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سرمقـاله
 

مجلس خلق بودجه نمی کند
     محمدحسین قربانی 

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان

سپید:طرح تحول سالمت محصول اراده ویژه ای 
بود که در دوره ای در کشور به وجود آمد؛ نگاه 
ویژه ای نسبت به سالمت شکل گرفت و همگان 
به این نتیجه رسیدند که حوزه سالمت باید 
متحول شود. این اراده در دولت یازدهم، شخص 
رئیس جمهور و تیم وی در وزارت بهداشت به 
وجود آمد و باالخره با همراهی و همدلی مجلس 
علی الخصوص کمیسیون بهداشت، منابع بسیار 
خوبی در اختیار دولت گذاشته شد و طرح 
تحول سالمت به بار نشست. اقدام بسیار مهم 
مجلس در سال اول اجرای طرح، تخصیص 
یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به نظام 
سالمت بود به صورتی که در سال دوم، این منبع 
مهم مالی برای دولت پایدار شد. 10 درصد از منابع 
حاصل از هدفمندی یارانه ها، مالیات بر کاال های 
آسیب رسان و این اواخر هم مالیات بر سیگار منابع 
خوبی را برای طرح تحول سالمت ایجاد کرد. اما 
همه منتظر بودیم که با این حمایت ها، شاهد نتایج 
چشمگیری باشیم. البته در شعار و روی کاغذ نتایج 
بسیار خوب بوده است ولی در عمل به هیچ عنوان 
انتظارات را برآورده نکرده است. 2 اشکال عمده 
در این زمینه وجود داشت: یکی اینکه برنامه ریزی 
و آمار و ارقامی که در ابتدا گفته شد، صحیح و 
دقیق نبودند. مثال گفته شد که بین 5 تا 6 میلیون نفر 
تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند که الزم است در 
طرح تحول سالمت بیمه شوند ولی در عمل این 
تعداد به 11 میلیون رسید. این خود بیش از 3500 
میلیارد تومان از بودجه را بلعید. از طرف دیگر در 
سال اول، توجه بسیار زیادی به حوزه درمان شد. 
درصورتی که حوزه درمان فضای بسیار بازی 
است که اگر همه بودجه عمومی صرف آن شود، 
باز هم کفاف نمی دهد. البته کارهایی هم درحوزه 
بهداشت و پیشگیری انجام شد اما آن گونه که از 
طرح تحول انتظار می رفت، نتیجه ای به چشم 
نیامد. چرا؟ چون منابعی که در اختیار این طرح 
قرار گرفت به درستی مدیریت نشد. ایراد دیگر 
این بود که خود دولت، همراهی و همدلی الزم را 
با طرح انجام نداد. به این معنی که منابع الزم برای 
اجرای طرح تحول را در اختیار وزارت بهداشت 
و وزارت رفاه قرار نداد. درواقع از مجموع 11 هزار 
میلیارد تومان، شاید یک سوم آن در اختیار این دو 
وزارتخانه  قرار گرفت که این مهمترین عامل در 
ایجاد مشکالت طرح تحول نظام سالمت بود.
اقدام بسیار خوبی که در همین مجلس نهم و 
در تصویب بودجه سال 95 انجام شد، تصویب 
مالیات بر دخانیات بود که از همین طریق، بالغ بر 
1800 میلیارد تومان برای دولت درآمد کسب شد 
و علی رغم اینکه خود دولت با این کار مخالف 
بود، ما توانستیم با پیشنهاد کمیسیون بهداشت و 
تصویب کمیسیون تلفیق و صحن علنی، این 
درآمد را در اختیار دولت قرار بدهیم. حاال دیگر 
بهداشت و  اراده خود وزارتخانه های  به  این 
رفاه بستگی دارد که بتوانند این بودجه ای را که 
تصویب می شود از دولت بگیرند و در جای خود 
از آن استفاده کنند. در جلسه ای که در هفته گذشته 
اعضای کمیسیون با وزیر بهداشت  داشتند، خود 
وزیر بهداشت هم اذعان داشت که اگر همین 
بودجه به طور کامل برای ما تخصیص پیدا کند، 
مشکالت ما به طور کامل حل خواهدشد. ولی 
نباید از نظر دور داشت که مجلس خلق بودجه 
نمی کند. بیمه های سالمت همین امروز 3 هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه دارند. این کسری 
بودجه را با الفاظ و حرف و شعار نمی توان حل 
کرد و الزم است که دولت به جذب منابع بیشتر 
همت کند. بنابراین بهترین پیشنهاد من برای 
برون رفت از مشکالتی که امروز طرح تحول 
سالمت با آن مواجه شده،  این است که اوال با 
تعامل هرچه بهتر وزارت بهداشت و وزارت رفاه 
با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، همین منابعی 
که در مجلس برای حوزه سالمت مصوب شده، 
تخصیص پیدا کند. دوم اینکه بر استفاده این منابع 
در جای اصلی خودشان نظارت صورت بگیرد و 
سوم اینکه بر نحوه درمان نظارت کنیم چون درمان 

در کشور ما مدیریت شده نیست.  
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250هـزار نفر در سـال 
قربانی خطاهای پزشکی
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جراحان سرشناس با حرف های داغ 
به استقبال کنگره جامعه جراحان ایران  رفتند
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تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     شصت هزار تومان به 

شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه 
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گــزارش
امـا و اگـرهای اجـرای طـرح ملـی نسخـه الکتـرونیـک 

 هر وزیـری می آید، فقـط تعرفـه 
رشته خودش را افزایش می دهد

  چرا برای کسی که دو روز در سال 
ایران است، موسسه درست  می کنند؟

  با تعرفه نا عادالنه،آنچه پزشک بگیرد 
حقش است، چه روی میز ،چه زیر میز

سپید:نسخه الکترونیک، طرحی است که سال ها از آن صحبت می شود اما به طور جدی 
از نیمه  سال گذشته از سوی مسئوالن سازمان بیمه سالمت ایران و سازمان تا مین اجتماعی 
مطرح اما به دالیل مختلف به صورت نیمه کاره رها شد. امسال طبق رسم هر سال، مسئوالن 
برنامه های جدید خود را اعالم کرده اند که بار دیگر نسخه الکترونیک در صدر برنامه های 
بیمه های پایه قرار گرفته است، ولی گویا پیچدگی های فنی و سازمانی، سد راهی بر 
اجرای این طرح شده است. بنا به گفته مسئوالن اجرای نسخه الکترونیک مانع بسیاری 
از سودجویی ها و هدررفت منابع، آن هم در شرایطی که بیمه ها با کمبود منابع مواجه اند، 
می شود. طبق برنامه در طرح نسخه الکترونیک دفترچه کاغذی به طور کامل حذف شده و 
پزشکان تنها با داشتن شماره ملی بیمار می توانند نسبت به تجویز نسخه در فضای اینترنتی 
فراهم شده اقدام کنند. پس از تائید نسخه توسط پزشک، نسخه الکترونیک به صورت 
آنالین و در همان لحظه در اختیار داروخانه های سراسر کشور قرار می گیرد و بیمار می تواند 

داروی تجویز شده را از یک یا چند داروخانه در تمام شهرهای کشور دریافت کند.
مسعود سعادت کیش، کارشناس حوزه سالمت می گوید: »حدود 10 سال پیش 
بحث الکترونیکی شدن در آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها و دندانپزشکی ها مطرح شد و 
کارگروه هایی در سطح استان ها با حضور نماینده نظام پزشکی تشکیل شد و این اقدام 
موفقیت آمیز بود. در صورتی که مجددا این کارگروها در سطح استان ها با همکاری 
استانداری ها و سازمان های بیمه گر و ارگان هایی که در این زمینه دخیل هستند تشکیل شود 

می توان انتظار داشت که در سال جاری نسخه الکترونیک اجرا شود.« 
این کارشناس می افزاید: »هر اقدام درمانی که انجام می شود، الزم است که جایی ثبت و 
ضبط شود چرا که جزو سوابق درمانی افراد است. در این صورت سوابق درمانی بیمه شده 
در یک جا جمع آوری می شود. در بسیاری از کشورهای خارجی به این موضوع به دلیل 
تداخالت دارویی و مشکالت ناشی از مصرف داروهای مختلف به خصوص در زمان 
بستری توجه ویژه ای دارند، ولی در کشور ما این موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد و دلیل 
آن این است که سوابق بیماری افراد صحیح نیست. بسیاری از نسخی که نوشته می شود قابل 

خواندن نیست چه برسد به اینکه ثبت و ضبط شود.« 

سازمان بیمه سالمت ایران از خرداد ماه سال گذشته طرح نسخه الکترونیک را با اجرای 
سیستم تائید نسخ و نرم افزار اصالت شروع کرده است و البته همکاری هایی نیز با وزارت 
بهداشت در برخی شهرستان ها آغاز شده تا در نهایت در صورت تکمیل این اقدامات این 

طرح در کشور اجرا شود. 
کیوان تاج بخش، مدیرکل دفترامور بیمه های تکمیلی، دارو و تجهیزات پزشکی 
سازمان بیمه سالمت ایران در خصوص مشکالت اجرای این برنامه در کشور می گوید: 
»نسخه الکترونیک به دلیل اینکه تنها با یک گروه خاص سروکار ندارد، مقداری پیچیده 

است. در کل دنیا هم کشورهای محدودی هستند که این اقدام را انجام می دهند.«
وی معتقد است که عالوه بر شبکه های زیرساختی و سخت افزاری، هماهنگی بین 
دستگاه های مختلف نیز مشکل است و ادامه می دهد: »تمامی بخش ها اعم از داروخانه ها، 
آزمایشگاه ها، پاراکلینیک ها، بیمارستان ها، بیمه ها و وزارت بهداشت در اجرای این برنامه 
تاثیرگذار هستند. نسخه الکترونیک دربرگیرنده قسمت های مختلفی از نظام سالمت است 
که پیچید گی آن را بیشتر کرده و تنها با صبر و البته همکاری های بین بخشی می توانیم به 
هدفمان دست یابیم.«  تاج بخش به مراحل مختلف اجرای این برنامه اشاره و تاکید می کند 
برنامه نسخه الکترونیک در ابتدا تنها برای گروه محدودی اجرا خواهد شد: »ما در نظر داریم 
که در ابتدا برای گروهی از بیماران این کار را انجام دهیم. ولی برخی مشکالت فنی وجود 

دارد که باید برطرف شود.« 
اما سعادت کیش، کارشناس حوزه سالمت بر این باور است که نسخه الکترونیک به 
ساختارهای فنی چندانی نیاز ندارد. او می گوید: »در حال حاضر بحث نسخ الکترونیک 
در آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، دندانپزشکی ها و داروخانه ها، بیمارستان ها 
و کلینیک ها اجرا می شود یعنی بسیاری از نسخی که قرار است به شرکت های بیمه به 
خصوص تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح ارسال شود باید به صورت 
الکترونیک باشد و بعد پذیرش انجام گیرد. یعنی عمال نسخه های دست نویس هم به 
نسخه الکترونیک تبدیل و بعد به شرکت های بیمه داده می شود. بنابراین این اقدام تا سطح 
داروخانه انجام شده است و تنها چیزی که باقی مانده، نوشتن نسخه توسط پزشکان است. 

به نظر می رسد مشکل اصلی مقاومت پزشکان است که صحیح نیست.«
یکی از تهدیدهای اجرای درست طرح نسخه الکترونیکی، احتمال موازی کاری 
سازمان های بیمه گر است. سعادت کیش می گوید: »برای اینکه این اقدام هر چه 
سریع تر به نتیجه برسد باید سازمان های بیمه گر به صورت گروهی و متمرکز این اقدام 
را انجام دهند و متولی این موضوع سازمان بیمه سالمت باشد، به این شکل خیلی 
سریع می توان به نتیجه رسید ولی در حال حاضر هر کدام از سازمان های بیمه گر به 
صورت موازی این اقدام را انجام می دهند. از آنجایی که افرادی هستند که از دو یا چند 
دفترچه استفاده می کنند، عمال باید تمام شرکت های بیمه با هم این اقدام را انجام دهند 

تا این طرح به موفقیت برسد.« 
اما محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی می گوید: »اقدامی که در حال 
حاضر انجام می شود، به معنای موازی کاری نیست بلکه کارهای اولیه ای است که در حال 

انجام است که بعد از این مرحله، نرم افزارها کامال قابل تطبیق خواهد بود.«
وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای نسخه الکترونیک در کشور توضیح داد: 
»پایلوت نسخه الکترونیک در شهر یزد و تنها برای رشته های آنکولوژیست آغاز شده 
است. بعد از آماده شدن نرم افزار الکترونیک و ارزیابی کامل، این اقدام را به سایر رشته ها در 
همان استان برای متخصصان نورولوژی و نفرولوژیست توسعه خواهیم داد.همچنین بعد 
از اینکه نسخه الکترونیک را برای متخصصان تمام رشته ها در استان یزد اجرایی کردیم، این 

طرح را برای استان های دیگر نیز اجرا می کنیم.«
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زمان اجرایی شدن 
نسخه الکترونیک را نمی توان به طور دقیق مطرح کرد، می گوید: »امسال به طور حتم نسخه 
الکترونیک در کل استان یزد توسعه پیدا خواهد کرد. بعد از اینکه نرم افزار مربوطه را آزمایش 

و پاسخ الزم را دریافت کنیم این اقدام را در سایر شهرها توسعه خواهیم داد.«
حال با تمام این توصیفات باید دید که مسئوالن مربوطه به اقداماتی که از آن صحبت 
می کنند، دست خواهند یافت یا اینکه این طرح نیز همانند بسیاری از طرح ها در میان اما و 

اگرها باقی خواهد ماند.



تحت  همایشی  گذشته  روز  صبح 
و  الزامات  قانونگذاری،  »فرآیند  عنوان 
راهکار ها« با حضور جمعی از چهره های 
سیاسی، مسئولین اجرایی کشور و تعدادی 
از نمایندگان منتخب مردم در مجلس دهم 
برگزار شد. در این همایش وزیر بهداشت، 
ایراد  به  هم  پزشکی  آموزش  و  درمان 
سخنرانی پرداخت و برخی از مشکالت 
حوزه بهداشت و درمان و انتظاراتی که از 
مجلس آینده وجود دارد را برشمرد. وی 
از نمایندگان خانه ملت خواست تا با یک 
تصمیم انقالبی به حل مشکالت بیمه ها و 

طرح تحول سالمت همت گمارند.
به مشکل  اشاره  با  سیدحسن هاشمی 
بیمه ها و مطالبات مراکز درمانی از آنها گفت: 

»درطول 10 ماه گذشته بیمه ها هیچ پولی به مراکز درمانی 
پرداخت نکرده اند و طبیعی است که وقتی بیمه مطالبات 
این مراکز را ندهد، این مراکز بدهکار شده و دست آخر 
به نارضایتی پزشک و پرستار منجر می شود.« وی افزود: 
»برای اینکه دوباره مشکالت قبلی ایجاد نشوند و زیرمیزی 
است  الزم  نکند،  پیدا  رواج  غیررسمی  پرداخت های  و 
تصمیم گیری شود و برای بیمه ها و منابع مالی آنها فکری 
کرد.« وزیر بهداشت گفت: »در بعضی تریبون ها گفته می شود 
که منابع مالی فراوانی به وزارت بهداشت اختصاص داده 
شده است در صورتیکه این اصال درست نیست.« وی با بیان 
اینکه یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را مردم پرداخت 
می کنند و منتی بر سر آنها نیست، گفت: »باید با یک تصمیم 
انقالبی منابع مالی را پایدار کنیم و تکلیف بیمه ها را روشن 
کنیم.« هاشمی راه حل کاهش سهم مردم از هزینه های سالمت 

را افزایش منابع بیمه ها یا افزایش حق بیمه خواند و تصریح 
کرد: »در کشور ما پرداختی از جیب مردم بسیار باالست و 
همین هزینه های کمرشکن ممکن است یک خانواده را با 
یک بیماری به زیر سطح فقر بکشاند.« وی ادامه داد: »درحال 
حاضر 700 هزار نفر بر اثر هزینه های کمرشکن بیماری، به 

زیر خط فقر رفته اند.« 
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن 
یادآوری اینکه براساس سیاست های کلی ابالغی مقام معظم 
رهبری الزم است که ما جایگاه اول منطقه در حوزه سالمت 
را به دست  بیاوریم تصریح کرد: »با تالش هایی که صورت 
گرفته، امید به زندگی در کشور افزایش پیدا کرده است.« 
وی با بیان اینکه شاخص تعداد پزشک در ایران نسبت به 
بسیاری از کشورها پایین تر است، اظهار داشت: »کشورهایی 
همچون گرجستان، ترکمنستان و اردن از ما باالتر هستند 

و بعد از ما پاکستان، عراق و افغانستان قرار 
دارند.« وی افزود: »از لحاظ پرستار نیز در 
وضعیت مناسبی قرار نداریم. از نظر شاخص 
تخت بیمارستانی هم به ازای هر هشت نفر 
وضعیت  درکل  و  دارد  وجود  تخت  یک 
هاشمی  نیست.«  مطلوب  بیمارستان ها 
وضعیت نیمی از بیمارستان ها را »فرسوده« 
و یا دارای عمری بیش از 50 سال ارزیابی 
کرد.« وی با بیان اینکه در فاصله سال های 
89 تا 92 سهم سالمت از تولید ناخالص ملی 
کاهش داشته است، گفت: »در طرح تحول 
سالمت وضعیت بهبود یافته به طوری که سهم 
پرداختی مردم برای درمان از 60 درصد به 40 
درصد رسیده است که البته به نظر خود ما هم 
هنوز این میزان زیاد است.« حسن هاشمی در 
ادامه با یادآوری چگونگی آغاز طرح تحول سالمت در سال 
92 گفت: »آن زمان قرار بود دولت با حذف پرداخت یارانه 
نقدی، بخشی از درآمد حاصل از آن را در حوزه سالمت هزینه 
کند. اما با اختالفاتی که بر سر حذف یارانه نقدی به وجود آمد 
این کار صورت نگرفت و طرح تحول سالمت هم که آغاز 
شده بود، امکان توقف نداشت.« وی با اشاره به  مشکالت 
مالی شدیدی که در آن دوره زمانی دولت با آنها مواجه بود، 
گفت: »علی رغم همه مشکالت موجود، طرح تحول سالمت 

اجرا شد و و رضایتمندی مردم را هم به همراه داشت.«  
وزیر بهداشت طرح تحول را متعلق به کل مجموعه نظام 
دانست و تبلیغات سوئی که علیه جامعه پزشکی در رسانه 
ملی و برخی دیگر از رسانه ها صورت می گیرد را تبلیغات 
دروغینی خواند که به دلیل ایجاد شکاف بین گروه های 

مختلف ساماندهی می شوند. 

 فاطمه رجبی

هم زمانی روزهایی که سالگرد اجرای طرح 
تحول سالمت محسوب می شوند با بیستمین 
سالگرد تأسیس بنیاد امور بیماری های خاص 
باعث می شود که اولین سؤالی که می توان 
از رئیس این بنیاد پرسید مربوط به تأثیر طرح 
بیماران خاص  بر وضعیت  تحول سالمت 
باشد. فاطمه هاشمی در جواب این سؤال سپید 
می گوید:  او  می دهد.  ناامیدکننده ای  جواب 
»طرح تحول سالمت نه تنها تأثیری بر وضعیت 
بیماران خاص نداشته بلکه از نظر ما تا حدی 
روند رسیدگی به وضعیت این بیماران را بدتر 

کرده است.«
هاشمی در جواب اینکه چطور باوجود 
پوشش بیشتر بیمه ها می توان گفت که وضعیت 
بیماران بدتر شده است، می گوید: »موضوع 
بیشتر شدن پوشش بیمه ها کاری نبود که صرفًا 
زیر مجموعه طرح تحول سالمت اتفاق افتاده 
باشد. بد نیست کمی به گذشته برگردیم و ببینیم 
از چه زمانی اوضاع این بیماران به هم ریخت. 
اگر این کار را بکنیم می بینیم که قبل از شروع 
تحریم ها و تبدیل شدن دالر هزار تومانی به دو 
هزار و هفتصد تومان بسیاری از خدماتی که 
بیماران خاص دریافت می کردند اصال با حاال 
قابل مقایسه نبود اما این اتفاقات باعث شد 
که بحران ها شروع بشود. بیمه ها می گفتند ما 
همان پوشش قبلی را ارائه می دهیم در حالی که 
قیمت دارو نزدیک به سه هزار تومان بیشتر شده 
بود. بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 
باالخره شورای عالی بیمه متقاعد شد که باید 
قیمت روز داروها را پوشش بدهد و به همین 
دلیل تقریبا اتفاقات خوبی در زمینه قیمت ها 
افتاد اما سایر خدماتی که این بیماران دریافت 
می کنند بهتر نشده است. بلکه با اجرای این طرح 
یک سری مسائل به بیماران تحمیل می شود که 
شرایط را برای آنها و نظام سالمت بدتر کرده 

است. مثال در زمینه داروهایی به بیماران کمک 
می شود که اغلب تولید داخل هستند و بیمار حق 
انتخاب دارویش را ندارد در حالی که به وضوح 
کیفیت برخی از داروهای داخلی بهتر است و 
این حق بیمار است که داروی بهتر را دریافت 
کند و دولت یارانه ای را که از بیت المال هزینه 
می شود برای خرید بهترین دارو هزینه کند. مثال 
بیمارانی که از داروی دسفوناک استفاده می کنند 
از این دارو بسیار ناراضی هستند. حدود هفت 
سال گذشته این دارو را به عنوان یک داروی 
تولید داخل معرفی کردند. در حالی که این دارو 
تولید داخل نبود. زمانی که ما پیگیری کردیم و 
گفتیم که این دارو مشکالتی برای بیماران ایجاد 
کرده است، پاسخ دادند که ما نیز با ورود این 
دارو موافق نبودیم اما به میزان بسیار زیادی وارد 
شده تا جایی که در انبارها مانده است و تاریخ 

مصرفش نیز گذشته است.«
او در جواب انتقاداتی که متوجه خود بنیاد 
است مثل عدم شفافیت مالی هم می گوید: 
»اینها همه حرف هایی ست که درباره بنیاد زده 
می شود اما پایه و اساس ندارد اگر کسی کمی 

هم در جریان امور مالی ما باشد می داند که اتفاقا 
جاهایی مثل بنیاد امور بیماری های خاص بسیار 
بیشتر از نهادهای دولتی شفافیت حساب دارند. 
ما برای بودجه ای که از دولت دریافت می کنیم 
ذی حساب داریم و تمام جزئیات امور مالی مان 
در دیوان محاسبات کشور موجود است. در مورد 
آن بخشی هم که خصوصی است خزانه دار داریم 
و هر مقامی که حساب ها را بخواهد،  آمادگی اش 

را داریم که به روز تحویل بدهیم.«

وزارت بهداشت جواب سر باال 
می دهد

فاطمه هاشمی که در نشست خبری اش به 
مناسبت سالگرد تأسیس بنیاد امور بیماری های 
خاص با سپید حرف زده بود شکایت های 
وزارت  برخورد  وضعیت  از  هم  دیگری 
بهداشت و فعالیت تمام دستگاه های مختلف در 
مورد بیماران خاص داشت. او در این نشست 
گفت: »متأسفانه وزارت بهداشت در زمینه 
رسیدگی به مشکالت بیماران خاص ما را رقیب 
خودش می بیند نه همراه خودش. درحالی که 

در کشورهای پیشرفته دولت از پتانسیل تمام 
نهادهای مردمی و خیریه برای حل مشکالت 
مردم استفاده می کند اما وزارت بهداشت ایران 
به جای این روحیه احساس می کند ما رقیبش 
هستیم. این برخورد حتی با تغییر دولت هم 
عوض نشده است. متأسفانه وضعیت طوری 
ست که ما برای خدمت رسانی هم با مانع رو 
به رو هستیم و وقتی دلیل این برخوردها را 
باال  سر  جواب های  شاهد  فقط  می پرسیم 

هستیم.«
رییس بنیاد بیماری های خاص اعتقاد داشت 
که مشکالت بیماران خاص فقط محدود به 
دارو و درمان نمی شود. بلکه مشکالتشان در 
زمینه هایی مانند اشتغال و بازنشستگی پیش از 
موعد هم هنوز حل نشده است. او در این باره 
گفت: »بیش از یک سال و نیم است که موضوع 
بازنشستگی پیش از موعد این بیماران را در 
دستگاه های مختلف مطرح کرده ایم، اما هنوز 
به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم. البته ما باز هم به 
این مشکالت رسیدگی می کنیم شاید توانستیم 

قدمی برداریم.«

مثل  بیماران خاص  »هزینه  او می گوید: 
مبتالیان به ام اس و سرطان  بسیار باالست و یک 
سازمان غیردولتی نمی تواند تمام آن را فراهم 
کند. در این زمینه بنیاد بیماری های خاص 30 
درصد هزینه های دارویی مبتال به سرطان و 
ام اس را پرداخت می کند. از طرفی سعی می کنیم 
با بررسی نیاز استان ها و با هماهنگی با دانشگاه ها، 
محلی را مشخص و آنجا را برای بیماران تجهیز و 
راه اندازی کنیم. بدبختی اینجاست که کمک به 
بیماران خاص هزار متولی دارد. مثال کسی که به 
سرطان مبتالست باید برای بخشی از هزینه ها به 
بیمه مراجعه کند برای بخشی دیگر به معاونت 
غذا و دارو و بخشی دیگر را هم از نهادهایی مانند 
ما بگیرد در حالی که ما می گوییم این کمک ها 
باید به صورت یکپارچه در اختیار بیمار قرار 

داشته باشد.«
درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  هاشمی 
کمک هایی که بنیاد بیماری های خاص از خارج 
از کشور دریافت می کند گفت: »کمک های ما 
از خارج از کشور به صورت موردی و مقطعی 
بوده است. برای مثال ما آزمایشگاهی را برای 
بیماران ساختیم که سفارت ژاپن در این زمینه 
به بنیاد کمک کرد. همچنین در زمان زلزله 
بم، هالل احمر ابوظبی 600 هزار دالر به بنیاد 
کمک کرد. البته بنیاد بیماری های خاص از ابتدا 
اتکایش بر کمک های مردمی بوده، اما بودجه 
دولتی نداشته است اما بعد از اینکه بودجه دولتی 
هم به کمک ما آمد باز هم کمک های مردمی 
چندین برابر کمک های دولتی بوده است. به 
عنوان مثال در سال گذشته 15 میلیارد تومان از 

طریق کمک های مردمی به ما رسید.«
هاشمی  در ادامه صحبت هایش یکی از 
مشکالت کنونی بنیاد را معطل ماندن 200 پمپ 
دسفرال بیماران تاالسمی در گمرک دانست و 
گفت: »این پمپ ها را خیرین خارج از کشور 
برای بنیاد فرستاده بودند که هنوز در گمرک 

مانده است.«

درخواست وزیر بهداشت از نمایندگان مجلس دهم
با  تصمیم انقالبــی مشکالت بیمه ها و طرح تحول را حل کنید

خبر

اعالم شروط وزارت بهداشت
 برای طبابت پزشکان خارجی 

روی  زیادی  بهداشت حساسیت  وزارت 
اعتبار مدارک علمی پزشکان، علی الخصوص آن 
دسته از پزشکانی که مدرک خود را از کشورهای 
خارجی دریافت کرده اند، دارد. سال گذشته نیز 
از فارغ التحصیالن دندانپزشکی خارج از کشور 
بهداشت  داخلی وزارت  آزمون  در  خواست 
شرکت کنند تا به نوعی صالحیت آنها را، خود 
وزارتخانه تایید کرده باشد. این شرایط گویا درحال 
سخت تر شدن است. به طوری که مدیرکل نظارت 
بهداشت  امور درمان وزارت  اعتباربخشی  و 
می گوید: »پزشکان و متخصصان سایر کشورها، 
بدون تایید مدرک تحصیلی یا اخذ مجوز ازسوی 
وزارت بهداشت حق دخالت در امور درمانی 

بیماران در ایران را ندارند.«
سیدمحمدحسین میردهقان معتقد است این 
سخت گیری ها در راستای رعایت حقوق بیماران 
است. وی با اشاره به کنگره ها و همایش های 
متعددی که با حضور جراحان و متخصصان 
کشورهای مختلف، در ایران برگزار می شود، 
به ایسنا می گوید: »در این برنامه ها تبادل دانش و 
مهارت پزشکی همچون سایر همایش ها صورت 
می گیرد، اما هرگونه دخالت در بحث درمان 
توسط اساتید و متخصصان سایر کشورها نیاز به 
مجوز وزارت بهداشت دارد و هیچ پزشکی بدون 
تأیید مدرک تحصیلی و پروانه مطب حق دخالت 
در امور تشخیصی و درمانی داخل ایران را ندارد.« 
وی تصریح می کند: »حال ممکن است یکی از 
مفاخر علمی در هر یک از رشته های پزشکی در 
کشور حضور یابد که قطعا ما از این موضوع در 
راستای ارتقای جایگاه علمی کشور استقبال 
می کنیم، اما این افراد برای هر اقدام پزشکی نیازمند 

مجوز از وزارت بهداشت هستند.«
میردهقان با بیان اینکه درواقع هر پزشکی که 
بخواهد در ایران عمل جراحی انجام داده یا در امر 
تشخیص و درمان دخالت کند، باید مدرکش از 
طرف وزارت بهداشت ایران تأیید شود، تاکید کرد: 
»توجه به این موضوع، درواقع رعایت حقوق بیمار 
است. چراکه بیماران باید بدانند که چه شخصی 
آنها را عمل می کند و مسئول درمان و پیگیری موارد 

درمان  آنها چه کسی است.« 

اخبارکوتاه
     سید ابولحسن امامی رئیس انجمن جراحان پالستیک زیبایی و 
ترمیمی گفت: »هم بالغ بر 10 هزار نفر کار جراحی پالستیک در کشور 

انجام می دهند که باید این فعالیت ها ضابطه مندتر صورت پذیرد.«

    محمد آقاجانی با اعالم اینکه آمار سزارین در کشور همچنان 
باالست، گفت: »قبل از اجرای طرح تحول سالمت، آمار سزارین 56 

درصد بود که در دو سال اخیر این آمار 6 درصد کاهش یافته است.«

    قائم مقام سازمان نظام پرستاری از تشکیل کارگروهی با حضور 
نماینده وزارت بهداشت برای بررسی خروج برخی پرستاران از 
شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور و همچنین کاهش سال های 

زیان آوری پرستاری خبر داد.

    معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه سه نوع اشتغال برای 
ماما ها فراهم شده است، گفت: »در سال جاری دو هزار و 160 نفر در 
بیمارستان ها و زایشگاه ها مشغول به کار خواهند شد و حدود یک هزار 

ماما نیز به شبکه بهداشتی و درمانی روستا ها اضافه شدند.«

    محسن رحیمی مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت 
بهداشت گفت: »سال سوم اجرای برنامه تحول نظام سالمت، مطابق 
اعالم وزیر بهداشت تحول آموزشی در دانشگاه ها صورت می گیرد و 
به این منظور 11 بسته تحول آموزشی نیز به دانشگاه ها ارسال شده 

است.«

    سخنگوی سازمان غذا و دارو از پلیس فتا خواست که با تبلیغاتی 
که برای مکمل های غذایی غیرواقعی در ماهواره ها و شبکه های 

اجتماعی انجام می شود، برخورد جدی داشته باشد. 
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ماه گذشته بود که احمد میدری، معاون وزیر 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی از قصد دولت برای 
حذف دفترچه بیمه بیماران خاص که بیش از 
یک دفترچه بیمه دارند، خبر داد. براین اساس به 
افرادی که دارای 2 دفترچه بیمه هستند فرصت داده 
شد تا پایان فروردین ماه  95 نسبت به ابطال یکی 

ازدفترچه های خود اقدام کنند.

میدری گفته بود: »برخی از بیماران خاص از هر 
دفترچه خود بالغ بر یک و نیم تا 3 میلیون تومان یارانه 
دریافت می کنند، بنابراین این افراد باید تا پایان زمان 
مقرر یکی از دفترچه های خود را باطل کنند، در غیر 
این صورت افرادی که تا زمان تعیین شده این کار 
را انجام ندهند، یکی از دفترچه های آن ها حذف 

می شود.« 

باالخره زمان تعیین شده برای ابطال یکی از 
دفترچه ها به اتمام رسید و حاال میدری به ایرنا از 
شناسایی 5 هزار بیمار خاص دارای 2 یا سه دفترچه 
بیمه درمانی از میان حدود 160 هزار بیمار خاص 
در کشور و لغو مجوز دارویی آنان خبر داده است. 
معاون وزیر رفاه اعتقاد دارد داشتن دو دفترچه 
هیچ کارایی خاصی ندارد و صرفاً محملی برای 

استان های  به  اساس  براین  است.  سوءاستفاده 
سراسر کشور ابالغ شده، مجوز داروی این بیماران 
لغو و بیماران فقط با یک دفترچه درمانی داروهای 

خود را تهیه کنند. 
بنا به گفته میدری، مجوز داروی این افراد از 
چهارشنبه هفته گذشته به صورت نرم افزاری بسته 
شده است. او البته این را هم اضافه می کند که بیشتر 
این افراد تنها از یک دفترچه درمانی برای تهیه دارو 

استفاده کرده و تخلفی در این زمینه نداشته اند. 

       ابطال مجوز دارویی بیماران خاص دو دفترچه ای

مشکالت شیمی درمانی در ساری

سپید: آنچه می خوانید نامه ای است که یک مخاطب روزنامه 
سپید برای ما ارسال کرده و گرچه ممکن است دچار قضاوت و 
سوتفاهم باشد اما نکاتی دارد که لزوم توجه مسئولین وزارت 

بهداشت به شهرستان  ها را گوشزد می کند. 
 من یک بیمار مبتال به سرطان پستان هستم و در قائم شهر زندگی 
می کنم. بعد از اینکه خودم بر حسب اتفاق متوجه توده در پستانم 
شدم، به دکتر جراح مراجعه کردم و ایشان گفت باید سریعا جراحی 
شده و از دست دادن زمان اصال به نفعم نیست. پس از تقریبا سه روز 
و انجام یک سری از آزمایش ها جراحی شدم و توده از بدنم خارج 
شد. دکتر جراح برایم توضیح داد که باتوجه به نیاز به شیمی درمانی 
و رادیوتراپی بهتر است به تهران مراجعه کنم، چرا که مرکز درمانی 
موجود کیفیت درمانی مناسبی ندارد. برای همین به تهران مراجعه 
کردم و آنجا نزد یکی از پزشکاني رفتم که براي من پرونده رادیوتراپی 
و انکولوژی تشکیل داد. ایشان وقتی فهمید که من اهل و ساکن 
قائم شهر هستم به من پیشنهاد کرد چون دوره درمان من حداقل 8 ماه 
طول می کشد و شامل رادیوتراپی و شیمی درمانی است بهتر است که 
به مرکز رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان امام ساری مراجعه کنم و 
توسط متخصصین آن جا درمان شوم... بعد از اولین ویزیت، پزشک 
متخصص رادیوتراپی و انکولوژی به من گفت متأسفانه به خاطر 
بعضی از مسائل هیچ کدام از متخصصین رادیوتراپی در ساري 
دسترسی به تخت شیمی درمانی ندارند و شیمی درمانی در اینجا فقط 
توسط تخصص های هماتولوژی و انکولوژی انجام می شود. سپس 
من را به درمانگاه ... فرستاد. در اولین مراجعه به آنجا با اینکه سه نفر 
متخصص خون و انکولوژي بودند منشی ها  من را به درمانگاه یکی از 
پزشکان فوق تخصص که سمتی هم در دانشگاه دارد فرستادند و بعد 
از دو هفته ماندن در نوبت باالخره توسط ایشان ویزیت شدم. ایشان 
برای من 8 جلسه شیمی درمانی در نظر گرفت و یک خانم جوان که 
ظاهرا دستیارشان بود، برایم نسخه نوشت. 8 جلسه شیمی درمانی 
حدود 5 ماه طول کشید و من طی این مدت اصال پزشک معالجم را 
نمی دیدم و هر وقت که سراغ پزشکم را می گرفتم به من می گفتند که 
چون ایشان پست مهمی در دانشگاه دارند نمی توانند شما را ببینند...

وقتی دکترم را دیدم ایشان به من گفت که وضعیت درمان بیماران 
سرطانی در ساری  با کل کشور متفاوت و منحصر به فرد است و فردی 
که مسئولیت مهمی در دانشگاه دارد اجازه نمی دهد جز همکارهای 
خودش کس دیگری شیمی درمانی کند. در عین حال گفت که نوبت 
رادیوتراپی شما حداقل 45 روز دیگر است و حتی نمی توانم قول 

بدهم که از 45 روز طوالنی تر نمی شود. 
االن دو ماه است که من در نوبت رادیوتراپی هستم. دیروز از 
مرکز رادیوتراپی زنگ زدند و گفتند چون دستگاه خراب شده و 
نمی توانند بگویند که کی درست می شود، توصیه می کنند به مرکز 
دیگری مراجعه کنم. واقعا  سوال من این است که آیا این نحوه 
برخورد با بیماران مبتال به سرطان اخالقی و انسانی است؟ آیا کسی 
می تواند تضمین دهد که به تعویق افتادن درمان، باعث عود بیماری ام 
نمی شود؟ هزینه کردن های سلیقه ای تا کی باید ادامه یابد؟ سامان دادن 

به این وضعیت وظیفه کدامیک از مسئولین است؟ 
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علی رغم آنکه بخش مهمی از خدمات 
طرحی  نیروهای  سوی  از  درمانی 
بر  بهداشت  وزارت  می شود،  ارائه 
تأکید  تعهد  طرح  مدت زمان  کاهش 
اجباری  تعهد  طرح  گذراندن  می کند. 
شاید  پزشکی  فارغ التحصیالن  برای 
به عنوان یکی از مهم ترین عوامل برای 
توجیه  این  با  اما  است  مهارت  کسب 
که دانشجویانی که از تحصیل مجانی 
پزشکی برخوردار بودند باید برای ارائه 
خدمات به مردم، مدت زمانی را به صورت 

مجانی بگذرانند، انجام می شود.
وزیر بهداشت در نشست معاونین آموزشی  دانشگاه ها 
برای چندمین بار از قصدش برای کاهش طرح تعهد 
گفت. او که پیش ازاین هم به این موضوع که با اصل 
اجرای طرح تعهد موافق نیست، اشاره کرده بود، گفت: 
»به نظر من مهم ترین ثروت وزارت بهداشت نیروهای 
طرحی هستند. من با اصل طرح تعهد مخالفم اما در 
اجرا نباید تبعیض قائل شویم. افراد زیادی هستند که 

به دلیل نبود نظارت کافی، طرح را می گذرانند.«

طرح تعهد، فرصتی برای مهارت افزایی یا کار 
اجباری؟

در پی پیشنهاد جدید وزارت بهداشت برای اجرای 
طرح تعهد به مجلس شورای اسالمی، جذب دانشجوی 
بومی با در نظر گرفتن ظرفیت 30 درصدی اقدام گیری 
است که نشان از جدیت وزارت بهداشت در برچیدن 

طرح تعهد دارد.

