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روی خط سپید

سپید: نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی سپید، پیشنهاد جدیدی که مبنی 
بر تشکیل وزارتخانه سالمت و رفاه اجتماعی در کمیسیون 
تلفیق در دست بررسی است را »سرسری« و »نشدنی« خواند 
و اظهار داشت: »من با قاطعیت به شما بگویم که این کار، 
شدنی نیست. به شما اعالم می کنم که این کار اتفاق نخواهد 
افتاد.« محمدحسین قربانی گفت: »من در مصاحبه دیگری 
هم اعالم کردم که اگر رئیس جمهور بخواهد روی یک کار 
مفید این دولت مانور بدهد، همین طرح تحول سالمت است. 
بنابراین خود ایشان هم باید ورود کند و این موضوع را جمع 
کند.« وی راهکار خروج از این سردرگمی را بازگشت به همان 
چشم اندازی دانست که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند و 
در پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به کمیسیون 
تلفیق آمده بود. نایب رئیس کمیسیون بهداشت با توجه به 
عدم تصویب پیشنهاد یاد شده در کمیسیون تلفیق، تاکید کرد: 
»من به شما قول می دهم که همان پیشنهاد را در صحن علنی 

مجلس به کرسی می نشانم.«

به وزارت بهداشت دلبستگی ندارم
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس، با انتقاد از فضای 
حاکم بر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، خاطرنشان 
کرد: »درحال حاضر بعضی ها در کمیسیون تلفیق فشارهایی 
آورده اند، البی گری هایی کرده اند، جامعه کارگری را تحریک 

کرده اند و کارهای اینگونه که نمی خواهم بگویم دور از اخالق، 
ولی غیرحرفه ای است. این درحالی است که من با شهامت 
اعالم می کنم که این کار )تجمیع بیمه ها( به نفع نظام، مردم، 
جامعه کارگری و نظام سالمت است.« وی افزود: »من هیچ 
دلبستگی به وزارت بهداشت ندارم و حتی نقدهایی هم به این 
وزارتخانه دارم. استخدام این وزارتخانه هم نیستم و حقوقی 
هم از آن دریافت نمی کنم. من یک انسان آزاد و مستقل هستم 
که روزی بگیر کسی نیستم. یک جانباز آزاده هستم که رزق 
و روزی زندگی ام را هم خدا می رساند. بنابراین اگر حرفی 
می زنم، به این دلیل نیست که به نفع وزارت بهداشت باشد.« 
محمدحسین قربانی در ادامه، تصریح کرد: »مقام معظم 
رهبری با صراحت تکلیف را برای ما روشن کرده است 
ولی حاال آقایان همه لغت دان و ادیب و زبان شناس شده اند 
و می خواهند تولیت را برای ما معنا کنند. آقا فرموده اند »تجمیع 
منابع بیمه  ای با محوریت وزارت بهداشت« تمام شد و رفت.« 
وی با اشاره به قانونی که بیمه ها را مکلف می کند که نُه 
بیست وهفتم از حق بیمه دریافتی را صرف درمان کنند، گفت: 
»آقایان خودشان اعالم کردند که از نُه بیست وهفتمی که ما 
برای درمان می گیریم، فقط هفت بیست وهفتم آن را برای 
درمان استفاده می کنیم. اما اینکه آن دو بیست وهفتم کجا 
هزینه می شود، معلوم نیست. البته من باور دارم که بیش از 

پنج بیست وهفتم برای درمان استفاده نمی شود.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان اظهار کرد: »درنهایت 

تنها راه درست این است که بیمه ها تجمیع شوند و منابع 
درمان آن در یک صندوق به صورت شفاف متمرکز شود. 
اما اگر دوستان، درباره مدیریت آن حرفی داشته باشند، قابل 
شنیدن و بحث است. مهم نیست که مدیریت منابع در اختیار 
چه کسی باشد. اصال شخص وزیر رفاه می تواند در کنار این 
موضوع حضور داشته باشد. می توان مدیریت این صندوق را 
به ستادی سپرد باحضور شخص وزیر رفاه، وزیر بهداشت و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه. مهم این است که منابع درمان 
بیمه ها، تجمیع و شفاف شود.« وی درباره پیشنهاد جدیدی 
که در کمیسیون تلفیق تحت عنوان وزارت سالمت و رفاه 
اجتماعی مطرح شده، اظهار داشت: »همانطور که گفتم این 
پیشنهاد، مطلقا شدنی نیست. ولی اگر فرضا و به هر شکل 
ممکن نمایندگان مجلس به آن رای دهند، به هرحال تفکرات 
ما را مبنی بر اینکه منابع بیمه ای در یک جا متمرکز شود را 

درمجموع تامین می کند.«

سمیه محمودی: با تجمیع بیمه ها موافق نیستم و آن 
را صحیح نمی دانم

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه هم درخصوص 
پیشنهاد تشکیل وزارت سالمت و رفاه اجتماعی به سپید 
گفت: »من فقط در یک کالم می گویم که این طرح به کار 
کارشناسی نیاز دارد. اینطور نیست که یک شبه بشود چنین 
کاری را انجام داد.« سمیه محمودی تصریح کرد: »یکی از 

پیشنهاداتی که خود من ارائه دادم این بود که بیمه ها به صورت 
جدا زیر نظر یک سازمانی با عنوان سازمان رفاه مجتمع 
شوند. یعنی شرایط، مانند قبل شود. قبال اینها زیرمجموعه 
یک وزارتخانه بودند، اما به نظر من در این موضوع، یک 
سازمان بهتر از یک وزارتخانه جواب می دهد.« وی افزود: 
»اشتباه بزرگی که سال های گذشته در کشور ما رخ داد این 
بود که تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هم جمع شدند. در 
صورتی که این حوزه ها بسیار وسیع هستند و الزم است 
که از هم جدا شوند. حاال این که این سازمان زیرمجموعه 
کدام وزارتخانه باشد و  مسائلی از این دست، نیاز به یک 
کار کارشناسی  و مطالعه شده دارد و نباید عجوالنه درباره آن 
تصمیم گرفت.« وی درارتباط با اینکه سازمان های بیمه گر 
به صورت تجمیع شده زیرنظر یک سازمان قرار بگیرند یا 
با هویت های مستقل خودشان، گفت: »شما نمی توانید بیمه 
تامین اجتماعی را در کنار دیگر بیمه ها قرار دهید. تامین 
اجتماعی شرایطش خاص تر از بقیه بیمه ها است. بنابراین با 
تجمیع بیمه ها به این صورت موافق نیستم.« محمودی اضافه 
کرد: »تامین اجتماعی متعلق یه یک سری افراد خاص یعنی 
کارگران بیچاره است. حاال شما تصور کنید اگر قرار باشد 
بیمه های دیگر که بعضی از آنها حالت ورشکسته دارند، با 
بیمه تامین اجتماعی تجمیع شوند، شرایط ایجاد شده چگونه 
خواهد شد؟ بنابراین من با تجمیع بیمه ها موافق نیستم و این 

کار را صحیح نمی دانم.«

محمدحسینقربانی،نایبرئیسدومکمیسیونبهداشتمجلسگزارش اول

پیشنـهاد اولیـه تجمیع بیمـه ها را درصحن علنی مجلس به کـرسـی می نشـانیـم
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مجلس

همراهی الریجانی با
 تفحص از شهرداری تهران 

نماینده تهران با اشاره به دیدار سه نفر از نمایندگان 
متقاضی تحقیق وتفحص از شهرداری تهران با 
رئیس مجلس گفت که در این جلسه آقای الریجانی 
مطرح کرد که هیچ مانعی برای تفحص از شهرداری 
تهران وجود ندارد. علیرضا رحیمی به خبرگزاری 
ایسنا توضیح داد: »روز گذشته بنده به همراه آقایان 
صادقی و مازنی به نمایندگی از سایر متقاضیان 
تحقیق وتفحص از شهرداری تهران دیداری با آقای 
الریجانی داشتیم که این دیدار برای اطمینان از روند 
عادی انجام تفحص در کمیسیون عمران صورت 
گرفت. بعد از آنکه بررسی تفحص از شهرداری 
تهران از طرف هیئت رئیسه به کمیسیون عمران 
ارجاع شد، کمیسیون عمران در جلسه بررسی 
تحقیق وتفحص شبهه آیین نامه ای را مطرح کردند 
که براساس آن امکان بررسی تحقیق وتفحص از 
شهرداری تهران وجود ندارد. نامه ای از سوی 
متقاضیان تفحص آماده و امضا شده است مبنی 
بر اینکه شبهه کمیسیون عمران مبنی بر اینکه طبق 
آیین نامه به دلیل مطرح بودن پرونده قضائی درباره 
امالک شهرداری تهران نمی توان تحقیق وتفحص 
کرد، وارد نیست. در دیدار با آقای الریجانی، 
این نامه تقدیم شد که برخورد آقای الریجانی 
نسبت به این موضوع سازنده بود و نگاه ایشان 
این بود که مانعی برای تحقیق وتفحص از امالک 
شهرداری تهران تحت هیچ عنوانی وجود ندارد و 
حتما کمیسیون عمران روند قانونی و عادی اش را 
پیگیری خواهد کرد و این موضوع براساس آیین 

نامه داخلی مجلس پیش می رود.«

تحقیق وتفحص از مسئوالن دوتابعیتی
نمایندگان مجلس همچنین دیروز در جلسه علنی 
مجلس با تحقیق وتفحص از مسئوالن و مدیران 
مخالفت  وجود  با  کردند.  موافقت  دوتابعیتی 
کمیسیون امنیت ملی برای انجام تحقیق وتفحص 
از مسئوالن و مدیران دو تابعیتی، نمایندگان مجلس 
به رد این تحقیق وتفحص رای مخالف دادند تا این 
موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. نمایندگان 
مجلس با 65 رای موافق، 133 مخالف و 3 رای ممتنع 
با رد تحقیق وتفحص وضعیت افراد دو تابعیتی و 
دارای گرین کارت در حوزه مسئوالن ومدیران ارشد 
و شناسایی خالءهای قانونی در این رابطه مخالفت 
کردند؛ براین اساس این تقاضا در دستور کار مجلس 
قرار خواهد گرفت. حسینعلی حاجی دلیگانی، 
یکی از مطرح کنندگان تقاضای تحقیق وتفحص 
از مدیران دوتابعیتی، با تاکید بر مخاطراتی که 
این افراد برای کشور دارند، از دستگیری 12 نفر 
از مدیران دوتابعیتی خبر داد و گفت: »هدف ما 
از این تحقیق وتفحص مچ گیری نیست؛ بلکه رفع 
ابهام است و این تقاضا در راستای اصل ۷6 قانون 
اساسی مطرح می شود.« وی همچنین مدعی شد: 
»وزیری داریم که همسرو فرزندانش در ایتالیا 
هستند؛ چه اتفاقی برای این وزارتخانه می افتد؟ 
اخیرا که سه نفر تابعیت دوگانه داشتند، پروژه های 
تحقیقاتی دستگاه های حساس را به دست گرفتند. 
آنها نظرات کشورهای هادی را در قالب گزارش 
به مسئوالن دیکته کردند. اخیرا یک زوج جوان 
به نام کارن و آفرین با تابعیت دوگانه هنرمندان و 
ورزشکاران را در مراکزی جمع کردند که به قدری 
مجهز هستند که برای سرو مشروب هم از طریق 
لوله کشی این کار را انجام می دهند. آن ها در این 
حالت از هنرمندان و ورزشکاران فیلم می گیرند 
و بعد تهدید می کنند، اگر همکاری نکنید، فیلم را 

