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خبرسازان
تکذیب ادعای طالبان درباره حمایت ایران از این گروه

چرا متهم را به افتتاحیه مجلس آوردند؟

عوامل تجمع پاسارگاد فارس دستگیر شدند

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 گروههای
تروریستی نقش پیشتاز داشته و در مبارزه با این گروهها تاکنون هزینههای مادی و معنوی بسیاری پرداخت کرده
است ».او در ادامه ،اظهارات سخنگوی طالبان را «یک اقدام ازپیشطراحیشده» و «به دستور حامیان تروریستپرور
این گروه تروریستی» و با هدف «مشوش کردن افکارعمومی و ایرانهراسی» دانست و گفت که ادعای حمایت
ایران از این گروه یک دروغ آشکار ،بیربط و نادرست است .پیش از این ،مالذبیحاهلل ،سخنگوی طالبان،
در گفتوگو با الشرقالوسط 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 شنیدهایم؛ اما این اخبار واقعیت ندارد .شخصی که نامش ذکر شده است (مولوی محمد) در
حال حاضر در اداره دفتر سیاسی امارت کار نمیکند؛ بلکه از فعالیتش استعفا داده است و خود
این شخص نیز این سخنان را تکذیب کرده است».

علی مطهری ،نایبرئیس مجلس ،درباره پرونده سعید طوسی به سایت رسمی مجلس گفت« :ظاهرا مقامات
قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کردهاند 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 نمیرسد .همین طوالنی شدن باعث شده
که برخی شاکیان به رسانههای بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند ».وی ادامه داد« :وقتی
فردی چنین پروندهای دارد؛ چرا در یک مراسم رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلسدهم از او
بهعنوان قاری استفاده میشود؟ طبعا این شائبه پیش میآید که میخواهند شاکیان را بترسانند
تا دست از شکایت خود بردارند ».مطهری تصریح کرد« :در پرونده آقای طوسی به نظر
میرسد قصوری صورت گرفته که حدود پنجسال معطل مانده است؛ درحالیکه میبایست
زودتر موجبات تسلی خاطر شاکیان و خانوادههای آنان فراهم میشد ،خواه نتیجه
رسیدگیها برائت باشد یا اثبات جرم».

دادستان شیراز از دستگیری عوامل اصلی تجمع روز جمعه در پاسارگاد فارس خبر
داد و گفت« :اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاههای امنیتی ،اطالعاتی و
انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود ».علی صالحی اعالم کرد« :پس از انجام تحقیقات
الزم ،لیدرها و سرشاخههای اصلی این تجمع که به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه
و ضدارزشها 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 آبانماه 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 بازتابهای گستردهای در فضای مجازی و شبکههای
ماهوارهای همراه بوده است.

قضایی

گزارش سیاسی روز

دیپلماسی

پاسخبهاتهاماتتکراری

رایپروندهتامیناجتماعی
مرتضویصادرشد

کری:امیدواریماختالفاتباایران
راطی 15سالحلکنیم

حامیان دولت فضاسازیهای مخالفان دولت درباره سوابق وزرای پیشنهادی را رد کردند

وکیلمدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده
تامین اجتماعی از صدور رای پرونده سعید
مرتضوی در بخش تامین اجتماعی خبر داد.
مصطفی ترکهمدانی دراینباره به خبرگزاری
ایسنا گفت« :در روزهای گذشته برای پیگیری
پرونده به شعبه  1057دادگاه 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
بیاطالعی کرد .در جریان رسیدگی به پرونده
سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی ،چهار
جلسه در شعبه  1057ویژه رسیدگی به جرایم
کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و به
صورت غیرعلنی برگزار شد .در جلسه نخست
دادگاه که  25آبان 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 منزلشان بازرسی
بهعمل 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
کیفرخواست به شعبه  1057دادگاه کارکنان
دولت ارجاع شد ».مصطفی ترکهمدانی 23
دی ماه سال گذشته در گفتوگویی اعالم کرد
که در حین رسیدگی به این پرونده توسط قاضی
حیدریرییسشعبه 1057دادگاهکارکناندولت،
مشخص شد که نواقصی در پرونده وجود دارد
که به همین دلیل پرونده مدیرعامل سابق سازمان
تامین اجتماعی برای تکمیل تحقیقات به شعبه
 15بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم
کارکنان دولت اعاده شد .وی مدتی بعد از ارجاع
پرونده مرتضوی به کارشناس خبر داد و گفت:
«یکیازاینموارداینبودکهمتهمدردادگاهمدعی
شده بود که شرکتهای مندرج در تفاهمنامه با
بابک زنجانی زیانده بودند ».چهارمین و آخرین
جلسه رسیدگی به پرونده مرتضوی در بخش
تامین اجتماعی  14شهریوماه سال جاری برگزار
شد .ترکهمدانی پس از پایان این جلسه گفت:
«آخرین الیحه مان را نیز به دادگاه میدهیم .هم
نظریه کارشناس رسمی مثبت بود و به طور
کامل در مورد تمام موارد نظر داده و به آن
پرداخته بود و هم با ریاست دادگاه هیچکدام 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 میتواند 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
سال 92بود 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
 92بیشتر در سازمان تامین اجتماعی نبودیم».

درحالی که قرار است جلسه رایاعتماد سه وزیر
پیشنهادی دولت امروز برگزار شود؛ بازار طرح
اتهامات از سوی مخالفان دولت هم گرم شده است.
مهمترین اتهام مطرحشده درباره انتساب گزینههای
پیشنهادی به «جریان فتنه» و نقش آنها در حوادث
سال  88است .اتهامهایی که در مجلس نهم هم
مانع ورود این سهتن به وزارتخانهها شد .اگرچه
همراهی مجلس دهم با دولت بیشتر است؛ اما خط
مخالفتها و اتهامهای مجلس نهم علیه دولت،
در این روزها هم تکرار شده است .اتهامهایی
که بیش از سیدرضا صالحیامیری و مسعود
سلطانیفر در روزهای اخیر ،متوجه فخرالدین
احمدی دانشآشتیانی (گزینه پیشنهادی وزارت
آموزشوپرورش) شده است.
دانشآشتیانی تاییدصالحیت شده است

حسینعلی امیری ،معاون پارلمانی رئیسجمهوری ،در
پاسخبهاتهاماتواردهبهفخرالدیناحمدیدانشآشتیانی
گفت« :وقتی مرجع صالحیتدار قانونی ،صالحیت
ایشان را تأیید کرده ،این حرفوحدیثها نظرات
شخصی است ».او در گفتوگو با سایت جماران با
اشاره به فضای مجلس برای رأیاعتماد به سه وزیر
پیشنهادی گفت« :فضای مجلس ،فضای بسیار خوبی
است .تا به امروز نیز سه وزیر پیشنهادی از سوی
رییسجمهور با فراکسیونها ،کمیسیونها و همچنین
بانمایندگانمجلسمالقاتوجلساتپیدرپیداشتند
وسوالهاییکهنمایندگانداشتنداینسهوزیرپیشنهادی
پاسخ دادهاند ».امیری با اشاره به ترمیم کابینه ،تصریح
کرد« :ترمیم کابینه با رویکرد تقویت کابینه آنهم در
ارتباطباوزارتخانههاییکهفرهنگیواجتماعیهستند
صورت گرفت ،چراکه فرهنگ بسیار مورد تاکید مقام
معظم رهبری است ».وی ادامه داد« :وزارت فرهنگ
و ارشاد و همچنین وزارت ورزش نیز مربوط میشود
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 میکند .بنابراین ما رویکرد مجلس
را و فضای مجلس را فضای مثبتی میدانیم 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 شائبهها که مخالفان دولت مطرح میکنند،
عنوان کرد« :در کشور ما اگر کسی رئیس اداره شود

از فیلترهای مختلف باید عبور کند و استعالمهای
مختلفی راجع به او به عمل میآورند قطعا کسی که
بخواهد در سطح کابینه آنهم بهعنوان وزیر مطرح
میشود استعالمهای الزم را رئیسجمهوری از مراجع
ذیربط قانونی به عمل میآورد و بعد آن را بهعنوان
وزیر پیشنهاد مطرح میکنند ».وی در پاسخ به این
پرسش که بحث وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش
برخی از نمایندگان عدم صالحیت ایشان را مطرح
کردهاند ،تاکید کرد« :در مورد ایشان نیز مثل برخی از
وزرای پیشنهادی از مراجع مربوط استعالم گرفتهشده
است و بعد توسط رئیسجمهور طبق آن استعالمها
به مجلس معرفیشده است .بنابراین ما باید در کشور
یکمعیاریداشتهباشیم؛آنمعیارهمراجعبهبحثهای
امنیتی و ...است .بنابراین وقتیکه مرجع صالحیتدار
قانونی ،صالحیت ایشان را تأیید کرده باشد طبیعتا این
حرفوحدیثهایی که گفته میشود نظرات شخصی
محسوب میشود».
صالحیامیری به اتهامها پاسخ داد

«عملکرد ایشان در مدیریت سازمان اسناد و کتابخانه
ملی عملکرد بسیار مثبتی بوده است بهطوریکه وی
این مرکز را یکبار دیگر احیا کرد ».سرپرست مؤسسه
اطالعات در پاسخ به این پرسش که «با توجه به وجود
سالیقگوناگوندرحوزههایفرهنگیکشور،صالحی
امیری میتواند بین این بخشها تعادل ایجاد کند؟»،
عنوان کرد« :با توجه به سوابقی که از ایشان در زمینههای
اجرایی ،سازمانی و مدیریتی در کتابخانه ملی ،معاونت
ریاست جمهوری و سایر حوزههای مدیریتی سراغ
دارم ،ایشان میتواند بهخوبی جواب گوی سالیق
مختلف در حوزه فرهنگی کشور باشد ».نماینده ادوار
مجلس شورای اسالمی همچنین در خصوص احتمال
رأیآوریسیدرضاصالحیامیریگفت«:اگرنمایندگان
مجلس خوب تحقیق کنند و با نظر کارشناسی و
بهدوراز سیاسیکاری به ایشان نگاه کنند ،به صالحیت
ایشان برای این وزارت خانه پی خواهند برد ».وی با
اشاره به اینکه «صالحیامیری در مجلسنهم از طرف
دولت برای وزارت ورزش و جوانان معرفیشد ،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 میکنم
که صالحیامیری از این مجلس رأی اعتماد بگیرد».
اگر فتنهگرند ،چرا آزادند؟

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

مسعود پزشکیان ،نایبرئیس مجلس ،نیز بابیان اینکه
«به هر سه گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی

وزارتخانهها رأی میدهد» ،نسبت به استفاده ابزاری
از «فتنه» هشدار داد و گفت« :درصورتیکه کسی
فتنهگر است ،قوهقضاییه باید آن فرد را محاکمه کند
و درصورتیکه تخلف او در حد محاکمه نیست،
وزارت اطالعات میتواند ،بگوید برای وزارت تأیید
نمیشود اما هنگامیکه وزارت اطالعات فردی را
تأیید میکند 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 .بااینحال حتی اگر این افراد نابغه
هم باشند ،به لحاظ مدیریتی ایجاد تغییرات بسیار
سخت خواهد بود اما در این شرایط درصورتیکه با
نظر دولت مخالفت کنیم ،عمال مشکالت دوچندان
شده و کار سختتر میشود ».نماینده تبریز با دفاع
از دانشآشتیانی گفت« :بههرحال یکی از مشکالتی
که وجود دارد این است که عدهای را به فتنه منتسب
میکنند؛ اما سؤال اینجاست که اگر کسی مرتکب
تخلف به این بزرگی شده ،چرا همچنان آزاد است و
محاکمه نمیشود ».عضو فراکسیون امید ادامه داد:
«درصورتیکه کسی فتنهگر است چگونه از برای وزیر
شدن تأییدیه گرفته است .درست نیست که به این
سادگی به افراد تهمت بزنیم وعدهای را مقابل خود
قرار دهیم ،منطقی نیست؛ درصورتیکه کسی فتنهگر
است ،قوه قضاییه باید آن فرد را محاکمه کند و
درصورتیکه تخلف او در حد محاکمه نیست ،وزارت
اطالعاتمیتواند،بگویدبرایوزارتتأییدنمیشود،
اما هنگامیکه وزارت اطالعات فردی را تأیید میکند
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 میشود.
آنوقت اگر بگوییم که چرا این را گفته است این
نحوه مجادله و بحث و گفتوگوی منطقی نیست؛
خیلی وقتها همین رسانهها یک کلمه را از میان
حرفهای ما درمیآورند و آن را بزرگ میکنند».
پزشکیان با اشاره به اتهامهای مخالفان گفت« :سؤال
اینجاست که «فتنه» به چه معنایی است؛ من از «فتنه»
تعریفدارموبهقانوننیزپایبندم.اماعدهایمیخواهند
حرف خودشان را بجای قانون جا بزنند و طبیعتا ما
قبول نمیکنیم؛ قوه قضاییه موظف است با «فتنهگران»
برخورد کند ».نایبرئیس مجلس اعالم کرد« :هرکسی
که در مملکت ناآرامی ایجاد کرده« ،فتنهگر» است؛
چرا گروهی را دستگیر میکنیم و گروهی را آزاد
میگذاریم .درواقع هر دو طرف باید بگویند که اشتباه
کردهاند».پزشکیاندرپایانتصریحکرد«:درصورتیکه
این جسارت را داشته باشیم که آنچه بلد هستیم و
میدانیم ،بگوییم و درباره آنچه نمیدانیم ،اظهارنظر
نکنیم ،مشکالت حل میشود».

سرانجام میشلعون رئیسجمهورلبنانشد
میشل عون ،همپیمان جریان مقاومت لبنان ،دیروز از سوی پارلمان
این کشور بهعنوان سیزدهمین رئیسجمهور لبنان انتخاب شد .پارلمان
لبنان پس از دو سال و نیم باالخره با حضور  ۱۲۷نماینده از ۱۲۸
نماینده پارلمان به حدنصاب رسید و در یک رایگیری مخفی در
دور دوم ،ژنرال میشل عون بهعنوان رئیسجمهور انتخاب شد تا به
طوالنیترین دوره خالی ماندن پست حساس ریاست جمهوری در
تاریخ این کشور ،پایان داده شود .میشل عون ،رئیسجمهوری لبنان،
پس از ادای سوگند در اولین سخنرانی خود در این سمت گفت:
«بهعنوان رئیس جمهوری تمامی لبنانیها 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
میگیرم ».وی گفت« :اولین گام برای من احترام به قانون و حل اختالفات سیاسی است و در همین راستا
باید توافقهای ملی که تاکنون به دست آمده اجرایی شود ،قانون انتخاباتی که عدالت را برای همه لبنانیها
در بر داشته باشد ،تدوین شود و لبنان اکنون در میان آتشی که در اطرافش شعلهور شده باید خود را از
این آتش دور نگه دارد .ما به اساسنامه اتحادیه عرب و قوانین بینالمللی احترام میگذاریم و اساس کار

دولت لبنان بر این اصول است ».میشل عون که از دشمنان سرسخت
اسرائیل در میان سیاستمداران لبنانی محسوب میشود ،درباره این
رژیم نیز گفت« :هرگز اجازه نمیدهیم 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 تالشهای 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 سرزمینشان را حقی
قانونی میدانیم ».او در پایان گفت که یکی از اولویتهایش ارتقای ارتش لبنان و تقویت آن است تا
بتواند از استقالل ،حاکمیت و داشتههای لبنان حفاظت کند.از  ۲۴می  ۲۰۱۴که دوره ریاست جمهوری
میشل سلیمان ،رئیس جمهوری سابق لبنان به پایان رسید پارلمان این کشور در میان اختالفات جریانهای
سیاسی و بده بستانهای قدرتهای خارجی  ۴۵بار تشکیل جلسه داد؛ اما در تمام این مدت نتوانست به
حدنصاب الزم برای انتخاب رئیس جمهوری دست یابد.

جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا ،در نشستی
در دانشگاه شیکاگو به سواالت دانشجویان درباره
مسائل مختلف بینالمللی از جمله ایران و برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) پاسخ داد .کری در
پاسخ به سوالی درباره امکان برقراری روابط با
ایران و اینکه «آیا وی در دوران فعالیتش در
دستگاه دیپلماسی آمریکا قصدی برای سفر به
ایران دارد یا نه ،اظهار کرد :خب من تا االن هیچ
برنامهای برای سفر به ایران نداشتهام ،اما ایران
مورد بسیار خوبی برای مطالعه است؛ زیرا ایران
کشور و تمدنی با قدمت پنجهزار ساله است،
البته نه بهعنوان کشور ایران ،بلکه به عنوان یک
تمدن ».وی در ادامه درباره ارزیابیاش از دلیل
شکلگیری انقالب اسالمی ،گفت« :احتماال به این
خاطر که ما آنطور که باید و شاید درباره اینکه از
چه کسی حمایت میکنیم و چه اعمالی در حال
انجام شدن در آنجا است ،نمیاندیشیدیم .سازمان
سیا نیز به طور مستقیم در ماجرای برکناری مصدق
نخستوزیر ایران در سال  1953دخالت داشت.
بنابراین ،چنین سابقهای در میان دو کشور وجود
دارد .بعد هم که آنها در سال  1979سفارت ما را
اشغال کردند و گروگانهایی گرفتند .این مسأله
روی سیاستهایمان تأثیری اساسی داشت و این
یکی از دالیل اصلی شکست رئیسجمهور کارتر
در برابر رونالد ریگان بود ».وزیر امور خارجه
آمریکا در پاسخ به این سوال که «آیا ایران میتواند
یک متحد طبیعی برای آمریکا در خلیج فارس
باشد؟» ،با بیان اینکه «نه نمیتواند» ،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 بهدقت بررسی کنید
مردمی در این کشور هستند که ایرانی متفاوت
میخواهند ،ایرانی که به دنبال همکاری با دنیا
است و با مردم تعامل میکنند .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 میدانید ما همکاری در این زمینه
نداریم .ما روابط دیپلماتیک و رسمی نداریم
و بنابراین همکاری هم نمیکنیم .با این حال
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
دنبال میکنیم ».کری در پاسخ به این سوال
که «چرا در مذاکرات هستهای با ایران مسأله
حمایت این کشور از حزباهلل و دیگر گروههای
مقاومت مطرح نشد؟» ،گفت« :سوال خوبی است
اما بگذاریم کامال شفاف و روشن بگویم که
ما بهصراحت مشخص کردیم که مسألهای که
روی حل آن متمرکز هستیم ،یعنی آن مذاکرات
خاص ارتباطی با تسلیحات یا حمایت ایران از
حزباهلل و موضوعات دیگر نبود .اگر چنین
بود ما هنوز داشتیم مذاکره میکردیم ».کری با
اشاره به اینکه «توافق هستهای تا  15-10سال
آینده ادامه خواهد داشت» ،عنوان کرد« :مسأله
این است که ایران در طول این دوره زمانی
تغییر میکند؟ آیا اصالحاتی که رئیسجمهور
روحانی دنبال میکند ،رخ میدهد؟ آیا منطقه
در این دوره زمانی تغییر میکند؟ البته من آدم
خوشبینی هستم و امیدوارم که تا  15سال دیگر
بتوانیم بسیاری از این اختالفات را حل کنیم».

 11آبان  1395شماره 917

یادداشت

جامعه پزشکی و آینده آزادی بیان
محمدجعفر قائمپناه

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران
جامعه پزشكي ايران بهعنوان يكي از اقشار علمي و فرهيخته كشور
بايد الگوي مدارا و تحمل انتقاد باشد .پزشكان بهعنوان صنفى كه وظيفه
ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم و حفظ و احيا سالمت مردم
را به عهده دارند ،براي انجام اين خدمت سختيها و مشقتهاي زيادي
متحمل میشوند و تا سنين ميانسالي بايد عمر خود را سرمايهگذاري
كنند ،از اين رو پزشکی قابل مقايسه با ساير رشتههاي علمي نيست.
با همه این اوصاف بايد بپذيريم ما پزشكان هم مانند ساير افراد جامعه
منافعي داريم و ممكن است منافع مادي ،صنفى و حرفهاى ما با منافع
برخى ديگر از اقشار جامعه همسو نباشد .از طرف ديگر بديهى است
مانند هر صنف ديگرى ،در جامعه پزشكي ما هم افرادي فقط به فكر
خويش بوده و گاهي ،تعداد معدوي از اين صنف ارزشمند حقوق
بيماران و حتي همكاران خود را رعايت نکنند .حال آيا اگر رسانهاي،
فردي يا مسئولي بگويد در جامعه پزشكي افرادي معدودي هستند كه
ضوابط علمي ،اخالقي ،حرفهاي و قانوني را رعايت نميكنند و اين گزاره
رسانهاي شود (اگرچه بعضي اوقات لحن منتقدان را مناسب نميدانم)
بايد تعداد زيادي از همكاران ما به دفاع از صنف خود برخاسته و تالش
كنند كه جامعه پزشكي را از هر خطايي مبرا ساخته و بگويند در بين
مردم حرمت جامعه پزشكي رعايت نشده و اعتماد مردم از پزشكان
سلب شده است؟ در صورتى كه پاسخ اين پرسش را مثبت بدانيم ،آيا
فقط اين قداست براي جامعه پزشكي است؟ اگر قوه قضائيه اعالم
ميكند دهها قاضي بهدليل تخلف بركنار و چند تن از وكال بهخاطر عدم
رعايت شئونات حرفهاى بازداشت شدهاند ،يا رئيس پليس اعالم ميكند
تعدادي از نیروهای پلیس بهدليل اخذ رشوه و تخلف از ضوابط قانونى
و اداري بركنار شدهاند ،بايد ديگر قضات و وكالي شريف و يا اكثريت
پرسنل خدوم نيروي انتظامي اين اخبار را بيحرمتي به صنف قضات
و پليس تلقي كنند و اعالم كنند كسي حق بيان اعالم عمومي خطاهاي
صنف ما را ندارد چون نبايد اعتماد عمومي جامعه از ما قضات و
پليسها سلب شود؟ اگر اين موضوع به همه صنوف و اقشار (مانند
معلمان ،روحانيون ،مديران ،نظاميان ،مهندسان ،هنرمندان ورزشكاران
و )...تسرى يابد ،ديگر ميتوان به مفهومى بهنام اصالح جامعه معتقد
بود؟ ديگر مطبوعات و رسانهها ميتوانند عملكرد صنفي را نقد كرده و
يا هنرمندان فيلم وطن بسازند؟ براي تقريب به ذهن ،بهياد بياوريم كه
جامعه پزشكى براى جلوگيري از نمايش سريال طنز آقاي مديري چه
بيانيهها و سخنرانيها كه انجام نداد ،در حاليكه در فيلم مارمولك يك دزد
با لباس روحانيت آن همه انتقاد طنزآلود را به نمايش گذاشت و باالخره
جامعه روحاني كشور اجازه اكران و پخش آن فيلم را داد و آنرا تحمل
كرد .اگر دانستن حق مردم است چرا فقط آن را مختص امور سياسي
بدانيم؟ چرا مذاكرات مجلس بهطور زنده به گوش مردم برسد ،حقوق
مديران بايد بهصورت شفاف درمعرض ديد مردم قرار بگيرد ،خطاهاى
مديران و فسادهاى ادارى رسانهاى شود اما هيچكس حق ندارد بگويد
در جامعه پزشكي فالن خطا صورت گرفته و بايد رسيدگي شود و يا
تعداد محدودي از پزشكان در بخش دولتي كارانه باالي  ١٠٠ميليون
تومانى ميگيرند و تعداد زيادي از ديگر پزشكان كارانه يك ميليوني
يا حتي كمتر دريافت میکنند و اين نوع پرداختها خالف عدالت و
انصاف است و دركشورهاي ديگر چنین بيعدالتي وجود ندارد و بايد
سيستم پرداخت پزشكان در بخش دولتي اصالح شود.
چرا بايد به محض پخش اين چند جمله ،طوفانى از واكنشهاى تند
و به دور از منطق و بهويژه در فضاي مجازي بهراه بیفتد و همه با هم
فرياد برآوريم كه حرمت جامعه پزشكي خدشهدار شده و اعتماد مردم
به جامعه پزشكي از بين رفت؟! مگر با اعالم دريافتي تعداد محدودي
پزشك در بخش دولتي يا خصوصي حرمت جامعه پزشكي كه احترام
و ارزش آنها در عمق فرهنگ جامعه ما جا دارد خدشهدار ميشود؟ اگر
اين سانسور در تمام صنوف مرجع جامعه ،كه پزشكان يكي از آنها هستند
هم تسري يابد ،پس تكليف دموكراسي آزادي بيان ،رسانه و استفاده از
پتانسيل نظارت افكارعمومى براى حل معضالت جامعه چه خواهد شد؟
بنابراين جامعه پزشكي ايران كه جزء بهترين فرزندان اين مرز وبوم بوده
و هستند و درشكلگيري نهضتهاي آزادي و استقاللخواهي بهويژه
انقالب اسالمي نقشآفريني كرده و در دفاع از حريم اين كشور در زمان
جنگ تحميلي جانفشانيها كردهاند و اكنون اكثريت قريب به اتفاق آنها
عليرغم همه نامهربانيها و با عدم دريافت حقوق و دستمزدهاي قانوني
خود ،بزرگوارنه مشغول خدمت صادقانه به مردم شريف در اقصي نقاط
كشور هستند ،از نظر پذيرش انتقاد و تحمل صداى مخالف و احترام
به منتقد نيز بايد سرآمد ساير اقشار باشد و ضمن احترام به منتقدين
خود ،با سعه صدر و تحمل  ،الگوي مناسبي براي ساير اقشار در بسط
و گسترش آزادي بيان ،حقطلبي ،عدالتخواهي ،تضارب آرا ،فضاي
گفتوگو و اصالح امور بدون توجه به تعلقات و وابستگىهاى صنفي
و حرفهاى به جامعه ارائه دهد.