آنچه وزارت بهداشت در کاهش طرح تعهد به آن 
تأکید می کند، استفاده از طرح تعهد به عنوان فرصتی 
برای افزایش مهارت و دانش دانشجویان است نه کار 
اجباری. حسن هاشمی در این مورد نیز گفت: »مطمئن 
باشید افرادی که امروز کمترین امتیاز را دارند بزرگ ترین 
چالش ده سال آینده ما هستند که در این سطح وارد 
دوره تخصص می  شوند. بنابراین من خواهش می کنم در 
برخی از رشته های غیر جراحی که پزشک زیاد است، 
از میزان طرح تعهد  تا یک سال  همین امسال 6 ماه 
آنها را کم کنید. تعهد را جدی بگیرید که بتوانیم از 
همان مسیر طرح را مستهلک کنیم و به آرامش بیشتری 

نسبت به ارائه کنندگان خدمات برسیم.«
در راستای درخواست وزیر بهداشت برای کاهش 
طرح تعهد رشته های غیر جراحی، رئیس سازمان نظام 
پزشکی نیز با کاهش مدت زمان طرح اعالم موافقت کرد. 
علیرضا زالی هم در گفتگو با خبرنگار سپید گفت: 

»ما با کاهش مدت زمان طرح تعهد موافقیم.«

اما کاهش کار اجباری که تا همین امروز 
در قالب طرح تعهد درحال اجراست و بخش 
مهمی از نیروهای ارائه کننده خدمات نظام 
سالمت را شکل می دهد، جدای از آنکه خبر 
نیاز  از  اما  دانشجویان است،  برای  خوشی 
سیستم درمانی به این نیروها نمی توان گذشت.

برای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  زالی 
رفع نیاز سیستم درمانی که امروز از طریق 
گفت:  می شود،  برطرف  طرحی   نیروهای 
»راه حل بنیادین این است که از طریق بومی 
گزینی نیاز به نیروهای خدمات درمانی را 
رفع کنیم. اما در فاصله زمانی اجرایی شدن 
انتقال  دوره  اجرای  نیازمند  بومی گزینی، 

هستیم.«
او در این خصوص توضیح داد: »راه حل دوم هم این 
است که مکانیزم های حفظ نیروهای انسانی بعد از اتمام 
طرح تعهد افزایش یابد یعنی تسهیالت به طور کلی افزایش 
پیدا کند و به گونه ای باشد که فارغ التحصیالن با عالقه 
و اشتیاق به مناطق مختلف کشور بروند و فعالیت کنند.«

به  اجبار  با  فرد  که  »زمانی  کرد:  تصریح   زالی 
منطقه ای می رود خود را نیروی موقت می داند به دنبال 

پیدا کردن راه هایی برای فرار از این منطقه است.«
رئیس سازمان نظام پزشکی از راه حل سومی گفت. 
او در این زمینه عنوان کرد: »می توان روش چرخشی 
راهم پیاده کرد. به این ترتیب که نیروهایی که در مناطق 
محروم کار می کنند با نیروهایی که در مناطق برخوردار 
هستند، به صورت چرخشی و شیفتی جای خود را 
نیروی  که  است  صورتی  در  این  البته  کنند.  عوض 
موضوع  این  از  برخوردار  مناطق  در  درحال خدمت 

راضی باشد.« 

»هر وزیری که می آید، فقط تعرفه رشته خود را افزایش 
می دهد.« » طرح تحول برای چشم پزشک ها موفق بود چرا 
که تعرفه های خود را به طور استثنایی باال بردند.« این ها 
جمالتی بودند که روز گذشته در نشست خبری جامعه 
جراحان از سوی رئیس و نایب رئیس این انجمن به زبان آمد.
ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان کشور روز گذشته 
نشست خبری خود را با اطالع رسانی نسبت به برگزاری 
کنگره جامعه جراحان کشور در تاریخ بیستم تا بیست وچهارم 
اردیبهشت آغاز کرد و در ادامه با پرسش و پاسخ خبرنگاران 
به مباحث دیگری همچون تعرفه های پزشکی، تفاوت درآمد 

پرستار و پزشک پرداخت.

چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد
 مهاجرت بیماران به کشورهای خارجی و همچنین 
هزینه های میلیونی برخی پزشکان ایرانی خارج نشین بحث  
دنباله داری بود فاضل در این رابطه اظهار کرد:» من نمی دانم 
چه روابطی هست اما در جراحی عروق و اعصاب چنین 
مواردی نداریم که بیمار مجبور باشد برای درمان به خارج 
از کشور برود. این ها تنها برنامه ریزی های تبلیغاتی است.«  
کاظم عباسیون، نائب رئیس جامعه جراحان نیز در تکمیل این 
موضوع ادامه داد: » در مورد جراحی های مغز ابتدای تحریم ها 
چون وسایل تشخیصی مدرن نداشتیم این مشکل وجود 
داشت.« فاضل همچنین با اشاره به اینکه  در ابتدای انقالب 
بیماران را برای عمل پیوند به خارج از کشور می فرستادند 
ادامه داد: » اول انقالب  زنجیره ای بین ایران و لندن بود 
که از طریق آن همه بیمارهای پیوند های کلیه را از طرق 
مختلف به کشورهای غربی می فرستادند. ما آن زمان، مثل 
امروز که برجام سیستم برخی را برهم زد، این سیستم را 
بر هم زدیم. در آخر کار هم یک چک به مبلغ چند میلیون 
تومان به خاطر 200 عمل پرداخت شد و من آن را برای 

نخست وزیر وقت فرستادم.« 
او همچنین به خاطره حضور خود در همه حمالت در 
جبهه  جنگ تحمیلی و در مقابل، به درآمد چندین میلیون 
یورویی یک پزشک ایرانی در کشورهای خارجی اشاره کرد. 
فاضل همچنین دراین باره گفت: » من معتقدم در این رفتار ها 
حتما فساد بزرگی وجود دارد که داخل آن پوچ است. هزینه 

یک شب اقامت آنها 1000 دالر می شود و با اسکورت به 
این طرف و آن طرف می روند. باید مشخص شود که هزینه 
این ماشین های گران قیمت و اتاق های هتل را چه کسی از 
بیت المال می پردازد.« کاظم عباسیون هم با اشاره به این شعر 
که »چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد« به موسسه درمانی 
اشاره کرد که برای یک پزشک ایرانی خارج نشین ساخته 
شده است. او با تعجب اظهار کرد: » چطور برای کسی که 
دو روز در سال به ایران می آید موسسه درست می کنند؟ «

قصور در عمل جراح اراکی
فاضل همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران 
درباره خطای پزشک اراکی در جراحی اشتباه پای راست 
به جای پای چپ این رفتار را قصور پزشکی دانست و 
توضیح داد: » پزشک نباید در رفتارش قصور و کوتاهی 
داشته باشد اما خطای پزشک مانند هر انسان دیگری جایز 
است.« وزیر بهداشت دولت پنجم با بیان اینکه یک سوم 
مرگ ومیر در آمریکا به خطای پزشکان بر می گردد توضیح 
داد: » در شرایطی که بیمار مطلع باشد که دستیار به جای 
پزشک جراحی می کند غیبت پزشک مشکلی ایجاد نمی کند.«

زیرمیزی حق پزشک است
در بخش دیگری از این نشست خبری ایرج فاضل 
با اشاره به اینکه تا به حال در زمینه تعرفه ها با ما مشورتی 
نشده است، توضیح داد: »مشکل تعرفه ها روزی حل می 
شود که رابطه پولی بین پزشک و بیمار قطع شود و بیمه ها 

قدرت پوشش خدمات درمانی را داشته باشند. «
کاظم عباسیون هم در ادامه بیان کرد: » بیمارستان ها هنوز 
با درآمد پزشکان می چرخد. همه این هم به علت این است 
که قیمت  روز  تخت بستری مناسب نیست. باید اول تعرفه 
را عادالنه کنید تا ما برای جلوگیری از دریافت زیرمیزی 
فشار بیاوریم. وقتی می گوییم تعرفه عادالنه نیست، پس 
آن چیزی که پزشک دریافت می کند حقش است چه آن 
را روی میز بگیرد و چه زیر میز.« صحت نیز با بیان اینکه  
تعرفه وحی نیست ، تاکید کرد: » تعرفه باید با شخصیت، 
توان علمی و تورم متناسب باشد. تعرفه باید واقعی شود 
همانطور که نمی شود چرخ اتوبوس گران شود اما قیمت 

بلیت افزایش نیابد.« 
فاضل نیز تاکید کرد:» هر وزیری که می آید تعرفه رشته خود 
را افزایش می دهد. باور کنید فقط دوره ای که من وزیر شدم این 
اتفاق نیفتاد. « نایب رئیس جامعه جراحان نیز در تکمیل حرف 

او به افزایش تعرفه چشم پزشکان اشاره کرد و گفت: »طرح 
تحول برای چشم پزشک ها موفق بود.« او با احتساب میزان 
رشد تعرفه جراحی اظهار کرد: » طبق بررسی  های من با درنظر 
 گرفتن ارزش کار در سال 1380 ) در بیمارستان های خصوصی(
ضریب k  ثابت مانده است اما اگر این ضریب رشد می کرد 

با احتساب تورم باید به 150 هزار تومان می رسید.«

فقیر شدن همه عدالت نیست
نایب رئیس انجمن جراحان با بیان اینکه در کشور ما 
 پرستاران را به کارمند پشت میز نشین تبدیل می کنند افزود: 
»حتی وقتی که برخی از آنها در برخی بیمارستان  ها اضافه 
حقوق بگیرند باز هم نگاه صحیح مالی نسبت به آنها وجود 
ندارد. « همچنین فاضل در ادامه در مقایسه حقوق پزشک و 
پرستار را بی پایه دانست و ادامه داد: » عدالت به معنای فقیر 
شدن همه نیست. اگر همه فقیر شوند عدالت اجرا نمی شود. 
من به  عنوان پزشک معتقدم کار پرستار فاخر است اما حق 
آن داده نمی شود. چرا که هر پزشک برحسب کاری که دارد 

درآمد متفاوتی را هم تجربه می کند.« 

موتور، عامل اصلی 45 درصد از تصادف ها 
به گفته وزیر بهداشت دولت پنجم، کنگره جامعه جراحان 
قرار است بیشتر مترکز بر علت مرگ ومیر بیماران قلبی، تروما 
و سرطان باشد. به گفته صحت، دبیر علمی انجمن جراحان 
در 45 درصد از شهرها موتورسیکلت عامل اصلی تصادف ها 
بوده است. این رقم در کاشان به 60 درصد می رسد. ایرج 
فاضل به کمبود فضای مناسب برای برگزاری کنگره های 
پزشکی اشاره کرد و افزود: »20 سال است دنبال زمینی 
هستیم که باسرمایه گذاری خودمان بتوانیم برای برگزاری 
مراسم فرهنگی اقدام کنیم.« به گفته صحت در این کنگره 
که در مرکز همایش های زکریای رازی برگزار می شود، 
مانند سال گذشته، 700 استاد دانشگاه برای محتوای آن 
برنامه ریزی کرده اند، 475 سخنرانی علمی بر قرار ، 87 میز 
گرد و 5 کارگاه علمی نیز از دیگر برنامه ریزی های این کنگره 
به حساب می آید. همچنین علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی سخنران  غیر پزشک این کنگره است که در یکی 

از روزهای این برنامه به ارائه سخنرانی خواهد پرداخت. 

خبر

خبر

ایران،  رتبه  چهارم عمل جراحی بینی

فارس: دبیر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی گفت: »در حال 
حاضر ایران رتبه 4 انجام عمل جراحی بینی و رتبه 10 کل 
اعمال جراحی زیبایی را دارد که بخش عمده ای از این آمار 
مربوط به جریان های اقتصادی است.« وی افزود: »متأسفانه 
در حال حاضر افرادی وارد حیطه جراحی های زیبایی شده که 
تخصصی در این رشته ندارند و این موضوع سبب عوارض 
»کسانی  داد:  ادامه  امیری زاد  می شود.«  افراد  در  بدشکلی  و 
می توانند جراحی بینی را در برنامه های خود قرار دهند که 

عالوه بر تخصص، دوره های آموزشی را گذرانده باشند.«

باشگاه خبرنگاران جوان: هرساله کارشناسان با ضرب و تقسیم 
به عددی در مورد تعرفه ها می رسند که نه تنها افزایش آن علمی 
نبوده بلکه واقعی هم نیست لذا بیمار و سازمان های بیمه گر توان 

پرداخت آن را ندارند.
عباسعلی جوادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بابیان اینکه مالیات پزشکان هرسال از فروردین ماه مطابق با 
تعرفه جدید محاسبه می شود، اظهار کرد: »زیرا تعرفه های پزشکی 
در خرداد یا تیرماه اعالم می شود اما از فروردین ماه طبق تعرفه 

جدید پزشکان باید مالیات پرداخت کنیم که عادالنه نیست.«
وی با اشاره به اینکه در سایر کشورها که نظام بیمه و پرداخت 
کاملی دارند بیمار نمی تواند به هر پزشکی برای درمان خود مراجعه 
کند، ادامه داد: »در کشور ما بیمار آزاد است تا برای درمان بیماری 
خود به هر پزشکی مراجعه کند و این در حالی است که باید نظام 

ارجاع و سطح بندی خدمات را به درستی پیاده کنیم.«
جوادی با ابراز تأسف از این که در کشور ما افراد برای هر 
بیماری پیش پاافتاده ای ابتدا به متخصص یا فوق تخصص مراجعه 
می کنند، خاطرنشان کرد: »باوجود چنین سیکل معیوبی دولت قادر 
به پرداخت مطالبات پزشکان نیست چون نمی تواند بابت هر بیماری 

ساده وجهی را به متخصص یا فوق تخصص پرداخت کند.«

ایسنا: مدیرکل نظارت و 
درمان  امور  اعتباربخشی 
با  بهداشت  وزارت 
پزشکان  اینکه  بر  تأکید 
سایر  متخصصان  و 
تایید  بدون  کشورها، 
مدرک تحصیلی یا اخذ 
مجوز از سوی وزارت 
بهداشت حق دخالت در 
امور درمانی بیماران در 

ایران را ندارند، گفت: »توجه به این موضوع، درواقع رعایت 
حقوق بیماران است.«

سید محمدحسین میر دهقان با اشاره به کنگره ها و همایش های 
متعددی که با حضور جراحان و متخصصان کشورهای مختلف، 
در ایران برگزار می شود، گفت: »در این برنامه ها تبادل دانش و 
مهارت پزشکی همچون سایر همایش ها صورت می گیرد، اما 
متخصصان  و  اساتید  توسط  درمان  بحث  در  دخالت  هرگونه 
سایر کشورها نیاز به مجوز وزارت بهداشت دارد و هیچ پزشکی 
بدون تأیید مدرک تحصیلی و پروانه مطب حق دخالت در امور 

تشخیصی و درمانی داخل ایران را ندارد.«
میردهقان بابیان اینکه درواقع هر پزشکی که بخواهد در ایران 
عمل جراحی انجام داده یا در امر تشخیص و درمان دخالت کند، 
باید مدرکش از طرف وزارت بهداشت ایران تأیید شود، تأکید 
کرد: »توجه به این موضوع، درواقع رعایت حقوق بیمار است. 
چراکه بیماران باید بدانند که چه شخصی آنها را عمل می کند 

و مسئول درمان و پیگیری موارد درمان شان چه کسی است.«

نیازمند تعرفه واقعی و اجرای 
نظام ارجاع هستیم

شرط وزارت بهداشت برای 
طبابت پزشکان خارجی در ایران

هروزیریکهمیآید،فقطتعرفهرشتهخودراافزایشمیدهد

3راه برای حل مشکل طرح تعهد
پژوهش علوم پزشکی از 
نبود مدیران رنج می برد 

پژوهش

در  برتر  پژوهشگر  سپیدآنالین: 
سپیدآنالین  با  اختصاصی  گفت وگوی 
هیئت علمی  اعضای  تعداد  اینکه  بابیان 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور با کمبود 
در  »ازآنجاکه  شدید روبروست، گفت: 
بخش آموزش علوم پزشکی، نسبت تعداد 
استانداردهای  از  اساتید  به  دانشجویان 
خاصی پیروی می کند، این کمبود می تواند 
عواقب خطرناکی در حوزه آموزش به 
همراه داشته باشد.« محمدرضا پورشفیع 
نظام مند،  کشورهای  »در  کرد:  تصریح 
تناسب مستقیمی میان هیئت علمی های 
مراکز تحقیقاتی با خروجی آن، که همان 
پیشرفت جامعه علمی است، وجود دارد. 
دیده  ایران  در  مستقیم  ارتباط  این  اما 
به  گفت  می توان  به نحوی که  نمی شود. 
هراندازه نیرو در خدمت تحقیقات علوم 
پزشکی کشور باشد، به همان میزان امکان 
انجام تحقیقات نیز فراهم می شود.« استاد 
انستیتوپاستور ادامه داد: »شاید بیراه نباشد 
نقل این واقعیت تاریخی که استیوجابز 
در جلسه ای که با رئیس جمهور آمریکا 
داشت، اعالم کرد که این کشور هرسال به 
200 هزار مهندس نیازمند است تا بتواند از 
طریق فعالیت های پژوهشی این افراد، سیر 
پیشرفت خود را طی کند. به عبارت دیگر 
این  به  می توان  استیوجابز  گفته  این  از 
نکته مهم پی برد که جامعه بدون داشتن 
تعداد باالیی از محققان و پژوهشگران، 
امکان فعالیت ندارد.« پورشفیع بابیان اینکه 
این یک واقعیت تلخ است که ایران عالوه 
بر آموزش پزشکی، در زمینه تحقیقات 
علوم پزشکی نیز با کمبود نیرو مواجه است، 
خاطرنشان کرد: »درواقع پژوهش علوم 
پزشکی کشور فاقد بودجه الزم و منابع 
کافی است و از نبود مدیران پژوهشی، 
رنج می برد. در این میان هرچه بر تعداد 
پژوهشگران اضافه شود، خروجی قابل 

قبولی نخواهد داشت.«

در نشست خبری کنگره جامعه جراحان ایران مطرح شد

مهر: دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی گفت: 
»برنامه های مقدماتی تنظیم شده تا مدرسین اصلی 
در  بتوانند  خانواده  پزشکی  تخصصی  دوره 
دوره های بین المللی کوتاه مدت شرکت کنند.«
معاونت  مدیران  دیدار  در  چنگیز  طاهره 
آموزشی وزارت بهداشت با دو تن از متخصصین 

بین المللی پزشکی خانواده گفت: »پیرو مذاکرات 
قبلی برنامه های مقدماتی تنظیم شده که مدرسین 
در  خانواده  پزشکی  تخصصی  دوره  اصلی 
رشته های تخصصی داخلی، کودکان، پزشکی 
اجتماعی و عفونی از 8 دانشگاه مجری رشته 
کوتاه مدت  بین المللی  دوره های  در  بتوانند 

شرکت کنند.«
وی افزود: »این مدرسان برای برنامه ریزی، 
تدریس و ارائه خدمت در قالب برنامه پزشک 

خانواده آموزش خواهند دید.«
معاون  الریجانی  باقر  نشست  این  در 
مدیران  همراه  به  بهداشت  وزارت  آموزشی 
معاونت آموزشی با دکتر استفان هنری شولتز 
دستیاری  برنامه های  مدیریت  انجمن  رئیس 
کنت  مارک  دکتر  و  آمریکا  ایاالت متحده 
هانتینگتون مدیر گروه پزشکی خانواده دانشگاه 

داکاتای جنوبی دیدار و گفتگو کرد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت از قدمت 
برنامه ریزی درخصوص برنامه پزشک خانواده 
در کشور سخن گفت و اظهار کرد: »علیرغم 
با  برنامه  اجرای  در  موجود  سیاست های 
برخی  هرچند  هستیم.  مواجه  چالش هایی 
به  مشغول  خانواده  پزشک  به عنوان  پزشکان 
کشور  در  برنامه  هنوز  لیکن  هستند  فعالیت 

اجرایی نشده است.«
الریجانی بابیان اینکه برنامه پزشک خانواده و 

اثربخشی آن وابسته 
کل  فعالیت  به 

دست اندرکاران 
سالمت  نظام 
و  ستادی  از  اعم 

دانشگاهی است افزود: »درواقع 
پزشک  برنامه  اجرای  چالش های  رفع  برای 
خانواده می بایست دیدگاه ها در سطوح مختلف 
نظام سالمت اعم از سیاست گذاران و مجریان 

امر نسب به برنامه تغییر کند.« 

برگزاری  دوره های بین المللی برای اساتید 
پزشکی خانواده

3
شماره 791  19 اردیبهشت 1395



پدیده مظفری
 

برند  تولید  از  حمایت  یا  ژنریک  نظام  روند   ادامه 
به جای ژنریک، موضوعی چالش برانگیز است که به 
تازگی اذهان عموم و تصمیم گیرندگان حوزه سالمت 
و به طور خاص دارو را به خود مشغول کرده است.
در دهه 60 به منظور استقالل و خودکفایی کشور 
در حوزه دارو، طرح ژنریک در کشور اجرایی شد. 
آن  از  نظام سالمت  بزرگان  از  بسیاری  که  طرحی 
این  می کنند.  یاد  اسالمی  انقالب  معجزه  عنوان  به 
درحالی است که برخی بر این باورند  حاال  باید به 
سمت برندسازی پیش رویم. این موضوع تا جایی 
پیش رفته است که طی4 سال گذشته شاهد هر چه 
کوچک شدن اسم ماده موثر در بسته بندی ها و بزرگ 
کمی  تا  شاید  موضوع  این  هستیم.  برند  نام  شدن 
پیش از اهمیت باالیی برخوردار نبود، اما امروز و با 
سیاست های ابالغ شده مقام معظم رهبری و تاکید 
فراوان بر ادامه روند طرح ژنریک در حوزه دارو، 

جایگزینی برند با نظام ژنریک جای بحث دارد.
اقتصاد مقاومتی، طبق ابالغ مقام معظم رهبری محور 
برنامه ها و اقدامات دولت در طول پنج سال آینده 
خواهد بود که رئیس جمهور نیز بر آن تاکید دارد. 
به گفته معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، مصداق اقتصاد مقاومتی در 
و  بهادادن  اول  وهله  در  درمان  و  بهداشت   حوزه 
محور قراردادن طرح ژنریک است که شامل کاهش 
از  خودداری  و  تولید  از  حمایت  دارو،  هزینه های 
واردات داروهای غیرضروری و به خصوص داروهایی 

است که تولید مشابه داخل دارند. 
از طرفداران  محمدرضا واعظ مهدوی که یکی 
ادامه روند نظام ژنریک است، در گفت و گو با سپید، 
خودداری از عرضه دارو با نام های متفاوت را هم 
یکی دیگر از مصداق های اقتصاد مقاومتی می داند و 
معتقد است در سیاست های کلی، سالمت به عنوان 
ابالغ شده  و  قرار گرفته  تاکید  ژنریک مورد  طرح 
است: »متاسفانه علی رغم همه تاکیدات هنوز آن طور 

که بایسته و شایسته است، سیاست ها چه در حوزه 
بهداشت و درمان و چه در سطح ملی، رنگ و بوی 

حمایت از تولیدکنندگان ایرانی ندارد.«
این درحالی است که مدیرکل دارو و مواد مخدر 
سازمان غذا و دارو در پاسخ به گالیه های برخی از 
کارشناسان نظام سالمت مبنی بر عدم اجرای طرح 
ژنریک توسط سازمان غذا و دارو، می گوید: »همه ما 
معتقد هستیم که نظام ژنریک می تواند باعث کاهش 
هزینه ها در پرداخت کننده هزینه های دارویی شود اما 
نه در حوزه تولید. ما معتقد هستیم که شرکت های 
تولیدکننده باید بتوانند در حوزه کیفیت و نوآوری 
با هم رقابت داشته باشند. الزمه این رقابت در حوزه 

دارو پتنت کردن و برند کردن دارو است.«
اکبر عبدالهی اصل در گفت و گو با سپید به این 
نکته اشاره می کند که برند در حوزه دارو با برند در 
حوزه سایر کاالها فرق می کند: »برند در اصل ثبت 
کردن امتیاز دارو است و بحث کاالهای لوکس و غیره 

مطرح نیست. شرکتی که برای اولین بار دارویی را 
در دنیا می سازد یک حق انحصاری برای خود قائل 
می شود و آن دارو را برای خود ثبت می کند، بعد از 

اتمام این دوره دارو ژنریک می شود.«
در همه دنیا نظام های خریدار دارو مانند بیمه ها، 
سازمان های حمایتی، سازمان های پرداخت کننده و 
یارانه دهنده ها این گونه هستند که نظام مصرف را به 

سمت نظام ژنریک سوق می دهند.
مدیرکل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو 
تصریح می کند:  »نظام های پرداخت کننده معتقدند وقتی 
با  داروی جایگزینی وجود دارد که می توان آن را 
قیمت ارزان تر خرید، لزومی به خریداری داروی اصلی 
نیز  ناظر  از نظام های  با قیمت گران نیست. برخی 
معتقدند همیشه باید درصدی حمایت از داروی اصلی 
به دلیل کیفیت و ایجاد رقابت وجود داشته باشد.«

به طور کلی طرح ژنریک معموال ما را از لحاظ 
قیمتی حمایت می کند و داروی برند از نظر کیفیت 

و نوآوری. این ویژگی به گفته عبدالهی اصل اکنون 
نیز اجرا می شود: »از سال 59 که این طرح اجرا شد 
تاکنون در این حوزه اتفاقی نیفتاده و همه کارشناسان 
ما معتقد هستند که نظام ژنریک در حوزه مصرف 
باید ترویج شود. مساله این است که نظام ژنریک در 
حوزه حمایت های مالی، کمک کننده، ولی در حوزه 

تولید نگران کننده است.«
او به بندهای دیگری از سیاست های ابالغی در 
به  اشاره  با  و  می کند  اشاره  مقاوتی  اقتصاد  حوزه 
اهمیت تقویت تولید می گوید: »برای تقویت بیشتر، 
تولیدکننده باید بتواند داروهای برند را نیز تولید و 
پتنت کند و در این خصوص نیاز به نوآوری و کیفیت 
دارد. برند در حوزه دارو موجب افزایش کیفیت در 

دارو می شود.«
سیاست هایی که سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان 
خود ابالغ کرده است، حمایت از تولید برند و نه 

واردات داروهای برند است. 
عبدالهی اصل با بیان مثالی توضیح می دهد: »گاهی 
تعداد معدودی از شرکت های دارویی که ادعای تولید 
دارند اما واردکننده بالک یا واردکننده ماده اولیه هستند، 
فریاد بر می آورند که برند کشور را گرفته و تولیدکنندگان 
نمی توانند داروی خود را بفروشند. این درحالی است 
که شرکت های تولیدکننده ای وجود دارد که چون روی 
کیفیت، ماده اولیه و روی بازار خود سرمایه گذاری 
کرده اند، می توانند داروی خود را به راحتی بفروشند.«
او با تاکید بر عدم مغایرت برندسازی در حوزه 
دارو با سیاست های ابالغی توضیح می دهد: »دو بند 
در سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری وجود دارد، 
حمایت از تولید و حمایت از کیفیت. به عنوان مثال 
وقتی من داروی خود را با هزینه تمام شده خیلی 
باالتر و با کیفیت و تکنولوژی باالتر تولید می کنم 
و نفر دیگری با هزینه کرد کمتر، این دو را چطور 
باید متمایز کرد؟ پس من باید اسمی متمایز بگذارم. 
سازمان غذا و دارو از این موضوع حمایت می کند، 
وگرنه ژنریک و برند هر دو تولید داخل هستند و 

بحثی در این خصوص نیست.«

ایرنا: رئیس بنیاد امور بیماری های خاص گفت: »از پنج هزار دستگاه 
و  بنیاد  این  از سوی  دستگاه  و 500  هزار   2 کشور  در  موجود  دیالیز 
همچنین 400 تخت برای بیماران دیالیزی و تاالسمی در مراکز مختلف 

توزیع شده است.«
فاطمه هاشمی با اشاره به کمک های مردمی 
و دولتی گفت: »برای کسب درآمد وارد کار 
نیست،  ما سودآور  فعالیت  نشدیم،  اقتصادی 
زمانی کمک های مردمی چندین برابر کمک های 
دولت بود اما به دلیل افزایش کمک دولت این 
رقم امسال به 500 میلیارد ریال می رسد که 

رقم خوبی است .«
وی به کمک 400 میلیارد ریالی دولت در 
سال گذشته اشاره کرد و گفت: »متأسفانه دولت 
موفق به پرداخت کامل آن نشد ، اگرچه از 
این کمک ها استفاده می شود اما نگاه اصلی 

بنیاد بیشتر به سمت کمک های مردم است.«
رئیس بنیاد امور بیماری های خاص کمک های مردمی و خیرین را 
به صورت نقدی و غیرنقدی، ملک، تجهیزات و اجناس عنوان کرد و 
گفت: »در هنگام خرید تجهیزات نیز از تخفیف هایی بهره مند می شویم 
و گاه افراد رایگان آن را در اختیار ما 

می گذارند.«
هاشمی اضافه کرد: »بنیاد توانسته 
در سال گذشته 200 دستگاه دیالیز در 
مراکز مختلف توزیع کند که با این رقم 
از پنج هزار دستگاه دیالیز موجود در 
کشور دو هزار و 500 دستگاه توسط بنیاد 
بیماری های خاص توزیع شده است ، 
همچنین 400 تخت برای پذیرش بیماران 
نارسایی کلیه و دیالیز و تاالسمی نیز در 

اختیار مراکز قرارگرفته است.«

ایفدونا: مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی آرایشی و بهداشتی 
سازمان غذا و دارو شایعات استفاده از گوشت حیوانات حرام گوشت 

در تولید فرآورده های گوشتی را قاطعانه تکذیب کرد.
 بهروز جنت عالوه بر تکذیب این شایعات افزود: »همه واحدهای 
تولیدی که دارای پروانه های بهداشتی ساخت مربوط به فرآورده های 
گوشتی از  سازمان غذا و دارو می باشند ملزم به رعایت استفاده از فرمول 

ترکیبی اعالم شده  مندرج در 
پروانه مربوطه هستند.«

»نظارت  شد:  یادآور  او 
فعالیت  انجام   حسن  بر 
در  تولیدکننده  واحدهای 
خصوص پایش و کنترل های 
مستمر، توسط معاونت های 

غذا و دارو ناظر بر واحدهای تولیدی 
مربوطه انجام و در صورت بروز تخلف اقدام قانونی مقتضی معمول  

خواهد شد.«

غذا
وجود گوشت حیوانات حرام گوشت 

تکذیب شد
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مدیرعامل  سالمت:  خبرگزاری 
مجتمع دارویی درمانی هالل احمر 
ایران با اعالم خبر افتتاح دو مرکز 
»سالمت مادر و جنین« و »بانک 
خون مجتمع دارویی درمانی هالل 
خانواده،  »سالمت  گفت:  احمر« 
اولویت اصلی امروز جوامع بشری 

است و به منظور کیفی تر شدن ساختار وجودی انسان، انتقال ژن  سالم تر 
به نسل های آینده را بر خود فرض می دانیم.«

حمید چوبینه توضیح داد: »بانک خون مجتمع دارویی درمانی هالل 
ایران چهارشنبه هفته جاری با حضور مسئولین کشوری و جمعیت 

هالل احمر افتتاح می شود.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: »بیماران بسیاری 
برای دریافت خدمات دیالیز به این مجتمع مراجعه می کنند. به همین 
دلیل ضرورت تاسیس بانک خون احساس می شد تا در صورت نیاز 

از فراوده های خونی برای درمان استفاده شود.«
مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی هالل ایران با بیان این که ژنتیک 
»بیماری های  کرد:  تصریح  می آید،  شمار  به  وراثت  در  مهمی  عامل 
مربوط سالمتی افراد را در جوامع تحت الشعاع قرار داده و به همین 

دلیل، مسئول حفاظت از ژنتیک هستیم.«
چوبینه بیان داشت: »چنانچه شناسایی بیماری ژنتیکی در دو سال 
نخست تولد انجام شود، از تبعات بعدی پیشگیری می شود. متاسفانه 
عدم آگاهی و توجه به این موضوع، لطمات بسیاری برای سالمت 

جامعه به همراه دارد.«
همچنین وی درباره افتتاح مرکز سالمت مادر وجنین توضیح داد: »با 
افتتاح مرکز سالمت مادر و جنین، خدمات مشاوره به خانواده ها انجام 

می شود که ما را در دستیابی به اهدافمان یاری می نماید.«
این که  بر  تاکید  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در   چوبینه 
به روزرسانی تجهیزات یک امر ضروری در مجتمع های درمانی به 
با  منعقد شده  نامه   تفاهم  اساس  »بر  کرد:  می آید، خاطرنشان  شمار 
بانک رفاه، پرداخت معادل 10 درصد از میانگین حساب های جاری 
مجتمع به عنوان کمک بالعوض، از جمله تعهدات بانک مجری است. 
البته این مهم با تمرکز منابع مجتمع دارویی درمانی هالل ایران و نیز 

زیرمجموعه های تابعه نزد بانک صورت می گیرد.«
وی افزود: »این کمک بالعوض در قالب خرید آمبوالنس به صورت 
هر شش ماه یکبار یک دستگاه صورت می گیرد که در روز چهارشنبه، 

رونمایی از اولین آمبوالنس انجام می شود.«

افتت�اح بانک خون مجتم�ع دارویی 
درمانی  در هفته هالل احمر

ایفدونا: مدیرکل آمار و فناوری اطالعات سازمان غذا و دارو گفت: 
»تمامی داروخانه ها  باید در سامانه پورتال سازمان غذا و دارو با 
اطالعات کامل ثبت شوند تا بتوانیم داروخانه ها را ساماندهی کنیم 

و  برنامه های دیگری را نیز در این زمینه اجرا کنیم.«
فناوری اطالعات سازمان  مونا جابری دوست، مدیرکل آمار و 
غذا و دارو گفت: »از سال 92 که موضوع سامانه ها و یکپارچه سازی 
اطالعات  مطرح شد، سعی شد که فرآیندهای اصلی سازمان شناسایی 
و بازنگری شوند و تمام تالش این بوده است تا تمامی فرایندها 

به صورت الکترونیک انجام شود.«
وی افزود: »در این برنامه سعی کرده ایم تا از سلیقه ای برخورد 

کردن با موضوعات پرهیز شود و 
وقت کارشناسان برای برنامه های 

نظارتی آزاد شود.«
جابری دوست گفت: »یکی از 
اهداف پورتال سازمان غذا و دارو 
ایجاد بانک اطالعاتی قابل اعتماد 
دسترس  در  اطالعات  تا  است 

باشد و مهم ترین موضوع در تصمیم گیری داشتن اطالعات صحیح 
است که در سازمان غذا و دارو این مشکل بررسی و رفع شده است.«
گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیرکل 
 »به صورت کلی می توان گفت همه اقالم سالمت در این سامانه به زودی 
ثبت خواهد شد و همه برنامه ها در حوزه های مختلف از طریق این 

سامانه صورت گرفت.«

توزیع 2 هزار و 500 دستگاه دیالیز دركشور

لزوم ثبت كامل اطالعات برای 
ساماندهی داروخانه ها

بررسی موافقت ها و مخالفت های ادامه اجرای طرح ژنریک در کشور

حمایت از تولید، همزمان با حمایت از کیفیت
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مجلس

فراکسیون 145 نفره امید
 اکثریت مجلس دهم را نشان داد

اصالح طلبان  از  )متشکل  امید  فراکسیون 
نخستین  دیروز  درحالی  دولت(  حامیان  و 
نشست رسمی خود را در مسجد سلمان فارسی 
ریاست جمهوری برگزار کرد که بیش از 1۴5 
نفر از منتخبان مجلس دهم در آن حضور یافتند. 
رقمی که  نشان می داد این فراکسیون اکثریت  

دوره آینده پارلمان را در دست گرفته است.  

مینو خالقی حاضر بود

مینو خالقی منتخب سوم اصفهان نیز در این 
این درحالی بود که  نشست شرکت داشت؛ 
خالقی در همایش »فرآیند قانونگذاری، الزامات 
و راهکار ها« که دیروز به دعوت الریجانی برگزار 
شده بود؛ حضور نداشت. علی مطهری نیز از 
ارجاع پرونده خالقی به هیات عالی حل اختالف 
قوا خبر داد. همچنین، محمدرضا تابش با انتقاد از 
تداخل برنامه هایی که دیروز برای منتخبان مجلس 
دهم پیش آمده است، این مساله را عامل برخی 

بی برنامگی ها خواند.
 