منتشر می کنیم.«

دیپلماسی

کاندیداهای تندروی ترامپ
 برای وزارت خارجه آمریکا

خبرگزاری آسوشیتدپرس دیروز به نقل از منابع 
نزدیک به دونالد ترامپ گزارش داد که رودی 
جولیانی، کاندیدای اصلی برای وزارت خارجه 
آینده آمریکاست. در این خبر آمده است: »دستیاران 
دونالد ترامپ به رودی جولیانی، شهردار سابق 
نیویورک، و جان بولتون، سفیر اسبق امریکا در 
سازمان ملل، بعنوان کاندیداهای اصلی پست 
وزارت خارجه می نگرند. این انتخاب، ترامپ 
را مجبور می کند که بین دو گزینه جولیانی که 
دوست قدیمی اوست و بولتون، نئوکانی که سال 
گذشته خواستار بمباران ایران شد، تصمیم گیری 
کند. جولیانی و بولتون هر دو از چهره های به شدت 
تندرو در امریکا محسوب می شوند و بارها در 
نشست های گروهک منافقین در پاریس شرکت 

کرده اند.

هشدار اوباما به ترامپ درباره برجام
رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  دراین حال، 
از  پس  خبری  کنفرانس  اولین  در  آمریکا، 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور با بیان 
نگرانی  از خود  به دوران پس  اینکه »نسبت 
جدی دارد«، ابراز امیدواری کرد دونالد ترامپ و 
متحدان جمهوریخواه او در کنگره »واقعیت های 
توافق هسته ای ایران« را بپذیرند. اوباما با هشدار 
به ترامپ پیش بینی کرد که برهم زدن توافق 
هسته ای ایران دشوار باشد؛ زیرا به گفته او این 
توافق موثر واقع شده و از دستیابی ایران به سالح 
هسته ای جلوگیری کرده است. رئیس جمهور 
امریکا خطاب به مخالفان برجام گفت: »چرا 
باید توافقی را که درست اجرا می شود؛ تغییر 
دهیم؟ به خصوص وقتی که گزینه جایگزین این 
باشد که ایران از زیر بار تمام تعهداتش بیرون 
بیاید و آزادانه به دنبال کسب سالح هسته ای 
»به  کرد:  اضافه  آمریکا  رئیس جمهور  برود.« 
خاطر داشته باشید که این توافق فقط بین ما 
و ایرانی ها نیست. توافق بین ایران و گروه 5 
به عالوه یک یعنی کشورهای دیگر از جمله 
برخی از نزدیک ترین متحدان ماست. اگر ما از 
برجام خارج شویم؛ به معنای آن خواهد بود 
که باید کشورهای اروپایی، یا روسیه یا چین را 
که به توافق پایبند مانده اند، تحریم کنیم.« باراک 
اوباما در ادامه گفت: »استدالل اصلی مخالفان 
علیه توافق این بود که ایران تقلب خواهد کرد 
و به تعهداتش عمل نخواهد کرد اما یک سال 
است که دلیل و مدرک داریم که نشان می دهد 
ایران به تعهداتش عمل کرده، فقط نظر من یا 
مشاورانم نیست سازمان های اطالعاتی و ارتش 

اسرائیل هم این حرف را می زنند.«

وتوی اوباما برای فروش بویینگ
از سوی دیگر، دولت باراک اوباما اعالم کرد که 
در صورت تصویب قانون منع تامین مالی قرارداد 
فروش بویینگ به ایران، رئیس جمهور آن را وتو 
خواهد کرد. این قانون که هم اکنون در مجلس 
نمایندگان آمریکا تحت بررسی قرار دارد، آخرین 
برای  جمهوری خواهان  تالش های  از  مورد 
جلوگیری از فروش هواپیماهای شرکت های 
بویینگ و ایرباس به ایران است؛ درحالیکه اجازه 
این معامله در توافق هسته ای داده شده است. 
کاخ سفید اعالم کرده است که متحدان آمریکا 
نیز این قانون را در صورت به تصویب رسیدن، 

نقض توافق هسته ای خواهد دانست. 

سومین نشست سالیانه مناظره استراتژیک ابوظبی برگزار 
شد؛  سید حسین موسویان، دیپلمات ارشد ایرانی، 
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در دولت 
سید محمد خاتمی تنها مهمان ایرانی این کنفرانس 
بود. این نشست با حضور ۴۰۰ میهمان که 3۰۰ نفر 
آنان از  کشورهای عربی بودند درباره بررسی تحوالت 
منطقه، جهان عرب و سیاست های قدرت های بزرگ 
در منطقه برگزار شد. مهمان های اصلی نشست ابوظبی، 
عمر موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب، محمد جبریل، 
رییس جبهه متحد ملی لیبی و نخست وزیر سابق این 
کشور، جیمز جونز از فرماندهان سابق ناتو و مشاور 
سابق امنیت ملی آمریکا، میشل چرتوف، رئیس سابق 
سازمان امنیت داخلی امریکا و شیخ محمد الصباح 
وزیر امور خارجه پیشین کویت بودند. شروع مراسم 
با سخنرانی انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجی 
امارات متحده عربی شروع شد؛ سخنران های عرب 
از حوزه شورای همکاری های خلیج فارس، همه 
ایران را متهم به مداخله در امور داخلی جهان عرب، 
ترویج فرقه گرایی، توسعه هژمونی بر منطقه، حمایت 
از تروریسم کرده و ایران را مهمترین عامل بی ثباتی 
منطقه معرفی کردند. سپس سیدحسین موسویان در 
پاسخ به اتهامات اعراب سخنرانی کرد. موسویان گفت: 
»کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، زمینه حمله آمریکا 

به عراق و افغانستان را فراهم کردند.« 

شورایی که اعضای خود را نابود کرد!
شورای  امنیتی  پیمان  تشکیل  مورد  در  موسویان 
همکاری های خلیج فارس متشکل از عربستان، کویت، 
بحرین، عمان، قطر و امارات متحده عربی گفت: »شورای 
مذکور در اولین سال پیروزی انقالب ایران و به قصد 
مهار ایران تشکیل شد و ابتدا از تجاوز نظامی صدام 
به خاک ایران حمایت کرد تا جایی که عربستان ۴۰ 
میلیارد دالر و کویت 3۰ میلیارد دالر برای نابودی ایران 
به صدام کمک کردند. صدام ده سال بعد از تشکیل 
این شورا، به کویت حمله کرد و این شورا قادر به 
کمترین اقدام برای دفع تجاوز به خاک عضوش نبود 

و به آمریکا پناه برد.«
او ادامه داد: »پیمان شورای همکاری های خلیج فارس 
به رهبری عربستان به یمن حمله نظامی کرد که به جز 
نابودی و کشتار مردم یک کشور عربی هیچ دستاوردی 
نداشته است. اعضاء شورا هم چنین به کشور لیبی حمله 
نظامی کردند و یک کشور دیگر عربی را نیز از هم 
پاشاندند. شورای همکاری خلیج فارس تا کنون بیش 
از 5۰۰ میلیارد دالر از پیشرفته ترین تسلیحات نظامی 
را از آمریکا و کشورهای اروپایی وارد کرده است، در 
5 تجاوز نظامی به کشورهای منطقه شرکت کرده و 
بیش ترین نقش را در بی ثباتی منطقه و کشورهای عربی 
ایفا کرده است ضمن این که برای حفظ امنیت خود 

هم روز به روز بیش تر به آمریکا وابسته شده است.

ایران کمک دیروز سوریه را پاسخ داد
ایران در سوریه و عراق دخالت می کند؛  مسئول پیشین 
سیاست خارجی دبیرخانه شورای  عالی امنیت ملی در 
پاسخ به این اتهام گفت: »شما اگر امروز از عربستان 
بپرسید برای چه به بحرین لشگرکشی نظامی کرده 
و این کشور را برای سرکوب اکثریت شیعه اشغال 
کرده اید، جواب خواهد داد که ما به درخواست دولت 
قانونی بحرین ورود پیدا کرده ایم. بر اساس همین 
استدالل هم بپذیرید که دولت های فعلی در سوریه 
و عراق از نظر قوانین و مقررات بین المللی، دولت های 
قانونی این کشور هستند و از دولت ایران برای مبارزه 
با تروریسم کمک خواسته اند که ایران هم اجابت 
کرده است. ضمن این که فراموش نکنید وقتی شما 
از صدام در تجاوز به ایران حمایت کردید، سوریه 
در کنار ایران ایستاد. امروز هم ایران پاسخ مثبت به 

خواست سوریه داده است.«

هزار کیلو سند از مداخله شما داریم
یکی از شرکت کننده گان عرب در این نشست، 
گفت که دولت های عضو شورای همکاری خلیج 
ایران  و سنی های  کردها  ها،  بلوچ  با  باید  فارس 
کمک کنند تا ایران تجزیه شود. موسویان به این 
که  است  کاری  »این  می دهد:   پاسخ  چنین  گفته 
دولت های شما در 36 سال گذشته انجام داده اند و 
شکست خورده اند. اگر روزی گفت وگوها بین ایران 
و شورای همکاری خلیج فارس برای حل اختالفات 
آغاز شود، سازمان های امنیتی ایران هزاران کیلو از 
اسناد و مدارک از این نوع مداخالت را روی میز 
خواهند گذاشت و حتی مبالغ پرداخت شده با ذکر 

نام افراد را به شما خواهند داد.