 وزیر بهداشت در دیدار با هیئت بلژیکی مطرح کرد

بهدنبالوارداتنیستیم،درپیسرمایهگذاریمشترکهستیم
وزیربهداشتبابیاناینکهبخشخصوصیبایدبتوانداز
فرصتهای 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».
سیدحسن هاشمی در مراسم دیدار با یک هیئت بلژیکی
گفت«:جلسهایکهباهیئتبلژیکیداشتیمبسیارخوببود.
البته در حال حاضر گروههای مختلفی برای سرمایهگذاری
مشترک به ایران میآیند 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 میشوند افزود:
«فکرمیکنمبایدازاینفرصتهایامیدآفریناستفادهکرد».
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 حالحاضر در آن حوزهها نه تنها خودکفا شدهایم بلکه
صادرکننده نیز هستیم .به عنوان مثال در حوزههای ریلی،
پست ،مالیات و  ...کشور بلژیک در ایران اقداماتی انجام
داده و خاطرم هست که کارخانههای قند را در ایران
بلژیکیها ایجاد میکردند ».وزیر بهداشت با بیان اینکه
خوشبختانه اکنون کشور در مسیر پیشرفت قرار گرفته
است ،ادامه داد« :در این راستا میتوان 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 صورتیکه عالقهمند به سرمایهگذاری مشترک
و انتقال دانش فنی باشند ،میتوان 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 میتوانیم از این ظرفیت استفاده
کنیم .حال اگر بخش خصوصی بتواند این توانمندیها را

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 نمیتواند 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 زمانیکه
بتوانند شریک خود را در ایران پیدا کنند و سرمایهگذاری
کرده و به محصول برسند ،زمان نیاز است .بنابراین در
حال حاضر نمیتوان 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 صورتیکه شرایط ما را بپذیرند همکاریمان را با
آنها آغاز میکنیم».

در داخل کشور استفاده کند و در راستای منافع ملی از این
همکاریها بهره ببرد ،بسیار مناسب است .مراکز دانشگاهی
ما نیز باید بتوانند برای ارتقاء پزشکی ،پروژههای مشترک
پژوهشی را با اروپاییان تعریف کنند و از این فرصت
به دست آمده استفاده کنند ».وی در پاسخ به اینکه این
همکاریهابیشتردرچهحوزهایبابلژیکصورتمیگیرد؟
گفت« :در این نشست عمدتا در حوزه افزایش تختهای
بیمارستانی و تجهیز آنها صحبت کردیم و البته بحثهای
جانبی نیز مانند سالمت الکترونیک هم مورد بحث بود .در
عینحال باید توجه کرد که ما در همه این حوزهها توانمندیم
و آنچه که مد نظرمان است سرمایهگذاری 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 همکاریهای دو جانبه ایجاد کرده و دانش فنی
آن را به کشور منتقل میکنیم .بنابراین بنای ما بر واردات
نیست و در حوزههایی هم که خودمان توانمندیم ،از نیرو

و دانش داخلی بهره میبریم».
وزیر بهداشت در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر
برجام بر همکاریهای دو جانبه در حوزه سالمت گفت:
«بدون تعصب میگویم که اگر دو سال قبل را با امروز
مقایسه کنیم ،میبینیم که در آن زمان امکان ایجاد رابطه
ی کشورها به این آسانی مهیا نبود .اما در حال
با برخ 
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
طوریکه ایران را به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه
بینالمللی و قدرتمندترین کشور در منطقه میشناسند
و این موضوع هم به خاطر قدمت ایرانیان است و هم
به دلیل هوش ،دانش و تالشی است که هیچگاه متوقف
نمیشود و در انقالب اسالمی و بعد از آن بیش از هر
زمانی خودش را نشان داده است .بنابراین معتقدم که

پیشنهاد علیجانی برای کاهش کشمکش در موضوع تجمیع بیمهها

صندوقمجازیبامسئولیتسازمانهایدولتیذینفعایجادشود
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان
مجلس با بیان اینکه تفکیک بخش درمان
از تامیناجتماعی امکانپذیر نیست ،گفت:
«جهت رفع مشکالت و تسهیل شرایط باید
صندوقمجازی تجمیع منابع برای اجرای
طرح تحولسالمت ایجاد شود».
محسن علیجانی در توضیح پیشنهاد
کمیسیون بهداشت ودرمان در خصوص
تفکیک بخش درمان از سازمان تامین
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
تغییریدرآنصورتگیرد،موضوعیاست
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
تحول سالمت در این صندوق مجازی
تجمیع میشود و از آن ناحیه در مورد آن
تصمیمگیریمیشود،چراکهجداییبخش
درمانازسازمانتامیناجتماعیمشکالتیرا
ایجاد خواهد کرد ».وی با بیان اینکه کارگران

و وزرای مرتبط با سازمان تامین اجتماعی
معتقدند این منابع حقالناس است و مربوط
به بیتالمال نیست که به طور کامل در
صندوق مجازی مذکور تجمیع و مدیریت
شود ،افزود« :باید توجه داشت که 40میلیون
نفر تحت پوشش بیمه تامیناجتماعی ،تنها
به درمان نیازمند نیستند و به خدمات پایه
سالمت هم نیاز دارند ،با پیشنهاد مذکور این
 40میلیون نفر از خدماتی که در خانههای
بهداشت که بیشتر با هدف پیشگیرانه است
هم بهرهمند خواهند شد».
علیجانی زمانی با اشاره به اینکه سهم
ارائه خدمات خانههای بهداشت به افراد
تحتپوششتامیناجتماعیرابایدسازمان
تامین اجتماعی و وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی جهت بیمه پایه سالمت

پرداخت کنند که در صندوق مذکور ذخیره
میشود ،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 مهمتر از درمان است ».این نماینده
مردم در مجلس دهم ،یادآور شد« :سازمان
تامین اجتماعی از 9درصدی که بابت درمان
از بیمه شدگان دریافت میکند و  2درصد
آن بابت بازنشستگی است ،باید بخشی را
برای خدمات پایه سالمت ارائه دهد تا در
صندوق مجازی مذکور تجمیع شود .در
حقیقت نباید به گونهای برخورد شود که
سازمان تامین اجتماعی مبالغی را بابت
خدمات پایهای سالمت ندهد و وزات
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 بیم ه 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 بیمهشان
دو منظوره میشود ،با این حال این افراد

شفافیت هزینههای سالمت با الکترونیکی شدن پرونده سالمت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ارائه
خدمات مطلوب به بیماران با الکترونیکی شدن پرونده سالمت
محقق میشود ،گفت« :اگر پروندههای سالمت الکترونیکی شود،
شاهد شفافسازی 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 آیتی و الکترونیکی پیش رود
هم هزینههای حوزه سالمت دارای مستندات خواهد شد هم
برای برنامه ریزیهای آینده اثربخش خواهد بود .زیرا بر اساس
یک آمار دقیق میتوان این برنامهریزی را به سرانجام رساند».
نماینده مردم شاهین دژ ،تکاب و میاندوآب در مجلس شورای
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اسالمی ،ادامه داد« :اگر پروندههای سالمت الکترونیکی شود،
چشم انداز روشنی در بهداشت و درمان رخ خواهد داد و با
اتخاذ تصمیمات بهتر شاهد شفافسازی خدمات خواهیم بود».
این نماینده مردم در مجلس دهم ،تصریح کرد« :در کشورهایی که
سامانهای برای الکترونیکی شدن پرونده سالمت دارند خدمات
خوبی را به بیماران ارائه میکنند .این درحالی است که با توجه
به ازدیاد جمعیت در کشور ،خدمات بهداشتی و درمانی نیز
پیچیدهتر میشود لذا این پیچیدگیهای 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
برنامه چهارم و پنجم توسعه بر ضرورت الکترونیکی شدن
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 ساختهای الزم برای الکترونیکی شدن پرونده سالمت
فراهم شد تاجایی که برخی دستگاهها مکلف به فراهم سازی
این زیرساختها شدند اما هنوز به طور کامل این قانون اجرایی
نشده است».

در نظام ارجاع نیز قرار میگیرند ،در واقع
در همه شهرهای کشور بیمارستانهای
تامین اجتماعی وجود ندارد .بنابراین با این
تغییر مردم هم از خدمات پایه سالمت و
خانههای بهداشت استفاده میکنند هم از
قابلیت ارجاع به سطوح باالتر درمانی را
دارا خواهند بود».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در
صورت ایجاد صندوق مجازی مذکور
تحت پوششان بیمه تامین اجتماعی در
شهری که بیمارستان تامین اجتماعی باشد
مختارندازخدماتتامیناجتماعییاوزارت
بهداشت و درمان بهرهمند شوند ،گفت:
«حذف بخش درمان به طور کامل از سازمان
تامین اجتماعی امکانپذیر نیست ،از سوی
دیگر سازمان تامین اجتماعی توانایی ایجاد
خانههایبهداشتبرایپیشگیریهایاولیه
در همه شهرها ندارد .لذا باید سهم خود
را به وزارت بهداشت و درمان دهد تا
همکاری صورت گیرد».
بهگزارشخبرگزاریخانهملتپیشتر
سیدتقینوربخشمدیرعاملسازمانتامین
اجتماعیبابیاناینکهبیمهدرمانرانمیتوان
جدا از نظام بیمه دید ،گفت« :نمیتوان
با جابجایی یک بیمه یا بههم خوردن
تمامیت نظام بیمهای ،امور نظام سالمت
را پیش برد».

حوزه سالمت در ایران از کیفیت باالیی
برخوردار است
در ادامه این مراسم نخست وزیر منطقه صنعتی بلژیک
نیز از وجود فرصتهای بسیار زیاد همکاری در ایران یاد
کرد و گفت« :این فرصت به ویژه بعد از تحریمها بیشتر
هم شده است و امیدواریم بتوانیم از این فرصتها استفاده
کنیم ».وی با بیان اینکه سابقه همکاری بلژیک با ایران به
قرن نوزدهم برمیگردد و همچنان حفظ شده است ،ادامه
داد« :ما به همراه یک هیئت متشکل از  190کمپانی به ایران
آمدیم و مالقات خوبی با وزیر بهداشت داشتیم .همچنین
شرکتهای خوبی در زمینه ساخت و ساز ،بهداشت،
دفع زبالههای بیمارستانی ،سالمت الکترونیک و تجهیز
و تشخیص و  ...ما را همراهی میکنند که میتوانند 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  100هزار تخت بیمارستانی
جدید است که این موضوع میتواند فرصت مناسبی برای
همکاریهای دو جانبه باشد».

خبر

دروغگوخطابکردن
خادمان ملت درست نیست
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت:
«عوارضی که برای یکی از پروژههای بزرگ
درمانی قم در نظر گرفته شده است ،مبلغی
بالغ بر  130میلیارد تومان بود که پس از  ۶ماه
پیگیری و رایزنی صورت گرفته این مبلغ به 90
میلیارد تومان کاهش یافت».
ابوالفضل ایرانیخواه رئیس دانشگاه
علوم پزشکی قم در ارتباط با اظهارات وزیر
بهداشت در مورد درخواست وجه از سوی
شهرداری قم بابت عوارض ساخت پروژههای
درمانی گفت« :مبلغ یاد شده بابت پروژههای
بیمارستانی در دست اقدام حوزه سالمت استان
قم است که از آن جمله میتوان به عوارضی
که برای یکی از پروژههای بزرگ درمانی در
نظر گرفته شده است نام برد که مبلغی بالغ 130
میلیارد تومان تعیین شد ».وی ادامه داد« :البته
پس از  ۶ماه پیگیری و رایزنی صورت گرفته
این مبلغ به  90میلیارد تومان کاهش یافته و
تمامی مستندات مربوطه نیز موجود است».
ایرانیخواه ادامه داد« :با توجه به خدمات
ارائه شده از سوی وزارت بهداشت انتظار
میرود مسئوالن شهری به ویژه رئیس شورای
اسالمی شهر قم که به عنوان مسئول مسائل
شهری است اطالعات به روزتری نسبت
مجموعه شهرداری داشته و در راستای تعامل
و خدمات رسانی به مردم گام برداشته شود».
دکتر ایرانیخواه اظهار داشت« :حوزه
سالمت و بهداشت حوزهای است که باید
همه دستگاهها و مجموعهها برای ارتقاء آن
تالش کنند ،به ویژه شهرداریها که باید در
این عرصه الگو باشند نه اینکه تمامی خدمات
را نادیده گرفته و واقعیتهای موجود را نیز
کذب بخوانند ».رئیس دانشگاه علوم پزشکی
قم تاکید کرد« :نهادهای نظارتی و مسئوالن
استانی قم باید در این عرصه وارد شده
تا عالوه بر اطالعرسانی دقیق و شفاف به
مردم ،واقعیتها را برای افکار عمومی بیان
کرده و مشخص شود که چرا رئیس شورای
اسالمی شهر قم ،یک وزیر را که دارای سابقه
درخشان در خدمترسانی به ملت شریف
ایران اسالمی است ،دروغگو و سخنان وی
را کذب خطاب کند و بدین واسطه جایگاه
شهر مقدس قم را متزلزل کند».
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معافیتهاللاحمرازمالیات
مغایرالیحهبرنامهششماست
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 گفتوگو با خانه ملت ،درباره درخواست
رئیس جمعیت هاللاحمر مبنی بر معاف شدن هالل احمر به عنوان
نهاد عمومی از مالیات ،گفت« :بر اساس ماده  4برنامه ششم توسعه،
به منظور تحقق صرفهجویی در هزینههای 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
میشوند».
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه
نهادهای مردمی و عامالمنفعه زیادی در کشور وجود دارد ،گفت:
«اگر مبنای معافیت مالیاتی جمعیت هالل احمر را بر عامالمنفعه و
مردمی بودن قرار دهیم میتوان گفت تعداد زیادی نهاد عامالمنفعه
و مردمی در کشور وجود دارد که از پرداخت مالیات معاف نبوده
و در حال حاضر به دولت مالیات میپردازند .بنابراین هیچگونه
ضرورتی ندارد که جمعیت هالل احمر از پرداخت مالیات معاف
شود».

کمیسیونبهداشتمصوبهای
برایالحاقتامیناجتماعی
بهبیمهسالمتندارد

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 امینیفرد با بیان اینکه کمیسیون
بهداشت ودرمان مجلس هیچ جهتگیری به نفع هیچ یک از
وزارتخانهها برای تجمیع بیمهها ندارد ،افزود« :اعضای کمیسیون
بهداشت تنها مصالح عمومی را در نظر میگیرند و تعامل خوبی را با دو
وزارتخانه بهداشت و کار در پیش گرفتهاند ».نماینده مردم ایرانشهر
در مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد« :کمیسیون بهداشت در برنامه
ششم توسعه مصوبهای دارد مبنی بر آنکه سازمان بیمه سالمت دارای
هویت مستقل حقوقی شود تا تمام بیمهها به جز بیمه تامین اجتماعی
و نیروهای مسلح تجمیع شوند ».وی یادآور شد« :کمیسیون بهداشت
هیچ مصوبهای مبنی بر الحاق بیمه تامین اجتماعی به بیمه سالمت
ندارد .حتی کمیسیون از سرمایهگذاری بیشتر تامین اجتماعی در
حوزه درمان نیز استقبال میکند».
امینی فرد تاکید کرد« :همواره یکی از ایراداتی که به کمیسیون
بهداشت مجلس وارد شده آن است که سیاستگذاری و ارائه خدمت
نباید تجمیع شود ،درحالی که بر اساس بند  7سیاستهای کلی
سالمت آمده تا تولیت به وزارت بهداشت واگذار شود .قسمت دوم
بند  7نیز تصریح میکند 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 بیمهای را ناشی از فعالیت صندوقهای بیمهای متفاوت
خواند و گفت« :همپوشانی بیمهها بدان معنا است که یک نفر از چند
بیمه استفاده میکند .اما خال اینجا است که یک نفر از هیچ بیمهای
برخوردار نیست؛ لذا این معضالت از جمله مواردی است که همواره
جزو دغدغههای کمیسیون بوده و الزم است با تجمیع بیمه ها مرتفع
شود».

کمتر از دو ماه از رسانهای شدن موضوع
زیرمیزی6هزارو500دالریازیکبیمارعراقی
میگذرد؛ اتفاقی که در یکی از بیمارستانهای
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
میشد ،بهطور غیرقانونی درخواست  7هزار
دالر میکند که این مسئله منجر به سکته همسر
بیماروتبعاتبعدیمیشود.
بیگمان برخوردهای اینچنینی با
گردشگران سالمت و دیگر اشخاصی که
پای به کشور ما میگذارند ،نه در شأن مردم
بافرهنگ ایران است و نه با اهداف و معیارهای
جذب گردشگر در حوزه سالمت و دیگر
حوزهها همخوانی دارد .از طرفی باتوجه به
کمبود منابع در حوزه سالمت که طرح بزرگی
همچون طرح تحول سالمت را هم به استیصال
کشانده است ،میتوان همچون بسیاری از
کشورهای توسعهیافته دنیا ،به منابع سرشار
عاید از «گردشگری سالمت» چشم امید
داشت .به شرطی که تولیت بهداشت و درمان
این سرزمین ،به گردشگری سالمت به عنوان
یک منبع درآمد پایدار نگریسته و سعی در رفع
نواقصآندرحیطهمسئولیتخودنمایند.
اعطای مجوز به  ۱۰۵بیمارستان
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
مامیآید،حکمسفیرایرانرادارد».
به نقل از ایسنا محمدپناهی از اعطای
گواهینامه « IPDدپارتمان پذیرش بیماران
بینالمللی» به  ۱۰۵بیمارستان خبر داد و گفت:
«تاکنون  ۱۷دفتر خدمات مسافرتی دارای بند
ب (اجرای تور) مجوز «گردشگری سالمت»
گرفتهاند و  ۲۲شرکت دیگر نیز در نوبت
دریافت این مجوز هستند ».وی در جریان

بازدید خبرنگاران از مراکز درمانی استان
البرز که در زمینه گردشگری سالمت فعالیت
دارند ،گفت« :گردشگری سالمت حوزه
خوبی است که به این سادگی نمیتوان وارد
آن شد ،با این حال تعدادی از بیمارستانها و
شرکتهای گردشگری موفق شدهاند مجوزها
و گواهینامههای مربوط را دریافت کنند که
اسامی آنها در سامانه سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری و همچنین وزارت بهداشت
در حال ثبت است ،تا در دسترس عموم قرار
گیرد ».پناهی درباره همراهی وزارت بهداشت
برای ساماندهی گردشگری سالمت با توجه
به فعالیتهای موازی که در گذشته صورت
گرفتهاظهارکرد«:وزارتبهداشتتاکنونبسیار
همراه بوده و همگراییهای خوبی داشته است.
شورایراهبریگردشگریسالمتکشورنیزبه
همین منظور تشکیل شد تا این همگرایی بین ۵
دستگاه دخیل در گردشگری سالمت ،صورت
گیرد».دبیرشورایراهبریگردشگریسالمت
سپس به گوشهای از فعالیتهای شورای
راهبریگردشگریسالمت اشارهکردوافزود:
«اقداماتانجامشدهشاملابالغ  IPDوصدور
مجوزگردشگریسالمتبهشرکتهااست.هر
یک از این اقدامات راهی برای مقابله با داللیها
بوده،چراکهاکنونهرشرکتخدماتمسافرتی

دارایکدمشخصیاستکهدروزارتبهداشت
ثبتشدهوبرهمیناساسمسؤولیتبیماررااز
صفر تا صد باید به عهده بگیرد .از طرف دیگر
تنها بیمارستانهایی که گواهی  IPDدارند،
میتوانندبااینشرکتهاکارکنند».
وی که وضعیت ایران را در گردشگری
سالمت خوب توصیف می کند ،درباره تاثیر
اشتباهات پزشکی که اخیرا گزارشهای
زیادی از آن موجود است ،بر گردشگری
سالمت گفت« :بدنهی اصلی نظام سالمت و
پزشکانرااشخاصبسیارزحمتکشیتشکیل
دادهاند .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
سرخوردگی مردم شده است ،اما صراحتا
باید گفت که بخش عمدهای از نظام پزشکی
به سختی کار میکند و سالم است ».پناهی در
عین حال تاکید کرد« :محور اصلی گردشگری
سالمت ،پزشک مسؤول فنی سالمت است که
اگرتخطیکندحتماباویبرخوردخواهدشد».
نائبرییسانجمنتوسعهخدماتگردشگری
سالمتدرپاسخبهاینپرسشکه برچهاساسی
گفتهمیشودتخلفاتاینحوزهکمتربودهوقتی
اعتراض بیماران بینالمللی درباره خدمات

درمانی شهرهای مشهد ،اصفهان و شیراز باال
است ،اظهارکرد«:مانخستبایدزیرساختها
و قاعده کلی گردشگری سالمت را ترسیم کنیم
و بعد دنبال تخلفات بگردیم .قاعده کلی ما این
است که هیچ مریضی در کلینیکهای ما وارد
نمیشود،مگراینکهازقبلثبتشدهباشد،یعنی
پذیرش در بیمارستان مشروط به آن است که
مشخصاتبیمارخارجیراثبتکندتابهسیستم
وزارتبهداشتواردشود».ویدرباره تکلیف
بیماری که توسط داللها برای درمان در ایران
اقدام میکند و با مشکالتی مواجه میشود،
نیز گفت« :ما کار را شروع کردهایم تا نهادینه
شود .مساله این است که قبال هیچ اطالعات و
مشخصاتیثبتنمیشد».
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:
«مهمترینویژگیگردشگریسالمتآناست
کهبیمارانوگردشگرانباتکریمواردمیشوند.
در گردشگری سالمت عالوه بر این که قیمت
خدمات مناسب است ،کلینیکهای 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 میآید ،حکم سفیر ایران را دارد .ارائه خدمت
خوب بهترین تبلیغ برای ما است ».دبیر شورای
راهبری گردشگری سالمت در ادامه ۲۵،کشور
آسیایی را که با ایران مشابهات و مراودات
فرهنگیدارند،بهعنوانبازارهدفگردشگری
سالمت ،ذکر کرد و افزود« :بیشترین مراجعان
برای درمان در ایران از کشور عراق است .سالی
یک میلیون عراقی برای زیارت به ایران میآید
که  ۲۵درصد آنها انگیزه درمان نیز دارن د .بعد
از آن ،جمهوری آذربایجان و کشورهای حوزه
خلیج فارس و عربی بیشترین مراجعهکنندگان
درمانیبهایرانهستند».ویبابیاناینکهبیشترین
استقبال خارجیها برای کاشت مو ،جراحی
پالستیک و درمان بیماریهای صعبالعالج

