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 حرفه ای ها را دریابیم 
 هاشم مؤذن زاده

 مدیر اجرایی گروه پزشکان و قانون 

در انتهای یک ماراتن رسانه ای و پس از 
تولید حجم قابل توجهی از محتوای های 
متنوع و گسترده ای که در رسانه ها پس از 
فوت مرحوم آقای کیارستمی نشر یافت، 
آقای دکتر میر، در مقام یک روایتگر با 
استفاده از کلمات دقیق و هوشمندانه و با 
درک موقعیت های قبلی و بعدی ناشی از 
آن واقعه، درمصاحبه ای طوالنی پرده آخر 
این ماجرا را در بعد رسانه ای به تصویر 
کشیده است؛ درست به مانند آن چه از یک 

حرفه ای انتظار می رود. 
مرحوم  فوت  پرونده  این،  از  پس 
کیارستمی دارای ابعاد حقوقی و قانونی 
صرف خواهد بود و ممکن است سال های 
متمادی به درازا بکشد همانند آنچه در 
موارد مشابه رخ می دهد و صاحبان حق، 
چه تیم درمان و چه بازماندگان بیمار متوفی 
را وارد یک چالش مزمن می کند اما به واقع 
می توان گفت که ابعاد رسانه ای پرونده 
کیارستمی پایان یافته است که این را از 
حضور اندک هنرمندان بر مزار ایشان نیز 

می توان دریافت. 
بسیار  نقصانش  آن چه  میانه  این  در 
در  روح حرفه ای  نبودن  آمد،  به چشم 
اعمال و حرکات و کنش ها و واکنش های 
است؛  این صحنه  بازیگران  از  بسیاری 
دستیابی به منزلت حرفه ای در یک شغل  
یا مهارت، هنگامی پدیدار می شود که افراد 
در شرایط پیچیده و سخت، احساسات و 
هیجانات خود را با ابزار تدبیر و وسعت 
 دید و آینده نگری به کنترل درمی آورند و 
با دیدگاه مبتنی بر ارزش های بنیادین شغل 
و مهارت خود، از آن چالش عبور می کنند. 
مهارت  آموختگان  حرفه ای ها، 
بی بینشی نیستند که در هر لحظه بدون 
برای  مسئولیت هایشان،  به  توجه 
سنگین،  فشارهای  از  خود  رهاسازی 
گفتار یا کردار نامناسبی بروز دهند. افراد 
حرفه ای، هویت واقعی شغل یا مهارت 
خود را دریافته و آن را پاسداری می کنند. 
آنان این هویت را فدای پاسخ به حمالت 
یا شیطنت ها یا حتی دلسوزی ها چه واقعی 
و چه کاذب نمی کنند. با این تعبیر به سه ماه 
گذشته برگردیم و میزان رفتارها و کردارها 
و گفتارها را دوباره بسنجیم؛ در کمال دریغ 
باید گفت اندک کسانی را می توان یافت 
را  بودن  حرفه ای  واکنش هایشان،  که 
نشان دهد و تاسف بارتر این که تعدادی 
از آن ها که وارد این نبرد بی ثمر شدند، 
نام هایی بزرگ یا مسئولیت های رسمی 

مهم داشتند. 
حرفه ای ها، صبر و پردازش موقعیت و 
کنش هایی برپایه کاهش آسیب و اغتشاش 
و افزایش ثبات و هم سویی و هم گرایی 
را همگی با هم رعایت و آن را جلوه گر 

می کنند. 
ادامه در صفحه 3 

سرمقاله

 احد صالحي/ رادیولوژیست

در طب سنتی و نوین، اساس درمان، تشخیص است 
به گونه ای که تنها راه دست یابی به درمان مناسب، 
روش های  و  ابزارها  است.  صحیح  تشخیص 
گوناگونی تا به امروز در زمینه تشخیص بیماری ها 
و رصدکردن روند درمان کشف و ارائه شده و از 
جمله روش های تشخیصی که در طب نوین نقش 
مهم و بی بدیلی دارد »سونوگرافی« است. روشن 
سخت افزاری  امکانات  از  فراتر  بسیار  که  است 
پایه، مانند دستگاه سونوگرافی، انجام دادن صحیح 
این روش تشخیصی، نیاز به اطالعات گسترده و 
تجربه کافی دارد. این روش تصویربرداری به عنوان 
زیرمجموعه ای از رشته »پرتوشناسی تشخیصی« یا 
همان »رادیولوژی« از جایگاه رفیعی در این رشته 
و  مداوم  آموزش  که  به گونه ای  است  برخوردار 
شبانه روزی چندین ساله، از سطوح مقدماتی در سال 
نخست دوره دستیاری تخصصی تا سطوح پیشرفته 
در سال های بعد، در کنار کسب تجربه تحت نظر 
اساتید فن در مراکز تخصصی و فوق تخصصی، یک 

رادیولوژیست را قادر به فعالیت در این زمینه می کند.
بسیاری از متخصصان رادیولوژی اذعان دارند که 
در میان روش های متفاوت و متنوع تصویربرداری، 
سونوگرافی سخت ترین و پیچیده ترین آنهاست 
چرا که فاصله ای میان انجام آن و گذاردن تشخیص 
متصور نیست و فرد انجام دهنده باید از چنان تبحری 
برخوردار باشد که بتواند در لحظاتی کوتاه و بدون 

هیچ گونه مشاوره ای به تشخیص برسد.
اما آن چه در کشور ما جلب توجه می کند و 
هراز  که  است  غوغاهایی  است،  شگفتی آفرین 
چندگاهی بر سر انتفاع مادی از این روش تشخیصی 
به راه می افتد؛ علی رغم آن که متخصصان رادیولوژی 
کشور، دوران آموزش چهارساله ای را پشت سر 
می گذارند تا بتوانند در این حیطه فعالیت کند، 
شاهدیم که عده ای دیگر از پزشکان که در حیطه های 
تخصصی خود فعالیت می کنند، بدون طی کردن 
آموزش های الزم چند ساله و کسب مهارت و تجربه 
و اخذ مدارک معتبر، پای به این میدان می گذارند و 

خواستار ورود به این عرصه بسیار تخصصی هستند 
و برای آن که به این خواسته ها نیز ظاهری قانونی 
بپوشانند، به هر ابزار و بهانه ای متوسل می شوند اما 
در پشت این همه هیاهو چه رازی نهفته است؟ آیا 
همراهی و همگامی با دانش نوین چنین شوق آفرین 
شده است که همکاران ما را در پیگیری این امر چنین 
مشتاق کرده است؟! آیا این موضوع چنان حساس و 
سرنوشت ساز است که عده ای را از خود بی خود کرده 
که گویا سررشته تخصص خود را فراموش کرده و در 
این جام جهان بین به دنبال گمشده خود می گردند؟ 
آیا مسئوالن امر آن چنان از حل مشکالت پیچیده 
بهداشتی و درمانی آسوده گشته اند که اکنون تنها 
مشکل برزمین مانده قصه رادیولوژی و سونوگرافی 
است؟ آیا شعار استفاده از سونوگرافی مانند گوشی 
پزشکی توسط ایشان با اخذ هزینه جهت استفاده از 
این ابزار تشخیصی تطابق دارد؟ پرواضح است که 
در این جهان، هیچ معلولی را نتوان یافت جز به علت! 
در پس پرده این راز، منافع هنگفتی نهفته که جز در 

پس پرده ای از شعار آن را نمی توان مستور داشت. با 
کنار گذاردن متخصصان این عرصه، ناگهان شاهد 
افزایش افسارگسیخته درخواست های سونوگرافی 
و انجام آن بنا بر تشخیص درمان گران خواهیم بود، 
آن چنان که هر بیمار پس از ثبت مشخصات خود 
به انجام سونوگرافی توسط پزشک معالج رهنمون 
می گردد و تمامی عرصه های تشخیص، درمان و 
پایش درمانی منحصر به یک فرد درمان گر می شود. 
در این میانه درمان گران خواسته یا ناخواسته در دام 
پدیده ای شوم به نام خودارجاعی گرفتار می آیند؛ 
مردابی که گریز از آن اگر چه ممکن اما بسیار سخت 

و پرهزینه خواهد بود.
آن چه  بر  است  تنها گریزی  آن چه گفته شد 
معلوالن این پدیده با آن دست به گریبان خواهند شد 
اما آن چه سیاست گذاران و سکان داران نظام سالمت 
و درمان را گرفتار خود خواهد کرد، بسی سهمگین تر 
پدیده ای  چنین  یافتن  رواج  است.  زیان بارتر  و 
نه تنها کمر سازمان های بیمه گر را در زیر هجمه 

خواهد  سونوگرافی  روزافزون  درخواست های 
شکست. گستردگی چنین پدیده ای همچون سیل 
ویران گر موجب خروج ارز از کشور برای ورود 

دستگاه های سونوگرافی خواهد شد و...
در نگاهی کوتاه می توان ثمرات حاتم بخشی 
غیرآگاهانه و غیرعلمی واگذاری روش تشخیصی 
سونوگرافی به افراد غیرمتخصص را در فشاری 
بی سابقه به اقتصاد درمان از یک سو و از سوی دیگر 
تضعیف روند تشخیص در مورد بیماران خالصه 
کرد. منتفعان چنین بازار مکاره ای نیز واردکنندگان 
دستگاه های سونوگرافی و باندهای مافیایی پشتیبان 
این شرکت ها خواهند بود و متضرران چنین فرآیندی 
مردم در درجه نخست و جامعه پزشکی کشور در 
درجه بعدی هستند. سخن گفتن از دردهای مقطعی 
و موردی بدون در نظر گرفتن عوامل و بسنده کردن 
به پاک کردن صورت مسئله در دهه های اخیر نشان 
داده که حاصلی جز خسران و تضعیف زیر بناها 
نداشته است. باشد که در سراشیب سقوط علم و 
ایمان و عمل هیچ یک ازما ملعبه دست سودجویان 
و غوغاساالران منفعت طلب نگردیم و اندوخته 

آخرت را به متاع بی مقدار دنیا نفروشیم.
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از بازتاب جهانی گفت وگوی سپید با پزشک معالج عباس کیارستمی تا  دعوت به مناظره

دیپلماسـی سـپید

   صفحه   4

دعـوت به منـاظره در روزنـامـه سپیـد 
انتشار مصاحبه احمد میر، پزشک معالج عباس کیارستمی با روزنامه سپید انعکاس فراوانی 
در نشریات ایران و جهان داشت. جالب اینکه فرزند عباس کیارستمی از دکتر میر درخواست 
گفت وگوی رودرو با حضور خبرنگار روزنامه سپید را کرده است.  بهمن کیارستمی در 
نامه ای سرگشاد ه به پزشک پدرش یادآوری کرده که ایشان برای صحبت با رسانه ها »منع« 
داشته و از برطرف شدن این منع ابراز خوشحالی کرده و در ادامه نوشته است: »...از مطالعه 
گفت وگوی اخیر جنابعالی با روزنامه سپید لذت بردم. بنده نیز پیش از این از شما تقاضای 
گفت وگو کرده بودم و شما همانطور که در مصاحبه اخیرتان گفته اید به دلیل حفظ  شأن 

رابطه بیمار و پزشک، گفت وگو با بنده را نپذیرفته بودید.« بهمن کیارستمی در ادامه تاکید 
کرده با انجام گفت وگو شأن طرفین زیر سوال نمی رود و افزوده است: »امروز با مباحثی که 
در این سه ماه مطرح شده، الزم می دانم بنده و جنابعالی رو در رو و مستقیم در رابطه با آنچه 
انجام داده اید و گفته اید گفت وگو کنیم. برای اطمینان خاطر جنابعالی این گفتگو می تواند 
در حضور خبرنگار روزنامه سپید یا هر نشریه دیگری که به آن اطمینان دارید انجام شود.« 
روزنامه سپید از این پیشنهاد استقبال می کند و پیگیر این موضوع است که میزگردی با 
حضور طرفین و کارشناسانی بی طرف و آگاه بر تمام جوانب در روزنامه برگزار شود تا شاید 
ابعاد کمتر مورد توجه قرار گرفته و ناپیدای این موضوع جنجالی آشکار و سوءتفاهمات 

احتمالی حل و اطالع رسانی بهینه برای عموم انجام شود.

آخرین خبر

 صفحه 16



مه ان ز و ر شماره 900  17 مهر 1395
2

مخالفاندلواپسانازمادلواپسترشدهاند
غالمعلی حدادعادل، نماینده سابق تهران، با اشاره به انتقادهای دولتمردان از بدعهدی آمریکا 
گفت: »کسانی که ما را مسخره می کردند که چرا دلواپس هستید؛ امروز دلواپس تر از خود ما 
شده اند.« وی طی سخنانی در اختتامیه نمایشگاه مهر درخشان که در حرم مطهر رضوی برگزار 
شد، گفت: »وزیر اقتصاد آلمان قبل از این که به ایران بیاید گفته بود شرط همکاری ما با ایران 
این است که شما رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسید. آنها انتظار دارند ملت ایران که 
انقالب کرده و از روز اول هم شعارش مرگ بر اسرائیل بوده حاال برای یک کمک 
احتمالی آنان دست از آرمان هایش و حمایت از فلسطین و قدس بردارد و بر یک 
رژیم کودک کش جعلی صحه بگذارد.« وی ادامه داد: »با اینکه وزارت خارجه اعالم 
کرد ما اجازه دخالت به کسی در امور داخلی خود نمی دهیم که البته ما 
انتظار موضعی صریح تر داشتیم؛ مشاهده کردیم که وزیر اقتصاد آلمان 

آمد و خیلی خونسرد  سر میز نشست و قراردادهایی را امضاء کرد.«

رئیسجمهوریکلمبیابرندهصلحنوبلشد
خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امسال معرفی شد. انتخاب 
مانوئل سانتوس به دلیل تالش های وی برای برقراری صلح با شورشیان فارک بوده است. توافق صلح 
میان دولت کلمبیا و فارک اواخر ماه سپتامبر در هاوانا امضاء شد. کمیته صلح نوبل از رئیس جمهور و 
مردم کلمبیا خواسته تا تالش های خود برای صلح را کنار نگذارند. سخنگوی کمیته بین المللی نوبل با 
تقدیر از  تالش های رئیس جمهور کلمبیا برای دستیابی به صلح با شورشیان فالک و نیز نتایج رفراندوم 
درباره توافق صلح بین دولت و شورشیان فارک در کلمبیا که با رای منفی مردم همراه بود، 
ضمن ابراز تاسف از این مسئله گفت: »با این وجود باید متوجه باشیم که روند صلح در 
کلمبیا ادامه پیدا خواهد کرد. رئیس جمهور سانتوز همه احزاب و گروه های سیاسی در 
کلمبیا را دعوت به گفت وگوی ملی کرده است. کمیته نوبل امیدوار است 
که همه این گروه ها به مسوولیت خود در مورد ادامه روند صلح عمل کنند 

و عدالت برای قربانیان جنگ داخلی کلمبیا برقرار شود.«

کسیجزخداازخبرنگاراندلجویینکرد
سهیال جلودارزاده، نماینده تهران، با انتقاد از احضار مدیران خبرگزاری ها و سایت های خبری و تفهیم اتهام به 
آنان در پرونده شهرداری تهران گفت: »همانطور که رسانه ها نباید دروغی بگویند و آبروی کسی را ببرند، از 
این طرف وقتی یک فعال رسانه ای بازداشت می شود، به آبرو و حیثیت او لطمه می خورد که این درست نیست. 
متاسفانه در دو دهه اخیر همواره برعکس بوده است و همیشه خبرنگار ها محکوم شده اند و حتی وقتی خطاهای 
افراد شکایت کننده مشخص می شود؛ مثل مورد آقای مرتضوی هیچ کس از خبرنگاران اعاده حیثیت نمی کند 
به جز خداوند و افکارعمومی هیچ کس از خبرنگارانی که این مسائل را مطرح کرده بودند، دلجویی 
نکرد.«  او درباره برخورد دوگانه با رسانه های منتقد حقوق های نامتعارف و امالک نجومی شهرداری گفت: 
»درصورتی که شهرداری تهران مانع از انتشار اخبار شود، بیشتر خود را خراب می کند؛ حتی اگر هیچ تخلفی 
انجام نشده باشد، وقتی مردم می بینند که شهرداری با رسانه ها برخورد قهرآمیز دارد و در مقابل چرخش 
آزاد اطالعات مقاومت می کند، گمان می کنند البد تخلفی وجود داشته که شهرداری دست به این 

برخوردها می زند.«

خبرسازان

چهره ها

توکلی: فرصت روحانی دارد 
از دست می رود 

احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس، در گفت وگو 
با برنامه تلوزیونی دستخط درباره مسائلی همچون 
و  شهرداری  امالک  فساد،  با  مبارزه  ضرورت 
فیش های حقوقی صحبت کرد. نکات مهم این 

گفت وگو در پی می آید:
 من اثبات کردم و جوابی هم دریافت نکرده ام 
که تمام دریافت هایی که تحت عنوان پرداخت های 
نجومی بیان شد، همه حرام، نامشروع و غیرقانونی 
است. من معتقد هستم که تمام اینها غیرقانونی 

بوده، بنابراین هم نامشروع می شود.
 من تنها کسی از دوستان آقای قالبیباف بودم 
که در مورد امالک نجومی اعالمیه دادم، و بیان 
کردم که رسیدگی می کنم و از مردم هم تقاضا 
کردم که به ما اطالعات بدهند، اکنون هم این 
تقاضا را دارم. این مسئله با مسئله اول فرق دارد، 
مورد اول مسلم بود، من خود 10 روز قبل اینکه 
اولین فیش بیمه رو شود، به مدیری اعتراض کردم. 
همان کسی که بعد معلوم شد 57 میلیون تومان 
می گیرد. او در توجیه اینکه چرا زیاد می گیرم بیان 
کرد که من کارخانه یا سهامی ندارم، مجبورم این 
کار را بکنم تا زندگی ام بچرخد، من به او گفتم 

که تو برای خود 175 ساعت اضافه کاری می نویسی، 
درحالیکه طول ساعت کار در یک ماه 176 ساعت 
است، پس تو دو ماه، یعنی دو شیفت کار می کنی، 
چگونه زندگی می کنی که با 15 میلیون تومان 
نمی توانی زندگی کنی، ما داریم زندگی می کنیم 
دیگر، مگر چقدر اشرافیت در زندگی تو وجود 
دارد که می گویی چون سهام ندارم باید این کار 

را بکنم!
 این یک تهدید و یک فرصت بود، تهدید از 
این لحاظ که همه مردم گفتند که عجب مملکتی 
است، 57 میلیون تومان در ماه؟! من این را به زلزله 
هشت ریشتری تعبیر کردم که خانه اعتماد بسیاری 
را خراب کرد، فرصت از این لحاظ است که تمام 

مردم پشت مسئولین هستند تا مبارزه کنند.
 من به آقای روحانی نامه نوشتم و عرض کردم 
که این مورد بهترین زمان است که شما وارد میدان 
شوید و این افراد را بزنید، همه مردم از شما 
حمایت می کنند، وقتی این افراد را بزنید بسیاری 
از افراد حساب کار خود را می کنند، پس از این 
باید به سراغ انتصابات ناحق بروید. اما عمال 
هیچ کاری نکردند، من آخرین بار عرض کردم که 
این فرصتی است که دارد ازدست می رود. من 
تضمین می دهم که اگر ایشان درحال حاضر هم 
این کار را انجام بدهند؛ دور بعد رئیس جمهور 
می شود و آدمی محبوب در تاریخ ایران باقی 

می ماند.
 آقای هاشمی فردی ریشه دار است و من هنوز 
هم معتقد هستم باید احترام او حفظ بشود، انتقاد 
یک مطلب است، توهین و تخریب و عدم رعایت 
جایگاه، مطلبی دیگر؛ من همیشه جزء منتقدین 
انتقادی  دیده ام  وقتی  گاهی  اما  بوده ام.  ایشان 
غیرمنصفانه از ایشان شده است، دفاع کرده ام. 

آقای هاشمی زحمات بسیاری کشیدند.
 ما باید از نیرو های نظامی تشکر کنیم که در 
سازندگی مشارکت می کنند، ولی از آنها توقع 
نداریم که کاسبی کنند و رقیب مردم بشوند. این 
نیرو ها باید همیشه محبوب بمانند؛ این افراد حافظ 
ما هستند و نه رقیب ما؛ بنابراین، بخشی از این 
کارکرد قابل دفاع و افتخارآمیز است و بخشی 

دیگر قابل دفاع نیست.

دیپلماسی

سفر هیئت مالزی 
به ایران درباره روغن پالم

رئیس جمهور عصر دیروز در کواالالمپور از 
سوی نخست وزیر مالزی به طور رسمی مورد 
استقبال قرار گرفت. نجیب رزاق و حسن 
روحانی پس از مراسم استقبال رسمی و معارفه 
اعضای هیئت همراه، عکس یادگاری گرفتند 
و پس از امضای دفتر یادبود از سوی روحانی، 
مذاکرات خصوصی آغاز شد. روحانی در 
نخست وزیر  با  مطبوعاتی  مشترک  نشست 
مالزی اعالم کرد تهران و کواالالمپور مصمم 
هستند سطح روابط خود را در مرحله نخست 
به دوره قبل از تحریم ها بازگردانده و در مرحله 
بعدی نیز به سرعت میزان مبادالت خود را به 
دو برابر افزایش دهند. وی اظهار کرد: »روابط 
با آسیا و از جمله کشور دوست و برادرمان 
مالزی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران، جایگاه ویژه ای دارد.« رئیس جمهوری با 
بیان اینکه »ایران و مالزی دارای روابط بسیار 
خوب و برادرانه ای بوده اند اما در سال های 
اخیر به دلیل تحریم ها، روابط اقتصادی دو 
کشور کاهش یافته«، گفت: »امروز تصمیم 
گرفتیم سطح روابط را در مرحله نخست به 
دوره پیش از تحریم ها بازگردانیم و در مرحله 
بعد نیز به سرعت آن را به دو برابر افزایش 
ما عالقه مندیم در شرایط پسابرجام  دهیم. 
و پساتحریم که سرمایه گذاری های فراوانی 
مالزی هم در  ایران سرازیر شده،  به سمت 
باشد.«  داشته  حضور  مختلف  بخش های 
رئیس جمهوری تصریح کرد: »فضای بسیار 
خوبی برای فعالیت و سرمایه گذاری ایرانیان 
در مالزی و مالزیایی ها در ایران وجود دارد 
که دو دولت از این مسیر حمایت و پشتیبانی 
می کنند.« روحانی با بیان اینکه »در دو نشستی 
که با نخست وزیر مالزی داشتیم درباره راه های 
حرکت سریع در روند همکاری ها گفت و گو 
و تبادل نظر کردیم«، گفت: »مهم ترین مسئله 
تسریع در تحرک بخشیدن به روابط بانکی 
دو کشور است. ما همچنین باید بخش های 
خصوصی دو کشور را از ظرفیت های مشترک 
به طور کامل مطلع کنیم. ایران از سرمایه گذاری 
شرکت های مالزیایی در بخش های نفت، گاز و 
پتروشیمی حمایت می کند. دو کشور همچنین 
می توانند در زمینه صنایع غذایی حالل با هم 
مشارکت و همکاری کنند.« روحانی همچنین 
از  یکی  مالزی  که  پالم  روغن  موضوع  به 
صادرکنندگان آن است، اشاره کرد و با بیان 
که  دارند  اشاره  مالزی  »نخست وزیر  اینکه 
مالزیایی ها از این روغن استفاده و سالمتی 
تبیین  »برای  است«، گفت:  نیز خوب  آنان 
سالمتی،  لحاظ  از  روغن  این  ویژگی های 
منتظر سفر هیئتی از طرف مالزی به ایران 
هستیم«. رئیس جمهور گفت و گو درباره دنیای 
اسالم و مسایل منطقه را از دیگر محورهای 
و  دانست  مالزی  نخست وزیر  با  تبادل نظر 
افزود: »موضوع اختالفات ناخواسته ای که 
ازطرف دشمنان به جهان اسالم تحمیل شده 
به عنوان یک نگرانی مشترک بود و هر دو 
معتقد بودیم که همه مذاهب اسالمی یک 
هدف دارند و از یک ریشه و سرچشمه، نشات 
گرفته اند.« روحانی با اشاره به پیشرفت های 
ایران و مالزی در فناوری های پیشرفته، گفت: 
همکاری های  که  کردند  توافق  کشور  »دو 
خود را در بخش های دانشگاهی و فناوری 

توسعه بخشند.«

حسین  اهلل کرم با اعتراض به بازی فوتبال ایران و 
کره جنوبی به صحنه سیاسی بازگشت. نیروهای 
در  تهران،  جمعه  نماز  از  بعد  حزب اهلل  انصار 
تجمع  سه شنبه  روز  فوتبال  مسابقه  به  اعتراض 
کردند. رئیس شورای هماهنگی حزب اهلل در این 
»اگر حرمت شکنی شود، مسئوالن  تجمع گفت: 
سه قوه باید استعفا کنند یا از کار برکنار شوند.« 
تجمع کنندگان در اعتراض به بازی فوتبال حدود  
40-50 نفر از نیروهای حزب اهلل، بودند؛ آنها ازروز 
قبل خود را برای تجمع آماده کرده بودند. اهلل کرم، 
روز پنج شنبه، در پستی اینستاگرامی خود فراخوان 
داده بود که انصار حزب اهلل بعد از نمازجمعه در 
فلسطین  میدان  تا  کره  و  ایران  بازی  از  انزجار 
راهپیمایی خواهند کرد. او اعالم کرده بود: »تجمع 
معروف  به  »آمران  تحت عنوان  اهلل  انصار حزب 
و ناهیان از منکر« در اعالم انزجار از برگزاری 
مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی امروز پس از 
برگزاری نماز جمعه تهران از دانشگاه تهران تا 

میدان فلسطین برگزار شد.« 
اهلل کرم در این راهپیمایی بیانیه ای را خواند که در 
بخشی از آن آمده بود: »نگرانیم که به دلیل عدم تدبیر 
و  جام جهانی  مقدماتی  مسابقات  قرعه کشی  در 
ایران و کره جنوبی، حرمت عاشورا  بازی  انجام 
شکسته بشود. لذا به مسئوالن فدراسیون فوتبال، 
سفارتخانه کره جنوبی و... مراجعه کردیم و پیشنهاد 
دادیم بازی برگزار نشود یا بازی یک روز دیگر 
برگزار شود.« او در ادامه بیانیه خود با بیان اینکه 
»این بازی بسترساز حرمت شکنی عاشوراست«، 
گفت: »اگر برگزاری فوتبال در شب عاشوراست، 
)پیشنهاد دادیم( بازی در کشور دیگر انجام شود 

که مسئوالن آن را نپذیرفتند.« 
بود که مسابقه  این  »پیشنهاد دوم  افزود:  اهلل کرم 
بدون تماشاگر برگزار شود تا در صورت گل زدن، 
مسئوالن  که  نشود  فراهم  احتمالی  شادی  بستر 
معتقد به برگزاری بازی با حضور تماشاگران بودند 
را می گیرند.«  احتمالی  و گفته اند جلوی مسائل 
اهلل کرم همچنین به درخواستی که از قوه قضائیه 
قوه قضاییه درخواست  »از  اشاره می کند:  داشته، 
داریم با کسانی که بسترساز تصمیم برگزاری بازی 
هستند، برخورد شود و به آنها انذار داده شود. از 
آنجا که حرمت شکنی پذیرفته نیست، در صورت 

حرمت شکنی مسئوالن سه قوه باید پاسخگو باشند 
و به دلیل عدم پیشگیری و بی توجهی به طرح های 
حزب اهلل باید استعفا کنند یا از کار برکنار شوند.« 
شعارهایی  راهپیمایی  این  در  تجمع کنندگان 
هم چون »تذکر لسانی واجب مسلمین است، راه 
شهیدان ما همین است همین است«، »امر به معروف 
ما بزرگ ترین جهاد است «، »حزب اهلل بیدار است، 
از بی حجاب بیزار است«، »فرموده رهبری اجرا باید 
گردد«، »حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار 
بماند«،  تنها  علی  نیست  کوفه  اهل  »ما  ماست«، 
»سکوت هر مسلمان خیانت به قرآن«، »فساد و 
بی حجابی حربه استکبار است«، » امر به معروف 
ما اصالحات حسینی است«، »نهی از منکر ما نفی 
بر آمریکا«، »مرگ  فساد و فحشا است«، »مرگ 
بر انگلیس«، »حزب فقط حزب علی رهبر فقط 

سیدعلی« و ... سر دادند.

از آغاز اعتراضات
با  ایران-کره جنوبی  فوتبال  مسابقه  به  اعتراض 
نشست خبری محمد یزدی، دبیر جامعه  مدرسین 
حوزه علمیه قم شروع شد، او در این نشست خبری 
دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش 
به شدت  و  داده  قرار  مورد خطاب  را  و جوانان 
عملکرد آنها درباره برگزاری کنسرت در شهر قم 
و بازی فوتبال را مورد انتقاد قرار داده بود. برخی 
خواستار  یزدی  آیت اهلل  همچون  دولت  منتقدان 
منتقدانی چون حزب  فوتبال شدند و  بازی  لغو 
موتلفه هم به دنبال ارائه راه حل و پیشنهادهایی 
برای به نمایش درنیامدن شادی های احتمالی بعد 
از گل رفتند. در مقابل، علی مطهری در نامه ای 
خطاب به محمد یزدی از اعتماد به مردم گفت: 
»رویکردی مانند آنچه درباره مسابقه فوتبال ایران 
و کره جنوبی ابراز کردید؛ برایم قابل هضم نیست 

و معتقدم عده ای را از دین گریزان می کند و انسان 
را به یاد اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطی 
می اندازد که منجر به گریز مردم اروپا از دین شد.«

فضای مسابقه عاشورایی باشد
در  هم  کرمانی  موحدی  آیت اهلل 
نمازجمعه دیروز تهران با اشاره به 
مسابقه فوتبال گفت: »اگر قرار است 
شب عاشورا فوتبال برگزار شود، 
باید کاماًل فضا عاشورایی باشد. باید در و دیوار سیاه پوش 
باشد و فریاد یا حسین در فضا شنیده شود و به جای 
کف زدن، همه فریاد بزنند یا حسین. « موحدی کرمانی 
با تاکید بر اینکه »وظایف نسبت به دین بسیار زیاد 
است«، گفت: »یکی از این وظایف امربه معروف و 
نهی ازمنکر است و اگر این مسئله بین ما نباشد، حکومت 
اسالمی ساقط می شود؛ خون شهدا بر باد می رود؛ 
انقالب بر باد می رود بنابراین این موضوع بسیار مهم 
حسین)ع(  امام  انقالب  روح  بدانیم  باید  و  است 

امربه معروف و نهی ازمنکر است.«

مقابل ساپورت پوش
استدالل جوابگو نیست

عالوه بر انتقاد از مسابقه فوتبال، 
مسئله حجاب هم مورد توجه منتقدان 
دولت است. سیداحمد علم الهدی، 
امام جمعه مشهد، دیروز در دیدار 
با فرماندهان نیروی انتظامی خراسان رضوی مسؤول 
برخورد با بدحجابی و بی حجابی را جریان عملیاتی 
قوی دانست و گفت: »مقابل ساپورت پوشی که در 
خیابان به عنوان نماد و الگو، عفاف و حجاب را هدف 
گرفته است، منطق و استدالل جواب نمی دهد؛ بلکه 
جریان عملیاتی قوی می خواهد که بایستد و آن جریان 
نیروی انتظامی است.« امام جمعه مشهد تصریح کرد: 
»حضور یک زن الابالی بی حجاب و بدحجاب در 
خیابان باید در برابر بینش شما به عنوان پیاده نظام دشمن 
جلوه گر باشد و منظور از برخورد جدی و قاطع، 
خشونت و درگیری نیست؛ بلکه آن را باید به عنوان 
سوژه عملیاتی خود ببینید و برخورد مسامحه کارانه 
صورت نگیرد که اگر برخورد مسامحه کارانه باشد، ما 
شکست می خوریم و در واقع ادامه دهندگان راه عاشورا 

شکست خواهند خورد.«

گزارش سیاسی روز

بازگشتفوتبالیانصارحزباهلل
حسین اهلل کرم و یارانش در حاشیه نماز جمعه دیروز تهران تجمع برپا کردند

کتاب »در آینه« با عنوان فرعی »چهار گفت وگوی صریح و صمیمی 
با آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی« توسط انتشارات کویر منتشر شد. 
این کتاب حاصل چهار گفت وگوی شفاهی غالمعلی رجایی استاد 
دانشگاه در رشته تاریخ و مشاور آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی با وی، 
طی دو سال اخیر است. هاشمی در این کتاب درباره اولین برخورد 
خود با حضرت امام)ره( عنوان می  کند: »اولین برخورد من با امام 
»در منزل اخوان مرعشی بود. به دیدن منزل نو و همسایه جدید 
آمده بودند. من هم ساکن این منزل بودم...در آن موقع آشنایی 
ایشان را بدانم. حدود 50 سال  نبود که من سن  این حد  تا  ما 
داشتند. دارای ریش های جو گندمی و قیافه دوست داشتنی و لحن 
خوب بودند. خصوصیات شخصیتی امام برای ما فوق العاده جالب 
بود. بعد از عالقه مندی به امام برنامه هایم را تنظیم کرده بودم که 
هنگام خروج امام از منزل با ایشان برخورد کنم...« هاشمی در 
یکی از مصاحبه ها گفته که در تهران هیچ ملک شخصی ندارد 
و خانه ای هم که در محله جماران در آن زندگی می  کنند؛ خانه 
سازمانی است و ماهانه پولی را به عنوان اجاره بابت آن پرداخت 
می  کند. هاشمی می  گوید: »زمانی که از قم به تهران آمدم مدتی 
آنها  دنبال ساختمان سازی رفتم و هفت، هشت خانه ساختم و 

را فروختم. )از پول آنها( دو پاساژ در خیابان گرگان و یکی هم 
در کرج ساختم که بعد ها آنها را هم فروختیم و خرج زندگی مان 
کردیم. زمین بایری در قم خریدم که هیچ قیمتی نداشت در آن 
شهرک ساختیم که بعد ها زمین ها قیمت پیدا کردند... عمده زمین ها 
را مجانی به طلبه های فقیر یا افراد فقیر واگذار کردیم...«  هاشمی 
در پاسخ به این پرسش که »به نظر شما تاریخ در مورد شما چه 
قضاوتی خواهد کرد؟«، می  گوید: »برای آنهایی که می  خواهند در 
تاریخ درباره من قضاوت کنند آثار گفتاری، نوشتاری، دیداری 
و شنیداری فراوانی دارم. دشمنان و مخالفان هم به اندازه کافی 
انگیزه دارند که درمورد من قضاوت های بد بکنند؛ چون آثار من 

وجود دارد، اگر بخواهند قضاوت کنند از روی این آثار قضاوت 
می  کنند«. او در این بخش تأکید می  کند که هیچ وقت به اقدامات 
از  را  هاشمی ختم جنگ  است.  نداده  نمره ای  مختلف خودش 
کارهای بزرگش می  داند و می  گوید: »روحیه من اینگونه است که 
اصال از کشتار و زندان خوشم نمی آید، هرچه می  خواهد باشد. هیچ 
وقت خوشحال نمی شوم که مثال دشمنی را زندانی کرده ایم و یا 
کشته ایم...از روحیه بعضی ها که می  روند و موقع اعدام، اعدامی را 
تماشا می  کنند، تعجب می  کنم که اینها دیگر چه آدم هایی هستند...