آمریکا ایران را تقویت کرد!
در این نشست، یکی دیگر از حضار عرب مدعی 
شد که آمریکا با تجاوز نظامی به عراق و افغانستان، 
زمینه سلطه ایران بر منطقه را فراهم کرد. موسویان 
در پاسخ به او هم  گفت: »اگر اعراب حاشیه خلیج 
فارس از تجاوز نظامی عراق به خاک ایران حمایت 
نمی کردید، صدام به کویت حمله نمی کرد. بعد هم 
که قادر به دفع تجاوز صدام به کویت نبودید، باز 
دعوت  آمریکا  از  که  بودید  اعراب  شما  این  هم 
کردید که برای نجات کویت، به عراق حمله کند. 
آمریکا بعد ازحمله تروریستی به برج های دوقلو 
تن  کشته شدن حدود 3۰۰۰  به  که  نیویورک  در 
منجر شد، به افغانستان حمله کرد و حقیقت هم 
این بود که 15 نفر از 19 نفر عامالن عملیات حمله 
به برج های نیویورک از کشور عربستان بودند. از 
این رو باز هم اتباع شما بهانه به آمریکا دادند تا به 
افغانستان حمله کند. در حقیقت کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس زمینه حمله آمریکا به عراق و 
افغانستان را فراهم کردند. حاال چرا ایران را محکوم 
می کنید؟ یا آمریکا را محکوم می کنید که چرا حمله 

کرد و ایران را تقویت کرد!«

استراتژی ایران دفاعی است نه هژمونی
این دیپلمات ایرانی در پاسخ به اتهام سیاست هژمونی 
ایران بر منطقه گفت: »این آمریکا بود که قبل از انقالب 
شاه را ژاندارم منطقه کرد و انقالب ایران هم علیه شاه 
بود. اما ایران بعد از انقالب با تجاوز اعراب به خاک 
خود مواجه شد. بعد از آن هم کشورهای عربی همسایه 
ایران مرتب به آمریکا و اروپا برای اعمال تحریم ها و 
حمله نظامی به ایران فشار آورده اند. از طرف دیگر هم 
نیروهای نظامی آمریکا در اطراف تمام مرزهای ایران 
حضور پیدا کرده اند. این ها باعث شده که ایران برای 

دفاع از خود تمهیدات الزم را اتخاذ کند. از این رو 
اساس استراتژی منطقه ای ایران دفاعی است، نه هژمونی.«
سخنگوی پیشین تیم مذاکرات هسته ای ایران در تشریح 
استراتژی منطقه ای ایران گفت: »ایران و کشورهای 
عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس دو استراتژی 
متفاوت برای حفظ امنیت منطقه دارند. شورای همکاری 
عربی معتقد است که قدرت های خارجی باید امنیت 
منطقه را حفظ کنند. اما ایران معتقد است که امنیت 
منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه و در قالب یک 

همکاری دسته جمعی مشترک حفظ شود. «

راهکار کدام است؟
موسویان درباره راهکار حل مسئله گفت: »راهکار 
ایجاد یک سیستم جمعی منطقه ای برای همکاری 
امنیت است. شش کشور عرب حاشیه خلیج  و 
را  سیستم  این  می توانند  عراق  و  ایران  فارس، 
عرب  کشور  شش  خارجه  وزیران  کنند.  ایجاد 
از وزیران خارجه ایران و عراق برای گفت وگو 
در این مورد دعوت کنند. اگر باز هم نگرانید و 
تضمین بین المللی می خواهید، می توانید از وزیران 
شش  یا  امنیت  شورای  دائم  عضو  پنج  خارجه 
کشوری که با ایران مذاکره هسته ای انجام دادند 
و  فوری  باید  گفت وگوها  این  کنید.  دعوت  نیز 
اشاره  با  او  بدون هیچ پیش شرطی آغاز شود.« 
به آنچه در این نشست مبنی بر این که “ایران اول 
باید از سوریه خارج شود تا گفت وگو کنیم” اظهار 
کرد: »ایران هم می تواند شرط بگذارد که عربستان 
باید اول از بحرین خارج شود و حمله نظامی به 
یمن را متوقف کند تا مذاکره کند. این مسیر به 

جایی نمی رسد.«
در این نشست رئیس سابق سازمان امنیت داخلی 
عربی  کشورهای  نمایندگان  از  برخی  و  آمریکا 
جمهوری اسالمی و حزب اهلل را متهم به اقدامات 
نیز  آنها  به  پاسخ  تروریستی کردند. موسویان در 
گفت: »پیدایش حزب اهلل به خاطر نجات تمامیت 
بود.  اسرائیل  تجاوزهای  با  مقابله  و  لبنان  ارضی 
زمانی که اسرائیل در سال 1982 بیروت را اشغال 
کرد، کشورهای عربی کمترین اقدامی برای نجات 
لبنان نکردند. حزب اهلل با حمایت ایران تشکیل شد 
و به دفعات تجاوز اسرائیل را دفع کرد.«  به گفته 
موسویان بعد از اتمام نشست یکی از شرکت کنندگان 
سعودی وی را به کناری کشید و گفته است: »من اهل 
حجاز و سنی هستم. سه نکته دارم که نمی توانستم 
درجمع بگویم. اول این که وهابی ها خطرناک تر از 
صهیونیست ها هستند. نکته دوم هم این که شما یک 
تنه کل 3۰۰ نفر را حریف بودید. سوم این که راهی 
برای صلح با همسایگان عرب پیدا کنید وگرنه این ها 

بیش تر به دامان اسرائیل خواهند افتاد.«

گزارش سیاسی روز

مناظره یک ایرانی  با سیصد عرب!
پاسخ های صریح سیدحسین موسویان به دیپلمات های عرب در نشست ابوظبی

می خواهند انتخابات 96 را غیررقابتی کنند!
محمدرضا میرتاج الدینی، معاون رئیس دولت دهم، با تاکید بر اینکه »جریان اصولگرا به دنبال دستیابی به 
وحدت گفتمانی و کاندیدایی در انتخابات 96 است«، مدعی شد: »عده ای می خواهند میدان را به سمتی 
ببرند که انتخابات 96 را غیررقابتی کنند و از االن روحانی را پیروز میدان اعالم کنند. اما این کار بی فایده 
است. انتخابات 96 انتخاباتی کامال رقابتی است، زیرا آقای روحانی در سال 92 با رایی ناپلئونی انتخاب 
شد.« معاون پارلمانی دولت دهم در ادامه درباره توصیه مقام معظم رهبری به احمدی نژاد مبنی 
بر عدم حضور در رقابت های انتخاباتی سال 96 با تاکید بر اینکه »رهبری از این توصیه ها 
به آقای هاشمی نیز داشته اند«، ادامه داد: »در کشور ما قحط الرجال نیست. توصیه به عدم 
حضور احمدی نژاد نیز تصمیم و هدایت حکیمانه از سوی رهبر معظم انقالب بود که 
موضوعش نیز تمام شده است.« میرتاج الدینی درباره وضعیت روحانی در انتخابات 96 
نیز گفت: »دولت به جز برجام که آن هم آخرش به درخت سیب و گالبی حواله 

داده شد؛ کارنامه و عملکرد دیگری از خود ندارد.«

 درخواست دستور فوری رئیس جمهور برای آلودگی هوا
بیانیه 35 تن از نمایندگان استان تهران خطاب به رئیس جمهور درباره آلودگی هوا در جلسه 
علنی دیروز مجلس قرائت شد. در این بیانیه آمده است: »همان  طور که مستحضرید سالیان زیادی 
است که تهران و برخی کالن شهرها در بسیاری از روزهای سال از آلودگی هوا رنج می برند 
و مردم این کالنشهرها ناگزیر به تنفس در هوای آلوده و تحمل انواع بیماری های حاد و حتی 
رقم خوردن مرگ شهروندان در موارد بی شماری هستند. معضل آلودگی هوای تهران و اکثر 
کالن شهرها که عمدتاً ناشی از عدم مدیریت صحیح و منطبق بر استانداردهای 
جهانی است و جنس آن با آلودگی ناشی از ریزگردها که منشأ خارجی دارد 
متفاوت است. با عزم و تدبیر صحیح می توان در کوتاه مدت به مقابله آن 
پرداخت؛ بنابراین ضروری است جنابعالی به این موضوع مهم ورود کرده 
و به قید فوریت دستور فرمایید نهادها و مراجع ذیربط تدابیر الزم را 

اندیشیده و تصمیمات جدی در این خصوص اتخاذ کنید.«

حکم اعدام مرسی لغو شد
دادگاه مصر حکم اعدام محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع این کشور، در قضیه »یورش 
به زندان ها« را لغو کرد. دادگاه فرجام خواهی )عالی ترین دادگاه استیناف مصر( 2۷ مهرماه 
رسیدگی به اعتراضات محمد مرسی و تعدادی از رهبران اخوان المسلمین را در پرونده یورش 
به زندان ها که در اوایل انقالب 25 ژانویه سال 2۰11 رخ داد، به دیروز )25 آبان( موکول کرده 
بود. 129 متهم از جمله 93 متهم فراری در این پرونده وجود دارد و دادگاه جنایی قاهره به 
ریاست قاضی شعبان الشامی نیز ماه ژوئن سال گذشته محمد مرسی، محمد 
بدیع و معاون وی رشاد البیومی، محی حامد، محمد سعد الکتاتنی رئیس 
سابق مجلس الشعب و عصام العریان از رهبران اخوان المسلمین را به 
اعدام با چوبه دار محکوم کرده بود. مرسی در تاریخ 3 جوالی 2۰13 بنا 
به حکم ارتش مصر از ریاست جمهوری عزل شد و از آن زمان 

تاکنون در زندان بسر می برد.

خبرسازان

ادعاهای  تکرار  با  ملل  سازمان  به  نامه ای  در  عربی  کشور  یازده 
بی اساس شان علیه کشورمان، ایران را به حمایت از تروریسم و 
مداخله مستمر در امور کشورهای منطقه متهم کردند. به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، یازده کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا 
در نامه خود که روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر 
شد، با ادعای این که ایران همچنان از تروریسم حمایت می کند، 
گفتند که رفتار ایران به تنش و بی ثبانی در منطقه دامن زده است. 
آنها در این نامه به حمایت ایران از حوثی ها در یمن و حزب اهلل 
لبنان اشاره کرده و مدعی شده اند: »تهران از حوثی ها حمایت مالی 
و نظامی می کند و مبارزان این گروه را آموزش می دهد و برای آنها 
سالح و مهمات می فرستد.« این یازده کشور همچنین درنامه خود 
ایران را به حمایت از گروه ها و سلول های تروریستی در بحرین، 

عراق، عربستان سعودی، کویت و سایر کشورها متهم کرده اند. این 
نامه در واکنش به بیانیه عباس یزدانی، دیپلمات ایرانی، در پایان 
نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل در روز 26 سپتامبر ارسال 
شده است. عباس یزدانی در آن زمان اتهامات وزیر امور خارجه 
امارات متحده عربی مبنی بر حمایت ایران از حوثی ها را درحالیکه 
به گفته او جنگنده های امارات مشغول بمباران غیرنظامیان بی گناه در 
یمن هستند، »مضحک و ریاکارانه« خوانده بود. او هم چنین امارات 
متحده عربی و سایر همدستان آن را به تامین مالی و تسلیحاتی 
تروریست ها در عراق و سوریه و بسیاری دیگر از کشورها متهم 
کرده بود. در این نامه که به ابتکار عمل امارات متحده عربی تنظیم 
شده و به امضاء نمایندگان بحرین، مصر، اردن، کویت، مراکش، 
عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان و یمن رسیده، آمده است 

که تنها راه پیش رو برای ایران تغییر جامع سیاست های خارجی 
و پایان خصومت هاست. آنها در ادامه نامه شان همچنین از توافق 
هسته ای ایران و گروه 1+5 حمایت کرده اند. در همین حال، دیوید 
پترائوس، رئیس پیشین سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا(، در 
اندیشکده شورای آتالنتیک گفت که رئیس جمهور  با  گفت وگو 
جدید باید به متحدان آمریکا در خلیج فارس و رژیم صهیونیستی 
درباره مقابله با آنچه واشنگتن تهدیدات ایران می خواند، تضمین 
دهد. همچنین، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان در 
تماس تلفنی با ترامپ بر تعهد ریاض برای همکاری با واشنگتن به 
منظور »حمایت از صلح و ثبات در خاورمیانه« تاکید کرد و گفت 
که امیدوار است مردم آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ از رفاه 

بیشتری بهره مند شوند.