نایب رئیس مجلس تاکید کرد

تجمیع بیمهها نباید حقوق کارگران را ضایع کند
«تجمیعبیمهها»مهمترینموضوعداغمرتبطبااقتصادسالمت،اینروزهادر
مجلسوکمیسیونتلفیققراراستتعیینوضعیتشود.مبحثیکهبالغبرچندین
سال است بحثهای مختلف موافقان و مخالفان را در پی داشته و اکنونکه قرار
است برنامه ششم توسعه بهعنوان سند راهبردی تدوین و تدبیر سیاستهای
پنج سال آینده کشور در مجلس تصویب شود و به مرحله اجرا برسد ،یکبار
دیگر صفآرایی جدی موافقان و مخالفان را به همراه داشته است .مخالفان و
موافقان هیچیک در اصل ضرورت و کارایی تجمیع بیمهها در ارائه خدمات
بهینه به شهروندان تشکیکی ندارند و اصل ماجرا و نقطه افتراق آنجایی شکل
میگیرد که فعاالن حقوق کارگری ،وزارت کار و دیگر ارکان متعلق به آن و
شماریازنمایندگانمجلسمتفقالقولهستندکهدراختیارگذاریمنابعسازمان
تأمین اجتماعی در قالب یکسانسازی منابع درآمدی بیمهها 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
ایننظرضمنتأکیدبرآنکهسیاستهایکالنتدوینیونیزقانوناساسیتکلیف
تجمیع را بر عهده وزارت بهداشت ،قرار داده ،تأکید میکنند که با تجمیع بیمهها
همه مردم از خدمات یکسان بهره برده و از منابع بیمهها منتفع میشوند و هیچ
اجحافی به هیچکس روا داشته نمیشود .حال در آستانه تعیین تکلیف مبحث
تجمیع بیمهها در کمیسیون تلفیق مجلس ،نایبرئیس مجلس و از چهرههای

@sepidonline

تأثیرگذارپارلمانکهازمخالفانطرحتجمیعمنطبقبارأیونظروزارتبهداشت
است ،با صراحت تأکید کرده است که مجلس مصوبهای که برخالف منافع
کارگران باشد از تصویب نخواهد گذراند ،پیامی آشکار به اعضای کمیسیون
تلفیق و نیز مسئولین وزارت بهداشت که مخالفان بههیچروی درصدد تمکین در
برابر رأی و نظر آنان نیستند و میخواهند سازوکاری مرضیالطرفین را از پاالیه
مجلسبگذرانند.
مجلس حقوق کارگران را ضایع نمیکند
نایبرئیس مجلس با اشاره به اینکه مجلس قانونی در جهت تضعیف حقوق
کارگرانتصویبنمیکند،بهخانهملتگفت«:بایدمنابعبخشسالمترادرجهت
خدماترسانیبهترادغامکرد».دکترمسعودپزشکیاندرخصوصجداییبخش
درمانسازمانتأمیناجتماعیباهدفتجمیعبیمهها،گفت«:درمجلسقانونینباید
تصویبشودکهبهضررکارگرانوتأمیناجتماعیتمامشود،درنتیجههیچقانونی
نبایددرجهتتضعیفحقوقکارگراندرمجلسبهتصویبرسد».
وی با اشاره به اینکه قانون خالف منافع کارگران را در مجلس تصویب
نمیکنیم ،افزود «:اگر منابع موجود در بخش سالمت تجمیع شوند ،میتوان در
خدمترسانی به مردم باقدرت بیشتری عمل کرد ،همچنین اگر نحوه اخذ حق
بیمه و منابع سالمت از افراد مشابه باشد دیگر نیازی به وجود ۲یا چندین صندوق

www.sepidonline.ir

بوده،گفت«:ایراندرسالگذشتهازمحلجذب
گردشگرانی که برای درمان آمدند ،نزدیک به
1/2میلیارددالردرآمدکسبکردهاست».پناهی
در عین حال ایران را کشوری ناشناخته برای
گردشگران سالمت دانست و گفت« :تاکنون
اطالعرسانیدرستیدر اینباره نشده است .این
حوزه خاص است و کشورهای دیگر خدمات
ایران را خیلی نمیشناسند .از طرفی بیشتر آنها
با خانواده برای تفریح و گردش به ایران میآیند
که در کنار آن برای درمان هم اقدام میکنند».
دبیر شورای راهبری گردشگری سالمت
درباره برنامهریزی برای جذب گردشگرانی
از  25کشور هدف توضیح داد« :اعتقاد ما بر این
است که نباید مباحثی را مطرح کرد که نشدنی
است .در شرایطی که هنوز برای  ۲۵کشوری
که شباهتهای فرهنگی داریم ،برنامهریزی
نکرده ایم ،چطور میخواهیم برای بازارهای
دیگریهمچون اروپا برنامهریزی داشتهباشیم.
ما نمیخواهیم برای آمدن گردشگر و بازاریابی
تبلیغ کنیم ،چون با توجه به پیشینه پزشکی
ایران ،ناخواسته تقاضا داریم .فقط باید برای آن
برنامهریزی کنیم که ما هم درحال انجام این کار
هستیم ».وی سپس درباره استفاده گردشگران
از ویزای «سالمت» که به نسبت سایر ویزاها،
قیمت مناسبتری دارد ،اظهار کرد« :این
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 میآیند ،انگیزهشان
درمانهماست،ولیوقتیبهآنهاگفتهمیشود
ویزایسالمتبگیرید،نگرانمیشوندکهفقط
به درمان محدود شوند .متاسفانه اطالعرسانی
درستی در اینباره نشده است ».پناهی همچنین
با تاکید بر اینکه الزمه توسعه گردشگری
سالمت تمرکززدایی است ،گفت« :اگر قصد
بر رونق گردشگری سالمت و درآمدزایی از آن
است،نبایدفقطتجهیزاتوعلمآنرابهپایتخت
و مراکز خاصی از کشور محدود کرد ،باید تمام
ظرفیت موجود را به کار گرفت تا نتیجه دلخواه
رابگیریم».

نیست» پزشکیان ادامه داد «:اما اگر روشهای مختلفی برای دریافت حق بیمه
وجودداشتهباشدصندوقهایبیشتریدرجامعهتشکیلمیشودولیبایدتأکید
کرد که همه مردم در تمامی جایگاهها 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
اجتماعینیست،گفت«:منابعدرمان،هزینههاوخدماترسانیدرحوزهسالمت
باید تعریفشده باشند ،باید برای همه مردم خدمات برابر و بسته خدمتی یکسان
به وجود آورد .بنابراین برای این اقدام باید منابع حال حاضر را جمعآوری کرد
و راهی جز این نیست؛ اما علت مخالفتها در این زمینه این است که اگر تجمیع
بیمههاصورتگیردسهمفقرادادهنمیشودوسهمفقرادرتأمیناجتماعیحیف
میشودواینموضوعخیلیهمبیربطنیست».نایبرئیسمجلسباتأکیداینکه
این خطر را باید بهنوعی جبران کرد ،تصریح کرد «:نباید سهم کارگر را در جبران
هزینهای قرار داد که دولتباید سهمخود را پرداخت کند که این کار را نمیکند».
درنهایت...
سخنان پزشکیان فارغ از جایگاه وی بهعنوان وزیر بهداشت سابق که او را
متخصصیحاذقدراینعرصهقرارمیدهدازآنجهتکهویباعنواننایبرئیس
مجلسوفردیبرخوردارازکاریزمادرمجلساستنیزبسیارحائزاهمیتبودهوتا
حدودیرویکردکالنمجلسدرخصوصفرآیندتجمیعبیمههاراهویدامیکند.
رویکردیکهنقطهثقلوگرانیگاهآنعدمهمراهیبانظرطیفیاستکهمیخواهند
تجمیعبیمههاراتحتچارتسازمانیوزارتبهداشتپیگیریکنند.مجلسیها
نظرشان بر این است که تجمیع بیمهها بالمانع و الزم است مشروط بر آنکه منابع
سازمانتأمیناجتماعیتحتاختیاروزارتبهداشتقرارنگیرد.
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جامعه آزمایشگاهی در مقابل وزارت بهداشت «نشست دوستانه» برگزار کرد

ی پاسخ با شاخه گل!
یب 
طرح درخواستها 

سپید:بیش از پانصد نفر از جامعه آزمایشگاهیان کشور به دلیل پیگیری مطالبات
صنفی و خواستههای اجرانشده خود روز گذشته در مقابل وزارت بهداشت در
تاالر وزارت بهداشت جمع شدند .جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور که برای
وزیر بهداشت گلسرخی آورده بودند ،درخواستهای خود را در پالکاردهایی
نوشته و مدتی مقابل وزارت بهداشت ایستادند.
حبیباهلل فاضلیان ،رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور ضمن تشکر از وزیر
بهداشت به خبرگزاری مهر گفت« :در حقیقت وزیر بهداشت نخستین کسی
است که بلندترین قدمها را برای رهایی جامعه آزمایشگاهی از گمنامی برداشتند
و ذکر نام «تجمع اعتراضآمیز» به آن برای نان درآوردن است».
او افزود« :دلیل اصلی آزمایشگاهیان برای حضور در تاالر همایشهای 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 خواستههای جامعه
آزمایشگاهیان را اینگونه شرح داد« :باید توجه داشت که علیرغم پیگیریهای
وزیر بهداشت به نظر میرسد بدنه وزارت بهداشت در اجرای این مطالبات و
درخواستها همکاری مناسبی نمیکند و این مسئله سبب کندی اجرای برنامهها
شده است ».او ضمن پافشاری و تأکید بر ضرورت لحاظ شدن درجه  3بر مشاغل
سخت و زیانآور برای همه کارکنان فنی آزمایشگاهها خواستار تسریع اقدام و
عمل به دستور صریح وزیر بهداشت با قید فوریت در خصوص تسری الیحه
ارتقای بهرهوری به کارکنان آزمایشگاهها شد.
فاضلیان در ادامه گفت« :اجرای طرح رتبهبندی 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 آزمایشگاهها از
پیامدهای کیفی ناشی از حضور غیرآزمایشگاهیان میدانیم».
او همچنین از شورای عالی آموزش وزارت بهداشت و درمان ،خواستار اجرای
دستور مؤکد وزیر مبنی بر ضرورت بازگشایی و احیای دکترای حرفهای علوم
آزمایشگاهی و ضرورت محدودسازی ورودی دانشگاهها 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 عالیترین اقدام خداپسندانه در جهت مدیریت کلیه مشکالت
و مسائل مبتال به این حوزه میدانیم و از مجلس محترم شورای اسالمی لحاظ
کردن این طرح را در اولویتهایشان خواهانیم».
با واگذاریهای بیرویه مخالفیم
وی با اشاره به مخالفت با واگذاری بیرویه آزمایشگاهها که تهدید جدی برای
امنیت شغلی آزمایشگاهها است ،خاطرنشان کرد« :واگذاری بیرویه آزمایشگاهها
بهغیراز کارکنان آزمایشگاهها جفا است و واگذاری آن بهغیراز ایرانی جنایت
است لذا خواستار توقف و عندالزوم اقدام هدفمند با اولویت کارکنان و حمایت
همهجانبه از آنها هستیم».

گزارش
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 رستورانهای
تبریز خریداری شده است و بر اساس تحقیقات پرونده و بررسی محتوای
دوربینهای 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 سالهای
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

اعالم نتایج آزمون دستیار پزشک
خانواده تا اواخر هفته

ایسنا :رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از
اعالم نتایج آزمون دستیار پزشک خانواده تا پایان هفته جاری خبر
داد .محمدحسین پورکاظمی اظهار کرد« :بالغ بر  110نفر 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  60نفر پذیرش میشوند ».وی
تصریح کرد« :آزمون دستیاری پزشک خانواده  200سوال داشت که
این سواالت در مجموع  600نمره دارد و هر داوطلبی که  150نمره
کسب کرده باشد میتواند در مصاحبه این آزمون شرکت کند».

خبر

کمبود رادیولوژیست ،ارتوپد و جراح

براساس گزارشها اعضای شرکتکننده در تجمع ،از استانهای مختلف همچون
اصفهان ،شیراز ،خوزستان ،بندرعباس ،همدان ،سمنان ،قم و  ...حضور یافته
بودند و با در دست گرفتن پالکاردهایی خواستار اجرای خواستههایشان بودند.
مجتبی حیدری ،عضو هیئتمدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور نیز به
خبرگزاری صداوسیما گفت« :قانون بهرهوری و مشاغل سخت و زیانآور از
سال  66جزومطالبات قانونی دانشآموختگان رشته علوم آزمایشگاهی بوده
است .این قوانین سالهاست در پی غفلت مسئولین در مورد جامعه آزمایشگاهیان
کشور اجرایی نمیشود».
او افزود« :بحث رتبهبندی مشاغل تاکنون شامل حال حرفه آزمایشگاه نبوده
است .براساس این رتبهبندی بررسی حضور افراد غیر مرتبط در محیط آزمایشگاه
ازجمله رشتههایی همچون میکروبیولوژی و ژنتیک سالهاست پیگیری نشده
و ما در قالب این تجمع کام ً
ال قانونی به دنبال پیگیری مطالبات خود هستیم».
تجمع با نشست دوستانه؟
فاضلیان با اشاره به نامیدن عنوان «تجمع اعتراضآمیز» به حضور آزمایشگاهیان
در تاالر همایشهای وزارت بهداشت در برخی رسانههای غیررسمی ،تأکید
کرد« :با احترام به همه اصحاب رسانه ،اجازه نخواهیم داد که احیانا کسی درد

آزمایشگاهیان را پلههای ترقی خود قرار دهد و حضور ما را به شکلهای مختلف
بهعنوان اعتراض جلوه دهد و از آن سوءاستفاده کند».
این در حالی است که حبیباهلل فاضلیان در نامهای که به رهبری نوشته بود برای
برگزاری «تجمع مسالمتآمیز بهصورت گسترده و بهعنوان آخرین راهکار» اجازه
خواسته بود .همچنین حیدری ،عضو هیئتمدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی
کشور در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت« :این تجمع به دنبال پیگیری
خواستههایی منطقی ازجمله اجرای قوانینی است که طی سالهای گذشته در
خصوص فعاالن این رشته تخصصی مغفول مانده است که یک نمونه آن دکترای
حرفهای علوم آزمایشگاهی است که سالهاست پیگیری نمیشود».
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت نیز برگزاری تجمع از
سوی جامعه آزمایشگاهیان را تکذیب کرد و گفت« :برخالف اخباری که در برخی
رسانهها منتشرشده ،نشست اعضای انجمن علوم آزمایشگاهی با مسئوالن وزارت
بهداشت در فضایی آرام در قالب شرکت در همایش برگزار شد و مشکالت و
درخواستهای آنها مورد پیگیری قرار گرفت ».او در ادامه از حضور برخی از
مدیران وزارت بهداشت از حوزههای درمان ،توسعه و آموزشی در قالب یک
پنل تخصصی برای پاسخ به سواالت اعضای جامعه آزمایشگاهیان خبر داد.

آخرین اخبار در مورد پرونده پزشک تبریزی

همه چیز گفته نشد ،اما...

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» .
مدیرکلدفتربازرسیوزارتبهداشت،کهدرحاشیههمایشهماندیشیادارههای
بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه پنجم کشور در شیراز ،با خبرنگارها
صحبتمیکردگفت«:هنوزتخلفیثابتنشدهاستو دادگاهدراینزمینههررایی
صادر کند قابل احترام است ما تابع قانون هستیم  ،هیچکس بهخاطر پزشک بودن یا
پزشکنبودننمیتواندازقانونسربازبزند،دراینزمینههماگرانگیزههایشخصی
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».
جمعبندی 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 شود17 ».مهرماه بود که خبر مسمومیت شدید اعضای خانواده
یک پزشک تبریزی مردم را بهتزده 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 داغتر کرد تا جایی که مراسم تشییعجنازه 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 میرسد.

وبدا:معاوندرمانوزارتبهداشتازاعالمنتایجتوزیعفارغالتحصیالن
تخصصی پزشکی در سال جاری خبر داد و گفت« :در سال جاری
حدود  ۲۰۰۰نفر پزشک متخصص در  ۲۷رشته تخصصی در  ۳۷۸شهر
و  ۵۷۰بیمارستان توزیع میشوند ».محمد آقاجانی افزود« :از این تعداد
حدود  ۱۶۰۰پزشک متخصص به مناطق محروم اعزام میشوند .بر این
اساس فرایند ثبتنام فارغالتحصیالن رشتههای تخصصی پزشکی از
تاریخ  ۱۹مهرماه در سایت توزیع نیروی متخصص آغاز شد و محل
خدمت فارغالتحصیالن متعهد عام رشتههای تخصصی پزشکی اعالم
شد ».او گفت« :محل خدمت فارغالتحصیالن مطابق با دستورالعمل
توزیع نیروهای تخصصی و بر اساس سهمیه دانشگاهها ،انتخابهای
انجامشده ،امتیازات مکتسبه افراد و پس از کسر متعهدین خاص از
سهمیه کل توسط نرمافزار تعیینشده است .او بابیان اینکه توزیع این
نیروهایتخصصیدرکشورمیزان
قابلتوجهی از نیازهای درمانی
هموطنان را تأمین میکند ،گفت:
«همچنان در برخی رشتههای
تخصصی با کمبود مواجهیم و
دربرخیرشتههامانندرادیولوژی،
ارتوپدیوجراحیاعصابکمبود
شدیدی داریم».

نظامپزشکی

فارغالتحصیالنتربیتبدنیاجازه
مداخلهدرامورپزشکیراندارند

نظام پزشکی :شورای عالی نظام پزشکی در مورد دخالت فارغالتحصیالن
مقاطع مختلف تربیتبدنی و علوم ورزشی در امور درمانی و پزشکی
بیانیهای را صادر کرد .در بخشی از این بیانیه آمده است« :وزارت بهداشت،
متولی اصلی حراست از سالمت جامعه بوده و فارغالتحصیالن رشتههای
زیرمجموعهوزارتعلوممانندتربیتبدنیخصوصادرمقاطعتحصیالت
تکمیلی تربیتبدنی و علوم ورزشی ،درصورتیکه 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 نمیکنند ،لذا مجاز به هیچگونه دخالت مستقل در
امور درمانی و پزشکی ،توانبخشی و تغذیه و انجام تبلیغات در حیطه
سالمت جامعه و همچنین معاینه و پذیرش و درمان بیماران و پوشیدن
روپوش سفید بهعنوان خط قرمز فعالیت حرفهای نبوده و صرفا تا حد
پیشگیری از بروز بیماری و ناهنجاریهای اسکلتی -عضالنی و در
ارتباط با جمعیت سالم مجاز به فعالیت هستند ».در بخش دیگری از
این بیانیه آمده «:تصمیمگیری در
مورد لزوم ادامه و نحوه پذیرش
دانشجو و شرح درس و سایر ضوابط
آموزشی و حرفهای و قانونی در
اینگونه رشتهها باید توسط معاونت
آموزشی وزارت بهداشت و سازمان
نظام پزشکی صورت گیرد».

مدیران بیمارستانها و صاحبان صنایع پزشکی و دارویی
آیـا مـیدانـیـد ...

«سپیـد» تنها روزنامه پزشکی کشور و خاورمیانه است؟
اغلب افراد جامعه پزشکی هر روز «سپیـد» را مطالعه میکنند؟
«سپیـد» هر روز برای پزشکان ،مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال میشود؟

آگهی جذب نیروی انسانی در حوزههای پزشکیتان را به ما بسپارید
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همین امروز با ما تماس بگیرید:
تلگرام09901981725 :
تلفن22887355 – 22887354 :
ایمیلpr@sepidonline.ir :
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بارگیری محموله  60تنی دارو و

ادعای مضر بودن فلوراید باالی خمیردندانها تبلیغاتی و نادرست است

تجهیزات پزشکی برای زائران

مهر :رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هاللاحمر از
بارگیری  60تن محموله شامل  250قلم دارو و  80قلم 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  6تریلر بارگیری شده و از طریق مرز زمینی به
عراق ارسال میشود ».رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت
هالل احمر از بارگیری  60تن محموله شامل  250قلم دارو و
 80قلم تجهیزات درمانی خبر داد و افزود :این داروها به تفکیک
برای پشتیبانی چادرهای درمانی مسیر نجف تا کربال ،درمانگاه های
نجف ،کربال ،سامراء ،کاظمین ،ح ّله و کوت و همچنین چادرهای
درمانی مستقر در کربال و نجف به عراق ارسال میشود .به گفته
او امسال همه چادرهای درمانی هاللاحمر در عراق به تجهیزات
خاص پزشکی از جمله دستگاه الکتروشوک ،نوار قلب ،اکسیژنساز
و  ...مجهز شدهاند .همچنین پیشبینی میشود میزان زائران ایرانی
در اربعین امسال  2تا  2/5برابر بیشتر شود.
مرعشی با اشاره به اینکه با توجه به تجربه سالهای قبل ،امسال
میزان داروهای تخصصی بیشتر شده است ،افزود« :توصیه میشود
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».

مردم نگران نوع و شرکت سازنده

واکسن آنفلوآنزا نباشند

کارشناس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
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 منطقهای بیماریهای حاد
تنفسی دانشگاههای علوم پزشکی استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار
کرد« :بیماری آنفلوآنزا و سایر بیماریهای تنفسی ،در واقع بیماریهای
سرما دوست هستند و انتظار داریم شیوع و بروز بیماریهای حاد
تنفسی از جمله بیماری آنفلوآنزا در کشور با افزایش سرما ،افزایش
صعودی پیدا کند ،اما با اقداماتی که انجام میدهیم از شیوع باالی
بیماری جلوگیری میکنیم ».او افزود« :بیماری آنفلوآنزا انسانی در
مناطق شمالی و غربی کشور که در حال حاضر سرما شایع شده،
خودش را نشان میدهد که الزم است مردم با رعایت بهداشت فردی
و اجتماعی از گسترش انتقال آن جلوگیری کنند ».کارشناس اداره
مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تصریح
کرد« :در بیماری آنفلوآنزا و بیماریهای واگیردار تنفسی اصل بر
رعایت بهداشت فردی است ،اما در مباحث پیشگیری یکی از روشها
واکسیناسیون است ».دادرس خاطرنشان کرد« :اگر عالئم بیماری
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،
شستوشوی مرتب دستها ،تهویه هوای مناسب محل کار و زندگی،
از احتمال انتقال بیماری به خود و به دیگران جلوگیری کند».
دادرس خاطرنشان کرد« :ما توصیه میکنیم گروههای 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».

بدون فلوراید
فایدهای
ندارد!
ویدا ربانی

سپید :چندی پیش محمد دوالبی ،عضو انجمن شویندهها
میزانفلورایدخمیردندانهایخارجیراباالدانستهوگفته
بود فلوراید به دلیل مضراتی که دارد باید از خمیردندانها
حذف شود .کاری که برای مثال در خمیردندانهای
ذغالی انجامشده است .این سخنان در حالی است که
دندانپزشکانمعتقدندموفقیتدندانپزشکیبرایکاهش
پوسیدگی مدیون استفاده از فلوراید است و حذف آن
را کاری بسیار اشتباه میدانند.
محمد دوالبی ،عضو انجمن صنایع شوینده در
گفتوگویی که با خبرگزاری فارس داشت به سهم 75
درصدی خمیر دندانهای وارداتی در بازار خمیر دندان
ایران اشاره کرده و گفت« :ساالنه 1/2میلیارد دالر بابت
واردات خمیر دندان به کشور هزینه میشود».
این عضو انجمن صنایع شوینده با بیان اینکه معموالً
شرکتهای 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 دندانها حذف شود.
وی میزان مصرف خمیر دندان را در کشور 300میلیون
تیوب اعالم کرد و گفت« :در چنین شرایطی شرکتهای
خارجی حاضر در صنایع ایران ،با سوداگری نسبت به
تولید این محصوالت با سدیم فلوراید اقدام و برخی
در اینکه استانداردها که مصرف  1500میکروگرم سدیم
فلوراید را در خمیر دندان مجاز اعالم میکند ،به عنوان
مرجع خود مطرح میکنند ،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 دندانهای 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 نمیرساند و نسبت به سایر خمیر
دندانهای سفید کننده نیز برتری دارد.
به گفته وی ،خمیر دندانهای ذغالی توانسته 10
درصد از سهم خمیر دندانهای خارجی را در بازار
داخلی کسب کند.
وی همچنین با بیان اینکه حدود  80تا  90درصد
مواد اولیه الزم برای تولید خمیر دندانهای ذغالی از
داخل تامین میشود ،گفت «:به زودی خمیر دندانهای
نانو که مانند خمیر دندانها ذغالی فاقد سدیم فلوراید
هستند در کشور به تولید خواهد رسید».
حذف فلوراید از خمیردندان بسیار اشتباه است
زهرا قربانی ،استادیار بخش سالمت دهان و
دندانپزشکیاجتماعیدانشگاهشهیدبهشتیدرگفتوگوبا
«سپید» وجود فلوراید در خمیردندا ن را ضروری دانسته و
میگوید«:طبق شواهدی که ما دائما با آن در تماس هستیم
میزان فلورایدی که در خمیردندان بوده کام ً
ال ایمن است
و حتی برخی از کارخانهها خمیردندان با فلوراید بیشتر از
1 000پیپیامتولیدمیکنندتااثرپیشگیرانهبیشتریداشته
باشد .خمیردندان حاوی فلوراید روشی بسیار ایمن است
که در همه دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و در  50سال
گذشتهعلتاصلیکاهشپوسیدگیاستفادهازخمیردندان
حاوی فلوراید بوده است .حذف فلوراید از خمیردندان
کار بسیار اشتباهی است و ادعایی که مطرحشده به نظر
من تنها تبلیغاتی است برای کار خودشان».

