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 »نشست دوستانه« جامعه آزمایشگاهی مقابل وزارت بهداشت

طرح   درخواست  
با    شاخه گل !

 صفحه 5

آخرین اخبار در مورد پرونده پزشک تبریزی 

همه چیز گفتـه نشد، اما...
 دادستان تبریز از صدور نظریه پزشکی 
قانونی در رابطه با فوت دو عضو خانواده 
پزشک تبریزی خبر داد و گفت: »مطابق نظریه 
پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای 
خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین 
)قرص برنج( بوده است.« موسی خلیل الهی 
مسمومیت به دلیل مصرف غذای نذری را 
کامال منتفی دانست و گفت: »اساسا موضوع 
مسمومیت با غذای نذری در این پرونده 
صددرصد منتفی و به هیچ وجه موضوع غذای نذری مطرح نبوده 
است، غذاها از یکی از رستوران های تبریز خریداری شده است و بر اساس تحقیقات پرونده 
و بررسی محتوای دوربین های حاضر در محل، نحوه خرید غذا مشخص گردیده است. خود 

این پزشک نیز تایید کرده که اصال بحث نذری در کار نبوده است...«

دبیر شورای راهبردی گردشگری سالمت اعالم کرد

درآمد ایـران در سـال 94 
از حوزه گردشگـری سـالمت
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 گفت وگو با رئیس انجمن کلینیکال آنکولوژی

شیـمی درمـانی حداکثـر 
11درصـد موثـر اسـت

درمان عجیب برای افسردگی

شـایـد آسپـریـن 
درمـان همه مشکالت بـاشـد

شغـل هـایی کـه بـا آنـها  
عمـرتـان کـوتـاه می شـود 

ادعای  تبلیغاتی و نادرست درباره خمیردندان

بدون فلوراید فایده ای ندارد!

روی خط سپید

 صفحه 5

معاون درمان وزارت بهداشت

کمبـود رادیولوژیـست
 ارتوپـد و جـراح داریـم

 صفحه 5

 »سپیــد« 
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

کد پستی بیش از کد ژنتیکی  بر سالمت  تاثیر می گذارد

بـه ریشـه های غیـرپزشکی 
بیمـار ی ها  دقـت کنیـد
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چرا متهم را به افتتاحیه مجلس آوردند؟
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، درباره پرونده سعید طوسی به سایت رسمی مجلس گفت: »ظاهرا مقامات 
قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کرده اند که مثال چون متهم قاری قرآن است بهتر است به طور جدی 
پیگیری نشود، که البته این روش اشتباه است و با عدالت اسالمی و علوی سازگار نیست.« نماینده تهران 
افزود: »طوالنی شدن زمان رسیدگی به این پرونده طبیعی به نظر نمی رسد. همین طوالنی شدن باعث شده 
که برخی شاکیان به رسانه های بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند.« وی ادامه داد: »وقتی 
فردی چنین پرونده ای دارد؛ چرا در یک مراسم رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلس دهم از او 
به عنوان قاری استفاده می شود؟ طبعا این شائبه پیش می آید که می خواهند شاکیان را بترسانند 
تا دست از شکایت خود بردارند.« مطهری تصریح کرد: »در پرونده آقای طوسی به نظر 
می رسد قصوری صورت گرفته که حدود پنج سال معطل مانده است؛ درحالیکه می بایست 
زودتر موجبات تسلی خاطر شاکیان و خانواده های آنان فراهم می شد، خواه نتیجه 

رسیدگی ها برائت باشد یا اثبات جرم.«

تکذیب ادعای طالبان درباره حمایت ایران از این گروه

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اظهارات سخنگوی طالبان افغانستان درباره حمایت ایران از این 
گروه را تکذیب و اعالم کرد: »جمهوری اسالمی ایران همواره در میان کشورهای منطقه در مبارزه با گروه های 
تروریستی نقش پیشتاز داشته و در مبارزه با این گروه ها تاکنون هزینه های مادی و معنوی بسیاری پرداخت کرده 
است.« او در ادامه، اظهارات سخنگوی طالبان را »یک اقدام ازپیش طراحی شده« و »به دستور حامیان تروریست پرور 
این گروه تروریستی« و با هدف »مشوش کردن افکارعمومی و ایران هراسی« دانست و گفت که ادعای حمایت 
ایران از این گروه یک دروغ آشکار، بی ربط و نادرست است. پیش از این، مالذبیح اهلل، سخنگوی طالبان، 
در گفت وگو با الشرق الوسط مدعی شده بود که طالبان با ایران ارتباط دارد. وی در پاسخ به این سوال 
که »اخباری مبنی بر تعیین نماینده طالبان در ایران تا چه حد صحت دارند؟«، عنوان کرد: »ما این اخبار 
را شنیده ایم؛ اما این اخبار واقعیت ندارد. شخصی که نامش ذکر شده است )مولوی محمد( در 
حال حاضر در اداره دفتر سیاسی امارت کار نمی کند؛ بلکه از فعالیتش استعفا داده است و خود 

این شخص نیز این سخنان را تکذیب کرده است.«

عوامل تجمع پاسارگاد فارس دستگیر شدند
دادستان شیراز از دستگیری عوامل اصلی تجمع روز جمعه در پاسارگاد فارس خبر 
داد و گفت: »اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه های امنیتی، اطالعاتی و 
انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود.« علی صالحی اعالم کرد: »پس از انجام تحقیقات 
الزم، لیدرها و سرشاخه های اصلی این تجمع که به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه 
و ضدارزش ها اقدام کرده بودند، دستگیر شدند.« به گفته وی، برای این افراد پرونده 
قضایی تشکیل شده و وفق مقررات برخورد قضایی الزم با آنها صورت خواهد 
گرفت. روز جمعه هفتم آبان ماه که به روزگرامیداشت کورش معروف 
شده؛ امسال با تجمع گسترده در پاسارگاد و محل آرامگاه وی همراه 
بود که در جریان این تجمع، برخی شعارها سر داده شد. این مراسم 
با بازتاب های گسترده ای در فضای مجازی و شبکه های 

ماهواره ای همراه بوده است.

خبرسازان

دیپلماسی

کری: امیدواریم اختالفات با ایران 
را طی 15 سال حل کنیم

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در نشستی 
در دانشگاه شیکاگو به سواالت دانشجویان درباره 
مسائل مختلف بین المللی از جمله ایران و برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( پاسخ داد. کری در 
پاسخ به سوالی درباره امکان برقراری روابط با 
در  فعالیتش  دوران  در  »آیا وی  اینکه  و  ایران 
دستگاه دیپلماسی آمریکا قصدی برای سفر به 
ایران دارد یا نه، اظهار کرد: خب من تا االن هیچ 
برنامه ای برای سفر به ایران نداشته ام، اما ایران 
مورد بسیار خوبی برای مطالعه است؛ زیرا ایران 
کشور و تمدنی با قدمت پنج هزار ساله است، 
البته نه به عنوان کشور ایران، بلکه به عنوان یک 
تمدن.« وی در ادامه درباره ارزیابی اش از دلیل 
شکل گیری انقالب اسالمی، گفت: »احتماال به این 
خاطر که ما آنطور که باید و شاید درباره اینکه از 
چه کسی حمایت می کنیم و چه اعمالی در حال 
انجام شدن در آنجا است، نمی اندیشیدیم. سازمان 
سیا نیز به طور مستقیم در ماجرای برکناری مصدق 
نخست وزیر ایران در سال 1953 دخالت داشت. 
بنابراین، چنین سابقه ای در میان دو کشور وجود 
دارد. بعد هم که آنها در سال 1979 سفارت ما را 
اشغال کردند و گروگان هایی گرفتند. این مسأله 
روی سیاست هایمان تأثیری اساسی داشت و این 
یکی از دالیل اصلی شکست رئیس جمهور کارتر 
در برابر رونالد ریگان بود.« وزیر امور خارجه 
آمریکا در پاسخ به این سوال که »آیا ایران می تواند 
یک متحد طبیعی برای آمریکا در خلیج فارس 
باشد؟«، با بیان اینکه »نه نمی تواند«، مدعی شد: 
»میان عبارت مردم ایران و دولت انقالبی ایران 
که رویکردی کامال تندرو در قبال جهان، منطقه 
و آمریکا دارد تفاوت زیادی است. بنابراین، باید 
بگویم که شما باید ایران را به دقت بررسی کنید 
مردمی در این کشور هستند که ایرانی متفاوت 
می خواهند، ایرانی که به دنبال همکاری با دنیا 
است و با مردم تعامل می کنند. ایرانی که بتواند 
با احترام و مقبولیت به جهان بازگردد.« کری در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه »ایران و آمریکا در 
مبارزه با داعش منافع مشترک دارند و با توجه به 
مبهم بودن روابط دو کشور، تهران و واشنگتن 
چه همکاری در این زمینه دارند؟«، بیان کرد: 
»همانطور که می دانید ما همکاری در این زمینه 
نداریم  و رسمی  دیپلماتیک  روابط  ما  نداریم. 
با این حال  بنابراین همکاری هم نمی کنیم.  و 
حق با شماست، منافع مشترکی در اینجا وجود 
دارد. آنها به دنبال منافع خود بدون همکاری 
و تعامل با ما هستند، ما نیز منافع خودمان را 
سوال  این  به  پاسخ  در  کری  می کنیم.«  دنبال 
مسأله  ایران  با  مذاکرات هسته ای  در  که »چرا 
حمایت این کشور از حزب اهلل و دیگر گروه های 
مقاومت مطرح نشد؟«، گفت: »سوال خوبی است 
که  بگویم  روشن  و  شفاف  کامال  بگذاریم  اما 
ما به صراحت مشخص کردیم که مسأله ای که 
روی حل آن متمرکز هستیم، یعنی آن مذاکرات 
خاص ارتباطی با تسلیحات یا حمایت ایران از 
چنین  اگر  نبود.  دیگر  موضوعات  و  حزب اهلل 
بود ما هنوز داشتیم مذاکره می کردیم.« کری با 
اشاره به اینکه »توافق هسته ای تا 10-15 سال 
آینده ادامه خواهد داشت«،  عنوان کرد: »مسأله 
زمانی  دوره  این  طول  در  ایران  که  است  این 
آیا اصالحاتی که رئیس جمهور  تغییر می کند؟ 
روحانی دنبال می کند، رخ می دهد؟ آیا منطقه 
در این دوره زمانی تغییر می کند؟ البته من آدم 
خوشبینی هستم و امیدوارم که تا 15 سال دیگر 

بتوانیم بسیاری از این اختالفات را حل کنیم.«

قضایی

 رای پرونده تامین اجتماعی 
مرتضوی صادر شد

وکیل مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده 
از صدور رای پرونده سعید  تامین اجتماعی 
مرتضوی در بخش تامین اجتماعی خبر داد. 
مصطفی ترک همدانی دراین باره به خبرگزاری 
ایسنا گفت: »در روزهای گذشته  برای پیگیری 
پرونده به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت 
مراجعه کردم که به من اعالم کردند رای صادر 
شده است. اکنون منتظر ابالغ رای هستم.« وی 
از جزییات رای صادره در این پرونده اظهار 
بی اطالعی کرد. در جریان رسیدگی به پرونده 
سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی، چهار 
جلسه در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم 
کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و به 
صورت غیرعلنی برگزار شد. در جلسه نخست 
دادگاه که 25 آبان ماه سال گذشته برگزار شد؛ 
مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران گفته 
بود: »موضوع جلسه دادگاه دو مطلب بود؛ یکی 
شکایت گروه پالیزدار علیه من و دیگری شکایت 
وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق 
و تفحص مجلس بود. شکایت گروه پالیزدار 
دو موضوع بود که در دو بند از سوی دادستان 
تهران بررسی شد؛ یکی افترا و دیگر اینکه آنها 
اعتراض کردند که چرا از منزل شان بازرسی 
به عمل آمده است که پس از تفهیم اتهام بنده 
از خود دفاع کردم.« عباس پالیزدار دیگر شاکی 
خصوصی این پرونده نیز پس از پایان جلسه اول 
دادگاه در جمع خبرنگاران گفته بود: »شکایت 
ما در مرحله بازپرسی شامل موارد زیادی بود 
که متاسفانه فقط یکی از بندهای آن با صدور 
کارکنان  دادگاه  شعبه 1057  به  کیفرخواست 
دولت ارجاع شد.« مصطفی ترک همدانی 23 
دی ماه سال گذشته در گفت وگویی اعالم کرد 
که در حین رسیدگی به این پرونده توسط قاضی 
حیدری رییس شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، 
مشخص شد که نواقصی در پرونده وجود دارد 
که به همین دلیل پرونده مدیرعامل سابق سازمان 
تامین اجتماعی برای تکمیل تحقیقات به شعبه 
15 بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم 
کارکنان دولت اعاده شد. وی مدتی بعد از ارجاع 
پرونده مرتضوی به کارشناس خبر داد و گفت: 
»یکی از این موارد این بود که متهم در دادگاه مدعی 
شده بود که شرکت های مندرج در تفاهمنامه با 
بابک زنجانی زیان ده بودند.« چهارمین و آخرین 
جلسه رسیدگی به پرونده مرتضوی در بخش 
تامین اجتماعی  14 شهریوماه سال جاری برگزار 
شد. ترک همدانی پس از پایان این جلسه گفت: 
»آخرین الیحه مان را نیز به دادگاه می دهیم. هم 
نظریه کارشناس رسمی مثبت بود و به طور 
به آن  کامل در مورد تمام موارد نظر داده و 
پرداخته بود و هم با ریاست دادگاه هیچ کدام از 
طرفین مشکلی نداشتند. فقط یک اختالف نظر 
با ریاست دادگاه در مورد تفهیم اتهام یا عناوین 
مجرمانه داشتیم که متهم مرتکب شده که وصف 
اتهامی تصرف غیرقانونی مدنظر ریاست دادگاه 
بود و ما نظرمان این بود که می تواند با عنوان 
مجرمانه اختالس آن را تلقی کند.« مرتضوی 
هم گفته بود: یکی از مطالبی که مورد اعتراض 
ما بود این بود که از جمله آنها نحوه هزینه کرد 
بودجه غیرشمول که مربوط به شش ماهه دوم 
سال92 بود که در نظریه کارشناس آمده بود و 
به آن استناد کرده بودند که ما اعالم کردیم این 
موضوع اشتباه است. زیرا ما تا نیمه اول سال 

92 بیشتر در سازمان تامین اجتماعی نبودیم.«

پاسخ به اتهامات تکراری
حامیان دولت فضاسازی های مخالفان دولت درباره سوابق وزرای پیشنهادی را رد کردند

گزارش سیاسی روز

درحالی که قرار است جلسه رای اعتماد سه وزیر 
پیشنهادی دولت امروز برگزار شود؛ بازار طرح 
اتهامات از سوی مخالفان دولت هم گرم شده است. 
مهمترین اتهام مطرح شده درباره انتساب گزینه های 
پیشنهادی به »جریان فتنه« و نقش آنها در حوادث 
سال 88 است.  اتهام هایی که در مجلس نهم هم 
مانع ورود این سه تن به وزارتخانه ها شد. اگرچه 
همراهی مجلس دهم با دولت بیشتر است؛ اما خط 
مخالفت ها و اتهام های مجلس نهم علیه دولت، 
در این روزها هم تکرار شده است. اتهام هایی 
مسعود  و  صالحی امیری  سیدرضا  از  بیش  که 
فخرالدین  متوجه  اخیر،  سلطانی فر در روزهای 
احمدی دانش آشتیانی )گزینه پیشنهادی وزارت 

آموزش وپرورش( شده است.

دانش آشتیانی تاییدصالحیت شده است

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در 
پاسخ به اتهامات وارده به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 
گفت: »وقتی مرجع صالحیت دار قانونی، صالحیت 
ایشان را تأیید کرده، این حرف وحدیث ها نظرات 
شخصی است.« او در گفت وگو با سایت جماران با 
اشاره به فضای مجلس برای رأی اعتماد به سه وزیر 
پیشنهادی گفت: »فضای مجلس، فضای بسیار خوبی 
است. تا به امروز نیز سه وزیر پیشنهادی از سوی 
رییس جمهور با فراکسیون ها، کمیسیون ها و همچنین 
با نمایندگان مجلس مالقات و جلسات پی درپی داشتند 
و سوال هایی که نمایندگان داشتند این سه وزیر پیشنهادی 
پاسخ داده اند.« امیری با اشاره به ترمیم کابینه، تصریح 
کرد: »ترمیم کابینه با رویکرد تقویت کابینه آن هم در 
ارتباط با وزارتخانه هایی که فرهنگی و اجتماعی هستند 
صورت گرفت، چراکه فرهنگ بسیار مورد تاکید مقام 
معظم رهبری است.« وی ادامه داد: »وزارت فرهنگ 
و ارشاد و همچنین وزارت ورزش نیز مربوط می شود 
به بحث فرهنگ و مسائل اجتماعی. لذا نمایندگان 
مجلس محترم شورای اسالمی اگر به آن دو وزیر 
پیشنهادی نیز رأی مثبت بدهند ثبات بیشتری این دو 
وزارتخانه نیز پیدا می کند. بنابراین ما رویکرد مجلس 
را و فضای مجلس را فضای مثبتی می دانیم و امیدواریم 
که با عنایت به نمایندگان محترم مجلس هر سه نفر با 
رأی باالیی انتخاب بشوند.« امیری در ادامه در پاسخ 
به بعضی از شائبه ها که مخالفان دولت مطرح می کنند، 
عنوان کرد: »در کشور ما اگر کسی رئیس اداره شود 

از فیلترهای مختلف باید عبور کند و استعالم های 
مختلفی راجع به او به عمل می آورند قطعا کسی که 
بخواهد در سطح کابینه آن هم به عنوان وزیر مطرح 
می شود استعالم های الزم را رئیس جمهوری از مراجع 
ذی ربط قانونی به عمل می آورد و بعد آن را به عنوان 
وزیر پیشنهاد مطرح می کنند.« وی در پاسخ به این 
پرسش که بحث وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش 
برخی از نمایندگان عدم صالحیت ایشان را مطرح 
کرده اند، تاکید کرد: »در مورد ایشان نیز مثل برخی از 
وزرای پیشنهادی از مراجع مربوط استعالم گرفته شده 
است و بعد توسط رئیس جمهور طبق آن استعالم ها 
به مجلس معرفی شده است. بنابراین ما باید در کشور 
یک معیاری داشته باشیم؛ آن معیار هم راجع به بحث های 
امنیتی و... است. بنابراین وقتی که مرجع صالحیت دار 
قانونی، صالحیت ایشان را تأیید کرده باشد طبیعتا این 
حرف وحدیث هایی که گفته می شود نظرات شخصی 

محسوب می شود.«

صالحی امیری به اتهام ها پاسخ داد

سید محمود دعایی، سرپرست مؤسسه اطالعات، هم 
در پاسخ به اتهام های وارده به سیدرضا صالحی امیری، 
وزیر پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بابیان 
اینکه »بنده آقای صالحی امیری را انسانی صالح و سالم 
می دانم و ایشان ازهرجهت مورد تائید من هستند«، 
گفت: »همه اتهاماتی که برخی نمایندگان مجلس نهم 
به صالحی امیری وارد کردند، کذب بود و اتهام زنندگان 
مجبور به عذرخواهی از وی شدند.« وی ادامه داد: 

»عملکرد ایشان در مدیریت سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی عملکرد بسیار مثبتی بوده است به طوری که وی 
این مرکز را یک بار دیگر احیا کرد.« سرپرست مؤسسه 
اطالعات در پاسخ به این پرسش که »با توجه به وجود 
سالیق گوناگون در حوزه های فرهنگی کشور، صالحی 
امیری می تواند بین این بخش ها تعادل ایجاد کند؟«، 
عنوان کرد: »با توجه به سوابقی که از ایشان در زمینه های 
اجرایی، سازمانی و مدیریتی در کتابخانه ملی، معاونت 
ریاست جمهوری و سایر حوزه های مدیریتی سراغ 
دارم، ایشان می تواند به خوبی جواب گوی سالیق 
مختلف در حوزه فرهنگی کشور باشد.« نماینده ادوار 
مجلس شورای اسالمی همچنین در خصوص احتمال 
رأی آوری سیدرضا صالحی امیری گفت: »اگر نمایندگان 
مجلس خوب تحقیق کنند و با نظر کارشناسی و 
به دوراز سیاسی کاری به ایشان نگاه کنند، به صالحیت 
ایشان برای این وزارت خانه پی خواهند برد.« وی با 
اشاره به اینکه »صالحی امیری در مجلس نهم از طرف 
دولت برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شد، ولی 
به او رأی عدم اعتماد ندادند«، گفت: »نمایندگانی که 
این موارد اتهامی را مطرح کرده بودند بعد از اثبات 
کذب بودن این ادعاها مجبور به عذرخواهی از ایشان 
شدند. با توجه به همه این موارد درمجموع فکر می کنم 

که صالحی امیری از این مجلس رأی اعتماد بگیرد.«

اگر فتنه گرند، چرا آزادند؟

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، نیز بابیان اینکه 
تصدی  برای  دولت  پیشنهادی  گزینه  سه  هر  »به 

وزارتخانه ها رأی می دهد«، نسبت به استفاده ابزاری 
از »فتنه« هشدار داد و گفت: »درصورتی که کسی 
فتنه گر است، قوه قضاییه باید آن فرد را محاکمه کند 
و درصورتی که تخلف او در حد محاکمه نیست، 
وزارت اطالعات می تواند، بگوید برای وزارت تأیید 
نمی شود اما هنگامی که وزارت اطالعات فردی را 
تأیید می کند دیگر نباید با آبرو و شخصیت و حیثیت 
افراد بازی کنیم.« او گفت: »باوجود اینکه معتقدم زمان 
مناسبی برای ترمیم کابینه نیست؛ اما به هر سه گزینه 
رأی خواهم داد. بااین حال حتی اگر این افراد نابغه 
هم باشند، به لحاظ مدیریتی ایجاد تغییرات بسیار 
سخت خواهد بود اما در این شرایط درصورتی که با 
نظر دولت مخالفت کنیم، عمال مشکالت دوچندان 
شده و کار سخت تر می شود.« نماینده تبریز با دفاع 
از دانش آشتیانی گفت: »به هرحال یکی از مشکالتی 
که وجود دارد این است که عده ای را به فتنه منتسب 
می کنند؛ اما سؤال اینجاست که اگر کسی مرتکب 
تخلف به این بزرگی شده، چرا همچنان آزاد است و 
محاکمه نمی شود.« عضو فراکسیون امید ادامه داد: 
»درصورتی که کسی فتنه گر است چگونه از برای وزیر 
شدن تأییدیه گرفته است. درست نیست که به این 
سادگی به افراد تهمت بزنیم وعده ای را مقابل خود 
قرار دهیم، منطقی نیست؛ درصورتی که کسی فتنه گر 
باید آن فرد را محاکمه کند و  است، قوه قضاییه 
درصورتی که تخلف او در حد محاکمه نیست، وزارت 
اطالعات می تواند، بگوید برای وزارت تأیید نمی شود، 
اما هنگامی که وزارت اطالعات فردی را تأیید می کند 
دیگر نباید با آبرو و شخصیت و حیثیت افراد بازی 
کنیم.« پزشکیان تصریح کرد: »اگر ما یک کلمه را از 
سخنرانی یک فرد بگیریم و آن را پررنگ کنیم معنای 
متفاوتی از روح کلی سخنان آن فرد برداشت می شود. 
آن وقت اگر بگوییم که چرا این را گفته است این 
نحوه مجادله و بحث و گفت وگوی منطقی نیست؛ 
خیلی وقت ها همین رسانه ها یک کلمه را از میان 
حرف های ما درمی آورند و آن را بزرگ می کنند.« 
پزشکیان با اشاره به اتهام های مخالفان گفت: »سؤال 
اینجاست که »فتنه« به چه معنایی است؛ من از »فتنه« 
تعریف دارم و به قانون نیز پایبندم. اما عده ای می خواهند 
حرف خودشان را بجای قانون جا بزنند و طبیعتا ما 
قبول نمی کنیم؛ قوه قضاییه موظف است با »فتنه گران« 
برخورد کند.« نایب رئیس مجلس اعالم کرد: »هرکسی 
که در مملکت ناآرامی ایجاد کرده، »فتنه گر« است؛ 
چرا گروهی را دستگیر می کنیم و گروهی را آزاد 
می گذاریم. درواقع هر دو طرف باید بگویند که اشتباه 
کرده  اند.« پزشکیان در پایان تصریح کرد: »درصورتی که 
این جسارت را داشته باشیم که آن چه بلد هستیم و 
می دانیم، بگوییم و درباره آن چه نمی دانیم، اظهارنظر 

نکنیم، مشکالت حل می شود.«
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میشل عون، هم پیمان جریان مقاومت لبنان، دیروز از سوی پارلمان 
این کشور به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور لبنان انتخاب شد. پارلمان 
لبنان پس از دو سال و نیم باالخره با حضور 127 نماینده از 12۸ 
نماینده پارلمان به حدنصاب رسید و در یک رای گیری مخفی در 
دور دوم، ژنرال میشل عون به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد تا به 
طوالنی ترین دوره خالی ماندن پست حساس ریاست جمهوری در 
تاریخ این کشور، پایان داده شود. میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، 
پس از ادای سوگند در اولین سخنرانی خود در این سمت گفت: 

»به عنوان رئیس جمهوری تمامی لبنانی ها که از سوی مجلس و ملت لبنان به من واگذار شده، تمام تالش 
خود را برای عبور لبنان از شرایط سخت کنونی که همه انتظار دارند لبنان از آن موفق بیرون بیاید، به کار 
می گیرم.« وی گفت: »اولین گام برای من احترام به قانون و حل اختالفات سیاسی است و در همین راستا 
باید توافق های ملی که تاکنون به دست آمده اجرایی شود، قانون انتخاباتی که عدالت را برای همه لبنانی ها 
در بر داشته باشد، تدوین شود و لبنان اکنون در میان آتشی که در  اطرافش شعله ور شده باید خود را از 
این آتش دور نگه دارد. ما به اساسنامه اتحادیه عرب و قوانین بین المللی احترام می گذاریم و اساس کار 

دولت لبنان بر این اصول است.« میشل عون که از دشمنان سرسخت 
اسرائیل در میان سیاستمداران لبنانی محسوب می شود، درباره این 
رژیم نیز گفت: »هرگز اجازه نمی دهیم که حتی یک وجب از آب 
و خاک لبنان در اشغال اسرائیل بماند و این رژیم منابع ما را غارت 
کند.« او درباره سوریه نیز گفت: »ما خواهان توقف جنگ سوریه و 
بازگشت آوارگان با کمک جامعه جهانی و تالش های سازمان ملل 
هستیم. لبنان باید سیاستی مستقل در پیش بگیرد. به اعتقاد ما تا بحران 
سوریه حل نشود مساله آوارگان و بار سنگین آنها بر ملت لبنان نیز 
ادامه خواهد داشت.« او درباره فلسطین نیز گفت: »حق فلسطینیان در بازگشت به سرزمین شان را حقی 
قانونی می دانیم.« او در پایان گفت که یکی از اولویت هایش ارتقای ارتش لبنان و تقویت آن است تا 
بتواند از استقالل، حاکمیت و داشته های لبنان حفاظت کند.از 24 می 2014 که دوره ریاست جمهوری 
میشل سلیمان، رئیس جمهوری سابق لبنان به پایان رسید پارلمان این کشور در میان اختالفات جریان های 
سیاسی و بده بستان های قدرت های خارجی 45 بار تشکیل جلسه داد؛ اما در تمام این مدت نتوانست به 

حدنصاب الزم برای انتخاب رئیس جمهوری دست یابد.