11 کشور عربی به سازمان ملل نامه نوشتند

تکرار اتهام های بی اساس علیه ایران
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ایسنا: وزیر بهداشت ضمن انحرافی خواندن 
پیشنهاد تلفیق وزارتخانه های بهداشت و رفاه، 
گفت: »ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت 
که برای انجام برخی کارهای خود ناتوان است 

به نفع کشور و سالمت مردم نیست.«
سیدحسن هاشمی در حاشیه مراسم کلنگ زنی 
خوابی  تخت   300 درمانی  آموزشی  مرکز 
پیشنهاد  به  اشاره  ضمن  ایران  روان پزشکی 
وزارتخانه  دو  ادغام  خصوص  در  مجلس 
بهداشت و رفاه و همچنین جدا شدن علوم 
پزشکی از وزارت بهداشت، گفت: »این بحث 
انحرافی است و ما با جدا شدن آموزش پزشکی 
از وزارت بهداشت مخالف هستیم. این موضوع 
جزء جدا نشدنی وزارت بهداشت است و در 
سیاست های کلی ابالغی از سوی رهبری نیز به 

آن اشاره شده است.«
وی افزود: »ادغام وزارت رفاه با وزارتخانه ای 
که برای انجام برخی کارهای خود نیز ناتوان 
است به نفع  کشور و سالمت مردم نیست. اعتقاد 
داریم که رفاه اجتماعی، باید دارای سازمانی 
مقتدر و چابک در کشور باشد با ادغام این 
دو وزارتخانه، محقق نخواهد شد و ما با این 
موضوع مخالف هستیم. ما نظر کارشناسی خود 
را در این خصوص ارائه داده ایم اما مجلس تا 

امروز آن را نپذیرفته است.«
اینکه طرح تحول نظام  بر  تاکید  با  هاشمی 
سالمت تنها در صورتی ادامه پیدا می کند که 
مدیریت هزینه با کسی باشد که در برابر مجلس 
پاسخگو است ، ادامه داد: »منابع از طریق بیمه ها 
تامین می شود که در این مدت نشان داده اند در 
یک دستگاه دیگر قرار دارند و هیچ مسئولیتی را 

نمی پذیرند.«
وی ضمن اشاره به بدهی بیمه ها به بیمارستان ها، 
در  پیش  سال  »دو  داد:  ادامه  و...  پزشکان 
سیاست های کلی ابالغی از سوی رهبری گفته 
شد که مدیریت منابع باید از طریق نظام بیمه و با 
محوریت وزارت بهداشت انجام شود. کسانی 
که تابع رهبری هستند آن را در عمل نشان دهند. 
این امر باید در زندگی مردم نیز نمود داشته باشد. 

گفته ها گویا هستند و نیازی به تفسیر ندارند.«
هاشمی در ادامه اضافه کرد ما عالقه مندیم که 
وزارت بهداشت تصدی گری نکند و فقط به 
سیاست گذاری و نظارت بپردازد. در آینده باید 
چنین نظامی در اختیار سالمت مردم قرار گیرد. 

آرزو می کنیم که نمایندگان و همه تصمیم گیران 
این حوزه فارغ از عالقه مندی به دستگاه های 
اجرایی، مسائل مردم را در طوالنی مدت ببینند. 
آنچه بر اساس تجارب خود و بین المللی و 
اظهارات مشاوران می گوییم، به صالح مردم و 
کشور است، مدل نظام سالمت ما در ایران در 
هیچ کجای دنیا مشاهده نمی شود و ناکارآمد 

است.

مبارزهباآلودگیعزمملیمیخواهد
هاشمی در ادامه سخنان خود در خصوص 
وضعیت آلودگی هوا و همچنین راهکارهای 
می رسد  نظر  »به  گفت:  آن  از  برون رفت 
نمی خواهیم این مسئله را برطرف کنیم وگرنه 

راه حل آن وجود دارد. به جای پیشگیری از 
آلودگی هوا، رفتارهایی انجام می دهیم که باعث 

تخریب بیشتر محیط زیست می شود.«
وی افزود: »بهبود وضعیت آلودگی هوا عزم 
ملی می خواهد. ما هم به عنوان متولی سالمت 
عملی  گام های  که  مندیم  عالقه  دولت  در 
برداشته شود. در این بخش نمایندگان می توانند 

تصمیماتی بگیرند که موثر باشد.«
وی به خالء »پیوست سالمت« در پروژه های 
بزرگ نفتی و... اشاره و تصریح کرد: »ما شاهد 
نفتی،  پروژه های مختلف  تعداد  این  هستیم 
پیوست سالمت  بدون   ... و  سازی  خودرو 
انجام می شوند. حتی اگر این پیوست نیز در 
آنها پیش بینی شده باشد جدا از نظام پیشگیری 

از بیماری ها است. مشکل محیط زیست و 
آلودگی هوا هر چقدر دیرتر برطرف شود هزینه 

و عوارض سنگین تری دارد.«

نیازکشوربه15هزارتختروانپزشکی
هاشمی با بیان اینکه مهمترین وظیفه حکومت 
تامین رفاه اجتماعی برای مردم است، گفت: »در 
همه  جای دنیا ساخت اتوبان، جاده، کارخانه، 
خرید هواپیما و غیره با استفاده از خرید خدمت 
انجام می شود. ما از ابتدای انقالب درباره کاهش 
تصدی گری دولت می شنویم اما تا امروز چیزی 
از این تصدی گری کم نشده است. ما در حال 
حاضر سازمان تامین اجتماعی برای کارگران 

داریم اما برای مردم چنین سازمانی نداریم.«

وی افزود: »حدود یکهزار تخت بیمارستانی به 
بیماران اعصاب روان اختصاص داده شده است 

اما حداقل 15 هزار تخت دیگر نیاز داریم.«
وضعیت  به  اشاره  ضمن  بهداشت  وزیر 
تهران  استان  در  درمانی  فضاهای  نامناسب 
ادامه داد: »فضاهایی که در تهران به سالمت 
مردم اختصاص داده شده امروز تغییر کاربری 
که  دستگاه هایی  همچنین  و  کرده اند  پیدا 
برای رسیدگی به مستضعفین ایجاد شده اند 
شروع  هنگام  و  شده  مادی  شاخک هایشان 
یک پروژه به میزان صرفه اقتصادی آن توجه 

می کنند.«
هاشمی همچنین اضافه کرد: »بیماران اعصاب 
کشور  در  اقشار  ترین  مظلوم  روان جزو  و 
هستند. آن ها حتی در بعضی موارد نیز برای 
اعضای خانواده قابل تحمل نیست بعضی از 
آن ها مجهول الهویه هستند و بعضی سرپرست 
مناسبی ندارند. در موارد پیشرفته بیماری نیز 
خانواده ها مستاصل می شود. آن ها مظلوم اند 

چون زبان گفتن هم ندارند.«
هاشمی با بیان اینکه بخشی از اتفاقاتی که به 
عنوان آسیب اجتماعی یا جرم در کشور رخ 
می دهد ناشی از این است که ما عالقه نداریم 
این بیماران را ببینیم، افزود: »گاهی این بیماران 
در سطوح مختلف هم حضور دارند و تصمیم 
می گیرند اما خودشان از بیماری آگاه نیستند و 
دیگران هم فکر می کنند برخی اقدامات جزو 

رفتار عادی آن ها است.«
وی تاکید کرد: »تعداد تخت های بیمارستانی 
نداشتن  دلیل  به  نیز  بیمارستان ها  است.  کم 
حمایت مالی از اختصاص و توسعه تخت  
پرهیز می کنند چرا که بیمه نیز این موضوع را 
پوشش نمی دهد.« وزیر بهداشت ضمن اشاره 
به بحث حمایت  بیمه ها  به ضرورت ورود 
از بیمارات اعصاب و روان، بیان کرد: »اگر ما 
سازمان رفاه اجتماعی داشتیم غصه ای برای 
بیماران نداشتیم واقعا نیاز است که مجموعه ای 
کارآمد به این موارد توجه کند ابزار آنرا نیز باید 

دولت و مجلس فراهم کنند.«
وی پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و تاکید 
کرد: بیماران اعصاب و روان را زیاد نکنیم. 
بخشی از این بیماری ها اکتسابی است امیدواریم 
مسئوالن نیز در این زمینه رعایت کنند تا اعصاب 

مردم خرد نشود.

تحلیلی از مبانی نظری تجمیع بیمه ها 

تحمیلمنافعصنفی
برتجاربجهانی

  کامبیز لعل
کارشناس ارشد اقتصاد

 چرا مسووالن وزارت بهداشت تصورمی کنند صرفا با منابع بیشتر 
می توانند نظام سالمت را به سمت بهینه شدن پیش ببرند؟ باید 
توجه داشت اثربخشی و کارایی در چرخه عرضه خدمات در نظام 
سالمت مشکل جدی دارد و این نقصان فقط با تزریق منابع بیشتر 
برطرف نمی شود. همچنین نظام سالمت در ایران با مشکالتی 
مانند دوگانگی در قیمت ها میان بخش دولتی و بخش خصوصی، 
بودن سهم  باال  نظام سالمت،  نامناسب درآمدها درون  توزیع 
پرداخت مستقیم از جیب توسط مردم، رشد کنترل نشده قیمت ها 
در مقایسه با سطح عمومی قیمت ها و رشد کنترل نشده مراجعان 
مواجه است که به نظر می رسد تجمیع صندوق ها، راه حلی برای 

آنها باشد.
بدون شک سطح هزینه های سالمت، ارتباطی با نتایج و پیامدهای 
آن ندارد. این موضوع عالوه بر اینکه مورد توجه و تاکید نهادهای 
جهانی مانند سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی است، در 
نظام  حوزه  در  مختلف  کشورهای  دستاوردهای  میان  مقایسه 
سالمت و سهمی از تولید ناخالص داخلی آن کشورها که صرف 
خدمات سالمت می شود، قابل مشاهده است. در مقایسه ایران 
با کشورهای دیگر، دستاوردهای مناسبی در حوزه نظام سالمت 
نداشته ایم، با وجود اینکه سهمی که از GDP برای نظام سالمت 
هزینه کرده ایم، حتی از برخی کشورهای پیشرفته اقتصادی کمتر 
نیست. کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 
)OECD( به طور متوسط بین 8 تا 9 درصد از GDP را برای 
سیستم سالمت خود هزینه کرده اند، ما در ایران حدود 7 درصد 
هزینه می کنیم، این در حالی است که کارشناسی ها نشان می دهد 