سال ۹۶ گام بزرگتری را برمی داریم
عبدالواحد موسوی الری، وزیر کشور دولت 
اصالحات، سخنران نخست نشست هم اندیشی 
منتخبان فراکسیون امید بود که گفت: »گام اول 
اصالح طلبان در سال 9۲ بود و گام دوم درسال 
9۴ برداشته شد و خوشبختانه با همه سختی ها، 
مشکالت پشت سر گذاشته شد و امروز گمان 

می کنم در سال 9۶ گام بزرگتری برداریم.«

مدیون مردم و بزرگان اصالحاتیم
محمدرضا عارف، منتخب اول مردم تهران، نیز 
در این نشست تاکید کرد: »رسیدن ما به این نقطه 
مدیون حمایت مردم و شخصیت های واالی 
سیاسی و نخبگان و فعاالن سیاسی اصالح طلب 
و احزاب و اقشار مختلف است.« وی از حضور 
مردم در انتخابات 9۴ و اردیبهشت 95 تشکر 
کرد و  آن را نتیجه حمایت های رهبر انقالب در 
دعوت مردم به مشارکت با نشاط خواند و گفت: 
»رای مردم نشان داد ملت در پی اعتدال و رهایی 
از قانون گریزی و اتالف منابع هستند. تغییری که 
مردم به دنبال آن هستند تغییر در چارچوب قانون 
اساسی است.« عارف با اشاره به برنامه جامع 
اصالح طلبان موسوم به برجا اعالم کرد: »ما برای 
مشارکت و تفاهم در راستای سیاست های کلی 
نظام در بخش های مختلف و برجای 1۲۸ بندی که 
مستحضرید برای اولین بار اصالح طلبان با برنامه 

شرکت کرده اند، آمادگی داریم.«

حکم رهبری درباره استفاده از الکل سفید در پزشکی
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پاسخ حضرت آیت اهلل خامنه ای به سوالی درباره 
حکم شرعی استفاده از الکل سفید را منتشر کرد. ایشان در پاسخ به این پرسش که »آیا استفاده 
از الکل سفید برای ضد عفونی کردن دست و لوازم پزشکی مثل دماسنج و غیر آن به خاطر 
استفاده از آن ها در امور پزشکی و درمان توسط پزشک یا تیم پزشکی جایز است؟«، گفته اند: 
»اگر از الکلی باشد که در اصل مایع نیست، هرچند مست کننده هم باشد، محکوم 
به طهارت است و نماز با لباسی که با این الکل برخورد کرده صحیح است و 
احتیاجی به تطهیر ندارد. ولی اگر از الکل مایع باالصاله و بر حسب تشخیص 
اهل فن مست کننده باشد، بنا بر احتیاط نجس است و نماز با بدن یا لباسی که با 
آن برخورد کرده، موقوف بر تطهیر است؛ لیکن استفاده از آن جهت ضدعفونی 

کردن ادوات پزشکی و مانند آن اشکال ندارد.«

تصادف وصال نمایندگی اش نداد
محمدعلی حسین زاده، نماینده منتخب مردم مراغه و عجب شیر در مجلس دهم، صبح دیروز در یک 
سانحه رانندگی در آزادراه قزوین- زنجان درگذشت. در این سانحه که در کیلومتر ۶3 باند جنوبی 
آزادراه قزوین-زنجان به وقوع پیوست، خودرو پژو پارس واژگون شد و محمدعلی حسین زاده 
در این حادثه جان خود را از دست داد و سه سرنشین دیگر این خودرو که از اعضای خانواده وی 
بودند، مصدوم و به بیمارستان تأمین اجتماعی شهر تاکستان منتقل شدند. وی برای شرکت در نشست 
منتخبین مجلس دهم که دیروز برگزار شد، راهی تهران شده بود. علت حادثه از سوی 
پلیس راه، بی توجهی راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعالم شده است. 
رییس مجلس هم در پیامی درگذشت منتخب وی را تسلیت گفت. اخیرا فیلم یکی از 
سخنرانی های تبلیغاتی آن مرحوم در فضای مجازی منتشر شده بود که در آن با لحن 

توهین آمیزی درباره مسؤوالن کشور سخن گفته بود.

خبرسازان

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
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نظامی

 شهادت نیروهای سپاه
 در نبرد خان طومان سوریه

نیروهای  از سوی  در پی نقض آتش بس 
و  حلب  استان  در  اسد  بشار  مخالف 
خان  استراتژیک  شهرک  به  آنها  حمله 
غیررسمی  گزارش های  سوریه،  طومان 
از به شهادت رسیدن نزدیک به ۸۰ نفر در 
دارد.  دیروز حکایت  بامداد  درگیری های 
تصاویر  و  اخبار  بامداد شنبه  از  همزمان، 
متعددی از نبرد خان طومان در شبکه های 
شهر  در  آتش بس  شد.  منتشر  اجتماعی 
از  روسیه  و  آمریکا  توافق  پی  در  حلب 
ساعت یک بامداد روز پنجشنبه آغاز شد 
اما گروه های مسلح با حمالت خمپاره ای و 
توپخانه ای به شهرک خان طومان در حومه 
جنوبی حلب و مناطق دیگر آتش بس را 
نقض کردند. در پی حمله جبهه النصره به 
خان طومان، درگیری شدید میان مدافعان 
حرم و مهاجمان شکل گرفت و نهایتا، بامداد 
دیروز با عقب نشینی نیروهای مقاومت از 

خان طومان این شهرک سقوط کرد. 

شهادت 13 رزمنده تایید شد
مسئول روابط عمومی سپاه کربالی مازندران  
دراین باره به خبرگزاری ایسنا گفت: »آخرین 
حرم  مدافع  شهید   13 از  حکایت  اخبار 
مازندرانی و زخمی شدن ۲1 نفر در سوریه 
دارد.« به گفته وی، هنوز اسامی این شهدا اعالم 
نشده است و اسامی شهدا به زودی در اختیار 

رسانه ها قرار می گیرد..

دیدار والیتی با بشار اسد

نظامی، علی اکبر  این تحوالت  با  همزمان 
دیروز  رهبری،  بین الملل  مشاور  والیتی، 
رییس جمهور  بشاراسد،  با  دمشق  در 
دیدار  این  در  اسد  کرد.  دیدار  سوریه، 
ضمن خوش آمدگویی گفت: »حضور شما 
ایجاد  موجب  مقاطع حساس  در  همیشه 
ابراز  هم ضمن  والیتی  می شود.«  آرامش 
خرسندی از مالقات مجدد با اسد، گفت: 
»دفاع جانانه ای که ملت و دولت سوریه 
تاریخ  در  می دهند  انجام  شما  رهبری  به 
بی سابقه است و البته فراز و نشیب دارد؛ 
اما صعودی است.« والیتی در دیدار با ولید 
معلم، وزیر امور خارجه سوریه، نیز هشدار 
داد: »بدخواهان می خواهند بالیی که بر سر 
لیبی آورده اند بر سوریه تحمیل کنند.« وی 
در گفت وگویی با شبکه تلویزیونی االتحاد 
لبنان هم اعالم کرد: »بی تردید بشار اسد خط 

قرمز ایران محسوب می شود.«

گزارش سیاسی روز

همکاری دولت و مجلس فشرده تر می شود
علی الریجانی، اسحاق جهانگیری و محمدجواد ظریف برنامه های کلی را با منتخبان دوره دهم در میان گذاشتند

لیال ابراهیمیان
  

 همایش دو روزه »فرآیند قانونگذاری؛ الزامات و 
راهکار ها« دیروز در محل مجلس قدیم آغازبه کار 
کرد. این گردهمایی به دعوت علی الریجانی، رییس 
مجلس نهم، با حضور ۲7۲ نفر از منتخبین مجلس دهم 
و هیات دولت انجام شد. اسحاق جهانگیری )معاون 
اول رییس جمهوری( به همراه وزرای امورخارجه، 
بهداشت، اطالعات، ارتباطات و راه و شهرسازی 
در این همایش حضور داشتند و گزارش هایی را به 
منتخبان مجلس دهم ارائه دادند. هدف اصلی این 
گردهمایی آشنایی با آخرین شرایط اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی کشور و تحوالت منطقه ای و چگونگی آغاز به 

کار دوره دهم مجلس عنوان شده بود.

آینده خوب در انتظار مجلس دهم
علی الریجانی اولین سخنران این مراسم بود. منتخب 
دوم مردم قم با اشاره به تغییر 75 درصدی مجلس دهم 
نسبت به مجلس نهم گفت: »من آینده خوبی را برای 
مجلس دهم پیش بینی می کنم.« اقتصاد و شکوفایی 
اقتصادی از محورهای اصلی سخنرانی الریجانی 
 بود: »ظرف چهار دهه آینده جمعیت جهان به مرز
 9 میلیارد نفر می رسد که در این میان تعداد افراد باالی 
۶۰ سال بیش از دو میلیارد نفر خواهد بود لذا چالش 
توانایی اجرای تعهدات درباره  آینده جهان عدم 
شهروندان سالمند، بازنشستگی و خدمات درمانی 
آنها است که ایران نیز جزو آن محسوب می شود.« او 
باال بردن بهره وری اقتصادی را از اولویت های مهم 
کشور دانست و گفت: »در برنامه پنجم 3۰ درصد رشد 
اقتصادی از طریق افزایش بهره وری داشتیم و از سال 
۸۲ تا ۸9 رشد اقتصادی پنج درصد داشتیم و درحالیکه 
قرار بود از 75 درصد خروجی نهادهای تولیدی سود 
باالیی نصیب ما شود، تنها ۲5 درصد آن حاصل شد. لذا 
در زمینه رقابتی کردن اقتصاد و اجرای سیاست های 
اصل ۴۴ قانون اساسی توفیق حاصل نشد و رتبه ۴/1۴ 
درصد در سال ۸9 به 3/۸ درصد در سال 93 تنزل پیدا 
کرد و رتبه ایران در بین 139 کشور از رتبه ۶9 در سال 
۸9 به رتبه 9۶ در سال 93 رسید که این مطلوب نیست 

و باید بار دیگر اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود.«

همراهی در پسابرجام 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، 
نیز در سخنرانی خود با تاکید بر اینکه »پیام انتخابات، 
اعتدال، عقالنیت، مبارزه با مفاسد و ارتقا سطح زندگی 
و معیشت مردم است«، گفت :»از این به بعد دولت و 
مجلس نیازمند همراهی و همکاری هرچه بیشتر و 
فشرده تر برای پاسخگویی به نیازهای مردم هستند. از 
این پس دولت و مجلس به عنوان دو قوه مستقل و دو 
بازوی مهم و توانمند نظام و برآمده از آرا مردم وظیفه 
سنگین تر از گذشته یعنی پاسخگویی به مطالبات 
مردم را بر دوش دارند.« وی با بیان اینکه دولت در 
سال 9۲ کار خود را در شرایط بسیار دشواری آغاز 

کرد، گفت: »دولت با همه محدودیت ها توانست 
تنگناهای فراوان به وجودآمده در عرصه  بین المللی 
و ملی را به حداقل برساند. در عرصه  بین المللی با 
انتخاب تیم مذاکره کننده قوی و دیپلماسی هوشمند 
و حمایت های رهبری و تدابیر راهگشای ایشان در 
کنار پشتیبانی قوای یکدیگر و حمایت اکثریت قاطع 
مجلس بخصوص رییس مجلس آقای الریجانی، 
دولت توانست یکی از پیچیده ترین مذاکرات جهانی 
را در بین شش قدرت بزرگ جهانی به نتیجه برساند.« 
جهانگیری با قدردانی از تالش الریجانی در مجلس 
نهم برای به ثمر رساندن برجام، بر همراهی و همدلی 

مجلس دهم در شرایط پسابرجام با دولت تاکید کرد.

منویات رهبری را اجرا می کنیم
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، سخنران 
دیگر همایش »قانون گذاری، الزامات و راهکارها« 
بود. وی در این همایش با بیان اینکه »برای پیشبرد 
اهداف سیاست خارجی کشور، نیازمند زبان همدلی 
و همکاری میان قوا هستیم«، گفت: »مجلس در کنار 

دولت امکانی را فراهم کرد که سیاست خارجی به ویژه 
در برجام به خوبی پیش برود.« ظریف با اشاره به اینکه 
»بر اساس قانون اساسی، مسئله سیاست خارجی یک 
موضوع ملی و فراجناحی است«، افزود: »دید ما به 
سیاست خارجی و ضرورت تعامل سازنده مقتدرانه 
و عزتمند با جهان براساس این اصل بوده و تمام 
اقدامات باید برای تأمین منافع ملی صورت گیرد.« 
وی ادامه داد: »از طرف دیگر ترسیم کننده خطوط کلی 
حوزه سیاست خارجی شخص رهبر معظم انقالب 
بوده و نقش برجسته ایشان از نظر قانون و عمل مشهود 
است و ما هم ملتزم به اجرای دستورات ایشان هستیم و 
قطعا در زمان باقیمانده مسئولیت من، مهم ترین اصل 
اجرای منویات رهبری در حوزه سیاست خارجی 
خواهد بود.« ظریف در ادامه تصریح کرد: »اکنون هم 
از شما منتخبان مجلس دهم تقاضا داریم که یار و یاور 
اجرای اهداف سیاست خارجی کشور باشید و من 
اطمینان می دهم که در تمام محورهای این حوزه با 
مردم و نمایندگان محترم مجلس مشورت و مشارکت 

داشته باشیم.«  

مجلس بر قوه قضاییه نظارت کند
اما عالوه بر مسؤوالن قوه مجریه و وزرا، علیرضا امینی، 
معاون منابع انسانی قوه قضاییه، هم به نمایندگی 
از ریاست این قوه در همایش حضور داشت که در 
سخنانی گفت:»تفاوت قوه قضاییه با قوه مجریه که در 
آن ریاست از باال به پایین اعمال می شود؛ به گونه ای 
است که در آن قانون حاکم است. بنابراین، برای ما 
بسیار مهم است که چه قانونی در مجلس شورای 
اسالمی تدوین می شود و برای تدوین آن قانون 
چه فرآیندی طی می شود.«  وی بخشی از دلیل اطاله 
دادرسی را روشن و صریح نبودن قانون عنوان کرد و 
گفت: »اگر بخواهیم قوه قضائیه با پرونده های بسیار زیاد 
و مشکل های فراوان روبرو نباشد، باید همکاری خود را 
با مجلس افزایش دهیم. نظارت بر قوه قضائیه از سوی 
مجلس باید تقویت شود؛ چرا که هرگونه ضعف در این 
موضوع متوجه قوه قضائیه است و قوه قضائیه با افزایش 

پرونده ها مواجه می شود.«  

پایان دوره نمایندگی »یوم الحسره« نباشد
آیت اهلل رضا استادی، عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم، هم دیگر سخنران همایش بود که در 
توصیه هایی اخالقی به منتخبان گفت: »آنچه که به 
دیگران می گوییم ابتدا باید خودمان عمل کنیم که اگر 
رویکرد دیگری داشته باشیم، آن گفتار برای خودمان 
مشکل ایجاد می کند.« وی با این تعبیر که »هر روز از 
دوره چهار ساله نمایندگی یک امتحان است«، گفت: 
»یادتان نرود که باید درست خدمت کنید. یادتان نرود 
دیروز چه بودید و امروز چه شده و به خاطر همین 
متواضع تر باشید.«استادی همچنین با تاکید بر اینکه 
»باید از بیت المال مراقبت کرد«، گفت: »اگر کاری از 
بیت المال انجام می دهیم باید برای مردم نه اطرافیانمان 
باشد. پایان چهار سال نمایندگی می تواند »یوم الَمسره« 
یا »یوم الحسره« باشد؛ بدان معنا که اگر کسی در این 
چهار سال خدمت کرده باشد در پایان راه خوشحال 
است و اگر کاری نکرده باشد، حسرت می خورد.« 
بنابر برنامه اعالم شده؛ امروز و در دومین روز همایش، 
دبیر شورایعالی امنیت ملی، سخنگوی دولت، فرمانده 
نیروی قدس سپاه، وزرای اقتصاد، نفت و صنعت، 
رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و 

رئیس اتاق تعاونی و بازرگانی سخنرانی می کنند.

برای مقابله با ایران سراغ سالح هسته ای می رویم!
شاهزاده ترکی الفیصل، رییس پیشین سازمان اطالعات عربستان سعودی و سرلشکر بازنشسته آمیدرور، مشاور 
پیشین نتانیاهو، در نشستی که از سوی موسسه واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک ترتیب داده شده بود به 
سخنرانی پرداختند. ترکی الفیصل در این نشست گفت: »این حضور مشترک به معنی این نیست که عربستان 
و اسراییل به زودی روابط خود را عادی خواهند کرد.« وی همچنین درباره روابط با آمریکا گفت:  »روابط 
استراتژیک با ایاالت متحده از دیدگاه عربستان باقی خواهد ماند؛ اما این روابط نیاز به بازنگری 
دارد.« وی همچنین بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مدعی شد: »در 
صورتی که ایران در جهت کسب بمب حرکت کند، همه گزینه ها برای ما از جمله دستیابی 
به سالح های هسته ای برای مواجهه با پیشامدهای احتمالی از سوی ایران روی میز است.« 
مشاور پیشین نتانیاهو هم مدعی شد که ایران در پایان توافق هسته ای به سمت ساخت یک 

بمب پیش خواهد رفت.

حمایت 181 منتخب مجلس دهم از ریاست الریجانی؟
یوسفیان مال، منتخب مجلس دهم، بعد از پایان جلسه عصر دیروز فراکسیون فراگیر مجلس گفت که1۸1 
منتخب برای عضویت در فراکسیون فراگیر و ریاست علی الریجانی اعالم آمادگی  کرده اند. این نشست در 
محل مجلس قدیم با حضور جمعی از منتخبان مجلس دهم برگزار شد که در ابتدای این نشست آیت اهلل 
موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، سخنرانی کرد که این قسمت ازبرنامه بدون حضور 
خبرنگاران برگزار شد. بعد از صحبت های موحدی کرمانی، علی الریجانی پشت تریبون رفت و دراین 
هنگام خبرنگاران نیز اجازه حضور در جلسه را پیدا کردند. بعد از اتمام صحبت های الریجانی، یوسفیان 
مال پشت تریبون حاضر شد و گفت: » 15۴ منتخب در این جلسه حضورداشتند که اعالم حضور خود را با 
امضا پای برگه ها مطرح کرده اند. ۲7 منتخب دیگر نیز در تماسی با بنده اعالم کردند که تمایل به عضویت در 
این فراکسیون دارند.« وی تاکید کرد که هدف این جلسه فقط برای ریاست آقای الریجانی بوده است. این 
درحالی است که برخی منابع خبری، تعداد حاضران در این نشست را 13۰ نفر اعالم کرده اند. همچنین، 
تعدادی از نمایندگان اصولگرا و برخی از اعضای کمیته هفت نفره اصولگرایان در جریان نشست صبح 
دیروز منتخبان مجلس، اقدام به توزیع دعوتنامه همایش بعدازظهر اصولگرایان میان نمایندگان حاضر 
کردند. امیرآبادی و احمد سالک، نمایندگان قم و اصفهان، از نمایندگانی بودند که این دعوتنامه را میان 
نمایندگان توزیع می کردند. در این دعوتنامه زمان نشست ساعت 15 اعالم شده بود؛ اما اصولگرایان 
به دالئلی نامعلوم از ساعت 1۴ به صورت غیرعلنی تشکیل جلسه دادند. همچنین، در حاشیه همایش 
»فرآیند قانونگذاری؛ الزامات و راهکار ها« برخی از نمایندگان اصولگرا و حامیان الریجانی سعی 
داشتند برای لغو جلسه های نوبت عصر اصالح طلبان و اصولگرایان امضا جمع کنند که با مخالفت 

منتخبان اصالح طلب مجلس دهم، از تهیه این نامه جلوگیری به عمل آمد.
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  ذبیح اله حسن زاده، دبیر علمی چهلمین 
کنگره ارتوپدی جامعه جراحان ایران گفت: 
»از نگاه عامیانه به عملکرد پزشکان کشور 
متعجبیم. از نگاه عامیانه و غیرتخصصی به 
عملکرد پزشکان گرانقدر کشور که به هر 
بهانه ای مورد سؤال و تردید قرار می گیرند 
متعجبیم؛ زیرا در کشورهای پیشرو پزشکی 
ساالنه به طور متوسط 50 هزار نفر جانشان را به 
علت خطاهای پزشکی از دست می دهند. ولی 
کارشناسان آن ها توانستند این معضل را مهار 
کرده نگاه سیستماتیک را حاکم کنند و فرآیند 
خطاهای پزشکی اعم از خطاهای دارویی، 

جراحی و درمانی را به حداقل برسانند.«

 مصطفی قنبرنژاد، رئیس مرکز صدور آرم 
گفت:  تهران  شهرداری  ترافیک  طرح 
سایت طریق  از   »شهروندان 

 www.tehran.ir و همچنین از طریق 
تلفن همراه با شماره #137* می توانند آرم 
طرح ترافیک روزانه و هفتگی دریافت کنند. 
قیمت آرم طرح ترافیک نوع اول 37 هزار و 
440 تومان است که شهروندان می توانند از 
ساعت 6:30 صبح تا 17 در محدوده طرح 
طرح  قیمت  آرم های  کنند.  تردد  ترافیک 
ترافیک نوع دوم 28 هزار و 800 تومان است 
که شهروندان می توانند از ساعت 10 صبح تا 
17 در محدوده طرح ترافیک تردد کنند. 
همچنین قیمت  آرم طرح ترافیک نوع سوم 18 
هزار تومان است که شهروندان می توانند با 
خرید این آرم از ساعت 14 تا 17 در محدوده 

طرح ترافیک تردد کنند.«

امور  معاون  کریمی،  باقرزاده  مسعود   
تاالب های سازمان محیط زیست حال دریاچه 
ارومیه را خوب ندانست اما گفت:  »به سبب 
بارش های اخیر و تمهیدات اندیشیده شده 
وضعیت آن از سال گذشته بهتر است. بیشترین 
ارتفاع آب در دریاچه ارومیه 1278 متر و 
کمترین آن هم 1270 متر بوده است. در حال 
حاضر شرایط خیلی هم خوب نیست اما 
اسف بار هم نیست که امیدواریم روزبه روز 
وضعیت با توجه به بارش ها و برنامه های 

مدنظر بهبود پیدا کند.«

وزیر  عمرانی  معاون  رئیسی،  مرتضی   
آموزش وپرورش از افزایش 5 درصدی بودجه 
عمرانی این وزارتخانه در جریان بررسی 
الیحه بودجه کل کشور در مجلس خبر داد و 
گفت: »اعتبارات عمرانی آموزش وپرورش 
نسبت به آنچه دولت مصوب کرده بود در 
جریان بررسی الیحه بودجه، 5 درصد افزایش 
پیوست  البته هنوز جداول  یافت.  خواهد 
بودجه دولت منتشرنشده است و پس از 
دقیق  درصد  این جداول،  مشخص شدن 
افزایش بودجه عمرانی نسبت به  آنچه دولت 

پیشنهاد داده بود، مشخص می شود.«

ساختمان وزارت صنعت پلمپ شد

شهریار عطری، رئیس اداره اجرای احکام 
شهردار منطقه 6 گفت: »به دلیل تغییر کاربری 
غیرمجاز وزارت صنایع با حکم کمیسیون 
ماده 100 شب گذشته در مقابل ساختمان این 
وزارتخانه واقع در خیابان سپهبد قرنی، خیابان 

کالنتری بلوک های نیوجرسی گذاشته شد.«
عطری ادامه داد: »پرونده های زیادی درباره 
پرداخت نکردن عوارض ساخت و ساز، 
تخلفات در این حوزه به ویژه تغییر کاربری های 
غیر اصولی سازمان های دولتی وجود دارد که 
رسیدگی به این تخلفات و پرداخت جرایم 

برعهده شهرداری منطقه است.«
او با اشاره به آخرین اخطار شهرداری منطقه 
6 مبنی بر حکم کمیسیون ماده 100 و احراز 
تخلف وزارت صنایع در حوزه شهرسازی 
و قرار دادن بلوک های نیوجرسی مقابل در 
این وزارتخانه واقع در خیابان ویال، خیابان 
کالنتری ادامه داد: »در مورد پرونده تخلفات 
وزارت صنایع باید به این مساله اشاره کرد 
که ساختمان این وزارتخانه رای کمیسیون 
ماده 100 مربوط به سال 1377 را دارد. 
طبق این رای قانونی به شماره 7700034 
مورخ 77/1/18 موارد تخلف وزارتخانه 
صنایع مواردی چون رفع خالف در ساخت 
متر   2779 توسعه  احداثی،  انباری های 
مربع در طبقه همکف و طبقه های باالی 
ساختمان، توسعه 693 مترمربع و تبدیل 
244 متر از زیر زمین به تجاری و کسر 144 
واحد پارکینگ در ساختمان این وزارتخانه 

است.«
رئیس اداره اجرای احکام منطقه با بیان اینکه 
در همان زمان وزارت صنایع درخواست 
و  حل  خصوص  در  جلسه ای  برگزاری 
گسترده  کاربری  تغییر  این  مشکل  فصل 
ساختمان خود از شهرداری منطقه داشت، 
گفت: »همکاران شهرداری آن زمان در بازدید 
داشتند،  مذکور  ساختمان  از  که  مجددی 
تخفیفاتی قائل شدند که البته مسئوالن وقت 
وزارتخانه جرائم همراه تخفیف را هم به طور 

کامل پرداخت نکردند.«
او با بیان اینکه از سال 82 به بعد وزارت صنایع 
و معادن هیچ پیگیری ای برای رفع این مشکل 
از شهرداری منطقه انجام نداده است، ادامه داد: 
»به رغم مراجعات متعدد همکاران شهرداری 
انجام  خاصی  اقدام  اما  وزارتخانه  این  به 
نشده است.« رئیس اداره اجرای احکام منطقه 
در ادامه صحبت های خود با اشاره به تخلف 
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان 
تهران هم گفت: »تغییر کاربری ساختمان 
مسکونی به اداری توسط سازمان صنایع دستی 
هم تخلف بزرگی است که این سازمان انجام 
داده است. این تخلف هم رای کمیسیون ماده 

100 را دارد.«

خبرخـوان حــوادث

 چکاوک ابراهیمی
 

 پزشکی قانونی تهران اعالم کرده است که در 11 
ماه سال گذشته، 1098 تهرانی در حوادث رانندگی 
جان خود را از دست داده اند. آماری نگران کننده 
که حکایت از داستان پر غصه جنگ دیرینه انسان 
و ماشین دارد. زنان و مردانی که یک  لحظه غفلت، 
خط بطالنی بر حیات شان کشیده است و امروز 
خانواده هایشان سیاه پوش شده اند؛ اما نکته حائز 
اهمیت آن است که این میزان مرگ ومیرهای ناشی 
از تصادفات، نسبت به 11 ماه سال با کاهش 9/9 
درصدی ثبت شده اند. کاهشی که همچنان موجب 
نگرانی کارشناسان حوزه حمل و نقل و پلیس 
راهور است و از تبعات منفی مرگ های ناشی از 

تصادفات رانندگی نمی کاهد.
 

آمار بی توجهی شهروندان به قوانین 
باال است

اعالم آمار میزان مرگ ومیرهای ناشی از تصادفات 
رانندگی شهری حاکی از آن است که تهران در 
میان تمامی شهرها رکوردار مرگ های درون 
شهری است. مرگ هایی که بر اساس اعالم پلیس 
راهور، بیش از هر دلیل دیگری ناشی از رعایت 
نشدن قوانین تردد در خیابان ها و بزرگراه ها از 
سوی عابران پیاده و رعایت نشدن حقوق تقدم 
عابران پیاده از سوی رانندگان است. عابرانی 
که چه ناخواسته و آگاهانه قربانی تصادفات 
رانندگی می شوند. به طوری که در سال 93، از 
تعداد 1800 شهروند تهرانی که در حوادث 
رانندگی جان باختند، بیش از 70 درصد قربانی 
رعایت نشدن قوانین ایمنی و تردد ناامن در 
خیابان ها شده اند و در سال گذشته نیز از 1098 
شهروند بیش از 60 درصد به همین دلیل کشته 
شده اند. آماری که نشان می دهد عابران آن طور 
که باید و شاید به قوانین راهنمایی و رانندگی که 

ضامن سالمت و عمرشان است، بها نمی دهند.
 

 کاهش 6/1 درصدی آمار مرگ ها در نیمه 
امسال

بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی استان 
تهران، در 11 ماه نخست سال گذشته 1098 
تهرانی در حوادث رانندگی جان خود را از دست 
دادند، آماری که در مقایسه با مدت زمان مشابه 
در سال گذشته حکایت از کاهش 9/9 درصدی 
دارد، هرچند که میزان کل مرگ ومیرهای ناشی 
از حوادث رانندگی در کل کشور با رشد 1/1 
درصدی ثبت شده اند. بر اساس آمارهای موجود، 
از مجموع تلفات حوادث رانندگی سال گذشته 
استان تهران، بیشترین تلفات حوادث رانندگی 
با 786 مورد در جاده های درون شهری به ثبت 
رسیده و پس  از آن 284 مورد تصادفات در مناطق 
برون شهری، 11 مورد در جاده های روستایی و 17 
مورد نیز به دالیل نامعلومی گزارش شده است. 
آماری که نشان می دهد میزان فوت درون شهری 
از استان تهران نسبت به سایر استان ها بیشتر است. 
ضمن آنکه میزان فوت عابران پیاده استان تهران 
نیز در میان سایر استان ها رتبه اول دارد. آمارهای 
سازمان پزشکی قانونی استان تهران همچنین 
مشخص می کنند که 33 هزار و 966 مورد مصدوم 
به دنبال تصادفات راهی بیمارستان ها شده اند که 
24 هزار و 857 مورد آن مربوط به مصدومان مرد 
و 9 هزار و 109 مورد آن نیز مربوط به مصدومان 
زن بوده است. آماری که در مردان 3/4 درصد و در 

زنان نیز 1/8 درصد رشد داشته است.
 

 مرگ روزانه حدود 40 تهرانی در 
حوادث ترافیکی

مرگ بیش از یک هزار و 800 شهروند تهرانی در 
حوادث ترافیکی سال 93 و 1098 زن و مرد در 
11 ماه سال گذشته، زنگ خطری بود که در سال 

گذشته نواخته شد. 
 مسئله مهمی که به گفته کارشناسان باید از سوی 
شهروندان جدی تلقی شود، اما ادامه روند ثبت 
مرگ هایی ازاین دست حاکی از ادامه بی توجهی 
شهروندان به مقررات و رعایت نکات ایمنی 
است.« این بخشی از گفته های سردار تیمور 
حسینی، رئیس پلیس راهور ناجای تهران به سپید 
است. وی تاکید می کند که سرعت غیرمجاز در 
تمام سال بیشترین علت بروز تصادفات رانندگی 
است که مرگ ومیرهای تهرانی ها در نیمه نخست 
سال جاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی 
با اشاره به اینکه وقتی رانندگان تالش بیشتری 
می کنند تا هر چه سریع تر به مقصد برسند، به 
معنای کاهش دقت و رعایت قوانین راهنمایی 
و رانندگی است، یادآور می شود: »بر اساس 
آمارهای پلیس راهور، بیش از 60 درصد دالیل 
بروز حوادث رانندگی در سال های اخیر، سرعت 
غیرمجاز بوده و پس ازآن انحراف به چپ و 
عدم توجه به جلو از سوی رانندگان علت بروز 
سوانح گزارش شده است. مسئله مهمی که 
جان شهروندان را به خطر انداخته است.« وی 
در کنار تمام بی توجهی های شهروندان تهرانی 
غیراستاندارد  رانندگی،  مقررات  و  قوانین  به 
بودن خودروها برای تردد در شهر را نیز از دالیل 
اصلی بروز تصادفات و مرگ های دل خراش 
می داند و به سپید می گوید: »پلیس نسبت به 
شماره گذاری خودروهایی که تائیدیه وزارت 
صنعت، سازمان ملی استاندارد و محیط زیست را 
دارا هستند، مکلف است؛ اما بد نیست که بدانید 
در مورد برخی خودروها از جمله پراید تاکنون 
هیچ گزارشی از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و شورای عالی ایمنی استاندارد مبنی 
بر استاندارد نبودن این خودرو برای ترددها به 
دست ما نرسیده است. درحالی که پراید سهم 

عمده ای در تصادفات رانندگی تهران دارد.«

 
آمار باالی تصادفات ناشی از ضعف 

فرهنگ ترافیکی است
 رئیس پلیس راهور ناجا در بخش دیگری از 
سخنان خود در خصوص بازدارنده بودن یا 
نبودن افزایش جرائم رانندگی که در ابتدای 
سال جاری صورت گرفت نیز عنوان می کند: 
»در سال های گذشته و در بررسی آمار جرائم 
به این نتیجه رسیدیم که میزان جرائم رانندگی 
بازدارندگی خود را ازدست داده اند و نیازمند 
بازنگری در نرخ جرائم الزامی است. از همین 
رو پیشنهاد ما به منظور عمل به قانون و به منظور 
افزایش مبالغ جرائم رانندگی تقدیم دولت شد 
و امروز به اجرا درآمد.« مسئله مهمی که به گفته 
سردار حسینی، ممکن است منجر به افزایش 
دقت شهروندان و الزامشان به رعایت قوانین 
و مقررات رانندگی کند. هرچند که در این 
رابطه شهرام جبارزادگان، سخنگوی معاونت 
حمل ونقل شهرداری تهران با اشاره به اینکه 
یک چهارم تلفات حوادث ترافیکی پایتخت از 
آن موتورسواران است، به سپید می گوید که 
تنها جریمه ها نقش بازدارندگی ندارند و باید 
در مسیر کاهش آمار تلفات ناشی از حوادث 
راهنمایی و رانندگی، به مباحث فرهنگی نیز 
توجه ویژه شود. سخنگوی معاونت حمل ونقل 
شهرداری تهران همچنین می گوید: »شهرداری 
به  نگاه ویژه و ساختاری  دارد یک  نظر  در 
باشد  داشته  موتورسواران  آموزشی  مباحث 
تا با تغییر رفتار در میان این راکبان مرگ، از 
آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی پایتخت 
بکاهد. هرچند که در کنار تمامی برنامه های 
بازدارنده و اعمال جریمه ها باهدف اصالح 
آموزش در حوزه  رانندگی، موضوع  الگوی 
مسائل ترافیکی، حرف نخست را می زند و در 
سال های اخیر از سوی سازمان های مختلف 

مورد غفلت واقع شده است.«

اخبــار 

تغییر نگرش نسبت به والدین علت اصلی فرار از خانه!
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بر مسئله رصد و مددکاری پس از خروج کودکان حاضر در مراکز اصالح و 
تربیت تأکید کرد و گفت: »کودکان حاضر در این مراکز نباید پس از خروج رها شوند بلکه باید با همکاری 
گروه مددکاری بهزیستی، اقدامات مددکاری، نظارت و مشاوره برای آنان صورت گیرد.« علی ربیعی در 
مراسم بازدید خود از کانون اصالح و تربیت استان تهران که با حضور دادستان عمومی و انقالب تهران 
و رئیس سازمان بهزیستی کشور صورت گرفت، بر آسیب های ناشی از تغییر مصرف تأکید کرد و ادامه 
داد: »در حال حاضر با گسترش آسیب های ناشی از تغییر مصرف اعم از تغییر مصرف فرهنگی، رسانه ای، 
مشروب خواری و اعتیاد تفننی خانواده مواجهیم که تأثیر عمیقی بر روی کودکان دارد.« او با تأکید بر تغییر 
ماهیت آسیب های اجتماعی، به بررسی علت فرار 50 دختر فراری در سال 91 اشاره کرد و گفت: »برخالف 
تصور، زورگویی و اجبار والدین علت عمده فرار آنان نبود.« به گفته ربیعی ازدواج اجباری یکی از علل فرار 

این دختران بود اما تغییر نگرش آنان نسبت به والدینشان از مهم ترین عوامل فرار آنان بود.

 اعتیاد از دالیل اصلی خشونت خانگی
امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس با اشاره به عوامل مؤثر بر اعمال خشونت خانگی علیه زنان و 
کودکان، گفت: »یکی از دالیل اصلی اعمال این نوع خشونت اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر است.«
به گفته حریرچی خشونت  خانگی شامل خشونت فیزیکی، روانی، در مواردی مالی و جنسی است. 
این نوع خشونت ها در همه کشورها و همواره رخ داده است اما در سال های اخیر به دالیلی مانند 
افزایش آگاهی مردم، بیشتر گزارش و ثبت می شود. او با اشاره به رابطه مصرف مواد مخدر و خشونت 
خانگی ادامه داد: »متأسفانه سوءمصرف مواد مخدر در ایران سیر صعودی دارد و به دلیل اینکه مواد 
مخدر صنعتی موجب توهم و ایجاد حاالت ضد عاطفی در افراد می شود بنابراین در افزایش میزان 
خشونت خانگی نقش دارند.« این جامعه شناس یکی دیگر از علل خشونت خانگی را مسائل ناموسی 
بیان کرد: »این مورد جنبه فرهنگی دارد و ممکن است مردی به علت سوءتفاهم درزمینه  مسائل ناموسی 

و ناتوانی در رفع این مشکل نسبت به زن و دختر خود خشونت نشان دهد.«

هزینه جراحی ترمیم اسیدپاشی رایگان شد
رئیس انجمن جراحان پالستیک و ترمیم از فوق تخصصی جراحان پالستیک ایران از نگرفتن هزینه 
جراحی عمل اسیدپاشی خبر داد. سیدابوالحسن امامی درباره این تصمیم مهم این انجمن گفت: »در 
جلسه ای که با همکاران فوق تخصص جراحی پالستیک داشتیم به این توافق رسیدیم تا هزینه جراحی 
قربانیان اسیدپاشی گرفته نشود و آن ها به صورت رایگان جراحی شوند.« او با اشاره به اینکه بنگالدش 
بیشترین آمار اسیدپاشی را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: »در قبل از انقالب اسیدپاشی داشتیم که 
برخورد شدیدی با آن شد و این معضل به فراموشی سپرده شد تا اینکه حادثه اسیدپاشی برای فائزه و فتانه 
پیش آمد که رسانه ها به آن پرداخته و آمار اسیدپاشی زیاد شد.« امامی بابیان اینکه متأسفانه غالب قربانیان 
اسیدپاشی دختران دم بخت هم هستند گفت: »در انجمن جراحان پالستیک که حدود 300 جراح فوق 
تخصص پالستیک هستند بر آن شدیم که هزینه جراحی این قربانیان گرفته نشود و فقط هزینه بیمارستان 

از آن ها گرفته شود.«

روزیچهلمرگ»رانندگی«درپایتخترقممیخورد!