ختم جنگ برای من بسیار مهم بود، واقعا از کشته شدن عراقی ها 
ناراحت می  شدم و دلم نمی خواست در سخنرانی هایم آمار تلفات 
آنها را بگویم، اما ناچار بودم و باید گزارش می  دادم. از جاهایی 
که در زندگی من این موضوع پیش آمد که گفتم از جنگ بیزارم؛ 
از جریان جنگ،  شما  که  گفتند  من  به  خامنه ای  آیت اهلل  یکبار 
قهرمان بیرون می  آیید. من گفتم نمی خواهم قهرمان جنگ باشم، 
می  خواهم قهرمان صلح باشم؛ روحیه من اینگونه است«. او دلیل 
این سخن آیت اهلل خامنه ای را »مأموریت های جنگی خوبی که 
انجام داده« ذکر می  کند و روایت می  کند که هنگام دریافت نشان 

»فتح« حاضر نشده که در مراسم رسمی این مدال به او داده شود.

هاشمی رفسنجانی:  می  خواهم قهرمان صلح باشم، نه قهرمان جنگ

به گفته نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، شورایعالی امنیت ملی مجوز بازی ایران و کره را 
صادر کرده است. این حرف علی کفاشیان در بوشهر و در حاشیه برگزاری مجمع سالیانه هیئت 
فوتبال این استان به منزله پایان جنجال ها پیرامون این بازی است. کفاشیان با اعالم این نکته که 
»شورایعالی امنیت ملی اجازه برگزاری این مسابقه را صادر کرده«، تاکید کرد فدراسیون فوتبال 
قطعا تابع مقررات کشور و سپس تابع مقررات AFC  است و باتوجه به رایزنی ها مشکلی برای 
انجام این دیدار وجود ندارد.« کفاشیان گفته است: »فدراسیون تمهیدات الزم را برای برگزاری 
مسابقه ایران و کره در روزهای عزاداری حسینی برای حفظ حرمت این ایام انجام خواهد داد.«

شورایعالی امنیت ملی مجوز بازی ایران ـ کره را صادر کرد
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صندوق سرمایه گذاری مشترک سالمت رونمایی شد
رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در مراسم 
رونمایی از صندوق سرمایه گذاری مشترک سالمت در زنجان، گفت: »درحال 
حاضر نزدیک به 30میلیارد ریال در این صندوق موجود است که 50درصد 
آن از وزارت بهداشت و 50درصد مابقی توسط 6 دانشگاه علوم پزشکی 
سهیم در این صندوق تامین می شود.« ملک زاده افزود: »یکی از مهم ترین 
اهداف در حوزه پژوهش و تحقیق، به سمت اداری حرکت کردن است که 
در اصطالح صندوق هایی را در حمایت از پژوهشگران راه اندازی می کنیم.« 
وی با اشاره به اینکه دانشگاه های علوم پزشکی به دنبال این است تا برای 
پژوهشگران و محققان تسهیالتی را فراهم کند تا نتیجه پژوهش خود را به 
محصول تبدیل کنند،گفت: »تا پیش از این امر استان های تهران، فارس و 
خراسان این صندوق را راه اندازی کرده بودند و در این نشست با مرکزیت 
دانشگاه زنجان فرصتی فراهم شد تا از این صندوق رونمایی کنیم.« وی 
خاطرنشان کرد: »با راه اندازی این صندوق، امید است تا شرایطی فراهم 
شود که با هماهنگی این دانشگاه ها تحقیقات اساسی و زیرساختی را تقویت 
 کنیم و مشکالتی که این دانشگاه ها در این زمینه دارند را برطرف کنیم.«

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اشاره به دانشگاه های مرکز 
قطب 6، گفت: »این دانشگاه ها شامل دانشگاه زنجان، قزوین، قم، البرز، 
ساوه و خمین است و هدف از این جلسه بحث درخصوص پروژه های 
تحقیقاتی و مشکالت این مراکز دانشگاهی و پیاده کردن یک استراتژی 

برای این منطقه بود.« 

40 درصد جانباختگان حوادث رانندگی روستایی اند
علیرضا مغیثی، رئیس اداره پیشگیری از سوانح و حوادث مرکز مدیریت 
بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه 27 درصد جمعیت 
ایران معادل 22 میلیون نفر در روستاها زندگی می کنند، گفت: »بر این اساس 
40 درصد جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی مربوط به 27 درصد 
 جمعیت روستایی کشور است لذا باید ایمنی روستاییان در اولویت قرار گیرد.«
وی بیان کرد: »در همین چارچوب تفاهمنامه ای بین اداره کل ارتقاء 
با وزارت بهداشت  ایمنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شد.  امضا  کشور  استان  در شش  روستاییان  ایمنی  ارتقاء  منظور  به 
می شود.« اجرا  رضوی  خراسان  در  تفاهم نامه  این  مرحله   نخستین 

رئیس اداره پیشگیری از سوانح و حوادث وزارت بهداشت این امر 
را بر اساس طرح تحول نظام سالمت به عنوان یکی از برنامه های 
جدی و توسعه یافته دولت یازدهم در حوزه بهداشت اعالم و بیان 
کرد: »کودکان در روستاها از سن هفت سالگی بدون هیچگونه آموزش 
کالسیک و نظارت بزرگتر و پلیس اقدام به رانندگی می کنند و با همان 
 روش تجربی وارد بزرگراه ها می شوند که باید این چرخه قطع شود.«

مغیثی در ادامه گفت: »کاشمر به عنوان نخستین شهر در کشور به عضویت 
جامعه ایمن درآمد. 70 هزار موتورسوار در این شهر وجود دارد که باید 

برای این تعداد برنامه ویژه و مدونی داشت.«

چهرهها


لیالشاهی


درمان  که  زمانی  یعنی  پیش  سال   25

ناباروری در کشور ما شروع شد، تجربه کمی 
در این رشته وجود داشت ولی به تدریج از 
آنجایی که در کنار درمان ناباروری اقدامات 
پژوهشی نیز انجام گرفت در حال حاضر 
تجربه بسیار خوبی در نیروهای متخصص 
اکنون  که  به طوری  دارد  کشورمان وجود 
ایتالیایی ها قصد دارند در این زمینه با ایران 
همکاری داشته باشد. این همکاری اولیه با 
برگزاری سمیناری تحت عنوان درمان پیشرفته 
ناباروری در مجتمع دارویی درمانی هالل ایران 
با حضور نماینده وزیر بهداشت ایتالیا برگزار 
شد تا زمینه ای فراهم شود که بیماران نابارور 
ایتالیا برای درمان به کشورمان مراجعه کنند. 
آن طور که حمید چوبینه، مدیرعامل مجتمع 
دارویی و درمانی هالل احمر گفت: »در حال 
حاضر بحث عدم توانایی در درمان ناباروری 
به پایان رسیده و عمال در ایران امکان درمان 
باالی 90 درصد زوج های نابارور وجود دارد.«
وی با بیان اینکه سهم موالید در دنیا و از 
جمله در کشور ما کاهش یافته است، یکی 
از دالیل این مشکل را ناباروری دانست و 
افزود: »در کشور ما از هر پنج زوج یک زوج 
نابارورند. بنابراین باید برای کمک کردن به 
این افراد حرکت علمی و توانی مضاعف را 
با همکاری های مشترک با دانشمندان دنیا 

ایجاد کنیم.« 
ایتالیا 20  این که در  به  اشاره  با  چوبینه 
درصد زوج ها با مشکل ناباروری مواجه اند، 
گفت: »خوشحالیم که برای کمک به بیماران 
نابارور در دنیا همکاری مان را با کشور ایتالیا 
آغاز می کنیم.« مدیرعامل مجتمع دارویی و 
در خصوص  همچنین  هالل احمر  درمانی 
سوی  از  که  ناباروری  زوج های  تعداد 
هالل احمر تحت درمان هستند، گفت: »در 
موسسه رویش که با همکاری موسسه رویان 
طی دو سال گذشته راه اندازی شده است 
نابارور وجود  از زوج های  6 هزار پرونده 
و  داده  ادامه  را  کار  زوج  هزار  که 5  دارد 
وارد سیکل درمان شده اند که از این تعداد 
یک سوم صاحب فرزند شدند و یا در آستانه 

بارداری قرار دارند.« 
به گفته چوبینه، هزینه های درمان ناباروری 
ایران و حتی در مراکز خصوصی یک  در 
سوم کشورهای اروپایی است. بر این اساس 
هزینه های درمان ناباروری در ایران بین 1 
میلیون و 800 هزار تومان تا 10 میلیون تومان 
است که در هالل احمر تعرفه درمان ناباروری 
بین 3 تا 5 میلیون تومان است و این تعرفه 
صرف توسعه، تجهیز و حمایت از بیماران 

می شود. 
وی بر ضروت افزایش حمایت از زوجین 
نابارور تاکید کرد و گفت: »طی دو سال گذشته 
گام های خوبی جهت حمایت از زوج های 
نابارور برداشته شده و سیاست های کلی نظام 
هم دلیل بر این است که فرزندآوری بیشتر 
شود. حال یکی از راه های افزایش فرزندآوری 
حمایت از بیماران نابارور است و وزارت 
بهداشت هم در این زمینه قدم های خوبی 
برداشته است. البته این حمایت ها هنوز کافی 
نیست. باید از درمان ناباروری حمایتی پایدار 
صورت گیرد و این حمایت نیز از طریق قرار 
دادن سهم بودجه ناباروری در بودجه رسمی 
کشور اتفاق می افتد و مسئوالن و نمایندگان 
مجلس می توانند در این زمینه کمک کنند. 

مدیرعامل مجتمع دارویی و درمانی هالل 
احمر معتقد است کل سیکل درمان ناباروری 
باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد، وی اقدام 

وزارت بهداشت در زمینه پوشش هزینه های 
درمان ناباروری را مسکن دانست و بر این 
این  در  اساسی  اقدامی  باید  که  باور است 

زمینه انجام شود. 

لزوم پوشش بیمه ای هزینه درمان 
ناباروری

پوشش بیمه ای درمان ناباروری تا جایی 
از اهمیت برخوردار است که حمید گورابی، 
نیز در گفت وگو  رئیس پژوهشگاه رویان 
با سپید به آن تاکید کرد و گفت: »معضل 
پرداخت هزینه درمان برای همه مردم ما در 
بیماری های مختلف مشکل بزرگی است. 
متاسفانه صحبت و تاریخ غلطی در کشور 
ناباروری را  ما وجود دارد که در گذشته 
جزو بیماری تصور نمی کردند و حتی در 
یاد  به  کودکی  زمان  از  بیمه  دفترچه های 
ناباروی حتی  بود درمان  نوشته  داریم که 
اقدامات  با روش های عادی و دارو جزو 
غیر ضروری محسوب می شود.بنابراین باید 
این دید غلط کنار گذاشته شود. این بیماری 
همانند تمام بیماری های دیگر مستلزم هزینه 
است و دولت باید به کسانی که بیمه هستند 
کمک کند تا بتوانند بخشی از هزینه ها را 

جبران کنند.«
گورابی همچنین به خاطرات تلخش از 
نبود هزینه درمان برخی افراد اشاره کرد و 

ادامه داد: »متاسفانه در حال حاضر مشاهده 
می کنیم افرادی که از شهرستان ها به مراکز 
درمان ناباروری مراجعه می کنند، اغلب با 
سختی هزینه درمانشان را فراهم می کنند. 
همچنین باید به این نکته توجه داشت که 
و سوم  دوم  بار  برای  است  ممکن  فردی 
برای تکرار درمان به مراکز مراجعه کند که 
مسلما هزینه بیشتری در پی خواهد داشت.«
وی به اقدام وزارت بهداشت برای حمایت 
از زوجین نابارور پرداخت و گفت: »قرار 
است در تعرفه دولتی حدود 80 درصد از 
هزینه ها را دولت جبران کند. باید به این 
نکته توجه داشت که در درمان ناباروری به 
غیر از مساله نهایی که وزارت بهداشت قبول 
کرده است تا بخشی از هزینه ها را پرداخت 
و  آزمایشگاهی  اقدامات  ویزیت ها،  کند، 
سونوگرافی های متعددی نیز الزم است که 
می کند.  تحمیل  بیمار  به  را  باالیی  هزینه 
زمینه  این  در  تمهیداتی که  بر  باید عالوه 
نیز  این پوشش  در نظر گرفته شده است 

افزایش یابد.«
در  همچنین  رویان  پژوهشگاه  رئیس 
خصوص همکاری ایران و ایتالیا در زمینه 
درمان ناباروری گفت: »قاعدتا با توجه به 
تجربه خوب پزشکان و متخصصان ایرانی 
ناباروری و به صرفه بودن این  در درمان 
کشورها،  سایر  به  نسبت  درمان ها  نوع 

حتی  تا  باشد  محملی  می تواند  ما  کشور 
به  درمان  برای  نیز  اروپایی  کشورهای  از 
ایران مراجعه کنند. پیش از این نیز همواره 
بیماران ایرانی مقیم اروپا و آمریکا ایران را 
برای درمان انتخاب کرده بودند. این موضوع 
نشان می دهد علی رغم تمام پیشرفت هایی که 
کشورهای غربی دارند، همچنان می توان به 
ایران به عنوان کشوری که تجربایت خوبی 
در زمینه تمام علوم پزشکی به خصوص 
درمان ناباروری کسب کرده است امید بست 

تا نتایج بهتری کسب کنند.«

وجود 70 مرکز تخصصی درمان 
ناباروری در کشور

وی با بیان اینکه امروزه بیش از 70 مرکز 
کوچک و بزرگ تخصصی درمان ناباروری 
در کشور فعال است، ادامه داد: »ما در مجتمع 
دارویی درمانی هالل ایران با کمک هالل احمر 
و رویان مرکز درمان ناباروری را تاسیس کرد 
و در کنارش امکاناتی را فراهم کرده ایم که 
بتوانیم پذیرای بیماران خارجی باشیم. اینگونه 
تسهیالت عالوه بر نشان دادن توان علمی 
کشور به سایر کشورها می تواند در کسب 
درآمدهای ارزی نیز به نفع کشورمان باشد.« 
گورابی همچنین به آمار ناباروری اشاره 
کرد و گفت: »معموال نرم جهانی ناباروری بین 
10 تا 15 درصد در کشورهای مختلف است 
ممکن است در کشورهایی بر حسب شرایط 
زندگی شهری این آمار کمتر و بیشترباشد. 
مشکالتی از جمله آلودگی محیط زیست، 
و  هوا  آلودگی  و مشکالت  زندگی  سبک 
آب به غیر از موضوعات ژنتیکی می تواند 
در یک قومیت خاص مشکل ناباروری را 
کم یا زیاد کند و قاعدتا تفاوت هایی که در 
این  به  مربوط  مشاهده می شود  زمینه  این 

مسائل و مشکالت است.« 
رئیس پژوهشگاه رویان تاکید کرد: »باید 
در سیاست های جمعیتی به بیماران نابارور 
که عالقه مند به داشتن فرزند هستند کمک 
کنیم. این موضوع عالوه بر اینکه باعث امید 
بخشیدن به زندگی این افراد می شود می تواند 
سبب شود که برای آینده کشور برنامه ریزی 

بهتری داشته باشیم.« 

ادامه سرمقاله

با این معیار، به رفتار و گفتار افراد یا حتی نهادها و تشکل ها می توان 
نگریست که متاسفانه آن چه مشهود می شود، کمبود شدید حرفه ای گری 
است. البته در دوسوی این منازعه، بسیاری رفتار متناسب با عناوین و 
جایگاه های حرفه ای خود نشان دادند که امیدهایی را برانگیخت اما 
اسف انگیز بود که مردمان عادی که حال با ابزارهای نوین رسانه ای در 
معرض این تبادالت عجیب بودند، دیدگاهی متفاوت نسبت به دوگروه 
اجتماعی خاص پیدا کردند؛ چه آن گاه که فریادهای آلوده به دشنام را 

تماشا می کردند و چه آن گاه که تابلوهای نقش یافته به اتهام را. 
آسیب شناسی این عملکردهای بسیار غیرحرفه ای، وظیفه جدی 
دلسوزان و عالقه مندان واقعی هنرمندان و پزشکان است تا در وقایعی 
که تکرار آن ها تا ابد ممکن است و بزنگاه های دیگر، از به تاراج رفتن 
سرمایه های اجتماعی به این آسانی جلوگیری کنند. به همت اعضایی 
از جامعه مدنی، مانند روزنامه سپید، امکان شکل گیری کارگروه های 
مشترک از هنرمندان و پزشکان وجود دارد تا چرایی و چگونگی این وقایع 
تلخ بررسی و با دستیابی به مفاهیمی نو، از تکرار بیهوده این تجربیات 
جلوگیری شود. همان گونه که  مصاحبه دقیق و متینی که با دکتر میر انجام 
شد، نشانه وجود ظرفیت های کامال قابل اتکا در این پهنه است که باید به 

صحنه عمل بیاید و تاثیرهای مثبت خود را عیان سازد. 
در انتها باید ادای احترام کرد به عباس کیارستمی کسی که به معنای 
واقعی حرفه ای بود و حرفه ای بودن را پاس می داشت و این میزان احترام به 
او برخاسته از تعالی در حرفه ای بودن است. سال ها رنج، آزار و بی توجهی 
نگاه ارزش گرایانه و حرفه ای او را تغییر نداد و چه تناقض آلود است که 
نبود او نیز همچون زمان بودنش به دست غیرحرفه ای ها آسیب دید. 

حرفه ای ها را همچون گوهری نایاب دریابیم، مانند عباس کیارستمی.

پیشرفت های علمی و فنی ایران در درمان ناباروری ایتالیایی ها را جذب کرده است

دولت80درصدهزینههایدرماننازاییراپوششمیدهد

از  مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
تشکیل کمیته هایی در مجلس برای نظارت بر 
فعالیت های صورت گرفته در حوزه سالمت 
خبر داد. به گزارش خانه ملت علی نوبخت 
با  برخورد  به  نسبت  تعزیرات  ورود  درباره 
پزشکان متخلف، گفت: »بدون شک نظارت 
اجرای طرح تحول سالمت در  بر چگونگی 
مراکز دولتی و خصوصی امری بدیهی است که 
مجلس نیز به دنبال سازوکاری برای گسترش 
این بعد نظارتی است، اما موافق ورود سازمان 

تعزیرات نسبت به این موضوع نیستم.«
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
اسالمشهر و پردیس در مجلس، افزود: »نظارت 

بر عملکرد پزشکان تا حدودی پیچیده است 
به همین دلیل نیازمند اقدامات تخصصی است لذا 
اینکه دستگاهی غیرتخصصی نسبت به این موارد 
ورود یابد به صالح نیست.« نوبخت تصریح کرد: 
»نظارت بر عملکرد پزشکان در حوزه سالمت از 
طریق انجمن های علمی، سازمان نظام پزشکی، 
وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس 
امری بدیهی است، البته بر این نکته تاکید داریم 
اقدامات  به طور شایسته در حوزه نظارت  که 
اساسی صورت نگرفته که برای این مهم الزم 
است گروه های تخصصی وارد عرصه شوند.«
وی یادآور شد: »باید گروه های تخصصی 
تخلفات  و  سالمت  حوزه  در  وارده  ایرادات 

صورت گرفته را مورد بررسی قرار داده و در 
نهایت این ایرادات را به قوه قضاییه گزارش 
دهند؛ البته ممکن است تخلفاتی نیز در حوزه 
سالمت رخ دهد و الزم است اگر چنین تخلفاتی 
به اثبات برسد با اشد مجازات برخورد قاطعی 

با آنها صورت گیرد.«
نوبخت تاکید کرد: »ناگفته نماند که نباید بروز 
برخی تخلفات را به کل جامعه پزشکی تعمیم 
دهیم و همه گروه های حوزه سالمت را زیر 
سوال بیریم زیرا این اقدام نوعی اهانت به این 
قشر است.« وی درباره ورود کمیسیون بهداشت 
مجلس نسبت به نظارت بر حوزه سالمت، افزود: 
را تشکیل  کمیته های مختلفی  »این کمیسیون 

داده تا بازدیدهای مختلفی از روند فعالیت های 
صورت گرفته در حوزه سالمت داشته باشند.«
گفت:  مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
»اعضای این کمیسیون در تالش هستند با دعوت 
نظارت،  کمیته  این  در  مختلف  گروه های  از 
عضوگیری  مربوطه  مختلف  واحدهای  از 
 کند تا این نظارت به طور دقیق شکل گیرد«
تعزیرات  سازمان  این  از  پیش  است  گفتنی 
حکومتی برنامه جدیدی را با استناد به ماده 
4 قانون تعزیرات در دستورکار قرار داده که 
ساختگی،  صورتحساب های  با  آن  براساس 
و  پزشکان  نامشروع  اجرت  و  خودارجاعی 

موسسات پزشکی برخورد می شود.

گزارشخبری
نوبخت: مخالف نظارت دستگاه های غیرتخصصی برعملکرد پزشکان هستم 

سپید: محمدجواد کبیر، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
درخصوص پیشنهاد تغییر ترکیب شورای عالی بیمه با هدف 
افزایش میزان رای وزارت بهداشت در جلسات شورای 
عالی بیمه به خانه ملت گفت: »باید دید مجلس در این 
زمینه چه تصمیمی اتخاذ می کند، به طور طبیعی جایگاه 
وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سالمت باید حفظ 
می تواند  درمان  و  بهداشت  وزارت  زمینه  این  در  شود، 
ترکیب  در  تغییر  برای  را  خود  اصالحی  پیشنهادات 
شورای عالی بیمه با وزارت رفاه در میان گذارد و به طور 
مشترک نامه ای را در این خصوص آماده و به رئیس جمهور 
 ارائه کنند البته این موضوع به معنای تغییر ساختار نیست.«
کبیر با اشاره به اینکه پس از طی این مراحل و اخذ مصوبه 
از سوی مجلس می توان میزان آراء وزارت بهداشت در 
جلسات شورای عالی بیمه را افزایش داد،افزود: »مشکل اصلی 
در نظام سالمت معماری نظام ارائه خدمت است، به طور 
حتم باید از روش هایی در کنترل هزینه ها استفاده کرد زیرا 
 منابع فعلی حوزه سالمت برای رفع نیازها کافی نیست.«
وی با تاکید بر افزایش منابع در حوزه سالمت، بیان کرد: 
مصوب  اعتبار  تومان  8هزارمیلیارد  اختصاص  »با 

بدهی ها  پرداخت  برای  رئیس جمهور  دستور  به  مجلس 
شود؛  پرداخت  بیشتری  سرعت  با  بدهی ها  است  قرار 
است.« نشده  محقق  میزان  این  از  ریالی  تاکنون   اما 
کبیر ادامه داد: »به طور طبیعی تا زمانی که منابع الزم به دست 
این سازمان نرسد، نمی توان به مطالبات پاسخ داد؛ زیرا 95درصد 
منابع سازمان بیمه سالمت از محل درآمد عمومی است که 
این منبع توسط سازمان برنامه و بودجه به بیمه سالمت 

اختصاص پیدا می کند، بنابراین برای تسهیل جریان نقدینگی 
8هزار میلیارد تومان نیازمند عزم جدی و عمیق هستیم تا 
 بتوان در اسرع وقت مطالبات موسسات درمانی را پرداخت.«
مطالبات،  پرداخت  به  بی توجهی  براینکه  تاکید  با  وی 
موسسات درمانی را دچار چالش می کند،گفت: »در این 
شرایط موسسات درمانی پاسخگوی بیمه سالمت در حوزه 
درمانی بیماران نیستند، بنابراین نظام نظارت و کنترل در 
شد.« خواهد  مشکل  دچار  درمانی  موسسات   خدمات 

کبیر افزود: »انتظار می رود که دستور ریاست جمهوری و 
پیگیری سازمان برنامه وبودجه در اختصاص 8هزارمیلیارد 
مطالبات  بتوان  تا  رسد،  نتیجه  به  وقت  اسرع  در  تومان 
42هزار موسسه تحت قرار داد سازمان بیمه سالمت را 
پرداخت  مطالبات  که  زمانی  حتم  به طور  کرد؛  پرداخت 
می شود.« اختالل  دچار  نیز  بیمه  کارآمدی   نشود 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه مصوبه 
سال 95 برای بیمه سالمت حدود 5400میلیارد تومان است، 
تصریح کرد: »82درصد این مبلغ دریافت شده و تمام آن 
برای پرداخت مطالبات سال94 تا اول ماه آبان و آذر سال 

گذشته اختصاص پیدا کرده است.«

خبر هنوز ریالی از ۸هزار میلیارد مصوبه مجلس، محقق نشده است 

50 شغل ساختمانی
 زیر پوشش تامین اجتماعی  

مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی 
سازمان تامین اجتماعی گفت: »قریب به 50 
شغل مرتبط با صنعت ساختمان می توانند 
از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شوند.« 
سعید حسینی افزود: »خدمات این سازمان در 
بخش ساخت و ساز به کارگران ساختمانی 

محدود نمی شود.«
وی بیان کرد: »نقاش، برقکار ساختمان، 
عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه می توانند 
با لحاظ شرایطی از حمایت های مقرر در 
قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی 

بهره مند شوند.«
وی با تشریح شرایط برخورداری شاغالن 
خدمات  دریافت  برای  ساختمان  حوزه 
تامین اجتماعی گفت: »این افراد باید به طور 
مستقیم در صنعت ساختمان اشتغال به کار 
داشته باشند.« حسینی ادامه داد: »همچنین 
اشتغال به کار این دسته از افراد در صنعت 
ساختمان با رعایت سایر قوانین و مقررات 
و مطابق ضوابط جاری از طریق بازرسی 

تحقیقی مورد تایید قرار گیرد.«
های  حساب  و  نویسی  نام  مدیرکل 
انفرادی سازمان تامین اجتماعی به سومین 
شرط برخورداری شاغالن حوزه ساختمان 
از تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: »این 
افراد باید فاقد محل کسب و کار ثابت )عدم 

مالکیت صنفی( باشند.«
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واکنش به گزارش دیوان محاسبات
وزارت  بهداشت پرداخت غیرقانونی ندارد 

وزیر بهداشت گفت: »پرداخت غیرقانونی در وزارت بهداشت وجود 
ندارد، البته پرداخت  نامتعارف در پزشکی داریم که آن مربوط به کارانه است که 
قانون ۲7 سال پیش است و اگر بخواهد اصالح شود، باید قانون بازبینی شود و 

این کارانه های باال هم در مناطق محروم است.«
به گزارش وبدا؛سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه 
نشست سازمان های مردم نهاد و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی استان 
سیستان و بلوچستان درباره گزارش دیوان محاسبات در زمینه حقوق های 
نجومی اظهار داشت: »اگرچه از قبل می دانستیم که در گزارش دیوان 
محاسبات درباره پرداخت های نامتعارف نام وزارت بهداشت برده می شود 

اما در وزارت بهداشت هیچ پرداخت غیرقانونی وجود ندارد.«
هاشمی گفت: »برای شفاف سازی ما از دستگاه های نظارتی می خواهیم 
که تمام حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت را با همه دستگاه های دیگر 

مقایسه کنند تا مردم درباره حقوق کارکنان وزارت بهداشت قضاوت کنند.«
وزیر بهداشت در توضیح این موضوع عنوان کرد: »پرداخت حقوق و مزایا 
در وزارت بهداشت رقمی مشخص است که میزان آن نیز پایین است. عالوه بر 
این به کادر درمانی طبق قانون در قبال کاری که انجام می دهند، مبلغی به عنوان 
کارانه پرداخت می شود که حدود یک سوم درآمدزایی آنها برای دولت است.« 
وی ادامه داد: »پزشکانی که با فعالیت خود برای دولت درآمدزایی دارند، طبق 
قانون سهم کارانه خود از این درآمد را که بسیار کمتر از درآمدی است که ایجاد 

می کنند، دریافت می کنند و مبلغی بیش از آن دریافت نمی کنند.«
وزیر بهداشت درباره عوارض حذف کارانه نیز عنوان کرد: »دریافت کارانه 
موجب می شود پزشکان بیش از آنچه وظیفه قانونی آنهاست به درمان بیماران 
بپردازند و از این طریق مشکل کمبود پزشک به خصوص در مناطق محروم 
جبران شود؛ اگر این کارانه حذف شود، مردم مجبور می شوند برای دریافت 
خدمات پزشکی به بخش خصوصی مراجعه کنند و چهار یا پنج برابر بیشتر 
هزینه کنند و مهمتر از آن اینکه مناطق محروم و فقیر از پزشکان متخصص 

خالی شود.«
هاشمی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات عنوان  کرد: »اگر به 
گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور درباره کارانه های باالی 
پزشکان نیز مراجعه کنید، می بینید که هیچ پزشکی در تهران آن مقادیر 
باال را دریافت نکرده و همه مربوط به نقاط محروم کشور بوده که پزشک 
متخصص به دلیل کمبود نیروی متخصص در آن منطقه خدماتی بسیار 
باالتر از میزان  معمول انجام داده که طبیعتاً کارانه بیشتری دریافت کرده 
است.« وزیر بهداشت در ادامه تاکید کرد: »تربیت چنین متخصصانی نیز 
در دوره کوتاه ممکن نیست و تنها کاری که می توانیم در این مورد انجام 
دهیم، این است که توزیع نیروهای خود در کشور را به شکل عادالنه ای 
انجام دهیم تا همه نقاط کشور به یک میزان به نیروی متخصص دسترسی 
داشته باشند و کارانه ها بین آنها تقسیم شود.« هاشمی با تأکید بر اینکه 
در وزارت بهداشت هیچ مبلغ غیرقانونی  پرداخت نمی شود، اعالم 
کرد: »این مبالغ به عنوان کارانه و مطابق مصوبه های قانونی به پزشکان و 
متخصصان پرداخت شده است و اگر الزم است این مقادیر کاهش یابد، 
نیاز است که قوانین مصوب در این مورد تغییر کند.« وزیر بهداشت در پایان 
خاطرنشان کرد: »درخواست و انتظار ما از دستگاه قضا این است که با افراد 
و رسانه هایی که به صورت ادامه دار و بدون ارائه مدرک به وزارت بهداشت 

تهمت می زنند، برخورد کند تا این موضوع تکرار نشود.«

خبر

رضا رئیسی
میترا جمشیدیان 
 

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نه 
شامل ارقام کمی است، نه تاریخچه ای کوتاه 
و معطوف به این دولت دارد، در همه دهه های 
اخیر این بدهی روز به روز فزون تر شده و 
نمایه ای با صفرهای زیاد داشته و هر چند در 
برهه هایی از شتاب افزایشی آن کاسته شده اما 
همواره روند صعودی خود را حفظ کرده است. 
در انتهای هفته گذشته سیدتقی نوربخش، 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 
4600 میلیارد تومانی دولت به شیوه تهاتر برای 
کسر بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی خبر 
داد. نوربخش همچنین از اهتمام دولت تدبیر و 
امید به پرداخت بدهی  ها به این سازمان سخن 
گفت و تاکید کرد که دولت دهم تاکنون 15 
هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به تامین 
اجتماعی را آن هم در سکوت خبری پرداخت 

کرده است! 
با همه این اوصاف آن چه کتمان ناشدنی 
به  دولت  بدهی های  هنگفت  رقم  است، 
سازمان تامین اجتماعی است که به رقم 110 
هزار میلیارد تومان رسیده و می بایست برای آن 
فکر جدی کرد. مدیرعامل سازمان اجتماعی، 
ابراز امیدواری کرده که تا پایان برنامه ششم 
توسعه کل این بدهی دولت تسویه شود، که البته 
بلند پروازانه نشان می دهد اما با اهتمام دو طرف، 
شاید این آرزو محقق شود و این پرونده چند 

دهه ای مهر مختومه بخورد.