تأثیرات درازمدت خمیردندان ذغالی مشخص
نیست
زهرا قربانی با بیان اینکه در مورد خمیردندانهای
ذغالی باید منتظر باشیم این خمیردندانها وارد بازار شوند
و مدتی بگذرد ،میگوید«:ممکن است مطالعاتی که روی
این خمیردندان انجامشده است ،نتایج خوبی داشته باشد
اما باید متوجه بود که ذغال میتواند اثرات مخرب بر لثه
داشته باشد و باید در مورد این خمیردندانها پژوهشهای
بیشتری انجام شود .این خمیردندانها باید  5تا 10سال
مورداستفاده قرار بگیرد تا اثرات آن مشخص شود و
قابل مقایسه باشد .این در حالی است که فلوراید جواب
خود را پس داده است کام ً
ال قابلاطمینان و مورد تائید
است .در علم دندانپزشکی هیچگاه ذغال بهعنوان یک ماده
پیشگیریکننده کام ً
ال تائید شده باشد مطرح نبوده است
و الزم است تحقیقات بیشتری صورت بگیرد .در حال
حاضر نوعی از جلبکها و انواع گیاهان خاص هستند که
در ترکیبات خمیردندانها استفاده میشوند و تأثیراتی هم
دارند اما در مورد ذغال باید بررسیهای بیشتر و مطالعات
طوالنیتری انجام شود».
خمیردندان بدون فلوراید نقشی در پیشگیری از
پوسیدگی ندارد
افسانه پاکدامن ،دانشیار گروه سالمت دهان و
دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران در
گفتوگو با «سپید» با تأکید بر اینکه در حوزه دندانپزشکی
دو بیماری عمده وجود دارد ،میگوید« :این دو بیماری
یکی پوسیدگی و دیگری هم بیماریهای لثه است .برای
پیشگیری از بیماری لثه و حذف پالک از طریق مکانیکال،
استفاده از مسواک و نخ دندان بخش عمده کار را انجام
میدهد .برای پیشگیری از پوسیدگی الزم است که حتم ًا

از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده شود ،یعنی مسواک
زدن حتم ًا با خمیردندان حاوی فلوراید باشد».
پاکدامن بابیان اینکه برخی از خمیردندانها برای
افراد سیگاری تهیه و تولید میشود ،میگوید« :به این
خمیردندانها برخی مواد ساینده افزوده میشود که برای
افراد عادی ممکن است ضرورتی نداشته باشد .در این
نوع خمیردندانها مقدار یا نوع این مواد را تغییر میدهند.
درنتیجه این صحیح است که برخی از خمیردندانها
برای افراد سیگاری مناسبتر است .اما بههرحال انواع
و اقسام خمیردندان در بازار وجود دارد .برای مثال
در بازار خمیردندانهای گیاهی وجود دارد که اگر این
خمیردندانها فاقد فلوراید باشند برای پیشگیری از
پوسیدگی هیچ کارایی ندارند .بنابراین این مسئله که
برای تولید خمیردندان از چه موادی استفاده میشود،
حائز اهمیت است .خمیردندان افراد سیگاری یا کودکان
تفاوتهاییدارد.برخیازخمیردندانهاسفیدکنندهدارند
که نمای ظاهری دندان را کمی بهتر میکنند اما استفاده
از این نوع خمیردندانها 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  1000تا  1500پیپیام فلوراید دو بار در روز
توصیه میشود ،ممکن است بین خمیردندانهای ایرانی و
خارجی هم تفاوتهایی وجود داشته باشد .ما نیز در حال
انجام پژوهشی هستیم تا میزان فلوراید خمیردندانهای
خارجی را نسبت به خمیردندانهای ایرانی اندازهگیری
کنیم .برخی از خمیردندانهای داخلی از کیفیت خوبی
برخوردار هستند و میزان فلوراید آنها را هم که بررسی
کردهایم به نسبت خوب بوده است اما اینکه چه برندی
چه میزان فلوراید دارد هنوز مشخص نشده است».

زنگ خطری برای زنجیره تأمین دارو
ایسنا :رئیس سازمان غذا و دارو بزرگترین مشکل اقتصادی داروخانهها را ناشی از عدم پرداخت مطالباتشان
از سوی سازمانهای بیمهگر عنوان کرد و هشدار داد که ادامه این روند ،خطری برای زنجیره تأمین دارو است.
رسول دیناروند درباره مشکالت اقتصادی داروخانهها که اخیرا منجر به انتقاد انجمن داروسازان از عدم
گردش چرخه اقتصادی داروخانهها شد ،گفت« :مشکل عمده داروخانهها مربوط به بدهی سازمانهای بیمهگر
است که تأخیرهای زیادی دارند».
او با بیان اینکه البته وضعیت پرداختهای سازمان بیمه تأمین اجتماعی مقداری
بهتر است ،افزود« :این در حالی است که متأسفانه تأخیر سازمان بیمه سالمت
ایرانیان در پرداخت مطالبات داروخانهها زیاد است .بههرحال این گرفتاری است
که ایجاد شده و حتی این تأخیرها در پرداخت مطالبات برای بیمارستانها نیز
مسئلهآفرین شده و فقط برای داروخانهها مطرح نیست».
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه از طرفی گرفتاری داروخانهها این است که
حتی نمیتوانند پول شرکتهای دارویی را هم پرداخت کنند ،تأکید کرد« :بنابراین
با ادامه این شرایط واقع ًا چرخه تأمین دارو در کشور بهتدریج دچار خطر میشود».

اینوتک راه کسب مجوز را زیر چاقوی اطالعات میبرد
باشگاه خبرنگاران جوان :رییس انجمن تجهیزات پزشکی در نشست خبری دومین رویداد ملی اینوتک سالمت با بیان اینکه مسیری جدیدی
برای معرفی روشهای کسب مجوز به فنآوران دارد ،بیان کرد« :حرکتهای تصمیمسازانه در حوزه سالمت باید با توجه به نگاه بینالمللی انجام
شود .جهتگیری دانشگاهها روی ایدههای نوآورانه با نگرش اولویتدار ایجاد مقاالت علمی و  ISIمیتواند کمککننده باشد».
زهرا محمدی تصریح کرد« :اگر در سطح آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی به سمت تولید مقاالت پیش برویم موجب فخر علمی میشود.
البته صرفا ایجاد مقاالت نباید هدف باشد چراکه تولید ثروت از علم ورود به عرصههایی که موجب توانمندسازی اقتصادی ما میشود از اهمیت
بیشتری برخوردار است .ورود از فضای ملی به بینالمللی موجب رفع نیازهای آحاد جامعه میشود .البته نگاه بینالمللی قدرت البیگری را
افزایش میدهد ».او با اشاره به نقش تحصیالت تکمیلی در تولید محصول بیان کرد» :اگر
محصول خارج از حوزه سالمت باشد زودتر وارد بازار میشود اما محصوالت در حوزه
سالمت فرآیندهای پیچیده و طوالنیتری را پیشرو دارند ،اینوتک در پنل تجهیزات این
مقوله را زیر چاقوی جراحی اطالعات میآورد .دانشجویان ،فارغالتحصیالن و عالقهمندان
به تولید نوآورانه جذب و کسب مجوز را فرا میگیرند».
رییس انجمن تجهیزات پزشکی گفت« :تولیدکننده باید بداند محصول ساختهشده
نیاز به چه استانداردهایی از وزارت بهداشت دارد از طرفی اینوتک بحثهای تخصصی
را رتبهبندی کرده و تجارب تولیدکنندگان موفقی که به صادرکننده تبدیل شدند را در
اختیار فنآوران نوپا میگذارد».

دیناروند در زمینه میزان تأخیر در پرداخت مطالبات هم گفت« :در حال حاضر داروخانهها نزدیک به هشت
یا  ۹ماه طلب دارند و این بسیار زیاد است .در بیمارستانها نیز میزان مطالبات پرداخت نشده حدودا به یک
سال میرسد .این بدهیها به شرکتهای توزیع دارو هم منتقل شده است .یعنی شرکتهای 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 برونرفت از این مشکل ،اظهار کرد« :در این زمینه
مصوبهای از سوی مجلس در زمینه  8هزار میلیارد اوراق مشارکت تصویب شده و
بر همین اساس قول دادند که به زودی این مصوبه اجراییشود .بنابراین به محض
اینکه اجرای این مصوبه آغاز و این اوراق مشارکت برای بیمهها به پول تبدیل شود،
سازمانهای بیمهگر بدهیشان را به داروخانهها میپردازند ».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».

«نان لواش» متهم ردیف اول چاقی
باشگاه خبرنگاران جوان :مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد« :نان لواش سم نیست ،بلکه به دلیل پایین بودن میزان
سبوس ارزش تغذیهای کمتری دارد».
زهرا عبدالهی ضمن تکذیب برخی برداشتهای نادرست از گفتوگوی 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 نانهای 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 تغذیهای کمتری دارد؛ چرا که یکی از دالیل شیوع بیماریهای غیر
واگیر مانند دیابت ،بیمار یهای قلبی و عروقی ،چاقی و سرطانها به ویژه سرطانهای دستگاه
گوارش کاهش دریافت سبوس است».
عبدالهی با بیان این که دو سال پیش دامنه سبوسگیری از آرد نانواییها افزایش یافت،
تصریح کرد« :این میزان سبوسگیری بدون توجه به سالمت مردم تا  21درصد افزایش
یافتهاست .در همین راستا وزارت بهداشت برای حفاظت از سالمت مردم به صورت رسمی
درخواست بازنگری این میزان سبوسگیری 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
سالمتیشان ،استفاده از نانهایی باسبوس باالتر مانند سنگک و بربری است».
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نوجوانان به شدت آسیبپذیر هستند

برگزاری اولین سمینار تخصصی ازدواج

گروه سنی در خطر را دریابید

کودکان توسط جمعیت امام علی(ع)

سپید :طبق آمار معاونت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور 17 ،درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به سن
 18سالگی است .بر اساس آمار  9ماه اول سازمان ثبتاحوال ایران سال 94
اعالم شد بیش از  5درصد زنانی که در این مدت ازدواجکردهاند کمتر از
 15سال سن داشتهاند .مطالعات و شواهد موجود نشان میدهد که ریشه
بسیاری از معضالت زنان به ازدواج آنها در سنین کودکی برمیگردد.
ازجمله این معضالت میتوان به رشد بیرویه جمعیت بدون اوراق هویت
در مناطق حاشیه ،ثبت نشدن ازدواجها ،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 بهشدت میتواند عواقب تهدیدکننده سالمتی به همراه داشته
باشد .نداشتن آزادی رشد و استقالل شخصی ،آثار روانی – اجتماعی
و هیجانی بسیاری را میتواند به همراه داشته باشد .برای دختران اغلب
محدودیت به کار خانگی و برای پسران مواجهه با نقش نانآوری و
همسری ،چندان همخوانی با الگوهایی که جامعه در بعد وسیع از این
سنین ارائه میدهد ،ندارد .جمعیت مستقل امداد دانشجویی  -مردمی
امام علی (ع) نخستین بار توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف
در سال  1378فعالیتهای خود را آغاز کرده و باهدف ریشهکن کردن
فقر و کاهش آسیبهای اجتماعی و باال بردن سطح آگاهی عمومی عمده
فعالیتهای 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  17ساله جمعیت امام علی (ع)
در مناطق حاشیهنشین و معضل خیز شهرها و روستاهای محروم کشور
این سازمان مردمنهاد همواره شاهد پیامدهای ناگوار ناشی از ازدواج
در سنین کودکی در این مناطق بوده است .ازآنجاییکه اولین گام در
جهت رفع یک معضل شناخت دقیق و علمی آن است ،لذا لزوم بررسی
تئوریک و میدانی مسئله ازدواج زودهنگام در مناطق حاشیهنشین و
روستایی کشور بیشازپیش احساس میشود .ازاینرو ،جمعیت امام
علی (ع) در نظر دارد تا با برگزاری اولین
سمینار تخصصی ازدواج کودکان ،به بررسی
این پدیده از ابعاد فرهنگی -اجتماعی،
فقهی -حقوقی ،پزشکی و روانشناسی
بپردازد .آخرين اخبار مربوط به سمينار
را از طريق وبسایت آن دنبال كنيد:
http://nochildmarriage.
sosapoverty.org
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فرانک کالنتری
شاید این جمله را از پدر و مادرهای زیادی شنیده باشید
که «مشکالت فرزندان با بزرگ شدنشان بزرگتر میشود»
اما درواقع اینطور نیست ،مشکالت آنها بزرگ نمیشود
بلکه تغییر میکند و این والدین و مربیان هستند که باید
مهارت برخورد با این مشکالت را یاد بگیرند .در جامعه
امروز که سرعت تغییر بهشدت افزایشیافته هرروز باید
تمهید تازهای برای مواجه با بحرانهای این دوره اندیشید.
8آبان روز جهانی نوجوان و  13آبان روز دانشآموز 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 کوچکترین واحد اجتماعی است تا مدرسه و مسئولین
چالشیترین دوران رشد است .اما گاهی به نظر میرسد
آنچنانکه بایدوشاید جامعه آمادگی پذیرش این گروه را
که در آستانه ورود به جوانی هستند را ندارد .الزم نیست
برای درک این مسئله تحقیق گستردهای کرد .کافی است
ی یا مراکز تفریحی و
سری به لباسفروشی،کتابفروش 
فرهنگی بزنید تا بفهمید نوجوانان در هیچ گروه خاصی
قرا نمیگیرند نه کودک هستند نه بزرگسال .یک نوجوان
یا باید لباس کودکانه بپوشد فیلم کودکان را ببیند و کتاب
کودکان را بخواند یا بهیکباره با محصوالت مربوط به
بزرگساالن مواجه شود.حتی تلویزیون که امروز دیگر نقش
تربیتی کمرنگی را ایفا میکند وقتی سراغ برنامهسازی برای
نوجوانان میرود گویا نویسنده و مجریاش را از دنیای
دیگری میآورد چون نه دغدغه برنامهسازان  ،نه مجری
بازیگرهایی که برای این برنامهها استفاده میشود شبیه
نوجوانانی که در اطرافمان میبینیم ،نیست .این مسائل
شاید کوچکترین چیزهایی باشد که پدر و مادرهایی
که یک نوجوان در خانه دارند با آن مواجه میشوند.
مشکالت و مسائل بزرگتری 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 میشود،
عدهای از مردم بیشتر از همه نگران میشوند .آنها که
فرزندان نوجوان دارند و میدانند که سن خطرپذیری
از همینجا آغاز میشود .مسئوالن هم البته در این مورد

بیتفاوت نیستند .بهتازگی معاون کاهش تقاضای ستاد
مبارزه با مواد مخدر درباره پوشش پیشگیری از اعتیاد
دانشآموزی اعالم کرده که این پوشش در حال حاضر ۸
تا ۱۰درصداست ،اما باید به بیش از ۴۰تا ۵۰درصد برسد.
نگرانی بهحدی است که قرار است ارزیابی مصرف
مواد مخدر در بین دانشآموزان از این به بعد هر ٥سال
انجام شود.
مجلس بیشتر سیاستهای کلی را ابالغ میکند و
آییننامهها و برنامههای اجرایی بیشتر بر عهده نیروی
انتظامی و وزارت کشور است .مشکالت اینچنینی فقط
از طریق کمیسیون درمان و بهداشت و با همکاری آن
حل نخواهد شد .برعکس به نظر میآید مشکل استفاده
دانشآموزان از مواد مخدر یک مشکل فرهنگی عمیق است
که نیاز به ریشهیابی دارد و باید خیلی عمیقتر به آن پرداخت.

شوپرورش انجام داده این بوده که
کاری که همواره آموز 
در دوران دبیرستان نظارتها و کنترلها را بیشتر کند .اما
به نظر من این روش کامال اشتباه است .وقتی شخصیت
یک نفر شکل میگیرد و آگاهانه سراغ مواد مخدر میرود
چهکاری میتوان برای آن انجام داد ،جز اینکه بتوان او را
با تهدید از انجام علنی یک کار بازداشت .این بچهها اگر
تحت بیشترین کنترلها هم باشند باز خلوتی پیدا میکنند
که در آن مواد مصرف کنند .اتفاقی که باید بیفتد این است
که باید از پیش از دبستان و در دوران دبستان بچهها را
با خطرات مواد آشنا کرد و جوری برخورد کرد که آنها
در سنین نوجوانی کامال آگاهانه و از روی اختیار سراغ
مواد مخدر نروند.
درباره رواج ارتباط جنسی در سن پایین  18سال
گفتهشده است که ارتباط دختران و پسران نسبت به ۳۰

سال گذشته سه برابر شده و زمان شروع رابطه به دوران
تحصیلی راهنمایی و نوع رابطه از عاطفی به جنسی رسیده
و ارتباط همزمان با چند نفر زیاد شده است  .در الگوی
غرب به پدر و مادر توصیه میشود فرزندان خود را از
سن  ۱۳تا  ۱۷سالگی راهنمایی کنند تا رابطه آنها با
جنس مخالف به رابطه جنسی تبدیل نشود و تنها مراقب
این مسئله باشند ،اما آمارها نشان میدهد که هزاران دختر
نوجوان  ۱۵ساله در غرب این سن باردار شدهاند نحوه
برخورد با این مسائل ساده نیست و از الگوی یکسانی
پیروی نمیکند 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.
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گفتهها
سهم رادیوتراپی در هزینههای درمانی سرطان ناچیزاست
احمد عامری ،دبیر انجمن کلینیکال آنکولوژی گفت« :طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی ،نزدیک
به  11درصد سرطان ها با شیمی درمانی درمان میشوند ،بیش از  40درصد با جراحی و بیش از
 40درصد نیز با رادیوتراپی بهبود پیدا میکنند .با وجود سهم  40درصدی رادیوتراپی در درمان
بیماری سرطان ،هزینهای که بابت تامین داروهای سرطان در کشور ما میشود  15تا  20برابر
بیشتر از هزینه تجهیز رادیوتراپی است ».وی با بیان اینکه قبال تحریم ها به عنوان یکی از موانع
واردات تجهیزات رادیوتراپی به کشور اعالم میشد ،ابراز امیدواری کرد «:در شرایط پساتحریم
باید راههای 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  50تا  70درصد افزایش دهند تا بتوانند به نیازهای فعلی به صورت استاندارد
پاسخ دهند که حتی درصورت فراهم بودن بودجه ،این کار فرآیندی طوالنی خواهد داشت».

نگاهمتخصص

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 دورههای ورود علم رادیوتراپی به سال های
 ۱۳۵۰و  ۱۳۵۱بر می گردد که تجهیزات آن در بیمارستان های امام خمینی ( ره ) و جرجانی ( امام حسین )
آورده شد .در آن زمان افرادی با این دستگاهها کار میکردند که دورههای 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  ۱۳۶۰نخستین کاردانهای پرتو درمانی فعال شدند و از سال  ۱۳۸۶اولین گروه کارشناسان
پیوسته در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به تحصیل کردند و اکنون بیش از  ۴۰۰کارشناس پرتو درمانی از
دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند که ممکن است تعدادی در رشته های مرتبط ادامه تحصیل داده باشند.

تعدادرادیوتراپیستهاازمراکزبیشتراست
حسن نصرتی ،مسئول كميته كارشناسان انجمن راديوتراپي ايران گفت« :در حال حاضر در برخی
از استانهاي کشور مانند سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بوير احمد و خراسان جنوبي مراکز
رادیوتراپی وجود ندارد و بیماران مجبور هستند به استانهاي همجوار یا تهران سفر کنند ،بنابراین
نیاز است كه ابتداد تعداد مراکز درمانی گسترش و سپس جذب دانشجو بر اساس نياز اين مراكز
انجام گيرد ».نصرتی با بیان اینکه پرتودرمانی يكي از درمانهاي اصلي در درمان سرطان است و
بيش از نيمي از مبتاليان به بدخيمي تحت راديوتراپي قرار ميگيرند ،افزود« :بنا برنوع بدخيمي و
مرحله پيشرفت آن پزشك متخصص راديوتراپي آنكولوژي نوع درمان و تعداد جلسات را برای
بیماران تعيين ميكند .راديوتراپي يك روش موثر برای درمان بسیاری از تومورها است ،اين روش
درماني ممکن است ،موجب عوارض جانبی برای بيمار 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».

گزارش روز

 40درصد سرطانها در کشورهای پیشرفته قابل درمان هستند

رشد سریع پرتودرمانی در مقابله با سرطان

رئیسانجمنکلینیکالآنکولوژی درگفتوگوباسپید

شیمیدرمانی حداکثر  11درصد
موثر است

محمدرضا قوام نصیری ،رئیس انجمن کلینیکال آنکولوژی در گفتوگو
با سپید در مورد درمانهای سرطان میگوید.
سپید:رایج ترین درمانهایی که برای سرطان کاربرد دارد چیست؟
امروزه ،در مورد انواع سرطانها ،درمانهای شایع و شناخته شدهای 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 بیمارستانهای عمومی که اگر جراح سرطان
حضور نداشته باشد ،جراحیهای سرطان جای خود را دارد .بدون اغراق
ی سرطان با جراحی است .توجه به درمان
 95درصد درمانهای ابتدای 
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 نمیتوان به کار برد و در مورد سرطانهای دیگر نیز دارای هزینه
سنگین و عوارض زیادی است ،شیمی درمانی در بهترین حالت حدود
 ۱۰تا  ۱۱درصد در درمان سرطان موثر است ،درمان با داروهای هدفمند
نیز که فقط سلولهای سرطانی را هدف قرار میدهند ،بسیار گران است
و سازمانهای بیمهگر آن را تحت پوشش ندارند؛ بنابراین میتوان در
بسیاری از موارد از درمان های رادیوتراپی استفاده کرد .در صورتی که
تومور در مراحل اولیه باشد ،میتوان از رادیوتراپی استفاده کرد اما اگر
تومور پیشرفت کرده و قسمتهای بیشتری را درگیر کرده باشد ،باید از
شیمی درمانی استفاده کرد .همچنین برای درمان برخی لنفومها 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 میتوان 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 نمیتوان
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 روشهای درمان سرطان ،نقش و اهمیت رادیوتراپی
را مشخص میکند .اما نقش جراحی در درمان سرطانها  50درصد است
و  50درصد بقیه را درمانهای غیرجراحی مانند هورمونتراپی ،رادیوتراپی
و شیمیدرمانی و ...به خود اختصاص داده است اما در مقوله  50درصد
روشهای غیرجراحی نیز  40درصد به درمانهای رادیوتراپی و  10درصد
هم به همان شیمیدرمان اختصاص دارد .اینها صددرصد کل درمانهای
سرطان را تشکیل میدهد.
سپید :تبلیغات جدیدی که در زمینه درمان سرطان شده است ،چطور؟
این بحث جدید اقتصادی که پیش آمده در شرکتهای خارجی که
مجوز  FDAرا دارند و اذعان دارند که عمر بیمار را چندماه افزایش
میدهند ،مورد تایید ما و هیچ مرکز علمی دنیا نبوده و فقط متاسفانه
جنبه اقتصادی دارد.
سپید :میزان شیوع سرطان در کشور چقدر است؟
ساالنه  ۹۰تا  ۹۵هزار نفر به سرطان مبتال می شوند که از این تعداد
 ۴۵هزار نفر (معادل  ۵۰درصد) جان خود را ساالنه از دست می دهند
درحالی که این تعداد باید به حدود  ۲۰تا  ۲۵هزار نفر در سال کاهش یابد.
سپید :هزینه درمان با رادیوتراپی کمتر است؟
با یک دستگاه رادیوتراپی میتوان ماهانه حدود  ۱۰۰بیمار را تحت
درمان قرار داد و اگر  ۴۰درصد این بیماران بهبود یابند ،به پیشرفت قابل
توجهی در حوزه درمان بیماران سرطانی دست یافتهایم .دانش متخصصان
ایرانی برای درمان انواع سرطان ها در سطوح باالیی قرار دارد و همتراز
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.