تهرانی ها رکورددار مرگ های درون شهری

روزنامه  سپیــــد را  
در اینستاگرام دنبال کنید
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اخبـار

 محسن بیدی

برجام بهترین زمینه را برای توسعه صنعتی به وجود 
آورده است و این در شرایطی است که ما در دوران 
تحریم درون زایی خود را افزایش دادیم و حاال با 
برداشته شدن تحریم ها باید برون گرایی خود را محقق 
کرده و از تولیداتمان برای این که ایران را به سکویی 
برای صادرات کاال و خدمات به منطقه تبدیل کند، 
استفاده کنیم. یکی از مهم ترین دستاوردهای برجام 
افزایش صادرات بوده است به طوری که در دوران 
تحریم صادرات نفت خام ما تنها یک میلیون بشکه 
بود که با در نظر داشتن میعانات به حدود یک میلیون 
و 350 هزار بشکه می رسید. این در حالی است که 
این ماه صادرات نفت خام ایران به دو میلیون بشکه 
 می رسد که با احتساب میعانات مجموعاً دو میلیون و 
400 هزار بشکه صادرات داشته ایم که این به معنای دو 
برابر شدن صادرات نفت خام و میعانات است.« این 
جمالت بخشی از سخنان بیژن زنگنه وزیر نفت در 
افتتاح نمایشگاه نفت و گاز است. البته وی به توسعه 
پتروشیمی و تأثیر آن در افزایش تولید، اشتغال، تکمیل 
زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی اشاره ای 
کرده است و براین اساس بیان داشته که در سال جاری 
ارزش تولیدات پتروشیمی ایران به بیش از چهار 

میلیارد دالر برسد.
سخنان ژنرال نفتی ایران بی شک نشان از جدیت وی و 
همکارانش برای توسعه و جبران عقب ماندگی هایی 
دارد که طی هشت سال گذشته به وجود آمد. زنگنه در 
روز کسب رأی اعتماد وزرای دولت در مجلس اعالم 
کرده بود که آقایان نماینده فکر نکنند که قرار است 
با رأی آنان بنده وارد هتل پنج ستاره شوم بلکه وارد 
وزارتخانه ای خواهم شد که نیاز به ترمیم و بازسازی 

دارد و برای انجام این مهم زمان الزم است.
محمد طیبی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به 
سپید می گوید: »وزیر نفت تا به امروز عملکرد قابل 
توجهی داشته است و وی به خوبی توانسته است با 
بحران های منطقه ای که خروجی عملکرد عربستان و 
همراهانش است مقابله کند و آنان را از میان بردارد. 
به طور مثال چندی پیش عربستان و روسیه به دنبال 
فریزنفتی بودند که با توجه به تجربه زنگنه و عدم 
حضور نماینده ایران طرح آنان نتیجه نگرفت و جلسه 

از پیش برنامه ریزی شده بی نتیجه ماند.«
وی می افزاید: »رویکرد دولت یازدهم برای توسعه در 
تمامی بخش ها و به خصوص صنعت نفت قابل توجه 
است اما باید آنان در پیشبرد اهدافشان سریع تر حرکت 
کنند. به خوبی می دانیم که عربستان و برخی دیگر از 

کشورها به دنبال ایجاد یک چالش جدید برای ایران 
هستند و ما نباید به آنان زمان دهیم. اینکه وزیر نفت اعالم 
 می کند که صادرات با احتساب میعانات صادرات به 
2 میلیون و 400 هزار بشکه رسیده است خوب است اما 
کافی نیست.« وزیر نفت اما در داخل منتقدان زیادی نیز 
دارد. آنان معتقد هستند که زنگنه بیشتر شعار می دهد 
و اقدامات عملی را از وی و همکارانش کمتر شاهد 
هستند. همچنین بیان می دارند که زنگنه در مجلس 
گفته بود که »شایسته است تا شاهد تغییری در وضعیت 
زندگی مردم باشیم و قطعاً صنعت نفت می تواند نقش 
مؤثری در این میان داشته باشد« اما آنچه در عمل شاهد 
هستیم این نکته است که وزارت نفت حتی برای تأمین 
بودجه جاری و عمرانی خود با مشکل منابع مواجه 
است و بارها اعالم کرده که به خاطر تأمین هزینه 
یارانه های نقدی که به حساب مردم واریز می شود و 
فشارهای دیگری که به نفت وارد می شود، امکانات 
محدودی برای تأمین بودجه و منابع کافی جهت توسعه 
صنعت نفت وجود دارد. در نتیجه این پرسش وجود 
دارد که وقتی خود صنعت نفت با مشکل فروش و 
صادرات و تأمین منابع مواجه است چگونه وزیر نفت 
انتظار داشته که وزارت نفت نقش موثری در بهبود 

زندگی مردم داشته باشد؟
منصور کمال نیا، کارشناس اقتصادی در این خصوص 
می گوید: »کاهش بهای جهانی نفت برای ایران و 
برخی  از کشورها مشکالت بسیاری را به وجود آورده 
است و حتی کشوری همانند عربستان نیز با کسری 

مواجه شد بنابراین منتقدان وزیر نفت بهتر است اگر 
می خواهند مطلبی را بیان کنند آمار و وضعیت جهانی 
را به طور دقیق مطالعه کنند. اینکه امروز وزیر نفت در 
خصوص افزایش میزان صادرات و باال بردن ارزش 
محصوالت صادراتی پتروشیمی ها سخن گفته است 
طبیعی بوده و من معتقد هستم که با توجه به حضور 
کشورهای توسعه یافته قرار است پس از چندین سال 
تکنولوژی به کشور وارد شود.« وی می افزاید: »هم 
اکنون تکنولوژی موجود متعلق به حدود 20 سال پیش 
است و ما با چنین دانشی نمی توانیم کاالیی با ارزش 
افزوده باال تولید و روانه بازارهای هدف کنیم. وزیر 
نفت بهتر از دیگران می داند که وضعیت کنونی صنعت 
نفت مطلوب نیست و باید سریع تر دانش روز به کشور 
و صنعت نفت وارد شود. به طور حتم دیپلماسی تیم 
روحانی که ثمره اش برجام و بسیاری از ارتباطات قابل 
توجه با جهان بوده است برای ایران بیش از کشورهای 

1+5 نتیجه مثبت داشته است.«
باید در نظر داشت که متاسفانه محقق نشدن برخی 
از برنامه های پیش  بینی شده در صنعت پتروشیمی به 
دالیل مختلف از جمله تحریم های غرب، این صنعت 
را از نظر زنجیره ارزشی در وضعیتی قرار داده است که 
از رشد متقارنی در کشور برخوردار نباشد؛ بنابراین 
شتاب دهی در این بخش از بدنه صنعت نفت کشور با 
هدف جلوگیری از خام فروشی محصوالت سودآور 
آن، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این میان 
تغییر مکرر سیاست ها و دستورالعمل ها برای حمایت 

از توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی در سالهای 
گذشته از دیدگاه صاحب نظران یکی از عوامل اصلی 
عدم توسعه در این بخش بوده است که خود سبب 

ایجاد چالش های گوناگون شده است.
و  اصفهان  در  دانشگاه  مدرس  شعبانفر،  مسعود 
در  »سرمایه گذاری  می گوید:  اقتصادی  کارشناس 
صنایع تکمیلی به علت وجود ارزش افزوده باال، یک 
سرمایه گذاری مطمئن و سودآور خواهد بود؛ اما در این 
مسیر باید نقاط ضعف اصالح شده و برنامه ریزی های 
جدیدی انجام شود. صنایع تکمیلی پتروشیمی باعث 
توزیع عادالنه ثروت در کشور خواهد شد و به ویژه در 
دهک های پایین جامعه می تواند اشتغال آفرین باشد 
و درآمدزایی مناسبی نیز برای اقشار آسیب پذیر در 

مناطق محروم ایجاد کند.«
نظر  از  پتروشیمی  تخصصی  شهرک های  توسعه 
کارشناسان انرژی می تواند زمینه ساز رشد و توسعه 
صنایع پائین دستی پتروشیمی باشد. همچنین برخی از 
فعاالن در صنایع تکمیلی پتروشیمی ایجاد شهرک های 
تخصصی پتروشیمی را عاملی برای جلوگیری از 
بسیاری از داللی ها و عرضه نامتوازن محصوالت 
پتروشیمی می دانند. بدون تردید همه متولیان امر 
اعتقاد دارند که باید دربرنامه ریزی ها برای تکمیل 
زنجیره بازنگری شود تا صنعت پتروشیمی ایران از خام 
فروشی فاصله گرفته و به سوی ایجاد ارزش افزوده 
بیشتر و تولید محصوالت نهایی حرکت کند که پیامد 

آن توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

ویتریـن
 

طی 2 سال ۴۱۸۷۷ نفر از تعداد 
شاغالن کاسته شد

مهر: بررسی عملکرد دولت در بازار کار در 
فاصله سال های 92 تا 94 نشان می دهد که در 
این دوره نه تنها بر تعداد شاغالن در بازار کار 
کشور اضافه نشده بلکه در سال 94 نسبت به 
92 به میزان 41۸77 نفر از تعداد شاغالن کاسته 
شده است؛ بنابراین در طول دوره فعالیت دولت 
تدبیر و امید، اشتغال کشور تقریبا به حالت راکد 

و توقف درآمده و قفل شده است.
به عبارت دیگر، ورودی های دوره مورد بررسی 
به بازار کار که در جستجوی شغل بوده اند به 
دلیل نبود فرصت و عدم ایجاد زمینه های جدید 
شغلی، به صف بیکاران پیوسته اند و در آمارهای 
مربوط به جمعیت فعال کشور قرار دارند. اما 
وزارت کار و دولت معتقد است قریب به اتفاق 
جمعیت فعال جدید شاغل شده اند و لیست بیمه 
آن هم موجود است، در صورتی که لیست بیمه 
لزوما نمی تواند گویای اشتغال جدید باشد چون 
افرادی پس از سال ها اشتغال در بازار کار ممکن 

است بیمه شوند.
هرچند بیمه شدن شاغالن از سر اجبار یا اراده 
شخصی می تواند نشانه ای از محکم شدن 
پایه های شغلی و امید به آینده بهتر کاری باشد 
اما اینکه مقامات دولتی بگویند چون لیست بیمه 
بیشتر شده، بنابراین جمعیت فعال جدید کشور 
هم شاغل شده اند، لزوما درست نیست؛ چون 
همان گونه که عنوان شد، بخشی از بیمه جدید 
)دولت می گوید اشتغال جدید( اگر ایجاد شده 
باشد که آمارهای وزارت کار آن را در فاصله 
92 تا 94 نشان نمی دهد، مربوط به شاغالن 
غیررسمی و نیروهایی می شود که شاغل بوده 

ولی به هر دلیلی بیمه نداشته اند.

استان های دارای یک میلیون شاغل
اشتغال  تعداد  کاهش  حتی  و  ماندن  ثابت 
خالص در کشور در سال 94 نسبت به سال 92 
نشان دهنده این است که جمعیت فعال جدید 
شانس زیادی برای یافتن شغل نداشته و احتماال 
باید به صف بیکاران پیوسته باشند. در عین حال، 
فاصله ظرفیت های اشتغال در بین استان های 
کشور نیز بسیار زیاد و قابل تامل است و آمارها به 
خوبی نشان دهنده دالیل مهاجرت از شهرهای 
کوچک به کالنشهرها و همچنین از روستاها به 

شهرها است.
به صورت کلی، در سال 94 بیشترین شاغالن 
کشور در استان های آذربایجان شرقی با یک 
میلیون و 205 هزار نفر، اصفهان با یک میلیون و 
4۸7 هزار نفر، تهران با 3 میلیون و ۶54 هزار نفر، 
خراسان رضوی با یک میلیون و ۸03 هزار نفر، 
فارس با یک میلیون و 300 هزار نفر و خوزستان 
با یک میلیون و 205 هزار نفر ساکن بوده اند و 
به بیان دیگر، استان های یاد شده دارای جمعیت 

شاغل باالی یک میلیون نفر هستند.
در این بین، استان هایی مانند یزد با 2۶0 هزار 
نفر شاغل، کهگیلویه و بویراحمد با 137 هزار 
نفر، سمنان 1۸۸ هزار نفر، زنجان 2۸9 هزار 
نفر، خراسان شمالی 225 هزار نفر، خراسان 
جنوبی 1۸7 هزار نفر، چهارمحال و بختیاری با 
242 هزار نفر، بوشهر 25۸ هزار نفر و ایالم با 
14۶ هزار شاغل، کمترین ظرفیت های بازار کار 

کشور را دارا هستند.
بین استان تهران با 3 میلیون و ۶54 هزار شاغل و 
استان کهگیلویه و بویراحمد با 137 هزار شاغل، 
3 میلیون و 51۶ هزار نفر فاصله است. به عبارت 
دیگر، تهران نسبت به کهگیلویه و بویراحمد 
دارای 2۶/5 برابر بازار کار بزرگتر است و این 
فاصله عمیق و شکاف عجیب وضعیت توزیع 
همچنین  شغلی،  فرصت های  و  امکانات 
سرمایه گذاری های صورت گرفته و ... در کشور 

را نشان می دهد.

 وزیر راه، مسکن و شهرسازی اعالم کرد: »از 
پاییز به تدریج پس از اتمام مراحل تکمیل قرارداد 
شاهد ورود هواپیماهای جدید به کشور هستیم.«

 مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 
تهران از بیمه 200 هزار کارگر ساختمانی در کل 
کشور تا پایان سال گذشته خبر داد و گفت: »از این 

میزان سهم استان تهران 10 درصد بوده است.«
ارتباطات  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس   
رادیویی معتقد است: »برای حفظ تعادل بازار 
نمی توان اینترنت ثابت را برای موبایل از بین 

برد.«
 رئیس اتاق اصناف ایران گفت: »جامعه صنفی 
کشور آمادگی دارد تا 400 هزار شغل در سال 95 

ایجاد کند.«
اینکه  بیان  با   معاون وزیر جهادکشاورزی 
امسال شرایط تولید میوه های تابستانه مطلوب 
است، از توزیع محصوالت ممنوعه خارجی در 

بازار انتقاد کرد.
 قائم  مقام رئیس هیات عامل صندوق توسعه 
ملی جزئیات عملکرد صندوق در سال 94 را 
تشریح و دارایی آن را ۸0 میلیارد دالر اعالم کرد.

 رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش قیمت 
قزل آال نسبت به هفته قبل خبر داد و گفت: »قیمت 
سه نوع ماهی نسبت به هفته گذشته ارزان و 5 نوع 

دیگر گران شده است.«
 مدیرکل دفتر صنایع فلزی وزارت صنعت از 
هدف گذاری صادرات ۶00 میلیون دالری در 
این صنایع در سال 95 خبر داد و گفت: »پیش بینی 
شده صادرات لوازم خانگی به 210 میلیون دالر 

در سال 95 برسد.«
 قائم مقام وزیر نیرو با اعالم اینکه سالیانه 30 تا 
45 سانتیمتر از سطح ذخایر آب کشور کاسته 
می شود، گفت: »این مسائل باعث بروز پدیده 

فرونشست و فروچاله ها می شود.«
 مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اشاره 
به واردات روزانه 12 میلیون لیتر بنزین از ابتدای 
امسال از توافق با شرکت ویتول سوئیس برای 

صادرات گازوئیل خبر داد.
 رئیس هیات عامل ایمیدرو، برنامه ششم و 
طرح های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 
منافع  برای  مناسبی  بسیار  فرصت  را   ایران 

دوسویه ایران و اروپا دانست.
 آمار رسمی واردات از مبادی گمرکی کشور 
نشان می دهد که در فروردین ماه سال جاری بالغ 
بر هفت تُن گوشی تلفن همراه از امارات متحده 

عربی و جمهوری کره وارد کشور شده است.
 2۸ شرکت تولیدکننده ماشین آالت نساجی 
ایتالیا در مجموعه نشست هایی در تهران،  یزد، 
اصفهان و مشهد که ماه جاری میالدی برگزار 
می شود تالش خواهند کرد سهم از دست رفته 

خود از بازار ایران را بازیابند.
 از ابتدای سال 1395 تاکنون بالغ بر 170 میلیارد 
ریال سهم دولتی از سوی سازمان خصوصی سازی 

در بورس اوراق بهادار واگذار شده است.
اعتبارات  میرمحمدصادقی مدیرکل   اصغر 
بانک  نظارتی  »بخش  گفت:  مرکزی،  بانک 
مرکزی روی رتبه بندی بانک ها کار می کند که 

امیدواریم به نتیجه برسد.«
 مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه 
بازار سازمان شیالت ایران گفت: »110 میلیارد 
تومان برای ارتقای سیستم تجهیز و نگهداری و 
حمل و نقل محصوالت آبزیان در سال 95 برآورد 

نیاز شده است.«
 مدیرکل فرودگاه بین المللي مهرآباد از وجود 
40 هواپیماي زمینگیر و غیرعملیاتي در این 
دستور »براساس  گفت:  و  داد  خبر   فرودگاه 

 وزیر راه و شهرسازي براي خروج این هواپیماها 
از مهرآباد، مکاتبات الزم براي تعیین تکلیف 

نهایي آنها انجام شده است.« 

تکیه بر رشد عدد نقدینگی صحیح نیست
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر توجه به برنامه خنثی سازی رشد نقدینگی بر اساس 

روند گشایش ذخایر خارجی، گفت: »در انعکاس رقم هزار هزار میلیارد تومان بزرگ نمایی شده است.« 
وی بابیان اینکه، این سؤال نیازمند پاسخ گویی در چند بخش است، اظهارداشت: »هرچند برخی بر عدد 

رشد نقدینگی و سطح هزار هزار میلیارد تومان تمرکز کرده اند اما  اساساً این رویکرد را صحیح نمی دانم.«
قربانی، عملکرد بانک مرکزی را در قالب مجموعه ای از متغیرها ارزیابی کرد و گفت: »هرچند رشد نقدینگی 
باید مدنظر قرار گیرد اما باید در صدر این مجموعه نرخ تورم، هدایت و ثبات ارز، مدیریت رشد نقدینگی، 
ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و غیره را نیز موردتوجه  قرار داد.« معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به 
اینکه هدف غایی نرخ تورم است، تصریح کرد: »خوشبختانه مشاهده می شود که نرخ تورم به نحو مطلوبی 
کاهش یافته و هم اکنون نزدیک 11 درصد است و با توجه به سطح پایین تورم نقطه به نقطه پیش بینی می شود 

در ماه های آینده به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم.«
قربانی گفت: »رشد نقدینگی یکی از مسائلی است که به عنوان هدف میانی برای سیاست گذار پولی در 
راستای دستیابی به هدف نهایی )تورم( مدنظر است و در همین راستا سال گذشته  اقداماتی در زمینه رشد 
نقدینگی در راستای تصمیمات گروه اقتصادی دولت انجام شد زیرا باید به رشد اقتصادی کمک می شد.«

وی ادامه داد: »بنابراین سال گذشته برای کمک به رشد اقتصادی شاهد مقداری افزایش نقدینگی در کشور 
بودیم اما این امر به معنای آن نیست که بانک مرکزی نسبت به نقدینگی بی توجه بوده و این رشد برای بانک ها 
اهمیتی نداشته باشد.«معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رصد همیشگی این بانک بر رشد نقدینگی، 
تصریح کرد: »بانک مرکزی مالحظات خود را برای رشد نقدینگی دارد و در صورت نیاز هم اقدامات الزم 
را انجام می دهد اما در این بخش بحث این است که در بخش رشد نقدینگی به دلیل مساعدتی که در رشد 
اقتصادی شده سعی بر این بوده که هدف تورمی و نرخ ارز در معرض خطر قرار نگیرند و تاکنون هم این 

مالحظه مدنظر قرارگرفته است.«

قربانی با تأکید بر اینکه در آینده بازهم باید رشد نقدینگی مورد پایش قرار گیرد، افزود: »به طور حتم باید در 
مواردی که برای حوزه نقدینگی مخاطره آمیز است اصالحات الزم انجام شود.« وی، ایجاد مرز روانی در 
افکار عمومی را یکی از اهداف منتقدان در بحث افزایش نقدینگی برشمرد و تصریح کرد: »این گروه سعی 
دارند این تفکر را ایجاد کنند که رقم هزار هزار میلیارد تومان رقم خاصی است و اگر نقدینگی از این رقم 
بگذرد اتفاق خاصی در اقتصاد کشور می افتد.«این مقام مسئول در بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرد: 
»نقدینگی یک عدد اسمی است و به لحاظ اسمی نیز این متغیرها در جامعه همواره در حال افزایش هستند 

و این در حالی است که در هیچ زمانی نقدینگی در جامعه کاهش نیافته است.«
این عضو هیات عامل بانک مرکزی در ادامه به ذکر مثالی درباره تغییر رقم نقدینگی پرداخت و گفت: »در 
مرداد سال 13۸5  نقدینگی از رقم 100 هزار میلیارد تومان گذشت و به مرز هزار هزار میلیارد تومان رسیده 
و مسئله خاصی اتفاق نیفتاده است.  این هجمه ها به نظر بنده تالشی برای ایجاد مرز روانی است.« معاون 
اقتصادی بانک مرکزی به عملکرد دولت یازدهم در بحث رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: »درمجموع 
اهدافی که در سال های 92 و 93 در نظر گرفته شده بود، به نحو مطلوب تحقق یافت ولی در سال 94 به 
دلیل شرایط رشد اقتصادی، تصمیم های مدیریتی رشد نقدینگی را به همراه داشت.« وی با اعالم دالیل 
رشد نقدینگی، اظهار داشت: »رشد نقدینگی در سال گذشته به دلیل تصمیم های دولت برای کمک به رشد 
اقتصادی از جمله تسهیالت خرید خودرو، خرید دین، کاهش نسبت سپرده قانونی و غیره بوده و این در 

حالی است که  این موارد با اهداف مشخصی انجام شده است.«
قربانی به قیاس نقدینگی در دولت یازدهم با دولت قبل پرداخت و گفت: »درحالی که نقدینگی در مردادماه 
سال ۸4 معادل 7۶7 هزار میلیارد ریال بود این رقم در بهمن ۸۶ به هزار و 5۶۶ میلیارد ریال رسیده بود.« 
وی، میزان رشد نقدینگی از مرداد ۸4 تا بهمن ۸۶ را معادل 104 درصد اعالم کرد و افزود: »این رشد از 
مرداد 92 تا بهمن 94 بر اساس ارقام همگن نقدینگی 75 درصد بوده است. یعنی دولت یازدهم طی دو سال 
 75 درصد رشد نقدینگی داشته ولی درعین حال عملکرد تورمی مطلوب و ثبات بازار ارز را هم مدنظر

 قرار داده است.«

گزارش

 آزادراه تهران-شمال هم کره ای شد

تسنیم: درحالی شرکت آزادراه تهران-شمال چند روز پیش بی توجه به ظرفیتهای داخلی پیش قرارداد فاینانس 
1/3 میلیارد یورویی را با شرکتی کره ای امضا کرد که قرارگاه خاتم االنبیاء پیش تر پیشنهاد تامین 40 درصد از منابع 

مالی ساخت باقیمانده آزادراه را داده بود.
مهران اعتمادی سه شنبه هفته گذشته با اشاره به امضای پیش قرارداد سرمایه گذاری یک میلیارد و 300 میلیون 
یورویی کره ای ها در منطقه سه آزادراه تهران-شمال گفته بود: »با هدف کوتاه کردن مدت اتمام پروژه، تامین و 
پشتیبانی مالی شرکا در آزادراه تهران-شمال )وزارت راه و بنیاد مستضعفان( تصمیم گرفتند از سرمایه گذاران 
خارجی مناسب به صورت فاینانس استفاده کنند.« وی تصریح کرد: »در این زمینه با شرکت های مختلفی از 
کشورهای چین، کره جنوبی، ایتالیا، ترکیه و آلمان مذاکره شد که در نهایت امروز با شرکت دوو کره جنوبی یک 
پیش قرارداد )MOU( امضا شد.« وی با اشاره به این که بر این اساس شرکت دوو یک میلیارد و 300 میلیون 

یورو برای منطقه 3 آزادراه تهران-شمال تامین مالی انجام می دهد، افزود: »در صورت نهایی شدن این قرارداد، 
دولت ایران طی 15 سال این مبلغ را بازپرداخت خواهد کرد.« وی با یادآوری این که طرفین ۶ ماه مهلت دارند که 
پیش قرارداد را نهایی کنند، گفت: »کارشناسان شرکت دوو چند دور آزادراه تهران-شمال را بررسی کرده  اند که به 
زودی بررسی کامل تری در این زمینه انجام می شود. پیش قرارداد ما با شرکت کره ای به صورت EPCF است.«
این در حالی است که قرارگاه خاتم االنبیاء طی سال های اخیر بارها برای ساخت  آزادراه تهران-شمال اعالم 

آمادگی کرد و حتی یک بار نیز با مصوبه دولت قبل در این پروژه تجهیز کارگاه کرد.
سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( به تازگی از آمادگی این قرارگاه برای اجرای 4 ساله 
 طرح آزادراه تهران-شمال خبر داده و گفته است: »این آمادگی را داریم 40 درصد منابع مالی اجرای آزادراه 

تهران - شمال را تامین کنیم و ظرف زمان مشخص شده منطقی تعیین شده به پایان رسانده و تحویل دهیم.«
وی با بیان این که ظرفیت های بزرگی در کشور وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد، تاکید کرد: »می توان  با 
محوریت قرارگاه پروژه  های عمرانی را به سرانجام رساند ، این همان صحبتی است که رهبر معظم انقالب بر آن 

تاکید دارند، ایران کشوری با نیروی انسانی مجرب، ظرفیت ها و تجهیزات مناسب و علم روز است.«

نبض اقتصاد  قیمت بازار سکه و طال
)تومان(

1/036/000سکه  تمام  طرح 

1/038/000جدید

533/000نیم سکه

291/000ربع سکه

200/000گرمی

 هر گرم طالی 
18106/010 عیار

 هر گرم طالی 
24141/340 عیار

 قیمت بازار ارز
)تومان(

3/445دالر آمریکا

3/935یورو

4/975پوند

943درهم امارات

3/580فرانك سوئیس

1/215لیر تركیه

930ریال سعودي

صادرات نفت ایران با احتساب میعانات 2 میلیون و 400 هزار بشکه

لزوم توجه به صنایع تکمیلی پتروشیمی در ایران
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فوت 17/5میلیون نفر بر اثر بیماری های 
نارسایی قلبی

درمان  معاون  آقاجانی،  محمد 
وزارت بهداشت می گوید:»براساس 
آمارهای سازمان  جهانی بهداشت، در 
سال 17/5میلیون نفر بر اثر بیماری های 
نارسایی قلبی فوت می کنند، که علت 
فوت ۴/ 7 میلیون نفر آنها گرفتگی عروق کرونر است. سه 
چهارم مرگ های قلبی در کشورهای با درآمد کم و متوسط 
رخ می دهد، لذا اکثر بیماری های قلبی، با تغییر سبک زندگی 
قابل پیشگیری است. دخانیات، غذاهای ناسالم، مشروبات 
الکلی و... به عنوان عوامل خطرساز بیماری های قلبی است. با 
مصرف غذای سالم، کنترل وزن، فعالیت بدنی و غیره، می توان 
از بروز بیماری های قلبی جلوگیری کرد. نوع سبک زندگی و 
رژیم غذایی نامناسب و عدم دسترسی مناسب به خدمات 
بهداشتی و درمانی، از عوامل شیوع باالی بیماری های قلبی در 
کشورهای در حال توسعه است. نارسایی قلبی باعث ناتوانی 
افراد و خروج بخشی از نیروی کار جامعه می شود.« آقاجانی 
با تاکید بر اینکه بیماری نارسایی قلبی در همه جای دنیا رو 
به افزایش است، ادامه می دهد: »متاسفانه شیوع و بروز این 
عارضه در حال افزایش است، به طوریکه ۲۰ میلیون نفر در 
سراسر جهان دچار این عارضه هستند. شیوع و بروز نارسایی 
قلبی با افزایش سن بیشتر می شود، بر اساس آمارهای سازمان 
بهداشت جهانی، ۶ تا 1۰ درصد جمعیت باالی ۶5 سال 
گرفتار نارسایی قلبی می شوند. هزینه درمان نارسایی قلبی 
۲ برابر هزینه های درمان سرطان است. براساس یک پژوهش 
که ۲ سال قبل انجام شده است، شیوع این عارضه ۸ درصد 
در جمعیت باالی ۶۰ سال است. شیوع نارسایی قلبی در ایران 
باالتر از متوسط آسیا و تقریبا ۲ برابر است، میزان شیوع در آسیا 

بین 1/3 تا ۶/7 درصد است.«
آقاجانی می گوید: »روند خدمات درمانی برای کنترل و 
کاهش مرگ های قلبی در کشور روبه بهبود است. تصویب 
سند ملی بیماری های غیرواگیر که بیماری های قلبی عروقی 
جزو مهمی از این سند است، یکی از کارهای خوبی است که 
در سال گذشته انجام شد. به منظور کنترل فشارخون و دیابت، 
برنامه های وزارت بهداشت روند خوبی داشته و تجهیزات 
تشخیصی و درمانی بیماری های قلبی در بیمارستان های 

وزارت بهداشت را تا حدود زیادی افزایش داده ایم.« 

ژنتیک عامل 50 درصد بیماری  
کاردیومیوپاتی

معاون  قادریان،  محمدحسین 
پزشکی  ژنتیک  گروه  آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص نقش 
سابقه خانوادگی و ژنتیک در ابتال به بیماری های قلبی به 
سپید می گوید: »حدود 5۰ درصد بیماری های قلبی اولیه به 
علت ژنتیک است و با توجه به ماهیت چند عاملی بودن این 
بیماری ها و پیشرفت های به دست آمده در تکنیک های توالی 
یابی ژن ها، بین 7 تا 15 درصد کاردیومیوپاتی با منشا فقط یک 
تا دو ژن دربعضی از جمعیت ها مشاهده شده است.« وی ادامه 
می دهد:  »این درحالی است که مطالعات جدید همبستگی 
بسیاری از ژن ها را به عنوان ریسک فاکتور برای بیماری های 
قلبی عروقی به صورت اولیه و ثانویه )مانند بسیاری از 
ژن های ایجادکننده دیابت و چاقی(  معرفی کرده است. 
در سال های اخیر بیش از 1۰۰ ژن مرتبط با کاردیومیوپاتی 
به کاردیومیوپاتی  مشخص شده اند، که 3۰ ژن مربوط 
هایپرتروفیک، ۴۰ ژن دیگر مربوط به کاردیومیوپاتی اتساعی 
و 1۰ مورد مربوط به کاردیومیوپاتی محدود کننده، 5 مورد 
کاردیومیوپاتی بطن راست ایجاد کننده آریتمی و 15 مورد 
کاردیومیوپاتی های دیگر است.« وی می گوید: »با توجه به 
شیوع بسیار باالی بیماری های قلبی عروقی و نیز ژن های 
مرتبط با این بیماری ها که از مطالعات فوق به دست آمده 
است، به نظر می رسد، علت ژنتیکی بودن بیماری های قلبی 
به صورت اولیه به بیش از 5۰ درصد برسد. الزم به ذکر است 
در صورت اضافه کردن ژن های درگیر در علل ثانویه این 
میزان باالتر از ۸۰ درصد موارد را شامل می شود.« قادریان 
در پاسخ به این سوال که آیا عوامل ژنتیکی لزوما در مادر و 
پدر به شکل اختالل قلبی دیده می شود یا ممکن است ژن 
آن به طور نهفته در مادر یا پدر وجود داشته باشد و به فرزند 
منتقل شود، می گوید:» در صورتی که اتیولوژی  بیماری قلبی  
یک یا چند ژن شناخته شده باشد، بیماری ژنتیکی است. پدر 
و مادر سالم از لحاظ فنوتیپ با دارا بودن ژن عامل بیماری 
و انتقال آن به جنین می توانند، واجد فرزند با بیماری قلبی 
شوند. الزم به ذکر است درمورد سندرم هایی که بیماری قلبی 
یکی از عالئم بیماری می تواند محسوب شود، پدر و مادر 
فاقد بیماری قلبی می توانند، با انتقال ژن بیماری فرزند خود را 
مستعد به آن سندرم کنند.« وی در ادامه درباره نشانه های اولیه 
اختالالت قلبی در نوزاد یا کودک می گوید: »تعداد زیادی از 
نوزادانی که بیماری مادرزادی قلبی دارند، در بدو تولد ممکن 
است، هیچگونه عالمت بالینی نداشته باشند و فقط واجد 
صدای غیر طبیعی قلب باشند. ولی در تعدادی دیگر کبودی 
که در اغلب موارد با افزایش سن بیمار شدت آن افزایش پیدا 
می کند، از عالئم  نوزادان محسوب می شود. یکی دیگر از 
عالیم بیماری مادرزادی قلب در شیرخواران تنگی نفس یا 
افزایش تعداد تنفس است که معموال در زمان تغذیه تعداد 
تنفس افزایش پیدا می کند.« وی درباره ارتباط اختالالت قلبی 

ژنتیکی و بروز سکته قلبی، می گوید:» بعضی از اختالالت با 
توجه به منشأ ژنتیکی آن،  اختالالت عضالنی  یا دریچه ای 
قلب ایجاد می کند که ممکن است، در دوران میانسالی و یا 
بعد از آن فرد را مستعد به اختالالت ارگان های دیگر کند. 
از طرفی سندرم های ایجادکننده این اختالالت ممکن است، 
زمینه را برای تخریب و یا مستعد کردن ارگان های دیگر جهت 
مرگ فرد مهیا سازد. درمان این نوع اختالالت قلبی با روشهای 
ژن درمانی بر اساس نوع ژن درگیر امکان پذیر است. به نظر 
می رسد، پیشگیری این دسته از بیماری ها با شناخت منشأ 
ژنتیکی آن با روش های PGD وPND  به مراتب ساده تر و 

امکان پذیرتر است.« 

4 تا5 هزار پیوند قلب در جهان
سیدحسین میرحسینی، متخصص 
قلب و عروق در گفت وگو با سپید 
روش های  جدیدترین  درخصوص 
درمانی نارسایی قلب می گوید: »بهترین 
پیوند آن  نارسایی قلب  درمان برای 
است. در کشور ما در این زمینه پیشرفت های خوبی صورت 
گرفته است. ما در منطقه خاورمیانه، در زمینه پیوند قلب 
حرفی برای گفتن داریم. در دنیا ساالنه ۴ تا 5 هزار عمل 
جراحی پیوند قلب انجام می شود. در حال حاضر در کشور ما 
هم این آمار روند افزایشی دارد  و قلب های مصنوعی است که 
همزمان با پیوند قلب به کار در کشور ما دستگاه های مورد نیاز 
نیز تهیه شده و درمان های دارویی جدید که از پس زدن کلیه 
جلوگیری کند یا داروهای آنتی بیوتیکی که از عفونت های 
قارچی و میکروبی جلوگیری می کند، وجود دارد. در دنیا هم 
از تکنیک که دستگاه ایکس ریبو استفاده می شود. این برای 
بیمارانی که قلب شان متوقف می شود، کاربرد دارد. درحالت 
عادی برای پیوند قلب و انتقال بیماران محدودیت داشتیم، 
اما با استفاده از این دستگاه می توان هشت ساعت قلب را با 
حالت تپش نگه داشت و انتقال داد. با این دستگاه می توان از 
قلب دهندگان مناسب تری استفاده کنیم. چراکه در دنیا مشکل 

بیماران قلبی، پیدا کردن دهنده مناسب است.«

یک سوم مردم از فشارخون رنج می برند
وی می گوید: »عدم استعمال دخانیات و رژیم غذایی 
مناسب، سهم بسزایی در کاهش نارسایی های قلبی دارد. 
یک سوم مردم از فشارخون رنج می برند، بدون اینکه اطالع 
داشته باشند. مهم ترین علت نارسایی قلبی هم فشارخون است. 
فشارخون بیماری خاموش است. کنترل دیابت و مصرف 
 قند، فشارخون می  تواند آمار ابتال به نارسایی های قلبی را 

کاهش دهد.«

ایران در پیوند قلب جایگاه خوبی دارد
و  جراح  زوکرمن،  اندرسون 
متخصص قلب و عروق از کشور 
اتریش  و رئیس بخش پیوند قلب 
وین، در گفت وگو با سپید، در خصوص 
جایگاه در زمینه پیوند قلب می گوید: 
» طی سفرهایی که به کشور ایران داشتم، مشاهده کردم که 
پیشرفت های قابل توجهی در ایران انجام شده و جایگاه خوبی 
در مقایسه با سایر کشورها دارد. ارتباط علمی ما با کشور ایران 

خوب است.«

ایران چیزی کمتر از ترکیه ندارد
مهدی ذوقی، متخصص قلب و 
عروق از کشور ترکیه، در گفت وگو 
با سپید می گوید: »درصد مبتالیان به 
نارسایی قلبی در اروپا 1/5 تا 3 درصد 
است، اما در ایران این عدد به ۸ درصد می رسد. در خصوص 
جلوگیری از بیماری های قلبی باید با اقدامات مختلف از 
جمله آگاهی بخشی به مردم را افزایش داد. مشکالت تنفسی 
از نشانه های نارسایی قلبی است، فشار خون، تنگی عروق 
 قلب و دیابت از مهم ترین عوامل ابتال هستند. از طرف دیگر،

5۰ درصد مبتالیان به نارسایی قلبی همزمان دچار تنگی عروق 
قلبی هم خواهند شد. «  وی می گوید: » ممکن است برخی از 
نارسایی های قلبی عالئم نداشته باشد و به همین دلیل ضروری 
است افراد از انجام اعمال خطرآفرین دوری کرده و آزمایشات 
در این زمینه را جدی بگیرند.« ذوقی به پیشرفت های ایران در 
این زمینه اشاره کرده و می گوید: »مراکز درمانی کشور در این 
زمینه مجهزتر و دسترسی به داروها بیشتر شده است، در ضمن 
از لحاظ تکنولوژی هم شاهد پیشرفت های بیشتری هستیم. 
امکانات در ایران کمتر از ترکیه است، اما از لحاظ آگاهی و 

بینش های علمی، ایران چیزی کمتر از ترکیه ندارد.«

موفقیت 75 درصد پیوندهای قلبی
رئیس  کاشانی،  شریف  بابک 
بخش قلب و عروق بیمارستان مسیح 
دانشوری در گفت وگو با سپید، به انجام 
ساالنه ۲5 عمل جراحی پیوند قلب در 
و  کرده  اشاره  درمانی  مجموعه  این 
می گوید: »بیش از 75 درصد عمل های پیوند قلب در 5 سال 
اول با موفقیت و افزایش طول عمر همراه است. بیماران مبتال 
به نارسایی قلب پیشرفته باید تحت نظر پزشک یک مرکز 
تخصصی بوده و با پیگیری مرتب و منظم از وضعیت بیماری 

خود آگاهی پیدا کنند.«

سعید علی پور پارسا
 متخصص اینترونشنال کاردیوگرافی

محمد اسدپورپیرانفر
فوق تخصص قلب و عروق

مشکل دستگاه های گران
نارسایی قلب، بیماری جدیدی نیست. درمان های دارویی از گذشته  برای 
آن وجود داشته است. به تدریج درمان های جدیدتر آمد. برای مثال، برای 
بیمارانی که نارسایی قلب شدید و مشکالت هدایتی در قلب دارند، جاگذاری 
باتری های ویژه یا سی آرتی وجود دارد که از حدود 1۰ سال گذشته در ایران 
قابل انجام است. پیوند قلب نیز یکی از راه های درمان آن است. اما این روش در 
مقایسه با سایر پیوندها، یک ضعف دارد، اینکه از قلب فقط عدد در بدن وجود 
دارد. لذا برای پیوند قلب تنها از مرگ مغزی می توان قلب گرفت. دهنده ها 
محدود هستند و افراد منتظر مدت ها در لیست هستند. تجهیزات کمکی که 
با عنوان جایگزین پیوند قلب است، نیز می تواند تا چندماه بیمار را نگه دارد. 
این تجهیزات EVAD نام دارد و داخل عروق تعبیه شده و کار پمپاژ قلب 
را تسهیل می کند. بعضی بیماران مدت ها با این تجهیزات زندگی می کنند. 
از دستگاه EVAD قلب که یک دستگاه کمکی برای قلب است، فقط سه 
مورد در ایران هست. دستگاه دیگری برای بیماران بستری استفاده می شود، 

به نام اکمو )ECMO(. استفاده از این دستگاه ها محدود است و امید است 
که در آینده بیشتر از آنها استفاده شود. مشکل در به کارگیری دانش نیست، 
بلکه مشکل در هزینه ها است. چراکه هزینه سنگینی را به سیستم سالمت و 
بیمار تحمیل می کند. تهیه این دستگاه ها از لحاظ مالی سخت است. از جمله 
داروهای جدید که دراین حیطه وجود دارد،  LCZ است که در آینده نزدیک 
وارد می شود و برای بیماران نارسایی قلب تجویز می شود.  مشکالت ناشی از 
تحریم و مسائل مالی هنوز گریبان گیر حوزه پزشکی است. با اینکه تحریم  ها 
برداشته شده است، عمال بعضی شرکت ها با ایران همکاری نمی کنند. شرایط 
نسبت به قبل بهتر شده، اما هنوز تا حد ایده آل فاصله وجود دارد. تفاوت قیمت 
ارز موجب باال بودن نرخ است و از طرف دیگر، بیمه ها وسایل گران قیمت را 
پوشش نمی دهند. در هر بیماری، پیشگیری بهتر از درمان است. این پیشگیری 
هزینه کمتری می تراشد. به محض رخداد بیماری هرینه چندبرابر می شود. 
در هر جامعه معموال سه تا چهار درصد مردم نارسایی قلبی های شدید تا 
خفیف دارند. از آنجاکه شایع ترین علت نارسایی قلب، گر فتگی عروق است، 
باید جلوی گر فتگی عروق گرفته شود. برای این منظور کنترل چربی خون، 
فشارخون، ورزش و کنترل وزن و استرس ها کمک کننده است. بنابراین هرچه 
فرد نسبت به اینها واقف باشد، بیشتر در هزینه ها صرفه جویی می کند. آگاهی 

دادن به مردم نیز اهمیت ویژه ای دارد.