تاریخچه ای بلند باال
پهلوی  حکومت  سال های  آخرین  از 
تا آغاز به کار دولت اصالحات هیچ یک از 
دولت های وقت اهتمامی به تسویه بدهی های 
نداشته  اجتماعی  تامین  سازمان  به  خود 
و وقعی به افزایش ارقام بدهی از خود نشان 
اولین بار  اصالحات  دولت  در  نمی دادند. 
کار  دستور  در  بدهی ها  پرداخت  موضوع 
ارکان قوه مجریه قرار گرفت اما همچنان 
این بدهی پرونده مفتوح ماند. در سال پایانی 
دولت اصالحات رقم بدهی دولت به سازمان 
تامین اجتماعی در حدود 6 هزار میلیارد تومان 
تخمین زده می شد، این رقم با روی کارآمدن 

دولت نهم به یکباره رشد فزآینده ای یافت تا 
آنجا که در ابتدای سال 89 مدیرعامل وقت 
سازمان، رقم بدهی دولت را ۲0 هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد. این روند رشد فزآینده خود 
را ادامه داد تا آن که دولت دهم مصوبه ای را 
ابالغ کرد که طی آن مقرر شده بود تا پایان سال 
1391 بالغ بر 350 هزارمیلیارد ریال از اموال و 
دارایی های دولت به تامین اجتماعی که اکنون 
از سازمان به صندوق تغییر نام داده بود، واگذار 
شود. در روزهای پایانی عمر دولت دهم نیز 
تامین  وقت  عامل  مدیر  مرتضوی،  سعید 
اجتماعی، در مراسم 60 سالگی این سازمان 
بیمه ای مدعی شد که تمامی بدهی های دولت 
به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده و 
دولت هیچ بدهی ای به این سازمان ندارد! او 
تاکید کرد که با واگذاری معادن شماره ۲ و 3 
گل گهر سیرجان به این سازمان، دیون دولت 
به تامین اجتماعی تسویه شده است. ادعایی که 
در همان برهه از سوی کارشناسان رد شد و 
در نهایت نیز با واگذاری هایی که از سقف 10 
هزار میلیارد تومان فراتر نرفت، دولت دهم با 
60 هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی 
سکان امور اجرایی را ترک گفت. نکته قابل 
تامل در این فرآیند آن بود که در دولت دهم 
دعواهای سیاسی در تامین اجتماعی بر اساس 
تاثیرات  انتصاب های سئوال برانگیز  برخی 
بسیار منفی بر این مجموعه بزرگ ملی داشت 
و نحوه اداره این غول اقتصادی با انتقادات 
بسیاری از سوی کارشناسان روبه رو شد از 

جمله آن که رقم مصارف برای اولین بار از 
منابع فزونی گرفت و تامین اجتماعی را به 
سمت و سوی بحران رهنمون کرد. جالب 
آن که در همین هفته گذشته حجت االسالم 
ناطق نوری، رئیس بازرسی دفتر رهبری نیز 
در دیدار با مدیرعامل و اعضای سازمان تامین 
اجتماعی به انتقاد از مدیریت این مجموعه در 
دولت گذشته پرداخت و گفت: »دولت ها نگاه 
صحیحی به سازمان تامین اجتماعی نداشته اند 
و در دولت قبل این وضعیت تشدید شد و 
مثل بسیاری جاهای دیگر، در آن هشت سال 
آسیبی به مملکت رسید که به سادگی قابل 
جبران نیست.« در نهایت روند افزایش بدهی 
دولت به سازمان تامین اجتماعی با توجه به 
سقوط قیمت نفت و افزایش بار تحریم های به 
میراث مانده و کمبود بودجه در دولت یازدهم 
نیز صعودی شد و در انتهای سال 93 این رقم 
9۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد و اکنون 
مدیرعامل سازمان از 110 هزار میلیارد تومان 

سخن می گوید.

پیشنهاد ها برای رفع بدهی ها
دولت چگونه می بایست این ارقام کالن 
بدهی را تسویه کند تا سازمانی با دایره شمول 
35 میلیون نفر، بتواند ابر مجموعه تحت امر 
خود را به سامان رساند؟ این از نکاتی بوده که 
همواره دغدغه کارشناسان و دولتمردان بوده 
است. ابتدا واگذاری شرکت ها و موسسات 
بزرگ اقتصادی به شیوه تهاتر برای رفع دیون 

در نظر گرفته شد اما نکته آنجا بود که بسیاری 
از این شرکت های دولتی زیان ده بوده و بار 
مضاعفی ایجاد می کردند. با افزایش بدهی های 
دولت به تامین اجتماعی ایده های تازه برای 
تسویه مطرح شد، مدیرعامل تامین اجتماعی 
خواستار واگذاری مناطق نفتی در قبال بدهی ها 
به دولت شد، نکته ای که چندان مورد اقبال قرار 
نگرفت. از طرف دیگر رئیس مجلس نهم در 
روزهای پایانی عمر آن دوره در اردیبهشت ماه 
سال جاری، پیشنهاد داد که مناطق آزاد تجاری 
و بنادر در ازای بدهی دولت به تامین اجتماعی 
واگذار شود. در هر صورت تاکنون شیوه ای 
مدون و مبسوط برای رفع بدهی ها در دستور 
کار قرار نگرفته است تا آنکه در هفته گذشته 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 
4600 میلیارد و نیز تسویه 15 هزار میلیاردی در 

سال جاری سخن گفت.

چند و چون واگذاری های تازه
برای آگاهی از کم وکیف واگذاری های 
با  اجتماعی  تامین  سازمان  به  دولت  تازه 
نجات  امینی، معاون اقتصادی سازمان تامین 
اجتماعی سخن گفتیم، وی تاکید کرد: »چند 
سازمان  از  نمایندگی  به  شستا  پیش  سال 
تامین اجتماعی و از محل واگذاری های اصل 
44، سهام شرکت های ذوب آهن اصفهان و 
شرکت هلدینگ خلیج فارس که یک شرکت 
پتروشیمی است، را خرید. از رقم کل، در حدود 
4600 میلیارد تومان باقی مانده بود که پرداخت 

آن را دولت اخیرا تقبل کرده است. در واقع 
کمیسیون اقتصادی دولت تصویب کرده است 
که این رقم، از محل طلب سازمان از دولت، 

تهاتر شود.« 
معاون سازمان تامین اجتماعی در پاسخ 
به این سئوال که در گذشته برخی واگذاری ها 
زیان ده بود و آیا این بار نیز همین انتقاد وارد 
است، گفت: »این بار مساله تفاوت دارد و خود 
سازمان تامین اجتماعی این سهام را خریده 
است. سال 9۲ سهام ذوب آهن را و سال 
93 سهام هلدینگ را خریدیم. چند قسط از 
این خرید باقی مانده که دولت آن را در قالب 
تهاتر تقبل کرده است. این تهاتر برای تسویه 
بدهی های آن دو سهام است، واگذاری انجام 
نشده است که نگران متضرر شدن سازمان 

باشیم.« 
امینی در خصوص تسویه 15 هزار میلیارد 
تومان از بدهی دولت نیز تاکید کرد: »در سال 
88 سازمان تامین اجتماعی متعهد شد در 
بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  قالب 
این مابه تفاوت را پرداخت کند. مقرر شده 
این  بابت  بود دولت 3600 میلیارد تومان 
کند.  پرداخت  سازمان  به  همسان سازی 
اختالف مبلغی باقی مانده بود بین سازمان 
تامین اجتماعی و دولت، چون واگذاری ها 
پروسه طوالنی داشتند، سال ها طول کشید و 
قیمت سهام هم جابه جا شد. بخشی از دولت 
چون سال ها واگذاری طول کشید تحلیل شان 
این بود که باید ارزش گذاری جدید انجام 
شود، نظر سازمان این بود که باید به قیمت 
سال 88 محاسبه شود. طی جلسات آخر، 
هیئت وزیران تقبل کرد که این میزان پرداخت 
شود. سازمان تامین اجتماعی با دولت در حال 
مذاکره است، در وزارت اقتصاد هیاتی به 
عنوان دفتر تسویه بدهی تشکیل شده است، در 
آنجا چندین جلسه برگزار شد و سازمان رقم 
15 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد کرده است و 
دولت تقبل کرد تا پایان سال این میزان را در 
قالب اوراق قرضه یا قالب های دیگر پرداخت 
کند.« وی در نهایت نیز تاکید کرد: »با توجه 
به تشکیل دفتر تسویه بدهی های دولت و 
جلساتی که تا االن برگزار شده، امیدواریم که 
به نتیجه الزم و مفید برای پرداخت بدهی ها 

برسیم.« 

کشتی سازمان تامین اجتماعی به ساحل آرامش می رسد؟

تاسیس دفتر تسویه بدهی های دولت به تامین اجتماعی در وزارت اقتصاد

پس از انتشار مصاحبه احمد میر، پزشک معالج عباس 
کیارستمی در شماره چهارشنبه »سپید«، این خبر به سرعت 
در سایتهای خبر و شبکه های اجتماعی و رسانه های جهان 
بازتاب پیدا کرد. به گونه ای که در همان ساعات اولی که 
تصویر صفحه یک روزنامه، در کانال تلگرامی سپید منتشر 
شد، اغلب سایت ها تیتر مصاحبه و مطالب انتخابی که روی 
جلد منتشر شده بود را به عنوان خبر فوری منتشر کردند و 
فردای آن روز هم اغلب خبرگزاری ها و سایت های خبری، 
این مصاحبه را به صورت کامل یا گزیده انتشار دادند. 
نشریات و روزنامه ها هم به تحلیل آن پرداختند که  از بین 
نشریات روز پنجشنبه، روزنامه های »اعتماد«، »نوآوران« و 
»هفت صبح« و هفته نامه »امید ایران«، بخشی از صفحه یک 

خودشان را به این مطلب اختصاص داده بودند. 
بخشی از بازتاب های این گزارش، بحث هایی بود که 

بین کاربران سایتهای خبری در پای این مصاحبه درگرفته 
است. مثال در سایت خبرآنالین، کاربری زیر این مصاحبه 
نوشته: »اگر تمام این حرف ها را بپذیریم، پس حرف 
وزیر بهداشت چه می شود که گفته بود »وقتی به دیدار 
کیارستمی رفتم و وضعیت او را دیدم مطمئن شدم که 
تا ۲4 ساعت دیگر زنده نخواهد بود.« اگر همه چیز طبق 
فرمایش دکتر میر تحت کنترل بوده، پس چرا یک تیم از 
بهترین پزشکان ایران از طرف وزارت بهداشت مامور 
معالجه کیارستمی شدند؟ در گزارش نظام پزشکی هم 
که به این موضوع اشاره شده بود. اما مشکل اینجاست 
که نه گزارش نظام پزشکی و نه این مصاحبه دکتر میر و 
نه حرف های وزارت بهداشت، هیچکدام التهاب افکار 
عمومی در این ضایعه را التیام نداد و فقط فضا را آشفته تر از 
قبل کرد.« و کاربر بدون نام دیگری به او جواب داده: »پس 

می خواین تا اطالع ثانوی انقدر دکتر معالج رو بکوبونیم 
تا افکار عمومی التیام پیدا کنه؟ پنج بار اعدامش کنن مثال؟ 
واقعا برای این جامعه متاسفم که همیشه دنبال قربانی 
می گردن.« یا در سایت فرارو، کاربر ناشناسی خطاب به 
مصاحبه شونده نوشته است: »خودت را با فرهیختگان 
پیوند می زنی که چه؟« و کاربر دیگر به او جواب داده: 
»دکترمیر انسان بسیار فرهیخته ای است. من به مدت 15 
سال بیمار ایشان بوده ام. بیماری که دکتر میر از سرطان 
نجات داد. با بیشترین مهارت و دلسوزی. برای من یکی 
از قابل اعتمادترین پزشکان ایران بوده و هنوز هم هست. 
پزشکی که امکان ندارد بی دلیل و برای دریافت پول شما 
را زیر تیغ جراحی ببرد. تا مطمئن نشود که بیمار نیاز به 
جراحی دارد دست به تیغ نمی شود.هرچند متأسفانه ما در 
بعضی موارد از پزشکان عکس این قضیه را می بینیم. چرا 

اینقدر یکطرفه قضاوت می کنیم؟«
مهم ترین بخشی که از این مصاحبه مورد 
توجه قرار گرفت، گفته احمد میر درمورد 
ضربه  ای بود که به نقل از یکی از پزشکان مقیم 
فرانسه، در آنجا به سر عباس کیارستمی وارد 
شده و منجر به مرگ ناگهانی او شده است. 
در تجمعی که روز پنجشنبه بر سر مزار عباس 
کیارستمی در آرامستان لواسان برگزار شد 
)و گزارش آن را در صفحه آخر روزنامه 
می خوانید( هم بخشی از گفتگوهای حضار 
البته  داشت.  اختصاص  مساله  همین  به 
هنرمندانی که بعد از درگذشت کیارستمی، 
بیشترین فعالیت و موضع گیری را داشتند، 
حامد  مهرجویی،  داریوش  مثل  کسانی 
بهداد و بزرگمهر حسین پور، در آن مراسم 
شرکت نداشتند و هنوز موضعی درباره 

مصاحبه احمد میر نگرفته اند.

بازتاب گسترده گفت و گوی سپید با پزشک معالج کیارستمی
www.sepidonline.ir

درباره اتوفاژی و جایزه پزشک ژاپنی

جایـزه نوبـل بـرای 
زباله دانی سلول های بدن
   صفحه 14

روی خط سپید 

 صفحه 3

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی 

طرح  تحول  سالمت
نباید به آفتی علیه  خودش 

تبـدیـل شـود

 صفحه 5

 »سپیـــد« 
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     شصت هزار تومان به شماره کارت 

6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه نشریه سپید واریز و شماره 

فیش واریزی را به همراه آدرس به تلفن9 - 22887357     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک سه ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  شصت هزار 

تومان سه  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید

www.sepidonline.ir
@sepidonline

@sepidonline

باالخره دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی رای خود را 

در مورد پرونده مرحوم کیارستمی اعالم کرد اما در این پرونده 

مواردی چند وجود دارد که جزء ناگفته های این پرونده است 

که جا داشت به آنها توجه بیشتری می شد. 

1( بعد از دستور مقام محترم وزارت بهداشت به بسیج 

شدن مجرب ترین پزشکان این سرزمین برای درمان مرحوم 

کیارستمی چرا ایشان به چنین سرنوشتی مبتال شدند؟ آیا این 

پزشکان مجرب هم در کار خود مرتکب قصور شدند؟ که اگر 

این چنین است باید به آموزش پزشکی در این کشور خرده 

گرفت که حتی بهترین و مجرب ترین پزشکان این مرز و 

بوم نیز خطا کار از آب درآمده اند و نتوانسته اند به داد بیمار 

برسند! )الزم به ذکر است که مرحوم کیارستمی نزدیک به 2 ماه 

تحت نظر مستقیم وزیر محترم بهداشت و این گروه پزشکی 

بوده اند(. یا باید علت فوت مرحوم کیارستمی را در رفتن از 

کشور و ناقص ماندن نظارت پزشکی الزم بر وی دانست. 

که مسلما در چنین حالتی مقصر فرد یا افراد دیگری، غیر از 
پزشکان معالج هستند.

2( رفتن مرحوم کیارستمی به فرانسه علی رغم توصیه 

اکید تمامی کادر درمانی برای چه بوده است؟ آیا قانونا و 

اخالقا پزشکان معالج ایشان این اجازه را داشتند که مانع سفر 

او شوند؟ آیا براساس قانون و اخالق، پزشکان معالج جز 

توصیه به عدم مسافرت، کار دیگری می توانستند بکنند؟ و آیا 

بیمار عاقل و بالغی چون مرحوم کیارستمی زندانی پزشکان 

بوده است که مانع سفر وی شوند؟ آیا منطقی نیست که وقتی 

بیماری توصیه های پزشک معالج خود را انجام ندهد، خود 

مقصر بروز عوارض احتمالی باشد؟ کمی انصاف داشته 

باشیم اگر بیمار ما یک فرد عادی و گمنام بود آیا همگان چنین 

قضاوت نمی کردند که چون بیمار به توصیه های پزشکان 

معالج عمل نکرده است و به مسافرت رفته است پس خود 

مقصر است؟ پس چرا امروز در قضاوت خود به گونه ای به 

دور از منطق عمل می کنیم؟ اگر مرحوم کیارستمی کشور را 

ترک نکرده بودند، پزشکان حاذق ایرانی و تیم مامور شده از 

جانب شخص وزیر محترم بهداشت بهبودی و سالمت را به 

مرحوم کیارستمی بازنمی گرداندند؟

3( سیر بیماری و درمان مرحوم کیارستمی دارای 2 قسمت 

اساسی است یک قسمت در ایران که همه چیز به صورت 

شفاف برای همگان گفته شده است و یک قسمت کامال پنهان 

در پرونده که هیچ کس از آن خبر ندارد و شاید خانواده مرحوم 

کیارستمی خبر دارند و تمایلی به بازگو کردن آن ندارند؟ پاسخ 

این سوال هر چه باشد زمانی می توان قضاوتی منطقی، عقالنی 

و خداپسندانه در خصوص این پرونده داشت که بدانیم در 

فرانسه چه اتفاقی افتاده است؟ یک سری شایعات، علت فوت 

مرحوم کیارستمی در بیمارستان فرانسه را خونریزی مغزی 

اعالم کرده اند و گزارشات دیگر لخته شدن خون )آمبولی( 

و سکته مغزی متعاقب آن را علت فوت ایشان دانسته اند! آیا 

اگر چنین امری صحت داشته باشد، علت فوت ایشان مربوط 

به پزشکان ایرانی است یا پزشکان فرانسوی؟ آیا پزشکان 

فرانسوی دانش و تبحر الزم برای پیشگیری و درمان چنین 

مواردی را نداشته اند؟ آیا نباید کادر درمانی مرحوم کیارستمی 

و پرونده ایشان در فرانسه مورد کند و کاو قرار گیرد؟ و اگر 

سازمان نظام پزشکی ایران چنین امکانی برای دسترسی به 

پرونده مذکور ندارد و دولت فرانسه همکاری الزم را با این 

سازمان نداشته است باید این قسمت مهم از پرونده را کنار 

بگذاریم و به عبارتی صورت مسئله را پاک کنیم؟! چگونه 

می توان با خط کشیدن کامل بر روی نیمی از این پرونده در 

مورد آن قضاوت کرد و کدام عقل سلیمی چنین موضوعی 
را برمی تابد؟

4( تنها عاملی که می توانست پرده از نیمه پنهان این پرونده 

بردارد کالبدگشایی مرحوم کیارستمی بود که معلوم نیست چرا 

مرحوم کیارستمی کالبدگشایی نشده است؟ و براساس کدام 

قانون برای ایشان گواهی فوت صادر شده است؟ چه کسی 

باعث و بانی این بی قانونی است؟ چرا سازمان نظام پزشکی 

و دادستان محترم سیستم قضایی به عنوان مدعی العموم دنبال 

پیگیری این امر و مجازات این فرد نیست؟ فردی که اگر این 

خطا را مرتکب نشده بود قطعا پرده از بسیاری از نکات مبهم 

این پرونده برداشته می شد و شخصیت حرفه ای بی گناهی این 

چنین زیر سوال نمی رفت. الزم به ذکر است که براساس قوانین 

و آیین نامه های سازمان پزشکی قانونی، برای فردی که: اول؛ 

علت فوت وی مشخص نیست، دوم؛  فردی که در خارج از 

مرزهای کشور فوت شده است و حال به ایران منتقل شده است 

و سوم؛ فوت فردی که به دنبال آن احتمال شکایت وجود دارد. 

هیچ پزشکی حق صدور گواهی فوت ندارد و متوفی اجبارا 

باید کالبدگشایی شود. پس چرا در مورد مرحوم کیارستمی 

چنین نشده است و چرا برخالف قانون عمل شده است؟ 

تنها در یک حالت ممکن است که پزشکی برای چنین بیمار 

متوفایی گواهی فوت صادر کند و آن اعالم صریح و کامال 

شفاف خانواده درجه یک بیمار متوفی مبنی بر عدم شکایت 

نسبت به فوت بیمارشان است! آیا در مورد مرحوم کیارستمی 

چنین بوده است؟ و اگر چنین باشد آیا پزشکان معالج وی در 

ایران باید به چنین دلیلی مجازات شوند؟ حال که علت فوت 

مرحوم کیارستمی مشخص نیست چه کسی می تواند با وجدان 

آسوده اظهارنظر نماید که همه چیز در کشور فرانسه درست 

بوده است و تمام تقصیرات به گردن پزشکان ایرانی است؟ 

فراموش نکنیم که ما در پیشگاه خداوند هستیم و او بر تمام 

اعمال و رفتار ما ناظر است و روزی باید در دادگاه عدل الهی 

پاسخگوی نظرات و اعمال خود باشیم.

5( سوال مهمی دیگری که باید مطرح شود و الزم است که 

جامعه محترم جراحی ایران به آن پاسخ دهند این است که اگر 

مرحوم کیارستمی، بیمارِ هر کدام از شما جراحان محترم این 

مرز و بوم بود، شما برای وی چه می کردید؟ و آیا اقدام دیگری 

جز کارهایی که برای وی انجام شده است انجام می دادید؟ 

آیا اقدام تشخیصی و درمانی دیگری بوده است که برای وی 

انجام نگرفته باشد؟ آیا برای عوارض ایجاد شده اقدام دیگری 

صورت می دادید؟ و سوال دیگر اینکه آیا عوارض ایجاد شده 

ناشی از اقدامات درمانی را باید خطای پزشکی محسوب 

کرد؟ و اگر چنین باشد، که باید تمامی جامعه پزشکی جهان 

را به جرم خطا و قصور حداقل برای 3 ماه از فعالیت پزشکی 
محروم نمود!

6( براساس نص صریح قانون، محاکمه و مجازات افراد 

باید براساس قانونی باشد که از قبل وضع شده است. حال 

سوالی که مطرح می شود این است اگر پزشکی بیماری را در 

شرایط قابل قبول و رو به بهبودی با اجازه، اطالع و رضایت 

خود بیمار و اقوام درجه یک وی به پزشک دیگری با توانایی 

و تبحری در حد خود بسپارد آیا چنین موردی را می توان 

رها کردن بیمار و خطای پزشکی تلقی کرد؟ به راستی رای 

کارشناسی در این مورد براساس کدام قانون و منطق صادر 

شده است؟ مگر پزشک معالج مرحوم کیارستمی، ایشان را در 

وسط بیابان، تک و تنها و به امان خدا رها کرده است که چنین 

اظهارنظری در مورد وی شده است؟ بد نیست که همگان 

بدانند مرحوم کیارستمی در یکی از مجهزترین مراکز درمانی 

کشور تحت درمان بوده است و تمامی امکانات تشخیصی و 

درمانی روز دنیا در این مرکز موجود بوده و پزشک جایگزین 

نیز تمامی اقدامات درمانی الزم را برای بیمار به صورت کامال 

دقیق، علمی و به هنگام انجام داده است کما اینکه دو عمل سوم 

و چهارم مرحوم کیارستمی با تشخیِص ایشان انجام پذیرفته، 

به گونه ای که کارشناسان محترم این پرونده هیچ خورده ای به 

نحوه تشخیص و درمان ایشان نگرفته اند. آیا پزشک جراح 

جانشین، در اقدامات خود مرتکب قصور و کم کاری شده 

است؟ و آیا اگر هر جراح دیگری به جای ایشان بود کار 
دیگری برای بیمار انجام می داد؟

شاید بد نباشد که در امر اظهارنظر کارشناسان محترم به 

ترک بیمار توسط پزشک و اعالم قصور پزشکی در این مورد 

تجدیدنظری منطقی صورت گیرد و اینگونه احساسی با این 
پرونده برخورد نشود. 

امضا محفوظ

یادداشت

نـاگفتـه ها و نـاشنیـده های پرونـده مرحـوم کیـارستـمی!

عطارها فقط می توانند مواد قید شده 

در پروانه کار خود را عرضه کنند

بازآموزی های 40ساعته 
برای عطارها

با بیژن اخوان آذری، پس از 50  سال طبابت

افتخارم جراحی 
1000مجروح 

دفاع مقدس است
 بیژن اخوان آذری، دندانپزش��ک و جراح دهان، فک و صورت، 
رئیس س��ابق هیئت مدیره انجمن جراحان ده��ان، فک و صورت 

ایران، رئیس س��ابق هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، رئیس 

دو دوره از  کنگره های بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران است 

و یکی از پیشکسوتان خوشنام جامعه دندانپزشکی است که پرونده 
درخشانی از جراحی در زمان جنگ دارد...
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احمد میر سکوت طوالنی خود را شکست 
و به سؤاالت سپید پاسخ داد

من قصـوری 
در درمان کیارستمی 

نداشتـم
 ما هیچ اطالعی از روند درمان و اتفاقات در 

فرانسه نداریم اما شنیده ها حاکی از این است  که 

سر ایشان به جایی برخورد کرده و دچار ضربه 

مغزی شده اند و به این علت فوت کرده اند

 متأسفانه عوارض زیادی برای 

آقای کیارستمی پس از جراحی ها 

اتفاق افتاد، اما ما همه را درست 

تشخیص دادیم و درمان کردیم



هیئت موسس انجمن جراحان عمومی کشور
حفظ و ارتقای سالمت جامعه بدون برنامه ریزی  

علمی و منطقی در سطوح مختلف سیاست گذاری، 
تصمیم گیری و اجرا امری غیرممکن می نماید. 
در این میان نقش انجمن های علمی که به خوبی 
بر زوایای پیدا و پنهان سالمت مسلط هستند، 
انکارناپذیر است. نقشی که در سالیان اخیر به دالیل 
مختلف کمرنگ شده است. حال آنکه با توجه به 
مشکالت عدیده فعلی و پیچیدگی های روزافزون 
در علم پزشکی و مباحث اجتماعی، تکنولوژی، 
اقتصادی و قضائی استفاده از این ظرفیت ها بایستی 
به شدت افزایش یابد. انجمن های علمی و پزشکی 
می توانند با در نظر گرفتن سیاست های کلی نظام 
سالمت خودمطالبه گر و حامی حقوق مردم باشند. 
نهادهای  به عنوان  پزشکی  علمی  انجمن های 
غیردولتی و تبلوریافته از جامعه مدنی می توانند 
نقش مهمی در ارائه مسئولیت های کارشناسی 
بی بدیل به سیاست گذاران نظام سالمت ایفا کنند 
و در تمامی امور نظام سالمت با ارائه نظریات علمی 

در حل چالش های پیش رو ایفای نقش نمایند.
انجمن ها با سیاست گذاران نظام سالمت باید 
در کنار هم و با کمک به هم با چالش های جدی 
پیش رو مقابله نمایند. چالش هایی که بیش از چند 
دهه باقی مانده و به مطالبات کهنه و عمیق مردم 
تبدیل شده اند و امروز با کوچک ترین تلنگری به 
صور مختلف مثل آبسه ای مزمن سرباز  می کند. 
امروزه جامعه پزشکی که از فرهیختگان جامعه 
هستند به بلوغی رسیده اند که با درک مشکالت و 
واقع بینی خود را به بخشی از نظام تصمیم سازش رفع 
موانع پیش رو می دانند و در رفع این موانع آمادگی 
کامل دارند که با سیاست گذاران نظام سالمت 
همکاری جدی نمایند و اگر به آنها میدان داده 
در  کارشناسی  قوی  بازوی  یک  به عنوان   شود 
در  امروزه  نمایند.  عمل  سازی ها  تصمیم 
جوامع توسعه یافته انجمن های تخصصی نقش 
بسیار اساسی دارند و تولید علم و پژوهش از 
کارکردهای مهم انجمن های علمی است. تحکیم 
مبانی اخالقی و حرفه ای، ارتباط با مراکز علمی دنیا 
و انجام فعالیت های علمی از حوزه هایی است که 
انجمن ها به عنوان نهادهای دانش محور غیردولتی 

می توانند نقش کلیدی در توسعه آموزش علوم 
پزشکی داشته باشند. انجمن ها به دلیل اینکه نظام 
بوروکراتیک ندارند می توانند کار ارزشمندی جهت 
کسب دستاوردهای علمی  انجام دهند.  لذا تعامل 
سازنده وزارت بهداشت و نظام پزشکی با این 
انجمن ها و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه مزبور 
در اعتالی آموزش پزشکی تولید علم و توسعه 
سالمت جهش و نقش آفرینی بی بدیلی ایجاد می کند. 
بی شک انتخاب افراد شایسته در نظام هیئت مدیره 
انجمن های علمی و ارتقای کیفی انتخابات به وسیله 
اعضا در انتخابات هیئت مدیره که نقش بسزایی  در 
ارتقای فعالیت کیفی انجمن ها و بالطبع آن ایفای 
نقش مؤثر انجمن ها در نظام سالمت کشور داراست. 
متأسفانه در سال های اخیر جای خالی یک انجمن 
علمی جراحی عمومی قوی و به دوراز حاشیه 
باعث ایجاد مشکالتی عظیم و بسیار تأثیرگذار 

در حوزه علم و سالمت کشور گردیده است. 
به طوری که همکاران جدید رغبت چندانی به این 
رشته نشان نمی دهند. جراحی عمومی رشته ای از 
علم پزشکی با گستردگی وسیع علمی و عملی است.  
گروهی از توانمندان بی مدعا که در گوشه و کنار 
کشور به خدمات نجات بخش می پردازند، کسانی 
که طالیه داران خدمات سالمت نجات بخش در 
خطوط مقدم جامعه و در بیمارستان های صحرایی 
بوده و حماسه سازی دوران دفاع مقدس این قشر 
از جامعه پزشکی بر هیچ فردی پوشیده نیست. 
ولی متأسفانه عدم صیانت از جایگاه خطیر جراحی 
عمومی منجر به افت جایگاه آن در دید برخی از 
مدیران و شبکه ارائه خدمات سالمت گردیده و 
این منجر به کاهش انگیزه، احساس ناامنی و عدم 
احساس آرامش در ارائه خدمات متعالی گردیده 
است. جراحی عمومی نه تنها اقدامات نجات بخش 

فوری در اورژانس ها را به عهده دارند، بلکه حامیان 
سایر همکاران خود در محل های ارائه خدمات 
جراحی و غیر جراحی هستند. همینطور نظام 
تعرفه گذاری در چند سال اخیر در حق این رشته 
اعمال  است.  کوتاهی شده  بسیار  حیات بخش 
جراحی بسیار پیچیده، دقت گیر، حیاتی، ظریف 
و دقیق با عوارض نسبتا زیاد و گاهی خطرات 
مرگ ومیر با پیگیری های بعد از عمل گاهی چندماهه 
با تعرفه عمل های جراحی که گاهی چند ساعت 
بیمار در بیمارستان باقی می ماند و چنددقیقه ای 

قابل انجام است، برابری نمی کند. 
باوجود خطیر بودن خدمات، این همکاران از بذل 
هر نوع خدمتی در هر شرایطی دریغ ننموده اند ولی 
گاهی بی مهری هایی که از طرف سایر همکاران و 
سیستم های مدیریت بیمارستانی و پرداخت هایی که 
اصال هیچ انطباقی با نوع خدمات و ارزش خدمات 

آنان نداشته قرارگرفته اند و اخیراً توسط گروهی از 
همکاران متأسفانه در برخورد با بیماران و سیستم 
انتظامی حیطه کاری آنان مخصوصاً در قسمتی 
از کار جراحی که کمی تعرفه های عادالنه تر و 
درآمد بی دردسرتری دارد مورد تعرض و تهدید 
قرارگرفته است. گروه صیانت در فضای مجازی با 
گروه هایی بیش از 1700 نفر همفکری و حمایت 
از همه همکاران از مرکز تا دورترین نقاط کشور، 
به این نتیجه رسیدند که نسبت به تشکیل، یک 
انجمن علمی قوی به دوراز حاشیه که آنان را در 

رساندن به اهداف زیر یاری کنند اقدام نمایند.
1( جراحی عمومی با توجه به نوع مأموریت 
خود محدودیت پذیر نیست. بنابراین بازتعریف 
مشابه  عمومی  جراحی  آموزشی  کوریکولوم 
باید  است  مرجع جراحی  کتاب های  در  آنچه 
از سوی مسئوالن آموزشی به صورت عملی در 

آموزشی  دوران  در  و  آموزشی  بیمارستان های 
رزیدنتی)دستیاری( انجام شود. 

2( حمایت این ایثارگران جبهه سالمت در 
سازمان های انتظامی و قضائی در قبال حوادث 
اجتناب ناپذیر که الزمه آن نظر مشورتی کارشناسی 
باید توسط همکاران جراح عمومی داده شود که 
بدون قرض و حاشیه سازی باشد و آراء عادالنه ای 

صادر گردد.
3( اصالح تعرفه ها به تناسب خطیر بودن،حیات 
بخش بودن،اورژانسی بودن، و زمان پیگیری طوالنی 
بعد از عمل در تعرفه گذاری این اعمال در نظر 

گرفته شود.
رشته تخصصی جراحی عمومی از مجموعه 
آموزش هایی تشکیل شده که فرد دانش و توان 
الزم در جراحی قسمت های مختلف بدن شامل 
دستگاه گوارش، شکم، قفسه سینه، پستان و بافت 
نرم سرتاسر بدن، جراحی اطفال، جراحی سرطان، 
جراحی عروق، جراحی پالستیک سوختگی و 

ترمیمی و زیبایی را می دهد.
بنابراین با در نظر گرفتن کوریکولوم آموزشی 
جراحی عمومی باید طوری برنامه ریزی شود که 
وی پس از فراغت از تحصیل کلیه اهداف فوق 
را بتواند برآورده کند. بنابراین جمع صیانت از 
جراحان عمومی کشور به این نتیجه رسیدند که 
برای جلوگیری از به هم ریختگی و ازهم پاشیدگی 
بیشتر و ارتقای جایگاه این رشته مادر جراحی و 
حیات بخش در یک انجمن بی حاشیه و قانونی 
گرد هم آمده و طی یک فرایند قانونی پس از به 
ثبت رساندن انجمن با حمایت جامعه جراحان 
ایران و وزارت بهداشت و درمان برای رسیدن 
به اهداف فوق اقدام نمایند و یک انجمن علمی 
معتبر جراحی عمومی که صرفاً اعضای آن شامل 
 جراحان عمومی خواهند بود را تشکیل دهند تا 
ان شاءا... پس از تشکیل در جهت افزایش توانمندی 
علمی و عملی اعضا در تمام زمینه های جراحی به 
منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم عزیز 
کشورمان و هم چنین با افزایش جایگاه علمی  این 
انجمن در سطح جهانی برای تولید علم و قرار 
گرفتن در جایگاه رفیع منطقه ای در افزایش سهم 

توریست سالمت گام بردارند.