سطح سالمت ما با آنها بسیار تفاوت دارد.
نظام سالمت ویژگی های خاصی دارد. کاالی سالمت از منظر 
محسوب  لوکس  حال  عین  در  و  ضروری  کاالیی  اقتصادی، 
می شود. در نظام سالمت، عرضه کننده میزان و سطح تقاضا را 
تعیین می کند. در نظام سالمت ایران، قیمت گذاری خدمات توسط 
عرضه کننده انجام می گیرد. تامین کننده های مالی نظام سالمت در 
ایران، نقشی در تعیین قیمت خدمات ندارند، به خصوص در 
تعیین قیمت برای بخش خصوصی. ویژگی های نظام سالمت 
از یک سو و شرایط خاص نظام قیمت گذاری خدمات سالمت 
در ایران از سوی دیگر، باعث شده نهادهای حاکمیتی در نظام 
اجرای  و  ایجاد  مسوولیت  بودن،  تنظیم گر  جای  به  سالمت، 
قیمت های دوگانگی و تفکیک بازارها و ایجاد شکاف کیفیت 
نهادهای رسمی  به عبارت دیگر،  بگیرند.  برعهده  را  خدمات 
در حوزه نظام سالمت به جای اینکه تعدیل گر بازار باشند، خود 
باعث ایجاد شوک های افزایشی قیمتی به بازار می شوند، به طوری 
که گویا نهادهای متولی در نظام سالمت مسوول افزایش قیمت 
هستند. این مساله با بررسی قیمت ها در نظام سالمت از سال 60 

تا 93 کامال مشخص است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، تعارض پیشنهاد وزارت 
بهداشت در خصوص ادغام بیمه ها با سیاست های کلی سالمت، 
ابالغی توسط مقام معظم رهبری است. در سیاست های ابالغی به 
تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه 
سالمت تاکید شده است. بند 7 سیاست های کلی سالمت به شرح 

زیر است:
تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه 
سالمت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی 

مطلوب به مردم به شرح ذیل:
اجرایی،  سیاست گذاری های  شامل  سالمت  نظام  تولیت   -
وزارت  توسط  نظارت  و  ارزشیابی  راهبردی،  برنامه ریزی های 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها
بخش های  در  خدمت  ارائه کنندگان  توسط  خدمات  تدارک   -

دولتی، عمومی و خصوصی
همان گونه که مشخص است و به صراحت در سیاست های کلی 
سالمت آمده، مدیریت منابع سالمت با نظام بیمه است و وزارت 
به دلیل مسوولیت  باشد، آن هم  فعالیت ها  باید محور  بهداشت 
خود در سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی 
و ارزشیابی و نظارت. این در حالی است که وزارت بهداشت فقط 

به دنبال مدیریت منابع می گردد.
بر  مبتنی  بهداشت  وزارت  پیشنهاد  می رسد،  نظر  به  متاسفانه 
هیچ یک از مبانی نظری یا تجارب جهانی نیست. وزارت بهداشت 
در تجمیع بیمه ها به دنبال این است که عالوه بر تولیت نظام سالمت 
و عرضه کننده خدمات، تامین کننده مالی خدمات نیز باشد. چنین 
مدلی در نظام های بهداشتی در دنیا که مبتنی بر تامین مالی از طریق 
بیمه ها هستند، وجود ندارد. از لحاظ کارکردی هیچ وقت ایجاد 
رقابت در هیچ موضوعی بد نبوده است. به عالوه، نکته دیگر این 
است که هیچ سابقه و تجربه بدی از این مساله که تامین کننده مالی از 
ارائه کننده خدمات در نظام سالمت منفک باشند، حتی در تجارب 
جهانی موجود نیست. ادغام بیمه های درمانی راحت ترین راهکار 
وزارت بهداشت برای دستیابی به منابع مالی بیشتر است و این اصال 
منصفانه نیست. این امکان و حق وجود ندارد که حق بیمه ای که 
کارگران طی سال های مختلف به تامین اجتماعی پرداخت کرده اند 

در اختیار نهاد دیگری قرار داده شود.

هاشمی: ما مخالف جداسازی آموزش از وزارت بهداشت هستیم

مخالفت صریح وزیربهداشت با ایجاد وزارت »رفاه و سالمت«

و  درمانی  مراکز  به  بیمه ها  بدهی 
داروخانه ها از جمله دغدغه هایی است 
که از ابتدای اجرای طرح تحول سالمت 
مطرح بود. افزایش بدهی بیمه سازمان 
سالمت و سایر سازمان های بیمه گر به 
بخش بهداشت و درمان تا آنجا پیش 
وزارت  مسئوالن  گفته  به  که  رفت 
بهداشت و درمان درحال حاضر بسیاری 
از پزشکان و فعاالن عرصه داروسازی 
و به طورکلی حوزه سالمت پس از 
گذشت ماه ها فعالیت نتوانستند حقوق و 

دستمزد خود را دریافت کنند. البته دولت درجهت جلوگیری از 
افزایش این بدهی ها در الیحه اصالح بودجه سال 95 پیشنهاد 
تخصیص 5 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق قرضه 
برای پرداخت بدهی های بیمه سالمت را مطرح کرد که  مجلس 
این میزان را به 8 هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما به گفته رییس 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تیم اقتصادی دولت و بانک 
مرکزی تاکنون همکاری های الزم برای اختصاص این اعتبار را 
نداشته اند. این درحالی است که رییس کل بانک مرکزی معتقد 

است این موضوع هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد. 

بانکمرکزیوظیفهایدرحوزهسالمتندارد
ولی اهلل سیف در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص اظهارات 
رییس کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر بی توجهی تیم 
اقتصادی دولت و بانک مرکزی در حمایت از طرح تحول 
سالمت و پرداخت اعتبارات بیمه سالمت، گفت: »بانک مرکزی 
در این خصوص  نقشی ندارد، البته  اگرکاری هم درباره پرداخت 
اعتبارات بیمه سالمت برعهده بانک مرکزی باشد به طورحتم 

این اقدامات را با سرعت پیگیری خواهیم کرد.«
وی افزود: »اما طبق آنچه که مسلم است در رابطه با سالمت، بانک 

مرکزی وظیفه ای ندارد، البته درخصوص 
در  مسئوالن  باید  اقتصادی  تیم  عملکرد 
وزارت اقتصاد و وزیر این وزارتخانه پاسخ 
دهند، بنابراین تاکید می کنم که بانک مرکزی 
در پرداخت اعتبارات بیمه سالمت هیچ نقشی 
ندارد.« رییس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: 
»سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه دقیقی 
برای پرداخت بدهی بیمه سالمت و اعتبارات 
به  بررسی های  طبق  و  دارند  شده  منظور 
عمل آمده این اعتبارات به زودی پرداخت 

می شود.«

تاخیرمعناییندارد
اما علی نوبخت ، با اشاره به اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و 
دارایی برای جلوگیری از تغییر درشاخص های خود همکاری 
الزم را در اختصاص 8 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس برای 
پرداخت بدهی های بیمه سالمت طی 2 ماه گذشته نداشتند، 
گفت: »باید از معاون برنامه ریزی سازمان برنامه پرسیده شود 
که مشکل کار برای تبدیل اوراق قرضه به ریال برای پرداخت 
اعتبارات سازمان بیمه سالمت چیست.« نماینده مردم تهران در 
با بیان اینکه متاسفانه مسئوالن در کشور جزیره ای عمل می کنند، 
افزود: »برخی مسئوالن فکر می کنند اگر این منابع از سرمایه 
کشور کم شود، ممکن است شاخص دیگری تحت تغییر 
قرارگیرد؛ این درحالی است که این بحث در دولت با نظارت 
شخص رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه باید تا کنون 
حل می شد.« نوبخت با تاکید براینکه 2 ماه ازتصویب اختصاص 
8 هزارمیلیارد تومان درمجلس برای پرداخت بدهی های بیمه 
سالمت می گذرد، گفت: »متاسفانه تاکنون برای پرداخت این 
پول هیچ اقدامی نشده است، بنابراین مسئوالن و تیم اقتصادی 

دولت باید پاسخ دهند که مشکل دراین حوزه کجاست؟«

وی با بیان اینکه در صورت بی توجهی 
به  مرکزی  بانک  و  اقتصاد  وزارت 
از  تومان  میلیارد  هزار   8 پرداخت 
برای  درمجلس  قانونی  اختیارات 
پاسخگویی مسئوالن استفاده خواهد 
حال حاضر  »در  کرد:  تصریح  شد، 
برخی واحدها پس ازگذشت 12 ماه 
از خدمات دهی به مردم هنوز پولی 
برخی  همچنین  نکرده اند،  دریافت 
آزمایشگاه  و  رادیولوژی  واحدهای 
پس از گذشت 7 ماه هیچ پولی دریافت 
نکرده اند؛ ازسوی دیگربه پرستاران، پزشکان و داروخانه ها 
نیز پولی پرداخت نشده است،بنابراین این عمکلرد دولت و 
بی توجهی مسئوالن به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و معنا و 
مفهومی ندارد.« این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به 
اینکه اگر مشکلی وجود داشت دولت نباید پیشنهاد اختصاص 
5 هزار میلیاردی را در اصالحیه الیحه بودجه  سال 95 مطرح 
می کرد، افزود: »اما مجلس پس از طرح این پیشنهاد با کمک 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این میزان را به 8 هزارمیلیارد 
تومان افزایش داد؛ بنابراین باید مشکالت تیم های پزشکی 
را با پرداخت این بدهی ازمیان برد.« نوبخت با بیان اینکه 
شرکت های تولیدی حوزه سالمت پس از انجام وظایف خود 
هیچ پولی دریافت نکردند، تصریح کرد: »موارد این چنینی در 
سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل معنایی نداشته و آیا درست 
است که دراین شرایط واحدهای تولیدی داخل کشور ماه ها 
هیچ پول و دستمزدی دریافت نکرده و مجبور به اخراج کارگران 
شوند؛ دراین شرایط که بیکاری رنج همه مردم است.« رییس 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: باید مشخص شود 
که از 2 ماه پیش تاکنون آیا بانک ها درپرداخت این اعتبارات 

همکاری های الزم را با وزارت اقتصاد داشته اند یا نه.