ورزشکاران باید تحت نظارت باشند
موارد ورزشکارانی که اخیراً دچار ایست قلبی شده اند، زمینه این باور غلط را 
به وجود آورده اند که ورزش نه تنها برای سالمت قلب مفید نیست، بلکه مضر هم 
هست و برخی همین را دلیلی برای ورزش نکردن می دانند. چیزی که ورزشکاران 
باید در نظر داشته باشند، رعایت دقیق رژیم غذایی است. فردی که به صورت 
حرفه ای ورزشی را دنبال می کند نمی تواند برنامه غذایی بدون نظارتی داشته باشد 
و در برنامه غذایی وی، همه ویتامین ها و منابع معدنی مورد نیاز باید وجود داشته 
باشد. برخی از ورزشکاران به اشتباه گمان می کنند از آنجایی که ورزش می کنند 
بنابراین بدن آنها در سالم ترین شکل خودش قرار دارد و مجاز هستند هر ماده غذایی 
را بخورند. از سوی دیگر، ورزشکاران به همان اندازه مردم عادی و حتی بیشتر 
به بررسی های متعدد پزشکی نیاز دارند و به صورت مستمر باید تحت نظارت 
مستقیم پزشکی باشند. این در حالی است که بسیاری از ورزشکاران حرفه ای ما، 
تا مدت ها به پزشک مراجعه نمی کنند که این تصورهم باید برطرف شود. استفاده 
از مکمل های ورزشی نیز بیش از هرچیز می تواند به مشکالت قلبی-عروقی منجر 

شود. نمی توان گفت استفاده از این مکمل ها باعث مرگ ورزشکاران می شود، ولی 
قطعاً به بروز مشکالت قلبی کمک می کند. بیماری از باکوداشتم که ورزشکار و 
وزنه بردار بود. به اندازه ای از مکمل های ورزشی استفاده کرده بود که حجم قلب 
دو برابر اندازه عادی بزرگ شده بود. این موضوع باعث شده بود تا درد شدید در 
قفسه سینه داشته باشد و نتواند به خوبی نفس بکشد.  البته این موضوع را هم باید 
نظر گرفت که قلب می تواند ایست ناگهانی داشته باشد، بدون اینکه تا پیش از آن 
هیچ نشانه ای از مشکالت یا حتی دردهای قلبی در بیمار وجود داشته باشد. به همین 
دلیل این موضوع را نیز باید در ورزشکاران در نظر گرفت. هرچند که کمتر پیش 
می آید افرادی که به صورت مستمر فعالیت و تحرک فیزیکی دارند، دچار این نوع 
از ایست های قلبی بدون نشانه شوند. با این حال بسیاری از ورزشکاران هستند که 
این عالئم را در خود مشاهده می کنند. یعنی تعداد زیادی از آنها دردهای قفسه سینه 
و نفس تنگی های مداوم را دارند و تمام نشانه های بیماری های قلبی در آنها دیده 
می شود. اما خود آنها این نشانه ها را نادیده می گیرند و با سهل انگاری درد را تحمل 
می کنند. این در حالی است که جدی نگرفتن این مسائل و درمان نکردن بیماری، 
باعث می شود بیماری به صورت ناگهانی و با بروز شدید خودش را نشان دهد و 
بعد عموم مردم به این تصور غلط می رسند که ورزش کردن منجر به بیماری های 
قلبی می شود. باید یادآوری کرد که در بسیاری از موارد بیمارانی که مشکالت قلبی 

و عروقی دارند، نباید ورزش های سنگین انجام دهند.

تازه ترین آمارها از ابعاد بیماری های نارسایی قلب و پیوندها در ایران و جهان

شیوع نارسایی قلبـی در ایران، باالتر از متوسط آسیـا
سمانه جعفری

 
فشارخون،  همچون  زمینه ای  بیماری هایی 
چربی خون، چاقی و ... می تواند قلب را در عملکرد 
طبیعی ناتوان کند. بنابراین لزوم غربالگری ها و 
توجه به سابقه خانوادگی در ابتال به بیماری های 
ایجاد  زمینه  که  بیماری هایی  و  قلبی-عروقی 
اختالالت و نارسایی های قلبی را ایجاد می کنند، 
بیش از پیش مورد تاکید است. از طرفی ابتال به 
نارسایی قلبی، بیمار را با محدودیت های زیادی 
مواجه می کند. سبک زندگی، رژیم غذایی و 
ورزش و سایر افعال زندگی تغییر یافته و رعایت 
تمام نکات فرد را از روند طبیعی خارج می کند. 
ساالنه آمار زیادی از مرگ ومیرها به نارسایی ها 
 و بیماری های قلبی اختصاص دارد. این پرونده 

در باره نارسایی قلبی بیشتر توضیح می دهد. 

سرپرستار بخش پیوندقلب  بیمارستان مسیح دانشوری
پرستار پرتوان کم  داریم

لیال سلیمی نژاد، سرپرستار بخش پیوند قلب بیمارستان 
مسیح دانشوری در گفت وگو با سپید به اهمیت نقش 
پرستار توانمند و آموزش دیده  در حیطه نارسایی قلب 

می پردازد که در ادامه می خوانید. 

سپید: پرستاران ما چقدر در زمینه نگهداری از بیمار قلبی، توانمند هستند؟
چالشی که در حال حاضر در مقوله پرستاری با آن مواجه هستیم، این است 
که پرستارانی که در بخش بالین کار می کنند، چه در مقطع کارشناسی و چه 
در مقطع کارشناسی ارشد، توانمندی مراقبت های خاص از بیماران بستری 
در سی سی یو یا بیماری که پیوند قلب شده را ندارند. این چالش به این معنا 
است که پرستار می گوید، دوره های آی سی یو، سی سی   یو و مراقبت های ویژه 
را گذارنده و مدرک انجمن قلب را دارم، اما عمال در مراقبت از بیمار بدحال 
ضعف دارند و نکات کلیدی که باید در مراقبت از بیمار بدانند را در کاربرد 

آموخته ها بلد نیستند. 
سپید:  توانمند نبودن اکثر پرستاران از کجاست؟

این چالش باید از برنامه های آموزشی و کیفیت آن در سطح دانشگاه مورد 
بررسی قرار گیرد. اساتید باید در آموزش پرستاران بر نکات آموزشی و کاربردی 
تاکید بیشتری داشته باشند تا این آموزش ها برای پرستار نهادینه شود. اینکه چه 
اقداماتی انجام دهیم، تا پرستار توانمندی شویم، مهم است. توانمندی چه در 

مهارت های عملی و چه در اطالعات و مدیریت وظایف محوله.
سپید:  پرستار متخصص چه وظایفی برعهده دارد؟ 

یک پرستار باید به موقع تشخیص دهد که بیمار نیاز به پزشک، یا انجام آزمایش 
دارد. مثال وقتی بیمار دچار عارضه دارویی می شود، پرستاری که اولین خط 
درمان است، بر بالین وی حاضر شود. اینها اهمیت حضور یک پرستار بالین در 
مواجهه با بیمار نارسای قلبی یا پیوندی را بیان می کند. بیمار قلبی، دارو مصرف 
می کند، عارضه ها و واکنش های دارویی که بیمار از خود نشان می دهد، مهم 
است. بسیاری از این واکنش ها، حساسیت دارویی است و امکان سوق بیمار 
را به سمت مرگ زیاد می کند. بنابراین پرستار باید همیشه مراقب واکنش های 
غیرعادی باشد. او باید  درصورت بروز حساسیت دارویی گروه فارماکولوژی 
بیمارستان را در جریان بگذارد. از طرف دیگر امکان خطای دارویی هم هست. 
چیزی که در بیمارستان ها اتفاق می افتد. پیوند قلب، آخرین خط درمان بیماران 
نارسایی قلبی است. پرستار پیوند، با بیماری مواجه است که نبض زندگی اش 
ناکوک است. عمل پیوند، یک کار تیمی است. در راس این تیم یک پرستار قرار 
دارد که باید با تمام متخصصان هماهنگ باشد، اگر بیمار تب کند، متخصص 
عفونی حاضرشود، اگر بیمار دچار خونریزی شده، جراح داخلی و چنانچه ریه 
بیمار دچار مشکل شده، متخصص ریه را باخبر کند.  در مقوله پرستاری کمبود 
نیروی انسانی کارآمد، توانمند و متخصص معضل اصلی محسوب می شود. 
نکاتی که در نگهداری بیمار نارسای قلبی یا پیوندی در کتاب ها نوشته شده 
است، تا وقتی به مرحله اجرا و عملیاتی درنیاید، فایده ای ندارد. پرستاران بخش 
پیوند، بعداز پزشک مهم ترین نقش را در حیات و بهبودی بیمار بازی می کنند. 
نارسایی های قلبی، بیماری نیست، بلکه سندرم است. نگهداری و مراقبت  از 
سندرم ها نیاز به آموزش تخصصی و توجه ویژه دارد. این بیماری سن ندارد، 
ممکن است، کودکی که تازه متولد شده تا فرد سالمند را درگیر کند. بعضی 
کودکان تازه متولد شده، به صورت ژنتیکی دچار عارضه قلبی هستند. کودکانی 
که در اثر سرماخوردگی ویروسی مبتال به نارسایی قلب می شوند، و فردی که در 
اثر چاقی و رعایت نکردن رژیم غذایی در طول زمان مبتال به نارسایی می شود، 
گستره این بیماران را فرا می گیرند. لذا باید اقدامات و برنامه هایی که دردست 
داریم، را گسترش دهیم. از توسعه درمانگاه های نارسایی قلب گرفته تا افزایش 

نیروی پرستاری متخصص برای نگهداری بیماران خاص. 
سپید:  سخن آخر؟

حدود ۸۰ تا 9۰ درصد بیماران ما ارجاعی از شهرستان ها هستند. چنانچه این 
امکان باشد که درمانگاه های تخصصی قلب در اکثر شهرستان ها ایجاد شود، 
مدیریت و نگهداری بیماران آسان تر است. بیماری که عارضه قلبی دارد، زمان 
طوالنی را درگیر بیماری خواهد بود، لذا چیدن برنامه روزانه و برنامه ریزی و 
اینکه با رعایت مسائل مربوط به بیماری، چطور از پس کارهای دیگر برآید، 

برعهده پرستار است. درواقع پرستاران خط مقدم درمان بیمار هستند.



مرگ و پنگوئن

شخصیت اصلی داستان نویسنده ای است به نام ویکتور. او با حیوان خانگی اش که یک 
پنگوئن است، زندگی می کند. باغ وحش به دلیل اینکه نمی توانسته از پس هزینه نگهداری 
خانگی  حیوان  یک  صاحب  ویکتور  به این ترتیب  و  فروخته  را  آن ها  برآید  پنگوئن ها 
می شود. نویسنده جوان قصه عاشق نویسندگی است. پس از رد داستان هایش از سوی 
مجالت مختلف، یکی از روزنامه ها او را برای کار عجیبی دعوت به همکاری می کند. از 
ویکتور دعوت می شود تا برای شخصیت های مهم آگهی ترحیم بنویسد و نکته جالب 
اینکه افرادی که برای آن ها آگهی ترحیم نوشته می شود کماکان زنده اند و همگی از افراد 
مهم و صاحب نفوذ اوکراین هستند. در ادامه داستان ویکتور خیلی اتفاقی صاحب یک 
دخترخوانده می شود و با پرستاری که برای نگهداری از او استخدام کرده بود، زندگی 
به یک  این خانواده شبیه  او صاحب یک خانواده می شود. ظاهر  به این ترتیب  می کند. 
خانواده خوشبخت و معمولی است اما درواقع هیچ کدام از چیزهایی که ویکتور به دست 
آورده متعلق به او نیست حتی پنگوئن هم دچار بیماری قلبی است و به قلب یک کودک 

چهارساله برای ادامه حیات نیاز دارد. در کل، کتاب مرگ و پنگوئن روایتی سرد و متفاوت دارد و داستان های عجیب و 
غیرواقعی اش روی مرز واقعیت و رویا حرکت می کند. نویسنده این کتاب، آندری کورکف اوکراینی است و کتاب مرگ و پنگوئن 

به رویدادهای دهه ۹۰ میالدی اوکراین پس از فروپاشی می پردازد. 

جهان فلسفی استنلی کوبریک

بخش  پنج  در  کوبریک  استنلی  فلسفی  جهان  کتاب 
همراه تصاویر جالب از این فیلمساز، نگاهی ویژه به 
جهان بینی و اندیشه های فیلمساز شهیر دارد.   جنگ،   
عشق،   معنای زندگی، تاریخ و درنهایت آینده ازجمله 
مباحثی هستند که انواع نسبت هایی را که بین دو حوزه 
فلسفه و سینما برقرار است با تحلیلی موشکافانه ارزیابی 
ساخته  فلسفه  برای  فیلم  کوبریک  جهان  در  می کند. 
آنچه  هر  بر  فیلم  َکِول«  »استنلی  گفته  به  و  می شود 
فلسفه درباره واقعیت و بازنمایی،هنر و محاکات،زبان 
و بیان،بازیگران و کاراکتر ها،شکاکیت و جزم گرایی و 
درباره حضوروغیاب گفته است پرتو تازه ای می افکند. 
»جری گودیناف«، نظریه پرداز فیلم، در یکی از مقاالت 

خواندنی اش این پرسش جالب توجه را مطرح می کند که 
فیلسوف چه دلیلی برای رفتن به سینما می تواند داشته باشد؟ او به چهار دلیل عمده اشاره می کند که 
طبق آن ها فیلسوف از آن حیث که فیلسوف است، ممکن است پایش به سالن سینما و تماشای فیلم 
باز شود. دالیل او می تواند نقطه آغاز مناسبی برای خواندن این کتاب مهم باشد. فیلسوف »فلسفه 
فیلم« را به منزله رهیافتش انتخاب می کند و فیلم می تواند برای پاره ای مضامین و مسائل بغرنج فلسفی، 

»تمثیل« یا »آزمایش فکری« فراهم آورد. 

پیکار در برلین 

روزنامه پیکار که در فاصله بهمن ۱۳۰۹ تا دی ماه ۱۳۱۱ در برلین و وین در 
مقام یکی از نشریات وابسته به حزب کمونیست ایران منتشر می شد، بیشتر 
به دلیل انتشار مطالبی اهمیت دارد که بدلیل سانسور و خفقان سیاسی حاکم 
بر ایراِن دورة رضاشاهی امکان چاپ آن ها در داخل کشور فراهم نبود. در 
این مجموعه عالوه بر آثار و نوشته هایی که جنبة افادة مرام داشتند و تبلیغ 
دیدگاه های نظری کمونیست های ایرانی، بخشی نیز به اخبار و گزارش هایی 
اختصاصی دارد در بیان فقر و فالکت حاکم بر طبقات کارگر و دهقان و 
تالِش گاه به گاه آن ها برای تغییر این وضع که با سیاست های سرکوب گرانة 
نظام حاکم روبه رو می شد. البته پیکار و دیگر نشریات مشابه فقط »مخبر 
صادق« حوادث و رخدادها نبودند؛ تعبیر و تفسیر این حوادث و رخدادها 
بر اساس یک نگاه مشخص حزبی که دفاع از منافع و دیدگاه های اتحاد 
شوروی رکن اصلی اش را تشکیل می داد نیز از ویژگی های آن است در این 

مجموعه تمامی شماره های منتشر شدة پیکار به صورت چاپ تصویری ارائه شده است و عالوه بر مقدمه ای 
در توضیح بازتاب دیپلماتیک انتشار پیکار در اروپا و تالش های دولت ایران برای جلوگیری از ادامة انتشار آن، مجموعه ای 

از اسناد و گزارش های مختلف نیز در توصیف جوانب دیگر بحث گرد آمده و پیوست شده است.

آدام بید 

در سلسله رمان نویسان بزرگ انگلیسی در قرن نوزدهم، 
که از جین آستین و خواهران برونته آغاز می شود و به 
چارلز دیکنز و تاماس هاردی می رسد، جورج الیوت 
به سبب مهارت و ژرف بینی اش در توصیف انگیزه ها 
مقام منحصربه فردی دارد، به طوری که بسیاری از 
نقادان مدرن، او را بزرگ ترین رمان نویس انگلیسی 
قرن نوزدهم می دانند. آدام بید رمانی است درباره  
آدم های معمولی که زندگی ساده ای دارند و روابط 
آن ها نیز در محیط کوچکشان ساده می نماید، اما آیا 
این نظم عادی ادامه می یابد؟ تقدیر چه ها در آستین 
دارد؟ بانو مری ان )مریَن( نویسنده این اثر زاده 

۲۲ نوامبر ۱۸۱۹ و درگذشته ۲۲ دسامبر ۱۸۸۰، با نام مستعار مردانه جورج الیوت داستان 
می نوشت. او از روشنفکران ممتاز زمانه اش بود و شناخت جامعی از هنر، موسیقی، الهیات، روان شناسی، 

جامعه شناسی و علوم طبیعی داشت و به چندین زبان نیز مسلط بود. 

 چه کسی موتسارت را کشت؟   

 کتاب »چه کسی موتسارت را کشت؟« مشتمل بر داستان هایی است که درواقع 
بیانگر حقایقی از زندگی موسیقی دانان مشهور و نام آشنا است. »ارنست ویلهلم 
هاینه« که تاکنون چند داستان های کوتاه   و رمان به رشته تحریر درآورده در 
کتاب حاضر نکاتی از زندگی هنرمندان موردنظرش ارائه می دهد که به راستی 
سوال برانگیزند و در زندگی نامه های این هنرمندان هیچ اشاره ای به آن ها نشده 
است. نویسنده در این کتاب تالش می کند تا با اطالعات دقیقی که به خواننده 
عرضه می کند او را به پرسش وادارد. پرسش هایی چون؛ به راستی چه کسی 
موتسارت را کشت؟ یا اینکه »پاگانینی« آن شش سال نامعلوم  زندگی اش را کجا 
به سر برده است و پرسش هایی ازاین دست که نویسنده به آن ها پاسخی نمی دهد 
و آن را برعهده خواننده می گذارد. عناوین و موضوعات کتاب حاضر که همگی 
به صورت سوال  است که عبارت اند از: »چه کسی موتسارت را کشت؟«، »چه 
کسی سر از بدن هایدن جدا کرد؟«، »چرا پاگانینی سکوت کرد؟«، »چه کسی 

چایکوفسکی را به دامان مرگ کشاند؟«، »چه کسی به هکتور برلیوز کمک کرد؟« 
و »چگونه دانکن خفه شد؟« »ارنست ویلهلم هاینه« در ژانویه در سال ۱۹۰۰ در برلین دیده به جهاد گشود. او در رشته تاریخ ادبیات 
آلمانی و معماری مشغول به تحصیل شده و در همین دوره، سرپرستی یک ساله عملیات ساختمانی در شهر آنکارا به او پیشنهاد 
شده و پس از گذراندن این دوره او مهندس ساختمان شد و بعد ها باستان شناس و نویسنده... داستان های هاینه اکثرا جنبه انتقادی 
دارند و گاهی عجیب وغریب و مبهم به نظر می آیند، اما به نوعی غافلگیرکننده و شگفت انگیزند. هنر این نویسنده در این است که 

در نوشته هایش، با چند جمله به نقطه عطف رسیده و خواننده را شگفت زده می کند. 

موج دوم تجدد آمرانه در ایران

برای کسانی که سری در مطالعه مجله و روزنامه دارند، نام سعید 
لیالز آشناست؛ روزنامه نگاری که از سال ها پیش در خصوص اقتصاد 
و به ویژه اقتصاد ایران قلم می زد، در مقطعی مدیر یک مجموعه 
اقتصادی شد، کار حزبی کرد و باز به حوزه اقتصاد بازگشت. این 
کتاب، حاصل تحقیقات او برای پایان نامه دکترایش است که تاریخ 
معاصر اقتصاد ایران و سه برنامه عمرانی اجرا شده را می کاود. او 
در مقدمه می نویسد: »برنامه های اول و دوم با انضباط بسیاری به 
اجرا درآمد اما برنامه سوم به موج افزایش شدید درآمدهای نفتی 
برخورد که در سر راه خود تقریبا همه چیز را برای همیشه با خود 
برد؛ از برنامه و برنامه ریزی گرفته تا خود رژیم شاه. در عین حال 
از اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی برخی تحوالت بین المللی مانند 
جنگ اعراب و اسرائیل، کودتای حزب بعث اعراق، زمین گیر شدن 

ایاالت متحده در جنگ ویتنام، بحران واترگیت و... به شدت گرفتن دیکتاتوری در ایران و تسریع 
روند فروپاشی کمک کرد. در پایان، اختاللی کوچک در درآمدهای نفت که به شدت بر شکاف طبقاتی افزوده بود، 

کافی بود برای فروپاشیدن نظامی که پس لرزه های سقوط آن هنوز ادامه دارد.« 
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این  کتاب  راهنمایی  جامع  و آموزنده  در 
باره حقایق  مربوط  به  مرض  قند است  
که  به  ویژه  برای  کسانی  نوشته  شده  که  
سنّشان  چهل  سال  یا بیشتر است . در این  
کتاب  جزئیات  به  زبان  ساده  در اختیار 
خوانندگان  قرار گرفته  است  و به مسائلی 
نظیر اینکه دیابت  چیست ،  چگونه باید   
از مبتالیان  به  دیابت  مراقبت کرد، برنامه  
غذایی ، ورزش  و خودآسایی ، قرص های  
کاهنده قند خون ، انسولین ، کنترل  قند 
خون ، عوارض  دیابت  و جلوگیری  از 

آن ها، خودیاری ، لذت  بردن  از زندگی 
و... از موضوعاتی است که در این کتاب می خوانید.

و  موضوعی«  »روابط  اصطالحات 
در  گذشته  سال  چند  طی  »خود« 
جایگاه  روان کاوی  متون  از  بسیاری 
اصلی را تصرف کرده اند. روابط موضوعی 
معموالً به معنای روابط شخصی است 
و موضوع اصطالحی تخصصی است 
به معنای »آنچه سوژه با آن در ارتباط است«.  
مباحث مرتبط با روابط موضوعی غالباً به 
روابط اولیه کودک و مادر و چگونگی 
و  کودک  درونی  دنیای  شکل گیری 
روابط آتی فرد بزرگسال تحت تأثیر 
این روابط اولیه معطوف اند. »خود« 

واژه ای سه حرفی که سادگی فریبنده ای 
دارد، نزد روان کاوان معاصر واجد معانی پیچیده و دالالت بحث انگیزی بوده 
است. »خود« به من در مقام یک شخص، یا به یک موجود فعال و یا به نوعی 

بازنمایی از خویش که درون ایگو جای دارد، داللت می کند.

این  کتاب  حاوی  اطالعات  موردنیاز 
پروستات   بیماری های   مورد  در 
است . ساندرا سالمانز مولف  کتاب ، 
بررسی های  گسترده ای  در مورد همه 
ابعاد موضوعات  وابسته  به  پروستات  
انجام  داده  و یافته های  خود را به  زبانی  
گویا به صورت  پرسش  و پاسخ  بیان  
شخصی   هر  چنان که   است ؛  کرده  
باشد  اطالعاتی   چنین   خواهان   که  
استفاده   آن   از  می تواند  به سادگی  
کند و آگاهی عمومی اش را درباره 

این بیماری باال ببرد. 

مایکل اوشی در کتاب اندیشیدن درباره مغز ما را با بیان ساده و روان 
اعصاب  علوم  چارچوب  درعین حال  و 
کارکردهای  و  مفاهیم  بنیادی ترین  با 
از  کتاب  نویسنده  می کند.  آشنا  مغز 
و  است  معاصر  بنام  نوروساینتیست های 
آن  کارکردهای  و  مغز  علمی  مطالعه  از 
علوم  موضوع  چالش انگیز ترین  به عنوان 
اعصاب در قرن بیست و یکم یاد می کند. 
نادانسته های  اینکه  از  او در مقدمه کتاب 
کنونی نوروساینس درباره مغز و کارکردهای 
آن سبب شد، نتوانند جان دخترش لیندا 
را که به بیماری مغزی دچار بود، نجات 
دهند، اظهار تاسف می کند و امید دارد 

با پژوهش های جدید نوروساینس در قرن 
بیست و یکم درباره نادانسته های مغز و کارکردهای آن در آینده بتوانند 

جان بیماران مغزی را نجات دهند.  

قفسه ای برای سالمت

دیابت

درآمدی بر روابط موضوعی و روان شناسی خود

پروستات

اندیشیدن درباره مغز
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خبــر

سپید: انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شد، 
پیش بینی ها این بود که مجمع تشکیل نشود و علی 
کفاشیان به ریاستش در این فدراسیون ادامه بدهد. 
گمانه زنی ها این بود که اگر کار مجمع که دیروز 
تشکیل شده بود،  به رای گیری کشید، رقابت اصلی 
بین مصطفی آجرلو و مهدی تاج باشد. هر دو این 
نامزدها، علی کفاشیان را به عنوان نایب رییس اول 
معرفی کرده بودند و صحبت از این بود که رییس 
فدراسیون سابق از هر دو آنها حمایت می کند، حتی 
آجرلو در مصاحبه هایی که داشت، در جواب کسانی 
که با تردید پرسیده بودند مگر امکان دارد کفاشیان 
همزمان از دو نفر حمایت کند،  با خوش بینی گفته بود 
که او قول داده است. اما نتایج دیروز انتخابات نشان داد 
قول کفاشیان به آجرلو صوری بوده،  چرا که اختالف 
رای تاج با نفر دوم، آجرلو به حدی زیاد بود که در 
همان دور اول برنده اعالم شود. پیش بینی این بود که 
تاج با آجرلو رای نزدیک به هم داشته باشند و در دوم 
رییس آینده مشخص شود. اما تاج 50 رای داشت، 
آجرلو 15 رای و عزیزاهلل محمدی، کاندیدای دیگر 
این انتخابات 6 رای. تنها دو رای باطله هم به صندوق 

ربخته شده بود. 
این که رییس جدید فدراسیون دیروز در  با 
آکادمی کمیته ملی المپیک انتخاب شد،  اما رییس قبلی 
همچنان در فدراسیون ماندگار شد. تاج همان طور که 
وعده داده بود، کفاشیان را به عنوان نایب ریس اول 
معرفی کرد و او با 64 رای به یک رده پایین تر آمد. الهه 
عرب عامری هم نایب رییس سوم ماند. او با 46 رای 
مسوولیت فوتبال و فوتسال زنان را برای بار دیگر به 
عهده گرفت. محمود  اسالمیان برای نایب رییسی 
دوم نامزد شد اما دو رای کم آورد. قرار است در جلسه 
بعدی مجمع عمومی فدراسیون، نایب رییس دوم 

انتخاب شود.  

اعتراض آجرلو به دخالت پسر هاشمی و 
جهانگیری

وزارت ورزش و جوانان بارها مدعی شده بود 
که در انتخابات فدراسیون فوتبال دخالتی نمی کند، 
اتفاقاتی هم در این یکی دو ماه گذشته،  این ادعا را تایید 
می کرد اما دیروز بعد از انتخابات، مصطفی آجرلو، نه 
تنها وزارت ورزش که دولت و ... را زیر سوال برد و 
به آنها اتهام زد که در به ریاست رسیدن مهدی تاج 

دخیل بود. 
معاون  جهانگیری،  اسحاق  نقش  آجرلو، 
اول رییس جمهوری را در این انتخابات با نقش 
دانست:  یکی  قبل  دوره  در  احمدی نژاد   محمود 
»آقای جهانگیری کاری را در فوتبال کردند که آقای 
احمدی نژاد چند سال پیش انجام دادند. هیچ فرقی 
بین دولت فعلی و دولت سابق وجود ندارد. وای 
به حال مردم که چنین فوتبالی داریم. به 8 سال قبل 

بازگشتیم.«

آجرلو در این اتهامات یاسر هاشمی، پسر هاشمی 
رفسنجانی را هم بی نصیب نگذاشت: »روز قبل  از 
انتخابات از دفتر آقای یاسر هاشمی خبر رسید که 
آرای عزیزی خادم به سمت دیگری می رود.« آجرلو، 
محمود اسالمیان، کاندیدای نایب رییسی فدراسیون 
را هم متهم کرده و گفته است که او برای تاج رای جمع 
کرده بود. او با کنایه این انتخاب را به دولت امید و 

تدبیر تبریک گفت. 

تاج: تماس با جهانگیری را تکذیب 
می کنم 

تاج در مقابل اعتراضات آجرلو،  اطمینان داد که 
انتخابات سالم برگزار شده است. توجیه او این بود 
که اگر دستانی در تغییر آرای اعضای مجمع دست 
داشته اند، می توانند اسالمیان را هم به نایب رییس دوم 
برسانند، اما او رای نیاورد: »خوشبختانه وزیر ورزش 
و جوانان به همراه معاونش از نزدیک مجمع انتخاباتی 

را دیدند. محمود اسالمیان از طرف من انتخاب شده 
بود و احساسم این بود که حضورش در هیئت رئیسه 
مؤثر خواهد بود، ولی رأی نیاوردن او نشان می دهد که 
مجمع مستقل بوده است.« او با همین دلیل تماس با 
جهانگیری را هم تکذیب کرد: »به شدت این موضوع 
را تکذیب می کنم. اگر قرار به تماس گرفتن باشد، 

اسالمیان باید بیشترین رأی را می آورد. 
با حضور تاج در راس فدراسیون او باید از ریاست 
سازمان لیگ کنار برود. شاید این اتفاق در حالی که 
فقط دو هفته تا پایان لیگ مانده، منطقی نباشد اما تاج 
دیروز گفت که از امروز دیگر رییس سازمان لیگ 
نیست: »به زودی دبیرکل فدراسیون فوتبال و رئیس 

سازمان لیگ را معرفی می کنیم.«

دور از چشم رسانه ها
انتخابات دیروز با اتفاقات غیرمنتظره ای برای 
خبرنگاران همراه بود. از چندی پیش در بیشتر 
مجامع انتخاباتی اجازه ورود به خبرنگاران داده 
نمی شود اما آنها بیرون از سالن اصلی، تصویری 
از اتفاقات مجمع با خبر می شوند. دیروز حتی 
این امکان هم برایشان فراهم نشد. در بیست دقیقه 
ابتدایی مجمع به تصویربردار مراسم اجازه نداده 
بودند وارد سالن شود.  بعد از اعتراض خبرنگاران 

این مشکل حل شد. 
دیروز به خاطر حساسیت باالی انتخابات شبکه 
ورزش در نظر داشت، جریان مجمع مستقیم پخش 
 کند و واحد سیاری را هم به ورزشگاه انقالب اعزام 
کرده بود اما محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان 
با این استدالل که بحث های درونی مجمع نیازی به 
پخش ندارد، با رفتن مذاکرات روی آنتن پخش زنده 
مخالفت کرد. فقط مراسم ابتدایی مجمع از شبکه 

ورزش پخش شد. 

المپیک

بازگشت قهرمان 
بازی های  سهمیه  سوریان  حمید  سپید: 
المپیک ریودوژانیرو را گرفت تا هم به انتقاداتی 
که از او می شود، پایان بدهد و هم کشتی 
فرنگی را به رکورد جدیدی برساند. سوریان، 
فرنگی کار وزن 59 کیلوگرم است که در سه 
مسابقه گزینشی المپیک شکست خورده بود 
و به همین دلیل با انتقادات زیادی روبه رو بود. 
حتی انتقادات از او به حدی رسیده بود که 
محمد بنا، سرمربی تیم ملی مردد شده بود برای 
گزینشی آخر که روز جمعه در استانبول برگزار 
شد، کشتی گیر دیگری را جایگزین کند. اما 
سوریان روی تشک استانبول رفت و در کنار 

قهرمانی، با سه ضربه فنی سهمیه را گرفت. 
پیش از این کشتی فرنگی نتوانسته بود  با 
سهمیه کامل در بازی های المپیک شرکت 
کند ولی در ریو در همه وزن ها نماینده دارد. 
در المپیک لندن فرنگی شلوغ ترین تیم را در 
مقایسه با دوره های قبلی داشت، اما 2012 
مسابقات کشتی در هفت وزن برگزار می شد 
و فرنگی با شش کشتی گیر به لندن رفته بود. 
این بار تعداد وزن ها به 6 وزن کاهش پیدا کرده 
است و فرنگی در همه وزن ها سهمیه گرفته 
است. حمید سوریان در وزن 59 کیلوگرم، 
امید نوروزی در وزن 66 کیلوگرم، سعید 
اهلل  حبیب  کیلوگرم،   ۷5 وزن  در  عبدولی 
اخالقی در وزن 85 کیلوگرم، قاسم رضایی 
در وزن 98 کیلوگرم و امیر قاسمی منجزی در 
وزن 1۳0 کیلوگرم، 6 سهمیه کشتی فرنگی را 

به دست آورده اند. 
سوریان که تا قبل از این سهمیه صحبتی 
نکرده بود، حاال از طالی ریو حرف می زند: 
»حاال هدف من مدال طال در المپیک ریو 
است. من کمی مشکل کم کردن وزن داشتم، 
اما می دانستم که باید سرانجام در استانبول 
 سهمیه بگیرم و گرفتم. در 45 روز حدود 
20 کیلوگرم وزن کم کردم ولی خوشحالم که 

سهمیه المپیک را گرفتم.«
محمد بنا هم بعد از کسب این سهمیه 
گفت: »خیلی فشار روی من بود و سخت ترین 
روزهای زندگی ام را گذراندم. از قزاقستان تا 
امروز فقط سختی کشیدم وبه من و حمید و 
همکارانم خیلی سخت گذشت. خیلی ها در 
حق سوریان بد کردند و خدا جواب آنها را 
 داد. امیدوارم جواب آنها بدتر هم داده شود. 
2 ماه هر چه خواستند گفتند ولی خوشحالم که 

سوریان سهمیه گرفت.«
او  طرفدران  سوریان  سهمیه  از  بعد    
خوشحال شدند و تبریک گفتند. از علیرضا 
دبیر گرفته تا تماشاگران عادی کشتی برای او 
در اینستاگرام و ... پیام تبریک دادند. پیام هادی 
ساعی، قهرمان سابق تکواندو از همه جالب تر 
بود، »این که گرفتن سهمیه خیلی مهم نیست و 
نیاز به شادی ندارد، چرا که حمید باید به طالی 

المپیک فکر کند.« 

نگاه لیگ به تبریزی ها
 

امروز حواس همه کسانی  که بازی های 
لیگ برتر فوتبال را دنبال می کنند، به بازی 
در   تبریز  تراکتورسازی  تبریزی هاست. 
تهران مهمان استقالل تهران است و در تبریز 
پرسپولیس با گسترش فوالد این شهر بازی 
می کند. استقالل صدرنشین است و شاید به 
نظر برسد آنها با توجه به حضور امیرقلعه نویی 
برای  سختی  کار  تراکتور  نیمکت  روی 
گرفتن امتیاز ندارند اما استقاللی ها بیشتر 
از  بازی  این  امتیازات  به  خوش بینی  از 
اتفاقات ناگوار آن هراس دارند. قلعه نویی با 
دلخوری از استقالل جدا شده و برای اثبات 
شایستگی هایش تالش می کند. مهم تر از این 
تراکتور شانس قهرمانی ندارد اما برای آنها مهم 
است که سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را بگیرند. 
در پنج بازی اخیر این دو تیم، استقالل یک 
بار و تراکتور دوباره به پیروزی رسیده است. 

امروز پرسپولیس هم در تبریز کار راحتی 
ندارد. پرسپولیس که صدر جدول را از دست 
داده است، امروز باید در تبریز به پیروزی 
برسد تا به قهرمانی امیدوار شود اما شاید همین 
ترس از شکست بازی را برای آنها از چیزی 
که هست، سخت تر کند. به خصوص این که 
گسترش فوالد تبریز یکی از تاکتیکی ترین 
تیم های فو تبا ل ایران است و در حال حاضر 
در رده هشتم جدول است. این دو تیم از پنج 
بازی قبلی خود هر کدام دو برد و یک تساوی 

داشته اند.

استقالل خوزستان هم که مدعی دیگر 
پدیده  با  امروز در مهشد  است،  قهرمانی 
بازی می کند. شاگردان عبداهلل ویسی که با 
تفاضل گل کمتر پایین تر از استقالل و باالتر 
از پرسپولیس ایستاده اند، انگیزه  باالیی دارند 
تا در همین اولین سال حضور در لیگ برتر 
جشن قهرمانی بگیرند، آنها با برد در بازی 
نزدیک  خواسته شان  به  می توانند  امروز 
شوند. بازی رفت این دو تیم را استقاللی ها 

برده اند.
دیروز همزمان با برگزاری مجمع انتخاباتی 
پرداخت  به خاطر  که  فدراسیون گفته شد 
بازی های  تلویزیونی،  پخش  حق   نشدن 
دو هفته آینده از تلویزیون پخش نمی شوند. 
هرچند این موضوع هرازگاهی مطرح می شود 
ولی به مرحله عملیاتی نمی رسد، اما طرفدران 

این تیم ها را نگران کرده است. 

رییس انتخاب شد ولی کفاشیان هم در فدراسیون فوتبال ماند

تاج را سر تاج گذاشتند!