نیاز به انجمن قوی و دور از حاشیه جراحان عمومی
جمعی از جراحان کشور خواستار حمایت وزارت بهداشت برای تاسیس انجمن جراحان عمومی ایران شدند
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انجمن جراحان عمومی ایران اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل برگزاری دوره  های آموزشی غیرمجاز که وزارت بهداشت آن را غیرقانونی خواند، لغو پروانه شد. در راستای فقدان یک نهاد صنفی برای این گروه از پزشکان جامعه جراحان ایران، 
گروهی از جراحان کشور را به عنوان هیئت موسس به کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، اعالم کرد. روزنامه سپید درراستای وظیفه اطالع رسانی خود، نامه هیئت موسس را منتشر می کند.
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ایسنا: معاون تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اظهار کرد: »30 درصد غذای مصرفی مردم ایران اضافه است.«

در  مزمن  بیماری های  علت  »مهم ترین  گفت:  ملک زاده  رضا 
رأس آن ها سکته قلبی و مغزی رژیم غذایی است و رژیم غذایی 
در ایران به گونه ای است که مردم بیش از نیاز بدنشان مصرف 
می کنند.« وی ادامه داد: »عالوه بر رژیم غذایی تحرک کم بدنی 
و عدم انجام ورزش موجب چاقی در افراد می شود که طبق آمار 

حدود ۶7 درصد ایرانی ها دچار اضافه وزن هستند.«
 این مسئول با اشاره به اینکه میزان دیابت در ایرانیان رو به 
افزایش است، خاطرنشان کرد: »طبق آمار به دست آمده حدود 10 
درصد مردم ایران دیابت دارند و ۲5 درصد نیز در 10 سال آینده 

دچار دیابت می شوند.«
ملک زاده با اشاره به این موضوع که فشارخون نیز در جمعیت 
ایرانی های باالتر از 55 سال سن، باال است، گفت: »نزدیک به 50 
درصد جمعیت باالی 55 سال ایرانی ها دارای فشارخون هستند و 
در حدود ۴0 درصد ایرانی ها نیز دچار چربی خون هستند.« وی با 
بیان اینکه ریشه بسیاری از بیماری های سکته های قلبی و مغزی در 
تغذیه نامناسب است، افزود: »طبق آمار مصرف نمک در ایرانی ها 
باال است و درحالی که باید میزان مصرف مجاز نمک برای هر فرد 

 ۲/5 گرم در روز باشد، 9 گرم نمک مصرف می کنیم.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه باید 
شیوه صحیح زندگی را ترویج دهیم، گفت: »35 درصد سرطان ها 
به خاطر چاقی و پرخوری است و در این زمینه نیاز به کار داریم 
که شیوه صحیح زندگی را ترویج دهیم که بخشی از این مسئولیت 
بر عهده رسانه ها است.« وی با بیان اینکه طبق آمار، در خصوص 
سرطان از متوسط جهانی پایین تر هستیم، ادامه داد: »عددی که در 
دنیا است به ازای هر 100 هزار نفر در جهان 1۸5 مورد سرطان 
وجود دارد که در ایران این میزان 1۴0 نفر است و با توجه به اینکه 
جامعه ما رو به سمت پیری در حال حرکت است و توجه به این 
موضوع که با افزایش سن احتمال ابتال به سرطان افزایش می یابد، 

باید در این زمینه آمادگی های الزم را داشته باشیم.«
قابل پیشگیری  درصد سرطان ها   ۴0 اینکه  بیان  با  مسئول  این 
است، گفت: »35 درصد سرطان ها با چاقی رابطه دارد و برخی از 
سرطان ها نیز با واکسن بهبود می یابد. همچنین یکی از دالیل اصلی 
و موثر در سرطان ها مصرف تریاک و مواد مخدر است، به خصوص 
در افرادی که دارای ۴0 سال هستند و همین امر باعث می شود 
که میزان شیوع سرطان در این افراد افزایش یابد، به طوری که طبق 
آمار سرطان مری در افرادی که تریاک مصرف می کنند تا  ۲/5برابر 
افزایش می یابد. همچنین سرطان معده در این افراد تا 3 برابر و به 

ترتیب لوزالمعده و مثانه  3/5و ۴ برابر افزایش می یابد.«
 معاون تحقیقات وزارت بهداشت، افزود: »بر اساس آمار میزان 
ابتالی مردان به سرطان معده و در زنان سرطان سینه باال است و این 
آمار بر اساس آمار نشان می دهد که سرطان معده در شمال غرب 
کشور بیشتر از مناطق جنوب کشور است، به طوری که در شمال 
غرب و در استان های اردبیل و آذربایجان غربی و شرقی در هر 
صد هزار نفر 50 نفر به سرطان معده مبتال هستند، درحالی که در 

بوشهر این میزان به 5 نفر در 100 هزار نفر می رسد.«

می خورید  که  غذایی  درصد   ۳۰
اضافه است!

فارس: دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ با تاکید بر اینکه تخم مرغ عالی ترین تامین کننده نیازهای فرد 
است، گفت: »گرچه با انجام اقدامات ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ طی ۶ سال گذشته سرانه مصرف 

تخم مرغ از 1۶0 عدد به 190 عدد افزایش پیدا کرده، ولی به دلیل جوان بودن کشور و 
مشکالت اقتصادی و عدم دسترسی کافی به سایر منابع پروتئینی دامی، باید روی مصرف 
تخم مرغ در سطح مدارس کارهای بیشتری انجام شود تا ایده آل حداقلی ۲50 عدد سرانه 

مصرف تخم مرغ محقق شود.«
سید فرزاد طالکش با بیان اینکه امسال بیست و یکمین سال بنیان گذاری روز جهانی 
»تخم مرغ  گفت:  است،  آن  برگزاری  سال  هفتمین  ایران  در  متأسفانه  که  است  تخم مرغ 
عالی ترین منبع پروتئینی است که تمامی 9 اسیدآمینه ضروری را در خود دارد و یک جعبه 

مغذی کوچک حاوی تمام مواد ویتامینی و معدنی ضروری بدن از قبیل کلسیم، سدیم، ید، سلینیوم، کولین، 
لوتئین، ویتامین های B،A،D،E را در خود داراست.« وی افزود:  »از بین 33 کشوری که در سال ۲013 گزارشی 
ایران رتبه ۲1 را  ارائه کرد ه اند، متأسفانه  از مصرف سرانه تخم مرغ شهروندان خود  را 
به خود اختصاص داده است.« طالکش توضیح داد: »طی ۴0 سال گذشته ثابت شده که 
کلسترول های غذایی تخم مرغ نقشی را در عوارض قلبی ـ عروقی، کبدی و بسیاری از 
ادعاهای غیرعلمی و سنتی نداشته و تمامی متخصصین تأکید بر کنترل مصرف اسیدهای 
چرب اشباع و ترانس دارند که تخم مرغ نه تنها عاری از این چربی های مضر است، بلکه 
نوع کلسترول آن و سایر ترکیبات موجود در زرده، برخالف باور عام به سالمت قلب 

و عروق کمک می کند.«

ایران رتبه 21 در مصرف تخم مرغ

  ویدا ربانی
 

گوشت گوزن، به نظر گوشت لذیذی می رسد که باید 
از شکار این حیوان تهیه شده باشد. در زمان جنگ 
تغذیه  برای  آن قدر گوزن ها  اروپا  در  جهانی دوم  
سربازان شکار شدند که این گونه حیوانی کمیاب شد. 
بااین حال در حال حاضر با پرورش گوزن این گوشت 
در اروپا فراوان است و برای تهیه غذاهای مختلفی 
مانند استیک یا سوسیس مورد استفاده قرار می گیرد.

سازمان  زیستی  امنیت  و  قرنطینه  دفتر  مدیرکل 
دامپزشکی ایران هم اعالم کرده واردات گوشت گوزن 
روسی در حال بررسی است. این در حالی است که 
بیش از یک سال از توافقات ایران و روسیه برای 
تجارت در حوزه صنایع غذایی می گذرد و در این 
میان دستگاه های نظارتی دو کشور شرکت هایی را 

برای این کار تأیید کرده اند.
مسعود محمدیان، مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت 
زیستی سازمان دامپزشکی گفته است یک شرکت 
روسی برای واردات گوشت گوزن به ایران درخواست 
داده است که مطالعات کتابخانه ای آن، مورد تأیید 
قرارگرفته و کارشناسان سازمان دامپزشکی باید به 
بررسی های  و  رفته  موردنظر  و شرکت  این کشور 

میدانی خود را انجام دهند.
سازمان  زیستی  امنیت  و  قرنطینه  دفتر  مدیرکل 
روسیه  شرکت  اگر  اینکه  به  اشاره  با  دامپزشکی 
درخواست کننده واردات گوشت گوزن مورد تأیید 
قرار گیرد، اجازه واردات پیدا می کند، می گوید گوشت 
گوزن کیفی تر از گوشت گوساله و ازنظر قیمتی نیز 
گران تر است و اگر واردات گوشت گوزن مورد تأیید 
قرار گیرد اولین بار است که بازار ایران شاهد چنین 

گوشت قرمزی خواهد بود.

گوشت گوزن با ذائقه ایرانی سازگار نیست
سید ضیاءالدین مظهری، استاد دانشگاه و نائب 
در  چاقی  درمان  و  پیشگیری  علمی  انجمن  رئیس 
گفت وگو با »سپید« بابیان اینکه گوشت گوزن ازنظر 
سازگاری با ذائقه ایرانی باید موردبررسی قرار بگیرد، 
آلمان  در  وقتی که  را  گوزن  »من گوشت  می گوید: 
بودم امتحان کرده ام و تصور نمی کنم با ذائقه ایرانی 
همخوانی داشته باشد. از سویی باید مشخص شود 
آیا این  این گوزن ها در کجا نگهداری می شوند و 

گوزن ها از سالمت کامل برخوردار هستند؟«
وی ادامه می دهد: »باید مشخص شود این گوزن ها 
چگونه شکار شده یا پرورش داده می شوند. قبل از 
هر چیز باید مشخص شود این گوزن ها وحشی بوده 
و شکار می شوند یا پرورش داده می شوند؟ مشخص 
است که اگر بنا باشد گوشت گوزن به صورت انبوه 

وارد شود ابتدا باید تمایل مردم ایران به این گوشت 
مورد آزمایش قرار بگیرد.  ازنظر تأمین پروتئین ها 
گوشت گوزن وحشی به دلیل اینکه در هوای آزاد 
به  نسبت  بیشتری  مفید  ترکیبات  پیداکرده  پرورش 
دامی دارد که در محلی ثابت نگهداری می شوند. ابتدا 
باید نحوه پرورش و کیفیت گوشت مشخص شود.«

مظهری با تأکید بر اینکه در گذشته هم واردات 
بود،  همراه  مشکالتی  با  برزیلی  منجمد  گوشت 
می گوید:»برای مثال پروکسیدی  که در چربی ها در 
شدن  قطع  دلیل  به  برزیلی  گوشت  از  استفاده  اثر 
دوباره  انجماد  و  یخ  باز شدن  یعنی  زنجیره سرما، 
گوشت  دارند  بنا  اگر  است.  مضر  می شود،  ایجاد 
رخ  اتفاقاتی  چنین  نباید  کنند،  وارد  روسی  گوزن 

دهد. ممکن است ازنظر اقتصادی به نفع ما باشد یا 
ارزان تر بخریم اما عوارض و تبعات آن برای سالمت 

جامعه بسیار است.«
وی با بیان اینکه دولتمردانی که می خواهند اجازه 
ورود این گوشت به کشور را بدهند حتمًا باید توجه 
کنند که مراحل مختلفی را که ازنظر حفظ سالمت 
کنند،  رعایت  است  اهمیت  دارای  مصرف کننده 
می گوید:»من یکی دو بار که گوشت گوزن خورده ام 
هرگاه که باید یاد می آورم احساس دل به هم خوردگی 
می کنم. به نظر من گوشت گوزن بو و طعم خاصی 
دارد که نسبت به گوشت هایی که ما در طول دهه های 
مختلف زندگی به آن عادت کرده ایم تفاوت دارد. من 
غذایی به نام گوالش خوردم که شبیه به آبگوشت ما 

است بااینکه سرشار از ادویه جات معطر بود، حتی حاال 
هم که درباره اش حرف می زنم حس بدی پیدا می کنم.«
واردات  ابتدا  که  است  »بهتر  می دهد:  ادامه  وی 
دهند و  انجام  پایلوت  به صورت  را  گوشت گوزن 
آن کسی که می خواهد گوشت گوزن سفارش بدهد 
ابتدا خودش از این گوشت مصرف کند و ببینید واقعًا 

می تواند این گوشت را به دیگران هم روا بدارد؟«

گوشت گوزن از نظر ارزش غذایی شبیه 
گوسفند است

استاد  و  تغذیه  متخصص  کشاورز،  سیدعلی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت وگو با »سپید« 
درباره گوشت گوزن و همخوانی آن با ذائقه ایرانی 
گوسفند  گوشت  به  شبیه  گوزن  می گوید:»گوشت 
ایران  مردم  ذائقه  با  نمی کنم  تصور  بنابراین  است 
بز  و  مانند گوسفند  باشد. گوزن  نداشته  سازگاری 
آنها است.  به  بوده و ارزش تغذیه ای آن هم  شبیه 
بنابراین هم چربی کمتری دارد و هم میزان پروتئین 
آن بیشتر از گوشت گاو است و از این نظر ارزش 
غذایی بیشتری دارد. البته درصورتی که با ذائقه ایرانی 
واردات  برای  اینکه  بابیان  کشاورز  باشد.«  سازگار 
گوشت باید نظارت های دقیقی صورت بگیرد، گفت: 
»باید نظارت کافی وجود داشته باشد تا گوشت ها 
دارای آلودگی میکروبی نبوده یا بقایای آنتی بیوتیک ها 
در این گوشت ها وجود نداشته باشد. همچنین باید 
انجماد و انتقال این گوشت به کشور با رعایت تمامی 

نکات بهداشتی صورت بگیرد.«

واردات گوشت گوزن روسی به ایران در حالی بررسی است

گوشت گوزن با ذائقه ایرانی سازگار است؟

جدول مقایسه ارزش غذایی گوشت گوزن و گوشت گوساله

گوشت گوساله گوشت گوزن مقدار در هر 100 گرم

۲9۴ 15۸ کالری

۲1 گرم 3/۲ گرم چربی کل

9 گرم چربی اشباع شده  1/3گرم

97 میلی گرم 11۲ میلی گرم کلسترول 

7۲ میلی گرم 5۴ میلی گرم  سدیم 

310 میلی گرم 335 میلی گرم  پتاسیم 

۲5 گرم 30 گرم پروتئین 
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 حجت پناهی
 مدرس آموزش خانواده

جامعیت، صراحت و ظرافت کالم متین وحی 
طی آیات متعدد و محکمی در خصوص کیفیت 
تدوین  و  خانواده  نهاد  تداوم  و  شکل گیری 
حق وحقوق، وظایف و تکالیف و مسئولیت های 
زن و شوهر که از بدو خلقت، به صورت زوج 
و  منطقی  و  معقول   چنان  مأموریت  یافته اند، 
اعجازآمیز است که متفکرین و منتقدین منصف 
و  قانون مندی  حقانیت  نمی توانند  هرگز  عالم 
پاسخگویی آن را مورد تردید قرار دهند. زیرا 
هیچ نکته ناگفته ای را از نظر دور نداشته، بلکه 
نهاد  نخستین  این  پنهان  و  پیدا  زوایای  تمام 
است.  داده  نشان  حساسیت  اجتماعی،به حق 
خداوند مهربان مقررات حوزه زناشویی را حدود 
الهی قلمداد کرده و نقض ظالمانه آن را گناهی 
بس بزرگ و نابخشودنی برشمرده و هرگونه فنته 
و نفاق و مداخله شیطنت آمیز را محکوم و مردود 
شناخته و برعکس کمک به ایجاد صلح و آشتی 
بین زن و شوهر را مایه رحمت اعالم فرموده 
است. آفریدگار یکتا عشق مجاز و مشروع بین 
زن و مرد را در زمره برترین زینت های دنیا و 
آخرت مقرر فرموده تا انگیزه و شوق پیوستن 
به یکدیگر و ادامه زندگی سراسر سکینت را در 
آن ها تقویت کند تا در آخرت همانطور که نوید 

داده شد همسفر بهشتی باشند. 
مستندات تاریخی گواه می دهد که فضای خانواده 
در ایران باستان هم با ثبات و روابط آقا و بانو خیلی 
محترمانه، و مهرآمیز بوده است پس چرا بااین همه 
پشتوانه گران بها، محدوده زناشویی این چنین ناامن، 
از شکوفایی عشق و  بحرانی شده و  متشنج و 

عاشقی ، صفا و صمیمت خبری نیست؟
متأسفانه این روزها گروهی از زن و شوهرها از 
یکدیگر بیزارند تا جایی که بعضی برای سرپوش 
گذاشتن به زشتی طالق، جدایی خود را جشن 
می گیرند. بسیاری از جوانان ما حتی با داشتن کار 

و درآمد رغبت چندانی به ازدواج نشان نمی دهند 
یا بعد از انجام عروسی پرطمطراق و سراسر بوق 
و کرنا، این عهد و پیمان مقدس را به سخره گرفته 
و دچار کشمکش و فروپاشی می شوند. چرا هر 
که  طالق  و  کاهش  ازدواج  حسنه  سنت  سال 
مغضوب  ترین و منفورترین مجاز خدا بوده که 
عرش از وقوع آن می لرزد، افزایش می یابد. گرچه 
خداوند موانع بازدارنده  متعددی در مسیر گسست 
زندگی مشترک قرار داده است و راه بازگشت را باز 
گذاشته است. مگر نه  اینکه آرامش روانی،سالمت 
و سعادت کودک و شکل گیری درست شخصیت 
او در گرو حمایت همه جانبه پدر و فضای سرشار 
از عواطف و احساسات و محبت بی دریغ مادر و 
هماهنگی و همدلی آنهاست که حکم دو بال نیرومند 
برای پرواز دارند. پرواضح است که محرومیت از 
این نعمت های حیات بخش چنان تعادل کودک را 
برهم می زند که با ابتال به انواع اختالالت روانی و 
انحرافات اجتماعی در رویارویی با دشواری های 

پیش رو ، به شدت دچار هالکت و حرمان می شود. 
متأسفانه امروزه آثار و عوارض و پیامد های ناگوار 
و مصیبت بار محصوالت آسیب دیده و آفت زده 
خانواده های پرکشمکش یا ازهم پاشیده ، ازجمله 
انبوه زنان بیوه ، کودکان خیابانی ، دزدی و اعتیاد 
، انباشت زندانی ها و پرونده های قضایی ، انواع 
بیماری های روانی و امراض جسمانی ناشی از آن 
و سایر بزهکاری های و مفاسد اجتماعی ، جامعه 
را درنوردیده و آرامش عمومی را به چالش کشیده 
است. باکمال تاسف هنوز کسانی که قصد ازدواج 
دارند معیار درستی ندارند. بسیاری از ازدواج ها 
یا تصادفی ، سفارشی یا باانگیزه های فریبکارانه  
است و بسیاری هم که منشا احساسی دارد روی 
احساسات زودگذر و سطحی بنا می شود. این ها 
بعدازاینکه وارد زندگی می شوند و پی به خطای 
شناختی یا نیات باطنی طرف مقابل می برند دچار 
ندامت و درنتیجه کشمکش می شوند و درنهایت 
این وصلت ناهمگون با تلخی خاتمه می  یابد. در 

حالیکه یک معامله یا قرار داد مادی و حتی ناچیز با 
حساسیت باال و مشورت فراوان صورت می گیرد.
در حال حاضر به جز مباحث و اقدامات پراکنده 
هیچ طرح و برنامه  سازمان یافته  و مستمری جهت 
ایجاد یک پنجره شناختی مطمئن و شفاف برای 
شناسایی وجوه افتراق و اشتراک در مسیر چنین 
طراحی  دائمی  و  سرنوشت ساز  پیمان  و  عهد 
به درستی  حاال  همین  از  اگر  نمی شود.  اجرا  و 
چاره اندیشی شود سال ها طول خواهد کشید تا 

این اوضاع واحوال آشفته آرام گیرد. 
جای بسی شگفتی است که گروهی فرصت طلب 
و غوغاساالر  به منظور تعقیب مقاصد نامشروع 
آلود  تنش  و  ناامن  سراسر  فضای  از  که  خود 
حاصل می شود ، نسبت به چنین دلواپسی های 
خانمان برانداز ، بیگانه و بی اعتنا بوده و بر تداوم و 
تشدید تنش ها دامن زده و سخت اصرار می ورزند 

و آرامش بعد از طوفان را برنمی تابند.

دغدغه بحران در قلمرو زناشویی، چرا و تا چه زمانی؟

بنیان خانواده را دریابید
خبرخوان حوادث

متهم اصلی نزاع مرگبار کیانشهر دستگیر شد
 حدود ساعت 20:30 ششم شهریور سال جاری خبر 
قتل پسر بیست و پنج ساله ای در نزاع مرگبار منطقه 
کیانشهر از سوی مأموران کالنتری 185 کیانشهر به 
بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد. دقایقی بعد 
قاضی ایلخانی، بازپرس امور جنایی تهران به همراه 
اکیپ تشخیص هویت در محل نزاع حاضر شدند و 
مشخص شد در این درگیری مرگبار حدود 30 نفر 
حضور داشتند که مقتول براثر اصابت ضربه قمه به 
گردنش دچار خونریزی شدید شده و بعد از انتقال به 
بیمارستان بازرگانان جان خود را ازدست داده است. 
سرانجام پس از تحقیقات گسترده روز گذشته متهم 
اصلی این نزاع مرگبار به همراه دو نفر دیگر در رابطه 
با این نزاع خونین دستگیر و برای ارائه توضیحات به 
دادسرای امور جنایی تهران حاضر شدند، تحقیقات 

از متهمان پرونده همچنان ادامه دارد.

او نیازمند یاری شماست
با دست تو دست دیگر  »گاهی خدا می خواهد 
بندگانش را بگیرد و بدان و آگاه باش که وقتی 
دستی را به یاری می گیری دست دیگرت در دستان 
خداست.« در یکی از محالت محروم و فقیرنشین 
شهر اهواز در کوی سادات، جوانی 24ساله به نام 
سیدعلی در منزل برادر خود با مادر پیرش زندگي 
مي کند.  مادري که امروز هم شاهد دست و پا زدن 
فرزند جوان دیگرش با عفریت فقر و بیماری است. 
او اکنون دست یاری به طرف ما دراز کرده است. 
سید علی که به علت بیماری و کمبود کلسیم شدید 
فرم پاهایش عوض شده است و بدون عصا قادر به 
حرکت نیست بیمار دیالیزی است و مشکل کلیوی او 
هزینه های سرسام آوری دارد که از توان این خانواده 
خارج است.او در انتظار نوبت پیوند کلیه است و به 
دلیل بیماری هایی که با آن دست وپنجه نرم می کند و از 
مشکالت روحی و افسردگی هم رنج مي برد. مهربانان 
چشمان این خانواده به دستان پرمهر ما دوخته شده 
است کمک مان را از آن ها دریغ نکنیم. از تمامی خیرین 
و عزیزان درخواست داریم که کمک های خود را به 
شماره حساب بانک تجارت 299021890  یا شماره 
کارت بانک تجارت 6273539991664498  به نام 
جمعیت دانشجویی امام علی )ع( برای کمک های 
درمانی و شماره پیگیری و میزان مبلغ را به روابط 

عمومی جمعیت امام علی)ع( اعالم کنید.

  حسین میرزائیان، نماینده اصفهان در 
اجالس شورای عالی استان های کشور 
به عنوان  اگرچه  اصفهان  استان  گفت:. 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 
این  در  مشکالتی  اما  شده  نام گذاری 
استان پهناور وجود دارد که الزم است 
دولتمردان نسبت به رفع آن چاره اندیشی 
فوالد،  صنایع  پاالیشگاه،  وجود  کنند. 
ذوب آهن، کارخانه های سیمان و قطب 
صنعتی در نزدیکی شهرستان های اقماری 
باعث شده خطر آلودگی هوا، مردم اصفهان 
را تهدید کند. مشکالت کم آبی استان و 
سوءمدیریت مسئوالن آب کشور در آینده 
نزدیک بسیار خطرآفرین خواهد شد و 
الزم است وزارت نیرو با همکاری شورای 
عالی آب کشور، این معضل اساسی را 
زاینده رود  سوم،  مشکل  کند.  مدیریت 
است که چند سالی است به مرده رود 
تبدیل شده و عالوه بر خسارت کشاورزان 
حاشیه رودخانه باعث قطعی آب شرب 

شهرک های اقماری شده است.

  دکتر مسجدی دبیر کل ستاد مبارزه با 
استعمال دخانیات گفت: قلیان و سیگار که 
جزو مواد دخانی هستند امروزه در بین 
جوانان و دختران گسترش یافته و این 
امر نگران کننده ای است که باید جلوی 
به رشد گرفته شود.هنوز  این روند رو 
افرادی هستند که جلوی بزرگ تر از خود 
سیگار نمی کشند اما متاسفانه قبح قلیان 
شکسته شده و همه اعضای خانواده در 
کنار هم این ماده دخانی سمی را استفاده 
می کنند.در برخی قلیان سراها، توتون را 
در مواد مخدر و الکل به مدت یک هفته 
نگهداری می کنند که از این طریق جوانان 
کشور  در  که  افرادی  کنند.کل  معتاد  را 
سیگار مصرف می کنند 15 درصد هستند اما 
مصرف قلیان در کشور 30 درصد است که 
35 درصد از این میزان را دختران تشکیل 

می دهند که آمار نگران کننده ای است.



مرگ و میر مادران باردار در ایران 20 مورد در یکصدهزار نفر است
رئیس کنگره زنان و مامایی اظهار کرد: »میزان مرگ و میر مادران باردار در حین زایمان و پس از آن در ایران 20 مورد در 
 یکصدهزار نفر است که گرچه در مقایسه با آمار جهانی مقدار مناسبی است، اما با این حال تالش می شود کاهش پیدا کند.«

آل یاسین مهم ترین عامل مرگ مادران باردار درحین زایمان را به ترتیب خونریزی، فشار خون باال، عفونت ها و بیماری های 
قلبی اعالم کرد.«وی با تاکید بر اینکه تأخیر در اولین بارداری عملکرد تخمدان را کاهش داده و یکی از دالیل نازایی محسوب 
می شود، تصریح کرد: »با توجه به اینکه امروزه زوج ها می خواهند با برنامه ریزی اقدام به بارداری نمایند سن اولین بارداری را 

به تأخیر می اندازند که می تواند مشکل آفرین باشد.«این جراح زنان در ادامه آندومتریوز را از دیگر عوامل ناباروری 
دانست که امروزه بیشتر شده است و گفت: »نازایی مردان شیوع جهانی داشته که کاهش عملکرد اسپرم از جمله 
دالیل آن است.«وی در ادامه  با بیان اینکه این مسئله چندبعدی بوده و برخی از تحقیقات نشان از آالینده های 
محیطی در این زمنیه دارد، اظهار کرد: »IVF از جلمه روش های درمانی ناباروری است که 35 درصد موارد 

با موفقیت همراه بوده است و در مواردی که درمان ناباروری با هیچ یک از روش های رایج ممکن نباشد 
موضوع رحم اجاره ای، اهدای جنین و تخمک مطرح می شود.«.

تأخیر در اولین بارداری و آندومتریوز از دالیل شایع ناباروری 
استادیار بخش نازایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه 10 درصد زوج ها در جهان در معرض خطر 
نازایی قرار دارند، گفت: »تأخیر در اولین بارداری و آندومتریوز از دالیل شایع ناباروری به شمار می رود.«دکتر 
فاطمه سروری در حاشیه پانزدهیمن کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران گفت: »بیماری های نازایی طیف 
گسترده ای را به خود اختصاص داده ولی خوشبختانه با سیاست های کشور، برنامه های زیادی برای درمان 
نازایی در حال انجام گرفتن است.« وی افزود: »متخصصین زنان ممکن است به دلیل ماهیت کارشان زمان 

زیادی برای مطالعه نداشته باشند ولی شرکت در این کنگره ها که تازه های علمی و مباحث 
 مورد توجه را ارائه کرده و به روزرسانی می کند از اهمیت زیادی برخوردار است.«
استادیار بخش نازایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بر اساس گزارشات 
10 درصد زوج ها در معرض خطر نازایی قرار دارند، یادآور شد: »آمار جدیدی 
در ارتباط با میزان نازایی در کشور نداریم ولی براساس مراجعات می توان 

گفت درصد نازایی در حال افزایش است.« 

راه اندازی رشته جراحی در شکم مادر در دو دانشگاه ایران
رئیس پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان از دریافت مجوزهای الزم رشته جراحی در شکم مادر از 
 وزارت بهداشت خبر داد و گفت: »این رشته در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شیراز راه اندازی شده است.«

دکتر اشرف آل یاسین در پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در سالن همایش های رازی، افزود: 
»تمام مادران باردار باید غربالگری های جنین را انجام دهند تا در صورت وجود ناهنجاری های جنینی بتوان 
با تداخالت پزشکی در دوران بارداری یا بالفاصه پس از زایمان، از بروز ناهنجاری های مادرزادی پیشگیری 
کرد.«وی افزود: »تشخیص اختالالت مربوط به سیستم عصبی و مشکالت و نارسایی های قلبی از جمله مواردی 
 است که می توان پس از تشخیص آنها در دوران بارداری از ایجاد مشکالت اساسی در نوزادان پیشگیری کرد.«

آل یاسین خاطرنشان کرد: »ایران یکی از معدود کشورهایی است که قوانینی در رابطه با ختم بارداری 
دارد که در صورت تشخیص ناهنجاری های جنینی و همچنین تشخیص بیماری هایی که جان مادر را 
به خطر اندازد، صورت می گیرد. این قوانین 52 مورد از این مشکالت را شامل می شود که در صورت 

تشخیص به موقع اجازه ختم بارداری داده می شود.«

گفتهها

  منصوره یراقی
فلوشیپ اختالالت کف لگن و جراح 
بیماری های زنان در بیمارستان شریعتی

در رابطه با اختالالت کف لگن باید گفت، این بیماری مربوط 
به عضالت و استخوان های همبند آن ناحیه می شود. با افزایش 
سن این اختالالت هم افزایش پیدا می کند. به همین علت 
پیش بینی می کنیم با افزایش سالمندی در کشور، رشد تصاعدی 
این بیماری را هم داشته باشیم. مشکالتی که این بیماری برای 
زنان به وجود می آورد، آنان را از برخی فعالیت های روزمره 
منع می کند. با این وجود بسیاری از این زنان با طرح مشکالت 
خود راحت نیستند و آن را به آسانی بیان نمی کنند. بی اختیاری 
در ادرار، گیرکردن ادرار و مشکل در دفع مدفوع، همگی از 
برخی از مشکالتی است که اختالالت کف لگن برای زنان 
به همراه دارد.  افزایش سن، تعدد باالی زایمان طبیعی، عدم 
ورزش های کافی در ناحیه پا و لگن، ژنتیک، مشکالت بافت 
همبند، یبوست مزمن، وزنه برداری و انجام کارهای سنگین 
همگی در ابتالی افراد به این بیماری مؤثر است. برای پیشگیری 
از این بیماری، در وهله اول اگر فرد اضافه وزن دارد، حتماً باید 
آن را برطرف کند. همچنین اگر در فعالیت های روزانه و حرفه 
خود کارهای بدنی انجام می دهد که در آن باید زور بزند، محدود 

شود و ورزش های مخصوص به قوی کردن ماهیچه های کف 
لگن را حتماً انجام دهد.  در مسئله درمان، عالوه بر درمان های 
تغذیه و فیزیوتراپی، درمان شیمیایی هم مؤثر است و تا حد 
زیادی مشکل بیمار را می تواند برطرف کند. با این همه از 
آنجایی که این بیماری به ضعف ماهیچه بازمی گردد، تقویت 
آن مسلماً می تواند در درمان بیمار تأثیر بیشتری داشته باشد. 
در موارد خیلی خفیف لیزر تا حدی می تواند کمک کننده باشد. 
البته ما تحقیقات زیادی روی میزان تأثیر این روش درمانی 
نداشته ایم و به همین علت هم آن را خیلی تجویز نمی کنیم. 
در موارد حاد هم که هیچ کدام از این درمان ها پاسخگو نبود، 
جراحی یک گزینه مؤثر است که با آن بتوان تا حد زیادی 
مشکل بیمار را برطرف کرد.  این بیماری تأثیر زیادی روی 
بارداری ندارد و در روند زایمان هم اختالل ایجاد نمی کند. با 
این همه اگر کل ساختار تناسلی بیرون آمده، رحم وارونه شده 
و جای مثانه و روده و رحم تغییر کرده باشد، امکان دارد رابطه 
جنسی را برای بیمار سخت و دردناک کند. بارداری تا حدی 
برای درمان این بیماری، مؤثر هم هست. چرا که رحم حامله 
خودش را باال می کشد و تا بخش زیادی مشکل ما برطرف 
می شود. با این همه پیشنهاد می شود تا پیش از درمان کامل 

این بیماری فرد باردار نشود و تا پایان دوره درمان صبر کند. 

   وجیهه مرصوصی
متخصص زنان و زایمان

حاملگی در ذات خود عارضه ای برای مادر ندارد، از طرف 
دیگر می تواند، مزایای بسیاری هم برای زنان داشته باشد. مثال 
اینکه از ابتال به سرطان ها و بیماری های دیگر جلوگیری می کند. 
چنانچه مادر در حین بارداری با برخی مشکالت برخورد کند، 
عوارضی برایش ایجاد می شود که اینگونه مشکالت 5 تا 10 

درصد بارداری ها را دربرمی گیرد. 
زمانی که مادر مبتال به بیماری زمینه ای و ژنتیکی باشد، یا 
مواقعی که عوارضی در حین بارداری ایجاد می شود، مثال 
حاملگی چندقلویی یا دیابت بارداری دچار عوارض بارداری 
می شود.  غربالگری نقش به سزایی در سالمت مادر و جنین 
دارد. آزمایشات غربالگری عوارضی که مادر و جنین را تهدید 
می کند، نشان می دهد. درحال حاضر هم با استفاده از ان آی پی تی 
می توان صدرصد فهمید که چه بیماری هایی متوجه مادر و 
همین طور جنین است. با این آزمایش می توان بیماری های 
جنین و عوارض ناخواسته بارداری مشخص می شود. داشتن 
فرزند سالم آرزوي هر پدر و مادري است. خوشبختانه پیشرفت 
علم و فناوری، به خصوص در حوزه پزشکي، این امکان را 

براي والدین فراهم کرده که از تولد فرزنداني که مشکالت 
کروموزومي دارند، یا به هر نحوی باعث بروز مشکالت روانی 
و مالی فراواني در خانواده و جامعه می شوند، جلوگیری شود. 
هر چند انجام غربالگری های سالمت جنین در دوران بارداري 
اجباري نیست، اما پزشکان متخصص زنان یا ماماها باید انجام 
آن را به همه زنان باردار و حتي کساني که سابقه مشکالت 
کروموزمي )به خصوص نشانگان داون( در خانواده شان وجود 
ندارد، ازدواج فامیلي نداشته اند یا سن شان باال نیست، توصیه 
کنند. در زنانی که مبتال به بیماری هایی نظیر سرطان یا غده در 
نواح مختلف بدن بوده، یا اینکه دچار بیماری دیگری هستند، 
در ابتدا بیماری باید درمان شود و بعد بارداری انجام شود. 
برای مثال چنانچه در حین درمان سرطان، بارداری رخ دهد، 
این بارداری عارضه دار می شود. یا در مثالی دیگر، وقتی مادر 
مبتال به دیابت است، این دیابت باید اول کنترل شود و سپس 
مادر به آوردن فرزندی اقدام کند. عوارضی که متوجه مادر و 
جنین است، می تواند، جنین و فرزندی که قرار است به دنیا 

بیاید، را ناهنجار کرده یا منجر به مرگ مادر یا جنین شود. 
هنوز هم مادرانی هستند که در زمان زایمان فوت می کنند، 
یکی از شاخص های توسعه پایدار این است که آمار فوت 

مادران پایین بیاید. 