سرانجام  میشل عون  رئیس جمهور لبنان شد
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وزیر بهداشت با بیان اینکه بخش خصوصی باید بتواند از 
فرصت های ایجاد شده جهت ایجاد اشتغال، خلق ثروت و 
کاهش وابستگی استفاده کند، گفت: »معتقدم برجام توانسته 

امکان ارتباط میان ایران و سایر کشورها را فراهم کند.«
سید حسن هاشمی در مراسم دیدار با یک هیئت بلژیکی 
گفت: »جلسه ای که با هیئت بلژیکی داشتیم بسیار خوب بود. 
البته در حال حاضر گروه های مختلفی برای سرمایه گذاری 
مشترک به ایران می آیند اما آنچه مهم است این است که 
بخش خصوصی ما این آمادگی را در خودش ایجاد کند تا 
از فرصت به دست آمده برای ایجاد اشتغال، خلق ثروت، 
کاهش وابستگی و ... استفاده کند.« وی با بیان اینکه این 
اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتی خالصه می شوند افزود: 
»فکر می کنم باید از این فرصت های امیدآفرین استفاده کرد.«
هاشمی با اشاره به رابطه ایران و بلژیک که مدت آن 
نزدیک به دو قرن است گفت: »در گذشته بخشی از خدمات 
توسط کشور بلژیک در ایران ایجاد شده که خوشبختانه 
در حال حاضر در آن حوزه ها نه تنها خودکفا شده ایم بلکه 
صادر کننده نیز هستیم. به عنوان مثال در حوزه های ریلی، 
پست، مالیات و ... کشور بلژیک در ایران اقداماتی انجام 
ایران  قند را در  داده و خاطرم هست که کارخانه های 
بلژیکی ها ایجاد می کردند.« وزیر بهداشت با بیان اینکه 
خوشبختانه اکنون کشور در مسیر پیشرفت قرار گرفته 
است، ادامه داد: »در این راستا می توان در ایجاد کارخانجات 
و مراکزی که بتوانند امر صادرات را به کشورهای منطقه 
انجام دهند،  با کشور بلژیک همکاری دو جانبه داشته 
باشیم؛ چرا که نیروی تخصصی مناسبی در کشور وجود 
دارد و در صورتی که عالقه مند به سرمایه گذاری مشترک 
و انتقال دانش فنی باشند، می توان همکاری مناسبی را با 

کشور بلژیک داشته باشیم.« 

بلژیک درحوزه سالمت، سرآمد اروپا است
هاشمی با بیان اینکه در حوزه سالمت، بلژیک در اروپا 
سرآمد است، اظهار کرد: »ما می توانیم از این ظرفیت استفاده 
کنیم. حال اگر بخش خصوصی بتواند این توانمندی ها را 

در داخل کشور استفاده کند و در راستای منافع ملی از این 
همکاری ها بهره ببرد، بسیار مناسب است. مراکز دانشگاهی 
ما نیز باید بتوانند برای ارتقاء پزشکی، پروژه های مشترک 
پژوهشی را با اروپاییان تعریف کنند و از این فرصت 
به دست آمده استفاده کنند.« وی در پاسخ به اینکه این 
همکاری ها بیشتر در چه حوزه ای با بلژیک صورت می گیرد؟ 
گفت: »در این نشست عمدتا در حوزه افزایش تخت های 
بیمارستانی و تجهیز آنها صحبت کردیم و البته بحث های 
جانبی نیز مانند سالمت الکترونیک هم مورد بحث بود. در 
عین حال باید توجه کرد که ما در همه این حوزه ها توانمندیم 
و آنچه که مد نظرمان است سرمایه گذاری مشترک است 
و بنا نداریم که ساخت بیمارستان، خدمات الکترونیک یا 
تجهیزات را از خارج وارد کنیم بلکه آن قسمت از کار 
را که در حال حاضر امکان انجامش را در کشور نداریم، 
از طریق همکاری های دو جانبه ایجاد کرده و دانش فنی 
آن را به کشور منتقل می کنیم. بنابراین بنای ما بر واردات 
نیست و در حوزه هایی هم که خودمان توانمندیم، از نیرو 

و دانش داخلی بهره می بریم.«
وزیر بهداشت در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر 
برجام بر همکاری های دو جانبه در حوزه سالمت گفت: 
»بدون تعصب می گویم که اگر دو سال قبل را با امروز 
مقایسه کنیم، می بینیم که در آن زمان امکان ایجاد رابطه 
با برخی  کشورها به این آسانی مهیا نبود. اما در حال 
حاضر شرایط فرق کرده و نه تنها از داخل کشور تالشی 
نیست، بلکه از سایر کشورها اشتیاق برای ایجاد رابطه با 
ایران وجود دارد.« هاشمی ادامه داد: »این موضوع باعث 
افتخار همه ایرانیان است؛ چرا که کشورمان بیش از آنچه 
که خودمان باور داریم مورد توجه جهانیان است، به 
طوری که ایران را به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه 
بین المللی و قدرتمندترین کشور در منطقه می شناسند 
و این موضوع هم به خاطر قدمت ایرانیان است و هم 
به دلیل هوش، دانش و تالشی است که هیچ گاه متوقف 
نمی شود و در انقالب اسالمی و بعد از آن بیش از هر 
زمانی خودش را نشان داده است. بنابراین معتقدم که 

برجام توانست این امکان را بیش از گذشته برای کشور 
فراهم کند و امیدوارم بیشتر به این بخش برجام توجه 
کنیم. در عین حال باید بدانیم که تغییر نمی تواند یک 
شبه و یا حتی یک ساله ایجاد شود بلکه مهم روندی 
است که آغاز شده و رو به ارتقاء است.« هاشمی تاکید 
کرد: »به عنوان مثال این گروهی که امروز به ایران آمدند 
با آنها مذاکرات اولیه را انجام دادیم. حال تا زمانی که 
بتوانند شریک خود را در ایران پیدا کنند و سرمایه گذاری 
کرده و به محصول برسند، زمان نیاز است. بنابراین در 
حال حاضر نمی توان گفت که چه نتیجه ملموسی را 
از دیدار با گروه بلژیکی به دست آوردیم؛ اما مهم این 
است که آنها باور کردند فرصت در ایران وجود دارد 
و در صورتی که شرایط ما را بپذیرند همکاریمان را با 

آنها آغاز می کنیم.«

حوزه سالمت در ایران از کیفیت باالیی 
برخوردار است

 در ادامه این مراسم نخست وزیر منطقه صنعتی بلژیک 
نیز از وجود فرصت های بسیار زیاد همکاری در ایران یاد 
کرد و گفت: »این فرصت به ویژه بعد از تحریم ها بیشتر 
هم شده است و امیدواریم بتوانیم از این فرصت ها استفاده 
کنیم.« وی با بیان اینکه سابقه همکاری بلژیک با ایران به 
قرن نوزدهم بر می گردد و همچنان حفظ شده است، ادامه 
داد: »ما به همراه یک هیئت متشکل از 190 کمپانی به ایران 
آمدیم و مالقات خوبی با وزیر بهداشت داشتیم. همچنین 
شرکت های خوبی در زمینه ساخت و ساز، بهداشت، 
دفع زباله های بیمارستانی، سالمت الکترونیک و تجهیز 
و تشخیص و ... ما را همراهی می کنند که می توانند با 
ایران همکاری داشته باشند.« نخست وزیر منطقه صنعتی 
بلژیک همچنین گفت: »حوزه سالمت در ایران از کیفیت 
باالیی برخوردار است و در این دیدار متوجه شدیم که 
دولت ایران به دنبال ایجاد 100 هزار تخت بیمارستانی 
جدید است که این موضوع می تواند فرصت مناسبی برای 

همکاری های دو جانبه باشد.«

یادداشت

جامعه پزشکی و آینده آزادی بیان

 محمدجعفر قائم پناه 
عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ایران 

جامعه پزشکي ایران به عنوان یکي از اقشار علمي و فرهیخته کشور 
باید الگوي مدارا و تحمل انتقاد باشد. پزشکان به عنوان صنفی که وظیفه 
ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم و حفظ و احیا سالمت مردم 
را به عهده دارند، براي انجام این خدمت سختي ها و مشقت هاي زیادي 
متحمل می شوند و تا سنین میانسالي باید عمر خود را سرمایه گذاري 
کنند، از این رو پزشکی قابل مقایسه با سایر رشته هاي علمي نیست. 
با همه این اوصاف باید بپذیریم ما پزشکان هم مانند سایر افراد جامعه 
منافعي داریم و ممکن است منافع مادي، صنفی و حرفه ای ما با منافع 
برخی دیگر از اقشار جامعه همسو نباشد. از طرف دیگر بدیهی است 
مانند هر صنف دیگری، در جامعه پزشکي ما هم افرادي فقط به فکر 
خویش بوده و گاهي، تعداد معدوي از این صنف ارزشمند حقوق 
بیماران و حتي همکاران خود را رعایت نکنند. حال آیا اگر رسانه اي، 
فردي یا مسئولي بگوید در جامعه پزشکي افرادي معدودي هستند که 
ضوابط علمي، اخالقي، حرفه اي و قانوني را رعایت نمي کنند و این گزاره 
رسانه اي شود )اگرچه بعضي اوقات لحن منتقدان را مناسب نمي دانم( 
باید تعداد زیادي از همکاران ما به دفاع از صنف خود برخاسته و تالش 
کنند که جامعه پزشکي را از هر خطایي مبرا ساخته و بگویند در بین 
مردم حرمت جامعه پزشکي رعایت نشده و اعتماد مردم از پزشکان 
سلب شده است؟ در صورتی که پاسخ این پرسش را مثبت بدانیم، آیا 
فقط این قداست براي جامعه پزشکي است؟ اگر قوه قضائیه اعالم 
مي کند ده ها قاضي به دلیل تخلف برکنار و چند تن از وکال به خاطر عدم 
رعایت شئونات حرفه ای بازداشت شده اند، یا رئیس پلیس اعالم مي کند 
تعدادي از نیروهای پلیس به دلیل اخذ رشوه و تخلف از ضوابط قانونی 
و اداري برکنار شده اند، باید دیگر قضات و وکالي شریف و یا اکثریت 
پرسنل خدوم نیروي انتظامي این اخبار را بي حرمتي به صنف  قضات 
و پلیس تلقي کنند و اعالم کنند کسي حق بیان اعالم عمومي خطا هاي 
صنف ما را ندارد چون نباید اعتماد عمومي جامعه از ما قضات و 
پلیس ها سلب شود؟ اگر این موضوع به همه صنوف و اقشار )مانند 
معلمان، روحانیون، مدیران، نظامیان، مهندسان، هنرمندان  ورزشکاران 
و...( تسری یابد، دیگر مي توان به مفهومی به نام اصالح جامعه معتقد 
بود؟ دیگر مطبوعات و رسانه ها مي توانند عملکرد صنفي را نقد کرده و 
یا هنرمندان فیلم وطن بسازند؟ براي تقریب به ذهن، به یاد بیاوریم که 
جامعه پزشکی برای جلوگیري از نمایش سریال طنز آقاي مدیري چه 
بیانیه ها و سخنراني ها که انجام نداد، در حالي که در فیلم مارمولک یک دزد 
با لباس روحانیت آن همه انتقاد طنزآلود را به نمایش گذاشت و باالخره 
جامعه روحاني کشور اجازه اکران و پخش آن فیلم را داد و آن را تحمل 
کرد. اگر دانستن حق مردم است چرا فقط آن را مختص امور سیاسي 
بدانیم؟ چرا مذاکرات مجلس به طور زنده به گوش مردم برسد، حقوق 
مدیران باید به صورت شفاف درمعرض دید مردم قرار بگیرد، خطاهای 
مدیران و فسادهای اداری رسانه ای شود اما هیچ کس حق ندارد بگوید 
در جامعه پزشکي فالن خطا صورت گرفته و باید رسیدگي شود و یا 
تعداد محدودي از پزشکان در بخش دولتي کارانه باالي 100 میلیون 
تومانی مي گیرند و تعداد زیادي از دیگر پزشکان کارانه یک میلیوني 
یا حتي کمتر دریافت می کنند و این نوع پرداخت ها خالف عدالت و 
انصاف است و درکشورهاي دیگر چنین بي عدالتي وجود ندارد و باید 

سیستم پرداخت پزشکان در بخش دولتي اصالح شود. 
چرا باید به محض پخش این چند جمله، طوفانی از واکنش های تند 
و به دور از منطق و به ویژه در فضاي مجازي به راه بیفتد و همه با هم 
فریاد برآوریم که حرمت جامعه پزشکي خدشه دار شده و اعتماد مردم 
به جامعه پزشکي از بین رفت؟! مگر با اعالم دریافتي تعداد محدودي 
پزشک در بخش دولتي یا خصوصي حرمت جامعه پزشکي که  احترام 
و ارزش آنها در عمق فرهنگ جامعه ما جا دارد خدشه دار مي شود؟ اگر 
این سانسور در تمام صنوف مرجع جامعه، که پزشکان یکي از آنها هستند 
هم تسري یابد، پس تکلیف دموکراسي آزادي بیان، رسانه و استفاده از 
پتانسیل نظارت افکارعمومی برای حل معضالت جامعه چه خواهد شد؟ 
بنابراین جامعه پزشکي ایران که جزء بهترین فرزندان این مرز وبوم بوده 
و هستند و درشکل گیري نهضت هاي آزادي و استقالل خواهي به ویژه 
انقالب اسالمي نقش آفریني کرده و در دفاع از حریم این کشور در زمان 
جنگ تحمیلي جانفشاني ها کرده اند و اکنون اکثریت قریب به اتفاق آنها 
علي رغم همه نامهرباني ها و با عدم دریافت حقوق و دستمزد هاي قانوني 
خود، بزرگوارنه مشغول خدمت صادقانه به مردم شریف در اقصي نقاط 
کشور هستند، از نظر پذیرش انتقاد و تحمل صدای مخالف و احترام 
به منتقد  نیز باید سرآمد سایر اقشار باشد و ضمن احترام به منتقدین 
خود، با سعه صدر و تحمل ، الگوي مناسبي براي سایر اقشار در بسط 
و گسترش آزادي بیان، حق طلبي، عدالت خواهي، تضارب آرا، فضاي 
گفت وگو و اصالح امور بدون توجه به تعلقات و وابستگی های صنفي 

و حرفه ای به جامعه ارائه دهد.

  وزیر بهداشت در دیدار با هیئت بلژیکی مطرح کرد

به دنبال واردات نیستیم، درپی سرمایه گذاری مشترک هستیم

خبر

دروغگو خطاب کردن 
خادمان ملت درست نیست

گفت:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
»عوارضی که برای یکی از پروژه های بزرگ 
درمانی قم در نظر گرفته شده است، مبلغی 
بالغ بر 130 میلیارد تومان بود که پس از ۶ ماه 
پیگیری و رایزنی صورت گرفته این مبلغ به 90 

میلیارد تومان کاهش یافت.«
دانشگاه  رئیس  ایرانی خواه  ابوالفضل 
علوم پزشکی قم در ارتباط با اظهارات وزیر 
بهداشت در مورد درخواست وجه از سوی 
شهرداری قم بابت عوارض ساخت پروژه های 
درمانی گفت: »مبلغ یاد شده بابت پروژه های 
بیمارستانی در دست اقدام حوزه سالمت استان 
قم است که از آن جمله می توان به عوارضی 
که برای یکی از پروژه های بزرگ درمانی در 
نظر گرفته شده است نام برد که مبلغی بالغ 130 
میلیارد تومان تعیین شد.« وی ادامه داد: »البته 
پس از ۶ ماه پیگیری و رایزنی صورت گرفته 
این مبلغ به 90 میلیارد تومان کاهش یافته و 
تمامی مستندات مربوطه نیز موجود است.« 
به خدمات  »با توجه  داد:  ادامه  ایرانی خواه 
ارائه شده از سوی وزارت بهداشت انتظار 
می رود مسئوالن شهری به ویژه رئیس شورای 
اسالمی شهر قم که به عنوان مسئول مسائل 
نسبت  روزتری  به  اطالعات  است  شهری 
مجموعه شهرداری داشته و در راستای تعامل 
 و خدمات رسانی به مردم گام برداشته شود.«
»حوزه  داشت:   اظهار  ایرانی خواه  دکتر 
سالمت و بهداشت حوزه ای است که باید 
همه دستگاه ها و مجموعه ها برای ارتقاء آن 
تالش کنند، به ویژه شهرداری ها که باید در 
این عرصه الگو باشند نه اینکه تمامی خدمات 
را نادیده گرفته و واقعیت های موجود را نیز 
کذب بخوانند.« رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
قم تاکید کرد: »نهادهای نظارتی و مسئوالن 
شده  وارد  عرصه  این  در  باید  قم  استانی 
تا عالوه بر اطالع رسانی دقیق و شفاف به 
مردم، واقعیت ها را برای افکار عمومی بیان 
کرده و مشخص شود که چرا رئیس شورای 
اسالمی شهر قم، یک وزیر را که دارای سابقه 
درخشان در خدمت رسانی به ملت شریف 
ایران اسالمی است، دروغگو و سخنان وی 
را کذب خطاب کند و بدین واسطه جایگاه 

شهر مقدس قم را متزلزل کند.«

ودرمان  بهداشت  کمیسیون  عضو 
مجلس با بیان اینکه تفکیک بخش درمان 
از تامین اجتماعی امکان پذیر نیست، گفت: 
»جهت رفع مشکالت و تسهیل شرایط باید 
صندوق مجازی تجمیع منابع برای اجرای 

طرح تحول سالمت ایجاد شود.«
محسن علیجانی در توضیح پیشنهاد 
کمیسیون بهداشت ودرمان در خصوص 
تامین  سازمان  از  درمان  بخش  تفکیک 
اجتماعی، گفت: »در کمیسیون تلفیق برنامه 
ششم توسعه هنوز این پیشنهاد مورد بررسی 
قرار نگرفته است اما اینکه سازمان تامین 
اجتماعی به شکل گذشته مدیریت شود یا 
تغییری در آن صورت گیرد، موضوعی است 
که مورد بحث است. در واقع معتقدیم باید 
صندوق مجازی برای اجرای طرح تحول 
سالمت ایجاد شود که وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان 
و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن را 
به عهده داشته باشند.« نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: »در 
صورت تایید نهایی، منابع مربوط به طرح 
این صندوق مجازی  در  تحول سالمت 
تجمیع می شود و از آن ناحیه در مورد آن 
تصمیم گیری می شود، چراکه جدایی بخش 
درمان از سازمان تامین اجتماعی مشکالتی را 
ایجاد خواهد کرد.« وی با بیان اینکه کارگران 

و وزرای مرتبط با سازمان تامین اجتماعی 
معتقدند این منابع حق الناس است و مربوط 
به بیت المال نیست که به طور کامل در 
صندوق مجازی مذکور تجمیع و مدیریت 
شود، افزود: »باید توجه داشت که 40 میلیون 
نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، تنها 
به درمان نیازمند نیستند و به خدمات پایه 
سالمت هم نیاز دارند، با پیشنهاد مذکور این 
40 میلیون نفر از خدماتی که در خانه های 
بهداشت که بیشتر با هدف پیشگیرانه است 

هم بهره مند خواهند شد.«
علیجانی زمانی با اشاره به اینکه سهم 
ارائه خدمات خانه های بهداشت به افراد 
تحت پوشش تامین اجتماعی را باید سازمان 
تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و 
پایه سالمت  بیمه  اجتماعی جهت  رفاه 

پرداخت کنند که در صندوق مذکور ذخیره 
می شود، گفت: »با این اقدام نیاز نیست بیمه 
درمان مستقیما از سازمان تامین اجتماعی 
اخذ شود، 40 میلیون نفر مذکور نیازمند 
دریافت خدمات پایه سالمت هستند که 
بسیار مهم تر از درمان است.« این نماینده 
مردم در مجلس دهم، یادآور شد: »سازمان 
تامین اجتماعی از 9 درصدی که بابت درمان 
از بیمه شدگان دریافت می کند و 2 درصد 
آن بابت بازنشستگی است، باید بخشی را 
برای خدمات پایه سالمت ارائه دهد تا در 
صندوق مجازی مذکور تجمیع شود. در 
حقیقت نباید به گونه ای برخورد شود که 
بابت  سازمان تامین اجتماعی مبالغی را 
ندهد و وزات  پایه ای سالمت  خدمات 
بهداشت و درمان تنها متولی باقی بماند.« 
وی ادامه داد: »پیشنهاد مذکور جدای از 
پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مطرح 
است. کمیسیون بهداشت و درمان نظر دارد 
که بیمه  درمان به وزارت بهداشت و درمان 
به همراهی سازمان برنامه و بودجه واگذار 
شود، البته در صحن علنی و کمیسیون تلفیق 
هر آنچه که مورد نظر نمایندگان واقع شود 
به تصویب خواهد رسید.« علیجانی زمانی 
تصریح کرد: »با این حال ایجاد صندوق 
مجازی به نفع کارگران و کسانی که بیمه 
تامین اجتماعی دارند است چراکه بیمه شان 
دو منظوره می شود، با این حال این افراد 

در نظام ارجاع نیز قرار می گیرند، در واقع 
بیمارستان های  در همه شهرهای کشور 
تامین اجتماعی وجود ندارد. بنابراین با این 
تغییر مردم هم از خدمات پایه سالمت و 
خانه های بهداشت استفاده می کنند هم از 
قابلیت ارجاع به سطوح باالتر درمانی را 

دارا خواهند بود.«
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
مذکور  مجازی  صندوق  ایجاد  صورت 
تامین اجتماعی در  بیمه  تحت پوششان 
شهری که بیمارستان تامین اجتماعی باشد 
مختارند از خدمات تامین اجتماعی یا وزارت 
بهداشت و درمان بهره مند شوند، گفت: 
»حذف بخش درمان به طور کامل از سازمان 
تامین اجتماعی امکان پذیر نیست، از سوی 
دیگر سازمان تامین اجتماعی توانایی ایجاد 
خانه های بهداشت برای پیشگیری های اولیه 
در همه شهرها ندارد. لذا باید سهم خود 
تا  درمان دهد  و  بهداشت  به وزارت  را 

همکاری صورت گیرد.«
به گزارش خبرگزاری خانه ملت پیش تر 
سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی با بیان اینکه بیمه درمان را نمی توان 
جدا از نظام بیمه دید، گفت: »نمی توان 
خوردن  به هم  یا  بیمه  یک  جابجایی  با 
تمامیت نظام بیمه ای، امور نظام سالمت 

را پیش برد.«

پیشنهاد علیجانی برای کاهش کشمکش در موضوع تجمیع بیمه ها 

صندوق مجازی با مسئولیت سازمان های دولتی ذی نفع ایجاد شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ارائه 
خدمات مطلوب به بیماران با الکترونیکی شدن پرونده سالمت 
محقق می شود، گفت: »اگر پرونده های سالمت الکترونیکی شود، 

شاهد شفاف سازی خدمات خواهیم بود.«
همایون هاشمی، با تاکید بر ضرورت الکترونیکی شدن پرونده 
سالمت، افزود: »اقداماتی که در حوزه سالمت وجود دارد دارای 
فرآیندی است که اگر بر پایه آی تی و الکترونیکی پیش رود 
هم هزینه های حوزه سالمت دارای مستندات خواهد شد هم 
برای برنامه ریزی های آینده اثربخش خواهد بود. زیرا بر اساس 
یک آمار دقیق می توان این برنامه ریزی را به سرانجام رساند.« 
نماینده مردم شاهین دژ، تکاب و میاندوآب در مجلس شورای 

اسالمی، ادامه داد: »اگر پرونده های سالمت الکترونیکی شود، 
چشم انداز روشنی در بهداشت و درمان رخ خواهد داد و با 
اتخاذ تصمیمات بهتر شاهد شفاف سازی خدمات خواهیم بود.« 
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: »در کشورهایی که 
سامانه ای برای الکترونیکی شدن پرونده سالمت دارند خدمات 
خوبی را به بیماران ارائه می کنند. این درحالی است که با توجه 
به ازدیاد جمعیت در کشور، خدمات بهداشتی و درمانی نیز 
پیچیده تر می شود لذا این پیچیدگی های نظام شهروندی نیاز به 
داشتن آمار دقیق تر دارد.« وی یادآور شد: »باید مدل خدمات 
الکترونیکی در حوزه سالمت را در اقصی نقاط مختلف کشور 
توسعه دهیم تا اطالعات دقیقی از سالمت افراد از طریق پرونده 

های الکترونیکی آنها داشته باشیم.« هاشمی با بیان اینکه در قانون 
الکترونیکی شدن  بر ضرورت  پنجم توسعه  برنامه چهارم و 
پرونده سالمت تاکید شد، افزود: »این قانون به دالیل مختلف 
نتوانست شکل اجرایی به خود گیرد که تالش خواهیم کرد آن 

را در برنامه ششم توسعه بگنجانیم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 
گفت: »البته در زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، تا حدودی 
زیر ساخت های الزم برای الکترونیکی شدن پرونده سالمت 
فراهم شد تاجایی که برخی دستگاه ها مکلف به فراهم سازی 
این زیرساخت ها شدند اما هنوز به طور کامل این قانون اجرایی 

نشده است.«

شفافیت هزینه های سالمت با الکترونیکی شدن پرونده سالمت
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معافیت هالل احمر از مالیات
 مغایر الیحه برنامه ششم است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طبق برنامه ششم 
توسعه تخفیف و معافیت مالیاتی ممنوع است، افزود: »معافیت 
جمعیت هالل احمر از مالیات، مغایر الیحه برنامه ششم توسعه 

است.«
مسعود رضایی در گفت وگو با خانه ملت، درباره درخواست 
رئیس جمعیت هالل احمر مبنی بر معاف شدن هالل احمر به عنوان 
نهاد عمومی از مالیات، گفت: »بر اساس ماده 4 برنامه ششم توسعه، 
به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصالح نظام 
درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت برقراری 
هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی تا پایان برنامه ششم 
ممنوع است.« نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، با 
تاکید بر اینکه معاف شدن جمعیت هالل احمر از مالیات، افزایش 
وابستگی بودجه به نفت را به همراه دارد، گفت: »به هیچ عنوان 
موافق معافیت جمعیت هالل احمر از مالیات نیستم و تحت هیچ 

شرایطی این کار نباید تحقق یابد.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تمامی دستگاه 
ها مشمول پرداخت مالیات هستند، یادآور شد: »هر دستگاه و 
سازمانی که دارای بودجه و درآمد است باید بابت خدماتی که 
استفاده می کند مالیات بپردازد البته طبق تشخیص قانونگذار و 
دولت در برخی موارد نهادها شامل تخفیف یا معافیت مالیاتی 

می شوند.«
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
نهادهای مردمی و عام المنفعه زیادی در کشور وجود دارد، گفت: 
»اگر مبنای معافیت مالیاتی جمعیت هالل احمر را بر عام المنفعه و 
مردمی بودن قرار دهیم می توان گفت تعداد زیادی نهاد عام المنفعه 
و مردمی در کشور وجود دارد که از پرداخت مالیات معاف نبوده 
و در حال حاضر به دولت مالیات می پردازند. بنابراین هیچ گونه 
ضرورتی ندارد که جمعیت هالل احمر از پرداخت مالیات معاف 

شود.«

کمیسیون بهداشت مصوبه ای
 برای الحاق تامین اجتماعی

 به بیمه سالمت ندارد
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه سازمان 
بیمه سالمت باید هویت مستقل حقوقی داشته باشد، بر ضرورت 

سرمایه گذاری بیشتر تامین اجتماعی در حوزه درمان تاکید کرد.
به گزارش خانه ملت، محمدنعیم امینی فرد با بیان اینکه کمیسیون 
از  یک  هیچ  نفع  به  هیچ جهت گیری  مجلس  ودرمان  بهداشت 
وزارتخانه ها برای تجمیع بیمه ها ندارد، افزود: »اعضای کمیسیون 
بهداشت تنها مصالح عمومی را در نظر می گیرند و تعامل خوبی را با دو 
وزارتخانه بهداشت و کار در پیش گرفته اند.« نماینده مردم ایرانشهر 
در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »کمیسیون بهداشت در برنامه 
ششم توسعه مصوبه ای دارد مبنی بر آنکه سازمان بیمه سالمت دارای 
هویت مستقل حقوقی شود تا تمام بیمه ها به جز بیمه تامین اجتماعی 
و نیروهای مسلح تجمیع شوند.« وی یادآور شد: »کمیسیون بهداشت 
هیچ مصوبه ای مبنی بر الحاق بیمه تامین اجتماعی به بیمه سالمت 
ندارد. حتی کمیسیون از سرمایه گذاری بیشتر تامین اجتماعی در 

حوزه درمان نیز استقبال می کند.«
امینی فرد تاکید کرد: »همواره یکی از ایراداتی که به کمیسیون 
بهداشت مجلس وارد شده آن است که سیاست  گذاری و ارائه خدمت 
نباید تجمیع شود، درحالی که بر اساس بند 7 سیاست های کلی 
سالمت آمده تا تولیت به وزارت بهداشت واگذار شود. قسمت دوم 
بند 7 نیز تصریح می کند که مدیریت منابع مالی از طریق سیستم بیمه با 
محوریت وزارت بهداشت باشد که این موارد کامال مشخص است.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 
همپوشانی بیمه ای را ناشی از فعالیت صندوق های بیمه ای متفاوت 
خواند و گفت: »همپوشانی بیمه ها بدان معنا است که یک نفر از چند 
بیمه استفاده می کند. اما خال اینجا است که یک نفر از هیچ بیمه ای 
برخوردار نیست؛ لذا این معضالت از جمله مواردی است که همواره 
جزو دغدغه های کمیسیون بوده و الزم است با تجمیع بیمه ها مرتفع 

شود.«

 
گزارشخبری

کمتر از دو ماه از رسانه ای شدن موضوع 
زیرمیزی 6 هزار و 500 دالری از یک بیمار عراقی 
می گذرد؛ اتفاقی که در یکی از بیمارستان های 
خصوصی تهران رخ داد و در ستون مخاطبان 
روزنامه سپید هم انعکاس پیدا کرد. ماجرا از 
این قرار بود که پزشک جراحی از همسر یک 
بیمارعراقی که در اتاق عمل برای بیهوشی آماده 
می شد، به طور غیرقانونی درخواست 7 هزار 
دالر می کند که این مسئله منجر به سکته همسر 

بیمار و تبعات بعدی می شود. 
با  این چنینی  برخوردهای  بی گمان 
که  اشخاصی  دیگر  و  سالمت  گردشگران 
پای به کشور ما می گذارند، نه در شأن مردم 
بافرهنگ ایران است و نه با اهداف و معیارهای 
جذب گردشگر در حوزه  سالمت و دیگر 
حوزه ها همخوانی دارد. از طرفی باتوجه به 
کمبود منابع در حوزه سالمت که طرح بزرگی 
همچون طرح تحول سالمت را هم به استیصال 
از  بسیاری  کشانده است، می توان همچون 
کشورهای توسعه یافته دنیا، به منابع سرشار 
امید  چشم  سالمت«  »گردشگری  از  عاید 
داشت. به شرطی که تولیت بهداشت و درمان 
این سرزمین، به گردشگری سالمت به عنوان 
یک منبع درآمد پایدار نگریسته و سعی در رفع 

نواقص آن در حیطه مسئولیت خود نمایند. 