سمانه جعفری
«سرطانها سومین عامل مرگ و میر در ایران هستند».
این جمله را رئیس انجمن کلینیکال آنکولوژی گفته
است .یعنی بعداز تصادفات و بیماریهای قلبی،
عروقی ،شیوع و گستردگی سرطان به حدی است
که توانسته گوی سومین عامل مرگومیر را از دیگر
عوامل برباید .البته نباید از این حقیقت که تومورها و
سرطانها 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
راهی برای درمان آن بودند .اولین و ابتداییترین
درمانی که برای درمان سرطان وجود داشت ،جراحی
و برداشتن تومور بود که البته میتوانست تاحدودی
بیمار را بهبود دهد ،اما با عوارض فراوانی روبرو
بود .چراکه بافتهای سالم تر آسیب میزد .یکی
از روشهای درمان سرطان یا تخفیف موقت آن با

استفاده از برخی داروهای خاص است که در اصطالح
پزشکی به آنها شیمی درمانی گفته میشود .کار اصلی
این داروهای خاص از بین بردن سلولهای بیمار،
بدون صدمه به بافتهای مجاور آن است .این نوع
از درمان اثراتی هم روی سلولها و بافتهای بدن
دارد .یکی از اثرات این درمان ریزش موهای بدن و
خشک شدن پوست است .شیمی درمانی یک شیوه
رایج در معالجه بیماریها است که سلولها و بخصوص
سلولهای میکروارگانیسمها و سلولهای سرطانی را
با استفاده از داروهای شیمیای و مواد شیمیایی از
بین میبرد .معنی شیمی درمانی تنها به داروهایی که
برای درمان غدد سرطانی استفاده میشود محدود
نمیشود ،بلکه آنتیبیوتیکها را نیز دربرمیگیرد.
مردم از شنیدن واژه شیمی درمانی وحشت دارند و
براین باورند که هر فردی که شیمی درمانی میشود،
به بیماری سرطانی و درمان ناپذیری مبتالست و
بهزودی زندگی را وداع خواهد گفت ،در حالی که

روشهای رادیوتراپی از اشعه ایکس تا بار الکتریکی
هر چند که سرطان بیماری عصر جدید است اما از هزاران سال پیش سرطان دغدغه
بشر بوده است برای مثال در مومیاییها و اسکلتهایی 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  100سال پیش روگتلن
به طور تصادفی متوجه وجود اشعه ایکس شد و کمتر از دو سال طول کشید که از
فرشید اربابی
اشعه ایکس در درمان سرطان پوست استفاده کردند و نتایج خوبی حاصل شد .به
متخصص کلینیکال
مرور ،این تجربه به دست آمد که هر چقدر انرژی اشعه ایکس بیشتر شود ،میتوان
آنکولوژی
بدون آسیب پوستی ،تومورهای عمقیتر را درمان کرد .بنابراین دستگاههایی 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 زمانیکه از دستگاههایی که با انرژی برق اشعه تولید میکنند ،اشعه ایکس نامیده
میشود .سالها پیش درمان بیماران با دستگاه کبالت انجام میشد در استفاده از این دستگاه به پوست انرژی زیادی
انتقال داده می شد و عوارض باالیی داشت .اما ساخت شتابدهنده 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 میشد .سیتیاسکن دنیای جدیدی را گشود که ارگانهای داخل بدن را به خوبی
نشان می داد .نرمافزارهای کامپیوتری نیز به کمک درمان سرطان آمد و رادیوتراپی را سهولت بخشید .این نرمافزارها
درمان رادیوتراپی را شبیهسازی میکنند تا انجام بهترین درمانها با کمترین عارضه ها ممکن شود .خوشبختانه بخش
های رادیوتراپی و انکولوژی کشور به این نرمافزارها 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 حاشیههای 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 درمانها به طراحی درمانهای سه بعدی مشهور هستند که عمال در تمامی بخشهای رادیوتراپی و انکولوژی کشور
استفاده می شوند .روشهای دیگر بهبود رادیوتراپی به  IMRTمشهور 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.

چنین نیست .بسیاری از بیماران با طی کردن دورهای
از آن بهبود پیدا میکنند.
اما پرتودرمانی یا رادیوتراپی ،یکی از مهمترین
شاخههای 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 میشوند یا
از داروهای حاوی مواد نشاندارشده ساطع میشوند،
میگویند .پرتو درمانی استفاده از پرتوهای یونساز برای
ازبین بردن یا کوچک کردن بافتهای سرطانی است.
در این روش در اثر آسیب  ،DNAسلولهای ناحیه
درمان (بافت هدف) تخریب و ادامه رشد و تقسیم
غیر ممکن میشود .اگرچه پرتو عالوه بر سلولهای
سرطانی به سلولهای سالم نیز آسیب میرساند ،اما
اکثر سلولهای سالم بهبودی خود را دوباره بهدست
میآورند .هدف از پرتو درمانی از بین بردن حداکثر
سلولهای سرطانی با حداقل آسیب به بافتهای
سالم است .این درمان جای خود را تاجایی باز کرده

که  40درصد درمانهای غیرجراحی را دربرداشته و
سهم شیمی درمانی را به  10درصد کاهش داده است.
امروز در کشورهای پیشرفته  40درصد سرطانها قابل
درمان هستند؛ در سالهای گذشته به خاطر تحریمها
در زمینه تجهیزات و ورود دارو مشکل داشتیم که
در حال حاضر وضعیت بهتر شده است .محمدرضا
قوامنصیری آمار ابتال به سرطان را در سال 80 ،88
هزار نفر و مرگ و میر ناشی از سرطان را ساالنه 35
هزار نفر اعالم کرده است.
با علم به اینکه در ایران آقایان بیشتر به سرطان پوست،
معده و پروستات مبتال میشوند و در کودکان نیز
سرطان خون بیشتر از سایر سرطانهاست ،میتوان
پیشگیری را آغاز کرد .علت سرطان میتواند ،سرب
بنزین ،ریزگرد ،آلودگی هوا و امواج موبایل در ارتباط
باشد .همچنین در جهان شیوع تومورهای مغزی افزایش
پیدا کرده است .ضمن اینکه قرصهای ضدبارداری
نیز سرطانزاست.

رادیوتراپی به تجهیزات وابسته است
طی سالهای اخیر تجهیزات رادیوتراپی در کشور ،بهتر شده است .خوشبختانه
دستگاه کبالت سورس رادیواکتیو را دیگر استفاده نمیکنیم .بیشتر دستگاهها و
تجهیزات ما شتابدهنده هستند .یعنی درحال حاضر در کشور از شتابدهندههای
خطی استفاده میشود .دانش و علم رادیوتراپی به تجهیزات و نرمافزار وابسته
است .اگر بخواهیم ،رادیوتراپی خوبی ارائه دهیم ،باید امکانات الزم فراهم شود.
بالغ بر  200متخصص در کشور داریم که رادیوتراپی انجام میدهند .این متخصصان
علیرضا نیکوفر
توان علمی خوبی دارند اما باید تجهیزات خوبی دراختیار آنها قرار بگیرد تا بتوانند
متخصص کلینیکال
کار خود را بدون نقص انجام دهند که شتابدهندهها بخشی از آن است.
آنکولوژی
همراه با پیشرفت تکنولوژی اتفاقات مهمی افتاده است ،مثال همانطور که تصویربرداری
در سیتیاسکن و امآرآی راه افتاد ،به همان ترتیب در رادیوتراپی و آنژیوگرافی
تحوالت مهمی رخ داد که متاسفانه به دلیل گران بودن و تحریمهایی که وجود داشت ،نتوانستیم از آنها
استفاده کنیم .دستگاههای جدید با دادن دوز کمتر به بافت سالم و آسیب زدن به آن ،امکان باالبردن دوز برای
بافتهای سرطانی را ایجاد میکند .در نهایت تسلط بر تومور بیشتر میشود و طول عمر بیشتری را برای
بیمار به همراه خواهد داشت .رادیوتراپی به تکنولوژی وابسته است .فرض کنید متخصص رادیولوژیست،
دستگاه سیتیاسکن نداشته باشد ،عمال کاری نمیتواند بکند .در مورد رادیوتراپی هم همین است .باید
به امکانات روز دنیا دسترسی پیدا کنیم تا درمان موثری برای بیمار تدارک ببینیم .الزم به ذکر است که در
سالهای اخیر همکاران ما علیرغم محدودیتها خوب عمل کردند .بخشها مجهز شده و شتاب دهنده و
درمانهای سه بعدی در اکثر مراکز استانی کشور راهاندازی شده است اما درمانهای پیشرفته را در کشور
نداریم .نیاز است تا تحریمها برداشته شود و وزارتخانه روی آن سرمایه گذاری کند و مجوزها داده شود،
تا امکان آن فراهم شود.
شاید در سالهای گذشته فقط چهار تا پنج مرکز رادیوتراپی داشتهاند .درحال حاضر در اغلب مراکز استانها
وجود دارد .از بندرعباس تا لرستان ،الهیجان و ...امکانات بهتری ارائه میشود .اما باید جمعیت را درنظر
گرفت .مثال در برخی شهرستانها رادیوتراپی وجود ندارد و بیماران برای دریافت خدمت درمانی به مرکز
استان میروند .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  30هزارنفر جمعیت5 ،
میلیون دالر هزینه شود و امکانات رادیوتراپی ایجاد شود .اگر مرکز اقامتی برای بیمار در مرکز استان وجود
داشته باشد ،هزینه کمتری دارد.
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راهنمایبالینیاستئوپروز()2

پوکی استخوان ،بیماری قرن
استئوپروز شایعترین بیماری متابولیك استخوان است.
كاهش توده استخوانی و از دست رفتن کیفیت ریزساختار
استخوان در این بیماری ،منجر به افزایش خاصیت
شكنندگی میشود .آنچه در زیر میآید ،نگاهی است به
پاتوژنز و علل ایجاد کننده آن.
پاتوژنز
سه مکانیسم اصلی در پاتوژنز استئوپروز شناخته شده
است:
 )1عدم دستیابی به استحکام بهینه استخوان در دوران
رشد و تکامل
 )2جذب بیش از حد استخوان که منجر به از دست رفتن
توده استخوان و اضمحالل ساختار آن میشود.
 )3عدم جایگزینی استخوان از دست رفته بهدلیل وجود
نقایصی در شکلگیری استخوان.
کمبود استروژن در ایجاد استئوپروز نقشی اساسی دارد.
کمبود کلسیم ،ویتامین -د و هیپرپاراتیروئیدی نیز در این
روند دخالت دارند .از سوی دیگر ،پلیمورفیسم گروه
بزرگی از ژنها نیز با تنوع تراکم استخوان و شکنندگی
آن مرتبط است.
طبقهبندی
استئوپروز به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم میشود:
• نوع اولیه :در واقع یك فرآیند ناشی از كمبود
هورمونهای جنسی و روند طبیعی سالخوردگی است .از
كودكی تا حدود  20سالگی ،تراكم استخوان روند صعودی
دارد تا فرد به حداکثر تراکم استخوان برسد .حداكثر تراكم
استخوان عمدتا به زمینه ژنتیكی فرد بستگی دارد ،ولی
مصرف كلسیم ،ویتامین -د و ورزش نیز در آن مؤثرند.
فرآیند كاهش تراكم استخوان به سن نیز وابسته است.
حداکثر تراکم استخوان از  20تا  40سالگی وارد فاز کفه
میشود و پس از آن تراكم استخوان از حدود  40سالگی
در هر دو جنس  0/5 -1درصد در سال کاهش مییابد .این
روند در زنان بعد از یائسگی شدت بیشتری دارد .عواملی
مانند نمایه توده بدن ،مصرف سیگار ،الكل و بیحركتی در
تسریع این روند مؤثرند.
• نوع ثانویه :كمتر از  20درصد علل استئوپروز (جدول
 )1را شامل میشود .در واقع هدف از گرفتن شرح حال،
انجام معاینات و آزمایشات اولیه ،رد اینگونه علل است.
عوامل خطر
بیش از  80عامل خطر برای استئوپروز شناسایی شده كه
تعدادی از آنها (جدول  )2اهمیت بیشتری دارند .از نگاهی
دیگر ،عوامل خطر استئوپروز به دو دسته تعدیلناپذیر و
تعدیلپذیرتقسیممیشوند.سن،جنس،نژادوویژگیهای
ژنتیک در دسته تعدیلناپذیر و وزن ،سیگار ،فعالیت کم
فیزیکی ،مصرف طوالنیمدت گلوکوکورتیکوئید و
دریافت ناکافی کلسیم در دسته تعدیلپذیر قرار میگیرند.
 عوامل خطر ماژور ،در پیشبینی وقوع استئوپروز
در خانمهای یائسه و مردان مسن اهمیت دارند .در همه
بیماران بررسی استئوپروز ثانویه باید انجام شود)B2( .
 افراد تحت درمان با داروهایی كه مصرف آنها خطر
استئوپروز را به همراه دارد ،باید از نظر وجود سایر
عوامل خطر بررسی شوند .در این میان ،افرادی كه تراكم
استخوانی پایین یا سابقه شكستگی دارند ،كاندید مداخله
درمانی هستند)A2 (.
 افرادی كه بیش از سه ماه گلوكوكورتیكوئید با هر دوز
دریافت میكنند ،باید به منظور آغاز درمانهای نگهدارنده
استئوپروز ارزیابی شوند)C2( .
 بیماران با سابقه شكستگی استئوپروتیك باید در
اولویت بررسی و درمان قرار گیرند)B2( .
 سیگار کشیدن خطر استئوپروز را افزایش داده و ترک
آن توصیه میشود)B2( .
 ورزشهای تحمل وزن به طور منظم (مثال پیادهروی
 30تا  40دقیقه در هر جلسه ورزش) و ورزشهای
تقویتكننده وضعیت قرارگیری بدن برای چند دقیقه در
روز در تمامی سالهای زندگی توصیه میشود.
تظاهرات بالینی
استئوپروز تا زمانی كه منجر به شكستگی (معموال از نوع
شكستگی فشاری مهره ،مچ دست ،لگن ،دنده و بازو)
نشود ،بدون عالمت باقی میماند .شكستگی فشاری مهره
غالبا به دنبال یك استرس جزئی نظیر عطسه كردن ،خم
شدن یا جابجا كردن اشیای نسبتا سنگین ایجاد میشود.
درد پشت معموال به طور حاد آغاز شده و به پهلوها و جلو
انتشار مییابد .درد به تدریج با گذشت چند هفته تا ماه
برطرف میشود و با وقوع شكستگی جدید باز میشود.
بیماران دچار شكستگی منجر به دفورمیتی ستون فقرات،
ممكن است درد پشت مزمنی داشته باشند كه با ایستادن
بدتر شود .در برخی از بیماران ،شکستگی باعث كاهش
قد فرد شده و ممكن است با تغییراتی به صورت كیفوز

پشتی و لوردوز گردنی همراه باشد .در گروهی از بیماران،
فشردگی مهرهها میتواند به آرامی و بدون عالمت رخ
دهد.
چه كسانی باید برای پوكی استخوان بررسی
شوند؟
تمامی افراد باالتر از  50سال باید از نظر وجود عوامل خطر
استئوپروز و شكستگی بررسی شده تا افراد در معرض
خطر باال برای شكستگی شناخته شوند.
همه خانمهای  65سال و باالتر باید از نظر وجود
استئوپروز بررسی شوند)B2( .
همه افرادی كه سابقه  fragility fractureدارند باید از
نظر وجود استئوپروز ارزیابی شوند)A( .
ارزیابی بیمار
در صورت تأیید استئوپروز باید با گرفتن شرح حال دقیق
از بیمار ،علل ثانویه را جستجو کرد ( ،)B2زیرا ممكن
است قابل رفع باشند:
 1سابقه مصرف دارو :گلوكوكورتیكوئیدها،
هورمونهای تیروئیدی ،داروهای ضدتشنج
 2سوابق باروری :سن منارك باالتر از  15سالگی،
اولیگو/آمنوره ،یائسگی
 3سوابق پزشکی :بیماریهای كلیوی ،گوارشی،
اندوكرین ،روماتیسمی و بیتحركی طوالنیمدت
 4سابقه جراحی :برداشتن تخمدانها ،گاستركتومی،
برداشتن یا بایپس روده باریك
 5سابقه مصرف سیگار و الكل
اس�تفاده از محاف�ظ هی�پ ،خطر افت�ادن را در
افراد سالمند كاهش نمیدهد .استفاده از آن را
در افراد پیر با اس�تخوانبندی ظریف ،افرادی
كه س�ابقه شكس�تگی هی�پ دارند و كس�انی كه
خطر افتادن آنها باالس�ت (ع�دم تعادل در راه
رفت�ن ،كاهش فش�ارخون وضعیت�ی) میتوان
توصیه کرد

 6سوابق تغذیهای :میزان دریافت كلسیم و پروتئین
در بخش مرور بر سیستمها و معاینه فیزیكی ،موارد زیر
را جستجو كنید:
 1كاهش وزن و اسهال (هیپرتیروئیدی ،سوءجذب)
 2افزایش وزن و هیرسوتیسم (سندرم كوشینگ،
هیپوتیروئیدی)
 3ضعف عضالنی (سندرم كوشینگ ،استئوماالسی)
 4درد استخوانی (استئوماالسی ،هیپرپاراتیروئیدی،
بدخیمی یا شكستگیها)
 5ریختن دندانها (هیپوفسفاتازی)
 6دررفتگی مفصل یا عدسی چشم (اختالالت كالژن)
 7بثورات جلدی /پیگمانتاسیون /استریا (ماستوسیتوز،
هموكروماتوز ،سندرم كوشینگ)
 8نفرولیتیاز (هیپركلسیوری و هیپرپاراتیروئیدی)
توصیههای کلیدی
در این راهنما توصیههای كاربردی براساس بهترین
شواهد (از  1تا  )4و  Gradeهر توصیه (از  Aتا  )Dبر اساس
پروتکل استاندارد تدوین راهنماهای بالینی جمعآوری
و ارائه شده است .تقسیمبندی سطوح شواهد و درجه
توصیهها در قسمت متدولوژی راهنما توضیح داده شده
است.
پیشگیری
سوال  :1چه اقداماتی میتواند در پیشگیری از کاهش
توده استخوانی مؤثر باشد؟
تیم درمانی موظف به آموزش دادن در جهت افزایش
آگاهی بیماران و خانوادههای آنان در زمینه پوكی استخوان
هستند .اطمینان از دریافت کافی كلسیم – ویتامین د و
فعالیت بدنی مناسب ،مهمترین مواردی است که تیم
پزشك خانواده در پیشگیری و درمان پوكی استخوان باید
در افراد تحت پوشش خود مد نظر قرار دهند.
توصیهها
سیگار کشیدن خطر استئوپروز را افزایش داده و ترک
آن توصیه میشود)B2( .
ورزشهای تحمل وزن بهطور منظم (مثال پیادهروی
 30تا  40دقیقه در هر جلسه ورزش) و ورزشهای
تقویتكننده وضعیت قرارگیری بدن برای چند دقیقه در
روز در تمامی سالهای زندگی توصیه میشود)B2( .
فعالیت بدنی به تفصیل در ضمیمه توضیح داده شده
است.
از مصرف مقادیر زیاد كافئین (بیش از  4فنجان قهوه در
روز) اجتناب شود)C3( .
دریافت مقادیر کافی کلسیم :مقدار توصیه شده

دریافت روزانه كلسیم المنتال (رژیم غذایی  +مكمل) به
شرح زیر است)A1( :
 )1كودكان  4 -8ساله 1000 :میلیگرم
 )2نوجوانان  9 - 18ساله 1300 :میلیگرم
 )3زنان پیش از یائسگی و مردان بالغ تا سن  50سالگی:
 1000میلیگرم
 )4مردان و زنان  51تا  70سال بهترتیب 1000 :و 1200
میلیگرم
 )5افراد  71ساله و باالتر 1200 :میلیگرم
 )6زنان باردار یا شیرده 1000 :میلیگرم
کلسیم رژیم غذایی  +مکمل کلسیم = میزان کل کلسیم
مصرفی روزانه
 میزان کلسیم المنتال مکملهای کلسیم متفاوت بوده ومیزان آن برحسب نوع مکمل تجویزی باید محاسبه شود.
 کلسیم مصرفی از طریق محصوالت لبنی (جدول + )3 250میلیگرم (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

 +مكمل) به صورت زیر است)A1( :

 )1افراد  19 - 70سال 600 :واحد
 )2افراد باالتر از  70سال 800 :واحد
 )3زنان باردار و شیرده 600 :واحد
دریافت پروتئین كافی در حفظ استخوان یا به حداقل
رساندن از دست رفتن استخوان در سالمندان اهمیت دارد.

سوال  :2جهت پیشگیری از شکستگی هیپ در
سالمندان چه اقداماتی باید انجام شود؟
توصیهها
 عوامل خطر سقوط در محیط زندگی باید شناسایی واصالح شوند)A( .
 این عوامل به تفصیل در ضمیمه ذكر شدهاند.• خطر شكستگی هیپ در سالمندان باید با شناسایی
عوامل خطرساز بررسی شده و براساس آن مداخالت
برای بیمار صورت پذیرد ( )Aاز جمله این عوامل:
اختالالت شناختی ،ساکنین خانه سالمندان ،حدت بینایی
در حد  ،0/2سابقه افتادنهای مكرر یا سقوط همراه با

شكستگی ،دیابت نوع  ،2مصرف برخی داروها مانند
داروهای ضدتشنج ،اپیوئیدها ،داروهای روانگردان،
کورتیکوستروئیدها و ضدآریتمیها ،سابقه سیگار
كشیدن ،سابقه دررفتگی مادرزادی هیپ ،نمایه توده بدنی
پایین ،سابقه سکته مغزی.
• استفاده از محافظ هیپ ،خطر افتادن را در افراد
سالمند كاهش نمیدهد .استفاده از آن را در افراد پیر با
استخوانبندی ظریف ،افرادی كه سابقه شكستگی هیپ
دارند و كسانی كه خطر افتادن آنها باالست (عدم تعادل
در راه رفتن ،كاهش فشارخون وضعیتی) میتوان توصیه
کرد.
ادامه دارد...