بوی تبانی می آید؟
سپید: قبل از بازی حساس امروز استقالل تهران و تراکتورسازی،صحبت های متفاوتی از تبانی  مطرح شد. از پست 
اینستاگرامی یکی از بازیکنان تراکتورسازی گرفته تا اتهامی که به بختیار رحمانی زده شد.  تیم تراکتور سازی در تهران اردو 
زده است و همزمان با شروع این اردو، شایعه شد فرزاد حاتمی یکی از بازیکنان این تیم با مدیران یکی از باشگا ه ها که شانس 
قهرمانی دارد، درگیر شده است. دلیل درگیری هم این بوده که این مدیر پیشنهاد انتقال این بازیکن به تیمش را داده. حاتمی 
در اینستاگرامش این موضوع را فاش کرده بود: »با سالم. با توجه به این که دو روز تا بازی حساس مقابل تیم استقالل مانده 
و ما نیاز به آرامش داریم، من به عنوان یکی از بزرگتر های تیم اجازه نخواهم داد که آقای X بیاد واسه سال بعد وعده و عید بده 
و بازیکنان ما رو هوایی کنه و تمرکز بچه ها رو به هم بریزه. من وظیفه دونستم و با شخص مربوطه برخورد کردم.« با این حال 
کسانی هم بودند که این ادعای حاتمی را تکذیب کردند. سینا عشوری در گفتگو با ورزش ۳ درباره درگیری فرزاد حاتمی با 
یکی از مدیربرنامه های فوتبال دراردوی تراکتورسازی توضیح داد: »این موضوع یک مساله کامال شخصی بود و هیچ ارتباطی 
به تیم نداشت. هیچ کس هم بازیکنان ما را هوایی نکرده است. تاکید می کنم موضوع دیشب شخصی بود و هیچ ارتباطی به تراکتورسازی و بازی با استقالل نداشت.« خبر  

حاشیه ای دیگر  این که با حرف های بختیار رحمانی، بهترین بازیکن این فصل تراکتورسازی که گفته  بازی نمی کند، پرسپولیسی موضع گرفتند و گفتند بوی تبانی می آید.

سردار، چهره برتر روستوف
ورزش سه: سردار آزمون به عنوان بهترین بازیکن بازی روستوف- لو کوموتیو مسکو انتخاب شد. روستوف 
جمعه شب با دو گل دقایق 8 و 45 سردار آزمون و کریستین نوبوآ برابر لوکوموتیو مسکو به پیروزی رسید و با 54 امتیاز 
به صدر جدول رده بندی لیگ روسیه بازگشت. سایت مسابقات روسیه در ارزیابی کیفی بازیکنان دو تیم روستوف 

و لوکوموتیو به سردار آزمون نمره خیلی خوب ۷/5 را داد. این نمره، مهاجم ایرانی را بهترین بازیکن این بازی کرد. 
روستوف شگفتی ساز فصل جاری لیگ برتر روسی، تنها سه گام با قهرمانی فاصله دارد.شاگردان قربان بردی اف 
با سه امتیاز این بازی نه تنها یک بار دیگر با 5۷ امتیاز به صدر جدول لیگ برتر روسیه برگشتند بلکه با رسیدن به این 
امتیاز حضور خود  را در رقابت های اروپایی در فصل آتی قطعی کردند. تیمی که تا فصل پیش کاندیدای سقوط قلمداد 
می شد با هدایت خوب قربان بردی اف حاال مدعی قهرمانی است و در فاصله سه هفته تا انتهای فصل حضورش 
در یورو لیگ را قطعی کرده و امیدوار است سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به صورت مستقیم دریافت کند. در این بین 

درخشش سردار آزمون هم تاثیر فراوانی در موفقیت های روستوف ایفا کرده چون مهاجم ملی پوش ایرانی با به ثمررساندن 6 گل در لیگ برتر روسیه و 4 گل در رقابت های 
حذفی یکی از برترین گل زنان تیمش در این فصل بود آن هم در شرایطی که در نیم فصل نخست بیشتر بازی ها را به دلیل مصدومیت از دست داد.
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مدیرعامل باشگاه سپاهان
رئیس هیات مدیره باشگاه ذوب آهن 

رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان
عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس
دبیرکل اتحادیه مدیران فوتبال کشور

نایب رئیس فدراسیون فوتبال
رئیس کمیته تیم های ملی فوتبال ایران
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال
رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران
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معاونت بنیاد استان اصفهان)1۳62-1۳59(
 قائم مقام و مسئول اداره کل بازرگانی استان اصفهان
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معاونت فروش و صادرات شرکت سهامی ذوب آهن 

)1۳۷9-1۳۷۳(
مبارکه  فوالد  مدیره  هیات  عضو  و  فروش   معاونت 

)1۳84-1۳۷9(
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فوالد غدیر)1۳86-1۳۷8(

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت فوالد متیل
 مدیر مسئول روزنامه جهان فوتبال )1۳90-1۳80(
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بیشتر افراد در وجود خودشان نسبت به تاثیر متقابل جسم و روان بر یکدیگر آگاهی دارند و می دانند اختالل در هر یک از این دو، به مرور، بر 
دیگری تاثیر خواهد گذاشت. امروزه در حوزه روان شناسی برای بررسی ارتباط مسایل جسمی و روانی 2 رویکرد کلی وجود دارد؛ اولی، رویکرد 
سایکوسوماتیک یا روان تنی است و دومی، رویکرد سایکوفیزیولوژیک یا روان شناختی. رویکرد سایکوسوماتیک به علت یابی روان شناختی اختالالت 
جسمی می پردازد؛ مثال علل روان شناختی ابتال به آسم، اگزما و زخم معده را بررسی می کند. رویکرد سایکوفیزیولوژیک به بررسی پاسخ های 
فیزیولوژیک بدن حین آزمایشات تجربی که فرآیند روان شناختی خاصی را مورد بررسی قرار می دهند، می پردازد. با درک این مفاهیم می توانیم توضیح دهیم که عامل اضطرابی خاص، ممکن 

است مسبب ایجاد اختالالت خاص در افراد آسیب پذیر شوند. در شکل زیر تاثیرهای استرس بر بدن را به صورت شماتیک می بینید.

اضطرابونگرانیبراعضایمختلفبدنچهتاثیراتیمیگذارد؟

کلکسیون بیماری های ناشی از اضطراب
 شهرام محمدخانی

روانشناس بالینی، عضو هیات 
علمی دانشگاه خوارزمی

استرس باعث به هم ریختن واسطه های شیمیایی در مغز می شود و نتیجه 
این به هم ریختگی افسردگی،حمله خشم، زودرنجی، عدم تمرکز، حمله 
هراس و اضطراب است. کورتیزول، هورمونی است که ترشح آن هنگام 
استرس افزایش می یابد. ترشح زیاد و طوالنی مدت این هورمون باعث مرگ 
سلولی در هیپوکامپ )قسمتی از مغز است که در حافظه نقش دارد( می شود. 

افزایش فشارخون، باالرفتن ضربان قلب، افزایش خطر به هم خوردن 
ریتم قلب و افزایش خطر حمالت قلبی از آثار استرس بر قلب 
هستند. استرس میزان کلسترول خون را نیز باال می برد. همان طور 
برای شکل گیری  مهمی  عامل خطر  باال  کلسترول  می دانید،  که 

بیماری های قلب است. 

خطر  افزایش  روده،  در  غذایی  مواد  جذب  کاهش 
تحریک پذیر  روده  نشانگان  مثل  روده  بیماری های 
بر  از آثار استرس  التهاب روده و اسهال و یبوست  و 

روده ها هستند. 

و  تستوسترون  تولید  کاهش  و  جنسی  میل  کاهش 
استرادیول که باعث کاهش باروری می شود. 

در  گرفتگی  و  عضالنی  تنش  و  التهاب  درد، 
ماهیچه های شانه و کمردرد 

تشدید آکنه، پسوریازیس، اگزما یا درماتیت، خارش های پوستی، 
ریزش مو)آلوپسی( و ویتیلیگو)برص( از عوارض پوستی استرس هستند. 
تریکوتیلومانیا یا اختالل موکنی عصبی هم بر اثر استرس ایجاد یا تشدید 
می شود. 

کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری ها و افزایش لتهاب 
در نواحی مختلف بدن که باعث بیماری های مزمن می شود. با شدت یافتن 
استرس یا مزمن شدن آن، به تدریج بیماری های روان _ تنی ایجاد می شود و 
با توجه به ویژگی های شخصیتی فرد میزان ابتال به بیماری های جسمی افزایش 
می یابد. 

استرس مزمن باعث شکل گیری تدریجی زخم معده، ریفالکس، تهوع و 
استفراغ و پرخوری عصبی یا بی اشتهایی عصبی می شود. افراد مضطرب بیشتر 
از دیگران دچار آلرژی های غذایی می شوند. 

افزایش ترشح انسولین و در نتیجه افزایش خطر 
دیابت نوع دو و چاقی

مغز

قلب

روده

جنسی

ماهیچهها

پوست

سیستمایمنی

معده

پانکراس

چرادرمانافرادیکهدچارمشکالتروانتنیهستند،مشکل
است؟

مشکل اینجاست که اغلب این افراد نمی پذیرند مشکالت آنها جسمانی نیست و وقتی پس 
از آزمایشات گوناگون و بررسی های فراوان که هیچ مشکل جسمانی ای را تایید نمی کند 
به روان شناس ارجاع داده می شوند، با بی میلی مراجعه می کنند زیرا مشکلشان را به طور 
به اشتباه برای درمان روان شناختی ارجاع داده  کامل جسمانی تلقی می کنند و معتقدند 
برای درمانگر سخت و دشوار می کند، به خصوص  باورها کار را  این  متاسفانه  شده اند. 
در مواردی که بیمار تنها به قصد متقاعد کردن پزشکش به اینکه مشکل صرفا جسمانی 
است و ارزیابی پزشکی بیشتری نیاز دارد، به روان شناس مراجعه می کند و دنبال تایید 

این اعتقاد توسط او است.
پس نکته مهمی که وجود دارد این است که معموال بیماران دارای شکایات جسمی، زمانی 
به اقدامات روان شناختی روی می آورند که از همه جا رانده شده اند و به عنوان »آخرین 
چاره« نزد روان شناسان فرستاده می شوند. این نحوه ارجاع پیامدهای مهمی در تمایل مراجع 

برای پذیرش درمان روان شناختی دارد.
برخی مراجعان می گویند: »پزشک من فکر می کند مشکالت من خیالی و ساختگی است« 
یا می گویند »او فکر می کند من دیوانه ام!« پس بسیار مهم است که درمانگر نگرش بیمار را 
درباره مراجعه بداند تا بتواند این قبیل نگرانی ها را که در برقراری رابطه درمانی مشکل ساز 

خواهند بود، بشناسد و برطرف کند تا بیمار را به مشارکت در درمان تشویق کند.

اصولمدیریتاسترس

درست است که سطح بهینه ای از استرس برای عملکرد بهتر الزم 
است اما رابطه استرس و عملکرد، خطی و مستقیم نیست. 

باعث  زیاد می تواند  بسیار  استرس  مانند  بسیار کم  استرس  یعنی 
باعث حالت  پایین  استرس خیلی  زیرا  فرد شود  کاهش عملکرد 
کسالت و رخوت بدنی و مغزی می شود و استرس باال تمرکز را 
باشیم که  داشته  راهکارهایی  باید  بنابراین همیشه  مختل می کند، 
استرس را در سطح متوسطی که باعث هوشیاری و تمرکز می شود، 
انگیزه ایجاد می کند و عملکرد را بهبود می بخشد، نگه داریم. برخی 

از راهکارها از این قرارند:

• افکار و احساسات خود را ثبت کنید: این کار چند فایده دارد؛ اول 
اینکه از زمان و مکانی که مضطرب می شوید آگاهی دقیقی پیدا می کنید. 
دوم اینکه بر اساس آنچه که هنگام اضطراب انجام داده اید، می توانید 
مهارت های مقابله ای مفید و اثربخش را از مهارت های مقابله ای غیرموثر 
تشخیص دهید. سوم اینکه وقتی از پیشرفت های خود یادداشت برمی 

دارید، می توانید از موفقیت هایتان لذت ببرید.
از  • از موقعیت های تنش زا و اضطراب برانگیز دوری نکنید: دوری 
موقعیت های اضطراب برانگیز در کوتاه مدت اضطراب را کاهش می دهد، 

ولی مشکل را کامال برطرف نمی کند بنابراین در طوالنی مدت باعث 
مشکالت بیشتری می شود. به بیان دیگر، دوری و اجتناب باعث تسکین 
موقت می شود و روش وسوسه انگیزی برای مقابله با اضطراب است.

• با شیوه ای مثبت با موقعیت های اضطراب انگیز رویارو شوید: اگر 
می خواهید موفق باشید، طوری عمل کنید که انگار موفق هستید و 

موفق خواهید شد.
• بر اوضاع مسلط باشید و مهارت  کسب کنید: توانتان را برای کسب و 
توسعه مهارت های خود صرف کنید. از تجربیات خود درس بگیرید و 

مشکالت را به تجارب آموزنده تبدیل کنید.
• آماده تالش و تمرین باشید: اگر همه چیز در زندگی آسان بود، خوب 
ولی خسته کننده می شد. اگر میل دارید به طرز موثری با اضطراب مقابله 

کنید باید روی آن کار کنید.
• عمیق نفس بکشید: هنگام بروز استرس، به طور درست و عمیق نفس 
بکشید یعنی با یک شماره هوا را به ریه ها وارد کنید، تا 4 شماره هوا 
را در ریه ها نگه دارید و با 2 شماره هوا را از ریه ها بیرون بفرستید. 
این نوع تنفس مخصوصا در هوای آزاد و تمیز، آرامش بخش است. 
و  هیپنوتیزم  مراقبه،  یوگا،  می توان  دیگر  آرامش بخش  روش های  از 

ماساژ را نام برد.
• ورزش کنید: ورزش باعث کاهش تنش فیزیولوژیک، افزایش کارایی 

اکسیژن، کاهش اضطراب و بهبود سریع تر عوارض استرس می شود.

اضطرابواسترسباعث
بروزتغییراتیدرDNAما

خواهندشد!

و  دارد  واقعیت  اما  نکنید  باور  شاید 
که  داده اند  نشان  بسیاری  پژوهش های 
رفتارهای ناسالم ما از طریق همین تغییرات 
ژنتیکی در نسل های بعدی تاثیرات منفی 
مادران  استرس  گذاشت.  خواهند  برجا 
تغییرات  ایجاد  باعث  می تواند  پدران  و 
ژنتیکی شود و این تغییرات به جنین منتقل 
خواهد شد. پس اگر والد مضطربی هستید 
بدانید شیوه زندگی ناسالم شما، باعث ایجاد 
تغییر در DNA نسل بعدی و فرزندانتان 
خواهد شد، بنابراین پیش از اقدام به باردار 
خود  اضطراب  درمان  برای  حتما  شدن، 
اقدام کنید و شیوه زندگی ناسالم خود را 

تغییر دهید.



 شیرین میرزازاده

مبتالیان به اختالل ریتم قلبی فیبریالسیون دهلیزی، ممکن 
است بیشتر از سایر افراد در معرض خطر ابتال به دمانس 
باشند؛ در نتیجه، کیفیت دارودرمانی آنها نقش مهمی در 
این زمینه ایفا می کند. محققان دریافته اند که بیماران تحت 
درمان با داروی ضدانعقاد وارفارین، اگر سطح خونی 
داروی آنها مکررا خیلی باال یا خیلی پایین باشد، با خطر 
بیشتری برای ابتال به دمانس روبه رو هستند. این گفته، فقط 
در مورد مبتالیان به فیبریالسیون دهلیزی صادق نیست؛  
و در مورد بیمارانی که به دالیل دیگر وارفارین مصرف 
بانچ، سرپرست  می کنند هم صادق است. دکتر جارد 
این تحقیق، می گوید: »براساس این مطالعه به 2 احتمال 
دست یافته ایم؛ مبتالیان به فیبریالسیون دهلیزی، مستقل 
از مصرف وارفارین، ممکن است افزایش خطر ابتال به 
دمانس را تجربه کنند. از سویی دیگر، اگر درمان با دوز 
مطلوب صورت نگیرد، وارفارین ممکن است در ایجاد 

دمانس نقش داشته باشد.«
دکتر بانچ می افزاید: »در مواردی که میزان وارفارین 
فیبربالسیون  دچار  بیماران  چه  داشت،  زیادی  نوسان 
دهلیزی بودند و چه نه، خطر دمانس در آنان بیشتر بود.«

یافته های اخیر در نشست ساالنه انجمن ریتم قلبی 
آمریکا در سان فرانسیسکو ارائه شد. بر طبق گفته های 
دکتر بانچ، از مرکز پزشکی مورای، طبق یافته ها نمی توان 
فیبریالسیون دهلیزی یا وارفارین را مقصر دانست اما باید 
توجه داشته باشیم که هر 2 می توانند در ایجاد دمانس 
نقش داشته باشند. زیرا هر 2 در وضعیت جریان خون 

مغزی تاثیرگذارند. 
که  است  آریتمی شایع  دهلیزی، یک  فیبریالسیون 
براساس آمار اعالم شده از سوی انجمن ریتم قلبی آمریکا، 
در حدود 3 میلیون نفر از بزرگساالن این کشور به آن 
مبتال هستند. در این نوع آریتمی، حفرات فوقانی قلب 
به جای انقباض موثر، تکان می خورند. این بیماری به 
سرعت کشنده است، اما ممکن است موجب شکل گیری 
لخته های تشکیل  اگر  قلب شود.  در  لخته های خونی 
شده، وارد شریان های خون رسان به مغز شوند، سکته 

به  مبتالیان  برای  دلیل،  همین  به  می دهد.  رخ  مغزی 
فیبریالسیون دهلیزی، اغلب داروهایی تجویز می شود 
که خطر تشکیل لخته های خونی را به حداقل برسانند 
)نظیر آسپیرین یا آنتی کوآگوالنت هایی مانند وارفارین(. 
تجویز وارفارین برای این بیماران، مهارت خاصی الزم 
وارفارین  دریافت کنندگان  »برای  می گوید:  بانچ  دارد. 
باید آزمون های خونی مورد نیاز مکررا درخواست شود 
تا مطمئن شویم که سطوح وارفارین آنها در محدوده 
درمانی است. یعنی آنقدر باال هست که از ایجاد لخته 
جلوگیری کند و آنقدر پایین که از خونریزی داخلی 
باقی ماندن دوز وارفارین در این  ممانعت کند. برای 
محدوده درمانی، معموال باید دوز آن در طی زمان مکررا 

تغییر داده شود.«
وارفارین  با  بیماران  جدید،  تحقیق  یافته های  طبق 
در سطوح باالتر یا پایین تر از محدوده درمانی، بیشتر 

مستعد تشکیل لخته های کوچک یا خونریزی های اندکی 
قرار  هستند که ممکن است مغز را در معرض خطر 
دهند. نتایج مطالعه، از بررسی بیش از 10 هزار بیمار که 
به دلیل ابتال به فیبریالسیون دهلیزی یا برای پیشگیری 
از ایجاد لخته های خونی، وارفارین مصرف می کردند، 
به دست آمده است. طی 6 الی 8 سال، تقریبا 6 درصد 
از مبتالیان به فیبریالسیون دهلیزی به بیماری دمانس 
دیگر مصرف کنندگان  گروه  در  رقم  این  مبتال شدند؛ 

وارفارین، کمتر از 2 درصد بود. 
مبتالیان به فیبریالسیون دهلیزی به طور معمول مسن تر 
از سایر بیماران بودند و وضعیت سالمت آنها وخیم تر 
و  بانچ  موضوع،  این  گرفتن  نظر  در  با  حتی  اما  بود 
همکارانش دریافتند که باز هم بیماران با فیبریالسیون 
دهلیزی بیش از 2 برابر سایر بیماران در معرض خطر 
ابتال به دمانس قرار دارند. همچنین، به نظر می رسد که 

کیفیت درمان با وارفارین نیز با اینکه بیمار فیبریالسیون 
دهلیزی دارد یا نه مرتبط است. در مقایسه با بیمارانی 
که میزان وارفارین آنها در بیش از 75 درصد موارد در 
محدوده درمانی قرار داشت، بیمارانی که معموال میزان 
وارفارین آنها خارج از این محدوده بود، 2/5 تا 4 برابر 

بیشتر به دمانس مبتال شدند. 
بخش  توماسلی، سرپرست  گوردون  دکتر  گفته  به 
بیماری های قلب دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور و 
دالیل  آمریکا،  قلب  بیماری های  انجمن  قبلی  رئیس 
خارج  بیمار  وارفارین  میزان  که  دارد  وجود  متعددی 

از این طیف قرار گیرد. 
در مطالعه ای هم بیماران تحت درمان با وارفارین با 
بیمارانی که تحت درمان با داروهای آنتی کوآگوالنت 
جدیدتر قرار داشتند مقایسه شده اند. در نهایت، دکتر 
بانچ به متخصصان توصیه می کند که: »اگر بیمار شما با 
وارفارین مشکلی ندارد، دلیلی برای نگرانی ندارید. در 
بقیه بیماران، مانیتورینگ دقیق و مدیریت بهتر درمانی، 
کمک می کند که وارفارین در سطوح درمانی مطلوب 
باقی بماند، اما اگر در بیماری با نوسانات متعدد سطح 
آلترناتیوهای  گرفتن  نظر  در  شدید،  مواجه  وارفارین 

وارفارین عاقالنه به نظر می رسد.«
دابیگاتران  نظیر  جدیدتر  آنتی کوآگوالنت های 
آپیکسابان  و  )زارلتو(  ریواروکسابان  )پراداکسا(، 
تحقیق  البته  ندارند.  را  وارفارین  نوسانات  )الیکوئیز(، 
جدید هیچ یافته ای در مورد داروهای آنتی کوآگوالنت 

جدید ارائه نداده است. 
می دانیم که برخی از مواد غذایی و داروها با وارفارین 
تداخل دارند. بنابراین بیماران باید درباره هر گونه تغییر 
از شروع دارویی  قبل  باشند و همیشه  غذایی محتاط 
جدید، آن را با درمانگر خود در میان بگذارند. همچنین، 
توصیه به تعدیل عادات زندگی نقش مهمی در سالمت 
قلب و احتماال، کاهش میزان خطر ابتال به دمانس دارد. 
دکتر توماسلی می گوید: »نمی توان اهمیت رژیم غذایی 
سالم، ورزش و کنترل فشار خون باال را در این زمینه 

نادیده گرفت.«
The American Heart Association, May 2016 :منبع

تــازه ها

پرامپانل  خوراکی  سوسپانسیون  آمریکا،  داروی  و  غذا  سازمان 
)Perampanel( با نام تجاری فیکومپا )Fycompa( را به عنوان 
درمان ادجوانت برای تشنج های با شروع پارشیال همراه یا بدون وجود 
تشنج های ژنرالیزه ثانویه و تشنج های تونیک-کلونیک ژنرالیزه اولیه، در 
بیماران مصروع باالی 12 سال مورد تایید قرار داده است. فرموالسیون 
سوسپانسیون خوراکی، یک آلترناتیو بیواکی واالن و قابل تعویض برای 
فرموالسیون قرص فیکومپا محسوب شده و انتظار می رود که از ماه 
ژوئن 2016 میالدی در بازارهای مصرف عرضه شود. لین کرامر، از 
طرف شرکت تولیدکننده این دارو می گوید: »در مورد تایید سوسپانسیون 
خوراکی فیکومپا هیجان زده هستیم؛ زیرا از این طریق، گزینه درمانی 
دیگری در اختیار بیماران مصروع که در بلع قرص مشکل دارند قرار 
می دهیم.« تاییدیه سوسپانسیون خوراکی فیکومپا، براساس یک مطالعه 
بیواکی واالن به دست آمد که در آن به مقایسه میان تک دوز سوسپانسیون 
خوراکی و تک دوز قرص پرداخته شد. فیکومپا، یک داروی خوراکی و 
نیز اولین و تنها AMPA غیررقابتی است که مورد تایید سازمان غذا و 
داروی آمریکا قرار دارد. مکانیسم اثر دقیقی که فیکومپا از طریق آن اثرات 
ضدتشنجی خود را اعمال می کند به درستی شناخته شده نیست. فیکومپا 
به صورت قرص های پوشش دار 8،6،4،2 و 12 میلی گرمی در بازارهای 
دارویی موجود بوده است و هم اکنون در فرموالسیون سوسپانسیون 
خوراکی نیز قابل تهیه است. بیش از 60 هزار بیمار در سراسر جهان 
تحت درمان با فیکومپا قرار گرفته اند. صرع، بیماری تشنج داری است که 
عملکردهای فیزیکی و روانی متعددی را در فرد تحت تاثیر قرار می دهد. 
طبق آمار منتشر شده از سوی انستیتو پزشکی آمریکا، صرع از شایع ترین 
اختالالت عصبی است و 2/9 میلیون نفر در آمریکا به این بیماری مبتال 
هستند. تشنج های با شروع پارشیال، شایع ترین انواع تشنج در میان 

مبتالیان به صرع محسوب می شوند )60 درصد تمام موارد تشنج(.
PRNewswire  :منبع

 سـوسپانـسیون فـیکومـپا 
آلزایمربه دلیل نوسان دارویی یا مشکل قلبی؟هـم وارد بـازار شـد

مه ان ز و ر

بررسی افزایش بروز دمانس در مصرف کنندگان وارفارین

لوندبک،  و  تاکدا  داروسازی  شرکت های 
ورتیوکستین  که  کرده اند  اعالم  اخیرا 
)Vortioxetine( با نام تجاری برینتلیکس 
)Brintellix(، از ژوئن 2016 میالدی، در 
جدید  تجاری  نام  با  آمریکا  دارویی  بازار 
خواهد  عرضه   )Trintellix( ترینتلیکس 
است  نسخه ای  دارویی  ورتیوکستین،  شد. 
اساسی  افسردگی  اختالل  درمان  برای  که 
فرموالسیون،  می شود.  نسخه  بزرگساالن  در 
ترینتلیکس،  دوزاژ  و  درمانی  اندیکاسیون 
این  ماند.  خواهد  باقی  برینتلیکس  مشابه 
متعدد  گزارشات  دریافت  به دلیل  نام،  تغییر 
از بازار مصرف در مورد اشتباه نام برینتلیکس 
 )Brilinta( و داروی ضدانعقادخون بریلینتا
صورت گرفت. شرکت های داروسازی تاکدا و 

لوندبک نیز هماهنگ با سازمان غذا و داروی آمریکا، 
به این نتیجه رسیدند که تغییر در نام، بهترین راه برای 
به حداقل رساندن این اشتباه نام ها در آینده خواهد بود. 
توماس هریس، از بخش رگوالتوری شرکت تاکدا 
می گوید: »انتخاب نام تجاری اولیه، قبل از ورود به بازار 
این دارو انجام شده بود. پس از اطالع از اشتباه گرفته 
شدن نام 2 داروی برینتلیکس و بریلینتا، به سرعت به 
آگاه سازی و آموزش متخصصان و داروسازان در مورد 
احتمال این خطا پرداختیم. سپس تاکدا و لوندبک با 
سازمان غذا و داروی آمریکا به بررسی این موضوع 
پرداختند که آیا تغییر نام این دارو می تواند از رخ دادن 

خطاهای احتمالی در آینده جلوگیری کند یا خیر.«

گریک پرت، سرپرست بخش رگوالتوری لوندبک 
شرکت  با  ما  محصول،  نام  تغییر  از  »بعد  می گوید: 
تاکدا تالش خواهیم کرد که پزشکان، داروسازان و 
بیماران را مطلع سازیم که ورتیوکستین هیچ تغییری 
نکرده است و همان دوزاژ و اندیکاسیون درمانی را 
2 شرکت  مهم ترین هدف هر  بیماران،  ایمنی  دارد. 
است. بنابراین فعالیت وسیعی را در زمینه جا انداختن 
این تغییر نام شروع خواهیم کرد و معتقدیم که این 
رخداد، بخشی از مسیر ما در به دست آوردن اطمینان 

و نامی خوش در بین بیماران و متخصصان است.«
طی دوره انتقالی، بیماران و درمانگران به داروی تحت 
هر 2 نام تجاری دسترسی خواهند داشت. ترینتلیکس 

در ژوئن 2016 میالدی وارد بازار خواهد شد. 

ضدافسردگی  اثر  مکانیسم  هنوز 
شده  شناخته  درستی  به  برینتلیکس 
نیست. این دارو، یک مهارکننده انتخابی 
همچنین،  است.  سروتونین  بازجذب 
یک   ،HT1A-5 گیرنده  آگونیست  یک 
آگونیست نسبی گیرنده HT1B-5 و یک 
 ،HT3-5 آنتاگونیست برای گیرنده های
هر  نقش  است.   HT7-5 و   HT1D-5
برینتلیکس  فعالیت های  این  از  کدام 
به  دارو  این  اثر ضدافسردگی  ایجاد  در 
درستی مشخص نیست؛ اما به نظر می رسد 
با  دارویی  تنها  و  اولین  برینتلیکس  که 
فعالیت های  از  ترکیبی  ویژگی  چنین 
برینتلیکس  است.  فارماکودینامیکی 
در  لوندبک  شرکت  محققان  توسط 
بالینی  مطالعات  برنامه  و  کشف  دانمارک  کوپنهاک 
این دارو در آمریکا، مشترکا توسط شرکت های تاکدا و 
لوندبک انجام شد. شایع ترین عوارض گزارش شده در 
مبتالیان به افسردگی ماژور تحت درمان با برینتلیکس 
 طی مطالعات 6 الی 8 هفته ای با استفاده از دارونما 
)با میزان بروز بیشتر یا برابر 5 درصد و حداقل 2 بار 
در مقایسه با دارونما(، عبارت بودند از تهوع، یبوست 
و استفراغ. در کل، 5 الی 8 درصد از بیماران تحت 
درمان با برینتلیکس به میزان 5 الی 20 میلی گرم در 
روز، به دلیل عوارض ناخواسته دارویی در مطالعات 

کوتاه مدت اقدام به قطع درمان کردند. 
FDAمنبع: سایت رسمی

جایگاه نالوکسان در اسـم دارو بسیـار مـهـم اسـت
بخش های اورژانس

خبــر

طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز مدیریت 
و کنترل بیماری های آمریکا، استفاده بیشتر 
از نالوکسان در بخش مراقبت های اورژانس 
بیمارستانی و غیربیمارستانی، به کاهش شمار 
موارد مرگ ومیر ناشی از مصرف دوز بیش 
از حد مجاز داروهای اپیوئیدی منجر شده 
است. اپیوئیدها شامل ضددردهای نارکوتیک 
اکسی کونتین،  ویکودین،  نظیر  نسخه ای 
پرکوست و کودئین و نیز هروئین هستند. 
نالوکسان یک داروی نسخه ای است که در 
افرادی که از دوز بیش از حد مجاز داروهای 
اپیوئیدی نسخه ای یا هروئین استفاده کرده اند، 
نجات بخش است. نالوکسان را می توان از 
راه بینی برای فرد مشکوک به مصرف بیش 
از حد مواد اپیوئیدی مصرف کرد. چنین 
داروی  این  تزریق  به  نیاز  حتی  شرایطی 
نجات بخش را برطرف می کند. نالوکسان 
به  اولیه  آموزش های  و  نیست  اعتیادآور 
همه پرسنل اورژانس این امکان را می دهد 
که از نالوکسان برای نجات جان بیماران 
استفاده کنند. طبق آمار سازمان مدیریت و 
کنترل بیماری های آمریکا، بیشترین موارد 
تجویز نالوکسان برای زنان 20 الی 29 ساله 
مناطق روستایی این کشور انجام شده است. 
طبق مطالعه ای که در آخرین شماره نشریه 
آمریکایی بهداشت عمومی به چاپ رسیده 
است، رواج هر چه بیشتر مصرف نالوکسان 
در موارد مشکوک به مصرف بیش از حد 
مواد اپیوئیدی توسط کلیه پرسنل بخش های 
اورژانس، کمک قابل توجهی در کاهش موارد 
 مرگ و میر ناشی از مسمومیت با اپیوئیدها
-به ویژه در مناطق روستایی- خواهد بود.

CDCمنبع: سایت رسمی
داروی  و  غذا  سازمان  که  کرده  اعالم  اخیرا  تکنولوژی،  فالمل  شرکت 
سولفات  افدرین  به  مربوط  جدید  داروی  ثبت  بررسی  درخواست   آمریکا، 
)Ephedrine Sulfate( با نام تجاری آکوواز )Akovaz( را به عنوان داروی 
وریدی کنترل افت فشارخون در بخش های جراحی پذیرفته است. این تاییدیه 
برای  بار  اولین  برای  و  آوریل   29 تاریخ  در  قبلی  برنامه  طبق  آکوواز،   برای 
افدرین سولفات به دست آمده است. انتظار می رود که شرکت فالمل داروی خود را 
در 3 ماهه سوم سال 2016 میالدی با دوز 50 میلی گرم در لیتر وارد بازارهای مصرف 
کند. هم اکنون یک فرموالسیون تایید نشده افدرین سولفات 50 میلی گرم در لیتر برای 

تزریق، در بازارهای مصرف وجود دارد. این افدرین سولفات که توسط آکورن تولید 
می شود، سهم بازاری معادل 5 میلیون ریال در سال دارد. آکوواز، یک آگونیست آلفا و 
بتا آدرنرژیک و یک داروی آزادکننده نوراپی نفرین است که برای درمان افت فشار 

قبل از ناشی از پروسه هوشبری کاربرد دارد. حجم آکوواز تزریقی، باید 
تزریق افزایش داده شود و به شکل بولوس داخل وریدی تجویز 
می شود. شرکت فالمل تکنولوژی، اخیرا 2 محصول جدید تایید 
نشده خود را وارد بازارهای آمریکا کرده است: بلوکسیورز 
)Bloxiverz( که نئوستیگمین متیل سولفات تزریقی است و 
وازکولپ )Vazculep( که فنیل افدرین هیدروکلراید تزریقی 
است. همچنین، این شرکت اقدام به ابداع تکنولوژی پیشرفته 
انتقال دارویی با نام میکروپمپ )Micropump( کرده است 

که سیستم خوراکی آزادسازی مستمر میکروپارتیکل هاست. ابداعات دیگر، تکنولوژی 
لیکوئی تایم )LiquiTime( است که یک سیستم انتقالی میکروپمپ برای محصوالت 
خوراکی مایع و تریگرالک )Trigger Lock( که یک سیستم انتقال دارو از طریق 
میکروپمپ برای اپیوئیدهای با پتانسیل سوءمصرف است. در فوریه 2016 میالدی، 
شرکت فالمل، به یک شرکت تولیدکننده داروهای مرتبط با 
بیماری های کودکان، 3 محصول سوسپانسیون خوراکی سفاکلر 
 )Karbinal( برای درمان عفونت ها، کاربینال )Cefaclor(
 برای درمان رینیت آلرژیک و آسیپ هکس )AcipHex( که
 رابپرازول سدیم است را برای درمان بیماری رفالکس معدی-

مروی پیشنهاد کرده است. 
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 تایید  »آکوواز«  در  درمان 
افت فشارخون طی جراحی

تــازه ها

آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
جبری  تمایل  که  داده  هشدار 
قمار،  به  کنترل  غیرقابل  و 
پرخوری افراطی، روابط جنسی 
و خرید به دنبال مصرف داروی 
آریپیپرازول   آنتی سایکوتیک 
مختلف  تجاری  اسامی  )با 
مینتنا،  آبیلیفای  آبیلیفای، 
ژنریک(  انواع  و  آریستادا 

گزارش شده است. این رفتارهای جبری کنترل نشده، با قطع 
مصرف دارو یا کاهش دوز آن متوقف می شوند. هر چند که این 
مشکالت کنترلی-جبری نادرند، اما در صورت عدم تشخیص 
می توانند برای بیمار و اطرافیان وی آسیب رسان باشند. سازمان 
غذا و داروی آمریکا در مورد تمایل غیرقابل کنترل به قمار و نیز 
سایر رفتارهای جبری مربوط به مصرف آریپیپرازول )خوردن، 
خرید و رفتارهای جنسی جبری( مشغول به بررسی است. در 
نتیجه، از سوی سازمان مذکور نسبت به احتمال وقوع این رفتارها، 
هشدار به برگه اطالعات دارویی آریپیپرازول اضافه خواهد شد. این 
عوارض ممکن است هر بیماری را که تحت درمان با این داروست، 
گرفتار کند. آریپیپرازول برای درمان اختالالت روانی خاصی نظیر 
اسکیزوفرنی، اختالل دوقطبی، اختالل تورت و تحریک پذیری 
مرتبط با اختالل اوتیسم تجویز می شود. همچنین، ممکن است در 
ترکیب با سایر ضدافسردگی ها برای درمان افسردگی به کار رود. 
FDAمنبع: سایت رسمی

هشـدار به مصـرف کـنندگـان 
آریپیپـرازول
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 ترجمه: نیلوفر شایسته

بیماری آلزایمر یک اختالل نورولوژیکی است که در 
آن، مرگ سلول های مغزی باعث از دست دادن حافظه 
و زوال شناختی می شود. این نوع تخریب عصبی از 
دمانس )زوال عقل(، به صورت خفیف آغاز شده و 

روند پیش رونده و رو به بدتر شدن را سپری می کند.
ماهیت عالئم این بیماری هم برای بیمار و هم نزدیکان 
فرد بسیار گیج کننده است، زیرا سطوح شدت بیماری 
بسیار متفاوت هستند. به همین خاطر و همچنین به دلیل 
آنکه عالیم می توانند نشانه ای از بیماری های مختلف در 
این طیف و زیرمجموعه زوال عقل باشند، مشورت با 

پزشک بسیار ارزشمند و مورد نیاز است.
در شماره گذشته، به عالیم این بیماری اشاره شد. 

در ادامه، به دیگر موارد پرداخته می شود.

تعداد و شدت عالمت هایی که در شماره قبل به آنها 
اشاره شد، تشخیص زوال عقل را مسجل می کنند، اما 
بهترین قطعیت که این عالیم در اثر بیماری آلزایمر ایجاد 

شده اند، در زیر آمده است:
1( شروع تدریجی »در طول ماه ها یا سال ها«، به جای 

ساعت ها یا روزها،
2( روند مشخص بدتر شونده از سطح طبیعی شناختی 

خود فرد در حوزه های خاص.
شایع ترین تظاهر اصلی زوال عقل آلزایمری، جایی 
است که عالیم از دست دادن حافظه بسیار غالب هستند، 
خصوصا در حوزه یادگیری و به یادآوردن اطالعات 
جدید. اما تظاهر اولیه می تواند یکی از مشکالت اصلی 
زبان باشد که در این حالت، عالمت غالب تالش برای 

یافتن کلمات درست است. 
اگر اختالل در درک فضایی، عالمت غالب باشد، 
ناتوانی در تشخیص تصاویر و چهره ها، ناتوانی در درک 
بخش های جداگانه از یک صحنه در یک بار و نوعی 
مشکل در خواندن متن نیز معموال همراه آن می شود. در 
نهایت، برجسته ترین نقص در اختالل عملکرد اجرایی، 

شامل استدالل، قضاوت و حل مسئله است.