اعطای مجوز به ۱۰۵ بیمارستان 
برای پذیرش گردشگران خارجی

دبیر شورای راهبری گردشگری سالمت، 
مهمترین ویژگی گردشگری سالمت را تکریم 
بیماران و گردشگران دانست و گفت: »»تکریم 
بیمار« سرلوحه کار است. هر کسی که به کشور 

ما می آید، حکم سفیر ایران را دارد.«
اعطای  از  محمدپناهی  ایسنا  از  نقل  به 
بیماران  گواهینامه IPD »دپارتمان پذیرش 
بین المللی« به 105 بیمارستان خبر داد و گفت: 
»تاکنون 17 دفتر خدمات مسافرتی دارای بند 
ب )اجرای تور( مجوز »گردشگری سالمت« 
نیز در نوبت  گرفته اند و ۲۲ شرکت دیگر 
دریافت این مجوز هستند.« وی در جریان 

استان  درمانی  مراکز  از  خبرنگاران  بازدید 
البرز که در زمینه گردشگری سالمت فعالیت 
حوزه  سالمت  »گردشگری  گفت:  دارند، 
خوبی است که به این سادگی نمی توان وارد 
آن شد، با این حال تعدادی از بیمارستان ها و 
شرکت های گردشگری موفق شده اند مجوزها 
و گواهینامه های مربوط را دریافت کنند که 
اسامی آنها در سامانه سازمان میراث فرهنگی 
بهداشت  و گردشگری و همچنین وزارت 
در حال ثبت است، تا در دسترس عموم قرار 
گیرد.« پناهی درباره همراهی وزارت بهداشت 
برای ساماندهی گردشگری سالمت با توجه 
به فعالیت های موازی که در گذشته صورت 
گرفته اظهار کرد: »وزارت بهداشت تاکنون بسیار 
همراه بوده و همگرایی های خوبی داشته است. 
شورای راهبری گردشگری سالمت کشور نیز به 
همین منظور تشکیل شد تا این هم گرایی بین 5 
دستگاه دخیل در گردشگری سالمت، صورت 
گیرد.« دبیر شورای راهبری گردشگری سالمت 
شورای  فعالیت های  از  به گوشه ای  سپس 
راهبری گردشگری سالمت اشاره کرد و افزود: 
»اقدامات انجام شده شامل ابالغ IPD و صدور 
مجوز گردشگری سالمت به شرکت ها است. هر 
یک از این اقدامات راهی برای مقابله با داللی ها 
بوده، چرا که اکنون هر شرکت خدمات مسافرتی 

دارای کد مشخصی است که در وزارت بهداشت 
ثبت شده و بر همین اساس مسؤولیت بیمار را از 
صفر تا صد باید به عهده بگیرد. از طرف دیگر 
تنها بیمارستان هایی که گواهی IPD دارند، 

می توانند با این شرکت ها کار کنند.«
 وی که وضعیت ایران را در گردشگری 
سالمت خوب توصیف می کند، درباره تاثیر 
گزارش های  اخیرا  که  پزشکی  اشتباهات 
گردشگری  بر  است،  موجود  آن  از  زیادی 
سالمت گفت: »بدنه ی اصلی نظام سالمت و 
پزشکان را اشخاص بسیار زحمت کشی تشکیل 
داده اند. شاید در میان آنها عده کمی باشند که 
درآمدهای نجومی دارند و به خاطر حجم این 
درآمدها و نگاه اقتصادی، رعایت اخالق نکنند 
و افکار مادی داشته باشند که همین هم باعث 
صراحتا  اما  است،  شده  مردم  سرخوردگی 
باید گفت که بخش عمده ای از نظام پزشکی 
به سختی کار می کند و سالم است.« پناهی در 
عین حال تاکید کرد: »محور اصلی گردشگری 
سالمت، پزشک مسؤول فنی سالمت است که 
اگر تخطی کند حتما با وی برخورد خواهد شد.« 
نائب رییس انجمن توسعه خدمات گردشگری 
سالمت در پاسخ به این پرسش که بر چه اساسی 
گفته می شود تخلفات این حوزه کمتر بوده وقتی 
بین المللی درباره خدمات  بیماران  اعتراض 

درمانی شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز باال 
است، اظهار کرد: »ما نخست باید زیرساخت ها 
و قاعده کلی گردشگری سالمت را ترسیم کنیم 
و بعد دنبال تخلفات بگردیم. قاعده کلی ما این 
است که هیچ مریضی در کلینیک های ما وارد 
نمی شود، مگر این که از قبل ثبت شده باشد، یعنی 
پذیرش در بیمارستان مشروط به آن است که 
مشخصات بیمار خارجی را ثبت کند تا به سیستم 
وزارت بهداشت وارد شود.« وی درباره تکلیف 
بیماری که توسط دالل ها برای درمان در ایران 
اقدام می کند و با مشکالتی مواجه می شود، 
نیز گفت: »ما کار را شروع کرده ایم تا نهادینه 
شود. مساله این است که قبال هیچ اطالعات و 

مشخصاتی ثبت نمی شد.«
 پناهی افزود: »ما اشتباهاتی داشتیم، ولی 
االن کمتر شده است. دو سال پیش آژانس 
تخصصی این کار را نداشتیم و پاسخگویی به 
مشکالت بیماران وجود نداشت. این اقدامات 
شروع شده و تخلفات نادر است.« وی بیان کرد: 
»مهمترین ویژگی گردشگری سالمت آن است 
که بیماران و گردشگران با تکریم وارد می شوند. 
در گردشگری سالمت عالوه بر این که قیمت 
خدمات مناسب است، کلینیک های مجهزی 
وجود دارد که با تکیه بر قدمت چند هزار ساله 
دانش پزشکی ایران خدمات می دهند، »تکریم 
بیمار« سرلوحه کار است. هر کسی که به کشور 
ما می آید، حکم سفیر ایران را دارد. ارائه خدمت 
خوب بهترین تبلیغ برای ما است.« دبیر شورای 
راهبری گردشگری سالمت در ادامه، ۲5 کشور 
آسیایی را که با ایران مشابهات و مراودات 
فرهنگی دارند، به عنوان بازار هدف گردشگری 
سالمت، ذکر کرد و افزود: »بیشترین مراجعان 
برای درمان در ایران از کشور عراق است. سالی 
یک میلیون عراقی برای زیارت به ایران می آید 
که ۲5 درصد آن ها انگیزه درمان نیز دارن د. بعد 
از آن، جمهوری آذربایجان و کشورهای حوزه 
خلیج فارس و عربی بیشترین مراجعه کنندگان 
درمانی به ایران هستند.« وی با بیان اینکه بیشترین 
استقبال خارجی ها برای کاشت مو، جراحی 
پالستیک و درمان بیماری های صعب العالج 

بوده، گفت: »ایران در سال گذشته از محل جذب 
گردشگرانی که برای درمان آمدند، نزدیک به 
1/۲ میلیارد دالر درآمد کسب کرده است.« پناهی 
در عین حال ایران را کشوری ناشناخته برای 
گردشگران سالمت دانست و گفت: »تاکنون 
اطالع رسانی درستی در این باره نشده است. این 
حوزه خاص است و کشورهای دیگر خدمات 
ایران را خیلی نمی شناسند. از طرفی بیشتر آن ها 
با خانواده برای تفریح و گردش به ایران می آیند 
که در کنار آن برای درمان هم اقدام می کنند.« 
سالمت  گردشگری  راهبری  شورای  دبیر 
درباره برنامه ریزی برای جذب گردشگرانی 
از ۲5 کشور هدف توضیح داد: »اعتقاد ما بر این 
است که نباید مباحثی را مطرح کرد که نشدنی 
است. در شرایطی که هنوز برای ۲5 کشوری 
که شباهت های فرهنگی داریم، برنامه ریزی 
نکرده ایم، چطور می خواهیم برای بازارهای 
دیگری همچون اروپا برنامه ریزی داشته باشیم. 
ما نمی خواهیم برای آمدن گردشگر و بازاریابی 
تبلیغ کنیم، چون با توجه به پیشینه پزشکی 
ایران، ناخواسته تقاضا داریم. فقط باید برای آن 
برنامه ریزی کنیم که ما هم درحال انجام این کار 
هستیم.« وی سپس درباره استفاده گردشگران 
از ویزای »سالمت« که به نسبت سایر ویزاها، 
»این  کرد:  اظهار  دارد،  مناسب تری  قیمت 
ویزا مشکالت خاص خود را دارد. بیشتر این 
گردشگران نگران هستند که با این ویزا نتوانند 
به نقاط دیگر ایران سفر کنند، مثال برخی از آنها 
که به قصد زیارت به ایران می آیند، انگیزه شان 
درمان هم است، ولی وقتی به آن ها گفته می شود 
ویزای سالمت بگیرید، نگران می شوند که فقط 
به درمان محدود شوند. متاسفانه اطالع رسانی 
درستی در این باره نشده است.« پناهی همچنین 
گردشگری  توسعه  اینکه الزمه  بر  تاکید  با 
سالمت تمرکززدایی است، گفت: »اگر قصد 
بر رونق گردشگری سالمت و درآمدزایی از آن 
است، نباید فقط تجهیزات و علم آن را به پایتخت 
و مراکز خاصی از کشور محدود کرد، باید تمام 
ظرفیت موجود را به کار گرفت تا نتیجه دلخواه 

را بگیریم.« 

دبیر شورای راهبردی گردشگری سالمت اعالم کرد

درآمد ایران در سال 94 از حوزه گردشگری سالمت، 1/2 میلیارد دالر

»تجمیع بیمه ها« مهم ترین موضوع داغ مرتبط با اقتصاد سالمت، این روزها در 
مجلس و کمیسیون تلفیق قرار است تعیین وضعیت شود. مبحثی که بالغ بر چندین 
سال است بحث های مختلف موافقان و مخالفان را در پی داشته و اکنون که قرار 
است برنامه ششم توسعه به عنوان سند راهبردی تدوین و تدبیر سیاست های 
پنج سال آینده کشور  در مجلس تصویب شود و به مرحله اجرا برسد، یک بار 
دیگر صف آرایی جدی موافقان و مخالفان را به همراه داشته است. مخالفان و 
موافقان هیچ یک در اصل ضرورت و کارایی تجمیع بیمه ها در ارائه خدمات 
بهینه به شهروندان تشکیکی ندارند و اصل ماجرا و نقطه افتراق آنجایی شکل 
می گیرد که فعاالن حقوق کارگری، وزارت کار و  دیگر ارکان متعلق به آن و 
شماری از نمایندگان مجلس متفق القول هستند که در اختیار گذاری منابع سازمان 
تأمین اجتماعی در قالب یکسان سازی منابع درآمدی بیمه ها تحت دایره شمول 
مدیریتی وزارت بهداشت اجحاف نسبت به حقوق بیمه گران تأمین اجتماعی 
و کارگران و بازنشستگان تحت شمول این سازمان است. در مقابل موافقان با رد 
این نظر ضمن تأکید بر آنکه سیاست های کالن تدوینی و نیز قانون اساسی تکلیف 
تجمیع را بر عهده وزارت بهداشت، قرار داده، تأکید می کنند که با تجمیع بیمه ها 
همه مردم از خدمات یکسان بهره برده و از منابع بیمه ها منتفع می شوند و هیچ 
اجحافی به هیچ کس روا داشته نمی شود. حال در آستانه تعیین تکلیف مبحث 
تجمیع بیمه ها در کمیسیون تلفیق مجلس، نایب رئیس مجلس و از چهره های 

تأثیرگذار پارلمان که از مخالفان طرح تجمیع منطبق با رأی و نظر وزارت بهداشت 
است، با صراحت تأکید کرده است که مجلس مصوبه ای که برخالف منافع 
کارگران باشد از تصویب نخواهد گذراند، پیامی آشکار به اعضای کمیسیون 
تلفیق و نیز مسئولین وزارت بهداشت که مخالفان به هیچ روی درصدد تمکین در 
برابر رأی و نظر آنان نیستند و می خواهند سازوکاری مرضی الطرفین را از پاالیه 

مجلس بگذرانند.

مجلس حقوق کارگران را ضایع نمی کند
نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه مجلس قانونی در جهت تضعیف حقوق 
کارگران تصویب نمی کند، به خانه ملت گفت: »باید منابع بخش سالمت را در جهت 
خدمات رسانی بهتر ادغام کرد.« دکتر مسعود پزشکیان در خصوص جدایی بخش 
درمان سازمان تأمین اجتماعی باهدف تجمیع بیمه ها، گفت: »در مجلس قانونی نباید 
تصویب شود که به ضرر کارگران و تأمین اجتماعی تمام شود، درنتیجه هیچ قانونی 

نباید در جهت تضعیف حقوق کارگران در مجلس به تصویب رسد.«
وی با اشاره به اینکه قانون خالف منافع کارگران را در مجلس تصویب 
نمی کنیم، افزود:» اگر منابع موجود در بخش سالمت تجمیع شوند، می توان در 
خدمت رسانی به مردم باقدرت بیشتری عمل کرد، همچنین اگر نحوه اخذ حق 
بیمه و منابع سالمت از افراد مشابه باشد دیگر نیازی به وجود ۲ یا چندین صندوق 

نیست« پزشکیان ادامه داد:» اما اگر روش های مختلفی برای دریافت حق بیمه 
وجود داشته باشد صندوق های بیشتری در جامعه تشکیل می شود ولی باید تأکید 
کرد که همه مردم در تمامی جایگاه ها از نماینده مجلس گرفته تا کارگر باید از یک 
خدمت یکسان برخوردار شوند درنتیجه باید همه منابع در یکجا جمع شوند.« 
پزشکیان با اشاره به اینکه کسی به دنبال جدایی بخش درمان از سازمان تأمین 
اجتماعی نیست، گفت: »منابع درمان، هزینه ها و خدمات رسانی در حوزه سالمت 
باید تعریف شده باشند، باید برای همه مردم خدمات برابر و بسته خدمتی یکسان 
به وجود آورد. بنابراین برای این اقدام باید منابع حال حاضر را جمع آوری کرد 
و راهی جز این نیست؛ اما علت مخالفت ها در این زمینه این است که اگر تجمیع 
بیمه ها صورت گیرد سهم فقرا داده نمی شود و سهم فقرا در تأمین اجتماعی حیف 
می شود و این موضوع خیلی هم بی ربط نیست.« نایب رئیس مجلس با تأکید اینکه 
این خطر را باید به نوعی جبران کرد، تصریح کرد:» نباید سهم کارگر را در جبران 

هزینه ای قرار داد که دولت باید سهم خود را پرداخت کند که این کار را نمی کند.«

درنهایت...
سخنان پزشکیان فارغ از جایگاه وی به عنوان وزیر بهداشت سابق که او را 
متخصصی حاذق در این عرصه قرار می دهد ازآن جهت که وی با عنوان نایب رئیس 
مجلس و فردی برخوردار از کاریزما در مجلس است نیز بسیار حائز اهمیت بوده و تا 
حدودی رویکرد کالن مجلس در خصوص فرآیند تجمیع بیمه ها را هویدا می کند. 
رویکردی که نقطه ثقل و گرانیگاه آن عدم همراهی با نظر طیفی است که می خواهند 
تجمیع بیمه ها را تحت چارت سازمانی وزارت بهداشت پیگیری کنند. مجلسی ها 
نظرشان بر این است که تجمیع بیمه ها بالمانع و الزم است مشروط بر آنکه منابع 

سازمان تأمین اجتماعی تحت اختیار وزارت بهداشت قرار نگیرد. 

نایب رئیس مجلس تاکید کرد

تجمیع بیمه ها نباید حقوق کارگران را ضایع کند



سپید:بیش از پانصد نفر از جامعه آزمایشگاهیان کشور به دلیل پیگیری مطالبات 
صنفی و خواسته های اجرانشده خود روز گذشته در مقابل وزارت بهداشت در 
تاالر وزارت بهداشت جمع شدند.  جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور که برای 
وزیر بهداشت گل سرخی آورده بودند، درخواست های خود را در پالکاردهایی 

نوشته و مدتی مقابل وزارت بهداشت ایستادند.
حبیب اهلل فاضلیان، رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور ضمن تشکر از وزیر 
بهداشت به خبرگزاری مهر گفت: »در حقیقت وزیر بهداشت نخستین کسی 
است که بلندترین قدم ها را برای رهایی جامعه آزمایشگاهی از گمنامی برداشتند 

و ذکر نام »تجمع اعتراض آمیز« به آن برای نان درآوردن است.«
او افزود: »دلیل اصلی آزمایشگاهیان برای حضور در تاالر همایش های وزارت 
بهداشت، تشکر از خدمات و توجهی است که دکتر هاشمی در مدت حضور 

خود در دولت برای جامعه آزمایشگاهی انجام داده است.«
فاضلیان در گفتگو با خبرگزاری فارس دلیل اجرا نشدن خواسته های جامعه 
آزمایشگاهیان را این گونه شرح داد: »باید توجه داشت که علیرغم پیگیری های 
وزیر بهداشت به نظر می رسد بدنه وزارت بهداشت در اجرای این مطالبات و 
درخواست ها همکاری مناسبی نمی کند و این مسئله سبب کندی اجرای برنامه ها 
شده است.« او ضمن پافشاری و تأکید بر ضرورت لحاظ شدن درجه 3 بر مشاغل 
سخت و زیان آور برای همه کارکنان فنی آزمایشگاه ها خواستار تسریع اقدام و 
عمل به دستور صریح وزیر بهداشت با قید فوریت در خصوص تسری الیحه 

ارتقای بهره وری به کارکنان آزمایشگاه ها شد. 
فاضلیان در ادامه گفت: »اجرای طرح رتبه بندی شغلی با هماهنگی و همکاری 
وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی را در حوزه بخش خصوصی ضامن 
نجات همکاران مظلوم شاغل در این بخش از استثمار و نجات آزمایشگاه ها از 

پیامدهای کیفی ناشی از حضور غیرآزمایشگاهیان می دانیم.«
او همچنین از شورای عالی آموزش وزارت بهداشت و درمان، خواستار اجرای 
دستور مؤکد وزیر مبنی بر ضرورت بازگشایی و احیای دکترای حرفه ای علوم 
آزمایشگاهی و ضرورت محدودسازی ورودی دانشگاه ها و حذف پذیرش بدون 
کنکور در این رشته تاکید کرد. رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور اضافه 
کرد: »تصویب نظام جامع آزمایشگاهی کشور را که از اهم مطالبات خانواده بزرگ 
آزمایشگاهی است عالی ترین اقدام خداپسندانه در جهت مدیریت کلیه مشکالت 
و مسائل مبتال به این حوزه می دانیم و از مجلس محترم شورای اسالمی لحاظ 

کردن این طرح را در اولویت هایشان خواهانیم.«
با واگذاری های بی رویه مخالفیم

وی با اشاره به مخالفت با واگذاری بی رویه آزمایشگاه ها که تهدید جدی برای 
امنیت شغلی آزمایشگاه ها است،  خاطرنشان کرد: »واگذاری بی رویه آزمایشگاه ها 
به غیراز کارکنان آزمایشگاه ها جفا است و واگذاری آن به غیراز ایرانی جنایت 
است لذا خواستار توقف و عندالزوم اقدام هدفمند با اولویت کارکنان و حمایت 

همه جانبه از آنها هستیم.«

براساس گزارش ها اعضای شرکت کننده در تجمع، از استان های مختلف همچون 
اصفهان، شیراز، خوزستان، بندرعباس، همدان، سمنان، قم و ... حضور یافته 
بودند و با در دست گرفتن پالکاردهایی خواستار اجرای خواسته هایشان بودند.

مجتبی حیدری، عضو هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور نیز به 
خبرگزاری صداوسیما گفت: »قانون بهره وری و مشاغل سخت و زیان آور از 
سال 66 جزو  مطالبات قانونی دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی بوده 
است. این قوانین سال هاست در پی غفلت مسئولین در مورد جامعه آزمایشگاهیان 

کشور اجرایی نمی شود.«
او افزود: »بحث رتبه بندی مشاغل تاکنون شامل حال حرفه آزمایشگاه نبوده 
است. براساس این رتبه بندی بررسی حضور افراد غیر مرتبط در محیط آزمایشگاه 
ازجمله رشته هایی همچون میکروبیولوژی و ژنتیک سال هاست پیگیری نشده 

و ما در قالب این تجمع کاماًل قانونی به دنبال پیگیری مطالبات خود هستیم.«
تجمع با نشست دوستانه؟

فاضلیان با اشاره به نامیدن عنوان »تجمع اعتراض آمیز« به حضور آزمایشگاهیان 
در تاالر همایش های وزارت بهداشت در برخی رسانه های غیررسمی، تأکید 
کرد: »با احترام به همه اصحاب رسانه، اجازه نخواهیم داد که احیانا کسی درد 

آزمایشگاهیان را پله های ترقی خود قرار دهد و حضور ما را به شکل های مختلف 
به عنوان اعتراض جلوه دهد و از آن سوءاستفاده کند.«

این در حالی است که حبیب اهلل فاضلیان در نامه ای که به رهبری نوشته بود برای 
برگزاری »تجمع مسالمت آمیز به صورت گسترده و به عنوان آخرین راهکار« اجازه 
خواسته بود.  همچنین حیدری، عضو هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی 
کشور در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: »این تجمع به دنبال پیگیری 
خواسته هایی منطقی ازجمله اجرای قوانینی است که طی سال های گذشته در 
خصوص فعاالن این رشته تخصصی مغفول مانده است که یک نمونه آن دکترای 

حرفه ای علوم آزمایشگاهی است که سال هاست پیگیری نمی شود.«
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت نیز برگزاری تجمع از 
سوی جامعه آزمایشگاهیان را تکذیب کرد و گفت: »برخالف اخباری که در برخی 
رسانه ها منتشرشده، نشست اعضای انجمن علوم آزمایشگاهی با مسئوالن وزارت 
بهداشت در فضایی آرام در قالب شرکت در همایش برگزار شد و مشکالت و 
درخواست های آنها مورد پیگیری قرار گرفت.« او در ادامه از حضور برخی از 
مدیران وزارت بهداشت از حوزه های درمان، توسعه و آموزشی در قالب یک 

پنل تخصصی برای پاسخ به سواالت اعضای جامعه آزمایشگاهیان خبر داد.

از  بهداشت  ایسنا: رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت 
اعالم نتایج آزمون دستیار پزشک خانواده تا پایان هفته جاری خبر 
داد. محمدحسین پورکاظمی اظهار کرد: »بالغ بر 110 نفر در آزمون 
دستیاری پزشک خانواده امسال شرکت کرده بودند از این تعداد 80 
نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که اسامی آنها تا پایان این هفته 
منتشر خواهد شد اما درنهایت تنها 60 نفر پذیرش می شوند.« وی 
تصریح کرد: »آزمون دستیاری پزشک خانواده 200 سوال داشت که 
این سواالت در مجموع 600 نمره دارد و هر داوطلبی که 150 نمره 

کسب کرده باشد می تواند در مصاحبه این آزمون شرکت کند.«

طرح درخواست های  بی  پاسخ با شاخه گل!
جامعه آزمایشگاهی در مقابل وزارت بهداشت »نشست دوستانه« برگزار کرد
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نظامپزشکی

وب دا: معاون درمان وزارت بهداشت از اعالم نتایج توزیع فارغ التحصیالن 
تخصصی پزشکی در سال جاری خبر داد و گفت: »در سال جاری 
حدود 2000 نفر پزشک متخصص در 27 رشته تخصصی در 378 شهر 
و 570 بیمارستان توزیع می شوند.« محمد آقاجانی افزود: »از این تعداد 
حدود 1600 پزشک متخصص به مناطق محروم اعزام می شوند. بر این 
اساس فرایند ثبت نام فارغ التحصیالن رشته های تخصصی پزشکی از 
تاریخ 19 مهرماه در سایت توزیع نیروی متخصص آغاز شد و محل 
خدمت فارغ التحصیالن متعهد عام رشته های تخصصی پزشکی اعالم 
شد.« او گفت: »محل خدمت فارغ التحصیالن مطابق با دستورالعمل 
توزیع نیروهای تخصصی و بر اساس سهمیه دانشگاه ها، انتخاب های 
انجام شده، امتیازات مکتسبه افراد و پس از کسر متعهدین خاص از 
سهمیه کل توسط نرم افزار تعیین شده است.  او بابیان اینکه توزیع این 

نیروهای تخصصی در کشور میزان 
قابل توجهی از نیازهای درمانی 
هم وطنان را تأمین می کند، گفت: 
رشته های  برخی  در  »همچنان 
تخصصی با کمبود مواجهیم و 
در برخی رشته ها مانند رادیولوژی، 
ارتوپدی و جراحی اعصاب کمبود 

شدیدی داریم.«

نظام پزشکی: شورای عالی نظام پزشکی در مورد دخالت فارغ التحصیالن 
مقاطع مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی در امور درمانی و پزشکی 
بیانیه ای را صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: »وزارت بهداشت، 
متولی اصلی حراست از سالمت جامعه بوده و فارغ التحصیالن رشته های 
زیرمجموعه وزارت علوم مانند تربیت بدنی خصوصا در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی، درصورتی که فاقد تحصیالت پایه 
پزشکی و حرف وابسته مانند فیزیوتراپی بوده و فاقد شماره نظام پزشکی 
نیز باشند و ازآنجاکه پروانه فعالیت خود را از وزارت بهداشت و یا نظام 
پزشکی نیز دریافت نمی کنند، لذا مجاز به هیچ گونه دخالت مستقل در 
امور درمانی و پزشکی، توان بخشی و تغذیه و انجام تبلیغات در حیطه 
سالمت جامعه و همچنین معاینه و پذیرش و درمان بیماران و پوشیدن 
روپوش سفید به عنوان خط قرمز فعالیت حرفه ای نبوده و صرفا تا حد 
پیشگیری از بروز بیماری و ناهنجاری های اسکلتی- عضالنی و در 
ارتباط با جمعیت سالم مجاز به فعالیت هستند.« در بخش دیگری از 

:»تصمیم گیری در  بیانیه آمده  این 
پذیرش  نحوه  و  ادامه  لزوم  مورد 
دانشجو و شرح درس و سایر ضوابط 
قانونی در  آموزشی و حرفه ای و 
این گونه رشته ها باید توسط معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت و سازمان 

نظام پزشکی صورت گیرد.«

کمبود رادیولوژیست، ارتوپد و جراح

فارغ التحصیالن تربیت بدنی اجازه 
مداخله در امور پزشکی را ندارند

مدیران بیمارستان ها و صاحبان صنایع پزشکی و دارویی
آیـا مـی دانـیـد ...

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی کشور و خاورمیانه است؟
اغلب افراد جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند؟

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود؟

آگهی جذب نیروی انسانی در حوزه های پزشکی تان را به ما بسپارید
همین امروز با ما تماس بگیرید:

تلگرام: 09901981725 تلفن: 22887354 – 22887355 
pr@sepidonline.ir :ایمیل گان

رای

اعالم نتایج آزمون دستیار پزشک 
خانواده تا اواخر هفته

سپید: با وجود اعالم جزییات بیشتری از پرونده مسمومیت خانواده پزشک 
تبریزی، باز هم همه چیز روایت نشد.

روز گذشته، دادستان تبریز از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه با فوت دو 
عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و گفت: »مطابق نظریه پزشکی قانونی 
علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین 
)قرص برنج( بوده است.« به گزارش ایسنا، موسی خلیل الهی دادستان تبریز، 
مسمومیت به دلیل مصرف غذای نذری را کامال منتفی دانست و گفت: »اساسا 
موضوع مسمومیت با غذای نذری در این پرونده صددرصد منتفی و به هیچ 
وجه موضوع غذای نذری مطرح نبوده است، غذاها از یکی از رستوران های 
تبریز خریداری شده است و بر اساس تحقیقات پرونده و بررسی محتوای 
دوربین های حاضر در محل، نحوه خرید غذا مشخص گردیده است.« خلیل الهی 
که حرفی در مورد خریدار غذاها نزده، گفته است: »خود این پزشک نیز تایید 
کرده که اصال بحث نذری در کار نبوده است.« دادستان تبریز در مورد علیرضا 
صلحی هم توضیح داد: »این فرد یک پزشک عمومی است که در سال های 
اخیر فارغ التحصیل شده و شهرت خاصی ندارد، همچنین عمده فعالیت وی 
نیز در خانه سالمت یکی از محالت تبریز بوده که توسط دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است. ادعای خیر بودن او هم اگر بر 
مبنای انتشار یک نسخه پزشکی در فضای مجازی است که باید گفت که این 
موضوع در تحقیقات به اثبات نرسیده است؛ چراکه در نسخه انتشار یافته از این 
پزشک در فضای مجازی، به داروخانه توصیه شده که هزینه داروها را از بیمار 

دریافت نکند و این در حالی است که اصل بودن این نسخه و اینکه شخصی 
به واسطه توصیه این پزشک هزینه داروها را پرداخت نکند، در تحقیقات به 
اثبات نرسیده است.« از سوی دیگر، سید سجاد رضوی، مدیرکل دفتر بازرسی 
وزارت بهداشت هم در گفتگو با ایرنا به اعالم موضع وزارتخانه در این رابطه 
پرداخت و گفت: » اینکه قتلی در این زمینه اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده موضوعی 
اداری یا صنفی یا مواردی که بازرسی وزارت بهداشت بتواند ورود کند نیست، 
در این زمینه اگر تخلفی رخ داده باشد قوه قضاییه مسئول پیگیری و رسیدگی 
است.« رضوی درباره انگیزه جنابت هم توضیح داد: »این موضوع کامال شخصی 

است ، نه صنفی است نه اداری ، مثل اینکه یک پزشک از چراغ قرمز عبور 
کند قانون موظف به رسیدگی به آن است، اگر تخلفی انجام شده باشد قانون 
 به موضوع رسیدگی می کند، اظهار نظر ما در این زمینه موضوعیت ندارد. «
مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت، که در حاشیه همایش هم اندیشی اداره های 
بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه پنجم کشور در شیراز، با خبرنگارها 
صحبت می کرد گفت:» هنوز تخلفی ثابت نشده است و  دادگاه در این زمینه هر رایی 
صادر کند قابل احترام است ما تابع قانون هستیم ، هیچ کس به خاطر پزشک بودن یا 
پزشک نبودن نمی تواند از قانون سرباز بزند، در این زمینه هم اگر انگیزه های شخصی 
در میان بوده ، دادگاه به این انگیزه ها رسیدگی می کند. در مجموع موضوع پزشک 
 تبریزی موضوع تخلفی نیست که در حوزه بازرسی نیاز به پیگیری داشته باشد.«

جمع بندی رضوی از این پرونده چنین است: » افراد در جامعه ممکن است 
تخلفاتی داشته باشند و همه ما در معرض خطا هستیم، همه ممکن است در 
معرض اختالالتی باشند ، موضوع ایشان هم به همین منوال است و در دادگاه 
رسیدگی می شود.«  17مهرماه بود که خبر مسمومیت شدید اعضای خانواده 
یک پزشک تبریزی مردم را بهت زده کرد. کشته شدن مادربزرگ و نامزد وی 
و مسمومیت و تنگی نفس مادر، پدر و برادر این پزشک جوان بعد از خوردن 
غذای مسموم، موضوع را داغ تر کرد تا جایی که مراسم تشییع جنازه نامزد و 
مادربزرگ این پزشک با حضور پرتعداد مردم تبریز برگزار شد و وزیر بهداشت 
دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد. این روزها اما شایعات دیگری 

در مورد علیرضا صلحی و پرونده مسمومیت خانواده اش به گوش می رسد.

آخرین اخبار در مورد پرونده پزشک تبریزی گزارش
همه چیز گفته نشد، اما...