یادداشت

مجادله رئیس کمیسیون بهداشت و رئیس بانک مرکزی بر سر بودجه بخش سالمت

نوبخت:تیماقتصادیدولتکوتاهیکردهاست
سیف:بودجهسالمتربطیبهبانکمرکزیندارد

خبر

بیمارانخاصتاپایانآباندر
سامانهرفاهیثبتنامکنند

دفتر بیمه های سالمت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اعالم کردکلیه بیماران خاص تا 
آخر آبان ماه مهلت دارند در سامانه رفاه ثبت 

نام و سازمان بیمه گر خود را انتخاب کنند.
به گزارش ایرنا، بیماران خاص تا پایان آبان 
بیماران  واحد  پنجره  سامانه  به  امسال  ماه 
خاص www.samanerefah.ir نسبت به 
ثبت نام خود اقدام کنند.  بیمه شده می تواند با 
مراجعه به نشانی اینترتی مذکور و ورود کد 
ملی و درج تاریخ تولد وارد سامانه شده و با 
ثبت نام در نهایت یک دفترچه بیمه انتخاب 

کند.
با توجه به اینکه در گام های بعدی با اجرای 
خاص،  بیماران  برای  الکترونیکی  نسخه 
صعب العالج و استفاده کنندگان از داروهای 
تفاهم نامه ای؛ یارانه دارو صرفا به کسانی تعلق 
خواهد گرفت که در سامانه یاد شده ثبت نام 
برای  بیماران  از  دسته  این  لذا  باشند،  کرده 
دریافت خدمات تا پایان آبان ماه فرصت دارند 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش با 
بیان اینکه »بیماران خاص« تا پایان آبان ماه 
باید سازمان بیمه گر خود را انتخاب کنند، 
گفت: »آنها برای این اقدام به سامانه خدمات 
در  خاص  بیماران  کنند.  مراجعه  رفاهی 
کمتر از 10 دقیقه با وارد کردن سال تولد و 
شماره ملی، می توانند سازمان بیمه گر خود را 
انتخاب کنند.« وی با بیان اینکه دولت سالیانه 
هزینه فرانشیز 9 هزار بیمار خاص را پرداخت 
می کند، تصریح کرد: »اگر بیماران، بیمه خود 
را مشخص نکنند، برای آنها سازمان بیمه گر 

انتخاب می کنیم.«
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                                                  اولین واکنش رسول دیناروند پس از  اعالم طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان غذا و دارو

ترجیحم این است که به دانشگاه برگردم
استعفای من دلیل  داشت، اما ناشی از روابط درون وزارتخانه و رابطه ام با وزیر نبود

رضا رئیسی 
  

رسول دیناروند در گفت وگو با ایسنا، درباره 
سیاست های وزارت بهداشت برای حمایت از 
»ما  دولت، گفت:  پایانی  در سال  داخل  تولید 
در شورای فناوری سالمت که به ریاست وزیر 
بهداشت تشکیل می شود، سیاستی را تصویب 
کردیم که طبق آن درباره کاالهای مشابه تولید 
که  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  مانند  داخلی 
است،  دارو  و  غذا  سازمان  با  بازارش  تنظیم 

سختگیری هایی را انجام دهیم.«
وی با بیان اینکه این سیاست از حدود دو سال  
و نیم قبل، یعنی از ابتدای سال 93 برقرار است، 
افزود: »بر این اساس در هر قسمتی از بازار دارو و 
تجهیزات پزشکی که توان تولید داخل پاسخگوی 
نیازهای کشور است، اصال اجازه واردات جدید 
را نمی دهیم. در عین حال واردات فرآورده هایی 
هم که پیش از این واردات شان مجاز و ثبت بوده  
به  نیز محدود می شود؛  داشتند  اجازه ورود  و 
طوریکه اجازه واردات حداکثر 1۰ درصد سهم 

بازار را می دهیم.«
این سیاست  پیشبرد  اینکه  بیان  با  دیناروند 
منجر به کاهش وابستگی ارزی مان به واردات 
شد، ادامه داد: »در سال 92، میزان واردات دارو 
یک میلیارد و 35۰ میلیون دالر بود که با اجرای 
سیاست کنترل واردات این عدد در سال 9۴ به 
میزان یک میلیارد دالر رسیده است و در سال 

95 هم پیش بینی ما همین حدود است.«
رییس سازمان غذا و دارو چنین اتفاقی را در 
عرصه دارویی کشور بسیار ارزشمند دانست و 
گفت: »چنین نتایجی یعنی اینکه ما توانسته ایم به 
میزان  3۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر واردات و وابستگی 
ارزی مان را کاهش دهیم. البته بخشی از موضوع 

به دلیل کاهش قیمت داروهای وارداتی و بخشی 
هم به دلیل اجرای سیاست های محدودیت و 

کنترل واردات است.«
دیناروند با بیان اینکه ایجاد محدودیت در واردات 
دارو عوارضی هم در پی دارد،  افزود: »درست 
است که با این کار از تولید داخلی حمایت می 
کنیم، اما انجام چنین اقداماتی مقداری نارضایتی 
بیماران را هم به دنبال دارد؛ چرا که برخی بیماران 
به فرآورده های خارجی عادت و اعتماد داشتند 
یا پزشکان شان فرآورده های خارجی را برای آنها 
تجویز می کنند و طبیعتا در دسترسی بیماران به 

فرآورده های وارداتی دچار مشکل می شود.«
به گفته وی، در سال 9۴ از نظر ارزش بازار 
حدود ۷۰ درصد بازار دارویی کشور به تولید داخل 
اختصاص داشت و 3۰ درصد بازار هم در اختیار 
واردات بوده است. بر این اساس میزان واردات مان 
تقریبا یک میلیارد دالر بوده و این عدد نسبت به 
چهار سال گذشته که حدود ۴۰ درصد بازار را به 
خود اختصاص می داده به 3۰ درصد کاهش یافته 
و سهم داروهای تولید داخل نیز از 6۰ درصد به 

۷۰ درصد افزایش یافته است.
دیناروند ادامه داد: »در عین حال قدر مطلق 
میزان واردات دارویی مان هم کاهش یافته است 
و از یک میلیارد و3۰۰ میلیون دالر واردات به 
یک میلیارد رسیده ایم. از طرفی میزان صادرات 
داروی ایران نیز در چند سال اخیر بین 15۰ تا 2۰۰ 
میلیون دالر بوده است. البته این میزان صادرات 
واقعا عدد باالیی نبوده و فکر می کنم این میزان 
صادرات دارو شایسته جایگاه علمی، فناوری و 

صنعتی کشور ما نیست.«
رییس سازمان غذا و دارو شرط رسیدن به 
تراز تجاری مثبت در حوزه دارو که هدف سند 
چشم انداز است را افزایش صادرات عنوان و اظهار 

کرد: »بر این اساس باید صادرات مان از زیر 2۰۰ 
میلیون دالر به باالی یک میلیارد دالر برسد و باید 
بدانیم که انجام این کار میسر است. زیرا یک زمانی 
صادرات دارویی این کشور دو میلیون دالر بوده 
است، اما در حال حاضر 1۰۰ برابر شده است. 
حال ما نمی گوییم که باز هم صادراتمان 1۰۰ برابر 
رشد کند، بلکه کافی است صادرات دارویی مان پنچ 

برابر شود و این کار امکان پذیر است.«
دیناروند با بیان اینکه هدف گذاری دو سال 
پیش ما رسیدن به 35۰ میلیون دالر صادرات دارو 
برای سال 1396 است و امیدواریم به این عدد 
برسیم،  گفت: »به هر حال از آنجایی که در اجرای 
توافق هسته ای با تاخیرهایی مواجه شدیم، باز هم 
امیدواریم که به این هدف برسیم. البته نمی دانم 
می توانیم این هدف را محقق کنیم یا خیر، اما 
هدف گذاری که دو سال قبل در این زمینه شده 
بود، رسیدن به صادرات 35۰ میلیون دالری بود 
و الزمه این کار هم بهبود شرایط بین المللی و 
جنب وجوش و حرکت شرکت های داخلی است.«
وی با بیان اینکه اشکال شرکت های دارویی 
ما این است که تقریبا ۷۰ درصدشان شبه دولتی 
هستند و جنب و جوش در شرکت های شبه دولتی 
کم است، افزود: »شرکت های غیر دولتی چابک 
نیستند. بر همین اساس امیدواریم سهم بخش 
بتوانیم  تا  خصوصی در این حوزه بیشتر شود 

برای صادرات هم فکری کنیم.«
سوی  از  که  فشارهایی  درباره  دیناروند 
برخی به سازمان غذا و دارو و در پی اعمال 
می شود،  اعمال  واردات  محدودیت   سیاست 
گفت: »فشاری که به سازمان غذا و دارو وارد 
می شود، همه جانبه بوده و فقط از یک سمت 
نیست. بر این اساس از یک طرف کسانی که 
دنبال منافع بیماران هستند به ما فشار می آورند و 

می گویند چرا واردات را محدود کرده اید. از طرف 
دیگر کسانی که به دنبال حمایت از تولید داخل 
هستند به ما می گویند چرا واردات آزاد است. 
حتی کسانی هستند که به واردات داروهایی که 
مشابه تولید داخل هم ندارند،  اعتراض می کنند 
و اعتقاد دارند که یک ریال دارو وارداتی هم 

نباید به کشور وارد شود.«
وی با بیان اینکه بنابراین طیفی از افراط و 
با سیاست های محدودیت  مواجهه  در  تفریط 
واردات وجود دارد، ادامه داد: »از طرفی یک 
عده هم با اعمال این سیاست ها منافع شان به 
خطر می افتد. در هر حال ما مجبوریم عادالنه و 
با تدبیر در این مسیر حرکت کنیم. در عین حال 
به نظر من تا کنون توانسته ایم هم منافع بیماران 
را تا حدودی در نظر بگیریم و هم سیاست های 
اقتصاد مقاومتی را که حمایت از تولیدات داخل 
است، رعایت کنیم. بنابراین مسیری را که تا به 

امروز آمدیم، ادامه می دهیم.«
وی در پاسخ به سوالی درباره دالیل استعفایش 
)چند ماه گذشته( و اینکه آیا این دالیل به فشارهایی 
که به سازمان غذا و دارو وارد می شود،  ربط 
داشت یا خیر؟ تصریح کرد: »به هر حال هیچ 
نمی آید  کسی  و  نیست  دلیل  بدون  استعفایی 
بگوید که دیشب خواب دیدم که باید استعفا 

دهم. بنابراین هر استعفایی دلیل دارد.«
دیناروند ادامه داد: »در عین حال تاکید می کنم 
که استعفای من به هیچ عنوان مربوط به روابط 
درون وزارتخانه و بویژه رابطه ام با شخص وزیر 
نبوده است و اگر یک زمانی هم قصد استعفا 
با  من  رابطه  به  مربوط  عنوان  هیچ  به  داشتم، 
شخص وزیر و به تعامالت درون وزارت بهداشت 