منابع:
دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی
تهران
مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
انجمن پوکی استخوان ایران
شبکه تحقیقات استئوپروز کشوری

سپید را در اینستاگرام دنبال کنید
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بــدانیـم

آیا مصرف روزانه آسپیرین از افسردگی جلوگیری میکند؟

ترجمه :آتوسا آرمین

شاید آسپرین درمان همه مشکالت باشد

بیان زیانهای وارده از افسردگی از دید اقتصادی به زبان
بازاری یک کلمه است :گریهآور .جامعه روانشناسان
استرالیا اعالم کردند که افسردگی ساالنه  12/6میلیارد
دالر به اقتصاد این کشور آسیب میرساند وسبب از
بین رفتن  6میلیون ساعت کاری میشود.
اما بررسی افسردگی از دید زیانهای انسانی فاجعهای
به مراتب عظیمتر است .طبق گزارش سازمان ملی
آمار استرالیا ،سال جاری نرخ خودکشی به باالترین
میزان خود طی  15سال اخیر رسیده و از هر 100
هزار نفر جان  12نفر را میگیرد .افسردگی عامل بیش
از  80درصد از خودکشیها در این کشور شناسایی
شده است .تعداد مرگ ناشی از خودکشی پس از
گذراندن یک دوره افسردگی ازتعداد افرادی که بر
اثر یکی از بیماریهای دیابت ،سرطان یا قلبیعروقی
جان میسپارند بیشتر است .یک تحقیق گسترده و
جامع که در سال  1998انجام شده بود نشان میداد
یک چهارم افراد پیش از  25سالگی دچار حداقل یک
دوره افسردگی شدهاند .بدیهی است که از آن زمان
تاکنون این نسبت افزایش داشته است.
حال در نظر بگیرید اگر دارویی وجود داشت که
میتوانست به میزان قابل مالحظهای از احتمال وقوع
افسردگی بکاهد چقدر عالی بود .خصوصا اگر این
دارو در فروشگاهها بدون نسخه پزشک به فروش
میرسید و از همه مهمتر ،ارزان بود .این دارو وجود
دارد و مصرف روزانه آن فقط  2دالر هزینه ماهانه
دارد :آسپرین.
این داروکه برای همگان آشنا است ،ازسال 1899
تولید میشود و به عنوان داروی ضددرد و رقیق
کننده خون (خصوصا پس از حملههای قلبی و سکته
مغزی) تجویز میشود .پس از تحقیقات گستردهای که
دانشمندان استرالیایی انجام دادهاند چنین نتیجهگیری
شده که آسپرین میتواند در درمان بسیاری از بیماریهای
کشنده و معلولیتزا نقشی کلیدی ایفا کند .تمامی
تحقیقات زیر چتر یک پروژه تحقیقاتی واحد و با نام

تـازههـا

«رابط مغز و کامپیوتر»
برای کنترل «اینترنت
اشیاء» با مغز
همکاری صنعت و دانشگاه منجر به ساخت
رابط مغز و کامپیوتر بدون سیم با قابلیت
انتقال اطالعات با سرعت  48مگابایت
در ثانیه شده است .این ابزار برای ایجاد
ارتباط میان ادواتی که با هم متصل هستند
(اینترنت اشیاء) و کنترل آنها با مغز مناسب
است .شرکت بلکراک میکروسیستمز
( )Blackrock Microsystemsکه
موفق به ساخت این رابط شده ،منتظر
تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا است.
به محض آن که این تاییدیه صادر شود ،این
گروهآزمایشاینابزاررارویداوطلبانآغاز
خواهد کرد و در صورتی که نتایج مثبتی
به دست آید آنگاه میتوان اولین دستگاه
تجاری دیجیتال را از داروخانهها تهیه کرد.
رابط مغز و کامپیوتر به افراد ناتوان کمک
میکند تا تلویزیون ،کامپیوتر و حتی ویلچیر
را نیز تحت کنترل داشته باشند که این کار با
استفاده از مغز انجام میشود .همچنین از این
ابزارمیتوانبرایکنترلادواتاینترنتاشیاء
استفاده شود .برای مثال میتوان خودرو را با
مغز کنترل کرد یا با افراد دیگر ارتباط گرفت.
درون این دستگاه یک پردازشگر بدون
سیم است که ارزش آن  15هزار دالر بوده
و به آن  Cereplex Wگفته میشود.
این پردازشگر اولین پردازشگری نیست که
برای رابط مغز و کامپیوتر مورد استفاده قرار
میگیرد .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 میکند .این رابط مغز و کامپیوتر
دارای  96کانال بوده که اولین ابزار شناسایی
و انتقال سیگنالهای نرونی از طریق گیرنده
بدون سیم است.
این رابط ذهن و اطالعات آن را
میخواند و این سیگنالهای ضعیف را
تقویت میکند.
منبعNBIC :

دوپیلوماب،امیدبخشدردرمان

که نشان داده بودند از بروز التهاب میکاهد .التهاب
سیستمیک واکنش بدون عالمت سیستم دفاعی بدن
است .بیماری مزمن انسدادی ریوی ( ،)COPDچاقی
مفرط ،دیابت ،سرطان و بیماریهای تخریبی سیستم
عصبی از جمله مشکالتی است که منشا التهابی دارند.
مشاهده شد که افراد مبتال به یکی از این بیماریها
گاهی مبتال به افسردگی نیز هستند .بنابراین از این
مشاهدات چنین نتیجهگیری شد که کاهش التهاب
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  .Dتمامی موارد یاد شده سبب بروز التهاب
در بدن میشوند و بدین ترتیب همانطور که التهاب
میتواند مولد افسردگی باشد ،مولود آن نیز هست.

 ASPREEانجام شده و تحقیقات پروفسور برک،
استاد روانشناسی دانشگاه دایکین ،فقط یکی از 15
پروژه تحقیقاتی در این ارتباط است.
پروژه  ASPREEبا شرکت  16500داوطلب
استرالیایی با سن بیش از  70سال انجام شده و عدهای
هم داوطلب از ایاالت متحده به این پروژه پیوستهاند.
نتایج پاالیش شده این تحقیقات تا سال  2018منتشر
خواهد شد .به گفته دکتر برک بهترین فایده این تحقیق
آن است که فقط با یک دارو میتوانیم از بروز بسیاری از
بیماریهای التهابی ،از دیابت گرفته تا بیماریهای قلبی
و پوکی استخوان و سرطان روده بزرگ و ...پیشگیری
کنیم .در سال  2010منابع مالی این تحقیقات به مبلغ
 50میلیون دالر از سوی دو نهاد آمریکایی مرکزملی
تحقیقات سالمندی و مرکز ملی تحقیقات بالینی ایاالت
متحده تامین شده وبزرگترین سرمایهگذاری آمریکا
در امور تحقیقات علمی استرالیا به شمار میرود .پس
از آن موسسات استرالیایی مختلفی نیز در این زمینه
کمک مالی کردهاند.

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

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 میتواند
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 اندازهگیری میشود .در صورت مثبت بودن نتایج،
بسیاری از افرادی که با افسردگی وارد آزمایش شدهاند،
در پایان دوره به حالت طبیعی خود بازگشتهاند وتعداد
موارد جدید ابتال هم با کاهش همراه خواهد بود وبدین
ترتیب با در نظر گرفتن تعداد بسیار زیاد داوطلبین نتایج
بهدست آمده بسیار قابل اطمینان محسوب میشود.
مشکلی که وجود دارد شکننده شدن مویرگها و
رگهای خونی با افزایش سن است .در افراد کهنسال
آسپرین میتواند سبب خونریزی شود.
حتی در صورت مثبت بودن نتایج این تحقیقات،
ضرورت تجویز آسپرین به پزشکان ابالغ نخواهد شد
و باید اثرات درازمدت آن روی داوطلبین تا مدت
طوالنی پیگیری شود.

منبع :سیدنی هرالد

الگوریتمی برای کمک بالینی به چاقی کودکان
به تازگی الگوریتم جدیدی طراحی و منتشر شده که به پزشکان
کمک میکند تا به تشخیص ،ارزیابی و درمان چاقی در بیماران
کودک ،از نوزادی تا نوجوانی ،بپردازند.
امروزه پزشکان زیادی در سراسر دنیا با افزایش تعداد
کودکان و نوجوانان چاق و بهطور روزافزونی ،بسیار
چاق روبرو هستند .بر همین اساس ،فکر میکنند منابع
پزشکی ،سایکولوژیکال و اجتماعی کافی در اختیار ندارند
تا بتوانند به طور موثری با این معضل برخورد کنند .آنها
تصور میکنند 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
 www.PediatricObesityAlgorithm.orgقابل
دستیابی است.
در این الگوریتم کاربردی ،جزئیات ارزیابی ،تشخیصهای
افتراقی،مرورعالیم،بررسیهایتشخیصیومعایناتفیزیکی،
همچنین توصیههای تغذیهای ،فعالیت فیزیکی و به طور کلی
مصرف را بهطور جامعی در اختیار پزشکان قرار میدهد.
از سوی دیگر ،قسمتهایی در مورد بیماریهای 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 طبقهبندی 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  OMAهستند.
این الگوریتم که ماه گذشته در نشست  2016انجمن

مذکور در شیکاگو ارائه شده بود ،بهگونهای طراحی شده تا
راهنمایی باشد برای پزشکانی که میخواهند دانشنامه پزشکی
چاقی آمریکا را دریافت کنند .در سال  ،2013انجمن OMA
راهنماهای بالینی را برای درمان چاقی در بزرگساالن منتشر
کرد که تا به امروز 8000 ،بار دانلود شدهاند.
یکی از دیگر محققان در رابطه با این الگوریتم میگوید:
«این الگوریتم نشان داده پیچیدگیهای زیادی در رابطه
با چاقی پیش روی همه ما قرار دارد .داشتن یک سند
زنده مانند این الگوریتم به پزشکانی که تالش میکنند
وضعیت کنونی تحقیقات چاقی را دریابند و به راهنمایی
برای چگونگی کمک به این بیماران نیاز دارند ،کمک
شایانی میکند.
البته این الگوریتم دارای محدودیتهایی هم هست ،از
جمله فقدان اطالعات جدید و راهنماییهای بسیار اندک در
زمینه استفاده از داروها در درمان چاقی کودکان.

از آنجا که منابع کنونی پیشنهاد میکنند اغلب مداخالت
چاقی اثرات طوالنیمدت 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.
دادههای کنونی نشان میدهند کاهشی در میزان بروز
چاقی دوران کودکی دیده نمیشود .مرکز کنترل و پیشگیری
از بیمارهای ایاالت متحده تخمین میزند چاقی  12/7میلیون
یا  17درصد کودکان و نوجوانان  2تا  19سال را در ایاالت
متحده تحت تاثیر قرار داده است .چاقی به طور نامتناسبی
کودکان متعلق به طیف پائین اقتصادیاجتماعی را درگیر
کرده است .از سوی دیگر ،دادهها نشان میدهند چاقی مفرط
(نمایه توده بدنی مساوی یا بیشتر از صدک  )95نیز رو به
افزایش است .این وضعیت ،تا زمانی که بیماریهای همراه
قابل توجه مانند دیابت نوع  2و استئاتوهپاتیت رخ ندهند،
تشخیص داده نمیشود .حتی پس از آن هم توجه خاصی به
چاقی زمینهای نمیشود.
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 میکرد ،کشورهای اندکی به
اندازه کافی به این معضل سالمت پرداختهاند .بدون مداخالت
موثر ،محققان پیشبینی میکنند تا سال  ،2025حدود 15/8
درصد از جمعیت کودکانی که در سنین مدرسه هستند ،دچار
اضافه وزن و  5/4درصد نیز چاق خواهند بود.

درماتیتآتوپیک

محققاندربررسیهایخوددرمورددارویدوپیلومابDupilumab
در دو کارآزمایی فاز  ،3به این نتیجه رسیدند که در مقایسه با پالسبو
این دارد میتواند بهطور قابل توجهی شدت درماتیت آتوپیک را کاهش
دهد.دوپیلومابنوعیآنتیبادیمونوکلونالوعاملبیولوژیکجدیدی
است که هم اینترلوکین  4و هم اینترلوکین  13را هدف قرار میدهد.
این یک درمان امیدبخش برای بیمارانی است که با گزینههای درمانی
اندکی برای رهایی از وضعیت خود روبرو هستند.
دوپیلوماب نهتنها اثرات قابل توجهی بر تسکین خارش و دیگر
عالئم پوستی دارد ،کیفیت زندگی بیماران را نیز تحت تاثیر قرار
میدهد .حتی مشاهده شده که عالیم اضطراب و افسردگی بیماران
نیز در مدت کوتاهی پس از تجویز دوپیلوماب بهبود پیدا کرده است.
این نتایج که از دو کارآزمایی فاز  3با نامهای
 SOLO 1و  2 SOLOبه دست آمدهاند ،در این کنگره ارائه و به دنبال
آن در شماره اول اکتبر نشریه معتبر New England Journal of
 Medicineمنتشر شدهاند.
دکتر سیمپسون و همکارانش  671بیمار بزرگسال مبتال به
درماتیت آتوپیک را در کارآزمایی  1 SOLOو  708بیمار دیگر را در
 2SOLOارزیابی کردند .این بیماران ،افرادی بودند که تجویز داروهای
موضعی برای آنها کنترااندیکه بوده یا کنترل کافی در تسکین عالیم
ایجاد نکرده بودند .کارآزماییها یکسان ،چند مرکزی و دو سو کور
بودند .بیماران بهطور تصادفی به دو گروه دریافت کننده تزریقهای
زیر پوستی پالسبو یا دوپیلوماب  300میلیگرمی (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  50درصدی 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  16هفته 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 .بهطوری که
نمره  IGAو نمره  EASIدر گروه درمان بهطور 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  2آغاز و تا
هفته  16نیز ادامه داشت.
عوارض جانبی این درمان عبارت بودند از کنژکتیویت ،کنژکتیویت
آلرژیک و واکنشهای محل تزریق که در حداقل  5درصد 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 ،واکنشهای محل تزریق و نازوفارنژیت
شایعترین عوارض جانبی مرتبط با درمان بود که گزارش شدند .میزان
بروز آنها در هر دو مطالعه یکسان بود ( :1 SOLOپالسبو  65درصد،
دوپیلوماب دو بار در هفته  73درصد و دوپیلوماب یک بار در هفته
 69درصد :2 SOLO .پالسبو  72درصد ،دوپیلوماب دو بار در هفته
 65درصد و دوپیلوماب یک بار در هفته  66درصد).
مکانیسمیکهباعثایجادکنژکتیویتمیشود،ناشناختهباقیمانده،
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.
 2بیمار نیز در طول مطالعه فوت کردند که هر دو نیز بهطور 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  8درمان با دوپیلوماب بوده است.

شیمیدرمانیاغلببرایمبارزهباتومورهایبدخیم
بهکارمیرودامابهدلیلمقاومتسلولهایسرطانی
به داروها ،به ندرت منجر به درمان کامل بیماران
میشود .تصور میشود محیطی که سلولهای
سرطانی خاص در آن زندگی میکنند ،میتواند
روی پاسخ این سلولها به داروهای شیمیدرمانی
تاثیرگذار باشد .آنالیز این امر که چگونه مکانیک
محیط و بهویژه سفتی ماتریکس خارج سلولی
پیرامونسلولهاوموجوددرساختاربافتیمیتواند
کارایی یک دارو را تحت تاثیر قرار دهد ،بسیار مهم

است .در مطالعهای جدید محققین هاروارد راهی
را برای آنالیز این ویژگی و تاثیر ماتریکس خارج
سلولیرویکاراییداروهایشیمیدرمانیطراحی
کردهاند .آنها توانستهاند با استفاده از هیدروژلهای
آلژینات یک سنجش غربالگری دارویی جدید را
طراحی کنند .این هیدروژلهای آلژینات سفتی
مکانیکی و سایر ویژگیهای فیزیکی مربوط به
بافتتومورییابافتطبیعیرابهخوبیشبیهسازی
میکنند .در واقع به نظر میرسد باید برای موفقیت
در استفاده از داروهای شیمیدرمانی کارایی آنها

منبعMedscape :

منبعMedscape :

فیزیک بافتهم در پاسخ آنها به شیمیدرمانی تأثیر دارد
را در محیطهای سلولی مختلف ارزیابی کرد.
این تیم تحقیقاتی پیش از این توانسته بودند از
این هیدروژلهای آلژینات قابل تنظیم در طب
بازساختی ،تمایز سلولهای بنیادی و شبیهسازی
تشکیل عروق خونی و ترمیم استخوان و غضروف
استفاده کنند .در این مطالعه نیز آنها ریزمحیط
سهبعدی را با سفتی ماتریکس قابل تنظیم ساختند
که درون آنها سلولهای سرطانی قرار داشته و
میتوانند در معرض داروهای مختلفی قرار گیرند
و مقاومت آنها به داروها قابل مشاهده بود .با تغییر
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دادنسفتیماتریکسآنهانشاندادندکهسیگنالهای
مکانیکیچگونگیپاسخدهیسلولهایسرطانی

را به داروهای شیمیدرمانی کنترل میکنند .برای
بسیاری از داروها ،هرچه ماتریکس نرمتر باشد،
سلولهای سرطانی به درمان مقاومتر خواهند
بود .محققین هیدروژلهای مشابهی را به موش
ایمپلنت کردند تا به صورت  in vivoبررسی
کنند آیا نرمی ماتریکس رشد سرطان را تسریع
میکند و افزایش مقاومت سلولهای سرطانی به
شیمیدرمانی میشود یا خیر و جواب مثبت بود.
محققین براین باورند که این هیدروژلها میتوانند
به تکوین داروهای مناسب برای شکستن مقاومت
سلولهای سرطانی کمک کنند.
منبعStem Cell News :

12

روزان مه

 11آبان  1395شماره 917

شنبـــــهها از
روزنامهفروشيهاي معتبر بخواهيد
چاپ
دوم

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

هشدارهای
کودکآزاری
دوکلمهحرفحسابباوالدینجوان

صفحه 11

w w w. s a l a m a t . i r

این داستان واقعیت دارد

زندگیپساز
پسوریازیس

جورجیا النوزا ،دختر 13ساله ،کنار دوستان و
خانواده خود زندگی شادی داشت تا اینکه پدرش
را در یک تصادف دلخراش اتومبیل از دست داد.
ایندخترارتباطیبسیارنزدیکباپدرشداشت
و فقدان او برایش قابلتحمل نبود .به دنبال این
اتفاق،ضایعاتقرمزرنگیرویبدندخترظاهر
شد که بسیار دردناک بود و روز به روز وسیعتر
میشد.جورجیابعدازمراجعهبهمتخصصمتوجه
شد مبتال به نوع شدیدی از ...صفحه31

پیوند HIV-وHIV+

ایدزو ازدواج
اگر یک ساعت زودتر به جواد  7ساله تلفن
میشد ،حاال به ایدز مبتال نبود .سال  67کمی
از پایان جنگ تحمیلی  8ساله 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 بیماریای که تازه برای جامعه
جهانی شناخته میشد ،مبتال کردند ».مسووالن
به محض اطالع از آلوده بودن محصوالت با
خانوادههای بیماران هموفیلی تماس گرفتند،
اما دیگر برای بسیاری از آنها دیر شده بود...
صفحه 10

صدای سکته را بشنوید

6حقیقت
سکتهمغزی

داستان زندگی مادر ،کودک و اوتیسم

بهار اصالنی /سالمت

عشقدرمانی
صفحه 4

درتقویمسالمت 29،اکتبر(برابربا 8آبان)،روز
جهانیسکتهمغزینامگذاریشدهاست.هدف
اینروز،تاکیدبرمیزانچشمگیرابتالبهسکته
مغزی،افزایشآگاهیدربارهپیشگیریودرمان
اینعارضهواطمینانازمراقبتبهتروحمایت
ازنجاتیافتگاناست.سازمانهاییازسراسر
جهاندرروزجهانیسکتهمغزی،برنامههاییبرای
اهمیتدادنبهآموزش،آزمایشوبهبودآثارمخرب
اینعارضهترتیبمیدهند...صفحه24

هزینه اشتراک هفتهنامه سالمت ( 48شماره در سال) 100,000تومان است .برای دریافت هفتگی
سالمت (بعد از کسر  10درصد تخفیف) ،مبلغ  90هزارتومان در وجه نشریه سالمت به شماره كارت
 6274121140075714بانک اقتصاد نوین واریز نمایید.
شماره فیش بانکی يا كد پيگيري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به تلفن
 22887357-9اعالم نمایید .اصل فیش بانکی يا كد پيگيري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان آبان  95است.
اشتراك شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار ميشود.

salamat.ir
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بــدانیـم

التهاب لوزه و بایدها و نبایدهای آن ()1

التهاب دو بافت بیضیشکل

گردآوری :نیلوفر شایسته

لوزهها دو بافت بیضیشکل هستند که در پشت گلو قرار
دارند .عالئم و نشانههای التهاب لوزه (تونسیلیت) شامل
لوزههایمتورم،گلودرد،اشکالدربلعوحساسیتگرههای
لنفاوی در دو طرف گردن است.
اکثر موارد التهاب لوزه به علت عفونت در اثر ویروس
ایجادمیشود،اماعفونتهایباکتریایینیزمیتوانندسبب
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 لوزهها ،به عنوان یک روش
معمول برای درمان التهاب لوزه ،فقط زمانی انجام میشود
که التهاب لوزه به صورت مکرر رخ دهد ،به سایر درمانها
پاسخ ندهد یا سبب بروز عوارض جدی شود.
نشانهها
التهاب لوزه معموال در کودکان بین سنین پیشدبستانی
و اواسط دوران نوجوانی شایع است .عالئم و نشانههای
معمول بیماری عبارتند از:
 لوزههای قرمز و متورم
 ایجاد نقاط سفید یا زردرنگ روی لوزهها
 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 کمسن
 خشکی گردن
 سردرد
درکودکانخردسالکهقادربهتوضیحاحساسخودنیستند،
عالئم التهاب لوزه ممکن است شامل موارد ذیل باشد:
 سرازیر شدن آب دهان به علت بلع دشوار و دردناک
 امتناع از غذاخوردن
 بهانهگیریهای غیرمعمول
علت
التهاب لوزه اغلب توسط ویروسهای شایع بروز می کند،

تـازههـا

مهار بیماری پارکینسون با
مصرف قهوه
مطالعات قبلی نشان داده که کافئین موجود
در قهوه میتواند سیر بیماری پارکینسون را
کوتاه کند .بر همین اساس ،محققین مادهای
بر پایه کافئین ساختهاند که میتواند تجمع
پروتئینهايی را که موجب بروز پیشرفت
بیمار پارکینسون میشوند ،مهار کند.
پارکینسون نوعی بیماری پیشرونده
عصبی است که علت اصلی آن
شناختهشده نیست ولی شواهد زیادی دال
بر دخیل بودن پروتئین خاصی به نام آلفا
سینوکلئین  alpha-synucleinدر
بروز آن وجود دارد .در بیماری پارکینسون
شکل این پروتئین بهصورت نابهنجاری
در مغز تغییر کرده و ذرات کوچکی را به نام
اجسام لوی  Lewy bodiesایجاد میکند
که در سلولهای تولیدکننده دوپامین در
محلی به نام ماده سیاه در مغز تجمع
پیداکرده و آنها را از بین میبرند .دوپامین
مادهای است که دستورات حرکتی مغز
را بین سلولهای آن مدیریت میکند.
محققان درصدد راههایی برای مهار
تولید آلفا سینوکلئین هستند تا بتوانند
بدینوسیله بیمار پارکینسون را هم مهار
کنند .هدف غالب داروهایی که تاکنون از
آنها در کنترل پارکینسون استفادهشده،
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 کردهاند .تعدادی از این مولکولها
توانستهاند از تغییر شکل آلفا سینوکلئین
جلوگیری کنند .محققان امیدوارند ادامه
این تحقیقات بتواند به کشف داروی
جدیدی برای درمان بیماری پارکینسون
کمک کند.
منبعHealth Day :

اما عفونت های باکتریایی نیز می توانند در بروز آن نقش
داشته باشند .رایجترین باکتری که در ایجاد التهاب لوزه
نقش دارد استرپتوکوک پایوژن استرپتوکوک گروه ()A
است که میتواند سبب گلودرد شود .گونههای دیگری
از استرپتوکوکها و نیز سایر باکتریها میتوانند در بروز
التهاب لوزه نقش داشته باشند.
چرا لوزهها عفونی میشوند؟
لوزهها اولین خط دفاعی سیستم ایمنی بدن در مقابل
باکتریها و ویروسهایی هستند که وارد دهان میشوند.
اینعملکردسببآسیبپذیربودنلوزههانسبتبهعفونت
و التهاب میشود .بااین حال ،عملکرد ایمنی لوزهها بعد از
بلوغ کاهش مییابد .این امر احتماال در کاهش موارد ابتال
به التهاب لوزه در بزرگساالن موثر است.
عوامل خطر
عوامل خطر برای بروز التهاب لوزه عبارتند از:
 سن کم :التهاب لوزه در سالهای پیشدبستانی تا
اواسط دوران نوجوانی بسیار شایع است.
 مواجهه مکرر با میکروبها :کودکان سنین مدرسه در
تماس نزدیک با همساالن خود هستند و به طور مکرر در
معرض ویروسها یا باکتریهایی قرار دارند که میتوانند

سبب بروز التهاب لوزه شوند.
عوارض
التهابیاتورملوزههامیتواندسبببروزعوارضذیلشود:
 مشکل در تنفس
 اختالل در تنفس در زمان خواب (آپنه انسدادی خواب)
 عفونتی که به داخل بافتهای اطراف گسترش مییابد
(سلولیت لوزه)
 عفونتی که منجر به تجمع چرک در پشت لوزه میشود
(آبسه لوزه)
عفونتاسترپتوکوکی
اگر التهاب لوزه ناشی از استرپتوکوک گروه  Aیا سایر
گونههایاسترپتوکوکدرماننشودیااگردرمانآنتیبیوتیکی
کامل نباشد ،خطر ابتال به اختالالت نادر در کودک افزایش
مییابد .این اختالالت عبارتند از:
 تب روماتیسمی :یک اختالل التهابی است که قلب،
مفاصل و سایر بافتها را تحت تاثیر قرار میدهد.
 گلومرولونفریت پس از عفونت استرپتوکوکی :یک
اختالل التهابی کلیهها که منجر به حذف ناکافی مواد زائد
و مایعات اضافی از خون میشود.