 ویدا ربانی 

سپید: چندی پیش محمد دوالبی، عضو انجمن شوینده ها 
میزان فلوراید خمیردندان های خارجی را باال دانسته و گفته 
بود فلوراید به دلیل مضراتی که دارد باید از خمیردندان ها 
حذف شود. کاری که برای مثال در خمیردندان های 
ذغالی انجام شده است. این سخنان در حالی است که 
دندان پزشکان معتقدند موفقیت دندانپزشکی برای کاهش 
پوسیدگی مدیون استفاده از فلوراید است و حذف آن 

را کاری بسیار اشتباه می دانند.
در  شوینده  صنایع  انجمن  عضو  دوالبی،  محمد 
گفت وگویی که با خبرگزاری فارس داشت به سهم 75 
درصدی خمیر دندان های وارداتی در بازار خمیر دندان 
ایران اشاره کرده و گفت: »ساالنه1/2 میلیارد دالر بابت 

واردات خمیر دندان به کشور هزینه می شود.«
این عضو انجمن صنایع شوینده با بیان اینکه  معموالً 
شرکت های خارجی در ایران سهم باالیی از بازار این 
حیطه را  در اختیار دارند، مدعی شده بود در بازار خمیر 
دندان نیز شاهد واردات و عرضه محصوالتی هستیم که 
از نظر میزان استفاده از سدیم فلوراید در حد باالیی قرار 
دارند و این در حالی است که محققان دندانپزشکی دنیا 
در جدیدترین تحقیقات اعالم کردند که این ماده باید 

از خمیر دندان ها حذف شود.
وی میزان مصرف خمیر دندان را در کشور 300 میلیون 
تیوب اعالم کرد و گفت: »در چنین شرایطی شرکت های 
خارجی حاضر در صنایع ایران، با سوداگری نسبت به 
تولید این محصوالت با سدیم فلوراید اقدام و برخی 
در اینکه استانداردها که مصرف 1500 میکروگرم سدیم 
فلوراید را در خمیر دندان مجاز اعالم می کند، به عنوان 
مرجع خود مطرح می کنند، این در حالی است که در 

برخی کشورها مانند مالزی استفاده از سدیم فلوراید در 
خمیر دندان قابل قبول نیست.«

وی همچنین به تولید خمیر دندان های ذغالی در 
کشور اشاره کرده و گفته بود با توجه به اینکه ذغال دارای 
میزان تخلخل باالیی است و فرم مشترکی با الماس دارد، 
هیچ آسیبی به دندان نمی رساند و نسبت به سایر خمیر 

دندان های سفید کننده نیز برتری دارد.
به گفته وی، خمیر دندان های ذغالی توانسته 10 
درصد از سهم خمیر دندان های خارجی را در بازار 

داخلی کسب کند.
وی همچنین با بیان اینکه حدود 80 تا 90 درصد 
مواد اولیه الزم برای تولید خمیر دندان های ذغالی از 
داخل تامین می  شود، گفت:» به زودی خمیر دندان های 
نانو که مانند خمیر دندان ها ذغالی فاقد سدیم فلوراید 

هستند در کشور به تولید خواهد رسید.«

 حذف فلوراید از خمیردندان بسیار اشتباه است
و  دهان  سالمت  بخش  استادیار  قربانی،  زهرا 
دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با 
»سپید« وجود فلوراید در خمیردندان  را ضروری دانسته و 
می گوید:»طبق شواهدی که ما دائما با آن در تماس هستیم 
میزان فلورایدی که در خمیردندان بوده کاماًل ایمن است 
و حتی برخی از کارخانه ها خمیردندان با فلوراید بیشتر از 
1000  پی پی ام تولید می کنند تا اثر پیشگیرانه بیشتری داشته 
باشد. خمیردندان حاوی فلوراید روشی بسیار ایمن است 
که در همه دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و در 50 سال 
گذشته علت اصلی کاهش پوسیدگی استفاده از خمیردندان 
حاوی فلوراید بوده است. حذف فلوراید از خمیردندان 
کار بسیار اشتباهی است و ادعایی که مطرح شده به نظر 

من تنها تبلیغاتی است برای کار خودشان.«

تأثیرات درازمدت خمیردندان ذغالی مشخص 
نیست

زهرا قربانی با بیان اینکه در مورد خمیردندان های 
ذغالی باید منتظر باشیم این خمیردندان ها وارد بازار شوند 
و مدتی بگذرد، می گوید:»ممکن است مطالعاتی که روی 
این خمیردندان انجام شده است، نتایج خوبی داشته باشد 
اما باید متوجه بود که ذغال می تواند اثرات مخرب بر لثه 
داشته باشد و باید در مورد این خمیردندان ها پژوهش های 
بیشتری انجام شود. این خمیردندان ها باید 5 تا 10 سال 
مورداستفاده قرار بگیرد تا اثرات آن مشخص شود و 
قابل  مقایسه باشد. این در حالی است که فلوراید جواب 
خود را پس داده است کاماًل قابل اطمینان و مورد تائید 
است. در علم دندانپزشکی هیچ گاه ذغال به عنوان یک ماده 
پیشگیری کننده کاماًل تائید شده باشد مطرح نبوده است 
و الزم است تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. در حال 
حاضر نوعی از جلبک ها و انواع گیاهان خاص هستند که 
در ترکیبات خمیردندان ها استفاده می شوند و تأثیراتی هم 
دارند اما در مورد ذغال باید بررسی های بیشتر و مطالعات 

طوالنی تری انجام شود.« 
                               

خمیردندان بدون فلوراید نقشی در پیشگیری از 
پوسیدگی ندارد

و  دهان  سالمت  گروه  دانشیار  پاکدامن،  افسانه 
دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
گفت وگو با »سپید« با تأکید بر اینکه در حوزه دندانپزشکی 
دو بیماری عمده وجود دارد، می گوید: »این دو بیماری 
یکی پوسیدگی و دیگری هم بیماری های لثه است. برای 
پیشگیری از بیماری لثه و حذف پالک از طریق مکانیکال، 
استفاده از مسواک و نخ دندان بخش عمده کار را انجام 
می دهد. برای پیشگیری از پوسیدگی الزم است که حتمًا 

از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده شود، یعنی مسواک 
زدن حتماً با خمیردندان حاوی فلوراید باشد.«

پاکدامن بابیان اینکه برخی از خمیردندان ها برای 
افراد سیگاری تهیه و تولید می شود، می گوید: »به این 
خمیردندان ها برخی مواد ساینده افزوده می شود که برای 
افراد عادی ممکن است ضرورتی نداشته باشد. در این 
نوع خمیردندان ها مقدار یا نوع این مواد را تغییر می دهند. 
درنتیجه این صحیح است که برخی از خمیردندان ها 
برای افراد سیگاری مناسب تر است. اما به هرحال انواع 
مثال  برای  دارد.  بازار وجود  در  اقسام خمیردندان  و 
در بازار خمیردندان های گیاهی وجود دارد که اگر این 
از  پیشگیری  برای  باشند  فلوراید  فاقد  خمیردندان ها 
پوسیدگی هیچ کارایی ندارند. بنابراین این مسئله که 
برای تولید خمیردندان از چه موادی استفاده می شود، 
حائز اهمیت است. خمیردندان افراد سیگاری یا کودکان 
تفاوت هایی دارد. برخی از خمیردندان ها سفیدکننده دارند 
که نمای ظاهری دندان را کمی بهتر می کنند اما استفاده 
از این نوع خمیردندان ها هم باید با نظر پزشک انجام 
شود چون برخی اوقات ممکن است استفاده از این مواد 

ساینده توصیه نشود.«
وی ادامه داد: »برای افراد بالغ که استفاده از خمیردندان 
حاوی 1000 تا 1500 پی پی ام فلوراید دو بار در روز 
توصیه می شود، ممکن است بین خمیردندان های ایرانی و 
خارجی هم تفاوت هایی وجود داشته باشد. ما نیز در حال 
انجام پژوهشی هستیم تا میزان فلوراید خمیردندان های 
خارجی را نسبت به خمیردندان های ایرانی اندازه گیری 
کنیم. برخی از خمیردندان های داخلی از کیفیت خوبی 
برخوردار هستند و میزان فلوراید آنها را هم که بررسی 
کرده ایم به نسبت خوب بوده است اما اینکه چه برندی 

چه میزان فلوراید دارد هنوز مشخص نشده است.«
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از  هالل احمر  جمعیت  زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  رئیس  مهر: 
بارگیری 60  تن محموله شامل 250 قلم دارو و 80 قلم تجهیزات 

درمانی برای ارسال به عراق در اربعین حسینی خبر داد.
سید علی مرعشی با اشاره به بارگیری محموله دارویی برای اعزام 
به کشور عراق، گفت: »محموله تجهیزات دارویی و درمانی برای 
مراسم اربعین در 6 تریلر بارگیری شده و از طریق مرز زمینی به 
عراق ارسال می شود.« رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
و  دارو  قلم   250 شامل  محموله  تن   60 بارگیری  از  احمر  هالل 
80 قلم تجهیزات درمانی خبر داد و افزود: این داروها به تفکیک 
برای پشتیبانی چادرهای درمانی مسیر نجف تا کربال، درمانگاه های 
نجف، کربال، سامراء، کاظمین، حّله و کوت و همچنین چادرهای 
درمانی مستقر در کربال و نجف به عراق ارسال می شود. به گفته 
او امسال همه چادرهای درمانی هالل احمر در عراق به تجهیزات 
خاص پزشکی از جمله دستگاه الکتروشوک، نوار قلب، اکسیژن ساز 
و ... مجهز شده اند. همچنین پیش بینی می شود میزان زائران ایرانی 

در اربعین امسال 2 تا 2/5 برابر بیشتر شود.
 مرعشی با اشاره به اینکه با توجه به تجربه سال های قبل، امسال 
میزان داروهای تخصصی بیشتر شده است، افزود: »توصیه می شود 
زائرانی که بیماری خاص از جمله فشارخون، دیابت و بیماری قلب 
دارند، داروهای خود را به مقدار الزم همراه داشته باشند؛ چرا که 

امکان ارسال همه اقالم دارویی به عراق فراهم نیست.« 

سازنده  و شرکت  نوع  نگران  مردم 
واکسن آنفلوآنزا نباشند

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  کارشناس 
بهداشت، گفت: »هر واکسن آنفلوآنزایی که تاییدیه سازمان غذا و 
دارو را داشته باشد، پروسه نظارت را طی کرده است؛ بنابراین مردم 

نگرانی راجع به نوع واکسن و شرکت سازنده آن نداشته باشند.«
محمدنصر دادرس، در حاشیه کارگاه منطقه ای بیماری های حاد 
تنفسی دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: »بیماری آنفلوآنزا و سایر بیماری های تنفسی، در واقع بیماری های 
سرما دوست هستند و انتظار داریم شیوع و بروز بیماری های حاد 
تنفسی از جمله بیماری آنفلوآنزا در کشور با افزایش سرما، افزایش 
صعودی پیدا کند، اما با اقداماتی که انجام می دهیم از شیوع باالی 
بیماری جلوگیری می کنیم.« او افزود: »بیماری آنفلوآنزا انسانی در 
مناطق شمالی و غربی کشور که در حال حاضر سرما شایع شده، 
خودش را نشان می دهد که الزم است مردم با رعایت بهداشت فردی 
و اجتماعی از گسترش انتقال آن جلوگیری کنند.« کارشناس اداره 
مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تصریح 
کرد: »در بیماری آنفلوآنزا و بیماری های واگیردار تنفسی اصل بر 
رعایت بهداشت فردی است، اما در مباحث پیشگیری یکی از روش ها 
بیماری  »اگر عالئم  کرد:  دادرس خاطرنشان  است.«  واکسیناسیون 
آنفلوآنزا در فرد ظاهر شد، باید با رعایت اصول بهداشتی از جمله 
هنگام عطسه کردن، جلوی دهان و بینی خود را بگیرد، از دست 
دادن با دیگران خودداری کند و رعایت فاصله مطلوب با دیگران، 
شست وشوی مرتب دست ها، تهویه هوای مناسب محل کار و زندگی، 

از احتمال انتقال بیماری به خود و به دیگران جلوگیری کند.«
 دادرس خاطرنشان کرد: »ما توصیه می کنیم گروه های در اولویت 
و در معرض خطر مانند زنان باردار، سالمندان و افراد دارای نقص 
ایمنی برای اینکه خدای ناکرده دچار عوارض بیماری آنفلوآنزا نشوند 

واکسن را دریافت کنند.«

بارگیری محموله 60 تنی دارو و 
تجهیزات پزشکی برای زائران

باشگاه خبرنگاران جوان: رییس انجمن تجهیزات پزشکی در نشست خبری دومین رویداد ملی اینوتک سالمت با بیان اینکه مسیری جدیدی 
برای معرفی روش های کسب مجوز به فن آوران دارد، بیان کرد: »حرکت های تصمیم سازانه در حوزه سالمت باید با توجه به نگاه بین المللی انجام 

شود. جهت گیری دانشگاه ها روی ایده های نوآورانه با نگرش اولویت دار ایجاد مقاالت علمی و ISI می تواند کمک کننده باشد.«
زهرا محمدی تصریح کرد: »اگر در سطح آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی به سمت تولید مقاالت پیش برویم موجب فخر علمی می شود. 
البته صرفا ایجاد مقاالت نباید هدف باشد چراکه تولید ثروت از علم ورود به عرصه هایی که موجب توانمندسازی اقتصادی ما می شود از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. ورود از فضای ملی به بین المللی موجب رفع نیازهای  آحاد جامعه می شود. البته نگاه بین المللی قدرت البی گری را 

افزایش می دهد.« او با اشاره به نقش تحصیالت تکمیلی در تولید محصول بیان کرد:  «اگر 
محصول خارج از حوزه سالمت باشد زودتر وارد بازار می شود اما محصوالت در حوزه 
سالمت فرآیندهای پیچیده و طوالنی تری را پیش رو دارند، اینوتک در پنل تجهیزات این 
مقوله را زیر چاقوی جراحی اطالعات می آورد. دانشجویان، فارغ التحصیالن و عالقه مندان 

به تولید نوآورانه جذب و کسب مجوز را فرا می گیرند.«
رییس انجمن تجهیزات پزشکی گفت: »تولیدکننده باید بداند محصول ساخته شده 
نیاز به چه استانداردهایی از وزارت بهداشت دارد از طرفی اینوتک بحث های تخصصی 
را رتبه بندی کرده و تجارب تولیدکنندگان موفقی که به صادرکننده تبدیل شدند را در 

اختیار فن آوران نوپا می گذارد.«

باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: »نان لواش سم نیست، بلکه به دلیل پایین بودن میزان 
سبوس ارزش تغذیه ای کمتری دارد.«

زهرا عبدالهی ضمن تکذیب برخی برداشت های نادرست از گفت وگوی خود با یک برنامه تلویزیونی مبنی بر اینکه نان لواش سم است، 
اظهار کرد: »در این برنامه عنوان شد که در بین چهار نان سنتی مصرفی مردم، باالترین میزان سبوس در نان های سنگک و بربری و کمترین 

آن به ترتیب در تافتون و لواش است.«
او ادامه داد: »نان لواش به دلیل پایین بودن میزان سبوس، ارزش تغذیه ای کمتری دارد؛ چرا که یکی از دالیل شیوع بیماری های غیر 

واگیر مانند دیابت، بیمار ی های قلبی و عروقی، چاقی و سرطان ها به ویژه سرطان های دستگاه 
گوارش کاهش دریافت سبوس است.«

عبدالهی با بیان این که دو سال پیش دامنه سبوس گیری از آرد نانوایی ها افزایش یافت، 
افزایش  تا 21 درصد  مردم  به سالمت  توجه  بدون  میزان سبوس گیری   »این  کرد:  تصریح 
یافته است. در همین راستا وزارت بهداشت برای حفاظت از سالمت مردم به صورت رسمی 
درخواست بازنگری این میزان سبوس گیری را به سازمان استاندارد اعالم کرده است و در 

حال حاضر نیز پیگیر عملی شدن آن هستیم.«
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: »توصیه ما به مردم برای ارتقای 

سالمتی شان، استفاده از نان هایی باسبوس باالتر مانند سنگک و بربری است.«

ایسنا: رئیس سازمان غذا و دارو بزرگ ترین مشکل اقتصادی داروخانه ها را ناشی از عدم پرداخت مطالباتشان 
از سوی سازمان های بیمه گر عنوان کرد و هشدار داد که ادامه این روند، خطری برای زنجیره تأمین دارو است.

رسول دیناروند درباره مشکالت اقتصادی داروخانه ها که اخیرا منجر به انتقاد انجمن داروسازان از عدم 
گردش چرخه اقتصادی داروخانه ها شد، گفت: »مشکل عمده داروخانه ها مربوط به بدهی سازمان های بیمه گر 

است که تأخیرهای زیادی دارند.«
او با بیان اینکه البته وضعیت پرداخت های سازمان بیمه تأمین اجتماعی مقداری 
بهتر است، افزود: »این در حالی است که متأسفانه تأخیر سازمان بیمه سالمت 
ایرانیان در پرداخت مطالبات داروخانه ها زیاد است.  به هرحال این گرفتاری است 
که ایجاد شده و حتی این تأخیرها در پرداخت مطالبات برای بیمارستان ها نیز 

مسئله  آفرین شده و فقط برای داروخانه ها مطرح نیست.«
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه از طرفی گرفتاری داروخانه ها این است که 
حتی نمی توانند پول شرکت های دارویی را هم پرداخت کنند، تأکید کرد: »بنابراین 
با ادامه این شرایط واقعاً چرخه تأمین دارو در کشور به تدریج دچار خطر می شود.«

دیناروند در زمینه میزان تأخیر در پرداخت مطالبات هم گفت: »در حال حاضر داروخانه ها نزدیک به هشت 
یا 9 ماه طلب دارند و این بسیار زیاد است. در بیمارستان ها نیز میزان مطالبات پرداخت نشده حدودا به  یک 
سال می رسد. این بدهی ها به شرکت های توزیع دارو هم منتقل شده است. یعنی شرکت های توزیع دارو هم 
اکنون نزدیک یک ماه مطالبه دارند و این گرفتاری است که وجود دارد و تاثیرش را هم در زنجیره تامین دارو 

خواهد گذاشت.«
او درباره اقدام عملی برای برون رفت از این مشکل، اظهار کرد: »در این زمینه 
مصوبه ای از سوی مجلس در زمینه  8 هزار میلیارد اوراق مشارکت تصویب شده و 
بر همین اساس قول دادند که به زودی این مصوبه  اجرایی  شود. بنابراین به محض 
اینکه اجرای این مصوبه آغاز و این اوراق مشارکت برای بیمه ها به پول تبدیل شود، 
سازمان های بیمه گر بدهی شان را به داروخانه ها می پردازند.« رییس سازمان غذا و 
دارو تأکید کرد: »در حال حاضر در زنجیره تأمین دارو هنوز مشکل حادی نداریم، 
اما نگرانیم که با ادامه این شرایط مشکالتی در زنجیره تأمین دارو ایجاد شود البته 

مردم در این زمینه نگران نباشند.«

زنگ خطری برای زنجیره تأمین دارو

»نان لواش« متهم ردیف اول چاقیاینوتک راه کسب مجوز را زیر چاقوی اطالعات می برد

ادعای مضر بودن فلوراید باالی خمیردندان ها  تبلیغاتی و نادرست است

بدون فلوراید 
فایده ای 

ندارد!
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  فرانک کالنتری
شاید این جمله را از پدر و مادرهای زیادی شنیده باشید 
که »مشکالت فرزندان با بزرگ شدنشان بزرگ تر می شود« 
اما درواقع این طور نیست، مشکالت آن ها بزرگ نمی شود 
بلکه  تغییر می کند و این والدین و مربیان هستند که باید 
مهارت برخورد با این مشکالت را یاد بگیرند. در جامعه 
امروز که سرعت تغییر به شدت افزایش یافته هرروز باید 
تمهید تازه ای  برای مواجه با بحران های این دوره اندیشید. 
8آبان روز جهانی نوجوان و 13 آبان روز دانش آموز است. 
تعریف چنین روزهایی در تقویم به این دلیل است که مردم 
و مسئولین توجه بیشتری به یک  قشر خاص داشته باشند. 
مسائل و مشکالت مربوط به نوجوانان چه برای خانواده 
که کوچک ترین واحد اجتماعی است تا مدرسه و مسئولین 
چالشی ترین دوران رشد است. اما گاهی به نظر می رسد 
آن چنان که بایدوشاید جامعه آمادگی پذیرش این گروه را 
که در آستانه ورود به جوانی هستند را ندارد. الزم نیست 
برای درک این مسئله  تحقیق گسترده ای کرد. کافی است 
سری به لباس فروشی،کتاب فروشی   یا  مراکز تفریحی و 
فرهنگی بزنید تا بفهمید نوجوانان در هیچ گروه خاصی 
قرا نمی گیرند نه کودک هستند نه بزرگسال. یک نوجوان 
یا باید لباس کودکانه بپوشد فیلم کودکان را ببیند و کتاب 
کودکان را بخواند یا به یک باره با محصوالت مربوط به 
بزرگساالن مواجه شود.حتی تلویزیون که امروز دیگر نقش 
تربیتی کمرنگی را ایفا می کند وقتی سراغ برنامه سازی برای 
نوجوانان می رود گویا نویسنده و مجری اش را از دنیای 
دیگری می آورد چون نه دغدغه برنامه سازان ، نه مجری  
بازیگر هایی که برای این برنامه ها استفاده می شود شبیه 
نوجوانانی که در اطرافمان می بینیم، نیست. این  مسائل 
مادرهایی  و  پدر  که  باشد  چیز هایی  کوچک ترین  شاید 
می شوند.  مواجه  آن  با  دارند  خانه  در  نوجوان  یک  که 
مشکالت و مسائل بزرگ تری وجود دارد  که ریشه در 
مسائل کوچک دارد مانند گرایش به  مواد مخدر،  روابط 

جنسی زودهنگام و... 
هر بار که آمارهای مصرف مواد مخدر اعالم می شود، 
عده ای از مردم بیشتر از همه نگران می شوند. آن ها که 
خطرپذیری  سن  که  می دانند  و  دارند  نوجوان  فرزندان 
از همین جا آغاز می شود. مسئوالن هم البته در این مورد 

تقاضای ستاد  معاون کاهش  به تازگی  نیستند.  بی تفاوت 
اعتیاد  از  پیشگیری  مواد مخدر درباره پوشش  با  مبارزه 
دانش آموزی اعالم کرده که این پوشش در حال حاضر 8 
تا 1۰درصد  است، اما باید به بیش از ۴۰  تا 5۰ درصد برسد.
 نگرانی به حدی است که قرار است ارزیابی مصرف 
مواد مخدر در بین دانش آموزان از این به بعد هر 5 سال 

انجام شود.
و  می کند  ابالغ  را  کلی  سیاست های  بیشتر  مجلس 
نیروی  عهده  بر  بیشتر  اجرایی  برنامه های  و  آیین نامه ها 
انتظامی و وزارت کشور است. مشکالت این چنینی فقط 
با همکاری آن  از طریق کمیسیون درمان و بهداشت و 
حل نخواهد شد. برعکس به نظر می آید مشکل استفاده 
دانش آموزان از مواد مخدر یک مشکل فرهنگی عمیق است 
که نیاز به ریشه یابی دارد و باید خیلی عمیق تر به آن پرداخت. 

کاری که همواره آموزش و پرورش انجام داده این بوده که 
در دوران دبیرستان نظارت ها و کنترل ها را بیشتر کند. اما 
به نظر من این روش کامال اشتباه است. وقتی شخصیت 
یک نفر شکل می گیرد و آگاهانه سراغ مواد مخدر می رود 
چه کاری می توان برای آن انجام داد، جز این که بتوان او را 
با تهدید از انجام علنی یک کار بازداشت. این بچه ها اگر 
تحت بیشترین کنترل ها هم باشند باز خلوتی پیدا می کنند 
که در آن مواد مصرف کنند. اتفاقی که باید بیفتد این است 
که باید از پیش از دبستان و در دوران دبستان بچه ها را 
با خطرات مواد آشنا کرد و جوری برخورد کرد که آن ها 
در سنین نوجوانی کامال آگاهانه و از روی اختیار سراغ 

مواد مخدر نروند. 
سال    18 پایین  سن  در  جنسی  ارتباط  رواج  درباره 
گفته شده است که ارتباط دختران و پسران نسبت به 3۰ 

سال گذشته سه برابر شده و زمان شروع رابطه به دوران 
تحصیلی راهنمایی و نوع رابطه از عاطفی به جنسی رسیده 
و ارتباط هم زمان با چند نفر زیاد شده است . در الگوی 
غرب به پدر و مادر توصیه می شود فرزندان خود را از 
با  آن ها  رابطه  تا  کنند  راهنمایی  سالگی   17 تا   13 سن 
جنس مخالف به رابطه جنسی تبدیل نشود و تنها مراقب 
این مسئله باشند، اما آمارها نشان می دهد که هزاران دختر 
نوجوان 15 ساله در غرب این سن باردار شده اند نحوه 
برخورد با این مسائل ساده نیست و از الگوی یکسانی 
پیروی نمی کند اما اغلب روانشناسان معتقدند، آموزش، 
احساس گناه و ایجاد ترس نیست، البته باز کردن مسائل 
بدون هیچ حیا و شرمی هم نیست بلکه باید با نوجوانان 
با زبان علمی ساده صحبت کرد و آموزش والدین نیز در 

نظر گرفته شود.

نوجوانان به شدت آسیب پذیر هستند 

گروه سنی در خطر را دریابید 
خبر

برگزاری اولین سمینار تخصصی ازدواج 
کودکان توسط جمعیت امام علی)ع(

سپید: طبق آمار معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور، 17 درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به سن 
18 سالگی است. بر اساس آمار 9 ماه اول سازمان ثبت احوال ایران سال 9۴ 
اعالم شد بیش از 5 درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده اند کمتر از 
15 سال سن داشته اند. مطالعات و شواهد موجود نشان می دهد که ریشه   
بسیاری از معضالت زنان به ازدواج آن ها در سنین کودکی برمی گردد. 
ازجمله این معضالت می توان به رشد بی رویه جمعیت بدون اوراق هویت 
در مناطق حاشیه، ثبت نشدن ازدواج ها، شیوع پدیده کودک-بیوه و... اشاره 
کرد. با ازدواج یک کودک، او ممکن است در معرض رابطه جنسی اجباری 
قرار بگیرد و برای او که هنوز ازنظر جسمی و جنسی تکامل نیافته، این 
موضوع به شدت می تواند عواقب تهدیدکننده سالمتی به همراه داشته 
باشد. نداشتن آزادی رشد و استقالل شخصی، آثار روانی – اجتماعی 
و هیجانی بسیاری را می تواند به همراه داشته باشد. برای دختران اغلب 
با نقش نان آوری و  محدودیت به کار خانگی و برای پسران مواجهه 
همسری، چندان همخوانی  با الگوهایی که جامعه در بعد وسیع از این 
سنین ارائه می دهد، ندارد. جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی 
امام علی )ع( نخستین بار توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف 
در سال 1378 فعالیت های خود را آغاز کرده و باهدف ریشه کن کردن 
فقر و کاهش آسیب های اجتماعی و باال بردن سطح آگاهی عمومی عمده 
فعالیت های خود را بر شناخت تئوریک و میدانی معضالت محالت حاشیه 
نهاده و با مطرح کردن معضالت اجتماعی سعی در تقویت مشارکت 
عمومی کرده است. با توجه به سابقه 17 ساله   جمعیت امام علی )ع( 
در مناطق حاشیه نشین و معضل خیز شهرها و روستاهای محروم کشور 
این سازمان مردم نهاد همواره شاهد پیامدهای ناگوار ناشی از ازدواج 
در سنین کودکی در این مناطق بوده است. ازآنجایی که اولین گام در 
جهت رفع یک معضل شناخت دقیق و علمی آن است، لذا لزوم بررسی 
و  حاشیه نشین  مناطق  در  زودهنگام  ازدواج  مسئله   میدانی  و  تئوریک 
امام  جمعیت  ازاین رو،  می شود.  احساس  بیش ازپیش  کشور  روستایی 

علی )ع( در نظر دارد تا با برگزاری اولین 
سمینار تخصصی ازدواج کودکان، به بررسی 
اجتماعی،  فرهنگی-  ابعاد  از  پدیده  این 
روانشناسی  و  پزشکی  حقوقی،  فقهی- 
به سمینار  بپردازد. آخرین اخبار مربوط 
کنید:  دنبال  آن  وب سایت  طریق  از  را 

http://nochildmarriage.
sosapoverty.org



پرتودرمانی با مشکل کمبود تجهیزات مواجه است 
مهدی عقیلی، عضو هیئت مدیره انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران گفت: » سابقه پرتو درمانی درکشور ما بیشتر 
از تمام کشورهای همسایه حتی ترکیه است، اما به علت برخی مسایل مانند تحریم از لحاظ تجهیزات با کمبود 
مواجه هستیم و گرنه در زمینه علمی از دنیا عقب نیستیم. نخستین دوره های ورود علم رادیوتراپی به سال های 
۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ بر می گردد که تجهیزات آن در بیمارستان های امام خمینی ) ره ( و جرجانی ) امام حسین ( 
آورده شد. در آن زمان افرادی با این دستگاه ها کار می کردند که دوره های آموزشی در زمینه نحوه استفاده از آنها 
را گذرانده بودند، البته با توجه به این موضوع که در آن زمان روند درمان بسیار ساده بود. با پیشرفت این رشته 
مراکز پرتودرمانی زیادی در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز ایجاد و بر این اساس لزوم 
احتیاج به کارشناسان پرتو درمانی نیز بیشتر شد که در این راستا دوره های آموزشی تخصصی شکل گرفت.« به 
گفته عقیلی، از دهه ۱۳۶۰ نخستین کاردان های پرتو درمانی فعال شدند و از سال ۱۳۸۶ اولین گروه کارشناسان 
پیوسته در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به تحصیل کردند و اکنون بیش از ۴۰۰ کارشناس پرتو درمانی از 

دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند که ممکن است تعدادی در رشته های مرتبط ادامه تحصیل داده باشند.

سهم رادیوتراپی در هزینه های درمانی سرطان ناچیزاست
احمد عامری، دبیر انجمن کلینیکال آنکولوژی گفت: »طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، نزدیک 
به ۱۱ درصد سرطان ها با شیمی درمانی درمان می شوند، بیش از ۴۰ درصد با جراحی و بیش از 
۴۰ درصد نیز با رادیوتراپی بهبود پیدا می کنند. با وجود سهم ۴۰ درصدی رادیوتراپی در درمان 
بیماری سرطان، هزینه ای که بابت تامین داروهای سرطان در کشور ما می شود ۱۵ تا 2۰ برابر 
بیشتر از هزینه تجهیز رادیوتراپی است.« وی با بیان اینکه قبال تحریم ها به عنوان یکی از موانع 
واردات تجهیزات رادیوتراپی به کشور اعالم می شد، ابراز امیدواری کرد:» در شرایط پساتحریم  
باید راه های توسعه رادیوتراپی به عنوان یکی از نیازهای اساسی درمان بیماران سرطانی در کشور 
گشوده شود.« عامری ظرفیت مراکز دولتی کشور را برای پاسخگویی به نیاز تمام بیماران سرطانی 
را ناکافی خواند و گفت: » مراکز درمانی دولتی باید ظرفیت خود به لحاظ نیروی انسانی و 
تجهیزات را حداقل ۵۰ تا 7۰ درصد افزایش دهند تا بتوانند به نیازهای فعلی به صورت استاندارد 

پاسخ دهند که حتی درصورت فراهم بودن بودجه، این کار فرآیندی طوالنی خواهد داشت.« 

گفتهها

 سمانه جعفری

»سرطان ها سومین عامل مرگ  و میر در ایران هستند.« 
این جمله را رئیس انجمن کلینیکال آنکولوژی گفته 
قلبی،  بیماری های  و  تصادفات  بعداز  یعنی  است. 
عروقی، شیوع و گستردگی سرطان به حدی است 
که توانسته گوی سومین عامل مرگ ومیر را  از دیگر 
عوامل برباید. البته نباید از این حقیقت که تومورها و 
سرطان ها از گذشته تاکنون وجود داشته است، چشم 
پوشید. اما به دلیل همین شیوع و درگیری انسان با 
تومور و درد سرطان، محققان همواره به فکر کشف 
ابتدایی ترین  و  اولین  بودند.  آن  درمان  برای  راهی 
درمانی که برای درمان سرطان وجود داشت، جراحی 
و برداشتن تومور بود که البته می توانست تاحدودی 
روبرو  فراوانی  عوارض  با  اما  دهد،  بهبود  را  بیمار 
بود. چراکه بافت های سالم تر آسیب می زد.  یکی 
از روش های درمان سرطان یا تخفیف موقت آن با 

استفاده از برخی داروهای خاص است که در اصطالح 
پزشکی به آنها شیمی درمانی گفته می شود. کار اصلی 
بیمار،  از بین بردن سلول های  این داروهای خاص 
بدون صدمه به بافت های مجاور آن است. این نوع 
از درمان اثراتی هم روی سلول ها و بافت های بدن 
دارد. یکی از اثرات این درمان ریزش موهای بدن و 
خشک شدن پوست است. شیمی درمانی یک شیوه 
رایج در معالجه بیماری ها است که سلول ها و بخصوص 
سلول های میکروارگانیسم ها و سلول های سرطانی را 
از  مواد شیمیایی  و  داروهای شیمیای  از  استفاده  با 
بین می برد. معنی شیمی درمانی تنها به داروهایی که 
محدود  می شود  استفاده  سرطانی  غدد  درمان  برای 
دربرمی گیرد.  نیز  را  آنتی بیوتیک ها  بلکه  نمی شود، 
مردم از شنیدن واژه شیمی درمانی وحشت دارند و 
براین باورند که هر فردی که شیمی درمانی می شود، 
و  مبتالست  ناپذیری  درمان  و  سرطانی  بیماری  به 
به زودی زندگی را وداع خواهد گفت، در حالی که 

چنین نیست. بسیاری از بیماران با طی کردن دوره ای 
از آن بهبود پیدا می کنند. 