    کاهش عوارض بارداری با آزمایشات مختلف     اختالالت کف لگن به بارداری آسیب نمی زند 

  پری ناز قاسمی
در زمینه زنان، کمیته ها و سازمان ها و برنامه های کشوری 
زیادی تشکیل شده و نوشته شده و به اجرا هم درآمده. 
اما سؤال اینجا است که تا چه اندازه از آنها توانسته اند به 
صورت ملی تأثیری بر افزایش سالمت عمومی زنان و 
دختران کشور داشته باشند؟ در حال حاضر، سیاست کلی 
کشور، افزایش باروری خانواده ها و جلوگیری از سالمند 
شدن جمعیت کشور است. جدای از اینکه چه برنامه ای 
برای رشد و تربیت کودکان به دنیا آمده وجود دارد، باید 

به وضعیت زنان هم توجه ویژه ای شود. 
به گفته مسئولین زنان، تحرک و تغذیه سالم دو حلقه مفقوده 
سالمت زنان کشور هستند. زندگی شهری و اشتغال بسیاری 
از زنان باعث شده است تا بسیار کمتر از قبل فعالیت بدنی 
داشته باشند و از غذاهای آماده استفاده کنند. طبق گزارشی 
که سایت سالمت زنان )Female health( در سال 2014 
منتشر کرد گفته می شود: »نشستن زیاد پشت میز و انجام 
کارهای دفتری و اداری ضرر بیشتری برای مردان دارد تا 
زنان. شاید فکر کنید مردان برای انجام کارهای بدنی ساخته 
شده اند و نشاندن آنها پشت میز در حق فیزیک بدنی آنها 
بی عدالتی بوده است. در صورتی که این بی عدالتی بیشتر 
در حق زنان ادا شده. زنان دو برابر مردان در برابر کمبود 
تحرک به لحاظ بیماری های اسکلتی و ماهیچه ای آسیب پذیر 

هستند و کمبود ویتامین و مواد معدنی کافی در بدن آنها 
بیشتر از مردان خودش را نشان می دهد. این موضوع در 
اکثر موارد به دوران نوجوانی و بلوغ زنان بازمی گردد. اگر 
در آن دوره بدن به لحاظ فعالیت جسمانی و تغذیه ای در 
وضعیت مطلوبی باشد، پایه و بن سالمت در زنان کاشته 
می شود و آسیب کمتری می بینند. اما این موضوع در بسیاری 
از کشورها مورد غفلت واقع می شود و به همین علت ما 
زنانی جوان و رنجور خواهیم داشت که کودکانی کوچک 
و رنجور هم به دنیا می آورند. عالوه بر اینکه خود آنها 
عمر باالیی ندارند و در معرض بیماری های سرطانی و 
انواع میگرن های مربوط به دوران قاعدگی قرار می گیرند.«

بارداری یکی از رویدادهایی است که بیش از هرچیزی 
بدن زنان را تحت تأثیر قرار می دهد و گاه آن را تا همیشه 
تغییر می دهد. اگر میزان ذخایر بدنی زنان در این دوره کم 
باشد، آنها با پوسیدگی دندان ها، پوکی استخوان، تغییرشکل 
ساختار اسکلت و ستون فقرات، افزایش وزن، افت انرژی، 
ریزش مو و خشک شدن پوست مواجه می شوند. اینها تنها 
آسیب هایی است که در دوران بارداری روی می دهد و 
گاهی تا آخر عمر هم درمان نمی شوند. بنابراین پیش از 
هرچیز، زنان باید از سالمتی خود مطمئن شوند تا بتوانند 
بارداری بی خطر و بی دردسری را داشته باشند. مجله اینترنتی 
اخبار پزشکی امروز )medical news today( در مورد 

بارداری ها و تأثیر آنها روی بدن زنان می گوید: »زنان اگر 
می دانستند بارداری تا چه اندازه روی ساختار بدنی آنها تأثیر 
دائمی خواهد گذاشت، حتماً تا چند سال پیش از بارداری 
خود را آماده می کردند. بارداری به صورت کلی یک رویداد 
بسیار مثبت برای بدن است که از ابعاد زیادی فایده زیادی 
هم برای زنان دارد. اما اگر این رویداد بدون آمادگی انجام 
شود، بدن زنها تحت فشار زیادی قرار می گیرد و گاه 
جنین را هم تحت تأثیر قرار می دهد. متأسفانه کشورهای 
توسعه یافته امروز مادران چاقی دارد که از سالمت کافی 
برخوردار نیستند. این در حالی است که سالمت زنان با 
سالمت جوامع مساوی است. بنابراین اگر می خواهیم جامعه 
سالمی داشته باشیم باید روی زنان آن، سرمایه گذاری کنیم.«
در حین بارداری و پس از آن هم نه تنها از میزان مراقبت ها 
کم نشده که بر آنها افزوده هم می شود. زنان در دوران بارداری 
عالوه بر آنکه به سالمت جنین در حال رشد درون آنها 
اهمیت می دهند، باید سالمت جسمانی خود را هم در نظر 
داشته باشند. در این دوران، اگر زنان دچار بیماری هرچند 
جزئی مانند سرماخوردگی شوند، نه تنها روی جنین تأثیر 
می گذارد که بدن آنها را هم تا حد زیادی تغییر می دهد. به 
همین علت، وجود برنامه تغذیه ای منظم، انجام ورزش های 
مخصوص و مناسب و اهمیت به سالمت روان از کارهای 

واجب در این دوران است.

گزارش روز
سالمت زنان در دوران بارداری بیش از جنین، برای خود آنها واجب است

پیش از بارداری از سالمت جسمانی خود مطمئن شوید

گفتوگو

درمان جنین در شکم مادر هنوز ممکن 
نیست

الهیار جزایری، متخصص زنان و زایمان در شهر وایوسو ایالت 
ویسکانسن آمریکا است. وی که سالها در زمینه مشکالت بارداری 
و جنینی تحقیق کرده است، اطالعات مفیدی در مورد اختالالت 
جنینی و بارداری دارد. با وی پیرامون غربالگری جنین به گفت وگو 

نشستیم که آن را در ادامه می خوانید.
سپید: غربالگری در ایران به صورت جدی پیگیری می شود. این 

مسئله در کشورهای دیگر به چه صورتی است؟
تا جایی که من اطالع دارم در اغلب کشورهای پیشرفته این کار یا به صورت 
قانونی انجام می شود یا دلخواه. در برخی از کشورهای آفریقایی هم که 
میزان مشکالت و نواقص مادرزادی در آن بسیار است، هم این غربالگری 
 به صورت ملی و همگانی توسط پزشکان و متخصصان زن انجام می شود.
در ایاالت متحده این موضوع اختیاری است. اما ما برای زنانی که 
خطر باالی بارداری و مشکالت جنین دارند، حتما غربالگری را تجویز 
می کنیم. البته این موضوع هم خطرات مربوط به خودش را دارد. برای 
مثال یا جنین دچار مشکل نیست و جواب غربالگری مثبت است و 
یا مشکالت حادی دارد که در غربالگری دیده نمی شود. با این همه، 
پیش بینی فرزند آن دسته از زوج هایی که خطر ریسک باال را دارند 

اغلب درست از آب درمی آید. 
سپید: این دسته خطرها شامل چه مواردی می شود؟

جواب آزمایش خون، فرزندهای مشکل دار قبلی، سابقه وجود سندروم 
داون در خانواده، نتیجه آزمایش خون یا  سونوگرافی اولتراسوند و 
مواردی شبیه به این، مشخص می کند که تا چه اندازه به غربالگری 
احتیاج است. این آزمایش ها هم که از 10 هفته نخست بارداری شروع 
و تا آخر دوره ادامه دارد. در اغلب موارد هم تا 99 درصد حدس 
و گمان متخصص ها درست از آب درمی آید. ازدواج خانوادگی هم 
می تواند در این زمینه تا اندازه ای مؤثر باشد. زمان تشکیل جنین، اگر 
بیماری روی کوروموزوم های پدر و مادر باشد، تا 25 درصد از هرکدام 
به کودک قابل انتقال است. حال اگر یک بیماری در یک خانواده شایع 
باشد و پدر و مادر هم رابطه خویشاوندی داشته باشند، احتمال بروز 
بیماری در کودک بسیار بیشتر می شود. غیر از این، ازدواج فامیلی 

مشکلی به وجود نمی آورد.
سپید: در صورت تشخیص یک بیماری مانند سندرم داون و بیماری هایی 

شبیه به آن در جنین، چه راهکارهایی وجود دارد؟
تنها یک راهکار و آن هم سقط جنین است. 

سپید: این موضوع می تواند تبدیل به قانون شود؟
به هیچ عنوان. راهکار ما شاید سقط جنین باشد ولی لزوماً انتخاب 
پدر و مادر نیست. در چند ماه گذشته زنی تحت نظارت من بود که 
همه چیز نشان می داد کودکش دچار سندرم داون است. به وی این 
موضوع را اطالع دادیم، ولی او گفت که نمی خواهد کودکش را از 
دست بدهد. زایمان انجام شد و کودک هم سندرم داون داشت. ولی 
زن، کودکش را بغل کرد و گفت که این نوزاد را هرطور که هست 
که  داشت  خانواده ها  روی  اجباری  نمی توان  بنابراین  دارد.  دوست 

کودک خود را سقط کنند. 
سپید:تا چه اندازه می توان از بروز این بیماری ها در جنین پیشگیری کرد؟

مؤثرترین روش، همان IVF است. به این صورت که از پدر و مادری 
که احتمال می رود جنین سالمی نداشته باشند، اسپرم و تخمک استخراج 
می کنند. در آزمایشگاه لقاح مصنوعی انجام می شود و پیش از آنکه نطفه 
را در بدن مادر قرار دهند، آن را آزمایش می کنند تا اگر بیماری در آن 

وجود داشته باشند، از بروز بارداری جلوگیری شود. 
اما اگر پس بروز بارداری بیماری جنین تشخیص داده شود چه؟ آیا 

پس از آن هم می توان جنین را در شکم مادر درمان کرد؟
درمان چیزی مانند سندرم داون در دوران جنینی و به صورت کلی، 
می توان  که  دارد  بیماری ها وجود  از  برخی  اما  نیست.  فعاًل ممکن 
روی جنین در شکم مادر اعمال کرد. این موارد جزئی هستند و هنوز 

خطر باالیی دارند. 
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پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان که به ریاست اشرف آل یاسین هفته گذشته در سالن همایش های 
رازی برگزار شد، برنامه ای هرساله برای انجمن متخصصین زنان است که با حضور بسیاری از متخصصین زن 
در داخل و خارج کشور برگزار می شود. در این کنگره که برنامه هایی جامع مانند نازایی، طب مادر و جنین، 
زایمان طبیعی و سزارین، بیماری های زنان، بیماری های جنین و جراحی های آنها داشته، سخنرانان زیادی 
از کشورهای مختلف دعوت شده بودند تا نتایج تحقیقات و دستورالعمل ها در کشور خود را اعالم کنند.
 آل یاسین در پیام خود به عنوان ریاست کنگره گفته است: »بدیهی است، مشارکت گسترده همکاران 
و اساتید محترم از سراسر کشور با ارسال مقاالت علمی، پژوهشی و کاربردی و همچنین حضور کثیر 
همکاران ارجمند در کنگره، زمینه تبادالت علمی و تخصصی را میان جامعه پزشکی کشور به ویژه در 
زمینه طب زنان و مامائی فراهم خواهد کرد و در پیشبرد علمی جامعه پزشکی کشور موثر و در درمان 

بیماران راهگشا خواهد بود.«

    بابک جوادزاده



 الناز وحیدی
استادیار، عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه تهران، بیمارستان شریعتی

آسیب هاي ناشي از برق گرفتگي به دسته  های آسیب هاي ناشي از ولتاژ باال )بیشتر از 
1000 ولت(، آسیب هاي ناشي از ولتاژ پايین )کمتر از 1000 ولت( و سوختگي فلش 
ناشي از قوس الکتريکي تقسیم مي شوند. مورد آخر يک آسیب سوختگي سطحي 
ناشي از پخش و عبور جريان الکتريکي بصورت سطحي است که گفته مي شود منجر 
به عبور جريان از بافت ها نمي شود. آسیب هاي ناشي از صاعقه زدگي يک فرم وسیع 
و منحصر به فرد از آسیب الکتريکي است.  به دنبال وقايع برق گرفتگي و به دلیل عبور 
جريان از میان بافت ها، انفجار و احتراق لباس ها، مايعات و غیره، سوختگي حرارتي 

ايجاد مي شود.

اپيدميولوژي
ساالنه در حدود 6500 آسیب الکتريکي در آمريکا حادث مي شوند که اين میزان در 
حدود 4 درصد کل میزان سوختگي هاي حرارتي را تشکیل مي دهند. در اين میان 
بیشترين آسیب ها، وقايع مربوط به محل کار )61 درصد( هستند. میزان کل عوارض 
حدود 10/6 درصد تخمین زده مي شود. کمترين اين آسیب ها در میان اطفال ديده شده 
است. در آمريکا بیشترين آسیب هاي برق گرفتگي با ولتاژ باال در میان بزرگساالن به 
دنبال تماس با قوس الکتريکي در محیط کار اتفاق افتاده و به نظر مي رسد تماس با 
خطوط فشار قوي و ولتاژ باال بسیار آسیب رسان و مهلک است، چراکه منجر به نکروز 

وسیع و عمیق بافتي مي شود.

اصول پايه جريان برق
جريان برق به حرکت بارهاي الکتريکي با واحد اندازه گیري آمپر گفته مي شود. 
اين حرکت بسته به اختالف پتانسیل الکتريکي با فلوي جرياني مشخص با واحد 
اندازه گیري ولتاژ، صورت مي گیرد. در مقابل اين عبور جريان، مقاومت خاصي با 
واحد اندازه گیري اهم وجود دارد. لذا بنا بر آنچه گفته شد، قانون اهم به قرار زير است:

جريان )آمپراژ( = )فلو )ولتاژ((/)مقاومت )اهم((
بیشتر بافت هاي بدن به درجات مختلف رسانا هستند. بافت هايي با میزان مايع و 
محتواي الکتريکي باال بیشتر قادر به عبور جريان هستند. عروق و اعصاب بسیار رسانا 
بوده و در مقابل، استخوان ها نسبت به عبور جريان بسیار مقاومت نشان می دهند. 
اثرات فیزيولوژيک شوک الکتريکي بستگي به میزان جريان، مدت زمان عبور جريان، 
نوع جريان )جريان متناوب )AC( يا جريان مستقیم )DC(( و مسیر عبور جريان 
دارند. جريان برق DC در يک مسیر مستقیم و يکنواخت حرکت مي کند، در حالي 
که جريان برق AC در جهت هاي مختلف بصورت دوره اي حرکت مي کند. جريان 
برق استاندارد اکثر منازل AC است. الکتريسیته درون باتري ها و صاعقه DC است. 
جريان برق AC با فرکانس پايین )50 تا60 هرتز( مي تواند بسیار خطرناک تر از همان 
میزان جريان برق DC باشد، چون جريان برق متناوب باعث فیبريالسیون بطني 
مي شود. جريان برق AC باعث تتاني عضالني مي شود و قرباني دچار برق گرفتگي 
نمي تواند از منبع الکتريسیته جدا شود.  جريان برق جهت عبور از میان يک جسم رسانا 
نیاز دارد تا يک مدار الکتريکي کامل، از يک ترمینال منبع الکتريکي به طرف ترمینال 
ديگر منبع الکتريکي يا زمین، ايجاد کند. زماني که جريان برق از انسان در حال عبور 
است، از يک سطح تماسي تا سطح تماسي ديگر خطوط متعدد و موازي جريان برق را 
ايجاد مي کند. به طور مثال، زماني که يک فرد با دست و پاي چپ به يک منبع الکتريکي 
اتصال مي يابد، جريان در همان سمت چپ بدن از میان قلب و عضالت تنفسي و 
اعضاي شکم عبور خواهد کرد. اين جريان از میان ديگر اعضا )سمت راست بدن فرد( 
رد نخواهد شد، چراکه سمت ديگر بدن در راستاي مسیر هدايتي مشترک با سمت 
چپ نیست. يک استثنا براي اين قانون زماني است که با تخلیه بار الکترواستاتیک 

مواجه هستیم. در الکتريسیته ساکن، جابجايي بار الکتريکي زيادي به سمت يا از 
طرف يک جسم يا انسان اتفاق مي افتد و بار هاي الکتريکي با پتانسیل هاي متفاوت 
در تماس مستقیم با هم قرار مي گیرند که منجر به درد و حرکات رفلکسي شديد و 

وسیع مي شوند.

مکانيسم هاي آسيب الکتريکي 
خطر آسیب هاي جدي و کشنده با افزايش ولتاژ برق، بخصوص بیش از 600 ولت، 
افزايش مي يابند. خروجي برق خانه ها در آمريکا 120 ولت و در اروپا 240 ولت است. 
آسیب هايي که ايجاد مي شوند، مي توانند به خاطر انرژي الکتريکي يا حرارتي منتقل 

شده يا به علت پرتاب شدن فرد بعد از اتصال به برق و در نتیجه تروما باشند.
 سوختگي الکتريکي

فقط درصدي از يک ثانیه جريان برق با ولتاز باال نیاز است تا آسیب و سوختگي شديد 
بافتي اتفاق بي افتد. در تماس هاي ولتاژ پايین، گرماي کمتري در سطح پوست و بافت 

ايجاد مي شود و لذا سوختگي کمتري متصور است.
 آسيب هاي قوس الکتريکي

قوس الکتريکي ايجاد شده از يک منبع به سمت ديگر، مي تواند گرماي الزم را براي 
سوختگي حرارتي ايجاد کند و حتي اين قابلیت را دارد که فرد را در فاصله 10 فوت يا 
دورتر بکشد. در مواجهه مستقیم با قوس الکتريکي جداي از گرماي زياد تولید شده، 
فرد با سوختگي فلش و نیروي مکانیکي انفجاري نیز تماس پیدا مي کند. آسیب هاي 

بسیار کشنده و مخربي به دنبال تماس با قوس الکتريکي ديده شده است. 
 انقباضات تتانيک

تماس با جريان برق مي تواند انقباضات متعدد عضالني با تواترهاي مختلف بسته به 
نوع جريان AC يا DC ايجاد کند. انقباضات شديد به وجود آمده مي تواند نیروي 
زيادي را در اندام ايجاد کند و منجر به شکستگي استخواني متعدد شود. افزايش زمان 
تماس با منبع الکتريکي و کاهش مقاومت سطح تماس باعث متصل ماندن طوالني 

فرد قرباني مي شود و و بدين وسیله عمق و میزان نفوذ آسیب افزايش مي يابد. 

تظاهرات باليني ناشي از برق گرفتگي
جريان الکتريکي مي تواند آريتمي قلبي ناگهاني، توقف تنفسي و تشنج ايجاد کند. هم 
جريان هايي که از قفسه سینه بطور عمودي عبور مي کنند )يعني از يک دست به يک پا 
مي روند( و هم جريان هايي که بصورت افقي در حرکت هستند )يعني از يک دست 
به سمت يک دست ديگر مي روند( مي توانند منجر به آريتمي و توقف تنفسي شوند.

 ديس ريتمي قلبي
مرگ ناشي از فیبريالسیون يا آسیستول معموال پیش از ورود به اورژانس ايجاد 
مي شود. بیماران بدون عالمت با نوار قلب نرمال در بدو ورود به اورژانس، معموال 

دچار ديس ريتمي هاي تاخیري نمي شوند.
 آسيب هاي سيستم عصبي مرکزي و محيطي

انواع صدمات نورولوژيک ناشي از برق گرفتگي شايع است و در حدود 50 درصد 
بیماراني که با ولتاژ باال تماس داشته اند، دچار اين صدمات مي شوند. کاهش سطح 
هوشیاري گذرا و به دنبال آن تشنج ديده مي شود. بیماران ممکن است دچار نقص 
نورولوژيک لوکال شوند. آسیب طناب نخاعي ممکن است ناشي از آسیب سلولي 
مستقیم يا ناشي از شکستگي مهره ها باشد. آسیب هاي نخاعي ممکن است بتدريج 
پس از وقوع حادثه بدتر شوند. بیشتر موارد اين آسیب ها ضايعات موتور هستند. 
تظاهرات کلینیکي ممکن است بصورت دمیلینیزاسیون پیشرونده، میلیت عرضي، 
اسکلروز لترال آمیوتروفیک يا گیلن باره باشد. نوروپاتي و درگیري اعصاب محیطي 
پس از تماس دست ها با منبع برق ديده مي شوند. بیشتر موارد درگیري اعصاب اولنار 

و مدين هستند. 

 سوختگي پوستي
در محل ورود و خروج جريان برق DC آثار سوختگي حرارتي پوست بطور 
شايع ديده مي شوند. زخم هاي تماسي در نتیجه تماس با برق AC ديده مي شوند. 
سوختگي ها معموال بدون درد، با رنگ خاکستري يا زرد و بصورت فرورفته هستند. 
در همه موارد اين سوختگي ها نیاز به بستري در بیمارستان و بررسي توسط متخصص 

سوختگي دارند.
 آسيب هاي ارتوپديک

انواع شکستگي در نتیجه انقباضات عضالني يا تروما ديده مي شوند. در بسیاري از 
موارد با توجه به اختالل سطح هوشیاري موجود در فرد ممکن است اين صدمات از 
ديد معاينه کننده پنهان بمانند لذا معاينه دقیق و ارزيابي سريالی اهمیت بسزايي دارند. 

دررفتگي خلفي شانه در برق گرفتگي بطور شايع ديده مي شود.
 آسيب هاي عضالني و عروقي

صدمات عروقي عضالني در تماس با برق ولتاژ باال به کرات ديده مي شود. در اين 
عوارض اسپاسم عروقي، آسیب اندوتلیال و اختالل عملکرد عضالت صاف ديواره 
عروق رخ مي دهد. لذا ترومبوز، استنوز و آنوريسم تشکیل مي شود. بیماران دچار 
شوک الکتريکي ولتاژ باال مي توانند دچار سندرم کمپارتمان و رابدومیولیز شوند. نیاز 

به فاشیوتومي و قطع اندام در برق گرفتگي ولتاژ باال شايع هستند. 
 اختالالت انعقادي

آسیب حرارتي يا نکروز بافتي ناشي از عبور جريان باعث اختالالت انعقادي زيادي 
مي شوند. اختالل انعقادي منتشر به علت هیپوکسي، استاز عروقي، رابدومیولیز و آزاد 
شدن فاکتورهاي انعقادي از بافت ها ايجاد مي شود. لذا انواع ايسکمي و انفارکت 

متصور است.
 آسيب ناشي از اثر انفجار

قوس الکتريکي در محیط صنعتي يا نزديک خطوط فشار قوي مي تواند فشار انفجار 
بااليي ايجاد کرده و دقیقا مشابه يک انفجار ناشي از بمب گذاري عمل کند. 

 آسيب استنشاقي
توکسین هاي شیمیايي مانند ازون به دنبال سوختن سیم ها و قوس الکتريکي ايجاد 
مي شوند. اثرات حاد ناشي از استنشاق ازون تحريک مخاطات است و در نهايت 
آسیب آلوئولي و خونريزي ريوي ايجاد مي کند. آتش سوزي و انفجار، گاز منواکسید 

کربن ايجاد مي کند.
 آسيب چشمي

شوک الکتريکي صدمات وسیع چشمي ايجاد مي کند. از همه شايع تر تروماي قرنیه 
است که منجر به کراتیت و يويئت مي شود. جدايي شبکیه، ادم ماکوال، کاتاراکت، 

آسیب عصب اپتیک، ترومبوز و خونريزي داخل چشم نیز شايع هستند. 
 آسيب گوش

سیستم شنوايي مي تواند دچار خونريزي يا تروما به دنبال برق گرفتگي شود. 
ماستوئیديت، ترومبوز سینوس وريدي، مننژيت و آبسه مغزي مرسوم هستند. 
وضعیت شنوايي در اورژانس بايد چک شده و هم چنین بصورت سريالی تحت 

ارزيابي قرار گیرد.
 آسيب سيستم گوارشي

پرفوراسیون روده و خونريزي اينتراابدومینال مي تواند منجر به درد شود. در اتوپسي 
بیماراني که با برق ولتاژ باال تماس داشته اند آسیب هاي وسیع شکمي گزارش شده 

است. 

درمان در صحنه و پيش از بيمارستان
 امنيت امدادگر

 نجات جان قرباني دچار برق گرفتگي در گرو توجه به برقراري امنیت در صحنه حادثه 

است. در حین نزديک شدن به صحنه و قرباني بايد از خطوط فشار قوي که ممکن است 
روي زمین يا آب افتاده باشد، دوري کرد. احتمال برق گرفتگي تا زمان عدم قطع کامل 
برق منطقه کماکان باقي است. بايد در نظر داشت که رعايت فاصله ايمن 10 متري از 
خطوط برقي که روی زمین افتاده، الزامي است. اولین قدم و مطمئن ترين روش قطع 
برق منطقه در اسرع وقت است. در ولتاژهاي باالي 600 ولت چوب خشک و ديگر 
مواد مي توانند جريان قابل توجهي را از برق عبور دهند، لذا در اين موارد استفاده از 
چوب براي جداسازي مصدوم از منبع برق توصیه نمي شود. امدادگران بايد مواظب 
باشند که در صحنه حادثه برق گرفتگي با ولتاژ باال، با وسايل يا اجسام فلزي يا بدنه 
اتومبیل تماسي نداشته باشند. در اين موارد حتي استفاده از لباس و دستکش هاي عايق 
هم کارساز نخواهد بود. در يک حادثه برق گرفتگي در صورت افتادن خطوط برق به 
زمین، افرادي که در داخل اتومبیل هستند، در صورتي که پا به فضاي بیرون بگذارند يا 

با اجسام با پتانسیل هاي متفاوت تماس داشته باشند، کشته خواهند شد.
 احيا و پايدارسازي در صحنه

تنفس مصنوعي نجات بخش به مصدومیني که در ارست تنفسي هستند بايد به محض 
جداسازي وي از منبع برق انجام شود. به محضي که فرد مصدوم دچار ارست قلبي در 

سطح زمین پايین آورده مي شود، بايد فشردن قفسه سینه با ماساژ انجام شود.
جريان برق AC ولتاژ پايین مي تواند با تحريک قلبي مستقیم فیبريالسیون بطني 
مداوم ايجاد کند. جريان برق AC يا DC با ولتاژ باال مي توانند آسیستول بطني گذرا 
ايجاد کنند. آسیستول ايجاد شده مي تواند بصورت خودبخود به ضربان قلب نرمال 
تبديل شود اما آپنه طوالني از خود به جا خواهد گذاشت. بايد احیاي دقیق و جدي را 
در موارد ايست قلبي ناشي از شوک الکتريکي ادامه داد چراکه ساختار قلب با وجود 
رويت آريتمي هاي مهلک سالم است و احتمال نجات فرد قرباني با احیاي طوالني 

وجود دارد. در حین احیا بايد مراقب پايداري ستون فقرات بود.

تشخيص و درمان در اورژانس 
در ابتدا، در مورد بیماران دچار مالتیپل تروماي ماژور، بايد ارزيابي و احیاي مرسوم 
مطابق با توالي مورد نظر )راه هوايي- تنفس-سیرکولیشن( )A-B-C( انجام شود. 
در حین انجام اقدامات و احیا بايد پايدارسازي ستون فقرات گردني مد نظر باشد. 
 ACLS انواع آريتمي هاي قلبي بايد مطابق آخرين راهنمای بالینی احیاي پیشرفته
انجام شود. همه بیماران با سابقه بیماري قلبي، تماس با برق ولتاژ باال و همه بیماراني 
که عالمتدار هستند بايد مونیتور ممتد قلبي شوند. در مورد بیماراني که بدون عالمت 
هستند و نوار قلبي بدو ورود نرمال دارند، در صورتیکه برق گرفتگي با برق ولتاژ 
پايین بوده باشد، بستري و مونیتورينگ نیاز نیست.  معاينه قلبي عروقي و نورولوژيک 
دقیق بايد در مورد بیماران بستري انجام شود. يافته هاي اولیه نرمال در معاينه، احتمال 
آسیب هاي جدي يا تاخیري را به طناب نخاعي رد نمي کند. بايد به شواهد آسیب هاي 
بافتي توجه داشت. درمان بصورت کلي در موارد درگیري خاص بافتي در جدول 
خالصه شده است. در موارد برق گرفتگي با ولتاژ کم، معموال در غالب موارد نیاز به 
انجام آزمايشات يا تصويربرداري نیست، مگر اينکه بیمار عالمتدار باشد يا معاينه مثبتي 

داشته باشد. بیماران در صورت وجود هرگونه عالمت بايد بستري شوند.

تعيين تکليف بيماران
در برق گرفتگي AC ولتاژ پايین )کمتر از 240 ولت( و در بیماران بدون عالمت، 
در صورت طبیعی بودن نوار قلب بیمار در بدو ورود و معاينات مي توان بیماران را 
ترخیص کرد. بیماراني که احساس خوشايندي ندارند يا تظاهرات پاتولوژيک در نوار 
قلب دارند بايد بستري شوند. در مورد همه بیماراني که با ولتاژ باال )بیش از 600 ولت( 
تماس داشته اند، بستري و تحت نظر قرار دادن بیماران الزامي است، حتي اگر بیماران 

در بدو ورود بي عالمت هستند.

آسيب هاي ناشي از برق گرفتگي

علیه برق، به سرعت برق
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9طب و اورژانس

ارزيابي و درمان عوارض مرتبط با آسيب هاي الکتريکي

ارزيابي/ درمان/ توضيحاتارگان يا سيستم

مطابق فرمول پارکلند در سوختگي حرارتي درمان شروع مي شود.گردش خون

احيا با مايعات انجام مي شود.کليوی

احيا با مايعات شروع مي شود.ميوگلوبينوري

دستگاه عصبي مرکزي و محيطي
اگر تغيير در وضعيت هوشياري وجود دارد، بايد سي تي اسکن 

درخواست کرد. ارزيابي و معاينه طناب نخاعي و اعصاب محيطي بايد 
انجام شود.

سوختگي سطحي مانند سوختگي حرارتي درمان مي شود.پوست

بايد ارزيابي دقيق 4 اندام، لگن و مفاصل انجام شود.موسکولواسکلتال

احتمال ترومبوز، آنوريسم و تخريب بافتي وجود دارد.عروقی

جراحي زودرس از طريق دبريدمان کمک کننده است.انعقادي

بايد به احتمال وجود سوختگي استنشاقي همزمان توجه کرد.ريه ها

معاينه دقيق و يافته هاي معاينه بايد ثبت شوند. احتمال ايجاد چشم ها
کاتاراکت تاخيري وجود دارد.

بايد احتمال انفجار و وجود تروماي همزمان بررسي شود. وضعيت گوش ها
شنوايي بايد معاينه و ثبت شود.

آسيب هاي اينتراابدومينال محتمل است.دستگاه گوارش

خونريزي تاخيري بايد مدنظر باشد.لب ها و محوطه دهان
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محققان در بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که 
افراد با شاخص توده بدنی )BMI( باالتر، با افزایش 
خطر استروک ایسکمیک، اما شانس کمتر ابتال به استروک 

هموراژیک همراه هستند.
پروفسور Gillian K. Reeves، از دانشگاه آکسفورد 
»این مطالعه، پژوهش بزرگی است  بریتانیا می گوید: 
که ما را قادر می سازد به تاثیر BMI بر انواع مختلف 
استروک، به طور جداگانه، بپردازیم، نه فقط بر استروک 
ایسکمیک که هرکسی می داند با افزایش BMI، شانس 
استروک  مختلف  انواع  می یابد.  افزایش  نیز  آن  بروز 
هموراژیک نیز در این مطالعه بررسی شده که کمتر 

شایع، اما کشنده تر است.«
نشریه  آنالین  در شماره  تازگی  به  مطالعه  این  نتایج 
»نورولوژی« منتشر شده و توصیه های مرتبط را با سالمت 
عمومی و وزن هدف جمعیت تحت تاثیر قرار می دهد، 
البته نه بدان معنا که افراد BMI بیشتری داشته باشند تا 

کمتر به استروک هموراژیک مبتال شوند!
محققان در این مطالعه، داده های یک میلیون و 277 هزار 
و 129 زن را از مطالعه »Million Women« آنالیز 
کردند. میانه سنی شرکت کنندگان در مطالعه مذکور در 
ابتدای ورود، 56/7 سال بوده و درواقع بین سال های 
1996 و 2001، از مراکز غربالگری سرطان پستان در 
بریتانیا و اسکاتلند انتخاب شده اند. در حدود 1 درصد 
این زنان در طول دوره پیگیری این مطالعه که به طور 
میانگین 11/7 سال به طول انجامید، از مطالعه خارج 
شدند. از سوی دیگر، محققان به طور روتین از داده های 
خدمات ملی سالمت و پرونده های الکترونیک بیمارستانی 
برای جمع آوری اطالعات در زمینه استروک های کشنده 

و غیرکشنده استفاده کردند.
در طول دوره پیگیری، 20 هزار و 549 مورد نخستین 
استروک رخ داد که از این تعداد، 9993 مورد ایسکمیک، 
و  اینتراسربرال  )شامل  هموراژیک  مورد   5852

ساب آراکنوئید( و 4704 مورد نیز نامشخص بودند.

گروه های شاخص توده بدنی
محققان، بیماران شرکت کننده را براساس شاخص توده 
بدنی شان به 5 گروه مختلف تقسیم کردند: کمتر از 22/5، 
22/5 تا کمتر از 25، 25 تا کمتر از 27/5، 27/5 تا کمتر 

از 30 و 30 یا بیشتر.
در آنالیزهای بیشتر مشخص شد BMI باالتر با افزایش 
 )RR( خطر استروک ایسکمیک همراه است. خطر نسبی
برای استروک ایسکمیک به ازای هر 5 واحد افزایش 
در BMI، به میزان 1/23، پس از تطبیق براساس سن و 
منطقه، گزارش شد که از نظر آماری نیز کامال معنی دار بود.