مراحل بیماری آلزایمر
پیشرفت آلزایمر می تواند به 3 مرحله پایه تقسیم 
بروز  نشانه ای  و  )هنوز عالمت  پیش بالینی  شود: 1( 
نکرده است(، 2( نواقص و اختالالت خفیف شناختی، 

3( زوال عقل.
البته انجمن آلزایمر پا را فراتر نهاده و این بیماری را 
به 7 مرحله تقسیم کرده که همراه با زنجیره ای از زوال 
شناختی است که عالیم آن براساس شدت بیماری، از 
وضعیت بدون نقص، و به دنبال آن، خفیف، متوسط و 

در نهایت، زوال بسیار شدید خواهد بود.
این انجمن، 7 مرحله پیشنهادی خود را منتشر کرده 
است. در این تقسیم بندی، تا مرحله 4 که تشخیص 
مسجل می شود، بیماری خفیف یا آلزایمر در مراحل 
زودرس نامیده می شود و یک مصاحبه دقیق پزشکی 
باید انجام شود تا بتواند عالیم تشخیصی را در هر 

مرحله تشخیص دهد.
دمانس یا زوال عقل به انواع مختلف انگشت شماری 
تقسیم می شود، اما بیماری آلزایمر مشکلی است که 
در پشت اغلب موارد از دست دادن حافظه و زوال 
شناختی ایستاده است. انجمن آلزایمر معتقد است بیماری 
آلزایمر مسئول 60 تا 80 درصد همه موارد زوال عقل 

است. زوال عقل عروقی که در اثر سکته مغزی ایجاد 
می شود و نه آلزایمر، دومین علت شایع دمانس است.

عوامل خطر ابتال به بیماری آلزایمر
بعضی موارد در ارتباط با بیماری آلزایمر شایع تر بوده 
و در افرادی که مبتال به این بیماری نیستند، کمتر دیده 
می شود. این عوامل ممکن است ارتباط های مستقیمی 
داشته باشند. بعضی از آنها قابل پیشگیری یا اصالح 
هستند )مثال کاهش خطر دیابت یا بیماری قلبی ممکن 
است به نوبه خود خطر ابتال به زوال عقل را کاهش 
دهند.( اگر محققین درک بیشتری از این عوامل خطر 
پیدا کنند یا ارتباط های عّلی آلزایمر را به طور علمی ثابت 
کنند، می توان راه هایی برای پیشگیری یا ابداع درمان هایی 

برای آن پیدا کرد.
عوامل خطر مرتبط با بیماری آلزایمر شامل موارد 

زیر است:
1( عوامل خطر غیرقابل اجتناب

 سن: این بیماری بیشتر احتمال دارد که در افراد 
مسنتر از 65 سال دیده شود. البته نسبت عمده ای از 
افراد با بیش از 85 سال سن به این بیماری مبتال هستند.
 سابقه خانوادگی )توارث ژن(: داشتن فردی 

مبتال به آلزایمر در یک خانواده، خطر بروز آن را در 
کل خانواه بیشتر می کند. این عامل، دومین عامل خطر 

بزرگ  پس از سن است.
 داشتن ژن های خاص )آپولیپوپروتئین E یا ژن 
APOE(: بسته به ژنتیک خاص یک فرد، وی می تواند 
با 3 تا 8 برابر خطر بیشتر ابتال به آلزایمر، در مقایسه با 
فردی که حامل این ژن های خاص نیست، روبه رو شود. 
ژن های متعدد دیگری نیز با این بیماری در ارتباط هستند 

که بعضی از آنها اخیرا شناسایی شده اند.
2( عوامل خطر بالقوه قابل اجتناب یا قابل اصالح:
 عواملی که خطر دمانس عروق خونی )واسکوالر( 
را افزایش می دهند، عبارتند از دیابت، کلسترول باال و 
فشار خون باال. این عوامل همچنین خطر سکته مغزی 
را هم افزایش می دهند که خود می تواند منجر به بروز 

نوع دیگری از دمانس شود.
 پیشرفت تحصیلی و داشتن شغلی پایین

همه صدمات  )هرچند  سر  به  قبلی   صدمات 
تروماتیک مغزی لزوما منجر به بروز بیماری آلزایمر 
نمی شوند، بعضی تحقیقات ارتباط میان این دو را ترسیم 
کرده و معتقدند سابقه صدمه شدید به سر می تواند خطر 

بروز آلزایمر را بیشتر کند.(
 اختالالت خواب )مثال مشکالت وقفه تنفسی 

در خواب(.

بیماری آلزایمر با شروع زودرس
ژنتیک در پس زمینه بیماری آلزایمر خانوادگی با شروع 
زودرس قرار دارد که بیماران، عالیم خود را بین سنین 
30 و 60 سالگی بروز می دهند و افرادی را متاثر می کند 
که سابقه خانوادگی آن را یدک می کشند. با توجه به 
یکی از 3 ژن به ارث رسیده، این وضعیت تحت عنوان 
شروع در سنین جوانی نیز شناخته می شود که وضعیت 
نادری است و در مجموع، کمتر از 5 درصد همه موارد 

بیماری آلزایمر را تشکیل می دهد.
در شماره آینده، به تشخیص و درمان این بیماری 

خواهیم پرداخت.
Medical News Today :منبع

نقش اصلی ویتامین D، کمک به تنظیم سطح خونی کلسیم، فسفر، و 
منیزیوم )البته با اهمیت کمتر( است. این ویتامین برای رشد و سالمت 
استخوان ها ضروری و حیاتی است. بدون آن، استخوان ها نرم و بدشکل 
شده و نمی توانند خود را به صورت طبیعی ترمیم کنند. نتیجه این وقایع، 
بروز بیماری هایی مانند ریکتز در کودکان و نرمی استخوان یا اوستئوماالسی 
در بزرگساالن است. ویتامین D همچنین بر رشد و تمایز بسیاری دیگر 
از بافت ها تاثیر گذاشته و به تنظیم سیستم ایمنی کمک می کند. این 
عملکردهای مختلف، تاثیر کمبود آن را در بروز بیماری های دیگری 

مانند بیماری های خودایمنی و سرطان نشان می دهد.
دو فرم از این نوع ویتامین در خون قابل اندازه گیری است. یکی 
25- هیدروکسی ویتامین D و دیگری، 1، 25- دی هیدروکسی ویتامین 
D. 25- هیدروکسی ویتامین D، فرم اصلی آن است که در خون یافت 
شده و پیش ساز نسبتا غیر فعال برای تبدیل به هورمون فعال، یعنی 
1، 25- دی هیدروکسی ویتامین D است. به دلیل نیمه عمر طوالنی 
و غلظت باالتر 25- هیدروکسی ویتامین D، برای ارزیابی و پایش 
وضعیت ویتامین D در افراد از این فرم ویتامین D استفاده می شود. 

سطوح باالی ویتامین D و کلسیم می توانند منجر به رسوب کلسیم 
)کلسیفیکاسیون( و صدمه به ارگان ها، خصوصا کلیه ها و عروق خونی 
شود. اگر سطح منیزیوم خون کم باشد، می تواند منجر به سطح پائین 
کلسیم شود که این وضعیت به ویتامین D و تنظیم هورمون پاراتیروئید 
مقاوم است. شاید الزم باشد مکمل هایی مصرف شود که هم کلسیم و 

هم منیزیوم داشته باشد تا عملکرد طبیعی دوباره بازگردد.
    چه مقدار ویتامین D در طول روز باید مصرف کنم؟ این 
میزان بستگی به سن و جنسیت شما دارد. در سال 2010،  موسسه 
پزشکی آمریکا، مرجع مصرف غذایی را هم برای کلسیم و هم ویتامین 

D منتشر کرد که در آدرس زیر قابل دستیابی است:
http://www.nationalacademies.org/hmd/
Reports/2010/Dietary-Reference-Intakes-for-
Calcium-and-Vitamin-D/DRI-Values.aspx
    آیا غنی کردن سیر و غالت با ویتامین D کار خوبی است؟ 
بله. مقدار ویتامین D که در بدن تولید می شود، ممکن است ناکافی 
باشد، خصوصا زمانی که مواجهه با نور آفتاب کم بوده و به طور روتین 
از ضدآفتاب ها هم استفاده شود. از آنجا که ویتامین D به طور طبیعی 
فقط در بعضی از مواد غذایی یافت می شود، مانند روغن کبد ماهی، 
دریافت آن به مقدار کافی برای بسیاری از افراد امکان پذیر نیست. البته 
در بعضی از کشورها، شیر، غالت و آب میوه ها با ویتامین D غنی 
می شوند تا اطمینان حاصل شود که همه افراد به اندازه کافی این ویتامین 
را دریافت می کنند. این کار می تواند میزان ریکتز نوجوانان را کاهش 

دهد.
    آیا می توانم همه ویتامین D مورد نیاز روزانه را از ماست و 
 D پنیر دریافت کنم؟ شاید. متاسفانه همه محصوالت لبنی با ویتامین

غنی نمی شوند یا میزان ویتامین در آنها کم است.
 D استفاده های دیگری هم دارد؟ بله. ویتامین D آیا ویتامین    
به صورت کرم های موضعی هم وجود دارند که برای درمان نوعی 
اختالل پوستی به نام پسوریازیس استفاده می شود. تحقیقات برای 
استفاده از آن در دیگر حوزه ها هم در حال جریان و انجام است، مانند 

استفاده بالقوه از ویتامین D برای کنترل بیماری های خودایمنی.
    آیا ویتامین D جزء ضروری مکمل های کلسیمی است؟ از 
آنجا که جذب کلسیم به این ویتامین وابسته است، بسیاری از کارخانه های 
سازنده مکمل های کلسیم، به آنها ویتامین D را هم اضافه می کنند تا 
اطمینان حاصل شود که دریافت کلسیم به نحو مطلوبی انجام می شود. 
اگر شما ویتامین D را به مقدار کافی از دیگر منابع دریافت می کنید، 
ویتامین D اضافی الزم ندارید. مقدار ویتامین D موجود در این قرص ها 
آن قدر نیست که است منجر به ویتامین D بیش از حد یا آسیب رسان 

شود.
labtestsonline.org :منبع

 D مقدار نیاز روزانه به ویتامین
چقدر است؟
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سرطان  سرطان ها،  دیگر  با  مقایسه  در 
تخمدان یکی از کشنده ترین آنها است. 
اگر خانمی عالیمی را از خود بروز می دهد 
که ممکن است عالیم سرطان تخمدان 
انجام  وی  برای  اغلب  پزشکان  باشد، 
و   CA-125 به  موسوم  خونی،  تست 
سونوگرافی درخواست می کنند. اما این 
تست ها برای غربالگری افراد در معرض 
خطر پایین مناسب نیستند. در زیر به دالیل 

آنها اشاره خواهیم کرد.
اثربخش  همیشه  تست  نتایج   1

نیستند.
 ،CA-125 باالی  سطح  با  زنان   2

لزوما همیشه مبتال به سرطان تخمدان نیستند. به جای 
آن، آنها ممکن است سرطان دیگر یا وضعیت متفاوتی 
داشته باشند، مانند سیروز کبدی، بیماری التهابی لگن، 
فیبروئیدها، یا اندومتریوزیس )نوعی بیماری رحمی(. 
نیمی از زنان مبتال به سرطان زودرس، سطح طبیعی 

CA-125 از خود نشان می دهند. 
تشخیص  برای  مناسب  ابزاری  سونوگرافی   3
اغلب  آنها  نیست.  اولیه  مراحل  در  تخمدان  سرطان 
کیست هایی را نشان می دهند که خوش خیم هستند، نه 
سرطانی. این موضوع می تواند منجر به انجام جراحی های 

غیرضروری شود.
روش های  انجام  به  منجر  می توانند  تست ها   4

پرخطر شوند.
5 اگر یک تست CA-125 یا اولتراسوند موردی 

را نشان دهد که غیرطبیعی باشد، پزشکان اغلب به بیمار 
انجام جراحی را پیشنهاد می کنند تا مطمئن شوند که 
بیمار مبتال به سرطان تخمدان نیست. در این حالت، 
بزرگ  مطالعه  یک  می شود.  برداشته  اغلب  تخمدان 
نشان داده 15 درصد زنان دچار عوارض ناشی از عمل 
جراحی می شوند. حتی با یک الپاروسکوپی هم بیمار 

ممکن است دچار صدمه شود. 
6 بعضی زنان انتخاب می کنند که حین جراحی، 
هر دو تخمدان آنها برداشته شود. این عمل می تواند 
منجر به یائسگی زودرس در بیمار شود که به دنبال 
آن، خطر شکستگی های لگن، حمالت قلبی و زوال 

عقل احتمالی افزایش پیدا می کند.
7 انجام تست ها و پیگیری بیماران هزینه بر هستند. 
هم تست CA-125 و هم اولتراسوند هزینه باالیی 
پیدا کند هم هزینه  نیاز  بیمار به جراحی  دارند. اگر 

بیشتری بر وی تحمیل می شود. عالوه بر این، 
اگر هر دو تخمدان بیمار برداشته شود، نیاز به 
هورمون درمانی برای مابقی طول عمر خود 
پیدا خواهد کرد. بنابراین، این تست ها هم 
هزینه ای بر دوش بیمار گذاشته و هم کیفیت 
زندگی وی را تحت تاثیر قرار می دهند، در 
حالی که ممکن است هیچ مزیتی هم برای 

وی نداشته باشند.
ارزش  تست ها  زمانی  چه   
 CA-125 خطر کردن را دارند؟ زمانی تست
فرد  که  کننده هستند  و سونوگرافی کمک 
عالیم سرطان تخمدان را داشته باشد. همچنین 
اگر پزشک در معاینه فیزیکی به مورد مشکوکی 
مشکل  تشخیص  برای  تست ها  این  کند،  برخورد 
بیشتر  کمک کننده هستند. اگر شما در معرض خطر 
ابتال به سرطان تخمدان هستید، باید با پزشک خود 
در مورد انجام این تست ها مشورت کنید. به عبارت 
دیگر، 1( اگر سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، پستان، 
رحم یا روده بزرگ را دارید یا 2( با خطرات به ارث 
 BRCA1 رسیده مواجه هستید، مانند موتاسیون ژن های
 ،)Lynch( یا نشانگانی موسوم به لینچ BRCA2 و
این عوامل خطرات بزرگی برای ابتال به سرطان تخمدان 

محسوب می شوند.
 CA-125 اگر مبتال به سرطان تخمدان هستید، تست
 می تواند به شما کمک کند. این تست برای پیگیری
 مفید بودن درمان یا موارد عود آن نیز کمک کننده است.

Choosing Wisely :منبع

برای سرطان تخمدان  چه غربالگری مناسب است؟

پژوهشگران در مطالعات جدید خود دریافتند 
ناسالم  غذایی  مواد  مصرف  و  غذایی  اعتیاد 
گرفته  صورت  ناآگاهانه  حالت  در  عمدتا 
اعتیاد  وجود  به  نسبت  افراد  که  زمانی  و 
به  نسبت  می شوند،  مطلع  خود  در  غذایی 
برخورد  سختگیرانه تر  غذایی شان  رژیم 
پژوهشگران پیشین  مطالعات   می کنند. 
نشان دهنده تاثیر و قدرت باورهای انسان در 
شکل گیری رفتارها و عادات وی بوده و این 
تایید  متعددی  آزمایش های  براساس  موضوع 

شده است. در بیشتر مواقع، پر خوری و اعتیاد 
به مواد غذایی به صورت ناخودآگاه رخ داده 
و زمانی که افراد نسبت به این موضوع مطلع 
می شوند، تالش بیشتری برای کنترل مواد غذایی 
مصرفی خود کرده و این موضوع می تواند کلید 

مبارزه با پرخوری محسوب شود.
در اعتیاد به مواد غذایی، فرد به خوردن تنقالت 
معتاد شده و به مصرف مواد غذایی خاصی عادت 
می کند. این فرایند مشابه حالتی در مغز است 
که در افراد دارای اعتیاد به مواد مخدر شکل 

می گیرد و در حقیقت انتقال دهنده های عصبی 
دو  این  دیگر  غذای  یا  عالئم   از  بسیاری  و 
عارضه یکسان هستند. به بیان دیگر گاهی افراد 
از غذا به عنوان یک مسکن در شرایط استرس  زا، 
اضطراب آور، غم و اندوه استفاده می کنند که 
باعث شرطی شدن فرد می شود  این موضوع 
و در واقع مواد غذایی روی مراکز عصبی مغز 
اثر گذاشته و این اعتیاد از روی عالئم رفتاری 
فرد تشخیص داده می شود. برای نمونه فرد با 
وجود احساس سیری میل به خوردن غذا دارد 

یا در هنگام خشم، اضطراب و عصبانیت میل 
به خوردن غذا در فرد تشدید می شود.

در این مطالعات محققان دانشگاه لیورپول 

 اقدام به آزمایش تغییرات عادات غذایی افراد 
و  غذایی  اعتیاد  نوع  و  میزان  کننده،  شرکت 
باورهای آنها در شکل گیری بایدها و نبایدهای 

رژیم غذایی روزانه شان کردند.
براساس یافته های فوق، پژوهشگران اینگونه 
نتیجه گیری می کنند که در بیشتر مواقع، پر خوری 
و اعتیاد به مواد غذایی به صورت ناخودآگاه رخ 
داده و زمانی که افراد نسبت به این موضوع مطلع 
می شوند، تالش بیشتری برای کنترل مواد غذایی 
مصرفی خود کرده و این موضوع می تواند کلید 

مبارزه با پرخوری محسوب شود.
WebMD :منبع

کلید مبارزه با پرخوری در کجا نهان است؟

چه کسانی بیشتر در معرض ابتال به آلزایمر هستند

مطالعات جدید نشان مي دهد مصرف مکمل 
ویتامین D در 12 ماه اول زندگي سبب 
افزایش توده عضالني و کاهش چربي بدن 
در سه سالگي مي شود. اکثر مطالعات تا امروز 
تاثیر ویتامین D را بر تراکم استخوان ها 
بررسي کرده و این اولین باري است که 
تاثیر این ویتامین بر ترکیب کلي بدن )نسبت 
ماهیچه به چربي( بررسي می شود. در این 
مطالعه آمده که شیر مادر کامل ترین غذا 
براي نوزاد تا شش ماهگي است، ولي میزان 
ویتامین D شیر مادر کافي نیست و الزم 
است که به همراه آن، تحت نظر پزشک از 

مکمل هاي ویتامین D استفاده شود.
اثر  بر   D ویتامین  تولید   معموال 
قرار گرفتن در معرض نور خورشید در 
پوست صورت مي گیرد، ولي اکثر افراد با 
کمبود این ویتامین مواجه هستند. از طرفي نور 
آفتاب مهم ترین عامل بروز سرطان پوست 
است. بنابراین محققان توصیه مي کنند که 
ویتامین D  از راه خوراکي )به صورت طبیعي 
و استفاده از انواع مکمل( تامین شود. شیر، 
حبوبات، ماهي و روغن ماهي، تخم مرغ، 
آب پرتقال، قارچ ، انواع پنیر و خاویار 

حاوي مقدار زیادي ویتامین D هستند. 
محققان اندازه گیري ویتامین D را بوسیله 
آزمایش خون براي همه سنین ضروري 
 D مي دانند. استفاده از مکمل هاي ویتامین
عالوه بر زنان و کودکان، براي مردان نیز 
توصیه شده است؛ چراکه احتمال سرطان 

پروستات را کاهش مي دهد.
Medical News Today :منبع

افسردگی خود را با 
ورزش درمان کنید

تـازه هـا

بــدانیـم



تــازهها

سپید: چاقی اغلب با اعتیاد به غذا خوردن مرتبط دانسته می شود و 
بسیاری از افراد خود را معتاد به غذا خوردن می دانند. محققان دانشگاه 
لیورپول به تازگی تحقیقی را منتشر کرده اند که در آن باورهای افراد 
درباره اعتیاد به غذا خوردن و تاثیر آن بر رفتارهای غذایی بررسی 
شده است. این اولین مطالعه ای است که به باورهای افراد و تاثیر آن 
بر میزان غذا خوردن افراد می پردازد. هلن روداک و همکاران او در 
موسسه روانشناسی، بهداشت و جامعه دانشگاه لیورپول به بررسی 

تاثیر باورهای غذایی فرد بر رفتارهای غذایی او پرداخته اند.
زنان شرکت کننده در این مطالعه در دو بررسی مجزا، مجموعه ای از 
تست های کامپیوتری درباره غذا را تکمیل کردند. در پایان این بخش، 
بازخوردهای مجازی به این افراد داده شد با این شرح که آن ها معتاد 
به خوردن غذا در سه سطح: باال، متوسط و پایین هستند. سپس میزان 
دریافتی غذاهای ناسالم )شکالت و چیپس( آن ها در یک آزمون ذائقه 
سنجیده شد. شرکت کنندگانی که سطح اعتیاد آن ها به غذا، نمره باالیی 
گرفته بود، کالری کمتری در مقایسه باکسانی دریافت کردند که نمره 
متوسط یا پایین گرفته بودند. عالوه بر این، شرکت کنندگانی که نمره باال 
در اعتیاد به غذا خوردن گرفته بودند نگرانی بیشتری درباره رفتارهای 
غذایی خود داشتند که این نگرانی به نوبه خود منجر به کاهش چشیدن 

غذاهای مختلف حین آزمون ذائقه می شد.
داد  نشان  ما  »تحقیقات  گفت:  زمینه  این  در  روداک  هلن 
شرکت کنندگانی که خود را با عنوان »معتاد به غذا« می شناختند، 
خود را کمتر در معرض غذاهای ناسالم قرار می دادند. به نظر می رسد 
این کار به علت نگرانی آن ها از برچسب معتاد به غذا ناشی شده 
است.« او در ادامه گفت: »مطالعات ما نشان می دهد باورهای شخصی 
درباره اعتیاد ما به غذا خوردن می تواند میزان خوردن ما را تحت 
تاثیر خود قرار دهد. عالوه بر آن، نیاز اکنون ما، کار با نمونه جمعیتی 

بزرگ تر و در بازه زمانی بلندتر است.«
sciencedaily :منبع

اعتیـاد بـه غـذا عـادات غـذایی 
نوشیـدنی محبـوب، ضـد3 سرطـانرا تغییـر می دهـد

روزانمه

تــازهها

سپید: تغییر فصل ها با شیوع برخی از بیماری ها مرتبط هستند، برای 
مثال سرماخوردگی و آنفلوآنزا با شروع فصل سرد رایج می شوند؛ اما 
کارشناسان می گویند که تغییرات درجه حرارت علت مستقیم این 
بیماری ها  نیستند. دکتر بنجامین کالپالن، متخصص پزشکی داخلی در 
سازمان بهداشت اورالندو در فلوریدا می گوید: »تغییرات درجه حرارت 
امکان تکثیر گروه های متفاوت ویروس ها را فراهم می آورد و این 
ویروس ها هستند که مردم را بیمار می کنند.« او می گوید: »بررسی ها نشان 
می دهند که رینوویروس ها و کوروناویروس ها دو گروه اصلی ویروسی 
عامل ایجاد سرماخوردگی هستند. جالب اینکه این ویروس ها در آب 
وهوای سردتر برای مثال در پاییز و اوایل بهار بیشتر تکثیر می کنند.« به 
همین ترتیب ویروس آنفلوآنزا در آب وهوای سرد و خشک بیشتر تکثیر 
و پخش می شود. به گفته او به همین علت است که آنفلوانزا در ماه های 
زمستان شایع تر است. بیماری های تابستانی ناشی از ترکیبی از عوامل 
متعدد هستند. افراد دچار آلرژی فصلی، اغلب دچار پرخونی مخاطی 
می شوند و در نتیجه هنگامی که در معرض گرده های گیاهی، کپک ها 
یا علف قرار می گیرند، دچار آبریزش بینی و خارش چشم می شوند. 
دستگاه ایمنی این افراد هنگام واکنش به این مواد آلرژی زا بیش از حد 
فعال می شود، درنتیجه دفاعشان در برابر ویروس ها تضعیف می شود و با 
احتمال بیشتری به آن ها مبتال می شوند. البته عفونت ویروسی تابستانی 

معموال خفیف تر از عفونت های ویروسی در سایر فصل ها هستند.
یک مسئله دیگر این است که افراد ممکن است آلرژی شان را 
با سرماخوردگی اشتباه بگیرند. کاپالن می گوید: »گفته می شود که 
اصطالح تب یونجه درواقع از زمانی معمول شده است که کشاورزانی 
که در انتهای تابستان یونجه جمع می کردند،  به اصطالح تب می کردند. 
اما درواقع این افراد فقط در معرض میزان زیادی از مواد آلرژی زا در مزارع 
قرار می گرفتند.« توصیه های کاپالن برای پیشگیری از این بیماری های 
فصلی، همان دستورالعمل های معمول است: »دست هایتان را خوب 
بشویید، زیاد ورزش کنید، غذای سالم بخورید و 6 تا 8 ساعت خواب 

راحت داشته باشید.«
Livescience :منبع

چـرا با تغییـرفصل بیمـار می شویم؟
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در باب فواید و مضرات کافئین

کافئین می تواند خطر سرطان پوست 
را کاهش دهد

شماری از تحقیق ها  نشان می دهند که کافئین می تواند به طور بالقوه ای 
خطر سرطان پوست را کاهش دهد.در یک تحقیق مشاهده ای )تحقیقی که 

نشان دهنده یک پیوند و نه یک رابطه علی- معلولی بین متغیرها است( 
چاپ شده در شماره جوالی ۲۰1۲ ژورنال Cancer Research معلوم شد 

که هرچه میزان مصرف کافئین در یک فرد بیشتر باشد،احتمال خطر 
ابتال به سرطان سلول پایه ای )یک نوع سرطان پوستی( کمتر خواهد 

شد. عالوه بر این،در سال ۲۰15 یک تحقیق در شماره فوریه مجله 
موسسه ملی سرطان و یک تحقیق دیگر در شماره نوامبر ژورنال Epidemiology به چاپ 

رسید که بر اساس نتایج این دو تحقیق میان جذب بیشتر کافئین و خطر کمتر مالنوم،کشنده ترین 
نوع سرطان،پیوندی وجود دارد.

کافئین به کنترل درد کمک می کند

در بازار امروز داروهای مسکن غیرتجویزی وجود دارند که ترکیبی از ایبوبروفن، استامینوفن یا آسپرین و کافئین هستند. 
برای بعضی از افراد مصرف این داروهای ترکیب شده با کافئین تاثیر و کارایی بیشتری در مقایسه با مصرف یک 
 Cochrane Database of Systematic داروی مسکن دارد. در شماره جوالی ۲۰15 ژورنال
Reviews  محققان تحلیلی را به چاپ رساندند که در آن چهارمقاله به طور تصادفی 
موردبررسی قرار گرفت.بر اساس نتایج این تحلیل،محققان دریافتند که یک دوز ۲۰۰ 
میلی گرمی از ایبوبروفن به همراه 1۰۰ میلی گرم از کافئین موثرتر از یک داروی کاذب 
و بی اثر در تسکین درد میگرن در طول شش ساعت است.اگرچه در بازار چنین 
داروهای ترکیبی به صورت یک محصول تجاری در دسترس همگان نیست، اما 
اگر ۲۰۰ میلی گرم از ایبوبروفن را به همراه یک فنجان قهوه نسبتا غلیظ بخوریم 

با تاثیر یک داروی ترکیبی مواجه می شویم.

مصرف متعادل قهوه و 
سالمت قلب 

الرسون،  سی  سوسانا  دکتر   
موسسه  در  زیست محیطی  طب  موسسه  دانشیار 
کارولینسکا استکهلم سوئد می گوید که بر اساس تحقیقاتی 
نوشیدن روزانه سه یا چهار فنجان قهوه کافئین دار با کاهش 
 BMC خطر ابتال به سکته مغزی و بیماری عروق کرونر در ارتباط است.در شماره دسامبر ۲۰15 ژورنال
Medicine  دکتر الرسون  یک تحقیق مشاهده ای چاپ کرد که بر اساس نتایج آن نوشیدن قهوه کافئین 
دار ظاهرا باعث افزایش خطر ابتال به فیبریالسیون دهلیزی، مرسوم ترین نوع ضربان قلب نامنظم نمی شود.

میان نوشیدنی های انرژی زا و جراحت های سر در نوجوانان 
پیوندی وجود دارد

تحقیقی در شماره سپتامبر ۲۰15 ژورنال PloS One  به چاپ رسید که در آن دو گروه از نوجوان ها 
به مدت یک هفته موردبررسی قرار گرفتند. یک گروه از نوجوان ها در طول هفته پنج نوشیدنی انرژی زا 
یا بیشتر نوشیدند و گروه دیگر هیچ نوشیدنی انرژی زایی ننوشید.بررسی ها نشان داد که این نوجوانان 
عالقه مند به نوشیدنی های انرژی زا در مقایسه با نوجوان های غیرعالقه مند هفت بار بیشتر در معرض 
جراحت های مغزی ناشی از تروما بودند. عالوه بر این،مصرف نوشیدنی های انرژی زای آمیخته به 
الکل این احتمال را افزایش داد که نوجوان در سال قبل جراحت مغزی ناشی از تروما داشته است.

باوجوداین،این تحقیق این را به اثبات نمی رساند که مصرف نوشیدنی های انرژی زا نوجوان را  مستعد 
جراحت مغزی کرد یا داشتن جراحت مغزی ناشی از تروما باعث مصرف نوشیدنی های انرژی زا 

به عنوان یک سازوکار مقابله ای در نوجوان می شود.

کافئین می تواند خطر سرطان دهان را کاهش دهد

ژورنال   ۲۰13 ژانویه  شماره  در  آمریکا  سرطان  انجمن 
اپیدمیولوژی آمریکا یک تحقیق مشاهده ای به چاپ رساند 
که بر اساس نتایج آن یک رابطه قوی میان دریافت قهوه 
کافئین دار و خطر مرگ ناشی از سرطان دهان وجود دارد. شرکت کننده های 
این تحقیق شامل 968۴3۲ زن و مرد غیرمبتال به سرطان بودند که ۲6 سال 
قبل برای شرکت در این تحقیق انتخاب شدند.در طی مدت ۲6 سال 868 
نفر از این افراد به دلیل سرطان دهان فوت کردند.بر اساس نتایج تحقیق این 
محققان افرادی که روزانه بیش از چهار فنجان قهوه کافئین دار می نوشیدند، 
در مقایسه با افرادی که تنها یک فنجان قهوه می نوشیدند 5۰ درصد کمتر 
در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان دهان بودند. در این تحقیق ارتباطی 
میان نوشیدن چای و کاهش خطر مرگ ناشی از سرطان دهانی یافت نشد.

مصرف بیش ازحد کافئین می تواند باعث 
احساس خستگی و فرسودگی 

شما شود

کافئین یک دارو است و به مانند هر داروی 
دیگری این دارو می تواند در صورت مصرف 
باال اثرات مضری داشته باشد دوز مصرفی 
بیش از 5۰۰ میلی گرم کافئین که برابر با میزان 
کافئین موجود در چهار فنجان قهوه است، می تواند 
باعث عصبانیت، زودرنجی، بی خوابی، ناراحتی معده، 

رعشه های عضالنی و ضربان قلب نامنظم شود.

کافئین می تواند به کاهش خطر عود سرطان روده بزرگ کمک کند

نتایج یک تحقیق چاپ شده در شماره نوامبرژورنال  Clinical Oncology نشان 
می دهد که بیماران مبتالبه سرطان روده  بزرگ که به طور منظم نوشیدنی های کافئین دار 
مصرف می کنند می توانند خطر عود تومور و مرگ ناشی از این بیماری را کاهش دهند.نتایج 
این تحقیق مشاهده ای نشان داد که افراد مبتالبه سرطان روده بزرگ پیشرفته توانستند با نوشیدن 
از آن را  بیماری یا مرگ ناشی  یا بیشتر خطر عود  روزانه چهار فنجان نوشیدنی کافئین دار 
با بیمارانی که نوشیدنی های کافئین دار نمی نوشیدند، کاهش دهند. تا 5۲ درصد در مقایسه 

حتی افرادی که روزانه دو یا سه فنجان نوشیدنی کافئین دار می نوشیدند توانستند مزیت های 
 مشابهی به دست آورند، هرچند میزان این مزیت ها کمتر بود.در شماره آوریل ۲۰16 ژورنال

Cancer Epidemiology,Biomarkers & Prevention یک تحقیق مشاهده ای دیگر به چاپ رسید 
قرارگرفته است. مقایسه  بزرگ سال مورد  از 9۰۰۰  بیش  نوشیدن  قهوه  آن عادت های  که در 

دکتر استفن گروبر،رئیس مرکز سرطان جامع در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی شهر لوس آنجلس 
و نویسنده اصلی این تحقیق می گوید:»این تحقیق نشان داد که میان نوشیدن قهوه و خطر کمتر 
سرطان روده بزرگ پیوندی وجود دارد و هرچه میزان مصرف قهوه بیشتر باشد، احتمال خطر 

ابتال به این سرطان کمتر است.«

نوشیدنی های انرژی زا را محدود کنید

دکتر لوری رایت،استادیار تغذیه در دانشگاه فلوریدای جنوبی و سخنگوی 
می تواند حاوی  انرژی زا  نوشیدنی  می گوید:»هر  دیابت  و  تغذیه  آکادمی 

5۰۰ میلی گرم کافئین باشد که این مقدار از کافئین 5 برابر مقدار کافئین موجود در یک 
فنجان قهوه دم کشیده است. یک بزرگ سال سالم می تواند در طول یک روز دو قوطی 
نوشیدنی انرژی زا مصرف کند،اما نوشیدن دو یا بیشتر نوشیدنی انرژی زا به افراد 18 سال 
یا کمتر توصیه نمی شود.« از طرف دیگر، انرژی فراهم شده توسط نوشیدنی های انرژی زا 
و نوشیدنی های گازدار حاوی ارزش غذایی اندکی هستند. بعضی از نوشیدنی های انرژی زا 

حاوی 7۰ گرم قند هستند که معادل 17/5 قاشق چای خوری شکر است.

کافئین ورزش را آسان تر می سازد

دکتر مایکل دونکان،استاد علم تمرینی  در دانشگاه کاونتری بریتانیا 
می گوید که  اگر پیش از رفتن به باشگاه در کافی شاپ موردعالقه خود یک یا چند 
فنجان قهوه بخورید، با سرعت بیشتری تمرین های بدنی خود را انجام خواهید داد.
در شماره دسامبر ۲۰1۴ ژورنال Nutrition, Health & Aging او تحقیقی را در این 
زمینه به چاپ رساند. در این تحقیق 19 نفر از افراد سالم بین 61 تا 79 سال انتخاب 
شدند و از آن ها خواسته شد تا پیش از ورزش ۴ فنجان قهوه فوری یا ۲ فنجان قهوه 
فیلتر شده )دمی( بنوشند.نتایج تحقیق او نشان داد که این افراد در مقایسه با افرادی 
که نوشیدنی کافئین دار نمی نوشیدند،توانایی بهتری در متمرکز کردن تالش خود برای 
انجام تمرینات بدنی نشان می دادند و به نوعی انجام تمرینات بدنی برای آن ها آسان 
بود.عالوه بر این،این افراد در حرکات جلو بازو و پیاده روی شش دقیقه ای عملکرد 

بهتری از خود نشان دادند.حتی مهارت دستی این افراد نیز بهبود یافت.

کافئین می تواند به بهبود 
حافظه کمک کند

در یک تحقیق مشاهده ای چاپ شده در 
 Alzheimer & Dementia  شماره جوالی ۲۰15 ژورنال
به پیوند میان مصرف کافئین و حافظه بهتر و عملکرد 
اجرایی بهتر )برنامه ریزی،سازماندهی و مدیریت زمان( 
سال(   7۴ سنی  میانگین  با   ( سالم  بزرگ ساالن  در 
اشاره شده است.محققان بیمارستان بریگهام و زنان 
بوستون آمریکا دریافتند که مصرف همیشگی قهوه 
می تواند برای فرد مفید باشد.عالوه بر این،تحقیقاتی 
روی موش ها انجام گرفته است که نشان می دهد کافئین 

می تواند در درمان بیماری آلزایمر مفید باشد.

احتمالی  مزیت های سالمتی و خطرهای  مورد  در  قهوه   به  افراد عالقه مند  اکثر  سپید: 
کافئین ماده محرک موجود در قهوه،چای و بسیاری از نوشیدنی های غیرالکلی و انرژی زا 
فکر نمی کنند و هیچ آگاهی از آنها ندارند. به عبارت دیگر، نوشیدن نوشیدنی های کافئین داری 

همچون قهوه برای یک عده تبدیل به عادت شده است و صرفا به خاطر عالقه و طعم و 
بوی قهوه آن را مصرف می کنند.

در ادامه به 1۰ حقیقت اساسی و مهم در مورد کافئین اشاره می کنیم.
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اورژانس  بخش  در  کسل کننده  جمعه شب  یک  سپید: 
کشیک هستید. کار به آرامی آغاز می شود: یک مرد میانسال 
با ذات الریه متوسط و یک ساکن آسایشگاه  سالمندان که 
عفونت مجاری ادراری باعث شده هذیان بگوید. بعد 
2 حمله قلبی همزمان آمدند و بعد هم یک راننده با سر 

خون آلود ودنده شکسته.
در بحبوحه این آشفتگی، مردی الغراندام را پذیرا 
می شوم که بی صدا روی برانکار دراز کشیده است. به 
جدول و اسکن های اولیه او نگاهی می اندازم. سرطان 
پروستات او طی چند دوره شیمی درمانی رشد کرده و 
ستون فقراتش پر از تومور بود و هفته ها بود که هرچه را 
می خورد یا می نوشید باال می آورد. سمت چپ بدنش هم 

بعد از سکته ای که اخیرا کرده بود، تکان نمی خورد.
با لبخندی گفت این چند ماهه خیلی به او بد گذشته 
است و من تنها درجوابش گفتم، »متاسفم.« از او پرسیدم که 
عالئم بیماری اش چه هستند و چگونه شروع شده اند و او 
از من پرسید پزشکی را کجا خوانده ام و نامزد دارم یا نه. از 
او پرسیدم که سرگیجه دارد یا در مدفوعش خون دیده شده 
است. او به من گفت که 50 سال پیش همین روزها از یونان 
به آمریکا مهاجرت کرده، یک بورس از ام آی تی گرفته و 
مهندس الکترونیک شده، بعد با همسرش آشنا شده که آشپز 
بی نظیری بوده است. حاال در این جمعه شب، چندین دهه 
بعد از زمانی که حرفش را می زد تنها در بخش اورژانس 
شلوغ بیمارستان ما نشسته است. همسرش مرده، 2 پسرش 
در کشورهای دیگر هستند و هفته ای یک بار یک پرستار به 
خانه اش می آید تا هم داروهایش را کنترل کند و هم مطمئن 

شود لوله هایی که به بدنش وصل هستند عفونی نشده اند.
پرسیدم آخرین بار کی شکمش کار کرده است و او در 
جوابم گفت: »پسر من دارم می میرم.« مکث کردم. وقتی 
بیش از یک دهه قبل پزشکی را شروع کردم در خیلی چیزها 
خصوصیات بهتری داشتم، اما امروز فکر می کنم از درک 
بیمارانم در مقام انسان هایی که زندگی زیبا، طوالنی و 

آشفته ای را طی کرده اند، فاصله گرفته ام.