مهم ترین  از  یکی  رادیوتراپی،  یا  پرتودرمانی  اما 
شاخه های فیزیک پزشکی است. پرتودرمانی به درمان 
بیماری با استفاده از پرتوهای نافذ مانند پرتوهای ایکس 
و آلفا و بتا و گاما که یا از دستگاه تابیده می شوند یا 
از داروهای حاوی مواد نشان دارشده ساطع می شوند، 
می گویند. پرتو درمانی استفاده از پرتوهای یون ساز برای 
ازبین بردن یا کوچک کردن بافت های سرطانی است. 
در این روش در اثر آسیب DNA، سلول های ناحیه 
درمان )بافت هدف( تخریب و ادامه رشد و تقسیم 
غیر ممکن می شود. اگرچه پرتو عالوه بر سلول های 
سرطانی به سلول های سالم نیز آسیب می رساند، اما 
اکثر سلول های سالم بهبودی خود را دوباره به دست 
می آورند. هدف از پرتو درمانی از بین بردن حداکثر 
بافت های  به  آسیب  حداقل  با  سرطانی  سلول های 
سالم است. این درمان جای خود را تاجایی باز کرده 

که ۴۰ درصد درمان های غیرجراحی را دربرداشته و 
سهم شیمی درمانی را به ۱۰ درصد کاهش داده است. 
امروز در کشورهای پیشرفته ۴۰ درصد سرطان ها قابل 
درمان هستند؛ در سال های گذشته به خاطر تحریم ها 
در زمینه تجهیزات و ورود دارو مشکل داشتیم که 
در حال حاضر وضعیت بهتر شده است. محمدرضا 
قوام نصیری آمار ابتال به سرطان را در سال ۸۸، ۸۰ 
هزار نفر و مرگ و میر ناشی از سرطان را ساالنه ۳۵ 

هزار نفر اعالم کرده است.
با علم به اینکه در ایران آقایان بیشتر به سرطان پوست، 
نیز  مبتال می شوند و در کودکان  پروستات  معده و 
سرطان خون بیشتر از سایر سرطان هاست، می توان 
پیشگیری را آغاز کرد. علت سرطان می تواند، سرب 
بنزین ، ریزگرد، آلودگی هوا و امواج موبایل در ارتباط 
باشد. همچنین در جهان شیوع تومورهای مغزی افزایش 
پیدا کرده است. ضمن اینکه قرص های ضدبارداری 

نیز سرطان زاست.   

گزارش روز

40 درصد سرطان ها در کشورهای پیشرفته قابل درمان هستند

رشد سریع پرتودرمانی در مقابله با سرطان

نگاهمتخصص

محمدرضا قوام نصیری، رئیس انجمن کلینیکال آنکولوژی در گفت وگو 
با سپید در مورد درمان های سرطان می گوید. 

      
سپید:رایج ترین درمان هایی که برای سرطان کاربرد دارد چیست؟

امروزه، در مورد انواع سرطان ها، درمان های شایع و شناخته شده ای وجود 
دارد که بیشترین کاربرد را دارد. یعنی در اکثر مراکز تیپ یک و دو و 
سه قابل انجام بوده و حتی مراکزی که در ارتباط با تحقیقات و کارهای 
خاص سرطان نیستند، مانند بیمارستان های عمومی که اگر جراح سرطان 
حضور نداشته باشد، جراحی های سرطان جای خود را دارد. بدون اغراق 
9۵ درصد درمان های ابتدایی  سرطان با جراحی است. توجه به درمان 
سرطان ها از طریق رادیوتراپی، بسیار پر اهمیت است. در حوزه درمان 
سرطان چند روش مطرح از جمله جراحی، شیمی درمانی، دارودرمانی 
و رادیوتراپی مطرح است. جراحی را در تمام انواع سرطان مانند سرطان 
مغز نمی توان به کار برد و در مورد سرطان های دیگر نیز دارای هزینه 
سنگین و عوارض زیادی است، شیمی درمانی در بهترین حالت حدود 
۱۰ تا ۱۱ درصد در درمان سرطان موثر است، درمان با داروهای هدفمند 
نیز که فقط سلول های سرطانی را هدف قرار می دهند، بسیار گران است 
و سازمان های بیمه گر آن را تحت پوشش ندارند؛ بنابراین می توان در 
بسیاری از موارد از درمان های رادیوتراپی استفاده کرد. در صورتی که 
تومور در مراحل اولیه باشد، می توان از رادیوتراپی استفاده کرد اما اگر 
تومور پیشرفت کرده و قسمت های بیشتری را درگیر کرده باشد، باید از 
شیمی درمانی استفاده کرد. همچنین برای درمان برخی لنفوم ها و سرطان 
سینه به این صورت که توده سرطانی نه تنها تمام بافت سینه ابتدا باید 
برداشته شود و سپس از رادیوتراپی استفاده کرد، حتی این تکنولوژی آن 
قدر پیشرفت کرده است که می توان در حین عمل جراحی و بالفاصله 

پس از برداشتن تومور نیز آن را به کار برد. 
سپید: تبعات منفی جراحی و شیمی درمانی کدام است؟

در این حاالت در صورتی که در درمان سرطان اشتباهی صورت گیرد، 
امکان جبران آن وجود ندارد؛ اگر جراحی صورت گیرد، دیگر نمی توان 
بیمار را به وضعیت اولیه بازگرداند و اگر شیمی درمانی انجام شود که 
نیاز به انجام آن نبوده است، بخش زیادی از مغز استخوان از بین می رود. 
بنابراین محدودیت روش های درمان سرطان، نقش و اهمیت رادیوتراپی 
را مشخص می کند. اما نقش جراحی در درمان سرطان ها ۵۰ درصد است 
و ۵۰ درصد بقیه را درمان های غیرجراحی مانند هورمون تراپی، رادیوتراپی 
و شیمی درمانی و... به خود اختصاص داده است  اما در مقوله ۵۰ درصد 
روش های غیرجراحی نیز ۴۰ درصد به درمان های رادیوتراپی و ۱۰ درصد 
هم به همان شیمی درمان اختصاص دارد. اینها صددرصد کل درمان های 

سرطان را تشکیل می دهد. 
سپید: تبلیغات جدیدی که در زمینه درمان سرطان شده است، چطور؟ 
که  خارجی  شرکت های  در  آمده  پیش  که  اقتصادی  جدید  بحث  این 
مجوز FDA  را دارند و اذعان دارند که عمر بیمار را چندماه افزایش 
می دهند، مورد تایید ما و هیچ مرکز علمی دنیا نبوده و فقط متاسفانه 

جنبه اقتصادی دارد. 
سپید: میزان شیوع سرطان در کشور چقدر است؟

 ساالنه 9۰ تا 9۵ هزار نفر به سرطان مبتال می شوند که از این تعداد 
۴۵ هزار نفر )معادل ۵۰ درصد( جان خود را ساالنه از دست می دهند 
درحالی که این تعداد باید به حدود 2۰ تا 2۵ هزار نفر در سال کاهش یابد.

سپید: هزینه درمان با رادیوتراپی کمتر است؟
تحت  را  بیمار   ۱۰۰ حدود  ماهانه  می توان  رادیوتراپی  دستگاه  یک  با 
درمان قرار داد و اگر ۴۰ درصد این بیماران بهبود یابند، به پیشرفت قابل 
توجهی در حوزه درمان بیماران سرطانی دست یافته ایم. دانش متخصصان 
ایرانی برای درمان انواع سرطان ها در سطوح باالیی قرار دارد و هم تراز 
کشورهای پیشرفته است و اگر تجهیزات الزم در این زمینه فراهم شود 
می توان در این حوزه نیز همتراز با کشورهای پیشرفته گام برداشت. 

هزینه رادیوتراپی هم از شیمی درمانی و اعمال جراحی کمتر است. 
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هر چند که سرطان بیماری عصر جدید است اما  از هزاران سال پیش سرطان دغدغه 

فرشیداربابی 
متخصص کلینیکال 

آنکولوژی  

بشر بوده است برای مثال  در مومیایی ها و اسکلت هایی که از گذشتگان پیدا شده، 
اثر سرطان های بافت نرم و استخوان دیده می شود. سرطان همیشه یکی از بیماریهای 
تهدید کننده سالمتی بوده است. لذا هر اختراع و کشفی که در قسمتی از صنعت 
ایجاد شده، برای این بیماری به کار برده شده است. بیش از ۱۰۰ سال پیش روگتلن 
به طور تصادفی متوجه وجود اشعه ایکس شد و کمتر از دو سال طول کشید که از 
اشعه ایکس در درمان سرطان پوست استفاده کردند و نتایج خوبی حاصل شد. به 
مرور، این تجربه به دست آمد که هر چقدر انرژی اشعه ایکس بیشتر شود، می توان 
بدون آسیب پوستی، تومورهای عمقی تر را درمان کرد. بنابراین دستگاه هایی ساخته 
شد که اشعه ایکسی داشته که انرژی باالتری داشته باشد.  بارها از اشعه گاما در درمان 
سرطان نام برده می شود. اشعه ایکس و اشعه گاما تفاوتی با یکدیگر ندارند. فقط وقتی این اشعه از ماده رادیواکتیو 
به دست آید، گاما نام داشته و زمانی که از دستگاه هایی که با انرژی برق اشعه تولید می کنند، اشعه ایکس نامیده 
می شود.  سال ها پیش درمان بیماران با دستگاه کبالت انجام می شد در استفاده از این دستگاه به پوست انرژی زیادی 
انتقال داده می شد و عوارض باالیی داشت. اما ساخت شتاب دهنده این مشکل را حل کرد. با افزایش انرژی موفق 
شدیم که بدون اینکه به بافتهای سطحی آسیب برسانیم، تومورهای عمقی را به خوبی درمانی کنیم. در ابتدا رادیوتراپی 
براساس آناتومی سطحی بدن انجام می شد. سی تی اسکن دنیای جدیدی را گشود که ارگان های داخل بدن را به خوبی 
نشان می داد. نرم افزارهای کامپیوتری نیز به کمک درمان سرطان آمد و رادیوتراپی را سهولت بخشید. این نرم افزارها 
درمان رادیوتراپی را شبیه سازی می کنند تا انجام بهترین درمانها با کمترین عارضه ها ممکن شود. خوشبختانه بخش 
های رادیوتراپی و انکولوژی کشور به این نرم افزارها مجهز شده اند و همکاران کلینیکال انکولوژیست در ایران به 
خوبی از آنها استفاده می کنند.  با استفاده از تصاویر سی تی اسکن و این نرم افزارها تومور به خوبی مشخص شده 
و حاشیه های بافت سالم و نا سالم تعیین می شود. مثال در تومور مغز می توان درمان را به گونه ای طراحی کرد که 
چشم ها، گوش داخلی، اعصاب بینایی و ساقه مغز به خوبی محافظت شود و تنها اشعه ایکس به تومور تابانده شود. 
این درمان ها به طراحی درمانهای سه بعدی مشهور هستند که عمال در تمامی بخشهای رادیوتراپی و انکولوژی کشور 
استفاده می شوند. روشهای دیگر بهبود رادیوتراپی به IMRT مشهور است که خوشبختانه در حال راه اندازی در 
کشور است و امیدواریم که با حمایت دولت در دانشگاهها و بخشهای خصوصی نهادینه شود. رادیوتراپی محدود 
به درمان با اشعه ایکس نیست. ذراتی با بار الکتریکی هم در درمان سرطان به کار برده می شود. پروتون و کربن از 

پرکاربردترین این ذرات هستند. 

طی سال های اخیر تجهیزات رادیوتراپی در کشور، بهتر شده است. خوشبختانه 

علیرضانیکوفر 
متخصص کلینیکال 

آنکولوژی
    

دستگاه کبالت سورس رادیواکتیو را دیگر استفاده نمی کنیم. بیشتر دستگاه ها و 
تجهیزات ما شتاب دهنده هستند. یعنی درحال حاضر در کشور از شتاب دهنده های 
خطی استفاده می شود. دانش و علم رادیوتراپی به تجهیزات و نرم افزار وابسته 
است. اگر بخواهیم، رادیوتراپی خوبی ارائه دهیم، باید امکانات الزم فراهم شود. 
بالغ بر 2۰۰ متخصص در کشور داریم که رادیوتراپی انجام می دهند. این متخصصان 
توان علمی خوبی دارند اما باید تجهیزات خوبی دراختیار آنها قرار بگیرد تا بتوانند 

کار خود را بدون نقص انجام دهند که شتاب دهنده ها بخشی از آن است. 
همراه با پیشرفت تکنولوژی اتفاقات مهمی افتاده است، مثال همانطور که تصویربرداری  
در سی تی اسکن و ام آر آی راه افتاد، به همان ترتیب در رادیوتراپی و آنژیوگرافی 
آنها  از  نتوانستیم  به دلیل گران بودن و تحریم هایی که وجود داشت،  تحوالت مهمی رخ داد که متاسفانه 
استفاده کنیم. دستگاه های جدید با دادن دوز کمتر به بافت سالم و آسیب زدن به آن، امکان باالبردن دوز برای 
بافت های سرطانی را ایجاد می کند. در نهایت تسلط بر تومور بیشتر می شود و طول عمر بیشتری را برای 
بیمار به همراه خواهد داشت. رادیوتراپی به تکنولوژی وابسته است. فرض کنید متخصص رادیولوژیست، 
باید  رادیوتراپی هم همین است.  بکند. در مورد  نمی تواند  باشد، عمال کاری  نداشته  دستگاه سی تی اسکن 
به امکانات روز دنیا دسترسی پیدا کنیم تا درمان موثری برای بیمار تدارک ببینیم. الزم به ذکر است که در 
سال های اخیر همکاران ما علیرغم محدودیت ها خوب عمل کردند. بخش ها مجهز شده و شتاب دهنده و 
درمان های سه بعدی در اکثر مراکز استانی کشور راه اندازی شده است اما درمان های پیشرفته را در کشور 
نداریم. نیاز است تا تحریم ها برداشته شود و وزارتخانه روی آن سرمایه  گذاری کند و مجوزها داده شود، 

تا امکان آن فراهم شود. 
شاید در سال های گذشته فقط چهار تا پنج مرکز رادیوتراپی داشته اند. درحال حاضر در اغلب مراکز استان ها 
وجود دارد. از بندرعباس تا لرستان، الهیجان و... امکانات بهتری ارائه می شود. اما باید جمعیت را درنظر 
گرفت. مثال در برخی شهرستان ها رادیوتراپی وجود ندارد و بیماران برای دریافت خدمت درمانی به مرکز 
استان می روند. این مشکلی است که شاید در تمام دنیا وجود داشته باشد. لذا باید امکانات اقامتی فراهم شود. 
اگر شهری جمعیت زیادی ندارد، از لحاظ اقتصادی هم به صرفه نیست تا مثال برای ۳۰ هزارنفر جمعیت، ۵ 
میلیون دالر هزینه شود و امکانات رادیوتراپی ایجاد شود. اگر مرکز اقامتی برای بیمار در مرکز استان وجود 

داشته باشد، هزینه کمتری دارد. 

              رادیوتراپی به تجهیزات وابسته است   روش های رادیوتراپی از اشعه ایکس تا بار الکتریکی

تعداد رادیوتراپیست ها از مراکز بیشتر است
حسن نصرتی، مسئول کمیته کارشناسان انجمن رادیوتراپي ایران گفت: »در حال حاضر در برخی 
از استان هاي کشور مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبي مراکز 
رادیوتراپی وجود ندارد و بیماران مجبور هستند به استان هاي هم جوار یا تهران سفر کنند، بنابراین 
نیاز است که ابتداد تعداد مراکز درمانی گسترش و سپس جذب دانشجو بر اساس نیاز این مراکز 
انجام گیرد.« نصرتی با بیان اینکه پرتودرمانی یکي از درمان هاي اصلي در درمان سرطان است و 
بیش از نیمي از مبتالیان به بدخیمي تحت رادیوتراپي قرار مي گیرند، افزود: »بنا برنوع بدخیمي و 
مرحله پیشرفت آن پزشک متخصص رادیوتراپي آنکولوژي نوع درمان و تعداد جلسات را برای 
بیماران تعیین مي کند. رادیوتراپي یک روش موثر برای درمان بسیاری از تومورها است، این روش 
درماني ممکن است، موجب عوارض جانبی برای بیمار شود. افراد مختلف واکنش متفاوتی نسبت 
به پرتو درمانی دارند و بعضی از بیماران شاید هیچ گونه عوارض جانبی نداشته باشند. عوامل زیادی 

بر نوع و شدت عوارض درمان تأثیرگذار است.« 

رئیس انجمن کلینیکال آنکولوژی  در گفت وگو با سپید  

شیمی درمانی حداکثر 11 درصد 
موثر است



استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیك استخوان است. 
کاهش توده استخوانی و از دست رفتن کیفیت ریزساختار 
خاصیت  افزایش  به  منجر  بیماری،  این  در  استخوان 
شكنندگی می شود. آنچه در زیر می آید، نگاهی است به 

پاتوژنز و علل ایجاد کننده آن.

پاتوژنز
سه مكانیسم اصلی در پاتوژنز استئوپروز شناخته شده 

است:
1( عدم دستیابی به استحكام بهینه استخوان در دوران 

رشد و تكامل
2( جذب بیش از حد استخوان که منجر به از دست رفتن 

توده استخوان و اضمحالل ساختار آن می شود. 
3( عدم جایگزینی استخوان از دست رفته به دلیل وجود 

نقایصی در شكل گیری استخوان.
کمبود استروژن در ایجاد استئوپروز نقشی اساسی دارد. 
کمبود کلسیم، ویتامین- د و هیپرپاراتیروئیدی نیز در این 
روند دخالت دارند. از سوی دیگر، پلی مورفیسم گروه 
بزرگی از ژن ها نیز با تنوع تراکم استخوان و شكنندگی 

آن مرتبط است.

طبقهبندی
استئوپروز به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شود:

کمبود  از  ناشی  فرآیند  یك  واقع  در  اولیه:  نوع   •
هورمون های جنسی و روند طبیعی سالخوردگی است. از 
کودکی تا حدود 20 سالگی، تراکم استخوان روند صعودی 
دارد تا فرد به حداکثر تراکم استخوان برسد. حداکثر تراکم 
استخوان عمدتا به زمینه ژنتیكی فرد بستگی دارد، ولی 
مصرف کلسیم، ویتامین- د و ورزش نیز در آن مؤثرند. 
فرآیند کاهش تراکم استخوان به سن نیز وابسته است. 
حداکثر تراکم استخوان از 20 تا 40 سالگی وارد فاز کفه 
می شود و پس از آن تراکم استخوان از حدود 40 سالگی 
در هر دو جنس 1- 0/5 درصد در سال کاهش می یابد. این 
روند در زنان بعد از یائسگی شدت بیشتری دارد. عواملی 
مانند نمایه توده بدن، مصرف سیگار، الكل و بی حرکتی در 

تسریع این روند مؤثرند.
• نوع ثانویه: کمتر از 20 درصد علل استئوپروز )جدول 
1( را شامل می شود. در واقع هدف از گرفتن شرح حال، 

انجام معاینات و آزمایشات اولیه، رد اینگونه علل است.

عواملخطر
بیش از 80 عامل خطر برای استئوپروز شناسایی شده که 
تعدادی از آنها )جدول 2( اهمیت بیشتری دارند. از نگاهی 
دیگر، عوامل خطر استئوپروز به دو دسته تعدیل ناپذیر و 
تعدیل پذیر تقسیم می شوند. سن، جنس، نژاد و ویژگی های 
ژنتیك در دسته تعدیل ناپذیر و وزن، سیگار، فعالیت کم 
و  گلوکوکورتیكوئید  طوالنی مدت  مصرف  فیزیكی، 
دریافت ناکافی کلسیم در دسته تعدیل پذیر قرار می گیرند.

 عوامل خطر ماژور، در پیش بینی وقوع استئوپروز 
در خانم های یائسه و مردان مسن اهمیت دارند. در همه 

)B2( .بیماران بررسی استئوپروز ثانویه باید انجام شود
 افراد تحت درمان با داروهایی که مصرف آنها خطر 
از نظر وجود سایر  باید  استئوپروز را به همراه دارد، 
عوامل خطر بررسی شوند. در این میان، افرادی که تراکم 
استخوانی پایین یا سابقه شكستگی دارند، کاندید مداخله 

)A2 (.درمانی هستند
 افرادی که بیش از سه ماه گلوکوکورتیكوئید با هر دوز 
دریافت می کنند، باید به منظور آغاز درمان های نگهدارنده 

)C2( .استئوپروز ارزیابی شوند
 بیماران با سابقه شكستگی استئوپروتیك باید در 

)B2( .اولویت بررسی و درمان قرار گیرند
 سیگار کشیدن خطر استئوپروز را افزایش داده و ترک 

)B2( .آن توصیه می شود
 ورزش های تحمل وزن به طور منظم )مثال پیاده روی 
30 تا 40 دقیقه در هر جلسه ورزش( و ورزش های 
تقویت کننده وضعیت قرارگیری بدن برای چند دقیقه در 

روز در تمامی سال های زندگی توصیه می شود.

تظاهراتبالینی
استئوپروز تا زمانی که منجر به شكستگی )معموال از نوع 
شكستگی فشاری مهره، مچ دست، لگن، دنده و بازو( 
نشود، بدون عالمت باقی می ماند. شكستگی فشاری مهره 
غالبا به دنبال یك استرس جزئی نظیر عطسه کردن، خم 
شدن یا جابجا کردن اشیای نسبتا سنگین ایجاد می شود. 
درد پشت معموال به طور حاد آغاز شده و به پهلوها و جلو 
انتشار می یابد. درد به تدریج با گذشت چند هفته تا ماه 
برطرف می شود و با وقوع شكستگی جدید باز می شود. 
بیماران دچار شكستگی منجر به دفورمیتی ستون فقرات، 
ممكن است درد پشت مزمنی داشته باشند که با ایستادن 
بدتر شود. در برخی از بیماران، شكستگی باعث کاهش 
قد فرد شده و ممكن است با تغییراتی به صورت کیفوز 

پشتی و لوردوز گردنی همراه باشد. در گروهی از بیماران، 
فشردگی مهره ها می تواند به آرامی و بدون عالمت رخ 

دهد.

چهكسانیبایدبرایپوكیاستخوانبررسی
شوند؟

تمامی افراد باالتر از 50 سال باید از نظر وجود عوامل خطر 
استئوپروز و شكستگی بررسی شده تا افراد در معرض 

خطر باال برای شكستگی شناخته شوند.
 همه خانم های 65 سال و باالتر باید از نظر وجود 

)B2( .استئوپروز بررسی شوند
 همه افرادی که سابقه fragility fracture دارند باید از 

)A( .نظر وجود استئوپروز ارزیابی شوند

ارزیابیبیمار
در صورت تأیید استئوپروز باید با گرفتن شرح حال دقیق 
از بیمار، علل ثانویه را جستجو کرد )B2(، زیرا ممكن 

است قابل رفع باشند: 
گلوکوکورتیكوئیدها،  دارو:  مصرف  سابقه   1

هورمون های تیروئیدی، داروهای ضدتشنج
2 سوابق باروری: سن منارک باالتر از 15 سالگی، 

اولیگو/آمنوره، یائسگی
گوارشی،  کلیوی،  بیماری های  پزشکی:  سوابق   3

اندوکرین، روماتیسمی و بی تحرکی طوالنی مدت
4 سابقه جراحی: برداشتن تخمدان ها، گاسترکتومی، 

برداشتن یا بای پس روده باریك
5 سابقه مصرف سیگار و الکل

6 سوابق تغذیه ای: میزان دریافت کلسیم و پروتئین

در بخش مرور بر سیستم ها و معاینه فیزیكی، موارد زیر 
را جستجو کنید:

1 کاهش وزن و اسهال )هیپرتیروئیدی، سوء جذب(
کوشینگ،  )سندرم  هیرسوتیسم  و  وزن  افزایش   2

هیپوتیروئیدی(
3 ضعف عضالنی )سندرم کوشینگ، استئوماالسی(

هیپرپاراتیروئیدی،  )استئوماالسی،  استخوانی  درد   4
بدخیمی یا شكستگی ها(

5 ریختن دندان ها )هیپوفسفاتازی(
6 دررفتگی مفصل یا عدسی چشم )اختالالت کالژن(

7 بثورات جلدی/ پیگمانتاسیون/ استریا )ماستوسیتوز، 
هموکروماتوز، سندرم کوشینگ(

8 نفرولیتیاز )هیپرکلسیوری و هیپرپاراتیروئیدی(

توصیههایكلیدی
بهترین  براساس  کاربردی  توصیه های  راهنما  این  در 
شواهد )از 1 تا 4( و Grade هر توصیه )از A تا D( بر اساس 
پروتكل استاندارد تدوین راهنماهای بالینی جمع آوری 
و ارائه شده است. تقسیم بندی سطوح شواهد و درجه 
توصیه ها در قسمت متدولوژی راهنما توضیح داده شده 

است.

پیشگیری
سوال 1: چه اقداماتی می تواند در پیشگیری از کاهش 

توده استخوانی مؤثر باشد؟
تیم درمانی موظف به آموزش دادن در جهت افزایش 
آگاهی بیماران و خانواده های آنان در زمینه پوکی استخوان 
هستند. اطمینان از دریافت کافی کلسیم – ویتامین د و 
فعالیت بدنی مناسب، مهم ترین مواردی است که تیم 
پزشك خانواده در پیشگیری و درمان پوکی استخوان باید 

در افراد تحت پوشش خود مد نظر قرار دهند.
 توصیه ها 

 سیگار کشیدن خطر استئوپروز را افزایش داده و ترک 
)B2( .آن توصیه می شود

 ورزش های تحمل وزن به طور منظم )مثال پیاده روی 
30 تا 40 دقیقه در هر جلسه ورزش( و ورزش های 
تقویت کننده وضعیت قرارگیری بدن برای چند دقیقه در 

)B2( .روز در تمامی سال های زندگی توصیه می شود
 فعالیت بدنی به تفصیل در ضمیمه توضیح داده شده 

است.
 از مصرف مقادیر زیاد کافئین )بیش از 4 فنجان قهوه در 

)C3( .اجتناب شود )روز
شده  توصیه  مقدار  کلسیم:  کافی  مقادیر  دریافت   

دریافت روزانه کلسیم المنتال )رژیم غذایی + مكمل( به 
)A1( :شرح زیر است

1( کودکان 8- 4 ساله: 1000 میلی گرم
2( نوجوانان 18 - 9 ساله: 1300 میلی گرم

3( زنان پیش از یائسگی و مردان بالغ تا سن 50 سالگی: 
1000 میلی گرم

4( مردان و زنان 51 تا 70 سال به ترتیب: 1000 و 1200 
میلی گرم

5( افراد 71 ساله و باالتر: 1200 میلی گرم
6( زنان باردار یا شیرده: 1000 میلی گرم

کلسیم رژیم غذایی + مکمل کلسیم = میزان کل کلسیم 
مصرفی روزانه

- میزان کلسیم المنتال مكمل های کلسیم متفاوت بوده و 
میزان آن برحسب نوع مكمل تجویزی باید محاسبه شود.

- کلسیم مصرفی از طریق محصوالت لبنی )جدول 3( + 
250 میلی گرم )به طور تخمینی( از منابع غیر لبنی

 دریافت مقادیر کافی ویتامین-د: حداقل مقدار توصیه 
شده دریافت روزانه ویتامین - د از همه منابع )رژیم غذایی 

)A1( :به صورت زیر است )مكمل +
1( افراد 70 - 19 سال: 600 واحد

2( افراد باالتر از 70 سال: 800 واحد
3( زنان باردار و شیرده: 600 واحد

 دریافت پروتئین کافی در حفظ استخوان یا به حداقل 
رساندن از دست رفتن استخوان در سالمندان اهمیت دارد.

در  هیپ  شکستگی  از  پیشگیری  جهت   :2 سوال 
سالمندان چه اقداماتی باید انجام شود؟

 توصیه ها 
- عوامل خطر سقوط در محیط زندگی باید شناسایی و 

)A( .اصالح شوند
- این عوامل به تفصیل در ضمیمه ذکر شده اند.

• خطر شكستگی هیپ در سالمندان باید با شناسایی 
عوامل خطرساز بررسی شده و براساس آن مداخالت 
عوامل:  این  از جمله   )A( پذیرد  بیمار صورت  برای 
اختالالت شناختی، ساکنین خانه سالمندان، حدت بینایی 
در حد 0/2، سابقه افتادن های مكرر یا سقوط همراه با 

شكستگی، دیابت نوع 2، مصرف برخی داروها مانند 
روانگردان،  داروهای  اپیوئیدها،  ضدتشنج،  داروهای 
سیگار  سابقه  ضدآریتمی ها،  و  کورتیكوستروئیدها 
کشیدن، سابقه دررفتگی مادرزادی هیپ، نمایه توده بدنی 

پایین، سابقه سكته مغزی.
افراد  در  را  افتادن  خطر  هیپ،  محافظ  از  استفاده   •
سالمند کاهش نمی دهد. استفاده از آن را در افراد پیر با 
استخوان بندی ظریف، افرادی که سابقه شكستگی هیپ 
دارند و کسانی که خطر افتادن آنها باالست )عدم تعادل 
در راه رفتن، کاهش فشارخون وضعیتی( می توان توصیه 

کرد.
ادامه دارد...