 پس از تطبیق های بیشتر براساس سطح »محروم سازی«، 
فعالیت فیزیک، مصرف الکل، مصرف دخانیات و قد، 

نسبت خطر 1/21 درآمد.
با  استروک هموراژیک  برای  نسبت خطر  مقابل،  در 
افزایش شاخص توده بدنی افزایش نشان می داد. این 
میزان پس از تطبیق براساس سن و منطقه، 0/88 و پس 
از تطبیق براساس فاکتورهای مخدوش کننده بیشتر، 0/89 

گزارش شد. این اعداد از نظر آماری معنی دار بودند.
نتایج به دست آمده از آنالیزهای حساسیت که شامل فقط 
پذیرش بیمارستانی با تشخیص استروک بود، نسبت به 
یافته های اصلی تفاوت قابل مالحظه ای نشان نمی دادند.

سطح لیپید
خطر بیشتر رخداد استروک ایسکمیک با BMI بیشتر 
ممکن است در ارتباط با عوامل خطری مانند هیپرتانسیون 
و دیابت باشد. همچنین ممکن است تغییرات سطح لیپید 
نیز در این میان بی تاثیر نباشد که منجر به آترواسکلروز 

می شود.
هرچند ارتباط میان BMI و خطر استروک هموراژیک 
کمتر مشخص است، لیپیدها می توانند در این میان نیز 
دخالت داشته باشند. بعضی شواهد پیشنهاد می کنند 
با کاهش خطر استروک  افزایش سطح کلسترول  که 

هموراژیک همراه است.
که  درجه ای  کرد  مشخص  نمی توان  مطالعه  این  در 

 BMI ممکن است ارتباط LDL کلسترول توتال یا
را با استروک هموراژیک تعدیل کنند، چقدر است، اما 
یکی از زمینه هایی است که می توان در مورد آن بیشتر 
تحقیق کرد. درواقع، باید پژوهش های بیشتری انجام 
شود تا مکانیسم هایی که BMI پائین بر خطر استروک 
هموراژیک تاثیر می گذارند، روشن شوند. یافته های به 
دست آمده از این نظر اهمیت زیادی دارند که به محققان 
کمک می کند درک بهتری از علل انواع نادرتر استروک به 
دست آورند. آنچه می توان گفت، اینکه ما حاال می دانیم 
داشتن اضافه وزن و چاق بودن نوعی فاکتور محافظت 
کننده در برابر استروک هموراژیک است. هر تحقیق 
دیگری که به ما کمک کند درک بیشتری از چگونگی 
رخداد واقعی این بیماری به دست آوریم، قطعا به ارتقای 

روش های پیشگیری از آن کمک می کند.

متاآنالیز
محققان این مطالعه همچنین یک مرور نظام مند و متاآنالیز 
با حضور 12 مطالعه انجام دادند: 5 مطالعه از اروپا، 

آمریکای شمالی و استرالیا و 7 مطالعه از آسیا.
تقریبا همه  که  دریافتند  بیشتر  آنالیزهای  در  محققان 
مطالعات نشان داده اند همواره خطر نسبی مرتبط با چاقی 
برای استروک ایسکمیک بیشتر از استروک هموراژیک 
است. با این وجود، تفاوت هایی میان مطالعات آسیایی 
افزایش خطر  وجود داشت. در حالی که 22 درصد 
در رخداد استروک ایسکمیک با هر 5 واحد افزایش 
در BMI شرکت کنندگان اروپایی و آمریکایی دیده 
می شد، افزایش این خطر در شرکت کنندگان آسیایی به 
35 درصد می رسید. نکته جالب آنکه در بیماران آسیایی، 
برای استروک هموراژیک، نسبت خطر همچنان کمی 
بیشتر از 1 است، اما بسیار کمتر از نسبت خطر به دست 

آمده از استروک ایسکمیک است.
تفاوت میان مطالعاتی که در آسیا و کشورهای غربی انجام 
شده، می تواند به تفاوت کامل در اتیولوژی این بیماری ها 
در آسیا بازگردد. آنها تمایل دارند که توزیع متفاوتی 

در استروک های ایسکمیک و هموراژیک نشان دهند.
Medical Daily :منبع

کمیته مشورتی سازمان غذا و داروی آمریکا، به اتفاق آراء و بدون 
نظر منفی، تائید کرد داروی قدیمی رتینوئید موضعی برای درمان آکنه 
ایمن بوده و می تواند بدون نیاز به نسخه )OTC( به فروش برسد. 
البته اعضای پانل در مورد اینکه روی برچسب اطالعاتی آن چه باید 

نوشته شود، اختالفاتی دارند.
 )NDAC( کمیته مشورتی داروهای غیرتجویزی سازمان غذا و دارو
دریافت که پروفایل ایمنی و کلیت داده ها در مورد ژل 0/01 درصد 
آداپالن adapalene به اندازه ای کافی هستند که اجازه دهد این دارو 

بدون نیاز به نسخه پزشک به فروش برسد.
آداپالن با نام تجاری دیفرین Differin یک رتینوئید )گرفته شده 
از ویتامین A( موضعی است که بوسیله کمپانی سوئیسی گالدرما 
Galderma تولید و برای درمان آکنه در کودکان 12 سال و بزرگتر 

اندیکاسیون استفاده دارد.
نقطه مرکزی بحث اعضای این پانل در مورد ایمنی محصول بود، 
خصوصا استفاده بالقوه آن در میان زنان باردار یا زنانی که قصد باردار 
شدن دارند. خطر ایمنی آن در برابر مزایای دیگرش در یک گروه 
بزرگ سنجیده شده است: سازمان غذا و دارو می گوید، در حدود 85 
درصد نوجوانان و 12 درصد بزرگساالن مونث تحت تاثیر آکنه قرار 
دارند. در حالی که رتینوئید موضعی، آداپالن، اگر به صورت خوراکی 
و با دوزی باالتر از آنچه در مصرف پوستی آن به دست می آید، به 
حیوانات داده شود، تراتوژن است، در برچسب اطالعاتی جدید آن 
مطلبی در مورد کنترااندیکاسیون مصرف آن در این دسته از زنان چیزی 

نوشته نشده است. 
این نخستین بار است که دارویی به دسته داروهای بدون نیاز به نسخه 
پیوسته که سیگنال های توکسیکولوژی قابل توجهی برای آسیب به جنین 
از آن دریافت شده است. اما باید توجه داشت که سطح خطر مناسب آن 
در شرایط بدون نیاز به نسخه، به میزان پروفایل جذب آن بستگی دارد.
آداپالن در سال 1996 در آمریکا مجوز بازاریابی خود را دریافت 
کرد و در حال حاضر نیز در 82 کشور ثبت شده است. فقط کشور 
روسیه بوده که در این مدت اجازه بازاریابی ژل 0/1 درصدی آداپالن 

را صادر کرده بود.
نظر پانل مشورتی سازمان غذا و دارو بازتابی از توافق آن با استدالل 
تولید کننده آداپالن است که می گوید خطر تراتوژنسیتی آن با یک حاشیه 

بسیار گسترده ایمنی، کم است.
 developmental and reproductive محققان در کمیته
بالقوه  toxicology می گویند: »زمانی که شما همه سیگنال های 
مطالعات توکسیکولوژی تولید مثلی و تکاملی را برای تعیین خطر 

انسانی آن درنظر می گیرید، هیچ چیزی نخواهید یافت.«
یکی از اعضای پانل که از OTC شدن این کرم موضعی حمایت 
کرده، متذکر می شود زمانی که در مطالعات حیوانی مشخص شده 
دوزهای باالی آن )25 و 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( 
باعث رخداد مالفورماسیون هایی می شود، یعنی فقط دوزهای باالی آن 
است که تراتوژن هستند. در این مورد، مطالعات به اندازه کافی نگرانی ها 

را در مورد خطرات موالیدی برطرف می کنند.
مطالعات  براساس  می گویند،  دارو  و  غذا  سازمان  متخصصان 
فارماکوکینتیک در حیوانات  و داده های حداکثر استفاده در انسان ها، 
حاشیه ایمنی دارو حداقل 70 برابر کاربرد پوستی آن است. البته با توجه 
به آنکه مطالعات حیوانی نمی توانند همیشه با دقت اثرات انسانی را 

پیش بینی کنند، حساسیت انسانی ناشناخته است.
پیش از اعالم نظر سازمان غذا و دارو، شرکت سازنده داده های خود 
را در زمینه استفاده از آن منتشر کرد. این کرم موضعی باید روزانه یکبار 

و فقط برای درمان آکنه استفاده شود.
Reuters :منبع

تائید داروی آکنه آداپالن 
برای عرضه بدون نیاز به نسخه اضافه وزن عامل محافظت در مقابل استروک هموراژیک؟

سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد، طی 
یک روند تسریع شده، داروی تزریقی »اتپلیرسن« 
 Exondys 51 را با نام تجاری eteplirsen
و محصولی از شرکت دارویی Sarepta، برای 
درمان بیماران مبتال به دیستروفی عضالنی دوشن 

تائید کرده است.
بیمارانی  برای  اختصاصا  »اتپلیرسن«، 
تائید  موتاسیون  که  دارد  تجویز  اندیکاسیون 
شده ژن دیستروفین را برای پشت سر گذاشتن 
اگزون 51 دارند. این موتاسیون در حدود 13 
درصد از نزدیک به 9 هزار تا 12 هزار بیمار 
مبتال به دیستروفی عضالنی دوشن را در ایاالت 
متحده تحت تاثیر قرار می دهد. تائید تسریع شده 
»اتپلیرسن«  اولیه،  داده های  براساس  دارو  این 
را در اختیار بیماران قرار می دهد، اما محققان 

همچنان در انتظار اطالعات بیشتری در مورد اثربخشی 
این دارو از طریق یک کارآزمایی بالینی تائیدی است که 
کمپانی سازنده باید پس از تائید این دارو آن را انجام دهد.
راه منتهی به تائید »اتپلیرسن«، تاکنون راهی ناهموار بوده 
است. در اواخر آوریل 2016، کمیته مشورتی داروهای 
سیستم عصبی مرکزی و محیطی سازمان غذا و داروی 
آمریکا به این نتیجه رسید که مطالعات انجام شده روی 
داروی مذکور   نتوانسته اند شواهد قانع کننده ای را در زمینه 
اثربخشی »اتپلیرسن« در بیماران مبتال به دیستروفی عضالنی 

دوشن فراهم آورد.
اما این پایان ماجرا نبود. 3 عضو کمیته مذکور به این 
نتیجه رسیده بودند که شواهد قابل توجهی وجود دارند 

که از اثربخشی »اتپلیرسن« در بیماران مبتال به دیستروفی 
عضالنی دوشن حمایت می کنند. در حالی که 7 عضو 
دیگر پانل به این نتیجه نرسیده و 3 عضو دیگر نیز رای 
ممتنع داشتند. در همین زمان، نیاز مبرم جامعه بیماران به 

یک داروی تائید شده غیرقابل انکار بود.
در اواخر ماه می 2016، سازمان غذا و داروی آمریکا 

تصمیم گیری خود را در این زمینه به تعویق انداخت. 
دیستروفی عضالنی دوشن یک بیماری نوروموسکوالر 
وابسته به X ارثی پیشرونده، ناتوان کننده و درنهایت کشنده 
است که در اثر موتاسیون های ژن دیستروفین ایجاد می شود. 
این موتاسیون ها باعث اختالل در ساختار mRNA شده و 
نتیجه آن، فقدان دیستروفین است. »اتپلیرسن« باعث پرش 

اگزون 51 در mRNA می شود. در نتیجه، تولید 
پروتئین دیستروفین کوتاه اما نسبتا عملکردی 

افزایش پیدا می کند.
تائید تسریع شده »اتپلیرسن« براساس داده های 
مطالعه ای اعالم شد که نقطه پایانی آن، افزایش 
دیستروفین در سیستم عضالنی اسکلتی بعضی 
از بیماران درمان شده با »اتپلیرسن« بوده است. 
سازمان غذا و داروی آمریکا براساس این داده ها 
به این نتیجه رسیده که داروی مذکور می تواند 
باعث افزایش تولید دیستروفین به مقدار قابل 
قبولی شود و منفعت بالینی به بیماران مبتال به 
دیستروفی عضالنی دوشن با موتاسیون تائید 

شده برساند. 
بهبود  جمله  از  »اتپلیرسن«،  بالینی  مزیت 
 Sarepta عملکرد موتور، هنوز به اثبات نرسیده و
Therapeutics باید با انجام یک کارآزمایی بالینی، بتواند 

مزیت بالینی آن را نیز تائید کند.
این کارآزمایی، باید به طور اختصاصی به این موضوع 
بپردازد که آیا »اتپلیرسن« عملکرد موتور را در بیماران مبتال 
به دیستروفی عضالنی دوشن، که موتاسیون اثبات شده 
در ژن دیستروفین برای پرش از اگزون 51 دارند، ارتقا 
خواهد داد یا خیر. اگر این کارآزمایی در نشان دادن این 
مزیت بالینی با شکست مواجه شود، سازمان غذا و دارو 

احتماال تائیدیه خود را پس خواهد گرفت.
شایع ترین عوارض جانبی این دارو در بیماران مصرف 

کننده، عبارت بودند از اختالل تعادل و استفراغ.
Reuters Health :منبع

تائید »اتپلیرسن« برای دیستروفی عضالنی دوشن

پژوهشگران دانشگاه هوستون قصد دارند 
با حمایت 4 میلیون دالری که از مؤسسه ملی 
بیماری های عفونی و آلرژی دریافت شده، روی 
ساخت نانوابزار قابل کاشت در بدن برای مقابله 

با ایدز استفاده کنند.
روی ساخت  در سراسر  زیادی  گروه های 
محققان  اخیرا  دارند.  فعالیت  داروی ضدایدز 
مؤسسه هوستون موفق به دریافت 4 میلیون دالر 
حمایت مالی برای انجام آزمون روی ابزار قابل 
کاشت بدن شدند که قادر است با رهاسازی دارو، 

بدن را در برابر خطر ویروس HIV مصون دارد.
ملی  مؤسسه  توسط  مالی  حمایت  این 
بیماری های عفونی و آلرژی اعطا شده است. 
این حمایت مالی چند میلیون دالری قرار است 
در مدت 5 سال برای بهبود سیستم رهاسازی 
نانوکانال اختصاص یابد. با این روش می توان 
دارو را با نرخی ثابت و در طول زمان به بدن 
تزریق کرد، بدون این که نیازی به دریچه، منبع 

تغذیه یا یک پمپ خارجی باشد.
گراتونی از مدیران این موسسه و رهبر این 

پروژه در حال حاضر نتایج مطالعات اولیه را 
منتشر کرده که حاکی از موفقیت این ابزار در 
رهاسازی تنوفویر آالفنامید دارد. این دارو به 
دمت 21 روز در بدن حیوانات آزمایشگاهی 

رهاسازی شده است.
به  ابزار  این  توسعه  پروژه،  این  از  هدف 
گونه ای است که بتوان به مدت 60 روز دارو 
را در بدن رهاسازی کرد. گراتونی می گوید: 
»این ابزار در طول این پروژه در 3 تا 10 برنامه 
مختلف مورد استفاده و آزمایش قرار خواهد 

گرفت. همچنین قرار است این ابزار در ایستگاه 
بین المللی فضایی نیز طی 5 سال آینده مورد 

آزمایش قرار گیرد.«
در  که  بیماران  برخی  در  حاضر  حال  در 
معرض خطر ویروس ایدز قرار دارند، از داروی 
Truvada استفاده می کنند که ترکیبی از دو 
داروی تنوفویر آالفنامید و امتریسیتابین است. 
این دارو می تواند مانع از عفونت ویروس ایدز 
شود. این دارو در برخی بیماران اثربخشی کمی 
شود.  ارائه  آن  برای  جایگزینی  باید  و  دارد 
محققان معتقدند که این ابزار قابل کاشت در 
بدن می تواند به صورت کنترل شده با غشاءهای 

نانوکانال دار خود دارو را در بدن رهاسازی کند. 
ابعاد کانال های این ابزار بسیار نزدیک به ابعاد 
مولکول های دارو است. این بازار زیرپوست 
تزریق شده و در صورت نیاز می توان آن را 
با دارو شارژ مجدد کرد. در صورتی که این 
پروژه با موفقیت انجام شود، محققان در قدم 
بعد به سراغ انجام آزمون بالینی خواهند رفت.
براساس اطالعیه سازمان جهانی بهداشت، 
37 میلیون مبتال به ویروس ایدز در جهان وجود 
دارد که در سال 2014، بیش از 2 میلیون نفر 

به این جمعیت اضافه شده است.
Nano :منبع

حمایت 4 میلیون دالری از نانوابزار  ضد ایدز قابل کاشت در بدن

BMIافزایشاستروکایسکمیکباافزایش

پژوهشگران یک تیم تحقیقات بین المللی 
با استفاده از روش جدیدی موفق به تولید 
ساختارهای سه بعدی از جنس گرافن شدند 
که می تواند برای کاشت استخوان استفاده 
شود. تحقیقات اخیرا محققان دانشگاه رایس 
نشان می دهد که می توان قطعات و تکه های 
گرافن را به هم متصل کرد و در نهایت ماده ای 
مناسب برای ایمپلنت استخوان تشکیل داد.
این گروه تحقیقاتی معتقد است این روش 
می تواند منجر به تولید اشکال پیچیده شود 
از  بسیار ساده تر  آن  با  کار  که  در حالی 
فلزاتی نظیر تیتانیوم است. سخار تیواری 
از محققان این پروژه می گوید: »یکی از 
است  آن  ماده  این  مزیت های  بزرگترین 
و  متخلخل  داشته،  باالیی  استحکام  که 
زیست سازگار است.« تف جوشی پالسما 
معموال برای تولید قطعات پیچیده نظیر 

سرامیک استفاده می شود. 
تیواری می گوید: »این روش از یک جریان 
پالسی باال برای گداختن ورق ها استفاده 
می کند. شما به یک ولتاژ باال نیاز دارید و 
دیگر به فشار و دمای باال نیازی نیست.« 
این گروه با این روش موفق به ساختن 
ماده  متخلخلی شدند که دارای 50 درصد 
تخلخل است، به طوری دانسیته آن نصف 
گرافیت و یک چهارم تیتانیوم است با این 
حال استحکامی در حدود 40 مگاپاسکال 
دارد که برای ایمپلنت استخوان کافی است. 
این گروه تحقیقاتی دانسیته این ماده را با 
استفاده از ولتاژ کنترل کردند. در این روش 
که در دمای اتاق انجام می شود، ساختارهایی 
با دانسیته مختلف از گرافن ایجاد می شود. 
نمونه های تولید شده با این روش تحت 
آزمایش فشار قرار گرفتند که این کار با 
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی 
انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه حاولی 
2 تا 5 الیه می تواند تا 70 میکرونیوتن را 

تحمل کند.
NBIC :منبع

داربستی برای ایمپلنت 
استخوان

تـازه هـا

بــدانیـم
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پرونده »سالمت«
در آستانه روز جهانی سل

هم پیمان 
تا پایان سل

عالمت اصلی سل ریوی، سرفه طول کشنده 
است. اگر سرفه بیش از 2 تا 3 هفته طول بکشد و 
فرد دارای خلط خونی یا خلط همراه با رگه های 
خون باشد باید از لحاظ سل بررسی شود. البته 
بیماری های دیگری هم می توانند با این عالئم 
همراه باشند اما چنین فردی حتما باید آزمایش 
خلط بدهد. سل ریوی با ... صفحه های 18 و 19

بازگشت به زندگی

بعد از 
سرطان

شوکه شده بودم؛ در حدی که برای چند 
دقیقه نتوانستم هیچ جوابی بدهم. بعد از انجام 

ماموگرافی خانم دکتر من را برای نمونه برداری 
فرستادند. روز بعد از آزمایشگاه با من تماس 

گرفتند و گفتند باید آزمایش تکمیلی انجام بدهم 
که با مشورت خانم دکتر نیازی به آزمایش مجدد 
نبود. خانم دکتر بعد از دیدن نتیجه نمونه برداری 
گفتند باید عمل شوم. از من پرسیدند: »چه زمانی 

آمادگی داری؟«... صفحه  23

بازگشت به زندگی

بعد از 
اسیدپاشی

حتی در دورترین رویاهایم فکر نمی کردم 
چنین اتفاقی بیفتد، به محلی شبیه اینجا بیایم 
و روی یک استیج بزرگ راه بروم.« رشما در 

اولین مصاحبه خود خارج از هندوستان گفت 
او امیدوار است بتواند حرکت و جنبشی را 

پیش ببرد که فروش اسید را در هند محدود کند. 
حضور نوجوان هندی زیر نور پروژوکتورهای 

سالن نمایش مد، اولین اقدام و حرکت او در 
جهت رسیدن به هدفش نبود... صفحه  26

صفحه 5
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پزشک معالج زنده یاد عباس کیارستمی
سکوتش را شکست

گفت وگو
با دکتر

میر
ایثار خون

 در ماه
خون و ایثار

چاپ
فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای  دوم

حسینی را تسلیت می گوییم

پیشنهاد »سالمت« 
به ارادتمندان

ساالر شهیدان)ع(

اکرم محمدی: چهار ماه از مرگ کارگردان مولف 
اما هنوز سروصداها  ایران می گذرد  سینمای 
درباره علت وچرایی مرگ او تمام نشده. داستان از 
جایی شروع شد که خانواده مرحوم کیارستمی به 
روند درمان پدر اعتراض کردند و از پزشک معالج 
او به دلیل قصور در درمان شکایت کردند. حاال 
حکم صادر شده؛ حکمی که هر دو طرف دعوا 
به آن اعتراض دارند. دکتر احمد میر،  متخصص 
جراحی عمومی، یکی از دوطرف ماجراست؛ 
ماجرایی که حاال با صدور حکم، ابعاد تازه ای پیدا 
کرده. او انتظار چنین حکمی را نداشته و می گوید 
که می خواهد از حقش دفاع کند. آنچه در ادامه 
از گفت وگوی روزنامه  می خوانید، گزیده ای 
»سپید« با دکتر میر، پزشک معالج زنده یاد عباس 

کیارستمی،  است.

* آقای دکتر! شما حکم را دیده اید؟ انتظار داشتید 
چنین حکمی صادر شود؟

بیمارستان جم  به  از راه پست دیروز  حکم را 
فرستاده اند.هنوز به دستم نرسیده.اماامروز خودم 
به نظام پزشکی مراجعه کردم و یک کپی از حکمم 
را گرفتم. مطلقا چنین انتظاری نداشتم که حکم به 
این سنگینی برای مشکالت و قصوری که می گویند 
پیش آمده و من می گویم پیش نیامده، برایم صادر 
کنند.خوشبختانه قانون این اجازه را به من می دهد 
که از حقوق خودم دفاع کنم و به این حکم اعتراضم 
را نشان بدهم.البته این اعتراض به این معنی نیست که 
نظام پزشکی یا کارشناسان کارشان را درست انجام 
نداده باشند.شاید زبان من قاصر بوده و آن طور که 
باید وشاید، مسایلی را که برای پرونده الزم بوده، 
نتوانستم درست توضیح بدهم و شاید با ابهاماتی 
روبرو بودند که چنین حکمی برایم صادر کردند.در 
نتیجه حتما من به این حکم اعتراض می کنم، برای 
اینکه امکان این را داشته باشم که دوباره در برابر 
کارشناسان نظام پزشکی قرار بگیرم و توضیحاتی 
که باید، بدهم. امیدوارم این بار مثمر ثمر باشد و 
همکاران نظام پزشکی هم بیشتر متوجه شوند که 
ما قصوری در درمان آقای کیارستمی نکردیم. آقای 
کیارستمی با اینکه عوارضی برایشان پیش آمد، بعد 
از عمل جراحی، درمان شدند وبه منزل رفتندوبعد  
ازچند وقت به خواست و میل خود وخانواده شان 
به خارج از کشور سفر کردند و به دالیل ناشناخته ای 
در فرانسه فوت کردند. من در درمانی که انجام دادم، 
نه برای خودم، نه برای بیمارستان، نه برای همکاران 
بیمارستانی در بیمارستان جم و حتی بیمارستان آراد 
هرگز کوتاهی وخطا   یا قصوری نمی بینم. درنتیجه 
از حق خودم برای اعتراض و دفاع استفاده می کنم 

تا توضیح بیشتری  برای روشن شدن پرونده بدهم.
* شنیده ایم که قرار بوده پدرتان مرحوم کیارستمی 
را جراحی کنندولی بعد شما جراحی کردید. این 

صحت دارد؟
آقای  ندارد.  صحت  به هیچ وجه  ادعا  این  نه، 
کیارستمی از قبل با من آشنایی کوچکی داشتند و 
مرا می شناختند.من هم ایشان را در حد سالم و علیک 
می شناختم. ایشان بعد از بررسی هایی که کردند، نزد 
من آمدند. اصرار هم داشتند که این عمل تا قبل از 
عید انجام شود. ایشان پدر مرا نمی شناختند.پدر 
من دکتر علی محمد میر 93 ساله است و بیش از 
10 سال است که اصال جراحی نمی کند... البته هر 
جراح، کمک جراح هم دارد.این قانونی است که 
وزارت بهداشت ونظام پزشکی و جامعه جراحان 
گذاشته اند که ما بدون کمک همکار خود جراحی 
و  بزرگ  جراحی های  در  خصوص  به  نکنیم؛ 
سنگین.در نتیجه من خودم ایشان را جراحی کردم 
و دست هیچ همکاری هم ایشان را نسپردم.جراحی 
دوم را هم خودم انجام دادم. ایشان به دلیل دریافت 
که  می کردند  انعقادی خونریزی  داروهای ضد 
آن دارو هم جزو پروتکل بود و باید داده می شد. 
متاسفانه این داروها مثل چاقوی دو لبه هستند. شما 
یک دوز را به یکی می دهیدو هیچ اتفاقی نمی افتد 
و همان دوز را به دیگری می دهید و خونریزی 

کرده  دریافت  را  دارو  این  می کند.ایشان 2دوز 
بودند.ما 48 ساعت صبر کردیم اثر این دارو از بدن 
بیمار برود یا کمرنگ شود. در این دوران به ایشان 
فرآورده های خونی و خون هم زدیم. مدام هم باالی 
سرشان بودیم... وقتی دیدیم خونریزی ادامه دارد، 
تصمیم گرفتیم شکم را باز کنیم. در این جورمواقع، 
ما همیشه با خونریزی مبهمی روبرو می شویم که 
منشا خاص شریان یا وریدی ندارد.در این موارد 
به خاطر استفاده از داروهای غیرانعقادی از همه جا 
خون می آید.ماهمه خون ها را جمع کردیم و از آن به 
بعد خونریزی نکردند.بعد از آن عمل بیشتر از یک 

واحد خون به ایشان نزدیم.
* شما پزشک معالج ایشان بودید ولی در این 
دوران هرگز پاسخ و واکنشی از شما ندیدیم. 

چرا؟
من پیش از پاسخگویی به این پرسش باید یادآور 
بشوم که درگذشت عباس کیارستمی ضایعه جبران 
ناپذیری برای فرهنگ و هنر این مرزو بوم است و 
فقدان چنین فرد و استعدادی برای همه ما تاثربرانگیز 
و دردناک است، بنابراین وظیفه خودم می دانم که به 
همه هنرمندان و هنردوستان و کلیه جامعه هنردوست 
ایران تسلیت بگویم. اما چرا من تا امروز سکوت 
اختیار کردم؟ چون مباحث زیادی در این باره وجود 
داشته و پاسخ به آنها نیاز به کارشناسی علمی دارد. 
هدفم این بود که اجازه بدهم کارشناسان به این موارد 
رسیدگی کنند تا در کمال استقالل بتوانند رأی خود 
را اعالم کنند. به همین دلیل در مقابل تمام حرف ها 
و حتی اهانت ها سکوت کردم تا به نتیجه ای عادالنه 
برسیم. ضمن اینکه برخی اظهارنظرها صرفا برای 
مطرح بودن انجام می شد و بنده نمی خواستم ابزار 
این فرایند باشم. من فکر می کنم پزشک وظیفه دارد 
در هر حال رفتاری نمونه داشته باشد و بیمارانمان نیز 

از ما چنین انتظاری را دارند...
* مرحوم کیارستمی با چه عالیمی به شما مراجعه 

کردند؟
ایشان با کم خونی در بیمارستان دیگری مورد بررسی 
قرار گرفته بودند و نتایج آزمایش ها و کولونوسکوپی 
و پاتولوژی نشان می داد که باید جراحی شوند... 
وقتی به من مراجعه کردند، درباره این مساله با هم 
صحبت کردیم و به توافق رسیدیم تا پس از قطع 
داروهای ضدانعقادی که مصرف می کردند، به 

بیمارستان بیایند و جراحی شوند. 
* بیماری ایشان چه بود؟

من مثل هر پزشک دیگری به سوگندی که خورده ام، 
پایبندم. قانون هم حفظ اسرار پزشکی را مقرر کرده 
است. بیماری جزو اسرار پزشکی است. قبال هم 
از من سوال شد و از پاسخ  سر باز زدم چون آقای 
کیارستمی چنین اجازه ای به من نداده بود تا درباره 
بیماری شان با کسی صحبت کنم. امروز هم بر همین 
موضع اصرار دارم. اگر خانواده ایشان چنین اجازه ای 

به من بدهند، دراین خصوص صحبت 
می کنم؛ وگرنه،  نه.

* ایشان کی و چرا بستری و جراحی 
شدند؟

ایشان در بعدازظهر 17 اسفند جراحی 
شدند و به مشکلی دچار بودند که اگر 
نزدیک  آینده ای  در  نمی شدند،  عمل 
می کرد.  تهدیدشان  زیادی  خطرات 
عملشان هم با موفقیت به انجام رسید و 

به بخش مراقبت های ویژه منتقل شدند. 
* عمل دومشان به چه علت بود؟ در 
کیفرخواست آمده که شما در این عمل 

تاخیر کرده اید.
عمل دوم به علت بروز خونریزی بود. 
ایشان به مدت 2 روز داروی ضدانعقاد 
خون دریافت کرده بود و ما مدت 48 
ساعت فرصت دادیم تا اثر این دارو از بین 
برود. در طول این مدت، من و همکارم دکتر 
ناصری و همه پزشکان مشاور و مسووالن 
ICU بر بالین ایشان حاضر بودیم. خون 
و فراورده های خونی به ایشان تزریق شد 

و در این مدت هرگز افت فشار، کم کاری کلیه یا 
عالیم DIC نداشتیم. بررسی بالینی، سونوگرافی و 
سی تی انجام شد و روز 20 اسفند دوباره عمل شدند. 
خونریزی مهار شد، بدون اینکه منشأ خونریزی یافت 
شود. از آن به بعدنیز با مشکل خونریزی مواجه نشدیم. 
توجه بفرمایید که اقدام جراحی در بیماری که داروی 
ضدانعقاد دریافت کرده، پیش از قطع دارو خطرناک 

است.
* و شما بعد از همین عمل به مسافرت رفتید؟

آقای کیارستمی بعد از عمل دوم، روند بهبودی کامال 
رضایت بخشی داشتند. بعد از عمل فقط یک واحد 
خون تزریق کردیم و دیگر نیازی به تزریق خون نشد. 
هموگلوبین رفته رفته به حد نرمال برگشت و از لحاظ 
کلیوی، قلبی، ریوی و عملکرد روده کامال خوب 
بودند. تغذیه بامایعات شروع شد و هموگلوبین 
11 داشتند. در چنین شرایطی بود که بعد ازظهر 
روز 29 اسفند، 9 روز بعد از عمل دوم، در حالی که 
در موقعیت پایدار قرار داشتند، با ایشان صحبت و 
اعالم کردم با موافقت ایشان به سفر خواهم رفت و 
گفتم چنانچه با سفر من موافق نباشند، در کنار ایشان 
خواهم ماند و این به خاطر ارادت خاصم به آقای 
کیارستمی بود، وگرنه پزشک در صورتي که جانشین 
باصالحیتی به جای خود معرفی کند، مکلف نیست 
برای سفر از بیمارش اجازه بگیرد. آقای کیارستمی 
و برادرشان و پسرشان با سفر من موافقت کردند. 
من هم جانشین انتخاب کردم؛ آقای دکتر ناصری، 
متخصص جراحی عمومی که در عمل اول و دوم در 
کنار من بودند و از ریزه کاری بیماری و پرونده ایشان 
مطلع بودند. آقای کیارستمی کوچک ترین مخالفتی 

نشان ندادند و با اجازه ایشان و خانواده شان و تعیین 
جانشین، من به سفر رفتم. من زمانی به مسافرت 
رفتم که شرایط ایشان کامالپایدار ومطلوب بود و 
خونریزی نداشتند. هیچ جراحی بیمار خودش را در 

شرایط بد رها نمی کند ونمي رود.
* و در غیاب شما چه اتفاقی افتاد؟

ایشان در روز دوم فروردین با وضعیت خوب از 
بخش مراقبت های ویژه به بخش منتقل شدند و 
در وضعیت بسیار خوبی به سر می بردند تا اینکه 
چند روز بعد آقای دکترناصری تشخیص دادند که 
ایشان دچار عفونت کیسه صفرا شده. این عفونت 
هیچ ارتباطی به عمل اول و دوم ندارد و ممکن است 
برای هر کسی اتفاق بیفتد. آقای دکتر ناصری کیسه 
صفرا را عمل کردند و بعد از عمل هم ایشان روند 
بهبودی داشتند تا اینکه دوباره دچارتب و درد شکم 
شدند و بعد از مشورت با جراحانی که در آن دوران 
در تهران حضور داشتند، ایشان دوباره عمل شدند. 
این بار محل دوخت دچار نشت شده بود. سطح 
قدامی حالب چپ مشکل پیدا کرده بود و البته حالب 
به هیچ وجه قطع نشده بود،  بلکه به علت خونگیری 
نوعی  دچار  دارند،  باال  که حرارت  وسایلی  با 
سوختگی شده بود، بدون اینکه قطع شده یا نشت 
داشته باشد. برای ایشان کولوستومی گذاشته شد و 
از متخصصان اورولوژی دعوت شد و حالب مورد 
ترمیم قرارگرفت و این عمل با موفقت به پایان رسید. 
با اینکه ایشان دچار عوارض شده بودند، تیم پزشکی 
که در آن زمان در تهران حاضر بود، تشخیص درست 
گذاشت و درمان های درستی انجام داد. من در طول 
مسافرتم پیوسته از راه تلفن و فضای مجازی از طریق 

گزارشات دکتر ناصری در جریان لحظه به لحظه روند 
درمان بودم و درباره هر تصمیمی با من هماهنگی و 

مشورت می شد. 
* پس چرا در همین دوران، وزیر بهداشت، 
گروهی را برای پیگیری درمان مرحوم کیارستمی 

مامور کردند؟
وزیر محترم بهداشت در روز 12 فروردین از آقای 
عباس کیارستمی دیدار کردند و در این دیدار گروهی 
از متخصصان مطرح جراحی، داخلی، آی سی یو و 
عفونی با ایشان همراه شدند و با بررسی هایی که انجام 
دادند، متفق القول بودند که درمان آقای کیارستمی 
به خوبی انجام شده و کوتاهی انجام نشده و بنده هم 
به عنوان پزشک معالج، گزارشات مرتبی را به صورت 
روزانه به دفتر آقای دکتر  هاشمی ارسال می کردم... 
و بارها از راهنمایی های گروه منتخب وزارتخانه 
استفاده کردم و بسیاری از تصمیمات را با کمک این 
بزرگواران گرفتیم و تا زمانی که آقای کیارستمی در 
بیمارستان بودند، از راهنمایی های این گروه همیشه 
بهره مند بودیم. توجه بفرمایید که این فرایند به علت 
اهمیت خاص فرهنگی و اجتماعی ایشان بود و 
 برای هر بیماری چنین امکاناتی فراهم نیست...