اول آموزش، بعد تسکین
پزشکان اول آموزش می بینند که تشخیص بدهند، 
درمان کنند و دوم به آرامش برسانند، تسکین دهند و 
مرهمی بر آالم بیماران باشند. نتیجه این روند کاهش گام 

به گام یک دید کلی و فقدان توانایی است برای آنکه ببینیم 
بیمارانمان در بیرون از بیمارستان چطور مردمی هستند. 
همانطور که تکنیک ها و روش های جدید درمانی را فرا 
می گیریم، ارزش هایی که در ابتدا با آن ها آغاز کرده ایم، 
می بازند.  رنگ  برایمان  تخیل  و  همدلی  درک،  یعنی 
بیمارانمان را همواره در لباس بیمارستان دیده ایم نه در 
شلوار جین و کاله نقاب دار و به چشمانمان آموخته ایم 
که عدم تقارن ها، قرمزی ها و رگ های خونی را ببینند، اما 
یادشان نداده ایم که احساس ناامنی، لذت یا نومیدی را هم 
ببینند. از آنجا که بیشتر داده ها، مطالبی که بر سر آن ها اجماع 
نظر وجود دارد و الگوریتم های درمانی، آکنده از مطالب 
پزشکی هستند و درمانگری اکنون به باز نگاه داشتن در 
و پیش کشیدن یک صندلی معنا شده است، به حرکات 

مهربانانه کسی توجه چندانی ندارد.

افراد موضوع درمان هستند
اما درنهایت، موضوع درمان افراد است و همانطور که 
ما باید درباره اولویت ها و امکان تحمل خطر فالن درمان 
برای بیمارمان آگاه باشیم و نیز درباره باید و نبایدهای روند 
درمانی یا آزمایش های گوناگون بدانیم، در نگاهی کلی و 
جامع نگر نیازمند درکی عمیق تر هستیم که »این کسی که 

دارم با او حرف می زنم کیست؟«
در بریتانیا تحقیقات کم اما رو به رشد نشان می دهند 
که دانستن داستان زندگی بیمار هم برای درمانگر می تواند 
مفید باشد و هم برای بیمار. این تحقیقات که بیشتر بر 
بیماران سالمند و سایر ساکنان اماکنی تمرکز داشته است که 

مورد درمان درازمدت قرار گرفته اند، به این نتیجه می رسد 
که داشتن حسابی از گذشته بیماران به آنان کمک می کنند تا 
درباره نیازها و اولویت های امروزشان درک بهتری داشته 
باشند و به پزشکان نیز امکان می دهد تا با دیدن شخصیتی 
که در پشت بیمارشان وجود دارد، ارتباط نزدیک تری با 

وی ایجاد کنند.

گفت وگو درباره چگونه مردن
مدیکر )بیمه سالمندان( در ایاالت متحده آمریکا اخیرا 
برای آنکه پزشکان با بیمارانشان درباره برنامه ریزی پایان 
زندگی صحبت کنند، شروع به پرداخت پول کرده است. 
این گفتگوها به بیماران امکان می دهد، اولویت هایشان 
درباره اعمال مداخالت پیشرفته پزشکی شامل اقدامات 
بالینی، انتقال به بخش مراقبت های ویژه، استفاده از لوله های 
غذادهنده و اینکه می خواهند در خانه بمیرند یا در بیمارستان 
بهتر فکر کنند و به بحث بپردازند. در این گفتگوها می شود 
از یک رویکرد نسبت به زندگینامه بیمار استفاده شود و بیمار 
قادر خواهد بود به جزئیاتی بپردازد که در زندگی او مهم 
هستند یا مهم بوده اند. برای آنکه بهتر بتوانیم درخدمت 
بیمار باشیم، باید بدانیم که او چه کسی است و نیز بدانیم 
که چه کسی بوده است و درنهایت باید بدانیم که آن ها 

می خواهند در پایان زندگی خود چگونه آدمی باشند.
درمانگران  و  تجویزکنندگان  تشخیص دهندگان،  ما 
از  بیشتر  درکی  اگر  باشیم  کارآمدتر  می توانیم  چقدر 
بیمار پیشروی مان داشته باشیم؟ اگر به جای مرد یونانی 
درمانده ای که روی تخت بخش اورژانس دراز کشیده 
است، نوجوان مغروری را ببینیم که نیم قرن قبل برای 
شروع زندگی جدید از روی اقیانوس اطلس به آمریکا 
پرواز کرده است آیا تفاوتی در رفتارمان ایجاد نمی شود؟ 
بخش اورژانس همان گونه که از نامش پیداست، برای 
تفکر سریع و سرعت عمل طراحی شده است، اما به  حتم 
مکان ها، زمان ها و شرایط دیگری هستند که ما پزشکان 
بتوانیم درباره اهداف درمان به گفتگو بپردازیم و زندگی 

داخلی بیمارمان را بکاویم.
هنوز برخی لحظات پرمعنا هستند که می توانیم کمک 
کنیم تا بیمارمان آن ها را به یاد بیاورد، لحظاتی که آن ها 
احساس می کردند سرزنده بوده اند، حتی اگر مکالمه ای 
زودگذر باشد درباره مدل قدیمی تجهیزات سفر هوایی در 

یک بخش پرازدحام اورژانس در یک جمعه شب دلگیر.
New York Times :منبع

یک پژوهش تازه نشان می دهد که بیماران سالمند مبتال به سرطان ریه 
که تحت عمل جراحی قرارگرفته اند، برای مدت بیشتری زنده می مانند.
دکتر فلیکس فرناندز از آتالنتا و سرپرست این پژوهش گفت: »این 
میزان بقا در بیماران سالمندی که برای درمان جراحی انتخاب شدند، 
بیشتر از حد انتظار و قابل توجه است؛ به ویژه با در نظر گرفتن آنکه انتظار 
داریم با باال رفتن سن افراد، شیوع سرطان ریه افزایش یابد و بیماران 

بیشتری در سنین پیری نجات پیدا کنند.«
بر اساس آمار انجمن سرطان آمریکا، میانگین سن بیماران مبتال به 
سرطان ریه در این کشور در زمان تشخیص 70 سال است. حدود 17 
درصد از تمام بیمارانی که دارای سرطان ریه تشخیص داده می شوند، 

حداقل 5 سال به زندگی خود می دهند.
پژوهشگران در این مطالعه، داده های ده ها هزار بیمار ۶5 ساله به باال 
را که بین سال های 2002 و 2012 جراحی سرطان ریه در آمریکا انجام 
دادند، ارزیابی کردند. متوسط زمان بقای پس از عمل جراحی برای 
سرطان ریه در مراحل اولیه، ۶/7 سال بود که حدود 2 سال طوالنی تر 
از میزان بقای معیار پنج ساله است. همچنین این تحلیل و بررسی نشان 
داد که 30 درصد از بیماران مرحله سوم و 27 درصد از بیماران مرحله 
چهارم سرطان ریه که سالمند هستند و جراحی انجام دادند، این میزان 
بقای پنج ساله را داشتند. این یافته ها اطالعات بیشتری درباره بقای پس 
از جراحی فراهم کردند که برای بیماران بااهمیت است و می توانند در 

انتخاب روش های درمانی مناسب برای بیماران موثر باشند.
به گفته اداره آمار آمریکا، انتظار می رود جمعیت سالمند در این 
کشور نزدیک به 2 برابر شود و از ۴3 میلیون در سال 2012 به ۸0 میلیون 

نفر در 2050 برسد.
HealthDay :منبع

سپید: بر اساس مطالعات جدید، ارتباطی قوی بین یک اختالل ریتمی 
قلب به نام فیبریالسیون دهلیزی و نژاد افراد وجود دارد. احتمال ابتال به 
این بیماری در سفیدپوستانی که دچار نارسایی قلبی هستند، بیشتر از 
سیاه پوستان یا التین تبارانی بود که نارسایی قلبی داشتند. نارسایی قلبی، 
یک عامل خطر شایع برای فیبریالسیون دهلیزی است. 5/۸ میلیون نفر 
در آمریکا و بیش از 23 میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به نارسایی قلبی 
هستند. پژوهشگران اطالعات بیش از ۶۸000 نفر از آمریکایی هایی را 
که نارسایی قلبی دارند، بررسی کردند. سن آن ها بین ۴5 تا 95 سال بود 
و بیش از 2۸000 التین تبار، حدود 25000 سیاه پوست و بیش از 1۴000 
سفیدپوست در این گروه قرار داشتند.. احتمال بروز فیبریالسیون دهلیزی 
در سیاه پوستان، حدود 23 درصد و در التین  تباران، حدود 27 درصد نسبت 
به سفیدپوستان کمتر بود. نتایج این مطالعه بسیار جالب هستند، زیرا احتمال 
ابتال به این بیماری در بیماران التین تبار و آفریقایی تبار، حتی با وجود داشتن 

عوامل خطر فیبریالسیون دهلیزی کمتر است.
به گفته دکتر اریک شولمن از مرکز پزشکی مونته  فیوره در نیویورک، 

ژنتیکی  نظر می رسد دالیل  به 
تفاوت ها  این  زمینه ساز 

و  بهتر  آگاهی  هستند. 
اختالف ها،  این  درک 
پزشکان  به  می تواند 
درمان  تا  کند  کمک 

برای  شخصی سازی شده 
بیماران خود تجویز کنند.

HealthDay :منبع

کارآمـدی عمل جـراحی بـرای 
سرطـان ریـه در بیمـاران سالمنـد

تاثیـر نـژاد بر ضربـان قلب نامنظم
 ترجمه: علی حاج رسولی ها

سپید: برای نخستین بار در بریتانیا 2 کلیه و 
2 کبد از افراد درگذشته دارای  HIV به طور 
موفقیت آمیز به بیمارانی که آنان هم دارای 
HIV بودند و دچار نارسایی کلیه و کبد بودند، 

پیوند زده شد.
مدیر  معاون  فورسایت،  جان  پروفسور 
پزشکی بخش اهدای عضو و پیوند در سازمان 
ملی بهداشت )NHS( بریتانیا گفت: »بسیار 
هیجان انگیز است که برخی از افراد مبتال به 
HIV در بریتانیا می توانند پس از مرگ با اهدای 
اعضای خود به دیگر بیماران کمک کنند. 
درحالی که پیوند عضو از اهداکنندگان مبتال به 
HIV محدود به گیرندگانی است که ایدز دارند 
نوآوری هایی مانند این امکان اهدای عضو را 
در مواردی که قبال موجود نبود، فراهم می کنند 

و به کاهش کمبود اعضای اهدایی کمک خواهند کرد.«
 HIV در حال حاضر اعضایی که از اهداکننده مبتال به
 HIV دریافت می شود، فقط می تواند به بیمارانی که آنها نیز

دارند پیوند زده شود.
 تمام اهداکنندگان بالقوه از نظر ابتال به عفونت هایی مانند 

HIV، هپاتیت B و هپاتیت C آزمایش می شوند.
 HIV نخستین پیوند موفقیت آمیز کلیه در بیماران دارای
در سال 2015 در بیمارستان گایز و سنت توماس در لندن 
انجام گرفت. 2 کلیه دارای کارکرد از یک دهنده فوت کرده 

دارای HIV برداشته شده و به دو بیمار دارای HIV که 
بیماری کلیوی داشتند، پیوند زده شد.

موفقیت آمیز،  پیوندهای  این  فورسایت،  گفته  به 
پیش ازاین  است.  مهم  بسیار  پیشرفت  یک  نشان دهنده 
اعضای بیماران فوت شده مبتال به HIV از دست می رفتند، 
زیرا مشخص نبود که استفاده از این عضوها ایمن یا موثر 

خواهد بود یا خیر.
اکنون معلوم شده است که می توان از اعضای بیماران 
درگذشته دچار HIV که عفونت ویروسی در آنها به خوبی 

این  برای سایر  است،  کنترل شده 
بیماران دارای عفونت HIV که در 
فهرست انتظار پیوند عضو هستند، 

استفاده کرد.
مبتال  که  اهداکنندگانی  در  اما 
بیماری  این  پیشرفته تر  مراحل  به 
هستند، خطراتی در رابطه با ایجاد 
مشکالت جدی در فرد گیرنده و 
تهدید سالمت وی وجود دارد. مهم 
ایمن  اهداشده  اعضای  که  است 
باشند و مشکلی را برای گیرنده پیش 

نیاورند.
به گفته یان گرین، مدیر ارشد 
از  بعضی  هیگینز  ترنس  تراست 
بیماری ها مثل هپاتیت B و C در میان 
مبتالیان به HIV بیشتر از جمعیت 
عمومی شیوع دارند که منجر به نیاز 

به پیوند کبد شود.
به گفته او، افراد دارای HIV که نیاز به پیوند عضو دارند، 
می توانند به میزان زیادی از اعضای اهدایی سود ببرند. گرین 
گفت که گاهی بیماران دارای HIV از اعضای اهدایی از 
دهندگان بدون HIV سود برده بودند، اما اگر افرادی که 
با HIV زندگی می کنند بتوانند اعضای مورد نیازشان را از 
افرادی بگیرند که آنان هم HIV دارند، بالقوه ممکن است 

همه سود ببرند.
BBC :منبع

موفقیـت پیـونـد عضـو از فـرد HIV  مثبـت به فـرد HIV  مثبـت  

مه   5 پنجشنبه  روز  آمریکا  دولت   سپید: 
)1۶ اردیبهشت( برای نخستین بار گام بزرگی 
در مسیر ممنوعیت سیگارهای الکترونیکی که 
میان نوجوانان بسیار پرطرفدار شده اند، برداشت. 
سازمان غذا و داروی آمریکا مقررات جدیدی را 
 برای ممنوع کردن فروش این سیگارها به افراد زیر 
1۸ سال اعالم کرده است. بر اساس این مقررات 
جدید که در 90 روز آینده به اجرا درخواهند 
سیگار  الکترونیکی،  سیگارهای  فروش  آمد، 
برگ، توتون پیپ و توتون قلیان مشمول همان 

ممنوعیت های موجود برای سیگار، توتون بی دود 
و سیگارهای دست پیچ خواهند شد. این مقررات 
جدید تاثیر عمده ای بر صنعت 3/۴ میلیارد دالری 
سیگارهای الکترونیکی می گذارند که در غیاب 
قوانین فدرال درباره آنها گسترش یافته و باعث 
شده است که این وسایل دریافت نیکوتین به 
شایع ترین شکل مصرف فرآورده های دخانی 
بدل  آمریکایی  جوانان  و  نوجوانان  میان  در 
شوند. سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد 
که شرکت ها را ملزم خواهد کرد که برای تولید 

سیگارهای الکترونیکی و سایر فرآورده های جدید 

دخانی فهرست اجزای آنها را برای تائید دولت 
بفرستند و هشدارهای بهداشتی را روی بسته های 

آنها بگذارند و در آگهی ها اعالم کنند.
گروه های پشتیبان سالمت از این اقدام استقبال 
سیگارهای  تولید  صنعت  متصدیان  کرده اند. 
الکترونیکی هم می گویند این مقررات می تواند 
و  برساند  آسیب  کوچک تر  شرکت های  به 
خاطر  به  را  شغل  تولیدکننده  کسب وکارهای 
افزایش هزینه های ناشی از این فرآیند نظارتی با 
مشکل روبرو کند. سازمان غذا و داروی آمریکا 
تعیین سن خریدار این فرآورده ها را با شناسایی 
از راه عکس ضروری خواهد کرد، فروش این 

فرآورده ها را به وسیله ماشین های خودکار مگر 
در مکان هایی که فقط بزرگساالن در آنها حضور 
دارند، ممنوع خواهد کرد و توزیع نمونه های 

رایگان این فرآورده ها متوقف خواهد شد.
سیلویا برول، وزیر بهداشت و خدمات انسانی 
آمریکا به خبرنگاران گفت: »میلیون ها کودک هر سال 
از این راه با نیکوتین آشنا می شوند، نسل جدیدی به 
این ماده شیمیایی بسیار اعتیادآور وابسته می شود.« 
برول گفت که مقامات بهداشتی هنوز شواهدی 
مشخص در دست ندارند که نشان دهند سیگارهای 

الکترونیکی به ترک سیگار کمک می کنند.
Reuters :منبع

ممنوعیت فروش سیگـارهای الکترونیکی به نوجوانـان درآمریکـا 

بیان داستان زندگی بیمار هم برای درمانگر مفید است و هم برای بیمار

سپید: مطالعه ای جدید نشان می دهد که اگر 
خطاهای پزشکی را هم ازجمله بیماری ها 
به حساب بیاوریم، خطاهای پزشکی بعد 
از بیماری های قلبی و سرطان سومین علت 
مرگ مردم آمریکاست. خطاهای پزشکی 
در گواهی های فوت به عنوان علت مرگ 
ذکر نمی شوند و مراکز پیشگیری و کنترل 
بیماری های آمریکا )CDC( رده ای با عنوان 
»خطاهای پزشکی« در گزارش ساالنه خود 
درباره مرگ ومیرها ندارند، اما پژوهشگران در 
این بررسی خطاهای پزشکی را به عنوان هر 
مداخله درمانی که باعث مرگ قابل پیشگیری 
شود، تعریف کردند. برای مثال، اگر در یک 
نادرست  تشخیصی  آزمایش های  مورد 
باعث آسیب کبدی و سپس ایست قلبی 
شده باشد، اما دلیل مرگ در گواهی فوت را 
عوارض قلبی- عروقی می نویسند، در این 
مورد، علت مرگ درواقع خطای پزشکی بوده 
است. در این بررسی، خطاهای تشخیصی، 
اشکاالت ارتباطی، انجام ندادن آزمایش های 
الزم، اشتباه در میزان دوز دارو و سایر اعمال 
پزشکی  نامناسب جزو خطاهای  پزشکی 
از  استفاده  با  بودند. محققان  شمرده شده 
مطالعاتی که از سال 1999 به این طرف منتشر 
شده اند، میانگین مرگ ناشی از خطاهای 
پزشکی را محاسبه کردند. سپس آنها این 
میزان را با میزان ساالنه پذیرش بیماران در 
این روش  با  کردند.  مقایسه  بیمارستان ها 
آنها به این نتیجه رسیدند که به طور متوسط 
ساالنه بیش از 250 هزار نفر در ایاالت متحده 
براثر خطاهای پزشکی جان خود را از دست 
می دهند. دکتر مارتین ماکاری، سرپرست 
تیم تحقیق و جراح بیمارستان جان هاپکینز، 
می گوید: »انسان همواره خطا کرده است و 
کسی نمی تواند جلوی این کار را به طورکلی 
بگیرد، اما ما می توانیم با ایجاد تورهای ایمنی 
)safety nets(  و پروتکل هایی برای مواجهه 
با خطاهای ناشی از عامل انسانی ایمنی در 

مراقبت های درمانی را مهندسی کنیم.«
New York Times :منبع

250هـزار نفر در سـال 
قربانی خطاهای پزشکی

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

گوش دادن به بیمار 
بخشی ازدرمان است
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    سمیرامیس  محمدی

حسن هاشمی، وزیر بهداشت،در اواسط 
ایازی، رسول  ماه سیدمحمدهادی  بهمن 
ابراهیم  پورحسین،  دیناروند،رضا 
داروغه زاده،علیرضا رضاداد، مجید رجبی 
زارع  رفیعی فر،عباس  معمار،شهرام 
نژاد و مجید جوزانی را به عنوان اعضای 
جشنواره  نخستین  سیاستگذاری  شورای 
فیلم»سالمت«منصوب کرد وطی بیانیه ای 
جشنواره  نخستین  برگزاری  از  هدف 
فیلم»سالمت«   را چنین مطرح کرد:»برپایی 
رقابت سالم در حوزه فرهنگ و هنر مبتنی 
بر رفتارهای اجتماعی در مسیر بهینه سازی 
از  استفاده  با  بهداشت و سالمت جامعه 
زبان شیوای هنر متعهد به منظور افزایش 
سطح آگاهی، بینش و دانش عمومی برای 
رسیدن به اهداف و سیاست های ابالغی این 
وزارتخانه بسیار با اهمیت بوده و برگزاری 
مطلوب و دلخواه آن نیز به تدابیر شایسته 
نیاز دارد. چندی پیش نیز سیدمحمدهادی 
ایازی و ابراهیم داروغه زاده به عنوان رییس 
وزیر  از  را  خود  احکام  ودبیرجشنواره 

بهداشت دریافت کرده بودند.
جشنواره  دبیرنخستین 
برگزاری  قطعیت  فیلم»سالمت«درمورد 
جشنواره  کرد:»این  تاکید  جشنواره  این 
حوزه  در  مفصلی  بسیار  شکل  به 
پس  تا  نهایتا  و  برگزارمی شود  سالمت 
فجر  فیلم  جشنواره  برگزاری  ازپایان 
اقدام  جشنواره  این  انتشارفراخوان  به 

می کنیم.«
شواهد امرنشان می دهد که بررسی احکام 
جشنواره  این  برگزاری  وسیاست های 
چهارماهی به طول انجامید تا آنجایی که 
دراواسط اردیبهشت ماه سال 95 فراخوان 
موسسه»آوای  ازسوی  که  جشنواره  این 
سالمت« برگزار می شود منتشر شد.  در 
فیلم»سالمت«هدف  جشنواره  فراخوان 
ازبرگزاری این جشنواره را آشنایی مردم 
جامعه  فرد،  سالمت  اهمیت  به  نسبت 
موضوع  با  هنرمندان  ومحیط،آشنایی 
سالمت و نحوه توجه به اولویت های مرتبط 
با سالمت و تقدیرازهنرمندان فعال درحوزه 

سالمت است.
ذکرشده  فراخوان  متن  در  همچنین   
تالِش  سالمت،  فیلم  ملی  که:»جشنواره 
کوچکی است برای جمع آوری ایده های 
بزرگ، دعوتی از سینماگران و هنرمنداِن 
دغدغه   آدمی،  زیستن  سالم  که  متعهدی 

آنهاست. 
با  سالم،  اززندگی  برخورداری  حق   
عمرقابل  طول  با  وتوأم  کیفیت،اثربخش 
قبول وبا کمترین آسیب ناشی از بیماری ها و 

ناتوانی ها، ازاساسی ترین حقوق ووظایف 
افراد هرجامعه ی توسعه یافته نسبت به خود 
و دیگران بوده والبته ازجمله بدیهی ترین 
دراین  ازدولت هاست.  حق  به  مطالبات 
راستا یکی از برنامه های مهم نظام سالمت 
کشور،آگاه سازی وآموزش خودمراقبتی به 
افراد جامعه با هدف پیشگیری ازبیماری ها 

ودرمان صحیح آن ها است.
 اکنون رسانه های گوناگون و به طورخاص 
مهم ترین  عنوان  به  سینماوتلویزیون 
وتأثیرگذارترین ابزار فرهنگی وهنری که 
کننده  جلب  ذاتی  جذابیت های  دلیل  به 
بیشترین میزان توجه اقشاروسنین مختلف 
نیز هستند،ازطریق تولیدات هنرمندانه ای 
که مخاطب را همراه خود می سازد و زندگی 
سالم تر، پویاتر، مهربانانه تر ودریک کالم 
نشان  مخاطب  به  را  زیستن  هنرسالمت 
درارتقای  مهمی  نقش  می تواند  می دهد، 
نماید.«  ایفا  جامعه  عمومی  سالمت 
ابراهیم داروغه زاده در مورد جشنواره فیلم 
فیلم سالمت  سالمت گفت:»درجشنواره 

سینمایی  جشنواره های  نیزمانندهمه 
نشست های  چون  مختلفی  بخش های 
و  کارگاه  سالمت،  درحوزه  تخصصی 

نمایش فیلم داریم.« 
در فراخوان این جشنواره هدف جشنواره 
است:»آشنایی  بدین شرح  فیلم»سالمت« 
مخاطبین وآحاد جامعه نسبت به اهمیت 
توجه  و  جامعه،آشنایی  فرد،  سالمت 
ضرورت  درجهت  هنرمندان  دادن 
موضوع  با  ومرتبط  آثارمتناسب  تولید 
موضوعات  به  توجه  نحوه  و  سالمت 
سالمت،تشویق  با  مرتبط  واولویت های 
آثارمرتبط  وسازندگان  تقدیرازفعاالن  و 
نخستین  آن.«  اولویت های  و  سالمت  با 
دربخش های  فیلم»سالمت«  جشنواره 
سینمایی،مستند،  فیلم کوتاه، نماهنگ و تیزر، 
فیلم های تلویزیونی، سریال های داستانی، 
وگزارش های  تلویزیونی  برنامه های 
خبری،بخش دانشجویی وارائه دهندگان 
خدمات بهداشتی وبخش مردمی برگزار 

می شود.

شامل  دانشجویی  دربخش  همچنین 
آثار)مستند، کوتاه، پویانمایی و نماهنگ( 
به  جایزه  یک  درهربخش  که  است 

اثربرگزیده دانشجویی اهداخواهد شد.
و در بخش مردمی به فیلم  های موبایلی تا 

سقف 3 دقیقه، جوایزی اهداء می شود. 
جشنواره  موضوعی  اولویت های 
فیلم»سالمت« نیزبدین شرح است؛»تمامی 
آثارمرتبط با تامین،حفظ و ارتقای سالمت 
نظیر  ومعنوی  روانی،اجتماعی  جسمی، 
پیشگیری ودرمان انواع بیماری های واگیر و 
غیرواگیروبیماری های خاص ترویج تغذیه 
سالم، تحرک فیزیکی، دوری ازدخانیات، 
دوری ازمواد مخدرومحرک، دوری ازالکل، 
به  وآسیب ها  ازخشونت  عاری  زندگی 
روان،  ترافیکی،سالمت  حوادث  ویژه 
وخودمراقبتی،  زندگی  مهارت های 
ترویج فرهنگ صحیح مصرف دارو، نقش 
بهداشتی  خدمات  دهندگان  وارایه  مردم 
طرح  سالمت،  وارتقای  درتأمین،حفظ 
غذا،  وایمنی  سالمت  سالمت،  تحول 
پیوند  زیست،  محیط  وایمنی  سالمت 

اعضاء،اهداء خون، ایدز.«
در مقررات شرکت دراین جشنواره هنری 
با موضوع سالمت آمده است؛»کلیه آثار 
تولید شده ازسال 1390 به بعد می توانند 
ازجشنواره  دوره  دراین  متقاضی شرکت 
باشند،مدت پخش فیلم کوتاه حداکثرتا 30 
دقیقه قابل قبول است،متقاضیان می بایست 
حداکثر تا تاریخ 30 خرداد 1395 نسبت 
جشنواره  سامانه  در  درخواست  ثبت  به 
وارسال نسخه DVD جهت بازبینی اقدام 
آثارشان  ازانتخاب  پس  نمایند،متقاضیان 
توسط دبیرخانه جشنواره الزم است یک 
براساس  را  درسینما  نمایش  قابل  نسخه 
به  شد  خواهد  اعالم  آنان  به  که  فرمتی 
دبیرخانه جشنواره وحداقل یک ماه قبل 

ازآغاز جشنواره ارائه نمایند.
 درصورت عدم ارائه و یا عدم انطباق فرمت 
ارائه شده با فرمت اعالم شده و یا اشکال 
فنی نسخه ارائه شده، اثر منتخب از لیست 
جشنواره حذف خواهد شد«  الزم به ذکر 
است؛تمامی متقاضیان شرکت درجشنواره 
 باید با مراجعه به سامانه جشنواره به آدرس
  www.honarsalamat.ir نسبت به 
دریافت فرم تقاضا اقدام نمایند وتا تاریخ 
اعالم شده نسخه بازبینی را همراه با تکمیل 
شده فرم تقاضا به دبیرخانه تحویل دهند.
عدم تحویل نسخه تا زمان مقرربه منزله 
انصراف ازحضوردرجشنواره تلقی خواهد 
فیلم  ملی  جشنواره  دوره  نخستین  شد. 
سالمت از تاریخ 30 مرداد تا 1 شهریور 
درمان  بهداشت،  وزارت  توسط    1395

وآموزش پزشکی برگزار می شود. 

با سه ماه تاخیرمنتشرشد 

فراخوان جشنواره 
فیلم»سالمت«

شماره 791  19 اردیبهشت 1395 sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : 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.

 دبیر تحریریه: امیر صدری
 چاپ: شرکت رواق روشن مهر

 روابط عمومی: 22887355 
 امور مشترکان: 22887357-9

 نشانی: شریعتی، روبروی میرداماد،کوچه نیک، پالک9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

سپید: فیلم»پنج سی سی الالیی« که به 
شود  می  آغاز  آن  فیلمبرداری  زودی 
اسکیزوفرنی  بیماری  درباره  داستانی 

دارد.
علی میرعالیی تهیه کننده فیلم»پنج سی 
سی الالیی« با اشاره به نزدیک بودن آغاز 
فیلمبرداری این اثر که درباره بیماری 
اسکیزوفرنی است به مهرگفت: »ما حدود 
یک ونیم سال تحقیقاتی را برای این فیلم 
انجام دادیم و روی طرح و فیلمنامه هم 
کار کردیم.« او ادامه داد: »دراین مدت 
بیمارستان هایی  به  نویسندگان سریال 
ازجمله رازی وروزبه رفتند وبا بیماران و 
خانواده هایشان ارتباط داشتند.همچنین 
این افراد هم ارتباط با انجمن مربوط به 

بیماران درگیر اسکیزوفرنی داشتند.«
میرعالیی اهمیت ساخت این فیلم را فقط 
به بیماران درگیر با معضل اسکیزوفرنی 
کرد:  عنوان  و  منحصرندانست 
»اسکیزوفرنی بیماری ای است که درمانی 
ندارد وبسیاری ازقتل ها وخودکشی هایی 
که ما امروز می بینیم به این بیماری مربوط 
می شود. درواقع اسکیزوفرنی براساس 
گفته پزشکان یک سرطان خاموش است 
بنابراین اهمیت داشت که به آن بپردازیم.«
تهیه کننده فیلم »پنج سی سی الالیی« 
درباره زمان تولید این اثراظهار کرد:» 
انتخاب  بازیگران  خرداد  اوایل  تا 
خواهند شد که ترکیبی ازسوپراستارها 
وبازیگران حرفه ای وهمچنین بازیگران 
سلیمیان  حمید  بود.«  خواهند  تئاتر 
دارد  برعهده  را  فیلم  این  کارگردانی 
که درتوضیحاتی درباره متن آن گفته 
است: »بازنویسی نهایی فیلمنامه توسط 
احمد کیا و محمد ادیب زاده در حال 
انجام است وبه محض دریافت پروانه 
ساخت تا پایان فصل بهارفیلمبرداری 
راشروع خواهیم کرد.« اودر پایان سخن 
خود بیان کرد:» موضوع این فیلم بیماران 
نوشتن  ودرباره  هستند  اسکیزوفرنی 
تحقیقات  مضمون  این  با  فیلمنامه ای 
جامع و کاملی انجام گرفته وحتم داریم به 
یاری پروردگارکارتأثیرگذاروقابل تأملی 

تقدیم مخاطبان کنیم. 

 

فیلم های بخش مسابقه 
جشنواره »سبز« 

فیلم های داستانی بلند وکوتاه راه یافته 
فیلم  بین المللی  پنجمین جشنواره  به 
سبزمعرفی شدند.  هیات انتخاب بخش 
سینمای ایران جشنواره فیلم سبزمتشکل 
از فرزاد توحیدی، مهرداد زاهدیان، جعفر 
صانعی مقدم، مهدی قربان پور، بهمن 
کیارستمی، وحید نصیریان ودیکرانوهی 
و  بلند  داستانی  فیلم های  هواکیمیان 
کوتاه راه یافته به این جشنواره را معرفی 
کردند. فیلم های  داستانی  بلند؛ »بلوگا« ، 
»خواب آب«،»گمیچی« ،»چترسبز«، »ماه 
درجنگل« ، »مروارید« »دامنه های سفید« 
،»طعم شیرین خیال«،»نارنجی پوش«، 
مرد  کوتاه  داستانی  فیلم های  »باالبان 
نمکی«  »زمین و ما«،»غروب حلزون«، 
»تور و ماهی«، »عروس باران«،»همیشه 
»میراث«،»  کنی«    می  سالم  اول  تو 
آب«،  رنگ  »زباله«،»  قاصدک«،  پرواز 
پیانو«، »حریم «، »آق گل«،  »خاطرات 
چیزی  »باد  دریاچه«،  یک  مخدوش 
»کوزمک«،  برتلک«،  گفت«،»  خواهد 
»سایه «، »پل«،تواتر«، »جنگل«، »سربازها 
لک لک ها را دوست دارند«،  »آب یخ«،  
»روز گنجشکها«،»سنگ ،کاغذ ،قیچی«، 
IMPRESSION-  ،»آبی مثل آسمان«

XPS1۶0 »زندگی«،»نجس«. برای این 
جشنواره انتخاب شده اند

»پنج سی سی الاليی« 
سراغ اسکیزوفرنی 

رفت

خبــر

و  سینما  بازیگر  گودرزی  فاطمه  »سپید«: 
مورد  در  نقش  ایفاي  سابقه  که  تلوزیون 
است:  معتقد  دارد  اچ.آي.وي  بیماري 
سبب  ها  درسیاستگذاري  »محافظه کاري 
شده درسینما و تلویزیون به سوژه ایدزبه 

خوبي پرداخته نشود.«
جامعه  اصالح  راه  گفته:»بهترین  گودرزی 
پرمخاطبي  رسانه هاي  اززبان  استفاده 
نظیرسینما وتلویزیون است، اگرمي خواهیم 
سوء رفتارهایي که باعث ابتال به ایدز مي شود 
محصوالت  تولید  نیازبه  دهیم  کاهش  را 

نمایشي دراین راه داریم.«
او اظهار داشت: »مخاطبان میان رسانه هاي 
مکتوب وتصویري تفاوت قائل هستند وبهتر 
است سینما و تلویزیون سراغ ساخت آثاري با 
مضمون بیماران ایدز، دردسرها وریشه هاي 

ابتال به این بیماري بروند.«

کم  چرایي  در  بازیگرسریال»فاصله ها« 
کاري رسانه هاي نمایشي ازجمله تلویزیون 
درباره ایدز، گفت: »درتلویزیون یک سري 
به  درپرداختن  ومحافظه کاري  محدودیت 
ایدز وجود دارد و البته که  این محدودیت ها 
دیده   دیگرهم  هاي  ازحوزه  خیلي  در 
محافظه کاري هاي  همین  مي شود. 
سبب  که  است  تلویزیون   سیاستگذاران 
استفاده  به  رغبتي  نویسندگان  مي شود 
ازسوژه هاي واقع گرایانه درباره مبتالیان به 

ایدز نشان ندهند.«
داد:  ادامه  سینما  اوضاع  به  اشاره  با  او 
»درسینما شرایط براي پرداختن به سوژه ایدز 
مهیاتراست و کارگردانان راحت تر مي توانند 

در این حیطه کار کنند.«
تجربه ای خاص در بهشت پنهان

یک  درمورد  نقش  ایفاي  به  اشاره  با  او 

بیمارایدزي بیان داشت: »خود من در دهه 
70 درفیلم بهشت پنهان، درنقش یک زن مبتال 
به بیماري ایدز بازي کردم، تجربه خوبي بود 
تا ازنزدیک با دنیاي این بیماران و مصائب 
آن آشنا شوم و بدانم چقدردنیاي یک بیمار 
اچ.آی.وی با تصورات غلطي که بعضا درباره 

این بیماران وجود دارد متفاوت است.«
پنهان  »بهشت  کرد:  خاطرنشان  گودرزي 
سعي کرده بود به نوبه خود به بخشي از 
بیماري  به  مبتال  آدم هاي  گرفتاري هاي 
ایدزاشاره کند و به نظرم درزمان خود هم 

اثري موجه به شمار مي رفت.«
پرداختن به مسئله ايدز 
وظیفه صدا و سیماست

و  موثرصدا  جایگاه  به  اشاره  با  گودرزي 
سیما براي نشان دادن معضالت اجتماعي 
ایدزافزود:»  به  ابتال  ریشه هاي  وازجمله 

تلویزیون رسانه فراگیري است واین یکي 
ازوظایف مهم این رسانه است که به ساخت 
آموزشي  وبلند  کوتاه  فیلم هاي  و  سریال 
درباره ایدز بپردازد تا به جوان ها وسایرافراد 
جامعه اطالع رساني کند.« اوادامه داد: »تنها 
معضالت اجتماعي که تا حدي درتلویزیون 
و  اعتیاد  دارند  نمایش  و  طرح  اجازه 
مسأله  که  صورتي  در  است.  تکدي گري 
ایدزهم به ویژه چون جامعه جواني داریم 

باید جدي ترازاینها مطرح شود.«
آغاز   95 نوروز  از  که  کمپین»هنر+ایدز« 
به کار کرده، مي کوشد به نوبه خود زمینه 
ارتباط بیشترمیان اهالي هنرومردمان درزمینه 
آگاهي بخشي پیرامون این بیماري را فراهم 
کند و به بررسي دالیل استفاده نکردن کافي 
 هنرهاي نمایشي از سوژه هاي مرتبط با بیماران

 اچ.آی.وی  بپردازد.

 فاطمه گودرزی: 

محافظه کاری 
نمی گـذارد 

ايدز در سیمـا 
تصويـر شـود

کارکنان  ورزشی  درالمپیاد  مازنداران.  در   115 اورژانس  کار   پر  روزهای 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور. 

      کانال تلگرامی یک یک پنج

در بازی های چهارجانبه تیم های نوجوانان ایران جوان بوشهر، مس رفسنجان، 
شاهین بروجرد و امید گناوه برای صعود به لیگ برتر کشور،رقابت جای 

خود را به زد و خورد داد و متاسفانه چند بازیکن مصدوم شدند و کارشان به 
بیمارستان کشید. 

       ورزش3

دو کارآفرین استرالیایی باحدود 19دالر کارعجیبی به راه انداختند. آنها 
»هواهای« متنوعی راکه درقوطی پرکرده اند،در چین می فروشند.

بیماران دیالیزی مرکز شفای توس مشهد.دیروز روز بیماری های خاص بود. 
درایران حدود 24 هزار بیمار دیالیزی وجود دارد.

     ایسنا 

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با اشاره به رعایت نکات بهداشتی 
در  بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب، از چهار نوبت بازرسی روزانه از ۷5 
 غرفه ارائه دهنده غذای گرم، ساندویچ و فست فود در نمایشگاه شهر آفتاب خبر داد.
         مهر

محمدعلی حسین زاده، منتخب مردم مراغه در مجلس دهم شورای اسالمی 
بامداد دیروزبراثرسانحه رانندگی در کیلومتر 63 باند جنوبی آزادراه قزوین 

زنجان براثرواژگونی خودروجان باخت و بقیه سرنشینان آن مصدوم و به 
بیمارستان منتقل شدند

    تسنیم نیوز
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