منابع: 
دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه علوم پزشکی 

تهران
متابولیسم  و  غدد  پژوهشگاه  استئوپروز  تحقیقات  مرکز 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
انجمن پوکی استخوان ایران

شبکه تحقیقات استئوپروز کشوری

راهنمایبالینیاستئوپروز)2(

پوکی استخوان، بیماری قرن
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اس�تفادهازمحاف�ظهی�پ،خطرافت�ادنرادر
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توصیهكرد



سپید را در اینستاگرام دنبال کنید
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شیمی درمانی اغلب برای مبارزه با تومورهای بدخیم 
به کار می رود اما به دلیل مقاومت سلول های سرطانی 
به داروها، به ندرت منجر به درمان کامل بیماران 
می شود. تصور می شود محیطی که سلول های 
سرطانی خاص در آن زندگی می کنند، می تواند 
روی پاسخ این سلول ها به داروهای شیمی درمانی 
تاثیرگذار باشد. آنالیز این امر که چگونه مکانیک 
محیط و به ویژه سفتی ماتریکس خارج سلولی 
پیرامون سلول ها و موجود در ساختار بافتی می تواند 
کارایی یک دارو را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار مهم 

است. در مطالعه ای جدید محققین هاروارد راهی 
را برای آنالیز این ویژگی و تاثیر ماتریکس خارج 
سلولی روی کارایی داروهای شیمی درمانی طراحی 
کرده اند. آنها توانسته اند با استفاده از هیدروژل های 
آلژینات یک سنجش غربالگری دارویی جدید را 
طراحی کنند. این هیدروژل های آلژینات سفتی 
مکانیکی و سایر ویژگی های فیزیکی مربوط به 
بافت توموری یا بافت طبیعی را به خوبی شبیه سازی 
می کنند. در واقع به نظر می رسد باید برای موفقیت 
در استفاده از داروهای شیمی درمانی کارایی آنها 

را در محیط های سلولی مختلف ارزیابی کرد. 
این تیم تحقیقاتی پیش از این توانسته بودند از 
این هیدروژل های آلژینات قابل تنظیم در طب 
بازساختی، تمایز سلول های بنیادی و شبیه سازی 
تشکیل عروق خونی و ترمیم استخوان و غضروف 
استفاده کنند. در این مطالعه نیز آنها ریزمحیط 
سه بعدی را با سفتی ماتریکس قابل تنظیم ساختند 
که درون آنها سلول های سرطانی قرار داشته و 
می توانند در معرض داروهای مختلفی قرار گیرند 
و مقاومت آنها به داروها قابل مشاهده بود. با تغییر 

دادن سفتی ماتریکس آنها نشان دادند که سیگنال های 
مکانیکی چگونگی پاسخ دهی سلول های سرطانی 

را به داروهای شیمی درمانی کنترل می کنند. برای 
بسیاری از داروها، هرچه ماتریکس نرم تر باشد، 
به درمان مقاوم تر خواهند  سلول های سرطانی 
بود. محققین هیدروژل های مشابهی را به موش 
ایمپلنت کردند تا به صورت in vivo بررسی 
کنند آیا نرمی ماتریکس رشد سرطان را تسریع 
می کند و افزایش مقاومت سلول های سرطانی به 
شیمی درمانی می شود یا خیر و جواب مثبت بود. 
محققین براین باورند که این هیدروژل ها می توانند 
به تکوین داروهای مناسب برای شکستن مقاومت 

سلول های سرطانی کمک کنند.
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 ترجمه: آتوسا آرمین

بیان زیان های وارده از افسردگی از دید اقتصادی به زبان 
بازاری  یک کلمه است: گریه آور. جامعه روانشناسان 
استرالیا اعالم کردند که افسردگی ساالنه 12/6 میلیارد 
دالر به اقتصاد این کشور آسیب می رساند وسبب از 

بین رفتن 6 میلیون ساعت کاری می شود.
اما بررسی افسردگی از دید زیان های انسانی فاجعه ای 
ملی  است. طبق گزارش سازمان  مراتب عظیم تر  به 
آمار استرالیا، سال جاری نرخ خودکشی به باالترین 
میزان خود طی 15 سال اخیر رسیده و از هر 100 
هزار نفر جان 12 نفر را می گیرد. افسردگی عامل بیش 
از 80 درصد از خودکشی ها در این کشور شناسایی 
از  پس  خودکشی  از  ناشی  مرگ  تعداد  است.  شده 
افرادی که بر  ازتعداد  افسردگی  گذراندن یک دوره 
اثر یکی از بیماری های دیابت، سرطان یا قلبی عروقی 
و  تحقیق گسترده  است. یک  بیشتر  جان می سپارند 
 جامع که در سال 1998 انجام شده بود نشان می داد 
یک چهارم افراد پیش از 25 سالگی دچار حداقل یک 
دوره افسردگی شده اند. بدیهی است که از آن زمان 

تاکنون این نسبت افزایش داشته است.
حال در نظر بگیرید اگر دارویی وجود داشت که 
می توانست به میزان قابل مالحظه ای از احتمال وقوع 
افسردگی بکاهد چقدر عالی بود. خصوصا اگر این 
فروش  به  پزشک  نسخه  بدون  فروشگاه ها  در  دارو 
می رسید و از همه مهم تر، ارزان بود. این دارو وجود 
دارد و مصرف روزانه آن فقط 2 دالر هزینه ماهانه 

دارد: آسپرین.
این داروکه برای همگان آشنا است، ازسال 1899 
رقیق  و  ضددرد  داروی  عنوان  به  و  می شود  تولید 
کننده خون )خصوصا پس از حمله های قلبی و سکته 
مغزی( تجویز می شود. پس از تحقیقات گسترده ای که 
دانشمندان استرالیایی انجام داده اند چنین نتیجه گیری 
شده که آسپرین می تواند در درمان بسیاری از بیماری های 
تمامی  کند.  ایفا  کلیدی  نقشی  معلولیت زا  و  کشنده 
تحقیقات زیر چتر یک پروژه تحقیقاتی واحد و با نام 

ASPREE انجام شده و تحقیقات پروفسور برک، 
استاد روانشناسی دانشگاه دایکین، فقط یکی از 15 

پروژه تحقیقاتی در این ارتباط است.
داوطلب   16500 شرکت  با   ASPREE پروژه 
استرالیایی با سن بیش از 70 سال انجام شده و عده ای 
هم داوطلب از ایاالت متحده به این پروژه پیوسته اند. 
نتایج پاالیش شده این تحقیقات تا سال 2018 منتشر 
خواهد شد. به گفته دکتر برک بهترین فایده این تحقیق 
آن است که فقط با یک دارو می توانیم از بروز بسیاری از 
بیماری های التهابی، از دیابت گرفته تا بیماری های قلبی 
و پوکی استخوان و سرطان روده بزرگ و... پیشگیری 
کنیم. در سال 2010 منابع مالی این تحقیقات به مبلغ 
50 میلیون دالر از سوی دو نهاد آمریکایی مرکزملی 
تحقیقات سالمندی و مرکز ملی تحقیقات بالینی ایاالت 
متحده تامین شده وبزرگترین سرمایه گذاری آمریکا 
در امور تحقیقات علمی استرالیا به شمار می رود. پس 
از آن موسسات استرالیایی مختلفی نیز در این زمینه 

کمک مالی کرده اند.

بروز  تحقیقات  این  انجام  اصلی  دالیل  از  یکی 
مخالفت بین دو بدنه اصلی متولی امور پزشکی در 
ایاالت متحده در سال 2000 بود، یعنی انجمن سالمت 
 FDA و سازمان غذا و داروی آمریکا AHA آمریکا
که بر سر مزایای مصرف روزانه یک قرص آسپرین با 
هم اختالف نظر داشتند. پروفسور جان مک نیل رییس 
دپارتمان اپیدمیولوژی دانشگاه موناش مدیریت این 
پروژه را بر عهده دارد. او می گوید: »کمبود مواردی 
باشند و کفه  این مدعا  میان کهنساالن شاهد  که در 
ترازو به نفع فواید مصرف روزانه آسپیرین سنگینی 
می کند، دلیل اصلی بروز این اختالف نظر بوده است.« 
معموال افراد با سن بیش از 70 سال داروهای مختلفی 
مصرف می کنند و هنگامی که دارویی را برای مصرف 
تمام عمر برای آنها تجویز می کنیم باید از اثرات جانبی 
آن کامال آگاه باشیم ومطمئن باشیم که مزایای مصرف 

بر زیان های آن غلبه می کند.
مصرف  بر  متحده  ایاالت  انجمن سالمت  اصرار 
روزانه آسپرین ریشه در نتیجه گیری شتابزده ای داشت 

که نشان داده بودند از بروز التهاب می کاهد. التهاب 
سیستمیک واکنش بدون عالمت سیستم دفاعی بدن 
است. بیماری مزمن انسدادی ریوی )COPD(، چاقی 
مفرط، دیابت، سرطان و بیماری های تخریبی سیستم 
عصبی از جمله مشکالتی است که منشا التهابی دارند. 
مشاهده شد که افراد مبتال به یکی از این بیماری ها 
بنابراین از این   گاهی مبتال به افسردگی نیز هستند. 
التهاب  کاهش  که  شد  نتیجه گیری  چنین  مشاهدات 
همراه با کاهش بیماری خواهد بود. عوامل محیطی 
دیگری نیز با افسردگی مرتبط هستند، مانند رژیم غذایی 
نامناسب، غیرفعال بودن، استعمال دخانیات، و کمبود 
ویتامین D. تمامی موارد یاد شده سبب بروز التهاب 
در بدن می شوند و بدین ترتیب همانطور که التهاب 

می تواند مولد افسردگی باشد، مولود آن نیز هست.

اثرات پیشگیرانه
تحقیقات یاد شده همچنین روی اثرات پیشگیرانه 
مصرف آسپرین در ارتباط با افسردگی متمرکز شده 
است. اثبات تاثیر مثبت آسپرین در این زمینه می تواند 
انقالبی در پزشکی پیشگیری ایجاد کند، دارویی ارزان 
ودر دسترس برای جلوگیری از بروز افسردگی. تاثیر 
آسپیرین در ارتباط با سالمت روان بدین ترتیب به 
آسانی اندازه گیری می شود. در صورت مثبت بودن نتایج، 
بسیاری از افرادی که با افسردگی وارد آزمایش شده اند، 
در پایان دوره به حالت طبیعی خود بازگشته اند وتعداد 
موارد جدید ابتال هم با کاهش همراه خواهد بود وبدین 
ترتیب با در نظر گرفتن تعداد بسیار زیاد داوطلبین نتایج 
به دست آمده بسیار قابل اطمینان محسوب می شود. 
و  مویرگ ها  شدن  شکننده  دارد  وجود  که  مشکلی 
رگ های خونی با افزایش سن است. در افراد کهنسال 

آسپرین می تواند سبب خونریزی شود.
حتی در صورت مثبت بودن نتایج این تحقیقات، 
ضرورت تجویز آسپرین به پزشکان ابالغ نخواهد شد 
تا مدت  اثرات درازمدت آن روی داوطلبین  باید  و 

طوالنی پیگیری شود.
منبع: سیدنی هرالد 

 Dupilumab محققان در بررسی های خود در مورد داروی دوپیلوماب
در دو کارآزمایی فاز 3، به این نتیجه رسیدند که در مقایسه با پالسبو 
این دارد می تواند به طور قابل توجهی شدت درماتیت آتوپیک را کاهش 
دهد. دوپیلوماب نوعی آنتی بادی مونوکلونال و عامل بیولوژیک جدیدی 
است که هم اینترلوکین 4 و هم اینترلوکین 13 را هدف قرار می دهد. 
این یک درمان امیدبخش برای بیمارانی است که با گزینه های درمانی 

اندکی برای رهایی از وضعیت خود روبرو هستند.
دوپیلوماب نه تنها اثرات قابل توجهی بر تسکین خارش و دیگر 
عالئم پوستی دارد، کیفیت زندگی بیماران را نیز تحت تاثیر قرار 
می دهد. حتی مشاهده شده که عالیم اضطراب و افسردگی بیماران 
نیز در مدت کوتاهی پس از تجویز دوپیلوماب بهبود پیدا کرده است.
نام های با   3 فاز  کارآزمایی  دو  از  که  نتایج   این 
 SOLO 1 و SOLO 2 به دست آمده اند، در این کنگره ارائه و به دنبال 
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Medicine منتشر شده اند.
به  مبتال  بزرگسال  بیمار   671 همکارانش  و  سیمپسون  دکتر 
 درماتیت آتوپیک را در کارآزمایی SOLO 1 و 708 بیمار دیگر را در

 SOLO 2 ارزیابی کردند. این بیماران، افرادی بودند که تجویز داروهای 
موضعی برای آنها کنترااندیکه بوده یا کنترل کافی در تسکین عالیم 
ایجاد نکرده بودند. کارآزمایی ها یکسان، چند مرکزی و دو سو کور 
بودند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده تزریق های 
زیر پوستی پالسبو یا دوپیلوماب 300 میلی گرمی )یک بار در هفته یا 
هر دو هفته یک بار( قرار گرفتند. هیچ داروی دیگری برای بیماران 

تجویز نشد.
بیمارانی که در این دو کارآزمایی وارد شدند، با بیماری متوسط 
تا شدید دست و پنجه نرم کرده و با میانه 50 درصدی از سطح بدن 
که مبتال به درماتیت آتوپیک بوده و میانگین دوره ابتال به آن نیز 25 

سال روبرو بودند. 
در نهایت و پس از 16 هفته درمان، مشخص شد بیمارانی که 
دوپیلوماب دریافت کرده بودند، سطح پوست بدن آنها از ضایعات 
کامال پاک شده یا به حداقل میزان خود رسیده بود. به طوری که 
نمره IGA و نمره EASI در گروه درمان به طور قابل توجهی در 
جهت بهبود تغییر کرده بود. نکته مهم آن که کاهش قابل مالحظه 
در خارش، در گروه درمان در مقایسه با پالسبو، از هفته 2 آغاز و تا 

هفته 16 نیز ادامه داشت. 
عوارض جانبی این درمان عبارت بودند از کنژکتیویت، کنژکتیویت 
آلرژیک و واکنش های محل تزریق که در حداقل 5 درصد بیماران 
دیده شد. میزان بروز همه این عوارض در گروه دوپیلوماب بیشتر و 

همگی نیز با شدت خفیف تا متوسط بروز کرده بودند.
تشدید درماتیت آتوپیک، واکنش های محل تزریق و نازوفارنژیت 
شایع ترین عوارض جانبی مرتبط با درمان بود که گزارش شدند. میزان 
بروز آنها در هر دو مطالعه یکسان بود )SOLO 1: پالسبو 65 درصد، 
دوپیلوماب دو بار در هفته 73 درصد و دوپیلوماب یک بار در هفته 
69 درصد. SOLO 2: پالسبو 72 درصد، دوپیلوماب دو بار در هفته 

65 درصد و دوپیلوماب یک بار در هفته 66 درصد(.
مکانیسمی که باعث ایجاد کنژکتیویت می شود، ناشناخته باقی مانده، 
البته همه بیماران نیز آن را با شدت کم تا متوسط نشان دادند. اغلب 
این بیماران نیز به استروئیدهای موضعی یا سیکلوسپورین موضعی 

پاسخ درمانی دادند.
2 بیمار نیز در طول مطالعه فوت کردند که هر دو نیز به طور تصادفی 
در گروه دوپیلوماب قرار داشتند. البته محققان معتقد نیستند که فوت 
آنها به دلیل دوپیلوماب بوده است. یک مورد به دلیل خودکشی در 
یک بیمار به شدت افسرده بوده و دیگری نیز به دلیل حمله آسم 

شدید در هفته 8 درمان با دوپیلوماب بوده است.
Medscape :منبع

دوپیلوماب، امیدبخش در درمان 
درماتیت آتوپیک

شاید آسپرین درمان همه مشکالت باشد

به تازگی الگوریتم جدیدی طراحی و منتشر شده که به پزشکان 
کمک می کند تا به تشخیص، ارزیابی و درمان چاقی در بیماران 

کودک، از نوزادی تا نوجوانی، بپردازند.
امروزه پزشکان زیادی در سراسر دنیا با افزایش تعداد 
بسیار  روزافزونی،  به طور  و  چاق  نوجوانان  و  کودکان 
منابع  فکر می کنند  اساس،  بر همین  روبرو هستند.  چاق 
پزشکی، سایکولوژیکال و اجتماعی کافی در اختیار ندارند 
تا  بتوانند به طور موثری با این معضل برخورد کنند. آنها 
تصور می کنند جعبه ابزارشان خالی است. حال با انتشار این 
الگوریتم جدید، پزشکان خواهند توانست در کار بالین از یک 
 منبع معتبر کمک بگیرند. این الگوریتم رایگان و در سایت 
قابل   www.PediatricObesityAlgorithm.org

دستیابی است. 
در این الگوریتم کاربردی، جزئیات ارزیابی، تشخیص های 
افتراقی، مرور عالیم، بررسی های تشخیصی و معاینات فیزیکی، 
همچنین توصیه های تغذیه ای، فعالیت فیزیکی و به طور کلی 
مصرف را به طور جامعی در اختیار پزشکان قرار می دهد. 
از سوی دیگر، قسمت هایی در مورد بیماری های همراه و 
موضوعات متفرقه مرتبط با چاقی، مانند افزایش وزن در 
اثر داروها و اختالالت ژنتیک نیز در این الگوریتم گنجانده 
شده تا رویکرد درمانی طبقه بندی شده به هر موضوعی در 

دسترس باشد.
این الگوریتم، کار مشترکی است از متخصصان حوزه 
چاقی کودکان که همگی از اعضای انجمن چاقی پزشکی 

یا OMA هستند.
این الگوریتم که ماه گذشته در نشست 2016 انجمن 

مذکور در شیکاگو ارائه شده بود، به گونه ای طراحی شده تا 
راهنمایی باشد برای پزشکانی که می خواهند دانشنامه پزشکی 
 OMA چاقی آمریکا را دریافت کنند. در سال 2013، انجمن
راهنماهای بالینی را برای درمان چاقی در بزرگساالن منتشر 

کرد که تا به امروز، 8000 بار دانلود شده اند. 
یکی از دیگر محققان در رابطه با این الگوریتم می گوید: 
»این الگوریتم نشان داده پیچیدگی های زیادی در رابطه 
با چاقی پیش روی همه ما قرار دارد. داشتن یک سند 
زنده مانند این الگوریتم به پزشکانی که تالش می کنند 
وضعیت کنونی تحقیقات چاقی را دریابند و به راهنمایی 
دارند، کمک  نیاز  بیماران  این  به  برای چگونگی کمک 

شایانی می کند.
البته این الگوریتم دارای محدودیت هایی هم هست، از 
جمله فقدان اطالعات جدید و راهنمایی های بسیار اندک در 

زمینه استفاده از داروها در درمان چاقی کودکان.

از آنجا که منابع کنونی پیشنهاد می کنند اغلب مداخالت 
چاقی اثرات طوالنی مدت اندک داشته یا اصال منفعتی برای 
بیمار ندارند، محققان مطمئن نیستند این الگوریتم جدید که 
با پیام اولیه »غذای سالم بخورید و بیشتر حرکت کنید« به 
روی صحنه آمده، چه تاثیری بر عملکرد پزشکان و نحوه 

رویکرد آنها به درمان چاقی خواهد گذاشت.
داده های کنونی نشان می دهند کاهشی در میزان بروز 
چاقی دوران کودکی دیده نمی شود. مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیمار های ایاالت متحده تخمین می زند چاقی 12/7 میلیون 
یا 17 درصد کودکان و نوجوانان 2 تا 19 سال را در ایاالت 
متحده تحت تاثیر قرار داده است. چاقی به طور نامتناسبی 
کودکان متعلق به طیف پائین اقتصادی اجتماعی را درگیر 
کرده است. از سوی دیگر، داده ها نشان می دهند چاقی مفرط 
)نمایه توده بدنی مساوی یا بیشتر از صدک 95( نیز رو به 
افزایش است. این وضعیت، تا زمانی که بیماری های همراه 
قابل توجه مانند دیابت نوع 2 و استئاتوهپاتیت رخ ندهند، 
تشخیص داده نمی شود. حتی پس از آن هم توجه خاصی به 

چاقی زمینه ای نمی شود.
متاسفانه این روند در سراسر دنیا در حال افزایش است، 
خصوصا در کشورهای با درآمد و متوسط. در »روز جهانی 
چاقی« که هفته گذشته برگزار شد، گزارشی از سوی فدراسیون 
جهانی چاقی منتشر شد که تاکید می کرد، کشورهای اندکی به 
اندازه کافی به این معضل سالمت پرداخته اند. بدون مداخالت 
موثر، محققان پیش بینی می کنند تا سال 2025، حدود 15/8 
درصد از جمعیت کودکانی که در سنین مدرسه هستند، دچار 

اضافه وزن و 5/4 درصد نیز چاق خواهند بود.
Medscape :منبع

الگوریتمی برای کمک بالینی به چاقی کودکان

فیزیک بافت هم در پاسخ آن ها به شیمی درمانی تأثیر دارد

آیامصرفروزانهآسپیرینازافسردگیجلوگیریمیکند؟

همکاری صنعت و دانشگاه منجر به ساخت 
رابط مغز و کامپیوتر بدون سیم با قابلیت 
مگابایت  با سرعت 48  اطالعات  انتقال 
در ثانیه شده است. این ابزار برای ایجاد 
ارتباط میان ادواتی که با هم متصل هستند 
)اینترنت اشیاء( و کنترل آنها با مغز مناسب 
میکروسیستمز  بلک راک  شرکت   است. 
که   )Blackrock Microsystems(
منتظر  شده،  رابط  این  ساخت  به  موفق 
تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا است. 
به محض آن که این تاییدیه صادر شود، این 
گروه آزمایش این ابزار را روی داوطلبان آغاز 
خواهد کرد و در صورتی که نتایج مثبتی 
به دست آید آنگاه می توان اولین دستگاه 
تجاری دیجیتال را از داروخانه ها تهیه کرد.
رابط مغز و کامپیوتر به افراد ناتوان کمک 
می کند تا تلویزیون، کامپیوتر و حتی ویلچیر 
را نیز تحت کنترل داشته باشند که این کار با 
استفاده از مغز انجام می شود. همچنین از این 
ابزار می توان برای کنترل ادوات اینترنت اشیاء 
استفاده شود. برای مثال می توان خودرو را با 
مغز کنترل کرد یا با افراد دیگر ارتباط گرفت.
درون این دستگاه یک پردازشگر بدون 
سیم است که ارزش آن 15 هزار دالر بوده 
آن Cereplex W گفته می شود.  به  و 
این پردازشگر اولین پردازشگری نیست که 
برای رابط مغز و کامپیوتر مورد استفاده قرار 
می گیرد. این شرکت اخیرا یک گام جلوتر 
رفته و ابزاری ساخته که امکان ایجاد ارتباط 
و کنترل ادوات متصل به هم را از طریق 
مغز فراهم می کند. این رابط مغز و کامپیوتر 
دارای 96 کانال بوده که اولین ابزار شناسایی 
و انتقال سیگنال های نرونی از طریق گیرنده 

بدون سیم است.
را  آن  اطالعات  و  ذهن  رابط  این 
را  این سیگنال های ضعیف  می خواند و 

تقویت می کند. 
NBIC :منبع

»رابط مغز و کامپیوتر« 
برای کنترل »اینترنت 

اشیاء« با مغز

تـازه هـا

بــدانیـم

شماره 917 1111 آبان 1395



سال دوازدهم  شماره 595  شنبه  8 آبان 1395  32 صفحه  2000 تومان

این داستان واقعیت دارد
زندگی پس از
پسوریازیس

HIV+و HIV-پیوند

ایدز و ازدواج

صدای سکته را بشنوید

6 حقیقت 
سکته مغزی

جورجیا النوزا، دختر 13 ساله، کنار دوستان و 
خانواده خود زندگی شادی داشت تا اینکه پدرش 
را در یک تصادف دلخراش اتومبیل از دست داد. 
این دختر ارتباطی بسیار نزدیک با پدرش داشت 
و فقدان او برایش قابل تحمل نبود.  به دنبال این 

اتفاق، ضایعات قرمزرنگی روی بدن دختر ظاهر 
شد که بسیار دردناک بود و روز به روز وسیع تر 

می شد. جورجیا بعد از مراجعه به متخصص متوجه 
شد مبتال به نوع شدیدی از... صفحه 31

اگر یک ساعت زودتر به جواد 7 ساله تلفن 
می شد، حاال به ایدز مبتال نبود. سال 67 کمی 
از پایان جنگ تحمیلی 8 ساله گذشته بود که 
خبری جامعه ایران را تکان داد: »فاکتورهای 

انعقاد خون که از فرانسه به ایران آمدند، آلوده 
به ویروس ایدز بودند و تعدادی از بیماران 

هموفیلی را به بیماری ای که تازه برای جامعه 
جهانی شناخته می شد، مبتال کردند.« مسووالن 

به  محض اطالع از آلوده  بودن محصوالت با 
خانواده های بیماران هموفیلی تماس گرفتند، 

اما دیگر برای بسیاری از آنها دیر شده بود... 
صفحه 10

در تقویم سالمت، 29 اکتبر )برابر با 8 آبان(، روز 
جهانی سکته مغزی نامگذاری شده است. هدف 

این روز، تاکید بر میزان چشمگیر ابتال به سکته 
مغزی، افزایش آگاهی درباره پیشگیری و درمان 
این عارضه و اطمینان از مراقبت بهتر و حمایت 
از نجات یافتگان است. سازمان هایی از سراسر 

جهان در روز جهانی سکته مغزی، برنامه هایی برای 
اهمیت دادن به آموزش، آزمایش و بهبود آثار مخرب 

این عارضه ترتیب می دهند. .. صفحه 24

www.sa lamat . i r

صفحه  11

صفحه  4

دو کلمه حرف حساب با والدین جوان

هشدارهای
کودک آزاری 

داستان زندگی مادر، کودک و اوتیسم
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 گردآوری: نیلوفر شایسته 

لوزه ها دو بافت بیضی شکل هستند که در پشت گلو قرار 
دارند. عالئم و نشانه های التهاب لوزه )تونسیلیت( شامل 
لوزه های متورم، گلودرد، اشکال در بلع و حساسیت گره های 

لنفاوی در دو طرف گردن است.
اکثر موارد التهاب لوزه به علت عفونت در اثر ویروس 
ایجاد می شود، اما عفونت های باکتریایی نیز می توانند سبب 

بروز التهاب لوزه شوند.
ازآنجاکه درمان مناسب برای التهاب لوزه به علت بروز آن 
بستگی دارد، تشخیص سریع و دقیق حائز اهمیت است. 
جراحی به منظور برداشتن لوزه ها، به عنوان یک روش 
معمول برای درمان التهاب لوزه، فقط زمانی انجام می شود 
که التهاب لوزه به صورت مکرر رخ دهد، به سایر درمان ها 

پاسخ ندهد یا سبب بروز عوارض جدی شود.

نشانهها
التهاب لوزه معموال در کودکان بین سنین پیش دبستانی 
و اواسط دوران نوجوانی شایع است. عالئم و نشانه های 

معمول بیماری عبارتند از:
 لوزه های قرمز و متورم

 ایجاد نقاط سفید یا زردرنگ روی لوزه ها
 گلودرد

 بلع سخت یا دردناک
 تب

 بزرگ شدن و حساسیت غدد لنفاوی در گردن
 صدای گنگ
 بوی بد دهان

 درد معده به خصوص در کودکان کم سن
 خشکی گردن

 سردرد
در کودکان خردسال که قادر به توضیح احساس خود نیستند، 

عالئم التهاب لوزه ممکن است شامل موارد ذیل باشد:
 سرازیر شدن آب دهان به علت بلع دشوار و دردناک

 امتناع از غذاخوردن
 بهانه گیری های غیرمعمول

علت
التهاب لوزه اغلب توسط ویروس های شایع بروز می کند، 

اما عفونت های باکتریایی نیز می توانند در بروز آن نقش 
داشته باشند. رایج ترین باکتری که در ایجاد التهاب لوزه 
 )A( نقش دارد استرپتوکوک پایوژن استرپتوکوک گروه
است که می تواند سبب گلودرد شود. گونه های دیگری 
از استرپتوکوک ها و نیز سایر باکتری ها می توانند در بروز 

التهاب لوزه نقش داشته باشند.
چرالوزههاعفونیمیشوند؟

لوزه ها اولین خط دفاعی سیستم ایمنی بدن در مقابل 
باکتری ها و ویروس هایی هستند که وارد دهان می شوند. 
این عملکرد سبب آسیب پذیر بودن لوزه ها نسبت به عفونت 
و التهاب می شود. بااین حال، عملکرد ایمنی لوزه ها بعد از 
بلوغ کاهش می یابد. این امر احتماال در کاهش موارد ابتال 

به التهاب لوزه در بزرگساالن موثر است.

عواملخطر
عوامل خطر برای بروز التهاب لوزه عبارتند از:

 سن کم: التهاب لوزه در سال های پیش دبستانی تا 
اواسط دوران نوجوانی بسیار شایع است.

 مواجهه مکرر با میکروب ها: کودکان سنین مدرسه در 
تماس نزدیک با همساالن خود هستند و به طور مکرر در 
معرض ویروس ها یا باکتری هایی قرار دارند که می توانند 

سبب بروز التهاب لوزه شوند.

عوارض
التهاب یا تورم لوزه ها می تواند سبب بروز عوارض ذیل شود:

 مشکل در تنفس
 اختالل در تنفس در زمان خواب )آپنه انسدادی خواب(
 عفونتی که به داخل بافت های اطراف گسترش می یابد 

)سلولیت لوزه(
 عفونتی که منجر به تجمع چرک در پشت لوزه می شود 

)آبسه لوزه(
عفونت استرپتوکوکی

اگر التهاب لوزه ناشی از استرپتوکوک گروه A یا سایر 
گونه های استرپتوکوک درمان نشود یا اگر درمان آنتی بیوتیکی 
کامل نباشد، خطر ابتال به اختالالت نادر در کودک افزایش 

می یابد. این اختالالت عبارتند از:
 تب روماتیسمی: یک اختالل التهابی است که قلب، 

مفاصل و سایر بافت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
 گلومرولونفریت پس از عفونت استرپتوکوکی: یک 
اختالل التهابی کلیه ها که منجر به حذف ناکافی مواد زائد 

و مایعات اضافی از خون می شود.