ایشان بعد از این اعمال جراحی سنگین از بخش 
مراقبت های ویژه به بخش معمولی منتقل شدند و در 
این دوران روند درمان خوبی را طی کردند و در تاریخ 
7 اردیبهشت از بیمارستان ترخیص شدند. مسلما 
فردی که 4 جراحی سنگین پشت سر گذاشته و چند 
روز در بیمارستان بستری بوده با وضع جسمانی 
طبیعی به خانه برنمی گردد. از لحاظ جسمانی 
ضعیف بودند و از لحاظ روحی دوران سختی را 
گذرانده بودند ولی در ضمن ما با فردی 
قوی روبرو بودیم که از لحاظ روحی و 
از نظر جسمی مطمئن بودیم در منزل هم 

می تواند روند بهبود را ادامه بدهد... 
* اگر قرار بود دوباره درمان ایشان 
را به عهده بگیرید، چه تغییری در 

درمان هایتان می دادید؟
ما آنچه انجام دادیم، از روی قواعد و 
اصول پزشکی بوده و ایشان در این 
درمان ها دچار عوارض شدند. عارضه 
در نهاد درمان ها پنهان است. متاسفانه 
داد  رخ  ایشان  برای  زیادی  عوارض 
ولی ما همه را تشخیص دادیم و درمان 
کردیم و ایشان ترخیص شدند...اگر 
قرار بود این فرآیند تکرار شود، دقیقا 
همان کارهایي را انجام مي دادیم که 

انجام داده ایم...
را  ایشان  شما  که  شد  *  گفته 

نمی شناختید!
آخر مگر می شود؟ من اگر از پشت کوه 

هم آمده بودم، باالخره فیلم آن بچه ای که از مدرسه 
به خانه می رفت را دیده بودم اما حاال اسمش را یادم 

نیست. اسمش چه بود؟
* خانه دوست کجاست؟!

بله. من این فیلم را در سوییس دیدم... این حرف ها 
تاسف بار است و ناخودآگاه روی فکر مخاطبان 
کارشناسان  ذهن  روی  حتی  می گذارد.  تاثیر 
سازمان نظام پزشکی، روی فکر همکاران و ذهن 
مردم... ممکن است عده ای یا یک آقای هنرمندی در 
روزنامه نتواند احساسش را کنترل کند و افکارش 
را نتواند جمع کند و تحت تاثیر جوی قرار بگیرد و 
حرفی بزند اما او یک نفر است. این تلفن من است. 
حدود 20 تا 30 نفر از تمام ایران به من بدوبیراه 
گفتند و فحش های بدی به خانواده من دادند. خب 
اینها تنها 30 نفر هستند اما ایران 80 میلیون جمعیت 
دارد. 30 نفر بی ادب و  نزاکت هم در این میان پیدا 

می شود.
* اتفاقاتی که  در این مدت افتاد،تاثیری در زندگی 

شخصی شما داشت؟
خیلی! احساس می کنم از درون خیلی شکننده تر 
شده ام. من از خانواده ای پزشک هستم و سومین نسل 
از این خانواه جراح هستم. پدربزرگم، پدروعموهایم، 
همه جراح بودند و همیشه با اعتماد به نفس خیلی 
زیادی کار می کردم و این پیشه را به شدت دوست 
داشتم و فکر می کردم من همیشه کار درست را انجام 
می دهم. ممکن است موقعی یک مشکلی پیش بیاید 
اما این موضوع برای هر پزشک یا بهیاری ممکن است 
پیش بیاید و فکر می کردم که پاسخگو خواهم بود 
و کار اشتباه کم می کنم، چون هیچ کس نمی تواند 
بگوید کار اشتباه نمی کند. امروز با این جوی که ایجاد 
شده، نگران می شوم...من حتی زمانی که پدرم، مادرم، 
عمویم، پسرم و همسرم را جراحی کردم، به خودم 
نگفتم این زن من است یا این پدر من است و ممکن 
است هرلحظه برایش مشکلی پیش بیاید؛ بلکه فکر 
می کردم او هم یک بیمار است مثل تمام بیمارانم و 
هر کاری که برای بهبود بیمارانم از دستم بر می آمده ، 
انجام داده ام...من از لحاظ شخصی به کاری که انجام 
می دهم خیلی عالقه دارم و فکر می کنم در زندگی 
هیچ کار دیگری نمی توانم انجام بدهم. بیمارانم را 
 هم خیلی دوست دارم و فکرمی کنم با گذشت زمان 
می توانم از این دوران سخت بگذرم ودوباره آن 
آرامش فکری و روحی را پیدا کنم و مثل سابق با توان 
و انرژی و روحیه مثبت به بیمارستان بروم و مریض 

بیینم و جراحی کنم...

 بهنمام موذن
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رضاامیننژاد
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

اگر تاکنون تجربه ای از همراهی کودک خود در 
اتاق عمل داشته باشید، قطعا نگرانی های بسیاری 
در مورد بیهوشی و مخاطرات احتمالی آن و 
مسائل پیرامونی دیگر، ذهن شما را به خود 
مشغول ساخته و دوره پراضطرابی را برای شما 

پدید آورده است.
یکی از مسائل مورد توجه کارکنان درمان و 
از نگرانی ها و پرسش های روزمره مادران، 
و   (co-sleeping) کودک  با  خوابیدن 
 (bed sharing) سهیم شدن در تخت او
است. این دو واژه معموال به جای یکدیگر 
استفاده می شوند، اما واقعیت این است که 
این دو، بیانگر مفاهیم جداگانه ای هستند. 
مطرح  با کودک  از خوابیدن  وقتی سخن 
می شود، راه های متفاوتی از بودن در کنار 
کودک در هنگام خواب او مطرح می شود 
که لزوما به معنی سهیم شدن در تخت او 
نیست! به عبارت دیگر مادر می تواند در 
از تخت  اما  نزدیکی کودک خود بخوابد 

او استفاده نکند.
در جاهای مختلف دنیا باهم خوابیدن مادر و 
کودک به روش های گوناگونی انجام می شود، 
به همین دلیل مزایا و معایب آن نیز متفاوت 
است. برخی گونه های کنار هم خوابیدن، 
تامین کننده حفاظت فیزیکی برای کودک 
هستند. این حفاظت فیزیکی هم می تواند 
در برابر سرما باشد و هم می تواند منجر به 
طوالنی تر شدن زمان شیردهی شود که خود 
بر بقای کودکانی که رشد آهسته ای دارند 

خواهد افزود. 
باهم خوابی مادر و کودک و سهیم شدن در تخت، 
مدت هاست که به عنوان روشی برای بهبود رفتار 
والدین (parenting behavior) یا دلبستگی 
و   (attachment parenting) والدین 

تسهیل شیردهی شناخته شده است.
سهیم شدن در تخت و برخی انواع کنار هم 
خوابیدن در منابع مکتوب پزشکی سال های 
اخیر مورد چالش واقع شده و نظرات مخالف 
قابل توجهی را به خود معطوف ساخته است.

سهیم شدن تخت و مرگ و میر 
کودکان

نگرانی ها در مورد سهیم شدن تخت و افزایش 
مرگ و میر کودکان، به ویژه شیرخواران بیشتر 
ناشی از خطر خفگی مکانیکی و سندرم مرگ 
ناگهانی شیرخوار است. از این روی، برخی 
نهادها در جوامع پیشرفته هرگونه باهم خوابی 
کودک را با افراد بزرگسال، حتی مادر، در هر 
شرایطی منع کرده اند. این نهادها حتی در مورد 
استاندارد نبودن ایمنی تخت بزرگساالن برای 
خوابیدن کودکان هم هشدار داده اند که این خود 
تبعات و مخاطرات خوابیدن کودک را در یک 
محیط ناامن در پی خواهد داشت. به این شرایط 
ناامن می توان مواردی را که در آنها مادر در اثر 
مصرف دارو یا الکل اهمیتی به وضعیت خوابیدن 
کودک خود نداده نیز افزود (همچنانکه می دانیم 

وضعیت خوابیده روی شکم در شیرخواران یکی 
از مهم ترین عوامل خطرسازی است که می تواند 

منجر به مرگ ناگهانی شود). 
برای آنکه قدری از نگرانی مادران در مورد 
مرگ ناگهانی شیرخوار کاسته شود، این نکته 
را باید یادآور شد که دادن شیرمادر به شیرخوار 
با کاهش خطر مرگ ناگهانی وی همراه است، 
به ویژه اگر این روش، تنها روش تغذیه او در 

چهار ماه نخست زندگی باشد. 
ناگهانی  مرگ های  در  که  دیگری  نگرانی 
شیرخواران مطرح است، در مورد شیرخوارانی 
است که تخت خود را با مادر سیگاری سهیم 
می شوند. همین نگرانی منجر به این توصیه 
شده که شیرخواران تخت خود را با هیچ کدام 

از والدین سیگاری شریک نشوند!

گوناگونی فرهنگی
 شاید یک واقعیت خوشایند برای ما این باشد 
که مرگ های ناشی از سندرم مرگ ناگهانی 
شیرخوار در آسیایی ها که در آنها باهم خوابی 
مادر و کودک شایع است، کمتر دیده می شود. 
البته چرایی این تفاوت خود جای سخن بسیار 
دارد اما به همین بسنده کنیم که روش باهم 
خوابی مادر و کودک در فرهنگ آسیایی معموال 
مخاطرات کمتری را برای شیرخوار و کودک 

به همراه دارد. 
به  عادت  که  مادرانی  نگرانی  کاهش  برای 
خوابیدن در کنار کودک شیرخوار خود دارند، 
توصیه می شود یا از مصرف داروهای خواب آور 
پیش از خواب پرهیز کنند یا در موارد ناچاری، 
از خوابیدن در کنار شیرخوار خود بپرهیزند. 
عالوه بر این استفاده از یک بستر (تشک) سفت 
امنیت بیشتری را برای شیرخوار به همراه خواهد 
داشت تا استفاده از تشک  های نرم و کاناپه و 

تخت های آبی.

شاید یک دلیل برای کاهش مرگ های ناگهانی 
شیرخواران طی خواب در کنار مادر افزایش 
دفعات بیداری و کاهش مدت زمانی باشد که 
چهارم خواب  و  سوم  مرحله  در  شیرخوار 

به سر می برد. 
در هر حال خوابیدن مادر و کودک در شب 

قبل از عمل نیز از این قواعد مستثنی نیست.

عوامل موثر بر مرگ ناگهانی 
شیرخواران

عوامل مرتبط با والدین
 از عوامل مرتبط با والدین که می تواند منجر 
به مرگ ناگهانی شیرخواران شود می توان به 
مصرف الکل، خستگی و چاقی آنها اشاره کرد.

یکی بودن اتاق خواب کودک و پدر و مادر وی 
به طور ثابت شده ای در کاهش خطر مرگ های 
ناشی از سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار موثر 
است. شاید همین دیدگاه هم بتواند توجیهی 
برای بودن مادر در دوره زمانی پیرامون عمل 

در کنار شیرخوار خود باشد.
عوامل نوزادی

 خوابیدن با شیرخوار روی تخت مشترک به 
ویژه در شیرخواران با سن کمتر از 14-8 هفته 
می تواند منجر به افزایش خطر مرگ ناگهانی 

شیرخوار شود.
شیر دادن مادر و سهیم شدن در تخت!

همراهی تنگاتنگی بین خوابیدن در کنار شیرخوار 
و شیردادن به وی وجود دارد، به گونه ای که این 
شیرخواران 3 برابر طوالنی تر از دیگر شیرخواران 
شب ها شیر مادر خود را می خورند. نزدیک بودن 
و تماس حسی شیرخوار و مادر طی خواب 
موجب می شود مادر بالفاصله متوجه آماده بودن 
کودک برای خوردن شیر شود و آرامش روانی 
و اطمینان خاطری را برای هر دو آنها از حضور 

یکدیگر پدید آورد. 

شد،  گفته  آنچه   براساس 
 Academy of Breastfeeding Medicine
توصیه هایی را به ارائه کنندگان خدمات سالمت 
دارد که از منظر تمهیدات مقتضی در دوره زمانی 
پیرامون عمل، نگاهی گذرا بر آنها خواهیم داشت.

توصیه ها
1 چون خوردن شیرمادر بهترین روش تغذیه 
در شیرخواران است، هر توصیه ای که مانع از 
آن شود، نیاز به ارزیابی و سبک و سنگین کردن 
دارد و به راحتی نباید به مادر توصیه کرد که از 
دادن شیر خود به کودک امتناع ورزد. تصمیم 
در مورد مالحظات خاص داروهای هوشبر 
استفاده شده طی بیهوشی، فقط و فقط بر عهده 

متخصص بیهوشی است.
اقتصادی- فرهنگی،  شرایط  از  پرسش   2

اجتماعی، شیردهی و سایر جنبه های زندگی 

خانواده کودک، هم در آماده سازی بیمار برای 
بیهوشی و هم در مراقبت های پیرامون عمل 

دارای اهمیت خواهد بود.
3 چون در حال حاضر مدارک کافی برای 
ممانعت از هم خوابی مادر و کودک وجود ندارد، 
بهتر است در این مورد به آنها آموزش های کافی 
داده شود تا خطرات و مزایای خوابیدن را با 
کودک خود بدانند و بر روش های غیرایمن آگاه 
شوند و تصمیم آگاهانه ای در این مورد بگیرند.
اما اگر قرار شد شما به عنوان مادر شب ها با او 
بخوابید باید به نکاتی چند توجه بیشتری کنید:

1 در مورد مصرف الکل یا سیگار به پزشکان 
خود اطالعات کامل و دقیقی بدهید.

2 اگر در خانه در کنار شیرخوار خود می خوابید، 
وضعیت خوابیدن و جای خواب خود را به طور 

کامل برای پزشک خود تشریح کنید.
3 هنگام خوابیدن، کودک خود را در وضعیت 

طاق باز (supine) قرار دهید.
4 اطمینان یابید که بستر کودک صاف و سفت 
است و از استفاده از رختخواب نرم اجتناب کنید.

اتاق برای کودک شما سرد است،  5 اگر 
کارکنان درمانی را مطلع سازید و از پوشاندن 

سر بیمار با پتو و ... خودداری کنید.
6 هرگز کودک را روی بالش یا نزدیک به 

آن نخوابانید.
7 هرگز شیرخوار خود را روی تخت بزرگسال 

تنها رها نکنید.
8 به خاطر داشته باشید که تخت بزرگسال 
برای استفاده کودکان طراحی نشده و برای آنها 

ایمن نیست.
9 مطمئن شوید که چیزی که هنگام خواب 
به یک باره روی کودک و به ویژه سر او را 

بپوشاند در نزدیکی وی وجود نداشته باشد.
10 یکی از جایگزین های مناسب، استفاده از یک 
تشک سفت روی زمین و با فاصله از دیوارها است. 
جایگزین دیگر استفاده از تخت های مجزا اما کنار 
هم برای کودک و مادر با سطوح متفاوت است.
خوب بخوابید!

منبع:
ABM Clinical Protocol 6#: Guideline on 
Co-Sleeping and Breastfeeding

قبل از بارداري
1)حتما زماني باردار شوید که HbA1C شما در حد طبیعي 
یا نزدیک به طبیعي باشد. میزان طبیعي این آزمایش به روش 

آزمایشگاهي بستگي دارد که به آن مراجعه مي کنید.
2) از پزشک خود در مورد مصرف داروهاي مختلف خود حین 

بارداري سئوال کنید.
3) خانم هاي دیابتي نوع 2 که قندشان با داروهاي خوراکي پایین 
آورنده قند خون (قرص) کنترل مي شود، الزم است مصرف 
قرص را زیر نظر پزشک کنار بگذارند و انسولین درماني را 
به داروهاي دیگري  نیاز  از پزشک خود در مورد  آغاز کنند. 

چون اسیدفولیک، آهن و... نیز سئوال کنید.
4) حتما به چشم پزشک مراجعه کنید تا در صورت نیاز، درمان 

شوید. (لیزر درماني)
5- انجام آزمایش تیروئید براي شما بسیار مهم است.

سه ماه اول بارداري
1) کنترل قند خون: باید قند خون ناشتا و قبل از هر وعده 
اصلي غذا بین 60 تا 90، یک ساعت بعد از غذا زیر 140 و دو 

ساعت بعد از غذا زیر 120 میلي گرم درصد باشد.
2) کنترل قند خون به دفعات: براي تنظیم نیاز به انسولین با 
توجه به غذاي مصرفي، میزان قند خون و فعالیت جسمي باید 
دیابتي باردار روزانه 6 بار و شاید هم بیشتر قند خون خود 

را کنترل کند.
به  بار  به پزشک: حتما هر 4 هفته یک  به موقع  3) مراجعه 
پزشک دیابت خود و متخصص زنان مراجعه کنند، ضمنا الزم 
است در آغاز بارداري و سپس هر سه ماه یکبار ته چشم شما 

توسط چشم پزشک معاینه شود.

سه ماهه دوم بارداري
1) کنترل فشار خون: تقریبا از هفته 20، احتمال افزایش فشار 
خون وجود دارد. به همین دلیل الزم است در هر ویزیت توسط 

پزشک، فشار خون کنترل شود.
با  زنان  متخصص   22 تا   19 هفته  در  جنین:  رشد  کنترل   (2
سونوگرافي وضعیت جنین (سیر رشد اعضاي بدن جنین) را بررسي 

مي کند. سونوگرافي ها با نظر متخصص زنان انجام خواهد شد.
ids.org :منبع

 آمادگي براي باردار شدن 
در مادران مبتال به دیابت
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برای آنکه کودک  تان در خطر نباشد!
بــدانیـممادران و شیرخوارگان چگونه بخوابند؟

مهردادمنصوری
متخصص ارتوپدی

نشانگان مارفان نوعی بیماری مادرزادی و ژنتیکی است که در آن اختاللی در 
تولید بافت همبندی وجود دارد. بافت همبندی بافتی است که در همه بدن وجود 
دارد و مانند چسب سلول های بدن را به هم متصل می کند. در نشانگان مارفان 
این چسب ضعیف تر از معمول است. نشانگان مارفان از هر 5000 تولد در یک 
نفر وجود دارد. این بیماری در اثر اختالل در ژنی که روی کروموزم 15 قرار دارد، 
ایجاد می شود. این ژن در تولید پروتئین خاصی به نام فیبریلین در بافت همبند بدن 
نقش مهمی دارد. اختالل در تولید این پروتئین موجب ضعیف شدن بافت همبند 
می شود و این ضعف بیشتر خود را در سیستم اسکلتی، قلبی عروقی، چشم و 
پوست نشان می دهد. در 75 درصد موارد نشانگان مارفان انتقال فامیلی دارد. در 
این موارد وقتی یکی از والدین به این بیماری دچار می شود 50 درصد احتمال 
انتقال آن به فرزندش وجود دارد یعنی نیمی از فرزندان وی به این بیماری دچار 
می شوند. در 25 درصد دیگر هیچکدام از والدین به این بیماری مبتال نبوده اند ولی 
در اثر یک جهش ژنتیکی این بیماری در فرزند آنها ایجاد می شود. این کودکان 

هم وقتی بزرگ شوند بیماری را به نیمی از فرزندان خود منتقل خواهند کرد.
عالئم نشانگان مارفان: مهم ترین عالئم این بیماری عبارتند از:

 آنها اغلب (ولی نه همیشه) بسیار بلندقدتر از همساالن خود هستند. 
بدنی الغر و کشیده با دست ها و پاهای دراز دارند. انگشتان دست و پای آنها 
الغر و کشیده اند. بلند بودن انگشتان را آراکنوداکتیلی یا انگشتان شبیه عنکبوت 

می نامند. 
 مفاصل آنها شل و بسیار قابل انعطاف هستند.

 دچار نزدیک بینی و دیگر اختالالت چشمی هستند.
 صورتی باریک و کشیده، چشمان گود، فک کوچک، سقف دهان با 

قوس زیاد و دندان های نامنظم دارند.
 جلوی قفسه سینه آنها به داخل یا بیرون برآمده می شود.

 کف پای صاف دارند.
 دچار اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون مهره هستند.

 مشکالتی در یادگیری دارند.
 پزشک در معاینه خود ممکن است مشکالت زیر را هم در بیمار پیدا کند: 
آنوریسم یا گشاد شدن و اتساع آئورت، کالپس یا خوابیدن رگ روی خود،  
مشکالت دریچه ای قلب، مشکالتی در عدسی چشم یا کنده شدن شبکیه و 
اختالالت بینایی.  البته هر کسی که این مشخصات را دارد لزوما دچار نشانگان 
مارفان نیست. همه افرادی که ژن این بیماری را دارند عالئم بیماری را با یک 
شدت از خود نشان نمی دهند. عالئم بیماری در بعضی ها شدیدتر و در بعضی 
دیگر خفیف تر است. در بعضی افراد عالئم بیماری خود را در کودکی نشان 
می دهد و در بعضی دیگر ممکن است تا آخر عمر هم متوجه نشوند به این 
بیماری مبتال هستند و این می تواند خطرناک باشد. این بیماری در صورت 
وجود باید در سال های اولیه عمر تشخیص داده شود، چون در صورت عدم 
کنترل ممکن است عوارض مهمی برای فرد ایجاد کند. مهم ترین و شاید 
خطرناک ترین عارضه این بیماری پاره شدن آئورت در اثر اتساع شدید آن 
است که موجب مرگ ناگهانی فرد می شود. مشکل دیگر نارسایی دریچه های 
قلب است که می تواند موجب افزایش فشار به قلب و بدنبال آن نارسا شدن 

خود قلب شود.

نـشـانـگـان مـارفـان چـیـسـت؟

شماره 900  17 مهر 1395



 ترجمه: علی مالئکه

نتایج  که  جدید  بررسی  یک  سپید: 
آن به تازگی منتشر شده است، نشان 
در  جهان  مردم  سالمت  که  می دهد 
 life( حال بهبود است و امید به زندگی
expectancy( در حال افزایش است، 
اما پیشرفت در مبارزه با بیماری های 
ایجاد  درازمدتی  عوارض  که  مزمن 
مرگ   7 ۱۰مرگ،  هر  از  و  می کنند 
ناشی از آن هاست، به طور همگون و 

یکسان رخ نداده است.
بیماری ها«  جهانی  »بار  بررسی 
که نشان دهنده عوامل اصلی اختالل 
سالمت، ناتوانی و مرگ در هر کشور 
است، نشان داد امید به زندگی جمعیت 
جهان تا سال ۲۰۱۵، نسبت به سال 
۱۹۸۰ بیش از ۱۰سال افزایش  یافته 
است و به ۶۹ سال در مردان و 74/۸ 

سال در زنان رسیده است.
ازجمله عوامل اصلی این افزایش 
کاهش شدید میزان های مرگ ناشی از 

بسیاری از بیماری های واگیر یا عفونی ازجمله اچ آی وی/
ایدز، ماالریا و اسهال است. این بررسی نشان داد که میزان 
افرادی که از بیماری قلبی-عروقی و سرطان می میرند، 

نیز با سرعت کمتر کاهش  یافته است.
این بررسی ۲4۹ علت مرگ، ۳۱۵ بیماری و جراحت 
و 7۹ عامل خطرساز در ۱۹۵ کشور و قلمرو را در فاصله 

۱۹۹۵ و ۲۰۱۵ را تجزیه وتحلیل کرد.
کریستوفر موری، رئیس انستیتو سنجش و ارزیابی 
سالمت در دانشگاه واشنگتن که سرپرست این بررسی 
بود، گفت: »این نتایج تصویری ناهمگون از پیشرفت های 
بهداشتی در سراسر جهان ترسیم می کند که تا حدی 

مربوط به توسعه اقتصادی است.«
او در ژورنال لنست نوشت: »توسعه محرک بهبود 
سالمت است، اما تأثیرش در این مورد قطعی نیست.«

»ما کشورهایی را می بینیم که بسیار سریع تر از حدی که 
بتوان بر اساس درآمد، تحصیالت یا باروری توضیح داد، 
ازلحاظ بهداشتی پیشرفت کرده اند  و همچنین کشورهایی 
را مانند آمریکا می بینیم که نسبت به منابعی که در اختیار 

دارند، پیشرفت کمتری در بهداشت کرده اند.«
امید به زندگی سالم

این بررسی عالوه بر امید به زندگی، امید به زندگی 
سالم- شمار سال هایی را که افراد می توانند انتظار داشته 
باشند در وضعیت خوب ازلحاظ سالمتی زندگی کنند، 

تخمین زده است.
این بررسی نشان داد که درحالی که امید به زندگی 
سالم در ۱۹۱ کشور از ۱۹۵ کشور موردبررسی در فاصله 
سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ تا ۶/۱ سال افزایش یافته است، 
میزان افزایش آن در حد امید به زندگی کلی نبوده است، 
به عبارت دیگر افراد در سال های بیشتری را بیماری و 

ناتوانی می گذارند.
ثروتمندتر جهان، آمریکای شمالی  میان مناطق  در 
بدترین وضعیت ازلحاظ امید به زندگی سالم در هنگام 

تولد را هم در مردان و هم در زنان دارد.
این بررسی نشان می دهد که دیابت که در اغلب موارد 
با اضافه وزن یا چاقی افراد می شود و اختالالت مربوط 
به مصرف مواد غیرمجاز مانند داروهای شبه افیونی و 

کوکائین- باعث ایجاد میزان نامتناسبی از مختل شدن 
سالمت و مرگ زودرس در ایاالت متحده می شود.

برخی یافته های کلیدی
این ها برخی یافته های مهم دیگر این بررسی جهانی 

هستند:
 شمار مرگ های ساالنه در جهان از حدود 4۸ میلیون 
در سال ۲۰۱۵  نفر  میلیون  به ۵۶  در سال ۱۹۹۰  نفر 
رسیده است. 7۰ درصد این مرگ ها )4۰ میلیون( ناشی 
از بیماری های غیرواگیر )ازجمله بیماری های ایسکمیک 
قلبی )ناشی از اختالل خون رسانی به  عضله قلب(،  سکته 
آلزایمر  بیماری  کلیوی،  مزمن  بیماری  دیابت،  مغزی، 
انواع زوال عقل اختالالت مربوط به مصرف  و سایر 

داروهای غیرمجاز است(.
 در سال ۲۰۱۵، ۱/۲ شمار تخمینی ۱/۲ میلیون نفر به 
علت اچ آی وی/ایدز مردند )که کاهش ۳۳/۵ درصدی را 
نسبت به سال ۲۰۰۵ نشان می دهد( و 7۳۰۵۰۰ مرگ 
ناشی از ماالریا تخمین زده شد )که ۳7 درصد کمتر از 

سال ۲۰۰۵ است(.
 در ۲۵ سال گذشته، علل اصلی از 
دست رفتن سالمت )برحسب شمار 
یا  ناتوانی  با  سال های زندگی کردن 
YLD( تغییر چندانی نکرده است- در 
درد،  گردن  و  کمردرد   ،۲۰۱۵ سال 
)ازجمله  اندام های حسی  اختالالت 
اختالالت  نابینایی(،  و  ناشنوایی 
افسردگی و کم خونی فقر آهن علل 
افراد  رفتن سالمت  دست  از  اصلی 

بوده اند.
بیماری  هشت   ،۲۰۱۵ سال  در   
یا  ماه  سه  برای  را  افراد  )که  مزمن 
بیش  هرکدام  می کنند(،  مبتال  بیشتر 
از ۱۰ درصد جمعیت جهان را مبتال 
کردند: پوسیدگی دندان )۲/۳ میلیارد 
نفر(، سردرد نوع تنشی )۱/۵ میلیارد(، 
میلیارد(،   ۱/47( آهن  فقر  کم خونی 
میگرن  میلیارد(،   ۱/۲( ناشنوایی 
)۹۵۹ میلیون(، تب خال تناسلی )۸4۶ 
انکساری  بینایی  مشکالت  میلیون(، 
معمولی )۸۱۹ میلیون( و آسکاریازیس 

)نوعی کرم انگلی روده( )7۶۲ میلیون(.
 میزان  ابتال به ۱4 بیماری مزمن با سرعتی به قدر کافی 
آن  از رشد جمعیت و سالمندی  تا  کاهش یافته است 
پیشی بگیرد و باعث کاهش شمار واقعی افراد دچار این 
عوارض شود که ازجمله شامل بیماری مزمن انسدادی 
ریه، آسم، سرطان گردن رحم و بیماری ایسکمیک قلب 

)ناشی از کاهش خون رسانی به عضله قلب(.
غیربهداشتی  از وضعیت  کاستن  در  پیشرفت هایی   
آب و فاضالب به وجود آمده است، اما رژیم غذایی، 
چاقی و مصرف داروهای غیرمجاز به تهدیدی فزاینده 

بدل شده اند.
 بیش از ۲7۵۰۰۰ زن در هنگام بارداری یا زایمان در 
سال ۲۰۱۵ درگذشته اند که اغلب آن ها ناشی از علل 

قابل پیشگیری بوده است.
 مرگ های کودکان زیر پنج سال از سال ۱۹۹۰ به نصف 
رسیده است،  اما پیشرفت کندتر در کاهش مرگ های 

نوزادان رخ داده است.
Reuters :منبع

تــازه ها

سپید: به گفته مقامات بهداشتی هائیتی در روز پنج شنبه، آن ها برای 
افزایش احتمالی موارد ابتال به وبا در پی طوفان ماتیو که به شدت به 
منابع آب و سیستم های فاضالب کشورهای منطقه کارائیب آسیب 
زده است، آماده می شوند. شدیدترین طوفان کارائیب در قریب به 

یک دهه اخیر، تاکنون حداقل ۳۳۰ نفر را کشته است.
سازمان بهداشت پان آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد، با توجه به جاری 
شدن سیل عظیم و تأثیر آن بر زیرساخت های آبی و بهداشتی، انتظار 
می رود میزان ابتال به وبا پس از طوفان ماتیو و در طول فصل بارانی 
طبیعی تا آغاز سال ۲۰۱7، باال برود. حتی قبل از اینکه طوفان این 
هفته به برسد هائیتی، این کشور فقیر برای ریشه کن کردن بیماری های 
ناشی از آب تالش می کرد. از زمان شروع همه گیری وبا در ۲۰۱۰، 
بیش از ۹۰۰۰ نفر از مردم هائیتی کشته و 7۹۰ هزار نفر آلوده شده اند.
بیماری با نوشیدن و استفاده از آب آلوده منتقل می شود که موجب 
اسهال و استفراغ شده و می تواند کم آبی شدیدی ایجاد کند که در 
صورت عدم درمان سریع، کشنده است. یونیسف هشدار داده که به 

ویژه کودکان در خطر قرار دارند.
در سال جاری، بیش از ۲7۰۰۰ مورد مشکوک به وبا در هائیتی 
از  از آن ها کودک هستند. کمتر  گزارش شده که حدود یک سوم 
یک پنجم مردم در مناطق روستایی هائیتی به امکانات بهداشتی مناسب 
دسترسی دارند و 4۰ درصد از ساکنین این کشور از منابع آب ناسالم 
استفاده می کنند. بیم آن می رود که این طوفان وضعیت متزلزل کنونی 

را بدتر خواهد کرد
دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد می گوید، 
۳۵۰.۰۰۰ تن از مردم هائیتی به دنبال بدترین بحران انسانی در این 
کشور از زلزله ویرانگر ۲۰۱۰، نیاز به کمک های فوری، از جمله 

مواد غذایی و آب سالم دارند.
Reuters :منبع

تـرس از وبـا پـس از مـاتیـو

10 سال 
افزایـش 
 امید به زندگی 
جهانی درطی 35 سال

روزانمه

سالمت جهانی رو به بهبود است، اما پیشرفت ها ناهمگون است

سپید: بر اساس یک مطالعه جدید در 
متخصصان  به  که  کودکانی  آمریکا، 
که  کسانی  مانند  جایگزین  طب 
طب سوزنی و کایروپراکتیتک انجام 
می دهند مراجعه می کنند، در قیاس با 
همتایان خود تمایل کمتری به دریافت 

واکسن آنفلوآنزا دارند.
 ۹۰۰۰ حدود  بررسی  با  محققان 
کودک دریافتند که ۳۳ درصد از آن هایی 
که به مالقات پزشکان طب موسوم به 
»غیر غربی« برای خدماتی مانند طب 
بودند،  رفته  هومئوپاتیک  یا  سوزنی 
به  نزدیک  زده اند.  آنفلوآنزا  واکسن 
برای  نیز که  از بچه هایی  ۳۵ درصد 

درمان های مبتنی بر دستکاری و بدن انسان مثل مراقبت 
کایروپراکتیک یا ماساژ به متخصصان مراجعه کرده بودند، 
این واکسن را دریافت کرده اند. در مقایسه، 4۳ درصد از 
کودکانی که با هیچ یک از ارائه دهندگان طب جایگزین 

دیدار نداشتند، واکسن زده بودند.
به گفته پژوهشگران، برخی از متخصصان طب مکمل 
و جایگزین دارای عقاید ضد واکسن و تردیدآمیز هستند. 
بیماران بیشتر و بیشتری به این افراد مراجعه می کنند و 
ممکن است از پزشکان خود انتظار داشته باشند تا آنان 
را در تصمیم گیری درباره انتخاب درمان مناسب از بین 
رویکردهای مکمل یا متعارف راهنمایی کنند. با این حال 

اغلب استفاده کنندگان از طب مکمل و جایگزین، این 
موضوع را برای پزشکان خود فاش نمی کنند.