مربوط نبوده است.«
رییس سازمان غذا و دارو در پاسخ به اینکه 

آیا حاضر است دوباره مسوولیت این سازمان را 
در دوره های بعد قبول کند؟ گفت: »هنوز زود 
است که بخواهیم درباره دوره بعد نظر دهیم 
دوره  در  دولت  این  آیا  بگوییم  است  بهتر  و 
این  که  امیدواریم  البته  یا خیر؟.  می ماند  بعد 
دولت در دوره بعد هم روی کار بیاید و آقای 
رییس جمهور رای بیاورند و دولت به فعالیتش 
ادامه دهد. در عین حال امیدوارم دکتر هاشمی 
هم بپذیرند و به فعالیت شان در حوزه سالمت 
ادامه دهند تا طرح تحول سالمت آسیب نبیند.«

دیناروند همچنین اظهار کرد: »بنابراین تصور 
می کنم که فکر کردن به این موضوع زود است و 
هنوز هشت یا 9 ماه زمان داریم تا تصمیم بگیریم.«
وی تاکید کرد: »البته قطعا ترجیحم این است 
که به دانشگاه بازگردم و کار علمی ام را انجام دهم؛ 
چرا که عالقه اصلی من دانشگاه است و کار اجرایی 
را عمدتا به دلیل مصالح بزرگتر و تکلیفی که بر 
دوشم است، انجام می دهم. در هر حال امیدواریم 
مصلحت ایجاب کند که ما کار علمی مان را در 

همان دانشگاه انجام دهیم.«
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دیابت 
از الف تا ی

دکتر رضا ملک زاده:
ایران و 

معیارهای 
توسعه پایدار

راهنمای گام به گام

شیوه انتخاب 
دندانپزشک

به جرات می توان گفت دیابت شایع ترین بیماری 
متابولیک )مجموع نشانه هایی که به اختالل در 

وضعیت سوخت وساز بدن اشاره دارد( در سرتاسر 
دنیا از جمله ایران است و همان طور که می دانید، 

نشانه اصلی آن افزایش قندخون است. مطمئنا 
هیچ کس یک شبه به دیابت مبتال نمی شود. یعنی 

این طور نیست که یک فرد کامال سالم صبح که از 
خواب بیدار می شود به دیابت مبتال شده باشد... 

صفحه های  10، 11،   17، 18، 20، 21 و 26

سپتامبر سال 2015 میالدی سران دولت ها با 
تصویب دستور کار 2030 بر تعیین مسیری به 

سوی توسعه پایدار توافق کردند. این دستورکار 
که حاوی 17 آرمان و 169 هدف است، اهداف 

عملیاتی کمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و 
محیط زیستی توسعه پایدار... صفحه 4

دغدغه بسیاری از آدم ها پیدا کردن یک 
دندان پزشک خوب و قابل اعتماد است. حتی اگر 

از پس هزینه های دندان پزشکی بربیایید و جنبه 
مالی دغدغه شما نباشد، پیدا کردن دندان پزشکی 

که بتوانید چشم بسته به کار او اعتماد داشته 
باشید، میان این همه تبلیغ و ادعاهای گوناگون 

کار ساده ای نیست، اما مشخصات و ویژگی هایی 
وجود دارد که شما براساس آنها می توانید یک 

دندان پزشک خوب... صفحه 23

صفحه  16
www.sa lamat . i r

خداحافظ آقای استقالل!
ستاره آبی و 
روبان سفید

چاپ
 دوم

صفحه  27

پوست کودک
 8 خطر، 5 توصیه

بازخوانی تحقیق پژوهشگران فرانسوی

روبان سفید
 نماد سرطان ریه است

شنبـــــه ها از 
روزنامه فروشي هاي معتبر بخواهيد

 هزینه اشتراک هفته نامه سالمت )48 شماره در 
سال(100,000 تومان است. برای دریافت هفتگی 
سالمت )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 90 
هزارتومان در وجه نشریه سالمت  به شماره کارت 

6274121140075714  بانک اقتصاد نوین 
واریز نمایید.

 شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه 
نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به تلفن

 9-22887357 اعالم نمایید. اصل فیش بانکی یا 
کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه 

دارید.
 اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان آبان 

95 است.
 اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست 

مطبوعات برقرار مي شود.

salamat.ir
امور مشترکین:22887357-9



سپید: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که یک دهه 
از تصویب آن در مجلس می گذرد و اغلب به بهانه کمبود 
بودجه از سوی وزیران بهداشت هر دوره پس زده می شد،  
حاال به شورای عالی بیمه رفته تا مورد بررسی اعضای 
آن قرار گیرد. شورایی که مدت هاست نسبت به ترکیب 
اعضا و وزن آرای برخی نهادها انتقاداتی وارد است. 

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور از همراهی 
به  پرستاری  تعرفه های  ارسال  در  بهداشت  وزارت 
شورای عالی بیمه خبر داد و گفت: »انتظار می رود این 
شورا به آرزوی ۱۰ ساله پرستاران پاسخ مثبت بدهد.«

10 سال انتظار برای اجرای یک قانون
روز  که  خبری  نشست  در  شریفی مقدم  محمد 
گذاری  تعرفه  »قانون  گفت:  شد،  برگزار  گذشته 
خدمات پرستاری در تیرماه سال ۱۳۸۶ به تصویب 
 مجلس شورای اسالمی رسید و جامعه پرستاری در حدود 
۱۰ سال است که انتظار اجرایی شدن این قانون را دارد.«
به گفته او بعد از پیگیری های سازمان نظام پرستاری 
دوره چهارم برای اجرایی شدن تعرفه های پرستاری، حاال 
با دستور معاون اول رئیس جمهوری بر روند پیگیری و 
رفع موانع اجرای قانون تعرفه های خدمات پرستاری، 
دوباره این قانون روی ریل حرکت قرار گرفت و سازمان 
نظام پرستاری توانست جلسات مشترکی در این رابطه با 

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار کند.

دولت به دنبال اجرایی شدن تعرفه 
نظام پرستاری

شریفی مقدم به جلسه ای که ۱۱ آبان ۹۵ با حضور 
معاونت  رفاه،  و  بهداشت  وزارتخانه های  نمایندگان 
حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور استخدامی، 
دبیرخانه شورای عالی بیمه و دبیر کمیسیون اجتماعی 
دولت به منظور بررسی اجرایی شدن تعرفه های خدمات 
پرستاری برگزار شد، اشاره کرد و گفت: »در این جلسه 
سازمان نظام پرستاری موضوع را شرح داد و به اهمیت 
اجرایی شدن تعرفه ها پرداخت و درعین حال تبعات 
کرد. همچنین  تاکید  را هم  آن  اجرای  زیان بار عدم 
مقرر شد تعرفه های پرستاری در قالب بسته های خدماتی 
در اسرع وقت از وزارت بهداشت به کمیسیون اجتماعی 
دولت ارسال و از این کمیسیون به شورای عالی بیمه 

ارجاع شود.«

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به 
نامه دبیر کمیسیون اجتماعی دولت به وزیر رفاه که 
رونوشت آن روز گذشته به سازمان نظام پرستاری رسیده 
است، افزود: »در این نامه تاکید شده که دولت به دنبال 

اجرایی شدن تعرفه های پرستاری است.«
به گفته شریفی مقدم، ارسال تعرفه های پرستاری از 
وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه پس از گذشت 
نزدیک به ۱۰ سال، گام مثبتی است که اتفاق افتاده 
رفاه و  منتظر تصمیم وزارت  باید  پرستاران  و حاال 
شورای عالی بیمه باشند که این تعرفه ها را تایید کند و 

برای تصویب، به هیئت دولت بفرستد.
وی با تقدیر و تشکر از معاون اول رئیس جمهوری و 
مجموعه هایی که در این مسیر گام برداشتند تا تعرفه های 
خدمات پرستاری به شورای عالی بیمه برسد، افزود: 
انتظار دارد، شورای عالی بیمه این  »جامعه پرستاری 
تعرفه ها را در اولویت کاری جلسات خود قرار دهد.«

 بودجه قانون تعرفه گذاری، ساالنه 
1500 میلیارد تومان

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که تعرفه های خدمات 
پرستاری هیچ مشکلی برای تایید در شورای عالی بیمه 
ندارند، گفت: »اجرایی شدن این تعرفه ها تنها نیاز به 

مصوبه دارد. بودجه موردنیاز برای اجرایی شدن تعرفه های 
خدمات پرستاری در هرسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد 
شده است. به نظر می رسد این میزان اعتبار برای ۱۰۰ هزار 
پرستار چشم انتظار اجرای این قانون، رقم زیادی نباشد.«
شریفی مقدم افزود: »امیدواریم وزارت بهداشت نیز 
که با ارسال تعرفه های پرستاری به شورای عالی بیمه، با 
پرستاران همراهی کرده است، حاال با لحاظ کردن این 
مقدار اعتبار در بودجه سال ۹۶ وزارتخانه، پرستاران 

را تا قبل از روز پرستار)بهمن ۹۵(، خوشحال کند.«

تعرفه گذاری، انگیزه پرستاران را افزایش 
می دهد

او با تاکید بر اینکه سازمان نظام پرستاری به عنوان 
نمایندگان صنف پرستاری به طور مستمر مشغول پایش 
موضوع است، گفت: »4۰ دلیل برای اجرایی شدن این 
قانون وجود دارد که مهم ترین آن، افزایش انگیزه کار 

پرستاری و ارتقای سالمت مردم و بیماران است.«
اینکه  اعالم  با  پرستاری  نظام  سازمان  قائم مقام 
اجرایی شدن تعرفه های پرستاری به نفع بیمه هاست، 
افزود: »با اجرای این قانون، پرداختی ها در نظام سالمت 

به عدالت نزدیک تر می شود.«
وی با اشاره به همراهی وزارت بهداشت در ارسال 

تعرفه های پرستاری به شورای عالی بیمه، گفت: »وزیر 
بیمه،  عالی  در شورای  مثبت خود  رای  با  بهداشت 
پرستاران را خوشحال می کند و آن طور که جلساتی 
با رئیس کل سازمان نظام پزشکی داشته ایم، دکتر زالی 
گفته است که رای نظام پزشکی در شورای عالی بیمه 
در سبد پرستاران خواهد بود. بنابراین، احساس ما این 
است که وزارت رفاه هم مشکلی با تایید این تعرفه ها 

نداشته باشد.«
شریفی مقدم افزود: »بیمه ها هم بدانند که با تعرفه های 
پرستاری، قیمت خدمات تعرفه هایی که درحال حاضر 
پرستاران انجام می دهند ولی به نام پزشکان است، به 

یک سوم کاهش می یابد.«
فارغ از تعویق طوالنی ارسال قانون تعرفه گذاری 
خدمات نظام پرستاری به شورای عالی بیمه، یکی از 
مهم ترین موانع در راه اجرای این قانون، رای حداقلی 
نهادهای ارائه دهنده خدمات سالمت طی روند تایید 
قانون  می تواند  که  مانعی  شوراست.  این  مصوبات 
تعرفه گذاری را از هدف واقعی خود دور کند. شاید 
امروز سازمان نظام پرستاری بیش از قبل به افزایش تاثیر 
آرای سازمان های ارائه دهنده خدمات سالمت واقف 
شود و برای تغییر ترکیب این شورا با سازمان نظام 

پزشکی و وزارت بهداشت همراه گردد.