چهزمانیبهپزشکمراجعهکنیم؟
درصورتی که کودک شما عالئم مشابه عالئم التهاب لوزه 

را دارد، تشخیص مناسب ضروری است.
مواردی که باید به پزشک مراجعه کنید عبارتند از:

 گلودرد که طی 24 ساعت بهبود نمی یابد.
 بلع دردناک یا مشکل

 ضعف شدید، خستگی یا بهانه گیری
درصورتی که کودک شما دچار هریک از عالئم ذیل شد، 

به اورژانس مراجعه کنید:
 مشکل در تنفس

 مشکالت شدید بلع
 سرازیر شدن آب دهان.

آمادگیبرایویزیتپزشک
اگر کودک شما دچار گلو درد، اشکال در بلع یا سایر عالئم 
التهاب لوزه ها شده، به پزشک خانواده یا متخصص اطفال 
مراجعه کنید. ممکن است شما به متخصص گوش و حلق 
و بینی ارجاع داده شوید. سواالتی که پزشک ممکن است 

از شما بپرسد عبارتند از:
 چه زمانی عالئم شروع شدند؟

 اگر کودک شما تب داشته، درجه حرارت بدن او 
چقدر بوده است؟

 آیا کودک در بلع مواد غذایی مشکل دارد؟
 آیا عواملی مانند داروهای بدون نسخه یا مایعات گرم 

سبب بهبود عالئم می شوند؟
 آیا در گذشته التهاب لوزه یا وجود استرپتوکوک در 
گلوی کودک شما تشخیص داده شده است؟ اگر جواب 

مثبت است، چه موقع؟
 آیا عالئم روی خواب کودک تاثیر گذاشته اند؟

سواالتی که شما می توانید از پزشک بپرسید، عبارتند از:
 چه مدت برای دریافت نتایج آزمایشات الزم است؟

 بهترین دوره درمان چیست؟
 آیا باید در مورد بروز مکرر التهاب لوزه در کودک 

خود نگران باشم؟
 چه زمانی فرزند من می تواند به مدرسه برگردد یا 

فعالیت های دیگر خود را از سر گیرد؟
ادامهدارد...
Your Doctor:منبع

  گردآوری: مریم حسینی

بشناسید.  را  بیماری خود  اولیه  عالئم  که  بگیرید  یاد   
مانند موارد زیر:

 بی اشتهایی، احساس عصبانیت و بی خوابی
 اعتراضات دیگران مبنی بر عدم عوض کردن لباس ها، 

تمیز نکردن خانه یا نپختن غذا
 عالئم مالیم مانند احساس شک یا ترس خفیف، نگرانی 
از انگیزه های افراد، شنیدن صداهای آرام یا گذرا، عدم تمرکز

 سعی کنید از کارهایی که حالتان را بدتر می کند اجتناب 
کنید، مانند:

 شرایط پراسترس مانند گذراندن زمان زیادی با افراد دیگر
 استفاده از داروهای خیابانی و الکل

 عصبانی شدن بر سر مخارج
 مخالفت با دوستان، خانواده یا همسایه ها

 تکنیک های آرامش را فرابگیرید.
 به صورت منظم کارهایی را که دوست دارید انجام دهید.

پیدا  می شنوید  که  صداهایی  کنترل  برای  روش هایی   
کنید، مثال:

 زمان بیشتری را با دیگران طی کنید.
 مشغول باشید.

 به موسیقی گوش دهید )تلویزیون و رادیو نیز موثرند 
اما ممکن است باعث آزار خانواده یا همسایه ها شوند(.

 به خودتان یادآوری کنید که این صداها نمی توانند به 
شما آسیب برسانند.

 به خودتان یادآوری کنید که این صداها قدرتی ندارند 
و نمی توانند شما را مجبور به کاری بکنند که نمی خواهید 

انجام دهید.
تجاربی  آن  افراد  که  بیایید  در  گروه هایی  به عضویت   

شبیه شما دارند.
در  که  کنید  مشخص  دارید  اعتماد  او  به  که  را  شخصی 

صورت بازگشت بیماری به او اطالع دهید.
 در مورد اسکیزوفرنی و درمان دارویی خود آگاه باشید.
 در این مورد با پرستار یا روانپزشک تان صحبت کنید.
 بخواهید اطالعاتی در مورد عالئم و درمان تان بنویسد.

داروهای  مورد  در  دارویتان،  کارکرد  عدم  در صورت   
بپرسید. جایگزین 

 از بدن خود مراقبت کنید
و  میوه  زیادی  مقدار  با  همراه  متناسب  رژیم  یک  از   

سبزیجات تازه استفاده کنید.
 سیگار نکشید. سیگار به ریه ها، قلب، گردش خون و 

شکم شما آسیب می رساند.
 سعی کنید یک ورزش منظم داشته باشید، حتی اگر فقط 
20 دقیقه پیاده روی در طول روز باشد. ورزش منظم قوی 
)دو برابر کردن ضربان قلب برای 20 دقیقه 3 بار در هفته( 

می تواند به بهبود شما کمک کند.
 در صورتی که یک موضوع غیردقیق یا آزاردهنده در مورد 
اسکیزوفرنی در یک مقاله یا برنامه رادیویی یا تلویزیونی 
وجود داشت افسرده نشوید، فعال شوید. به آنان نامه بنویسید، 

ایمیل بزنید، تماس بگیرید و اشتباهشان را متذکر شوید.
منبع:گروهآموزشکالجسلطنتیروانپزشکیبریتانیا

بیمارمبتالبهاسکیزوفرنیچگونه
بهخودکمککند؟

13
شماره 917  11 آبان 1395

التهابدوبافتبیضیشکل

یکی از مولفه های اصلی سالمت، توانایی در حفظ حالت 
اندامی مناسب و حرکت دادن دست ها و پاها برای انجام 
تمام وظایف و فعالیت ها است. اکثر ما به نحوی می توانیم 
کنار  خود  پیشرونده  حتی  و  گوناگون  بیماری های  با 
بیاییم، به شرطی که خللی در وظایف شغلی مان ایجاد 
نشود، مشکلی در مراقبت از خانواده مان به وجود نیاید 
و بتوانیم در کنار عزیزان مان از لحظات خوش زندگی 
لذت ببریم. الزمه تمام این فعالیت ها حرکت بدون درد 

یا دشواری است.
متخصص فیزیوتراپی موارد زیر را بررسی می کند:

سابقه پزشکی
عوارض یا مشکل های فعلی

شدت درد، عوامل تشدید کننده یا تسکین دهنده 
مشکل

چگونگی تاثیرگذاری مشکل بر فعالیت های روزانه 
یا رویارویی با محدودیت های عملکردی

اهداف فیزیوتراپی
داروها، آزمایش ها و عمل های مرتبط با سالمت

ارزیابی جسمی  فیزیوتراپی  متخصص  بعد  مرحله  در 
را انجام می دهد که معموال شامل موارد زیر می شود:

معاینهبادست: لمس اطراف موضع درد یا ناراحتی. 
ورم،  حساسیت،  وجود  بررسی  منظور  به  معاینه  این 
نقص بافت نرم، دمای بافت، التهاب و ... انجام می شود.
دامنهحرکتی: متخصص فیزیوتراپی مفصل ها را برای 

بررسی کیفیت حرکت و وجود محدودیت حرکت می دهد.
آزمایشعضالنی:متخصص قدرت و میزان انقباض 
به درد و ضعف عضالنی  کنترل می کند،  را  عضالت 
درجه بندی  را  عضالنی  قدرت  غالبا  و  می کند  توجه 
می کند. این آزمایش بخشی از غربالگری عصب شناختی 

نیز محسوب می شود.
غربالگریعصبشناختی: متخصص نحوه در ار تباط 
بودن اعصاب را با عضله ها بررسی می کند و حساسیت 
نسبت به درد، لمس، ارتعاش یا دما را می سنجد. واکنش ها 

نیز کنترل می شود.
آزمایش های  متخصص  مخصوص: آزمایشهای
مخصوصی را برای تایید یا رد احتمال ابتال به مشکل های 

دیگر انجام می دهد.
ارزیابیحالتاندامی:وضعیت مفاصل نسبت به حالت 
ایده آل و موقعیت آنها نسبت به یکدیگر بررسی می شود.

درمانهایگوناگون
ده ها مداخله درمانی متفاوت وجود دارد که در ادامه به چند 

مورد از متداول ترین آن ها اشاره می کنیم:
 دامنه فعال حرکتی: بیمار بخشی از بدن را در دامنه حرکتی 
برخالف جاذبه باال می برد یا حرکت می دهد. این روش معموال 
یکی از نخستین مدالیته هایی است که برای درمان بیماری های 

التهابی مفاصل و آرتروز تجویز می شود.
 دامنه حرکتی فعال کمکی: در این روش بیمار از کمک 
متخصص برای حرکت دادن بدن استفاده می کند. این درمان 
معموال برای تقویت یا کشش مالیم اعضای بسیار ضعیف 

بدن تجویز می شود.
 دوچرخه ثابت با یا بدون مقاومت: این درمان معموال برای 
افزایش قدرت و یا بهبود دامنه حرکتی کمر یا پایین تنه و 

افزایش استقامت قلبیـ  عروقی انجام می شود.
 آموزش راه رفتن یا گام برداشتن: آنالیز مشکالت راه 
رفتن از طریق معاینه و بررسی دیداری برهم کنش بین کمر 
و مفصل های ران و پا هنگام مراحل مختلف راه رفتن از 
قبیل تماس اولیه، واکنش تحمل بار، ایستادن در میان دو گام، 
حالت نهایی، تاب دادن بدن در سه مرحله پیش از گام اولیه، 
در بین دو گام و در حالت نهایی. بسیاری از مشکالت کمر، 
ران، پا، مچ پا و کف پا نشات گرفته از ناهنجاری های جزئی 

گام برداشتن است یا این که زمان راه رفتن نمود می یابد.
ادامهدارد...
pain academy:منبع

فیزیوتراپیوتوانبخشیکمر،دیسککمر،گردن

یک مطالعه جدید نشان داده کسانی که زودتر 
از  بیش  می شوند  یائسگی  یا  منوپوز  دچار 
زنان دیگر در معرض بروز بیماری های قلبی 

و مرگ زودرس هستند. 
یائسگی معموال در سن 51 سالگی شروع 
می شود ولی 10 درصد از زنان تا سن 45 
سالگی یائسه می شوند. بعضی از درمان هایی 
که برای سرطان انجام می شوند و در مواردی 
که تخمدان ها با عمل جراحی خارج می شوند 

موجب یائسگی زودرس می شوند.

در این مطالعه محققان هلندی 32 بررسی 
قبلی را که مجموعا روی بیش از 300 هزار 
زن انجام شده بود، تحلیل کرده و زنانی را 
سالگی   45 از  بیشتر  و  کمتر  سنین  در  که 
دچار یائسگی شده بودند باهم مقایسه کردند. 
مطالعه نشان داد ریسک بروز بیماری قلبی 
در آنانی که در سنین کمتر از 45 سال یائسه 
می شوند، به میزان 50 درصد بیشتر می شود.
یائسگی زودرس همچنین ریسک مرگ را 
به علت بیماری های قلبی عروقی و مرگ به 

هر علتی افزایش می دهد ولی روی ریسک 
سکته قلبی تأثیری ندارد. 

بروز  افزایش  احتمال  علت  به  گرچه 
بعضی سرطان ها و سکته مغزی، مدت ها 
هورمون  از  یائسه  زنان  برای  که  است 
در  محققان  نمی شود،  استفاده  درمانی 
زنانی که دچار یائسگی زودرس هستند 
و  قلبی  بیماری های  از  پیشگیری  برای 
از  تا  می کنند  توصیه  استخوان  پوکی 
مگر  شود  استفاده  زنانه  هورمون های 

وجود  خاصی  طبی  مانع  اینکه 
داشته باشد.

تأثیر  احتماال  میگویند  محققان 
یائسگی زودرس و بروز بیماری های 
قلبی عروقی دوطرفه است. به این 
معنی که هم یائسگی زودرس می تواند 
ریسک بیماری های قلبی را افزایش 
و  فشارخون  بودن  باال  هم  و  دهد 
به  آسیب  با  می تواند  باال  کلسترول 
عروق خونی تخمدان موجب منوپوز 

زودرس شود.
Your Doctor:منبع

ارتباطیائسگیزودرسوبیماریقلبیومرگزودرس

التهاب لوزه  و بایدها و نبایدهای آن )1(

مطالعات قبلی نشان داده که کافئین موجود 
در قهوه می تواند سیر بیماری پارکینسون را 
کوتاه کند. بر همین اساس، محققین ماده ای 
بر پایه کافئین ساخته اند که می تواند تجمع 
پروتئین هایی را که موجب بروز پیشرفت 

بیمار پارکینسون می شوند، مهار کند.
پیشرونده  بیماری  نوعی  پارکینسون 
آن  اصلی  علت  که  است  عصبی 
شناخته شده نیست ولی شواهد زیادی دال 
بر دخیل بودن پروتئین خاصی به نام آلفا 
در   alpha-synuclein سی نوکلئین 
بروز آن وجود دارد. در بیماری پارکینسون 
شکل این پروتئین به صورت نابهنجاری 
در مغز تغییر کرده و ذرات کوچکی را به نام 
اجسام لوی Lewy bodies ایجاد می کند 
که در سلول های تولیدکننده دوپامین در 
تجمع  مغز  در  سیاه  ماده  نام  به  محلی 
پیداکرده و آنها را از بین می برند. دوپامین 
ماده ای است که دستورات حرکتی مغز 
می کند.  مدیریت  آن  سلول های  بین  را 
مهار  برای  راه هایی  درصدد  محققان 
تولید آلفا سی نوکلئین هستند تا بتوانند 
بدین وسیله بیمار پارکینسون را هم مهار 
کنند. هدف غالب داروهایی که تاکنون از 
آن ها در کنترل پارکینسون استفاده شده، 

افزایش میزان دوپامین است. 
حاال محققین با در نظر گرفتن مطالعات 
قبلی که تأثیر کافئین را در کنترل بیماری 
پارکینسون بررسی کرده، شکل مولکول 
کافئین را تغییر داده و هشت مولکول جدید 
تولید کرده اند. تعدادی از این مولکول ها 
توانسته اند از تغییر شکل آلفا سی نوکلئین 
جلوگیری کنند. محققان امیدوارند ادامه 
داروی  کشف  به  بتواند  تحقیقات  این 
جدیدی برای درمان بیماری پارکینسون 

کمک کند.
Health Day:منبع

مهاربیماریپارکینسونبا
مصرفقهوه

تـازه هـا

بــدانیـم



 آن ماری هیرش
 ترجمه: مرجان یشایایی

سپید: علل بیماری ها در بسیاری موارد در 
عواملی خارج از نظام سالمت ریشه دارند، 
جایی که زندگی می کنیم، آنچه می خوریم 

و هوایی که تنفس می کنیم.
دستور  ژانویه 2015  در  اوباما  باراک 
را  دقیق«  پزشکی  »ابتکارعمل  راه اندازی 
داد، برنامه ای که قرار است از تحقیقات 
درباره تفاوت هایی که در زمینه درمان و 
راه کارهای پیشگیری در افراد مختلف دیده 
می شود، حمایت کند.  اگرچه در این برنامه 
به خصوص به ژنتیک نگاه خاصی شده است، 
اما »ابتکارعمل پزشکی دقیق« برنامه ای تنها 
با نگاه بر ژنتیک نیست. محل زندگی، هوایی 
که تنفس می کنیم و آبی که می نوشیم و 
محیط پیرامون مان تاثیری بزرگ بر سالمت 

ما و حتی بر DNA ما دارند.
به عنوان استاد علوم بهداشتی و محیط 

زیست، تالش کرده ام با استفاده از ثبت الکترونیکی داده های 
بهداشتی ارتباط بین عوامل محیطی مانند عملکرد غذا 
دادن به حیوانات، عملکرد کشاورزی، افزایش غیرمتعارف 
گازهای طبیعی و ساختار محیط بر برخی مسائل مانند 
عفونت های مقاوم به درمان، دیابت و کنترل آسم و نتایج 
حاملگی و چاقی را دریابم. من با کمک همکارانم می خواهیم 
بفهمیم چگونه این یافته ها را می توان درخدمت درمان بهتر 
قرار داد. درک بهتر از چندوچون تاثیر محیط و عوامل 
اجتماعی که سالمت ما را شکل می دهد، می تواند به درمان 
و پیشگیری بهتر منجر شود. بر سر راه تحقیقات ما اما، 2 
مشکل اساسی وجود دارد: اول اینکه این داده ها گردآوری 
نشده اند و دیگر اینکه دست اندرکاران بهداشت نمی دانند 

چگونه از این داده ها استفاده کنند.

زیست شنایی تنها علت تفاوت ما نیست
می دانیم که ژنتیک سالمت ما را شکل می دهد، اما این 
را هم می دانیم که 3 عامل دیگر شامل عوامل اجتماعی 
دخیل در سالمت و محیط فیزیکی و اجتماعی پیرامون 

ما هم می توانند اثراتی مهم داشته باشند. 
عوامل اجتماعی دخیل در سالمت شامل درآمد، فقر 

و نابرابری هستند و عوامل محیط اجتماعی شامل مسائلی 
مانند میزان جرم و تاثیر آن بر محل زندگی ما. وقتی از 
محیط فیزیکی زندگی صحبت می کنیم، منظورمان این 
است که آیا مثال محله شما برای پیاده روی طراحی شده 
است؟ به غذای سالم دسترسی دارید؟ یا صنایع سنگین 

اطرافتان وجود دارد؟
این عوامل می توانند مستقیم یا غیرمستقیم بر سالمت 
شما اثر بگذارند. به عنوان مثال، تنفس هوای آلوده یک 
کارخانه می تواند مستقیما سبب ابتال به سرطان یا آسم 
شود و دسترسی به غذای سالم در فاصله کمی از محل 

زندگی به طور غیرمستقیم بر سالمت فرد اثر می گذارد.
درحقیقت، مطالعات بسیاری نشان داده اند اثر این 3 
عامل قوی تر از اثر تفاوت های زیستی بر سالمت افراد 
است. مثال، درآمد و دسترسی به آموزش با عامل خطر 
ارتباطی محکم و  دیابتی  بیماران  قند خون در  کاهش 
معنی دار دارد یا آنها که در محالتی با دسترسی محدود 
به غذاهای سالم و فعالیت بدنی زندگی می کنند، بیشتر 

ممکن است مبتال به دیابت نوع 2 شوند.
کارشناسان دیگر مانند دکتر ریزا موری عقیده دارند: 
»می دانیم که امید به زندگی در دوران کودکی را بیشتر از 

روی محل زندگی می توان پیش بینی کرد تا از روی اسرار 
ژنتیکی فرد.« این صحبت ها گزافه نیستند. آمارها می گویند، 
در سراسر آمریکا بسته به جایی که در آن متولد شده اید، 
تفاوت های چشمگیری در امید به زندگی می توان دید. 
بیشترین امید به زندگی در مناطق شمالی این کشور و 
کمترین میزان در مناطق جنوبی ثبت شده است. هرچند 
ژنتیک و بهداشت و درمان بسیار مهم هستند، بسیاری 
اعتقاد دارند محل زندگی، نژاد، طبقه ژنتیکی و سالمت 
و درمان هستند که راه سالمت فرد را پیش بینی می کنند.

به نظر کارشناسان با تعیین محل زندگی طرح اولیه و 
ساخت رفتاری و روانی فرد اثری قطعی بر سالمت دارند.

ZNA شکستن کد
دکتر فرانسیس کالینز، رئیس موسسه های ملی بهداشت 
 ZNA  یا )ZIP code( آمریکا می گوید کد پستی )NIH(
ما در واقع طرح  کلی ساختار رفتاری  و روانشناختی 

ما است که تعیین کننده های اصلی سالمت ما هستند.
پیشرفت های اخیر در زمینه نظام اطالعات جغرافیایی 
)GIS(، شامل نرم افزارهای دیجیتال، اطالعات مربوط به 
نقشه ها و داده های طولی )داده های مربوط بررسی های 

انجام شده در طول زمان(  مرتبط با عوامل 
زیست محیطی،  و  اقتصادی  اجتماعی 
می تواند اثر جنبه های چندگانه  جوامع و 
محیط زیست افراد را توضیح دهد. درست 
مانند توالی  DNA یک شخص، ما می توانیم 
توالی محل های زندگی فرد یا ZNA فرد از 

هنگام تولد تا مرگ به کار بگیریم.
از سویی دیگر، رواج ثبت الکترونیکی 
داده های بهداشتی )HER( امکان ارتباط 
داده های جدید گردآوری شده درباره محیط 
زیست با سوابق پزشکی بیمار را فراهم 

آورده است. 

به درمان بیش از پیشگیری اهمیت 
داده می شود

به  مربوط  بودجه  متحده،  ایاالت  در 
ناخالص  تولید  از  17درصد  بهداشت، 
نظام  نتایج  اما  را شامل می شود،  داخلی 
را  کشور  این  آمریکا  درمان  و  بهداشت 
سالمت  طبقه بندی  جدول  میانه های  در 
کشورهای صنعتی غربی قرار می دهد. این فاصله بین 
بودجه هنگفت بهداشتی در این کشور و نتایج متوسط 
سالمت را همواره نتیجه تفاوت بین درمان بالینی و بهداشتی 

عمومی می دانند.
بودجه ای که ما در انتهای زندگی به افراد بیمار اختصاص 
می دهیم، بسیار بیشتر از بودجه بهداشت عمومی است. 
نگاه بهداشت عمومی نگاهی به سالمت مردم درکل و 
پیشگیری پیش از ابتال به بیماری است. برای رسیدن به 
این اهداف، بهداشت عمومی باید شاخص هایی مانند 
شاخص های اجتماعی سالمت و شاخص های اجتماعی 

و فیزیکی محیط را درنظر بگیرد.
دلیل اهمیت این ارتباط آن است که در بسیاری از مواقع 
بین بیماری های ما و محیط اطراف و شرایط زندگی مان 
ارتباطی عمیق وجود دارد، اما گردانندگان نظام بهداشتی 
ما زیاد درباره علت های غیرپزشکی بیماری ها نمی دانند.  
درحال حاضر، اطالعاتی با این نگاه هنوز گردآوری نشده اند 
یا حتی کسی به دنبال جستجوی این نوع اطالعات نیست. 
هنوز بودجه ای از طرف نظام بهداشتی برای گردآوری، 

ثبت یا استفاده از این داده ها تعریف نشده است.
Newsweek :منبع

تــازه ها

سپید: بر اساس یافته های تازه پژوهشگران، ممکن است خطر ابتال به 
برخی اختالالت سالمت روان در سنین باالتر در مردان جوان مبتال 
به ضربان قلب باال و فشارخون باال بیشتر باشد. محققان سوئدی 
در این مطالعه، داده های جمع آوری شده از حدود 1/8 میلیون مرد 
بین سال های 1۹۶۹ تا 2010 را بررسی کردند. میزان فشارخون و 
ضربان قلب در حالت استراحت مردان درحین آزمون پزشکی آن ها 
در 18 سالگی برای ثبت نام در نیروهای مسلح سوئد، ثبت شده بود. 
برای تعیین اینکه این مردان در هر زمانی بعد از انجام آزمون پزشکی 
خود مبتال به بیماری روانی شده بودند یا نه، محققان به دفتر ثبت 
ملی بیماران سوئد مراجعه کردند. این دفتر حاوی اطالعاتی در مورد 
تمامی موارد بستری به خاطر بیماری روانی در سوئد از سال 1۹73 

و درمان های سرپایی و بستری در بیمارستان از سال 2001 است.
محققان دریافتند مردانی که در سن 18 سالگی دارای ضربان قلب 
باال در زمان استراحت بودند در مقایسه با مردانی که در حال استراحت، 
ضربان قلبشان پایین بود، در معرض خطر باالی ابتال به اختالالت 
افسردگی و شیزوفرنی  اختالل وسواس فکری عملی،  اضطرابی، 
قرار داشتند. البته به گفته آنان، افزایش این خطر نسبتاً اندک است 
و به ازای افزایش هر 10 تپش ضربان قلب در حین استراحت در 
دقیقه، ریسک یکی از این اختالالت 5 تا 18 درصد افزایش می یابد.

در این مطالعه، بیشترین ارتباط در مورد اختالل وسواس فکری 
عملی مشاهده شد: مردانی که در سن 18 سالگی دارای ضربان قلب 
در حال استراحت بیش از 82 تپش در دقیقه بودند، ۶۹ درصد بیشتر 
نسبت به کسانی که دارای ضربان قلب کمتر از ۶2 تپش در دقیقه 

بودند، در معرض خطر ابتال به این اختالل قرار داشتند.
Live science :منبع

ارتبـاط بـروز اختـالالت روانـی 
بـا  افـزایـش ضـربـان قلـب

روزانمه

چراکدپستیبیشازکدژنتیکیبرسالمتماتاثیرمیگذارد؟

سپید: کار کردن در شغلی با کار و مراجعه باال که رئیس تان 
اختیارات کمی به شما می دهد، بسیار ناامیدکننده است 

و یک مطالعه تازه نشان می دهد، چنین فشار 
مداومی ممکن است حتی طول عمر شما 

را کوتاه تر کند. محققان دانشگاه ایندیانا 
آمریکا پی بردند افراد در مشاغل بسیار 
پراسترس همراه با کنترل کم بر کار خود، 
بیش از کارگرانی که کنترل بیشتری بر 
شغل خود دارند، در سنین کمتری جان 

خود را از دست می دهند.
به گفته این پژوهشگران، عکس این موضوع 

هم صحیح است؛ یعنی احتمال مرگ افرادی که در 
چنین مشاغلی، نظارت بیشتری بر شغل خود دارند تا 3۴ 

درصد در طول مدت مطالعه کاهش یافته بود.
اریک گونزالز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»ما می دانیم که محل کار بر سالمت تأثیر می گذارد. همچنین 
شواهد نشان می دهد به ویژه مشاغل استرس زا، بر میزان 

رضایت ما از زندگی نیز تأثیر دارند.«
وی در ادامه می افزاید: »برای مثال، کارگرانی که کنترل کمی 
بر شغل پراسترس خود دارند احتماالً بیش از کارگرانی که 
بر شغلشان کنترل دارند، دچار اضافه وزن می شوند. همچنین 

اختیار باال می تواند مشاغل پردغدغه را سودمند سازد.«
محققان در این مطالعه، حدود 2۴00 نفر شرکت کننده را 
مورد بررسی قرار دادند. سن تمامی این داوطلبان در سال 
200۴ بین ۶3 تا ۶7 سال بود. آنان پاسخ شرکت کنندگان 

درباره شغلشان را در سال 200۴ بررسی کرده و سپس 
وضعیت سالمت آن ها را تا سال 2011 پیگیری کردند. 

نیمی از شرکت کنندگان در مطالعه زن بودند.
محققان میزان پایین کنترل در شغل ها را این گونه تعریف 
کردند: »عدم توانایی در تعیین اهداف خود، تصمیم گیری 
در مورد انجام وظایف و اولویت بندی کار. نمونه این گونه 
مشاغل شامل کارگران ساخت وساز، مکانیک اتومبیل یا 
دستیار پرستار است. مثال هایی از شغل ها با کنترل زیاد نیز 
شامل سرپرستان، هنرمندان و ناظران ساخت وساز است.«

سپس آن ها نرخ مرگ ومیر را در میان شرکت کنندگان و 
شغلشان مقایسه کردند. به گفته گونزالز، داشتن کنترل کم 

بر یک شغل پراسترس با افزایش 15/۴ درصدی احتمال 
مرگ در مقایسه با داشتن کنترل کم بر یک شغل 

کم استرس مرتبط بود.
چندین دهه مطالعه سالمت نشان داده 
است که اضطراب می تواند در طول زمان، 
منجر به مشکالت جسمانی مانند فشار 

خون باال و حتی مرگ شود.
افراد به دنبال یافتن راه هایی برای 
غلبه بر استرس، درگیر رفتارهای ناسالمی 
داشتن یک سبک  کشیدن،  سیگار  مانند 
زندگی بی تحرک و یا مصرف مواد غذایی 

مضر می شوند.
کسب کنترل بیشتر بر کار می تواند موجب رهایی از 
استرس و حتی افزایش استرس »خوب« شود؛ که شخص 
را وادار به انجام سریع کار و توجه شدید به آن می کند و 

باعث احساس موفقیت و تسلط می شود.
پژوهشگران می گویند، همان طور که ما به شرح شغل، 
فرهنگ همکاری در محیط کار، سالمت و رفاه کارکنان 
نگاه می کنیم، نمی توان نقش اساسی ادراک فردی را ندیده 
گرفت. آن ها پیشنهاد می کنند که کارفرمایان به کارگران 

اجازه دهند تا خود برنامه شان را تنظیم کنند.
زمانی که مدیران به افراد اختیار بیشتری می دهند، به این 
معنا نیست که از اقتدار خود دست کشیده اند؛ بلکه کارگران 
کمتر احساس اضطراب می کنند و کار بهتر انجام می شود. 
Health Day :منبع

اگـر کنتـرلتـان بر کـارتـان کـم است، عمـرتـان کـوتـاه می شـود
گـزارش نخستین مورد 

میکروسفالی مرتبط با 
زیکـا در ویتنـام

خبــر

سپید: وزارت بهداشت ویتنام نخستین مورد 
میکروسفالی مرتبط با عفونت با ویروس 
این  این کشور را گزارش کرد.  زیکا در 
نوزاد چهارماهه که مادرش در هنگام بارداری 
مبتال به زیکا تشخیص داده شده بود، در 
ایالت مرکزی این کشور شناسایی شده است.