بیمارمبتالبهاسکیزوفرنی  چگونه
چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟
درصورتیکه 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  24ساعت بهبود نمییابد.
 بلع دردناک یا مشکل
 ضعف شدید ،خستگی یا بهانهگیری
درصورتیکه کودک شما دچار هریک از عالئم ذیل شد،
به اورژانس مراجعه کنید:
 مشکل در تنفس
 مشکالت شدید بلع
 سرازیر شدن آب دهان.
آمادگی برای ویزیت پزشک
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 گذاشتهاند؟
سواالتی که شما میتوانید 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 میتواند به مدرسه برگردد یا
فعالیتهای دیگر خود را از سر گیرد؟
ادامه دارد...
منبعYour Doctor :

فیزیوتراپی و توانبخشی کمر ،دیسک کمر ،گردن
یکی از مولفههای اصلی سالمت ،توانایی در حفظ حالت
اندامی مناسب و حرکت دادن دستها و پاها برای انجام
تمام وظایف و فعالیتها است .اکثر ما به نحوی میتوانیم
با بیماریهای گوناگون و حتی پیشرونده خود کنار
بیاییم ،به شرطی که خللی در وظایف شغلیمان ایجاد
نشود ،مشکلی در مراقبت از خانوادهمان به وجود نیاید
و بتوانیم در کنار عزیزانمان از لحظات خوش زندگی
لذت ببریم .الزمه تمام این فعالیتها حرکت بدون درد
یا دشواری است.
متخصص فیزیوتراپی موارد زیر را بررسی میکند:
سابقه پزشکی
عوارض یا مشکلهای فعلی
شدت درد ،عوامل تشدید کننده یا تسکین دهنده
مشکل
چگونگی تاثیرگذاری مشکل بر فعالیتهای روزانه
یا رویارویی با محدودیتهای عملکردی
اهداف فیزیوتراپی
داروها ،آزمایشها و عملهای مرتبط با سالمت
در مرحله بعد متخصص فیزیوتراپی ارزیابی جسمی
را انجام میدهد که معموال شامل موارد زیر میشود:
معاینه با دست :لمس اطراف موضع درد یا ناراحتی.
این معاینه به منظور بررسی وجود حساسیت ،ورم،
نقص بافت نرم ،دمای بافت ،التهاب و  ...انجام میشود.
دامنه حرکتی :متخصص فیزیوتراپی مفصلها را برای

بررسیکیفیتحرکتووجودمحدودیتحرکتمیدهد.
آزمایش عضالنی :متخصص قدرت و میزان انقباض
عضالت را کنترل میکند ،به درد و ضعف عضالنی
توجه میکند و غالبا قدرت عضالنی را درجهبندی
میکند .این آزمایش بخشی از غربالگری عصبشناختی
نیز محسوب میشود.
غربالگری عصبشناختی :متخصص نحوه در ار تباط
بودن اعصاب را با عضلهها بررسی میکند و حساسیت
نسبت به درد ،لمس ،ارتعاش یا دما را میسنجد .واکنشها
نیز کنترل میشود.
آزمایشهای مخصوص :متخصص آزمایشهای
مخصوصی را برای تایید یا رد احتمال ابتال به مشکلهای
دیگر انجام میدهد.
ارزیابی حالت اندامی :وضعیت مفاصل نسبت به حالت
ایدهآل و موقعیت آنها نسبت به یکدیگر بررسی میشود.

درمانهای گوناگون
دهها مداخله درمانی متفاوت وجود دارد که در ادامه به چند
مورد از متداولترین آنها اشاره میکنیم:
دامنه فعال حرکتی :بیمار بخشی از بدن را در دامنه حرکتی
برخالفجاذبهباالمیبردیاحرکتمیدهد.اینروشمعموال
یکیازنخستینمدالیتههاییاستکهبرایدرمانبیماریهای
التهابی مفاصل و آرتروز تجویز میشود.
دامنه حرکتی فعال کمکی :در این روش بیمار از کمک
متخصص برای حرکت دادن بدن استفاده میکند .این درمان
معموال برای تقویت یا کشش مالیم اعضای بسیار ضعیف
بدن تجویز میشود.
دوچرخه ثابت با یا بدون مقاومت :این درمان معموال برای
افزایش قدرت و یا بهبود دامنه حرکتی کمر یا پایین تنه و
افزایش استقامت قلبی ـ عروقی انجام میشود.
آموزش راه رفتن یا گام برداشتن :آنالیز مشکالت راه
رفتن از طریق معاینه و بررسی دیداری برهمکنش بین کمر
و مفصلهای 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 ناهنجاریهای جزئی
گام برداشتن است یا این که زمان راه رفتن نمود مییابد.
ادامه دارد...

ارتباط یائسگی زودرس و بیماری قلبی و مرگ زودرس
یک مطالعه جدید نشان داده کسانی که زودتر
دچار منوپوز یا یائسگی میشوند بیش از
زنان دیگر در معرض بروز بیماریهای قلبی
و مرگ زودرس هستند.
یائسگی معموال در سن  51سالگی شروع
میشود ولی  10درصد از زنان تا سن 45
سالگی یائسه میشوند .بعضی از درمانهایی
که برای سرطان انجام میشوند و در مواردی
که تخمدانها با عمل جراحی خارج میشوند
موجب یائسگی زودرس میشوند.

در این مطالعه محققان هلندی  32بررسی
قبلی را که مجموعا روی بیش از  300هزار
زن انجامشده بود ،تحلیل کرده و زنانی را
که در سنین کمتر و بیشتر از  45سالگی
دچار یائسگی شده بودند باهم مقایسه کردند.
مطالعه نشان داد ریسک بروز بیماری قلبی
در آنانی که در سنین کمتر از  45سال یائسه
میشوند ،به میزان  50درصد بیشتر میشود.
یائسگی زودرس همچنین ریسک مرگ را
به علت بیماریهای قلبی عروقی و مرگ به
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هر علتی افزایش میدهد ولی روی ریسک
سکته قلبی تأثیری ندارد.
گرچه به علت احتمال افزایش بروز
بعضی سرطانها و سکته مغزی ،مدتها
است که برای زنان یائسه از هورمون
درمانی استفاده نمیشود ،محققان در
زنانی که دچار یائسگی زودرس هستند
برای پیشگیری از بیماریهای قلبی و
پوکی استخوان توصیه میکنند تا از
هورمونهای زنانه استفاده شود مگر

به خود کمک کند؟
گردآوری :مریم حسینی

یاد بگیرید که عالئم اولیه بیماری خود را بشناسید.
مانند موارد زیر:
 بیاشتهایی ،احساس عصبانیت و بیخوابی
 اعتراضات دیگران مبنی بر عدم عوض کردن لباسها،
تمیز نکردن خانه یا نپختن غذا
 عالئم مالیم مانند احساس شک یا ترس خفیف ،نگرانی
از انگیزههای افراد ،شنیدن صداهای آرام یا گذرا ،عدم تمرکز
سعی کنید از کارهایی که حالتان را بدتر میکند 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 همسایهها
تکنیکهای آرامش را فرابگیرید.
به صورت منظم کارهایی را که دوست دارید انجام دهید.
روشهایی برای کنترل صداهایی که میشنوید پیدا
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 همسایهها شوند).
 به خودتان یادآوری کنید که این صداها نمیتوانند به
شما آسیب برسانند.
 به خودتان یادآوری کنید که این صداها قدرتی ندارند
و نمیتوانند شما را مجبور به کاری بکنند که نمیخواهید
انجام دهید.
 به عضویت گروههایی در بیایید که افراد آن تجاربی
شبیه شما دارند.
شخصی را که به او اعتماد دارید مشخص کنید که در
صورت بازگشت بیماری به او اطالع دهید.
در مورد اسکیزوفرنی و درمان دارویی خود آگاه باشید.
 در این مورد با پرستار یا روانپزشکتان صحبت کنید.
 بخواهید اطالعاتی در مورد عالئم و درمانتان بنویسد.
 در صورت عدم کارکرد دارویتان ،در مورد داروهای
جایگزین بپرسید.
از بدن خود مراقبت کنید
 از یک رژیم متناسب همراه با مقدار زیادی میوه و
سبزیجات تازه استفاده کنید.
 سیگار نکشید .سیگار به ریهها ،قلب ،گردش خون و
شکم شما آسیب میرساند.
 سعی کنید یک ورزش منظم داشته باشید ،حتی اگر فقط
 20دقیقه پیادهروی در طول روز باشد .ورزش منظم قوی
(دو برابر کردن ضربان قلب برای  20دقیقه  3بار در هفته)
میتواند 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 :گروه آموزش کالج سلطنتی روانپزشکی بریتانیا

منبعpain academy :

اینکه مانع طبی خاصی وجود
داشته باشد.
محققان میگویند احتماال تأثیر
یائسگی زودرس و بروز بیماریهای
قلبی عروقی دوطرفه است .به این
معنی که هم یائسگی زودرس میتواند
ریسک بیماریهای قلبی را افزایش
دهد و هم باال بودن فشارخون و
کلسترول باال میتواند با آسیب به
عروق خونی تخمدان موجب منوپوز
زودرس شود.

منبعYour Doctor :
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چرا کد پستی بیش از کد ژنتیکی بر سالمت ما تاثیر میگذارد؟

ارتبـاط بـروز اختـالالت روانـی
بـا افـزایـش ضـربـان قلـب
سپید :بر اساس یافتههای 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 ،دادههای جمع آوری شده از حدود  1/8میلیون مرد
بین سالهای  ۱۹۶۹تا  ۲۰۱۰را بررسی کردند .میزان فشارخون و
ضربان قلب در حالت استراحت مردان درحین آزمون پزشکی آنها
در  ۱۸سالگی برای ثبتنام 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 ۱۹۷۳
و درمانهای سرپایی و بستری در بیمارستان از سال  ۲۰۰۱است.
محققان دریافتند مردانی که در سن  ۱۸سالگی 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
اضطرابی ،اختالل وسواس فکری عملی ،افسردگی و شیزوفرنی
قرار داشتند .البته به گفته آنان ،افزایش این خطر نسبت ًا اندک است
و به ازای افزایش هر  ۱۰تپش ضربان قلب در حین استراحت در
دقیقه ،ریسک یکی از این اختالالت  ۵تا  ۱۸درصد افزایش مییابد.
در این مطالعه ،بیشترین ارتباط در مورد اختالل وسواس فکری
عملی مشاهده شد :مردانی که در سن  ۱۸سالگی دارای ضربان قلب
در حال استراحت بیش از  ۸۲تپش در دقیقه بودند ۶۹ ،درصد بیشتر
نسبت به کسانی که دارای ضربان قلب کمتر از  ۶۲تپش در دقیقه
بودند ،در معرض خطر ابتال به این اختالل قرار داشتند.
منبعLive science :

آنماری هیرش
ترجمه :مرجان یشایایی

سپید :علل بیماریها در بسیاری موارد در
عواملی خارج از نظام سالمت ریشه دارند،
جایی که زندگی میکنیم ،آنچه میخوریم
و هوایی که تنفس میکنیم.
باراک اوباما در ژانویه  2015دستور
راهاندازی «ابتکارعمل پزشکی دقیق» را
داد ،برنامهای که قرار است از تحقیقات
درباره تفاوتهایی که در زمینه درمان و
راهکارهای پیشگیری در افراد مختلف دیده
میشود ،حمایت کند .اگرچه در این برنامه
بهخصوصبهژنتیکنگاهخاصیشدهاست،
اما «ابتکارعمل پزشکی دقیق» برنامهای تنها
با نگاه بر ژنتیک نیست .محل زندگی ،هوایی
که تنفس میکنیم و آبی که مینوشیم و
محیط پیرامونمان تاثیری بزرگ بر سالمت
ما و حتی بر  DNAما دارند.
بهعنوان استاد علوم بهداشتی و محیط
زیست ،تالش کردهام با استفاده از ثبت الکترونیکی دادههای
بهداشتی ارتباط بین عوامل محیطی مانند عملکرد غذا
دادن به حیوانات ،عملکرد کشاورزی ،افزایش غیرمتعارف
گازهای طبیعی و ساختار محیط بر برخی مسائل مانند
عفونتهای مقاوم به درمان ،دیابت و کنترل آسم و نتایج
حاملگیوچاقیرادریابم.منباکمکهمکارانممیخواهیم
بفهمیم چگونه این یافتهها را میتوان درخدمت درمان بهتر
قرار داد .درک بهتر از چندوچون تاثیر محیط و عوامل
اجتماعی که سالمت ما را شکل میدهد ،میتواند به درمان
و پیشگیری بهتر منجر شود .بر سر راه تحقیقات ما اما2 ،
مشکل اساسی وجود دارد :اول اینکه این دادهها گردآوری
نشدهاند و دیگر اینکه دست اندرکاران بهداشت نمیدانند
چگونه از این دادهها استفاده کنند.
زیستشنایی تنها علت تفاوت ما نیست
میدانیم که ژنتیک سالمت ما را شکل میدهد ،اما این
را هم میدانیم که  3عامل دیگر شامل عوامل اجتماعی
دخیل در سالمت و محیط فیزیکی و اجتماعی پیرامون
ما هم میتوانند اثراتی مهم داشته باشند.
عوامل اجتماعی دخیل در سالمت شامل درآمد ،فقر

تــازهها

پوست دوم برای انسان ساخته شد
سپید :دانشمندان موفق به طراحی «پوست دوم» شدهاند و آزمایشهای
موفقیتآمیزی در این زمینه انجام شده است .گروه محققان بیمارستان
عمومیماساچوستبهسرپرستیمهندسپزشکیرابرتالنگر«،پوست
دوم» را از یک پلیمر سیلیکونی ساختهاند که الیهای قابل تنفس روی
پوست ایجاد میکند .این پوست رطوبت را نگه داشته و ظاهری صاف
و محکم دارد .آنها پوست تولیدی را بر قسمتهای مختلفی همچون
زیر چشم ،پاها و بازوها آزمایش کردهاند .این پوشش نامرئی و پوشیدنی
حدود  24ساعت پایدار بوده و در برابر آب و عرق نیز مقاوم است.
محققان دریافتند پوست تولیدی جدید نسبت به محصوالت مشابه
مرطوبکننده موجود در بازار عملکرد بهتری داشته و رطوبت باالتری
را تأمین میکند .طبق آزمایشهای متعدد انجام شده بر روی پوست
دوم ،هیچ واکنش منفی بروز نکرده است .با انجام تحقیقات بیشتر،
این پوست میتواند به گونهای طراحی شود که داروها را انتقال دهد،
مانع از رسیدن اشعههای مضر خورشید به بدن شود و همچنین درمانی
برای بیماریهایی مانند اگزما باشد.
منبعInhibitat :

بهریشههای
غیرپزشکی
بیماریها

دقتکنید
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 میکنیم ،منظورمان این
است که آیا مثال محله شما برای پیادهروی طراحی شده
است؟ به غذای سالم دسترسی دارید؟ یا صنایع سنگین
اطرافتان وجود دارد؟
این عوامل میتوانند مستقیم یا غیرمستقیم بر سالمت
شما اثر بگذارند .بهعنوان مثال ،تنفس هوای آلوده یک
کارخانه میتواند مستقیما سبب ابتال به سرطان یا آسم
شود و دسترسی به غذای سالم در فاصله کمی از محل
زندگی بهطور غیرمستقیم بر سالمت فرد اثر میگذارد.
درحقیقت ،مطالعات بسیاری نشان دادهاند اثر این 3
عامل قویتر از اثر تفاوتهای زیستی بر سالمت افراد
است .مثال ،درآمد و دسترسی به آموزش با عامل خطر
کاهش قند خون در بیماران دیابتی ارتباطی محکم و
معنیدار دارد یا آنها که در محالتی با دسترسی محدود
به غذاهای سالم و فعالیت بدنی زندگی میکنند ،بیشتر
ممکن است مبتال به دیابت نوع  2شوند.
کارشناسان دیگر مانند دکتر ریزا موری عقیده دارند:
«میدانیم که امید به زندگی در دوران کودکی را بیشتر از

روی محل زندگی میتوان پیشبینی کرد تا از روی اسرار
ژنتیکی فرد ».این صحبتها گزافه نیستند .آمارها میگویند،
در سراسر آمریکا بسته به جایی که در آن متولد شدهاید،
تفاوتهای چشمگیری در امید به زندگی میتوان 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 پیشبینی میکنند.
به نظر کارشناسان با تعیین محل زندگی طرح اولیه و
ساخت رفتاری و روانی فرد اثری قطعی بر سالمت دارند.
شکستن کد ZNA
دکتر فرانسیس کالینز ،رئیس موسسههای ملی بهداشت
( )NIHآمریکا میگوید کد پستی ( )ZIP codeیا ZNA
ما در واقع طرح کلی ساختار رفتاری و روانشناختی
ما است که تعیینکنندههای اصلی سالمت ما هستند.
پیشرفتهای اخیر در زمینه نظام اطالعات جغرافیایی
( ،)GISشامل نرمافزارهای دیجیتال ،اطالعات مربوط به
نقشهها و دادههای طولی (دادههای مربوط بررسیهای

به درمان بیش از پیشگیری اهمیت
داده میشود
در ایاالت متحده ،بودجه مربوط به
بهداشت17 ،درصد از تولید ناخالص
داخلی را شامل میشود ،اما نتایج نظام
بهداشت و درمان آمریکا این کشور را
در میانههای جدول طبقهبندی سالمت
کشورهای صنعتی غربی قرار میدهد .این فاصله بین
بودجه هنگفت بهداشتی در این کشور و نتایج متوسط
سالمت را همواره نتیجه تفاوت بین درمان بالینی و بهداشتی
عمومی میدانند.
بودجهای که ما در انتهای زندگی به افراد بیمار اختصاص
میدهیم ،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 شاخصهایی مانند
شاخصهای اجتماعی سالمت و شاخصهای اجتماعی
و فیزیکی محیط را درنظر بگیرد.
دلیل اهمیت این ارتباط آن است که در بسیاری از مواقع
بین بیماریهای ما و محیط اطراف و شرایط زندگیمان
ارتباطی عمیق وجود دارد ،اما گردانندگان نظام بهداشتی
ما زیاد درباره علتهای غیرپزشکی بیماریها نمیدانند.
درحالحاضر،اطالعاتیباایننگاههنوزگردآورینشدهاند
یا حتی کسی بهدنبال جستجوی این نوع اطالعات نیست.
هنوز بودجهای از طرف نظام بهداشتی برای گردآوری،
ثبت یا استفاده از این دادهها تعریف نشده است.

اگـرکنتـرلتـان برکـارتـانکـم است ،عمـرتـانکـوتـاه میشـود
سپید :کار کردن در شغلی با کار و مراجعه باال که رئیستان
اختیارات کمی به شما میدهد ،بسیار ناامیدکننده است
و یک مطالعه تازه نشان میدهد ،چنین فشار
مداومی ممکن است حتی طول عمر شما
را کوتاهتر 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 میدهند.
بهگفتهاینپژوهشگران،عکساینموضوع
هم صحیح است؛ یعنی احتمال مرگ افرادی که در
چنین مشاغلی ،نظارت بیشتری بر شغل خود دارند تا ۳۴
درصد در طول مدت مطالعه کاهش یافته بود.
اریک گونزالز ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید:
«ما میدانیم که محل کار بر سالمت تأثیر میگذارد .همچنین
شواهد نشان میدهد به ویژه مشاغل استرسزا ،بر میزان
رضایت ما از زندگی نیز تأثیر دارند».
وی در ادامه میافزاید« :برای مثال ،کارگرانی که کنترل کمی
بر شغل پراسترس خود دارند احتماالً بیش از کارگرانی که
بر شغلشان کنترل دارند ،دچار اضافهوزن میشوند .همچنین
اختیار باال میتواند مشاغل پردغدغه را سودمند سازد».
محققان در این مطالعه ،حدود  ۲۴۰۰نفر شرکتکننده را
مورد بررسی قرار دادند .سن تمامی این داوطلبان در سال
 ۲۰۰۴بین  ۶۳تا  ۶۷سال بود .آنان پاسخ شرکتکنندگان
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درباره شغلشان را در سال  ۲۰۰۴بررسی کرده و سپس
وضعیت سالمت آنها را تا سال  ۲۰۱۱پیگیری کردند.
نیمی از شرکتکنندگان در مطالعه زن بودند.
محققان میزان پایین کنترل در شغلها را اینگونه تعریف
کردند« :عدم توانایی در تعیین اهداف خود ،تصمیمگیری
در مورد انجام وظایف و اولویتبندی کار .نمونه این گونه
مشاغل شامل کارگران ساختوساز ،مکانیک اتومبیل یا
دستیار پرستار است .مثالهایی از شغلها با کنترل زیاد نیز
شامل سرپرستان ،هنرمندان و ناظران ساختوساز است».
سپس آنها نرخ مرگومیر را در میان شرکتکنندگان و
شغلشان مقایسه کردند .به گفته گونزالز ،داشتن کنترل کم
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انجامشده در طول زمان) مرتبط با عوامل
اجتماعی اقتصادی و زیستمحیطی،
میتواند اثر جنبههای چندگانه جوامع و
محیط زیست افراد را توضیح دهد .درست
مانند توالی  DNAیک شخص ،ما میتوانیم
توالی محلهای زندگی فرد یا  ZNAفرد از
هنگام تولد تا مرگ به کار بگیریم.
از سویی دیگر ،رواج ثبت الکترونیکی
دادههای بهداشتی ( )HERامکان ارتباط
دادههای جدید گردآوریشده درباره محیط
زیست با سوابق پزشکی بیمار را فراهم
آورده است.

بر یک شغل پراسترس با افزایش  15/4درصدی احتمال
مرگ در مقایسه با داشتن کنترل کم بر یک شغل
کم استرس مرتبط بود.
چندین دهه مطالعه سالمت نشان داده
است که اضطراب میتواند در طول زمان،
منجر به مشکالت جسمانی مانند فشار
خون باال و حتی مرگ شود.
افراد به دنبال یافتن راههایی برای
غلبه بر استرس ،درگیر رفتارهای ناسالمی
مانند سیگار کشیدن ،داشتن یک سبک
زندگی بیتحرک و یا مصرف مواد غذایی
مضر میشوند.
کسب کنترل بیشتر بر کار میتواند موجب رهایی از
استرس و حتی افزایش استرس «خوب» شود؛ که شخص
را وادار به انجام سریع کار و توجه شدید به آن میکند و
باعث احساس موفقیت و تسلط میشود.
پژوهشگران میگویند ،همانطور که ما به شرح شغل،
فرهنگ همکاری در محیط کار ،سالمت و رفاه کارکنان
نگاه میکنیم ،نمیتوان نقش اساسی ادراک فردی را ندیده
گرفت .آنها پیشنهاد میکنند که کارفرمایان به کارگران
اجازه دهند تا خود برنامهشان را تنظیم کنند.
زمانی که مدیران به افراد اختیار بیشتری میدهند ،به این
معنا نیست که از اقتدار خود دست کشیدهاند؛ بلکه کارگران
کمتر احساس اضطراب میکنند و کار بهتر انجام میشود.
منبعHealth Day :
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خبــر

گـزارش نخستین مورد
میکروسفالی مرتبط با
زیکـا در ویتنـام
سپید :وزارت بهداشت ویتنام نخستین مورد
میکروسفالی مرتبط با عفونت با ویروس
زیکا در این کشور را گزارش کرد .این
نوزادچهارماههکهمادرشدرهنگامبارداری
مبتال به زیکا تشخیص داده شده بود ،در
ایالتمرکزیاینکشورشناساییشدهاست.
اداره کل پزشکی پیشگیری وزارت بهداشت
ویتناممیگویداینموردمیکروسفالیاحتماالً
مرتبط با ویروس زیکا نخستین مورد از این
نوع در این کشور است .این اداره میگوید
تابهحال در این کشور  ۹مورد عفونت زیکا
تأییدشدهاستوانتظارمیرودمواردبیشتری
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 میکند.ویتنام به دنبال
شناساییمواردزیکادراینکشوروگسترش
شیوعاینویروسدرسایرکشورهایآسیای
جنوبشرقی،درجهتهدیدزیکاراباالبردهو
نظارت بر زنان باردار را افزایش داده است.
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تــازهها

تاثیرات تغییر
ساعات رسمی
ساعت رسمی در
بیشتر کشورهای
جهان در اوایل
ماه مارس

تغییـر سـاعـات رسمـی
و تـاثیـرات آن بـر بـدن مـا
ترجمه :محمد کیوان

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

(اوایل فروردین)

یک ساعت به جلو
کشیده میشود

15

تغییر ساعت رسمی برای اولین بار
در تاریخ  1784و از سوی
بنجامین فرانکلین رئیسجمهور وقت آمریکا
به عنوان روشی برای استفاده کمتر از شمعها و
استفاده بهینه از نور خورشید به اجرا درآمد.