در مجموع حدود دو سوم از کودکان حاضر در این 
مطالعه، حداقل یکی از انواع طب مکمل یا جایگزین 
را تجربه کرده بودند؛ از تمرین یوگا تا دریافت روزانه 
مولتی ویتامین ها یا پیروی از رژیم های غذایی مشهور. 
بدون در نظر گرفتن مولتی ویتامین ها یا مکمل های معدنی، 
تنها ۱7 درصد از این بچه ها از طب مکمل بهره می بردند.
این مطالعه نشان داد زمانی که کودکان مولتی ویتامین 
واکسن  دریافت  به  بیشتری  تمایل  می کردند،  مصرف 
آنفلوآنزا نسبت به سایرین داشتند. )4۵ درصد در برابر 

۳۹ درصد(. اکثر والدین باور محکمی 
همچنین  دارند.  جایگزین  طب  به 
بیشتر  که  والدینی  که  دارد  احتمال 
نگران  واکسیناسیون  درباره خطرات 
هستند، بیشتر تمایل به خدمات طب 

جایگزین داشته باشند.
آمریکایی  والدین  از  بسیاری 
آنفلوآنزا  به واکسن  نیازی  می گویند 
نمی بینند. اولین و شایع ترین دلیل این 
موضوع می تواند تماس کم با آنفلوآنزا 
در خانواده این افراد و مصونیت اندک 
این واکسن است. کسانی که به این 
بیماری مبتال نشده باشند، شدت بالقوه 

آن را تخمین نمی زنند.
با  پیشگیری  قابل  بیماری  هر  از  بیش  آنفلوآنزا 
واکسن دیگری، موجب بستری شدن و مرگ ومیر در 

بین آمریکایی ها شده است.
ساالنه بیش از دویست هزار نفر در این کشور برای 
فصلی،  آنفلوآنزای  با  مرتبط  قلبی  و  تنفسی  مشکالت 
در بیمارستان بستری می شوند. همچنین بر اساس آمار 
سازمان کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، این 
بیماری سبب مرگ ۳۰۰۰ تا 4۹۰۰۰ نفر در سال می شود. 
این سازمان توصیه می کند هر فرد با سن ۶ ماه به باال، 

هر سال یک واکسن آنفلوآنزا بزند. 
Reuters :منبع

ارتباط طب جایگزین و کاهش نرخ واکسیناسیون آنفلوآنزا
انجـام اولیـن پیـونـد 

رحـم درآمریکـا

خبــر

سپید: گروهی از پزشکان در شهر داالس 
آمریکا، محتاطانه نسبت به موفقیت انجام 
اولین پیوند رحم در آمریکا خوشبین هستند.

آنها چهار عمل پیوند را در ماه سپتامبر 
انجام داده اند؛ اما تنها یکی موفق بوده است. 
در سه بیمار، پس از چندین آزمایش مشخص 
شد که اندام ها پیوندی جریان خون مناسب 
ندارند و رحم برداشته شد. حال این بیماران 
اکنون خوب است. آزمون های بیمار چهارم 
نشان دهنده نتیجه بسیار متفاوت بود و رحم 
جریان خون خوبی داشت. همچنین هیچ 
نشانه ای از رد یا عفونت وجود ندارد. او 
می تواند تبدیل به اولین دریافت کننده پیوند 
رحم در ایاالت متحده شود که یک نقطه 
عطف است. این جراحی ها بین ۱4 تا ۲۲ 
سپتامبر پس از دو سال آماده سازی و بررسی 
گسترده تمام ۱۶ پیوند رحم قبلی در سراسر 
جهان، انجام شد. سه پیوندی که شکست 
خورد، اطالعات ارزشمند و توصیه هایی 
برای تغییر پروتکل های فعلی در مدیریت 
عمل و بعد از عمل این بیماران با توجه به 

ضخامت عروق رحم فراهم خواهد کرد.
HealthDay :منبع

تــازه ها

سپید: بر اساس پژوهش جدید محققان نروژی، ابتال به آسم در افرادی 
که پدرشان سیگاری بوده، سه برابر شایع تر است. واضح است که محیط 
زندگی مادر نقش اساسی در سالمت کودک ایفا می کند. با این حال 
مطالعه اخیر محققان نروژی بر روی بیش از ۲4 هزار نوزاد نشان می دهد 
که پدران هم به اندازه مادران در سالمت کودک نقش دارند. سیسیلی 
اسوانز، سرپرست گروه تحقیق، در این باره می گوید: »نوزاد پدری که 
قبل از بارداری مادر سیگار می کشد بیش از سه برابر نوزادی که پدرش 
هیچ گاه سیگار نکشیده، در معرض ابتال به آسم در سنین پایین قرار 
دارد.« به گفته اسوانز، بیشترین خطر ابتال به آسم در بین کودکانی است 
که پدرشان قبل از ۱۵سالگی فرزند شروع به سیگار کشیدن کرده باشد. 
جالب اینکه، زمان ترک سیگار قبل از بارداری، بی ارتباط با آسم دوره 
نوزادی نیست. این گروه تحقیق همچنین دریافتند که قرارگیری والدین 
در معرض جوشکاری نیز خطر ابتال نوزاد به آسم را افزایش می دهد؛ 

حتی اگر کار با وسایل جوشکاری قبل از بارداری متوقف شده باشد.
WebMD :منبع

خطـرابتـال به آسـم در نـوزادان 
با پـدران سیگـاری بیشتـراست
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سپید: بگذارید بحث را با تداعی ساده کلمه »روان درمانی« 
شروع کنیم. با شنیدن کلمه روان درمانی چه چیزی به ذهن 
شما خطور می کند و از آن چه برداشتی دارید؟ چند لحظه 
فکر کنید. برای بسیاری از ما  اولین کلمه ای که به خاطر 
متبادر می شود، »تغییر« است با این حال روان درمانی می تواند 
بیش از آن که تعهد به »تغییر« داشته باشد به »پذیرش« نیازمند 
باشد.  زمانی که زیگموند فروید از عبارت معروف  هدف 
روانکاوی »تبدیل احساس بدبختی ناشی از روان نژندی 
به اندوه عادی است.« صحبت می کرد، در واقع از تغییر 
تغییر ساده ای که در  این  اما  میان می آورد.  به  صحبت 
روان درمانی به دست می آید چطور اتفاق می افتد؟ بیشتر 
تغییراتی که در روان درمانی اتفاق می افتد، در نتیجه فرآیند 
تدریجی پذیرش است؛ پذیرش زندگی به همان شکلی که 
حقیقتاً وجود دارد، در مقابل روشی که از ما می خواهد به 

چیزی تبدیل شویم که آرزویش را داریم.
پذیرش حوادث دردناک کودکی در گذشته و نفوذ 
ناخودآگاهانه و فراگیر آن در حال، پذیرش خودمان به 
همان شکلی که هستیم به جای آن فردی که نیستیم. شاید 
اظهارنظر فروید ناپخته و بدبینانه به نظر برسد، اما زمانی 

که آن را با توجه به رنج شخصی او از بیماری سرطان 
در 15 سال آخر عمرش در نظر بگیریم و درک کنیم که 
او چطور با سرنوشت دشوار خود روبه رو شده بود، شاید 
بتوانیم این اظهارنظر را به عنوان شرحی پخته وخردمندانه 
درباره ضرورت ناگزیر پذیرش بیابیم. به این ترتیب پیش از 
آن که به تعمق درباره بدبینی عمیق او درباره شرایط انسانی 
بپردازیم باید نیاز شجاعانه به پذیرش رنج احساسی و 
جسمانی را در عبارت او و هزینه گزافی را که برای اجتناب 
و انکار وجه تراژیک زندگی پرداخته است، درک کنیم.

مفهوم پذیرش به طور ویژه در فلسفه و مذاهب شرقی، 
نیز سایر نظام های مذهبی بزرگ دیده می شود.

پذیرش کلید اصلی روشنگری معنوی است به همان 
شکلی که در متونی همچون »کتاب ایوب« عهد عتیق، 
آموزه های سیذارتا گوتاما )بودا( و تعالیم تائو ته چینگ 
دیده می شود. اما حتی بودایی ها و هندوها و تائویست ها 
و سایر جویندگان مسیرهای معنوی هم اولویت پذیرش 
را فراموش می کنند. شکایت یکی از بودایی ها را که به 
مدت سی سال به مراقبه می پرداخت، ببینید: »30سال است 
که مراقبه می کنم و همچنان خشمگین هستم.« او به جای 
پذیرش خشم، به دنبال از بین بردن خشم خود بود و این 

دقیقاً همان چیزی بود که باید تغییر می کرد.

یا  تناقضات  و  شرقی  آموزه های  در  نهفته  حکمت 
دیالکتیک تغییر در برابر پذیرش را روان پزشک بالینی 
دکتر مارشا لینهان، از دانشگاه واشنگتن به طور مشخص 
در روش محبوب خود با عنوان »رفتاردرمانی دیالکتیکی« 
)Dialectical Behavior Therapy( به ترسیم درآورد. 
تأثیر  تحت  به شدت   DBT یا  دیالکتیکی  رفتاردرمانی 
رفتاردرمانی شناختی )CBT( است که بخشی معنوی و 
فیلسوفانه به آن افزوده شده است. لینهان با تخصص خود 
در زمینه درمان »اختالل شخصیت مرزی«، نیاز موجود 
برای آموزش »پذیرش رادیکال« به بیماران چالش برانگیز 
)عالوه بر ضرورت تغییر شناخت تحریف یافته و رفتارهای 
خودویرانگرانه( را شناسایی کرد. »پذیرش رادیکال« به 
معنای شکیبایی در پذیرش فردی با هر شکل و شمایلی 
در زمان حال در کنار اذعان به ضرورت تغییر و رشد 
پذیرشی  چنین  از  کردن  پشتیبانی  برای  لینهان  است. 
مراقبه و ذهن آگاهی  اصول  ادغام  به  نسبت خویشتن، 
)mindfulness( در رویکرد خود روی آورد. لینهان این 
اصول را برای پذیرش رادیکال یا ریشه ای ذکر می کند:

 پذیرش، اذعان چیزی است که وجود دارد.
 پذیرش، قضاوت گر نیست و به دنبال خوب یا درست 

نمی گردد.

 آزادی از رنج بیش از آن که به مقاومت در برابر واقعیت 
نیاز داشته باشد، به پذیرش نیاز دارد.

 پذیرش در مقایسه با اجتناب از احساسات دردناک 
بیشتر به کاهش رنج می انجامد.

تغییر دیالکتیکی میان پذیرش و تغییر که دکتر لینهان 
در درمان به آن تأکید دارد، نمونه ای فوق العاده از چیزی 
است که به واقع باید در یک روان درمانی مؤثر اتفاق بیفتد.

چیزهای مشخصی در زندگی وجود دارند که نمی توان 
آن ها را تغییر داد و اگر هم افرادی بتوانند این تغییر را به 
وجود آورند با تالشی شدید به آن نائل می شوند. این درک 
و شناخت »پذیرش« در عبارت معروف که در انجمن های 
الکلی های گمنام )AA( به کار می رود، به وضوح به چشم 
می خورد: »خدایا به من آرامشی عطا کن تا چیزهایی را 
که نمی توانم تغییر دهم، بپذیرم و شجاعتی تا چیزهایی 
را می توانم، تغییر دهم و خردی تا تفاوت میان این دو 
را دریابم.« نیاز به پذیرش ناتوانی مطلق افراد معتاد به 
الکل نسبت به الکل )یا سایر معتادان نسبت به سایر مواد 
تغییر واقعی است.  اعتیادی شان( پیش نیاز  یا رفتارهای 
مشکل باید به صراحت پذیرفته شود پیش از آن که برای 

تغییر آن اقدامی شود.
PsychologyToday :منبع

سپید: یک بررسی جدید که انجمن روانشناسی آمریکا منتشر کرده است 
نشان می دهد که داشتن همسری شاد ممکن است با سالمت بهتر فرد، 
دست کم در میان ساالن و سالمندان، ارتباط داشته باشد. پژوهشگران 
در بررسی 19۸1 زوج میان سال، به عنوان نمونه ای بازنمای کشوری، 
دریافتند که افرادی که همسران شادمان دارند، با احتمال بسیار بیشتری 
در طول زمان وضعیت، سالمت بهتر را گزارش می کنند. بر اساس این 
پژوهش که نتایج آن در ژورنال انجمن روانشناسی آمریکا، »روانشناسی 
سالمت« منتشر شد، این تأثیر مستقل از شادمانی خود فرد ایجاد می شد.

ویلیام چوپیک، استادیار روانشناسی دانشگاه ایالتی میشیگان و 
پژوهشگر اصلی در این بررسی گفت: »این یافته به طور قابل توجهی 
نظرات درباره رابطه میان شادکامی و سالمت را تقویت می کند. صرفًا 
داشتن یک همسر شادمان ممکن است سالمت فرد را به همان اندازه 
تالش فرد برای شادمان ماندن تقویت کند.« پژوهش های پیشین نشان 
داده اند که افراد شادمان به طورکلی افراد سالمی هستند، اما چوپیک در این 
تحقیق می خواست یک قدم بیشتر بردارد و تأثیرات روابط بین فردی 
بر سالمت را بررسی کند. او گفت: »دست کم به سه دلیل بالقوه، داشتن 
همسری شادمان، بدون توجه به اینکه شادمانی خود فرد چقدر باشد، 
سالمت او را تشدید می کند. همسران شادمان احتماالً حمایت اجتماعی 
قوی تری نسبت به همسران ناشاد که با احتمال بیشتری بر عوامل 
استرس زای خودشان متمرکزند، برای فرد فراهم می کنند؛برای مثال در 
موارد مراقبت در بیماری. همسران شادمان ممکن است افراد ناشاد را به 
انجام فعالیت ها و شرکت در فعالیت هایی وادارند که سالمتشان را تقویت 
کند، برای مثال داشتن چرخه های خواب منظم، خوردن غذاهای مغذی 
و ورزش. باالخره اینکه داشتن همسری شادکام حتی اگر به طور آشکار 

باعث زندگی شادتر نشود، دست کم زندگی را آسان تر می کند.«
Medical Express :منبع

داشتـن همسـری شـاد
 بـرای سـالمتتـان خـوب است

تــازه هاتغییر یا پذیرش، مسئله این است

هـدف
 نهـایـی 

روان درمانی 
چیـست؟



  سمیرامیس  محمدی 

»معلولیت محدودیت نمی آورد.« با شنیدن 
این جمله از زبان یک فرد، معموال حس 
در  اما  می شود.  احساس  شعارزدگی 
نمایش»فصل بهار نارنج« معنی و مفهوم این 
کلمه را بهتر درک کردیم. هشت بازیگر این 
نمایش همگی نابینا هستند و حضورشان 
در تئاتر شهر دقیقا نشانگر توانایی آنها بر 
ناتوانی نابینایان در بازیگری تئاتر است. 
با غالمرضا  بهانه اجرای این نمایش  به 
عربی، کارگردان این نمایش به گفت و گو 
پرداختیم. الزم به ذکر است که زهرا پالیزی 
یک فیلم مستند سینمایی از پروسه تولید این 
نمایش ساخته که در دست تدوین است 
و تا چهار ماه آینده این فیلم آماده اکران 
می شود. »در این فیلم، پروسه تولید که 
بچه ها چگونه از منزل خارج می شوند، 
چطور به جلسه تمرین ها می آیند و در 
تمرین ها چه اتفاق هایی برای آنها می افتد، 

فیلم برداری شده است.«

در  که  است  سال  چندین  شما  سپید: 
تئاتری  فعالیت  به  بهمن  فرهنگسرای 
می پردازید، آیا در جریان کانون نابینایان 

این مرکز بودید؟
بله، این کانون خیلی قدرتمند کار می کند. 
دورادور با بچه های نابینا سالم و احوالپرسی 
داشتم. از خیلی سال پیش که آنجا نمایش 
کار می کردم، این ایده در فکرم بود که اگر 
در نمایشی از چشم مان استفاده نکنیم، چه 

اتفاقی می افتد. 
سپید: پس ایده اجرای این نمایش از آنجا 

شکل گرفت؟
بعدها به ذهنم رسید آیا بچه های نابینا هم 
می توانند تئاتر اجرا کنند. این سواالت همیشه 
در ذهنم بود. چون بچه های کانون هیچ وقت 
فعالیت  بیشتر  نداشتند،  تئاتری  فعالیت 
اقتصادی و فرهنگی انجام می دهند. گروه 

موسیقی و آهنگسازی خیلی خوبی دارند 
اما گروه تئاتر نداشتند. این موضوع باعث 
شد فکر کنم که می توان با بچه های کانون 
نابینایان فرهنگسرای بهمن فعالیت تئاتری 
کرد. اواسط سال93 جریان تمرین تئاتر با 

بچه های کانون را با من درمیان گذاشتند.
شرایط  نابینا  بازیگران  با  فعالیت  سپید: 
خاص خود را دارد و نیازمند متنی مناسب 
برای اجرای با توجه به شرایط جسمانی 

آن هاست. 
به این مساله فکر کردم و یعنی این نمایشنامه 
را مختص همین بچه ها انتخاب کردم، برای 
این که در روند نمایشنامه، قهرمان نمایشنامه 
دچار اتفاقی می شود که خود همین بچه ها 
درگیرش هستند. این می شود سایکودرام، 
یا یک نمایشنامه روان شناسانه می آید و کار 
روان شناسی انجام می دهد. با اجازه محمود 
ناظری تغییراتی در متن ایجاد کردم تا با توجه 

به شرایط فیزیکی بازیگران، مناسب باشد. 
سپید: اعضای کانون نابینایان زیاد هستند، 
چگونه به انتخاب این هشت بازیگر از آن 

جمع رسیدید؟
با  داشتم  اعضا  روی  که  گزینشی  با 
عذرخواهی زیاد از میان 60 نفر، 8 بازیگر را 
انتخاب کردیم پس از گزینش، نخستین کار ما 
این بود که از گروه حرفه ای که پیشتر این متن 
را نمایشنامه خوانی کرده بودند خواستم در 
حضور بازیگران منتخب نابینا، نمایشنامه را 
مجددا بخوانند و یک فایل صوتی از نمایشنامه 
تهیه شد. این فایل صوتی را پخش کردم بین 
بازیگران جدید، حتی از نمایشنامه یک خط 
بریل درآوردیم و بین آنها پخش کردیم. وقتی 
بازیگران نابینا نمایشنامه را کامل حفظ کردند، 
با رسیدن به درک اصلی مفهوم و احساس 
کلمه، دیالوگ ها و نمایشنامه در ذهن بچه ها 
شکل گرفته بود. بعد رفتیم جشنواره »تئاتر 
شهر« و نمایش را نمایشنامه خوانی کردیم که 

استقبال خیلی خوبی شد.
سپید: تمرینات برای حفظ کردن دیالوگ ها 

و آماده شدن برای اجرا چقدر طول کشید؟ 
هفت ماه طول کشید. سخت بود، اما چون قرار 
گذاشته بودیم انجام بدهیم اینکار را کردیم. تا 
رسیدیم به نمایشنامه خوانی در جشنواره و 
از آنجا دیگر باید می آمدیم روی صحنه. از 
شهریور و مهر94 تا پایان همان سال ما این 

نمایش را برای اجرا آماده کردیم. 
به  نیز  نمایش  طراحی صحنه  در  سپید: 
شرایط خاص بازیگران توجه شده و این 

روی بازی بازیگران خیلی تاثیر داشت. 
پیش تر طراحی صحنه را انجام داده بودم 
که کمی با آنچه االن می بینید، متفاوت بود 
اما نشانه گذاری های کف صحنه از ابتدا در 
ذهنم بود، می خواستیم بازیگران نابینای ما 
حرکت و میزانسن داشته باشند، بدون آن که 
تماشاگر متوجه نشود نابینا هستند. از ابتدا در 
ذهنم بود از ماسک استفاده خواهیم کرد، االن 
نشانه گذاری هایی کف صحنه خیلی مشهود 
نشانه گذاری ها  نیست و هر کسی متوجه 
نمی شود. ما برای هر نشانه و حرکت، تعریفی 
نتیجه  می بینید،  االن  که  دکوری  داشتیم. 
تمرینات شش، هفت ماهه ما روی دکوری 
معمولی است که ما مدام نشانه هایش را تغییر 
دادیم و آن قدر تغییر دادیم تا بافت نشانه ها را 
تعریف بکند که االن اگر شما روی این بافت 
پا می گذارید، در چه موقعیتی هستید. حاال 
وقتی این بافت تغییر می کند و به بافت دیگری 
تبدیل می شود، در چه موقعیتی هستید. اگر 
جابه جا  را  نشانه های صحنه  در  جزییاتی 
بکنید، بازیگر طبق نشانه ها حرکت می کند 
و شما می توانید میزانسن ها را تغییر بدهید، 
چون برای بازیگران این طور تعریف شده 
که هر بافت نشانه ای، تعریف خاص خود را 
دارد و باید عکس العمل خاص خودش روی 

آن نشانه انجام بشود.
سپید: به عنوان کارگردان در طول چندین 
ماه تمرین آیا متوجه تغییرات روانی در 

بازیگران خود شدید؟ 
بله، پایه ریزی این  نمایش  برای آن بود که 

تاثیراتی بر افراد بگذارد. این تئاتری است 
یک  زمانی  می کند.  روان شناسانه  کار  که 
تئاتر، اثری سایکودرام است تا شما روی 
یک فرد زوم بکنید و او را از شرایط روانی 
ناهنجاری نجات بدهید. هنگامی هم یک 
می خواهید  و  می دهید  انجام  دراماتراپی 
تغییر  را  کسی  روانی  شرایط  مجموعه 
بدهید و بهبود ببخشید که این سایکودرام 
برگزار  ورکشاپ  شکل  به  دراماتراپی  و 
می شود. ما به بخش سوم مربوط می شویم، 
یعنی نمایشنامه های روان شناسانه ای. در این 

بخش ما نمایشنامه های مدون داریم.
سپید: چرا از رنگ سفید در طراحی دکور 
نمایش استفاده کردید. مفهوم خاصی را 
این رنگ می خواستید به تماشاگر برسانید؟
شرایط ویژه بچه ها باعث شد رنگ سفید 
را برای زمینه کار استفاده بکنیم و هم فرم 
خاصی که برای شیوه اجرایی انتخاب کرده 
بودیم. شیوه اجرایی نمایش قرار بود شیوه 
مدرنی باشد، چون نمی توانستیم آدم های 
واقعی را روی صحنه نشان بدهیم. حرکت 
دست یک نابینا با حرکت دست یک شخص 
بینا فرق دارد. در رفتارهای فیزیکی یک 
دارد.  وجود  بیشتری  اغراق های  نابینا 
واژه ها را با اغراق بیشتری ادا می کند، فرم 
نگاه کردن ها، فرم چرخاندن سر و بدن با 
کمی اغراق همراه است. از طرفی  رنگ 
سفید، رنگ بچه های نابیناست، این نکته 
برای ما قابل اهمیت بود. ما از دو نقطه 
آمدیم و یک نقطه اتصال پیدا کردیم. یک 
زمینه سفید داریم که هم بچه های نابینا در 
نمایش مدرن،  آن جا می شوند، هم یک 
که  داریم  مدرن  اجرایی  یعنی یک شیوه 
هم می تواند نمایش را تعریف بکند و هم 
در این شیوه اجرایی مدرن، بازیگرهایی 
حضور دارند که تا لحظه ای که ماسک شان 
را بر ندارند،کسی از آن اتفاق مهم و عظیم و 

شوک پایانی نمایش خبری ندارد.

داستان  »سردار«  نمایش  شهر:  تئاتر 
یک مجروح شیمیایی  است که در 
می برد.  به سر  کما  در  بیمارستانی 
کارگردان »سردار« در نهمین شب از 
اجرای این نمایش که با حضور فرزندان 
سرداران هشت سال دفاع مقدس روی 
صحنه رفت از انگیزه ها و دالیل خود 

برای اجرای این نمایش گفت.
و  نویسنده  مرند،  برهانی  نادر 
از  پس  »سردار«  نمایش  کارگردان 
پایان نهمین اجرای این اثر نمایشی 
خطاب به تماشاگران گفت: »امشب 
برای من و گروه اجرایی شب بسیار 
مهمی است زیرا از وقتی که نمایش 
»سردار« روی صحنه رفت خبرنگاران و 
اهالی رسانه یا با حسن نیت یا با شیطنت  
از من سوال کلیشه ای می کردند که تا 
به امشب تالش می کردم از آن فرار 
کنم اما امشب عزیزانی کنار ما هستند 

که دوست دارم خالصانه اذعان کنم 
چرا »سردار« را روی صحنه بردم؟«

او ادامه داد: »چند سال پیش که 
به  جشنواره ای  در  شرکت  بهانه  به 
بودیم،  کرده  سفر  بالروس  کشور 
همه گروه های نمایشی شرکت کننده 
در جشنواره را ابتدا به مقبره سربازان 
گمنامی می بردند که شکوه و عظمت آن 
به قدری بود که توصیف آن میسر نیست. 
در این فضای باشکوه اولین صحنه ای 
که دیدم آثار سوختگی به جامانده از 
شهری بود که راویان می گفتند در این 
شهر هشت فرمانده و سرباز در مدت 
زمانی خاص آن را نگه داشته اند تا 
سقوط نکند. در همین فضا چارچوبی 
درست شده بود که در همه روزهای 
سال چهار نفر به نشانه پاسداشت و 
احترام این چند سرباز در چهار طرف 
مربع می ایستند و این مکان هیچ زمان 

خالی نمی ماند.
»خاطره  کرد:  بیان  مرند  برهانی 
این شکوهمندی و احترام چنان روی 
من تاثیر گذاشت که پیش خود گفتم 
ای کاش بلد بودیم جدای ازشعارها با 
فرماندهان وسرداران هشت سال دفاع 
مقدس اینچنین رفتار کنیم. اتفاقا آن 
ایام نیز مصادف با روزهایی بود که 
توسط برخی ها توهین هایی به همسر 
باکری  و همسر شهید  شهید همت 
می شد و من باز هم به خود می گفتم 
دربالروس برای کسانی که فقط هشت 
روز ازیک شهر نگهداری و پاسداری 
کردند اینچنین باشکوه مراسم برگزار 
کشورعزیزمان  در  ما  اما  می کنند 
که  داریم  فرماندهانی  و  سرداران 
از  پاسداری  برای  تمام  سال  هشت 
خاک میهنمان ایستادگی کردند، اما ما 
برای تکریم و احترام آنها چه می کنیم؟«
نویسنده و کارگردان نمایش »سردار« 
در بخش دیگری از صحبت های خود 
تصریح کرد: »بغض آن روز باعث شد 
که با خودم عهد کنم هروقت فرصتی 
بنویسم،  جنگ  سرداران  برای  بود 
حال نمایش »سردار« محصول چنین 
درنگی است که امیدوارم مورد قبول 

شما عزیزان قراربگیرد.«
مهدی همت فرزند شهید محمد 
ابراهیم همت، داود کریمی فرزند شهید 
عباس کریمی، مهدی دستواره فرزند 
شهید رضا دستواره، علی کشوری فرزند 
شهید احمد کشوری، ابوذر شیرودی 
فرزند شهید علی اکبر شیرودی از جمله 
مهمانانی بودند که مهدی عباسی با  
ذکر نام و دعوت از آنها روی صحنه 
از حضورشان در تاالر اصلی مجموعه 

تئاتر شهر تقدیر کرد.

کارگـردان »سـردار« 
سکوتـش را در حضور 
فرزندان شهدا شکست

گزارش

سپید:  پس از واکنش هیات مدیره خانه سینما نسبت به رای پرونده عباس کیارستمی قراربود 
که طرفداران به این هنرمند فقید صبح روز پنجشنبه بر مزار این هنرمند گرد هم آیند. در این 
مراسم برخی از هنرمندان چون؛ بهمن فرمان آرا، شادمهر راستین، همایون اسعدیان، محمد 
اطبایی، هوشنگ گلمکانی، امیر عابدی، محسن عبدالوهاب، هادی محقق، رضا داوودنژاد و 
بهمن کیارستمی بر سر مزار کیارستمی حضور یافتند. برخی حاضران نیز با در دست داشتن 

نوشته هایی مانند »شما تنها نیستید« در این جمع شرکت کرده اند.
این برنامه با خواندن بیانیه ای و قدردانی شادمهر راستین و یکی از بستگان عباس کیارستمی 
از مردم به خاطر حضورشان به پایان رسید. در بخش هایی از بیانیه خوانده شده دراین مراسم 
آمده بود: »اعالم رسمی حکم پرونده پزشکی عباس کیارستمی شاید به اندازه فاجعه مرگ او 
تکان دهنده بود. از دست دادن کیارستمی، ایران را متاثر کرد. این تاثر که حاصل اندوه فقدان 

هنرمندی بزرگ است وقتی ابعاد عمیق تری پیدا 
کرد که تاثیر خطای پزشکی و قصور پزشکان 
بدون شک هدف  آشکار شد.  آن  در  معالج 
خانواده عباس کیارستمی از پافشاری بر ادامه 
گروه های  حمایت  و  پرونده  حقوقی  روند 
و  شخص  با  مقابله  آن ها،  از  مردم  مختلف 
بیمارستان خاصی نبوده و نیست. این که مرگ 
هنرمندی چون کیارستمی باعث شود حداقل 
حقوق دیگر بیماران درمراکز درمانی به عنوان 
سرفصلی مهم در ساختار سالمت کشور مورد 
بازبینی و بازنگری قرار بگیرد و جلوگیری از 
تضییع خواسته و ناخواسته حقی که به عنوان 
مهم ترین موهبت بشری به دست پزشکان و 

کارکنان بیمارستان ها سپرده می شود، در افکار عمومی زنده شود، نه تنها هدف کوچکی نیست، 
بلکه در راستای محتوای همان آثاری است که این هنرمند به جهان ارائه کرده است.

حاال این نتیجه ای که پس از چندماه این دست و آن دست کردن )شاید با هدف سرد 
کردن التهاب موجود با گذشت زمان( اعالم شده، همه را حیرت زده کرده است. اگرچه 
حکم نهایی این پرونده، حتی اگر سنگین ترین و شدیدترین مجازات یک پرونده جنایی 
برای کل پزشکان و کارکنان بیمارستان هم بود، باز هم هیچ تناسبی با فاجعه ای که رخ داد، 
نمی داشت؛ اما درگذشت کیارستمی یکی از مهم ترین نهادهای جامعه را در برابر آزمونی 
بزرگ قرار داد که افکار عمومی قضاوت خود را درباره آن خواهد کرد، حتی اگر این 

قضاوت در نهاد رسمی قضا رخ ندهد.« 
هوشنگ گلمکانی، سردبیر ماهنامه فیلم در یادداشتی نسبت به حضور کم تعداد سینماگران 
در گردهمایی روز پنجشنبه واکنش نشان داد 
اینستاگرام خود  در  کوتاهی  دریادداشت  و 
با عنوان »زمانه را چو نکو بنگری همه پند 
است«نوشت:حضور جمعیتی کم تر از پانصد 
به  کیارستمی  مزارعباس  بر سر  امروز  نفر، 
نشانه اعتراض به حکم پرونده پزشکی او، 
عبرتی بود برایم در پی عبرت های گذشته. 
جالب این است که خانه سینما هم مردم را 
به این گردهمایی دعوت کرده بود اما کم تر 
ازانگشتان دو دست، اعضای خود خانه سینما 
آمده بودند و از میان سینماگران سرشناس، فقط 
بهمن فرمان آرا و همایون اسعدیان آن جا بودند. 

بیش از این نگویم که ناگفتنم بهتر است.« 

حضور کم اعضای خانـه سینما تـا گالیـه گلمکانی برمزار کیارستمی 

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

بازتاب

امسال نیزبرای چهاردهمین سال،نخستین جمعه ماه محرم با دخیل بستن به گهواره 
طفل نوزاد حضرت اباعبداهلل )ع( سپری شد. همایش شیرخوارگان حسینی صبح 
 دیروز در مصلی تهران برگزار شد.                مهر 

 ایرج پازوکی )پیشکسوت پرسپولیس( به دلیل مشکل ریوی اخیرا در بیمارستان 
بستری شده است.او به دلیل این بیماری طی ماههای گذشته تحت درمان قرار داشت.
                خبر آنالین 

حسن امیدزاده معلم فداکاری که درسال 76 برای نجات جان 30 دانش آموزی 
که در آتش سوزی مدرسه در روستای بیجار سرشفت از ناحیه گردن  و وصورت 
دچار سوختگی شد. پس از 15 سال تحمل درد و رنج ناشی از سوختگی شدید 

در بیمارستان فومن درگذشت. 
                فارس 

علیرضا حقیقی، دروازه بان سابق تیم پرسپولیس به دیدار کودکان محک رفت. 
حقیقی از کودکان خواست تا نام بازیکنان مورد عالقه شان را بگویند تا پیراهن 
 آن ها را برایشان بیاورد.                 اینستاگرام محک 

  

تصویرروز

شماره 900  17 مهر 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

با بال شکسته در صحنه تئاتر پرکشیدن 

  زینب اسالمی، زنی 35 ساله درقائم شهراستان مازندران است که ۴ سال پیش، 
پس از به دنیا آمدن فرزند دومش به بیماری ای ال اس، مبتال شد. تکلم با سرعت 
دادن  دست  از  و  غیرارادی  وگریه های  خنده  بلع،  و  درتنفس  دشواری  کم، 
 توانایی های حرکتی از عوارض این بیماری  است.               ایسنا 

ک
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ا  
 

تصویری از فیلم »یک روز بخصوص« به کارگردانی مازیار میری. این فیلم 
داستان پسری به نام حامد است که مجبور می شود برای عمل قلب خواهرش 
را  متفاوتی  مسیرهای  آینده  در  که  انتخابی  بزند،  انتخاب  یک  به  دست 
 پیش روی او قرار داده است.               شبکه خبری فرهنگ و هنر 

حضـور 
عصاسفیدها 
روی صحنه 
نمایش فصل 

بهارنارنج 
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 ای
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