اداره کل پزشکی پیشگیری وزارت بهداشت 
ویتنام می گوید این مورد میکروسفالی احتماالً 
مرتبط با ویروس زیکا نخستین مورد از این 
نوع در این کشور است. این اداره می گوید 
تابه حال در این کشور ۹ مورد عفونت زیکا 
تأیید شده است و انتظار می رود موارد بیشتری 
از عفونت در چند روز آینده تأیید شوند.اگر 
ثابت شود این مورد میکروسفالی با عفونت 
زیکا ارتباط دارد، ویتنام پس از تایلند دومین 
کشور آسیای جنوب شرقی خواهد بود که 
چنین موردی را اعالم می کند.ویتنام به دنبال 
شناسایی موارد زیکا در این کشور و گسترش 
شیوع این ویروس در سایر کشورهای آسیای 
جنوب شرقی، درجه تهدید زیکا را باال برده و 

نظارت بر زنان باردار را افزایش داده است.
Reuters :منبع
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سپید: دانشمندان موفق به طراحی »پوست دوم« شده اند و آزمایش های 
موفقیت آمیزی در این زمینه انجام شده است. گروه محققان بیمارستان 
عمومی ماساچوست به سرپرستی مهندس پزشکی رابرت النگر، »پوست 
دوم« را از یک پلیمر سیلیکونی ساخته اند که الیه ای قابل تنفس روی 
پوست ایجاد می کند. این پوست رطوبت را نگه داشته و ظاهری صاف 
و محکم دارد. آنها پوست تولیدی را بر قسمت های مختلفی همچون 
زیر چشم، پاها و بازوها آزمایش کرده اند. این پوشش نامرئی و پوشیدنی 
حدود 2۴ ساعت پایدار بوده و در برابر آب و عرق نیز مقاوم است. 
محققان دریافتند پوست تولیدی جدید نسبت به محصوالت مشابه 
مرطوب کننده موجود در بازار عملکرد بهتری داشته و رطوبت باالتری 
را تأمین می کند. طبق آزمایش های متعدد انجام شده بر روی پوست 
دوم، هیچ واکنش منفی بروز نکرده است. با انجام تحقیقات بیشتر، 
این پوست می تواند به گونه ای طراحی شود که دارو ها را انتقال دهد، 
مانع از رسیدن اشعه های مضر خورشید به بدن شود و همچنین درمانی 

برای بیماری هایی مانند اگزما باشد. 
Inhibitat :منبع

پوست دوم برای انسان ساخته شد
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ساعات رسمی

شماره 917 روزانمه 1115 آبان 1395

 ترجمه: محمد کیوان

سپید: بسیاری از کشورها در ابتدای پاییز ساعت ها را یک ساعت به 
عقب می کشند و این تغییر تا ابتدای بهار ادامه پیدا می کند. تغییر ساعت 
تابستانی یا صرفه جویی در زمان تابش نور روزانه )DST( )جلو کشیدن 
یک ساعته ساعت رسمی( برای اولین بار در کانادا به اجرا درآمد. این تغییر 
موجب طوالنی تر شدن طول روز در عصر و کوتاه تر شدن آن در صبح 
می شود. به این ترتیب ساعت بیشتری از روز با ساعات کاری همخوانی 
پیدا می کند و درواقع روزانه یک ساعت در مصرف انرژی صرفه جویی 
می شود.  تغییر ساعت پاییزی )عقب کشیدن ساعت رسمی به حالت 
عادی( نیز درواقع به این دلیل انجام می شود که در روزهای سرد و کوتاه 
زمستان به ما کمی بیشتر از نور روز بدهد و برخاستن از تختخواب را 
در صبح های تاریک زمستانی برای ما آسان تر کند. تغییر ساعت روی 
ساعت بیولوژیکی بدن ما تأثیراتی می گذارد. اگر سحرخیز هستید و 
تمایل به کار تا آخر وقت دارید بااین حال ممکن است در چهار ماه آینده 
زیاد نور خورشید را نبینید چراکه طول روزها کوتاه تر و شب ها بلندتر 
شده است. افرادی که مستعد اختالل خلقی فصلی )SAD( هستند 
بیش از دیگران تحت تأثیر این تغییر قرار می گیرند. این اختالل نوعی 
افسردگی است که هرساله به طور منظم در فصل پاییز و زمستان شروع 
می شود و در فصل بهار پایان می یابد. هر چه روزها کوتاه تر می شوند 
مردم ممکن است بیشتر دچار عالئمی مانند خستگی، کمبود انرژی، 
ناراحتی و افسردگی شوند. برخی نیز ممکن است دچار سردردهای 
خوشه ای بشوند که هفته ها یا ماه ها طول می کشد. این عالئم روزانه رخ 
می دهند و به مدت ۶ تا ۸ هفته نیز ادامه دارند و سپس متوقف می شوند. 
عالئم معموالً چند روز پس از تغییر ساعت شروع می شوند و بر مردان 

بیشتر از زنان تأثیر می گذارند. آمار پلیس نشان می دهد که معموالً یک 
هفته بعد از تغییر ساعت رسمی شاهد افزایش تصادفات و آسیب به 
عابران پیاده هستیم؛ پس رانندگان باید در این ایام بیشتر مراقب باشند. از 
طرف دیگر کمی خواب اضافی می تواند به نفع آن هایی باشد که کمبود 
خواب دارند. مطالعه ای در سال ۲۰1۲ در دانشگاه آالباما نشان داد که 
خطر حمالت قلبی پس از بازگشت ساعت به زمان استاندارد در فصل 

پاییز به میزان 1۰ درصد کاهش پیدا می کند.

تغییر ساعت بهاری از پاییزی حتی بدتر است
دو روز بعد از به جلو کشیدن ساعات رسمی در ابتدای بهار تعداد 
حمالت قلبی، سکته مغزی و حوادث عروقی افزایش می یابد. محققان 
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا به کمک دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا و 
دانشگاه سنگاپور به این نتیجه رسیده اند که تغییر یک ساعته نوبت های 

کاری در این هنگام منجر به کاهش عظیم بهره وری می شود.

پس چرا هنوز تغییر ساعات رسمی را اعمال می کنیم؟
تغییر ساعت تابستانی در اصل جهت صرفه جویی در انرژی و 
هزینه ها در جنگ جهانی اول معرفی شد اما مطالعات نشان داده که این 
عمل درواقع چندان هم مؤثر نیست. میکائیل داونینگ نویسنده کتاب 
»بهار به جلو: جنون ساالنه ساعت تابستانی« می گوید: »تغییر ساعت در 
سال ۲۰۰۸ مصرف برق خانگی را در ایالت ایندیانا یک درصد افزایش 
داد.« تغییر ساعت تابستانی در ایالت ایندیانا درواقع دو سال بعد از 

معرفی آن در این ایالت اعمال شد.
 دلیل آن نیز به گفته کارشناسان این بود که تغییر یک ساعت از روز 
از صبح به بعدازظهر مردم را وادار خواهد کرد تا کولرها را یک ساعت 
بیشتر روشن نگه دارند. به نظر می رسد که مردم دیگر از تغییر ساعت 
خسته شده اند. بعضی از ایاالت آمریکا مانند آالسکا و بریتیش کلمبیا 
خواستار حذف آن به طور کامل هستند. البته همه نیز از آن متنفر نیستند. 
درعین حال گفته می شود ساعت تابستانی موجب تقویت کسب وکار 
می شود. برای مثال در ایاالت متحده صرفه جویی در زمان نور روز 

منجر به ۴۰۰ میلیون دالر افزایش درآمد فقط در گلف می شود.
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تغییـر سـاعـات رسمـی 
و تـاثیـرات آن بـر بـدن مـا

تــازه ها

ساعت رسمی در 
بیشتر کشورهای 
جهان در اوایل 
ماه مارس 
)اوایل فروردین(

یک ساعت به جلو 
کشیده می شود 

تغییر ساعت کاری موثر است؟
تغییر ساعت کاری تاثیری در صرفه جویی در 
انرژی در کالیفرنیا نداشته است اما هنوز 
بسیاری از افراد معتقدند که ساعت اضافه در 
تابستان می تواند به آن ها امکان بیرون ماندن 
از منزل، بعد از کار و تحصیل را بدهد.

تاریخ تغییر در جهان ساعت های متنوعی را به خاطر دارد که زمان آن از 30 دقیقه تا 2 ساعت متغیر بوده است.

در اواخر 
ماه اکتبر 
)اواسط آبان( 
یک ساعت به عقب 
بازمی گردد

47 درصد 
براین باورند که 

این کار ارزشمندی 
نیست

40 درصد 
براین باورند که 

تغییرات به وجود آمده 
ارزشمند هستند

تغییر ساعت رسمی برای اولین بار 
در تاریخ 1784 و از سوی 

بنجامین فرانکلین رئیس جمهور وقت آمریکا
به عنوان روشی برای استفاده کمتر از شمع ها و 

استفاده بهینه از نور خورشید به اجرا درآمد.

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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  حمیده طاهری 

عجیب  بیماری  اوتیسم  سپید: 
و پیچیده ای نیست. این اختالل 
حیطه  در  مغز  طبیعی  رشد  بر 
تعامالت اجتماعی و مهارت های 
ارتباطی تأثیر می گذارد. کودکان 
اوتیسم،  مبتالبه  بزرگساالن  و 
درارتباطات کالمی و غیرکالمی، 
تعامالت اجتماعی وفعالیت های 
مشکل  دارند.  بازی،  به  مربوط 
این اختالل، ارتباط با دیگران و 
دنیای خارج را برای آنان دشوار 
شناختی  اختالل  یک  می سازد. 
است که سال ها مورد بی توجهی 
و بی مهری بود و به دلیل ماهیت 
به  تبدیل  درایران  ناشناخته اش 
کالف سردرگمی برای خانواده ها 
شده بود. کودکانی که تا چند سال 
پیش به دلیل همین ماهیت گنگ و 

پیچیده اش از جامعه طرد می شدند و محکوم 
بودند تا در مدارس کودکان استثنایی درس 
بخوانند. مشکلی که حاال شناخته شده ولی ظاهراً 

هنوز اندرخم یک کوچه است.
 به یکی ازقدیمی ترین مراکز درمانی و تشخیصی 
اوتیسم در تهران رفتیم. حمیدرضا پوراعتماد، 
استاد دانشگاه شهید بهشتی است که تخصص 
عصب روانشناسی بالینی از دانشگاه لندن را 
دارد و حاال سال هاست که به طور تخصصی 
او معتقد است:  اوتیسم کارمی کند.  درزمینه 
»تصویری که اکنون از اوتیسم ارائه می شود 
فقط نوع بسیار شدید آن  را نمایش می دهد. 
درظاهر آمار جهانی  اوتیسم باال رفته اما علت 
آن  این است که طیف متوسط وخفیف نیزجزو 
آمار به حساب می آیند درحالی که این ها افرادی 
هستند که زندگی  عادی داشته و فقط رگه هایی 
از اوتیسم درآن ها دیده می شود. طیف اوتیسم 
بسیار وسیع است و بسیاری از افراد مشهور 
را هم دربرمی گیرد. پس نباید تنها نوع شدید 

آن  را موردتوجه قرارداد.« 
ازبزرگ ترین  یکی  که  می گوید  پوراعتماد 
هدف هایش این است که بچه های اوتیسم را 
تا قبل از 3 سالگی شناسایی کنند و با آموزش های 
مورد تأیید جهانی آن ها را به جایی برساند تا بتوانند 
به مدارس معمولی بروند.ازنظراواگر اوتیسم در 
سنین پایین تشخیص داده شود و درتمام ساعات 
بیداری کودک درگیر تعامل شود مغز می تواند 

تغییر ساخت دهد. مغز اگردرفضای درست باشد 
می تواند تغییرات مثبت جدی داشته باشد. این 
ویژگی مغز انسان است. پوراعتماد درحال حاضر 
شبکه ای از فارغ التحصیالن روانشناسی را دارد که 
در مرکزش آموزش های مخصوص می بینند وبا 
بچه های اوتیسم در محیط خانه هایشان تمرین 
می کنند. همین بحث تغییر محل آموزش از 
مرکزی غریبه به اتاق و محل زندگی بچه ها 
یکی از نکات باارزش کارآن هاست. پوراعتماد 
معتقد است که اگر بچه ها زود شناسایی شوند در 
ایران آموزش های مؤثرتری می بینند تا خارج از 
کشورودالیل خاص خودش رادارد.با حمیدرضا 
پور اعتماد گفت وگویی کردیم که می خوانید.

سپید: آیا اوتیسم غربالگری ندارد؟ 
 با کمک دانشگاه تهران سیستم هوشمندی 
ساخته ایم و دو بار در بهزیستی آن را ارائه 
احتمال  با  اپلیکیشن  یا  برنامه   این  داده ایم. 
80 درصد تعیین می کند که کودک اوتیستیک 
است یا خیر. این ابزار با کمک گروه هوش 
ورباتیک دانشگاه تهران ساخته شده و سه سال 
روی آن کارشده. حدود پنج سال است که 
یک خط پژوهشی راه انداخته ایم که استفاده 
از ربات و سیستمهای خبره در تشخیص و 
توان بخشی اوتیسم است، افتخار می کنم که 
پایه گذاری این طرح دراین مرکز بوده که با گروه 
الگوریتم دانشگاه تهران، گروه هوش مصنوعی 

آزمایشگاه رباتیک دانشگاه تهران، آزمایشگاه 
رباتیک دانشگاه شریف، گروه مهندسی پزشکی 
دانشگاه امیرکبیرو پژوهشکده علوم شناخت مغز 
دانشگاه شهید بهشتی پیش می رود. اهمیت این 
طرح اینجاست که این گروه بزرگ در دنیا حرف 
اول را می زند و بعضی کارهایمان در آمریکا 
معرفی  می شود. چهارسال پیش کارگاهی را 
برای چند ماه درسفارت ایران در سئول داشتیم. 
کل نشست ما با ترجمه سه ساعت طول کشید. 
گزارش آن هنوز هیچ کجا نوشته نشده. سفارت 
ایران دو مربی از ما برای سئول گرفت. مادرهایی 
که آنجا بودند چند بار از من تشکرکردند. 
ساالنه حدود 60 درصد بچه های ما به مدرسه 
می روند. طی این چند سال زندگی چند کودک 
را ممکن است عوض کرده باشیم. همین برای 

من بزرگترین دستاورد است. 
سپید: چقدر این روش درمان در خانه موثر 

بوده؟
از دست دادن فرصتهای یادگیری باعث می شود 
که تفاوت کودک با همساالنش بیشتروبیشتر 
شود. من با روش آب آ در انگلیس آشنا شدم. 
درآن زمان چند متغیر به ذهنم رسید. مثال  در 
حدود سال های 1980 یکی از متغیرهای ما 
مادری بود که بسیار صحبت می کرد و کمتر 
شاغل بود و بچه برایش مهم بود. من تالش 
کردم که روش آ ب آ را با فرهنگ خودمان 
سازگار کنم. مربی در خانه کمبودهای رفتاری 

را جبران می کند و مادردر خانه 
اجازه نمی دهد بچه در الک خود 
فرو برود. آموزش مربی و مقاومت 
مادر با کمک هم به نتیجه می رسند. 
این روش را ما نمی توانیم در خارج 
از ایران به کار ببریم. چون اهمیت 
تربیت بچه مثل ایران نیست. در 
ایران دائما نگران آینده کودکیم اما 
در غرب مسئولیت بر دوش دولت 
است. لذا بچه هایی که از غرب 
برای درمان می آیند اگر در طیف 
شدید باشند توصیه می کنم که در 
ایران نمانند تا حداقل از حمایت 
برای  شوند.  برخوردار  دولت 
بچه های متوسط و خفیف توصیه 
می کنیم که بمانند چون می دانیم با 
برنامه تغییر می کنند. تعداد زیادی 
بچه ازامریکا و سوییس در سنین 
پایین می آیند و درمان سه چهار ماهه 
آنها به اندازه یک سال آنجاست. 
سپید: توصیه شما به والدین کودکان مبتال 

به اوتیسم چیست؟
توصیه من به همه مادران این بوده که ما کار زیادی 
برای کودکتان نمی کنیم، ما استارت حرکت را 
می زنیم و شما آن را نگه می دارید. مثالی که 
همیشه می زنم دست شکسته ای است که اگر 
یک ساعت در گچ بماند بعد دربیاید و مدام 
این عمل تکرار شود یا خوب نمی شود یا بدتر 
می شود. در غرب بهترین امکانات در مراکز 
فراهم است اما فقط برای ساعت های کوتاه. 
بقیه ساعت های روز کودک دوباره به کارهای 
تکراری مشغول می شود. عناصر فرهنگی و 
اجتماعی ما که عبارت بود از اهمیت کودک؛ 
وجود مادر، باال بودن استاندارهای آموزشی 
و فقدان حمایت های اجتماعی به بومی شدن 
طرح کمک کرده است. حتی عامل منفی عدم 
حمایت اجتماعی خود به خود کمک رسان 
بود. چون مادر مدام نگران آینده کودک بعد 
از خودش است. پس این مادر نسبت به مادری 
که به کمک دولت امید بسته انگیزه باالیی برای 
کار پیدا می کند. انجمن تمرکز می کند بر روی 
کودکان شدید طیف تا بتواند بودجه را بگیرد. 
پس به رسانه پول می دهد تا تبلیغ آمار باالی 
اوتیسم را بکند. درحالیکه تعداد افراد اوتیسم 
شدید بسیار کمتر از طیف متوسط است یا باید 
در این باندها شرکت کرد یا گوشه ای بایستیم 

و سعی کنیم سالمت خود را حفظ کنیم.

  خلیل کاظم نیا
پزشک عمومی

دکتر شلوغ  مطب 
بود. جای سوزن انداختن نداشت. 
سالن انتظارش بزرگ بود و هفت 
ردیف صندلی آبی به شکل اتوبوس 
کنار پنجره بزرگی چیده شده بود.
میز منشی هم چسبیده بود به 
دیوار سمت چپ صندلی ها  دقیقا 
دم در اتاق پزشک. روی صندلی ها 
به در مطب بود. من و پدر شانه به 

شانه رفتیم توی مطب. 
همین که وارد شدیم، ناخودآگاه 
با منتظران چشم توی چشم شدیم. 
نگاهشان خسته بود و بی حوصله. 
همه صندلی ها پر بود. بیشترشان مرد 
بودند. الغر بودند و چشم  هایشان 

ته کاسه. 
یک  زود  خیلی  خوشبختانه 
صندلی خالی شد. پدر را آنجا نشاندم 
و  رفتم پیش منشی. دیر آمده بودیم 
و حاال حاالها هم نوبت مان نمی شد 
این را منشی گفت. به جز صبر و 
انتظار راهی نبود برای همین رفتم 
ته سالن کنار آب سرد کن ایستادم. 
با اینکه سالن پر از آدم بود ولی 
با کسی  بود، کسی  خیلی ساکت 
حرف نمی زد. فقط صدای یواش 
منشی می آمد که پشت تلفن تعریف 
دکتر را توضیح می داد که توی خون 
و سرطان حرف اول را می زند و 
کارش خیلی درست است. بیمارها 
صاف روی صندلی نشسته بودند و 

کوچکترین حرکتی نداشتند. 
خیلی هایشان  برای  صندلی ها 
بزرگ بود از بس بیماری ِچالنده 
بودشان. آدم از سکوتشان می ترسید 
انگار تک تکشان منتظر خبر بدی 
می کردم  نگاه  که  را  پدر  بودند. 
که  می دیدم  را  ناآرامش  چشمان 
به همه جا سرک می کشید؛ شاید 
برای رسیدن به جواب سؤالی که 

نمی خواست از من بپرسد!
از آن همه سکوت و اضطراب 
بیرون  زدم  مطب  از  شدم.  کالفه 
در راه پله پر بود از همراه بیمار. 
حال و هوای اینجا با سالن مطب 

فرق داشت. 
می کردند  اختالط  هم  با  همه 
آرزوی  همدیگر  بیماران  برای  و 
سالمتی و شفاداشتند اما با همه این 
هیاهو ته دل هیچ کدام از همراهان 
قرص نبود این را می شد از حرف 
قوس  و  کِش  در  فهمید.  هایشان 
َهپروِت بیماری پدر بودم که تِق و 
تِق پشت سرهمی تخیلم را از هم 
پاشاند؛ پیرزنی با قامت خمیده و 
رخسار رنگ پریده آرام آرام واکَِرش 
را جابه جا می کرد و داشت از سالن 

بیرون می آمد. 
همراش  میانسالی  زن  و  مرد 
بودند. مرد و زن یک نفس و پشت 
سر هم حرف می زدند: »مامان دیدی 
نگران  الکی  دیدی  نبود،  چیزیت 
ما  حرف  هم  دکتر  دیدی  بودی، 
بهت  دارو  که  دوره  زد، چند  رو 
تزریق کنند خوب خوب میشی...«
تا مادر می خواست حرف بزند 
بچه ها با شوخی و خنده حرف مادر 
را قطع می کردند و می خواستند هر 
طور شده مادرشان را قانع کنند که 

همه چیز خوب است!
از مطب که بیرون آمدند باالخره 
مادر مجال حرف زدن پیدا کرد و 
گفت: »بس کنید دیگه سرم رفت. 
من خوبم، خودم اینو بهتر از شما 

می دونم.«
و فوری مانتوی گل و گشادش 
را با دست تکان داد والغر شدنش 

را به ایشان یادآور شد.
بچه ها دیگر چیزی نگفتند. مادر 
لبخند خشکی زد. لبش به دندان های 
مصنوعی اش چسبید و تِق تِق کنان 

رفت در آسانسور.

خنـده مـادر

کال بُد شکافی

  آناهیتا طاووسی/ متخصص قلب بیمارستان امام)ره(

»چراغي که به خانه رواست برمسجد حرام است«، نمي دانم این جمله به یکباره از کجا به ذهنم 
رسید. پشت فرمان اتومبیل نشسته بودم درترافیک پشت چراغ قرمز پل مدیریت درافکار خود 
غوطه ور، که ناگهان صداي ضربه به شیشه اتومبیل مرا از افکارم بیرون راند. پسرک بي وقفه به 
شیشه مي کوبید ومي گفت مادر جان یک جوراب بخر فقط یک دانه جوراب. جان من بخردیگه. 
پسرک الغرونحیف حول وحوش ٧ سال داشت و بي وقفه حرفش را تکرار مي کرد. یاد آنهمه 
جورابهاي مزخرفي افتادم که هر باراز روي دلسوزي خریده بودم وکنج کمد انبار شده بودند. 
کمي آجیل مشکل گشا توي ماشین ازتاسوعا وعاشورا مانده بود، در آوردم وبه دستش دادم 
وجالب اینکه زود بي خیال شد ورفت. ولي من نگاهش مي کردم. همان موقع بود که خاطرات 
هفته قبل به مغزم هجوم آورد. دردرمانگاه قلب بعد از ظهر نشسته بودم و خسته وکوفته مریض 
آخري را معاینه مي کردم که ناگهان خانم منشي سراسیمه وارد اتاق شد و گفت: »خدایي یه 

مریض دیگه هم ببین همین االن اومده.« 
خودش می دانست که همیشه غر مي زنم ولي نه نمي گویم. با بي میلي گفتم باشه. منتظر یه 
پیرمرد یا پیرزن بدحال بودم که همیشه خدا موقع رفتن سرمي رسن و همیشه خداهم نیاز به 
بستري دارند و باید موقع رفتن شروع کني به چانه زني براي تخت سي سي یو ولي در کمال 
تعجب دیدم که بیمار پسري جوان بود حول و حوش 18 -19 سال . بي اغراق سفید شبیه ارواح. 
بي حال بي جان و ناتوان به معناي واقعي بیمار. در نگاه اول فهمیدم که اهل افغانستان است و به 
ذهنم رسید که مبتال به سل است. شاید باور نکنید در آن لحظه فقط یک کلمه  جلوي چشمم رژه 
مي رفت » بیمه«. مثل یک کودک کالس اولي که تازه یاد گرفته کلمات را بخش کند و حروف را 
ادا کند، کلمه بیمه را بخش مي کردم و تک تک حروفش را درذهنم ادا مي کردم. شروع کردم به 
شرح حال گرفتن و بعد معاینه.گوشی پزشکي را که نزدیک قلبش بردم با شنیدن فش فش صداي 
قلب، قلبم ریخت. بخشکي شانس اندوکاردیت)عفونت دریچه قلب(. با ناامیدي پرسیدم بیمه 
داري؟ چه سوال احمقانه اي! معلوم است که ندارد! قیافه اش داد مي زد کارگر ساختماني است 
و با بدبختي خودش را به اینجا رسانده با کلي تاخیر براي شروع درمان. گفتم برود زیرستون ها 
باید اکو شود واحتماال بستري. رنگ از روي بي رنگش پرید. تقریبا دیگرشبیه گچ دیوار شده بود. 
گفتم نگران نباش حاال بیا برویم. سالنه سالنه رفتیم تا بخش اکو . پروب اکورا که روي سینه اش 
گذاشتم. یکي ازبدترین صحنه هاي اکو را به چشمم دیدم وژتاسیون گسترده دو دریچه و شروع 
اولیه آبسه. گفتم؛ راهي نیست جز بستري. حرفي ازجراحي نزدم ، ترسیدم بستري نشود. به 
یکي ازرزیدنت هاي مسئول زنگ زدم گفتم تخت خالیه سي سي یو مي خواهم. خدا روشکر 
تخت زود جور شد و پسررا جهت بستري فرستادم. دو نفر از رزیدنت ها را مسئول کردم که 

با سوپروایزر تماس بگیرند وبگویند بیمارحتما بستري شود چون وضعیت اورژانسي دارد. 
رزیدنت ها بسیج شدند و بستري اش را پیگیري کردند اما این شروع بدبختي ها بود. این پسر 
افغان نیازبه تعویض حداقل دو دریچه داشت یک عمل بسیار سنگین وگران براي امثال او که 
خارجي هستند و بیمه ندارند، حداقل 50 میلیون تومان آب مي خورد. دفعه قبلي که یک زن افغان 
باردار در بیمارستان عمل شد، داستان طوالني داشت و در نهایت جراح قلب بزرگوار بیمارستان 
امام وهمکارانش نه تنها از دستمزد خود چشم پوشي کردند که براي هزینه بیمارستان از جیب 

خود مبلغي ارائه کردند. 
اما این بارچه مي شود و بعدي ها چه مي شوند؟پسر افغان در سي سي یو بستري شد، 
نمي دانستم چه کنم گوشي موبایل را برداشتم و به استاد جراح قلب زنگ زدم همان کسي که 
بیمار قبلي را عمل کرده بود بي هیچ توقعي. داستان را گفتم ولي خودم هم مي دانستم که این 
روند اشتباه است او رئیس یکي از بزرگترین بیمارستان هاي دولتي تهران است. او در درجه اول 
مسئول است در برابر جایگاهي که دارد، در برابر مردمش درمقابل کشورش. او مواجه است با 
کمترین امکانات وکمترین بودجه درشرایط بعد از تحریم که به نظرم هنوز فرقي با تحریم ندارد.

مشکالت مالي بیمارستان در حد بحران است. پاسخش منطقي بود، نه! 
 مي دانستم که این راه نمي تواند درست باشد، ولي از راه درست هم خبري نداشتم. چه باید 
مي کردم. اصرار! خیلي زود جواب داد بازي با وجدان انسان با وجدان!خیلي راحت تصمیم ایشان 
عوض شد و کمتر از ٤8 ساعت پسرک بیمارعمل شد. یک عمل بسیارسخت وطوالني وتعبیه 
دریچه انساني به جاي دریچه عفونت کرده. نمي دانم چند نفرکال درایران مي توانند این عمل 
جراحي را با موفقیت انجام بدهند، شاید کمترازانگشتان یک دست. یکي از این جراحان همین 
جراح بود که عمل جراحي را روي این پسر افغان با موفقیت انجام داد. پسرک به زودي از بستر 
بیماري برخواست و قدرت و توان خود را به دست آورد و شروع به راه رفتن در بخش کرد. حالش 
که خوب شد، معلوم شد که ورودش به ایران هم غیر قانوني بوده است. حاال نزدیک به 50میلیون 
تومان به بیمارستان بدهکاراست. پنجاه میلیون که تخیلي است برایش 50 هزار تومان هم ندارد. 
چه باید بکند؟ ما چه باید بکنیم؟ من چه باید بکنم؟ آیا همان هایي که چندي پیش به خاطر 
پیوند نشدن دختر افغان در شیراز داد سخن سر دادند و حرف از حقوق بشرمي زدند، مي توانند 
کاري بکنند؟ آیا هیچ نهاد بشري یا فوق بشري اي مي تواند چاره اي بیندیشد؟ آیا روشنفکران و 
جهان اولي ها که منتقدان اصلي حادثه شیراز بودند، در این مورد مي توانند راه حلي ارائه دهند؟ از 
کمیسریاي عالي، سفارتخانه وبیمه گران تراز اول جهاني هیچ خبري هست؟نمي دانم. صداي بوق 
ماشین پشتي برق از سرم پراند. فهمیدم که چند دقیقه اي دررویاها وخیره به همانجایي که پسرک 
خیاباني ناپدید شده بود، مانده بودم. دوباره همان جمله را زمزمه کردم»چراغي که بر خانه رواست 

بر مسجد حرام است!« . جمله را زمزمه مي کردم ولي جالب آنکه همچنان مردد و سرگشته. 

بیمـه ای بـی وجـدان 

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

یادداشت

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار پستی در اینستاگرام 
خود آمار تکان دهنده فائو از دور ریز غذا در ایران را روایت کرده و از هموطنانش 

خواست به کمپین ملی جلوگیری از اسراف غذا بپیوندند.
               باشگاه خبرنگاران جوان

  

زوج کوهنورد لهستانی که روز شنبه در ارتفاعات دماوند مفقود شده بودند، روز 
یک شنبه توسط تیم امداد و نجات کوهستان در ارتفاعات باالیی ضلع جنوبی 
قله در حالی که دچار جراحت شده و راه را گم کرده بودند، نجات پیدا کردند.
               میزان

به قطع درختان  اعتراض  اهالی روستای آهنگر محله گرگان در  از  گروهی 
جنگل سمارود تجمع کرده و با ممانعت از قطع این درختان خواستار نظارت 
 بیشتر مسئوالن بر محیط زیست استان شدند.                تسنیم 
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 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسئول 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

حمیدرضا پوراعتماد، متخصص عصب روانشناسی بالینی در گفت وگو با سپید

وال کیلمربازیگر مشهور و محبوب آمریکایی مبتال به سرطان حنجره است.
کیلمر اوضاع خوبی ندارد و در دو سال اخیر با این بیماری دست و پنجه نرم 
کرده بود اما بیماری خود را پنهان می کرد وبرای رفت و آمدهای مکرر خود 
 به بیمارستان دالیل دیگری می آورد.                         جام جم

  

حمیده عباسعلی کاراته کای تیم ملی بعد از مدال برنزی که در مسابقات جهانی 
اتریش به دست آورد،گفت در تمرینات آسیب دیده بودم هرچند با فیزیوتراپی 
وضعیتم بهتر شد ،اما در مسابقات آخر مصدومیتم تشدید پیدا کرد و به توصیه 
فارس  پزشکم نباید تمرینات پرفشاری را انجام می دادم.              

اوتیسم آن چیزی نیست که رسانه ها نشان می دهند

افزایش جمعیت، خشکسالی، کاهش نزوالت آسمانی، اتالف منابع آب، استحصال 
بی رویه، سد سازی و از همه مهم تر طرح های انتقال آب، کارون بزرگ را بی رمق 
کرده. کم آبی و بی آبی در همه جغرافیای جلگه خوزستان ریشه دوانده و 
کشاورزی و دامپروری را به وضعیت بحرانی رسانده است.              تسنیم
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