سپید :بسیاری از کشورها در ابتدای پاییز ساعتها را یک ساعت به
عقب میکشند و این تغییر تا ابتدای بهار ادامه پیدا میکند .تغییر ساعت
تابستانییاصرفهجوییدرزمانتابشنورروزانه(()DSTجلوکشیدن
یکساعتهساعترسمی)برایاولینباردرکانادابهاجرادرآمد.اینتغییر
موجب طوالنیتر شدن طول روز در عصر و کوتاهتر شدن آن در صبح
میشود .بهاینترتیب ساعت بیشتری از روز با ساعات کاری همخوانی
پیدا میکند و درواقع روزانه یک ساعت در مصرف انرژی صرفهجویی
میشود .تغییر ساعت پاییزی (عقب کشیدن ساعت رسمی به حالت
عادی) نیز درواقع به این دلیل انجام میشود که در روزهای سرد و کوتاه
زمستان به ما کمی بیشتر از نور روز بدهد و برخاستن از تختخواب را
در صبحهای تاریک زمستانی برای ما آسانتر کند .تغییر ساعت روی
ساعت بیولوژیکی بدن ما تأثیراتی میگذارد .اگر سحرخیز هستید و
تمایل به کار تا آخر وقت دارید بااینحال ممکن است در چهار ماه آینده
زیاد نور خورشید را نبینید چراکه طول روزها کوتاهتر و شبها بلندتر
شده است .افرادی که مستعد اختالل خلقی فصلی ( )SADهستند
بیش از دیگران تحت تأثیر این تغییر قرار میگیرند .این اختالل نوعی
افسردگی است که هرساله بهطور منظم در فصل پاییز و زمستان شروع
میشود و در فصل بهار پایان مییابد .هر چه روزها کوتاهتر میشوند
مردم ممکن است بیشتر دچار عالئمی مانند خستگی ،کمبود انرژی،
ناراحتی و افسردگی شوند .برخی نیز ممکن است دچار سردردهای
خوشهای بشوند که هفتهها یا ماهها طول میکشد .این عالئم روزانه رخ
میدهند و به مدت  ۶تا  ۸هفته نیز ادامه دارند و سپس متوقف میشوند.
عالئم معموالً چند روز پس از تغییر ساعت شروع میشوند و بر مردان

تغییر ساعت کاری موثر است؟
تغییر ساعت کاری تاثیری در صرفهجویی در
انرژی در کالیفرنیا نداشته است اما هنوز
بسیاری از افراد معتقدند که ساعت اضافه در
تابستان میتواند به آنها امکان بیرون ماندن
از منزل ،بعد از کار و تحصیل را بدهد.

 47درصد

براین باورند که
این کار ارزشمندی
نیست

 40درصد

براین باورند که
تغییرات به وجود آمده
ارزشمند هستند

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

با روزنامه سپیــــد
در تلگــــرام همراه شوید
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بیشتر از زنان تأثیر میگذارند .آمار پلیس نشان میدهد که معموالً یک
هفته بعد از تغییر ساعت رسمی شاهد افزایش تصادفات و آسیب به
عابرانپیادههستیم؛پسرانندگانبایددراینایامبیشترمراقبباشند.از
طرف دیگر کمی خواب اضافی میتواند به نفع آنهایی باشد که کمبود
خواب دارند .مطالعهای در سال  ۲۰۱۲در دانشگاه آالباما نشان داد که
خطر حمالت قلبی پس از بازگشت ساعت به زمان استاندارد در فصل
پاییز به میزان ۱۰درصد کاهش پیدا میکند.
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 مییابد .محققان
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا به کمک دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا و
دانشگاه سنگاپور به این نتیجه رسیدهاند که تغییر یکساعته نوبتهای
کاری در این هنگام منجر به کاهش عظیم بهرهوری میشود.
پس چرا هنوز تغییر ساعات رسمی را اعمال میکنیم؟
تغییر ساعت تابستانی در اصل جهت صرفهجویی در انرژی و
هزینهها در جنگ جهانی اول معرفی شد اما مطالعات نشان داده که این
عمل درواقع چندان هم مؤثر نیست .میکائیل داونینگ نویسنده کتاب
«بهاربهجلو:جنونساالنهساعتتابستانی»میگوید«:تغییرساعتدر
سال  ۲۰۰۸مصرف 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 نگهدارند .به نظر میرسد که مردم دیگر از تغییر ساعت
خسته شدهاند .بعضی از ایاالت آمریکا مانند آالسکا و بریتیش کلمبیا
خواستار حذف آن بهطور کامل هستند .البته همه نیز از آن متنفر نیستند.
درعینحال گفته میشود ساعت تابستانی موجب تقویت کسبوکار
میشود .برای مثال در ایاالتمتحده صرفهجویی در زمان نور روز
منجر به  ۴۰۰میلیون دالر افزایش درآمد فقط در گلف میشود.
منبعGlobalnews :

مشکالت و سوژه هایتان را
با ما درمیان بگذارید
پیامک0912924 3844 :

Email: info@sepidonline.ir

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

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی ابنسینای بزرگ
مدیرمسئول و سردبیر  :امیرعباس فتاحزاده

دبیر تحریریه :امیر صدری
چاپ :شرکت رواق روشنمهر

با ما در ارتباط باشیدsepidnewspaper :

کال بُد شکافی

خنـده مـادر
خلیل کاظمنیا
پزشک عمومی

مطب دکتر شلوغ
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 صندلیها دقیقا
دم در اتاق پزشک .روی صندلیها
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 بیحوصله.
همه صندلیها پر بود .بیشترشان مرد
بودند .الغر بودند و چشمهایشان
ته کاسه.
خوشبختانه خیلی زود یک
صندلیخالیشد.پدرراآنجانشاندم
و رفتم پیش منشی .دیر آمده بودیم
و حاال حاالها هم نوبتمان نمیشد
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
خیلی ساکت بود ،کسی با کسی
حرف نمیزد .فقط صدای یواش
منشی میآمد که پشت تلفن تعریف
دکتر را توضیح میداد که توی خون
و سرطان حرف اول را میزند و
کارش خیلی درست است .بیمارها
صاف روی صندلی نشسته بودند و
کوچکترین حرکتی نداشتند.
صندلیها برای خیلیهایشان
بزرگ بود از بس بیماری چِالنده
بودشان .آدم از سکوتشان میترسید
انگار تک تکشان منتظر خبر بدی
بودند .پدر را که نگاه میکردم
چشمان ناآرامش را میدیدم که
به همه جا سرک میکشید؛ شاید
برای رسیدن به جواب سؤالی که
نمیخواست از من بپرسد!
از آن همه سکوت و اضطراب
کالفه شدم .از مطب زدم بیرون
در راه پله پر بود از همراه بیمار.
حال و هوای اینجا با سالن مطب
فرق داشت.
همه با هم اختالط میکردند
و برای بیماران همدیگر آرزوی
سالمتی و شفاداشتند اما با همه این
هیاهو ته دل هیچکدام از همراهان
قرص نبود این را میشد از حرف
هایشان فهمید .در کِش و قوس
ِ
پروت بیماری پدر بودم که تِق و
َه
تِق پشت سرهمی تخیلم را از هم
پاشاند؛ پیرزنی با قامت خمیده و
رخسار رنگ پریده آرام آرام واکِ َرش
را جابهجا میکرد و داشت از سالن
بیرون میآمد.
مرد و زن میانسالی همراش
بودند .مرد و زن یک نفس و پشت
سر هم حرف میزدند« :مامان دیدی
چیزیت نبود ،دیدی الکی نگران
بودی ،دیدی دکتر هم حرف ما
رو زد ،چند دوره که دارو بهت
تزریق کنند خوب خوب میشی»...
تا مادر میخواست حرف بزند
بچه ها با شوخی و خنده حرف مادر
را قطع میکردند و میخواستند 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
میدونم».
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 دندانهای
مصنوعیاش چسبید و تِقتِقکنان
رفت در آسانسور.
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حمیدرضا پوراعتماد ،متخصص عصب روانشناسی بالینی در گفتوگو با سپید

اوتیسمآنچیزی نیستکه رسانهها نشان میدهند
حمیده طاهری

سپید :اوتیسم بیماری عجیب
و پیچیدهای نیست .این اختالل
بر رشد طبیعی مغز در حیطه
تعامالت اجتماعی و مهارتهای
ارتباطی تأثیر میگذارد .کودکان
و بزرگساالن مبتالبه اوتیسم،
درارتباطات کالمی و غیرکالمی،
تعامالت اجتماعی وفعالیتهای
مربوط به بازی ،مشکل دارند.
این اختالل ،ارتباط با دیگران و
دنیای خارج را برای آنان دشوار
میسازد .یک اختالل شناختی
است که سالها مورد بیتوجهی
و بیمهری بود و به دلیل ماهیت
ناشناختهاش درایران تبدیل به
کالف سردرگمی برای خانوادهها
شده بود .کودکانی که تا چند سال
پیش به دلیل همین ماهیت گنگ و
پیچیدهاش از جامعه طرد میشدند و محکوم
بودند تا در مدارس کودکان استثنایی درس
بخوانند.مشکلیکهحاالشناختهشدهولیظاهرا ً
هنوز اندرخم یک کوچه است.
بهیکیازقدیمیترینمراکزدرمانیوتشخیصی
اوتیسم در تهران رفتیم .حمیدرضا پوراعتماد،
استاد دانشگاه شهید بهشتی است که تخصص
عصب روانشناسی بالینی از دانشگاه لندن را
دارد و حاال سالهاست که بهطور تخصصی
درزمینه اوتیسم کارمیکند .او معتقد است:
«تصویری که اکنون از اوتیسم ارائه میشود
فقط نوع بسیار شدید آ ن را نمایش میدهد.
ی اوتیسم باال رفته اما علت
درظاهر آمار جهان 
آ ن این است که طیف متوسط وخفیف نیزجزو
آمار بهحساب میآیند درحالی که اینها افرادی
ی عادی داشته و فقط رگههایی
هستند که زندگ 
از اوتیسم درآنها دیده میشود .طیف اوتیسم
بسیار وسیع است و بسیاری از افراد مشهور
را هم دربرمیگیرد .پس نباید تنها نوع شدید
آ ن را موردتوجه قرارداد».
پوراعتماد میگوید که یکی ازبزرگترین
هدفهایش این است که بچههای اوتیسم را
تاقبلاز 3سالگیشناساییکنندوباآموزشهای
موردتأییدجهانیآنهارابهجاییبرساندتابتوانند
به مدارس معمولی بروند.ازنظراواگر اوتیسم در
سنینپایینتشخیصدادهشودودرتمامساعات
بیداری کودک درگیر تعامل شود مغز میتواند

تغییرساختدهد.مغزاگردرفضایدرستباشد
میتواند تغییرات مثبت جدی داشته باشد .این
ویژگیمغزانساناست.پوراعتماددرحالحاضر
شبکهایازفارغالتحصیالنروانشناسیراداردکه
درمرکزشآموزشهایمخصوصمیبینندوبا
بچههای اوتیسم در محیط خانههایشان تمرین
میکنند .همین بحث تغییر محل آموزش از
مرکزی غریبه به اتاق و محل زندگی بچهها
یکی از نکات باارزش کارآنهاست .پوراعتماد
معتقداستکهاگربچههازودشناساییشونددر
ایران آموزشهای مؤثرتری میبینند تا خارج از
کشورودالیلخاصخودشرادارد.باحمیدرضا
پور اعتماد گفتوگویی کردیم که میخوانید.
سپید :آیا اوتیسم غربالگری ندارد؟
با کمک دانشگاه تهران سیستم هوشمندی
ساختهایم و دو بار در بهزیستی آن را ارائه
دادهایم .این برنامه یا اپلیکیشن با احتمال
 80درصد تعیین میکند که کودک اوتیستیک
است یا خیر .این ابزار با کمک گروه هوش
ورباتیک دانشگاه تهران ساختهشده و سه سال
روی آن کارشده .حدود پنج سال است که
یک خط پژوهشی راه انداختهایم که استفاده
از ربات و سیستمهای خبره در تشخیص و
توانبخشی اوتیسم است ،افتخار میکنم که
پایهگذاری این طرح دراین مرکز بوده که با گروه
الگوریتم دانشگاه تهران ،گروه هوش مصنوعی

یادداشت

آزمایشگاه رباتیک دانشگاه تهران ،آزمایشگاه
رباتیکدانشگاهشریف،گروهمهندسیپزشکی
دانشگاهامیرکبیروپژوهشکدهعلومشناختمغز
دانشگاه شهید بهشتی پیش میرود .اهمیت این
طرح اینجاست که این گروه بزرگ در دنیا حرف
اول را میزند و بعضی کارهایمان در آمریکا
معرفی میشود .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 نوشتهنشده .سفارت
ایران دو مربی از ما برای سئول گرفت .مادرهایی
که آنجا بودند چند بار از من تشکرکردند.
ساالنه حدود  60درصد بچههای ما به مدرسه
میروند .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 میشود
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 سالهای  1980یکی از متغیرهای ما
مادری بود که بسیار صحبت میکرد 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 میکند و مادردر خانه
اجازه نمیدهد بچه در الک خود
فرو برود .آموزش مربی و مقاومت
مادر با کمک هم به نتیجه میرسند.
این روش را ما نمیتوانیم 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 بچههایی که از غرب
برای درمان میآیند اگر در طیف
شدید باشند توصیه میکنم که در
ایران نمانند تا حداقل از حمایت
دولت برخوردار شوند .برای
بچههای متوسط و خفیف توصیه
میکنیم که بمانند چون میدانیم با
برنامه تغییر میکنند .تعداد زیادی
بچه ازامریکا و سوییس در سنین
پایینمیآیندودرمانسهچهارماهه
آنها به اندازه یک سال آنجاست.
سپید :توصیه شما به والدین کودکان مبتال
به اوتیسم چیست؟
توصیهمنبههمهمادراناینبودهکهماکارزیادی
برای کودکتان نمیکنیم ،ما استارت حرکت را
میزنیم و شما آن را نگه میدارید .مثالی که
همیشه میزنم دست شکستهای است که اگر
یک ساعت در گچ بماند بعد دربیاید و مدام
این عمل تکرار شود یا خوب نمیشود یا بدتر
میشود .در غرب بهترین امکانات در مراکز
فراهم است اما فقط برای ساعتهای کوتاه.
بقیه ساعتهای روز کودک دوباره به کارهای
تکراری مشغول میشود .عناصر فرهنگی و
اجتماعی ما که عبارت بود از اهمیت کودک؛
وجود مادر ،باال بودن استاندارهای آموزشی
و فقدان حمایتهای اجتماعی به بومی شدن
طرح کمک کرده است .حتی عامل منفی عدم
حمایت اجتماعی خود به خود کمکرسان
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 میکند .انجمن تمرکز میکند بر روی
کودکان شدید طیف تا بتواند بودجه را بگیرد.
پس به رسانه پول میدهد 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 گوشهای بایستیم
و سعی کنیم سالمت خود را حفظ کنیم.

بیمـهای بـیوجـدان

آناهیتا طاووسی /متخصص قلب بیمارستان امام(ره)

«چراغي كه به خانه رواست برمسجد حرام است» ،نميدانم اين جمله به يكباره از كجا به ذهنم
رسيد .پشت فرمان اتومبيل نشسته بودم درترافيك پشت چراغ قرمز پل مديريت درافكار خود
غوطهور ،كه ناگهان صداي ضربه به شيشه اتومبيل مرا از افكارم بيرون راند .پسرك بيوقفه به
شيشهميكوبيدوميگفتمادرجانيكجوراببخرفقطيكدانهجوراب.جانمنبخرديگه.
پسرك الغرونحيف حول وحوش  ٧سال داشت و بيوقفه حرفش را تكرار ميكرد .ياد آنهمه
جورابهاي مزخرفي افتادم كه هر باراز روي دلسوزي خريده بودم وكنج كمد انبار شده بودند.
كمي آجيل مشكل گشا توي ماشين ازتاسوعا وعاشورا مانده بود ،در آوردم وبه دستش دادم
وجالب اينكه زود بيخيال شد ورفت .ولي من نگاهش ميكردم .همان موقع بود كه خاطرات
هفته قبل به مغزم هجوم آورد .دردرمانگاه قلب بعد از ظهر نشسته بودم و خسته وكوفته مريض
آخري را معاينه ميكردم كه ناگهان خانم منشي سراسيمه وارد اتاق شد و گفت« :خدايي يه
مريض ديگه هم ببين همين االن اومده».
خودش میدانست كه هميشه غر ميزنم ولي نه نميگويم .با بيميلي گفتم باشه .منتظر يه
پيرمرد يا پيرزن بدحال بودم كه هميشه خدا موقع رفتن سرميرسن و هميشه خداهم نياز به
بستري دارند و بايد موقع رفتن شروع كني به چانهزني براي تخت سيسييو ولي در كمال
تعجب ديدم كه بيمار پسري جوان بود حول و حوش ١٩- ١٨سال  .بياغراق سفيد شبيه ارواح.
بيحال بيجان و ناتوان به معناي واقعي بيمار .در نگاه اول فهميدم كه اهل افغانستان است و به
ذهنم رسيد كه مبتال به سل است .شايد باور نكنيد در آن لحظه فقط يك كلمه جلوي چشمم رژه
ميرفت « بيمه» .مثل يك كودك كالس اولي كه تازه ياد گرفته كلمات را بخش كند و حروف را
ادا كند ،كلمه بيمه را بخش ميكردم و تك تك حروفش را درذهنم ادا ميكردم .شروع كردم به
شرححالگرفتنوبعدمعاينه.گوشیپزشكيراكهنزديكقلبشبردمباشنيدنفشفشصداي
قلب،قلبمريخت.بخشكيشانساندوكارديت(عفونتدريچهقلب).بانااميديپرسيدمبيمه
داري؟ چه سوال احمقانهاي! معلوم است كه ندارد! قيافهاش داد ميزد كارگر ساختماني است
و با بدبختي خودش را به اينجا رسانده با كلي تاخير براي شروع درمان .گفتم برود زيرستونها
بايداكوشودواحتماالبستري.رنگازرويبيرنگشپريد.تقريباديگرشبيهگچديوارشدهبود.
گفتم نگران نباش حاال بيا برويم .سالنه سالنه رفتيم تا بخش اكو  .پروب اكورا كه روي سينهاش
گذاشتم.يكيازبدترينصحنههاياكورابهچشممديدموژتاسيونگستردهدودريچهوشروع
اوليه آبسه .گفتم؛ راهي نيست جز بستري .حرفي ازجراحي نزدم  ،ترسيدم بستري نشود .به
يكي ازرزيدنتهاي مسئول زنگ زدم گفتم تخت خاليه سي سي يو ميخواهم .خدا روشكر
تخت زود جور شد و پسررا جهت بستري فرستادم .دو نفر از رزيدنتها را مسئول كردم كه

روزنامه سپید نشریهای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر میشود و
بهنشانی ایشان ارسال میگردد .این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامهفروشیها عرضه نمیشود.

با سوپروايزر تماس بگيرند وبگويند بيمارحتما بستري شود چون وضعيت اورژانسي دارد.
رزيدنتها بسيج شدند و بسترياش را پيگيري كردند اما اين شروع بدبختيها بود .اين پسر
افغان نيازبه تعويض حداقل دو دريچه داشت يك عمل بسيار سنگين وگران براي امثال او كه
خارجيهستندوبيمهندارند،حداقل 50ميليونتومانآبميخورد.دفعهقبليكهيكزنافغان
بارداردربيمارستانعملشد،داستانطوالنيداشتودرنهايتجراحقلببزرگواربيمارستان
امام وهمكارانش نه تنها از دستمزد خود چشم پوشي كردند كه براي هزينه بيمارستان از جيب
خودمبلغيارائهكردند.
اما اين بارچه ميشود و بعديها چه ميشوند؟پسر افغان در سي سي يو بستري شد،
نميدانستم چه كنم گوشي موبايل را برداشتم و به استاد جراح قلب زنگ زدم همان كسي كه
بيمار قبلي را عمل كرده بود بيهيچ توقعي .داستان را گفتم ولي خودم هم ميدانستم كه اين
روند اشتباه است او رئيس يكي از بزرگترين بيمارستانهاي دولتي تهران است .او در درجه اول
مسئول است در برابر جايگاهي كه دارد ،در برابر مردمش درمقابل كشورش .او مواجه است با
كمترينامكاناتوكمترينبودجهدرشرايطبعدازتحريمكهبهنظرمهنوزفرقيباتحريمندارد.
مشكالت مالي بيمارستان در حد بحران است .پاسخش منطقي بود ،نه!
ميدانستم كه اين راه نميتواند درست باشد ،ولي از راه درست هم خبري نداشتم .چه بايد
ميكردم.اصرار!خيليزودجوابدادبازيباوجدانانسانباوجدان!خيليراحتتصميمايشان
عوض شد و كمتر از  ٤٨ساعت پسرك بيمارعمل شد .يك عمل بسيارسخت وطوالني وتعبيه
دريچه انساني به جاي دريچه عفونت كرده .نميدانم چند نفركال درايران ميتوانند اين عمل
جراحي را با موفقيت انجام بدهند ،شايد كمترازانگشتان يك دست .يكي از اين جراحان همين
جراح بود كه عمل جراحي را روي اين پسر افغان با موفقيت انجام داد .پسرك به زودي از بستر
بيماريبرخواستوقدرتوتوانخودرابهدستآوردوشروعبهراهرفتندربخشكرد.حالش
كهخوب شد،معلومشدكهورودشبه ايرانهمغير قانونيبوده است .حاالنزديكبه50ميليون
تومان به بيمارستان بدهكاراست .پنجاه ميليون كه تخيلي است برايش ٥٠هزار تومان هم ندارد.
چه بايد بكند؟ ما چه بايد بكنيم؟ من چه بايد بكنم؟ آيا همانهايي كه چندي پيش بهخاطر
پيوند نشدن دختر افغان در شيراز داد سخن سر دادند و حرف از حقوق بشرميزدند ،ميتوانند
كاري بكنند؟ آيا هيچ نهاد بشري يا فوق بشرياي ميتواند چارهاي بينديشد؟ آيا روشنفكران و
جهان اوليها كه منتقدان اصلي حادثه شيراز بودند ،در اين مورد ميتوانند راه حلي ارائه دهند؟ از
كميسریايعالي،سفارتخانهوبيمهگرانترازاولجهانيهيچخبريهست؟نميدانم.صدايبوق
ماشينپشتيبرقازسرمپراند.فهميدمكهچنددقيقهايدرروياهاوخيرهبههمانجاييكهپسرك
خيابانيناپديدشدهبود،ماندهبودم.دوبارههمانجملهرازمزمهكردم«چراغيكهبرخانهرواست
برمسجدحراماست!».جملهرازمزمهميكردموليجالبآنكههمچنانمرددوسرگشته.
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تصويرروز

زجر
سرطان
بدخیم را
کشیدم

گروهی از اهالی روستای آهنگر محله گرگان در اعتراض به قطع درختان
جنگل سمارود تجمع کرده و با ممانعت از قطع این درختان خواستار نظارت
		
بیشتر مسئوالن بر محیط زیست استان شدند.
تسنیم

افزایش جمعیت ،خشکسالی ،کاهش نزوالت آسمانی ،اتالف منابع آب ،استحصال
بیرویه ،سد سازی و از همه مهمتر طرحهای انتقال آب ،کارون بزرگ را بیرمق
کرده .کم آبی و بی آبی در همه جغرافیای جلگه خوزستان ریشه دوانده و
کشاورزی و دامپروری را به وضعیت بحرانی رسانده است.
تسنیم

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

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

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

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار پستی در اینستاگرام
خود آمار تکاندهنده 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

