجراها 
سالن های  در  فیبوناچی  اعداد  به  توجه  با 
مختلفی برگزار می شوند. ما در حال حاضر 
برنامه 54 اجرا را در چهار ماه آینده ترتیب 
داده ایم و امیدواریم بتوانیم اجراهای بیشتری 

در شهرهای مختلف کشور برگزار کنیم.«
شاید دشتی برای نوشتن داستان نمایش 
متاستاز از اطرافیانش ایده گرفته باشد. یکی از 
این افراد می تواند آرش وفاداری باشد، کسی 
که  تهیه کننده این پروژه است و مدت ها درگیر 
سرطان بوده. وفاداری هم دیروز صحبت هایی 
را درباره این نمایش مطرح کرد: »دلیل اصلی 
من برای حضور در این پروژه، دغدغه شخصی 
و حسی بود که با موضوع همپا برقرار کردم. 
من در گذشته با بیماری سرطان دست و پنجه 
نرم کردم و پدر و مادرم، به عنوان همپای من، 
سختی کشیدند. در واقع به این دلیل که از 
نزدیک شاهد نقش همپا بودم، یادآوری و 
به فکر همپا بودن، اهمیت و ارزش زیادی 
برایم داشت. در اطراف خیلی از ما، همپاهای 
زیادی هستند که به دلیل بیماری عزیزشان 
تحت فشارند و ما نباید از آن ها غافل شویم.« 
 وفاداری درباره حرکتی که به موازات 
این تئاتر شکل گرفته، گفت: »کمپین متاستاز 
علیه متاستاز، حرکتی بسیار مثبت و اثرگذار 
است که در این مدت کوتاه توانست افراد 
زیادی را نیز درگیر کند. استقبال مردم نشان 

داد که موضوع همپا، دغدغه خیلی هاست. 
یکی از ابزارهای این فعالیت، تئاتر بود ولی 
ابزارهای دیگری هم در راه هستند. ما به 
فکر برنامه های گسترده تری هستیم تا افراد 
بیشتری از این دغدغه اجتماعی آگاهی یابند 
و بتوانیم قدم های بیشتری در جهت یادآوری 

همپا برداریم.« 
وفاداری حمایت از همپاها را در حد یک 
احوالپرسی هم به نفع آنها و بیمار دانست: 
»این تلنگر اجتماعی از ما می خواهد تا بیشتر 
به فکر همپاهایی که دور و برمان هستند، 
باشیم؛ شاید حتی با یک تلفن یا احوالپرسی 
بشود آنها را شاد کرد.  در کل نگذاریم این 

افراد خودشان را فراموش کنند.«
نمایش متاستاز از شنبه 9 آبان ماه روی 
صحنه می رود و اجرای اول آن در سالن 
»سایه« تئاتر شهر برپا می شود. این نمایش 
تا یکم اسفند ماه، در سالن های مختلفی از 
تماشاخانه  شهر،  تئاتر  آزادی،  برج  جمله 
باران، تاالر شمس )اکو(، داربست گالری 
محسن، تماشاخانه ارغنون و تاالر مولوی 

اجرا می شود.

دروازهتاریخیغزنیمعروفبه»دروازهبلخ«براثرزلزلهدیروزافغانستان
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صبحدیروزبخشهاییازافغانستان،پاکستانوهندرالرزاندوباعثتلفاتو
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هنوزآمارنهاییتلفاتاعالمنشدهولیتخمینزدهمیشودکهحداقلدرافغانستان
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ارتباط مستقیم پیامکی و تلگرام با مدیر مسئول: 09129243844 

تصویرروز

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول: امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از 
خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 زیر نظر شورای سردبیری
 چاپ: شرکت رواق روشن مهر

 نشانی: تهران، خیابان دکترشریعتی، خیابان  نیک، پالک9
info@sepidonline.ir :پست الکترونیک 

 0912- 924  پیامک : 3844
 کد پستی : 1948953153 

 تلفن روابط عمومی:22887355-6 
 سازمان آگهی ها: 24581112 
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