فارس: رئیس انجمن رادیولوژی با اشاره به افزایش مراجعه به 
آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها گفت: »حجم کار بخش رادیولوژی 
بالینی باال است و همکاران ما نیز ترجیح می دهند تعداد کمتری 

بیمار را دقیق تر معاینه کنند.« 
جالل شکوهی گفت: »الزمه درمان قابل قبول، تشخیص درست 
است و در این مسیر، بیمار باید بیشترین سود را داشته باشد که 
در قسم نامه پزشکی نیز بدان اشاره شده است. تا چند دهه گذشته 
خبری از روش هایی مانند سی تی اسکن و ام آر آی نبود و پزشک 
با شرح حال بیمار و بر اساس تجربه، موفق به تشخیص بیماری 

می شد که امروزه این امر کم رنگ شده است.«

تعرفهپرستاریسالی1500میلیاردتومانبودجهمیخواهد
باالخرهخدماتپرستاریتعرفهدارمیشود؟
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خبر

دانشگاه

ایسنا: مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی گفت: »در سال اخیر 
دو مصوبه برگزاری دوره های آموزشی کارشناسی ارشد مشاوره در 
مامایی و ارائه مجوز تاسیس دفاتر کار مشاوره برای ماماها را داشتیم 

که اجرا شدند.«
نجمه تهرانیان در اولین کنگره ملی مشاوره در مامایی گفت: »در سال 
اخیر مصوبه ای تحت عنوان برگزاری دوره آموزشی کارشناسی ارشد 
مشاوره در مامایی داشتیم که این مصوبه به علت نیاز شدید جامعه به 
مشاوره مامایی و مشاوره به بانوان در هنگام بارداری بود که خوشبختانه 
زمینه این کار در رشته مامایی فراهم شد.« او بابیان اینکه اولین گروه 
کارشناسان ارشد این رشته در حال فارغ التحصیلی هستند، افزود: 
»برای تاسیس دفاتر کار مشاوره  مصوبه ای داشتیم که مجوز آن هم به 

ماماها داده شده است و 
اکنون ۱۸ دانشگاه در 
مقطع کارشناسی ارشد 
مامایی،  در  مشاوره 
دانشجو می پذیرند و 
با همکاری دو دانشگاه 
علوم پزشکی البرز و 
شاهرود این برنامه ها 

را پیش می بریم.«

تسنیم: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه 
دانشجوی پزشکی، شب ها در اورژانس بیمارستانها حضور ندارد، درباره 

نارضایتی بیمارانی که متوجه معاینه پزشک نمی شوند، توضیح داد.
صدف علی پور درباره شکوائیه بیماران از معاینه آنان توسط دانشجویان 
پزشکی در اورژانس ها اظهار کرد: »پزشک می آید بیمار را می بیند و 
می رود ولی بیمار می گوید هیچ کس او را ندیده و وقتی پرونده را نگاه 
می کنی می بینی ۵ نفر او را معاینه کردند ولی نمی داند این پزشک بوده 
است. بنابراین این طور نیست که دانشجوی پزشکی، بیمار را معاینه 
کند چون اصاًل نصف شب در بیمارستان دانشجو نیست؛ ولی بعضی ها 
می گویند شب رفتند بیمارستان و یک عالمه دانشجو ریخته سرشان.« 
وی همچنین درباره رزیدنت ها توضیح داد: »دانشجویی که در اورژانس 
حضور دارد رزیدنت است. رزیدنت هم یعنی پزشکی که دارد تخصص 
می گیرد و االن رزیدنت سال باال باید حتماً وارد کار مریض شود و 
اینطور نیست که رزیدنت سال یک به تنهایی تصمیم بگیرد برای مریض 
و حتماً سال باالتر وارد می شود.« معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 

تهران خاطرنشان کرد: »همچنین 
در رشته ای که متخصص مقیمی 
بیمار  به  متخصص  آن  داریم 
ممکن  البته  می کند.  رسیدگی 
است متخصص مقیم نیاید همه 
مریض ها را ببیند ولی همه بیمارها 
را  این  می شوند  گزارش  او  به 

مطمئنم.«

صدور مجوز تاسیس دفاتر کار مشاوره مامایی

بیمارانی که متوجه معاینه پزشک نمی شوند

مدیرانبیمارستانهاوصاحبانصنایعپزشکیودارویی
آیـا مـی دانـیـد ...

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

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

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

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

رای

معاینات بالینی باید دقیق باشد

وب دا: معاون آموزشی وزارت بهداشت درخصوص تخلفات علمی 
کشور که اخیرا در برخی مجالت بین المللی منتشرشده گفت: »عمده 
این تخلفات توسط افرادی انجام شده که در امر پژوهش مبتدی بوده اند 
و نباید حیثیت علمی کشور و دانشمندان برجسته زیر سوال برده شود.«
باقر الریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در جلسه ای که روز 
سه شنبه 2۵ آبان ۱۳۹۵ برای بررسی تخلفات علمی کشور با حضور 
معاونین آموزشی کالن مناطق آمایشی برگزار شد گفت: »از طرف شورای 
عالی انقالب فرهنگی به معاونت آموزشی وزارت بهداشت مأموریت 
داده شده تا موضوع تقلب های علمی را در سطح کشور بررسی نماید. 
این کار در دست پیگیری است و از کمک سایر نهادها مثل وزارت 

علوم و دانشگاه های کشور نیز بهره برداری می شود.«
او با اشاره به پیشرفت های اخیر ایران در حوزه تولید علم افزود: »حدود 

۳۰ درصد تولیدات علمی کشور به این حوزه اختصاص داشته است
معاون آموزشی وزارت بهداشت بابیان اینکه در حال حاضر ساالنه 
حدود ۳۰ هزار مقاله از ایران در مجالت مختلف منتشر می شود گفت: 
»انتشار مقاله فقط یکی از نمودهای پیشرفت علمی است. همچنین میزان 
ارجاع به این مقاالت شاخص مهم دیگری است که ایران پیشرفت های 

خوبی در این زمینه داشته است.«

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به دو هجمه ای که به مجامع 
علمی ایران شده گفت: »فردی که چندان هم تخصصی در حوزه پژوهش 
نداشته، مصاحبه ای با افرادی کرده و مقاله ای در مجله Science چاپ 
کرده که ۱۰ درصد پایان نامه های ایران با اطالعات ساختگی تولید می شود 
و موسساتی در ایران وجود دارد که تقلب های علمی را انجام می دهند. 
نمی خواهیم بگوییم که هیچ مشکلی وجود نداشته، لیکن مطلب طوری 

بیان شده که وجهه علمی کشور را زیر سوال می برد و بی شک در مجامع 
علمی به ضرر کشور خواهد بود.«

الریجانی اظهار کرد: »از سوی دیگر ۵۸ مقاله که از سوی مجالت 
BMC اعالم شده که مشکل داشته اند ، مطرح شده و جالب است که 
42۰ نفر در این مقاالت مشارکت داشته اند که ۳ یا 4 نفر این افراد 
عامل اصلی این تخلفات بوده اند. این چند نفر موجب خدشه دار شدن 
حیثیت علمی کشور شدند که بعضا هم افراد مبتدی در امر پژوهش 
بودند و مقاالت رد شده شاید اولین انتشار علمی این افراد بوده است.«
وی بابیان اینکه با این قبیل رفتارها و تخلفات باید به صورت ساختاری 
برخورد و سازوکار جدی برای رفع این مشکل ایجاد شود، اظهار کرد: 
»دراین بین دانشگاه های کشور نقش اساسی دارند و مسیر باید به گونه ای 
کنترل شود. هرچند تعداد ۵۸ مقاله در مقابل ۳۰ هزار مقاله ناچیز است 

ولی حتی با یک مورد هم باید برخورد شود.«
معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه تخلفات ذکرشده 
هیچ ارتباطی با دانشمندان برجسته کشور ندارد گفت: »متاسفانه اکثر 
این تخلفات توسط چند نفر محدود انجام شده که سابقه ای هم در امر 
پژوهش ندارند و درست نیست برای این تعداد محدود مسیر پژوهش 

کشور را زیر سوال ببریم.«

عـامـل اصـلـی تـقـلـب، پـژوهـشـگـران کـم سـابـقـه هـسـتـنـدگزارش
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باشگاه خبرنگاران جوان: شهریورماه امسال مصطفی پورمحمدی 
وزیر دادگستری، قاچاق در حوزه دارو را عدد کوچکی خواند و 
گفت: »صنعت دارویی ما موفق و بزرگ است.« این در حالی است 
تنها  به کشف  تعزیرات حکومتی سال گذشته  که رییس سازمان 
2 درصد از داروهای قاچاق موجود در کشور اقرار کرد. بنابراین 
نمی شود  کشف  بازار  داخل  قاچاق  داروهای  از  درصد   98 اگر 
پس چگونه می توان ادعای کنترل آنها را تا حد »زیادی« داشت؟

علی سبحانیان، رییس انجمن واردکنندگان دارو مهرماه با حضور 
در برنامه ای تلویزیونی با موضوع مبارزه با کاالهای قاچاق با اشاره 
به دشواری مقابله با ورود داروهای قاچاق به کشور، عنوان کرد: 
»کنترل داروهای قاچاق به کشور دشوار است زیرا اصوال داروها 

کوچک و حمل آنها نیز آسان است.«
او با بیان اینکه در قاچاق دارو سالمت خانواده ها مورد تهدید 
تاریخ  یا  و  تقلبی  داروها  این  است  ممکن  چراکه  است،  جدی 
گذشته باشند، ادامه داد: »حدود 20 درصد از داروهای موجود در 

کشور قاچاق هستند.«
باید  دارو  و  غذا  »سازمان  افزود:  واردکنندگان  انجمن  رییس 
را شناسایی و جلوی  به کشور  قاچاق  داروهای  زمینه های ورود 
آن را بگیرد زیرا در صورت حذف ریشه های این معضل، مشکل 

قاچاق نیز به طور کامل حل وفصل می شود.«
در نتیجه توپ قاچاق دارو به زمین سازمان غذا و دارو افتاد که 
البته به گفته رییس این سازمان میزان قاچاق در حوزه دارو کمتر از 
5 درصد بوده است. بازی زمانی جالب می شود که این آمار با اعداد 
و ارقام رییس انجمن واردکنندگان دارو اختالف 15 درصدی دارد.

از طرفی دیناروند به امکان پذیر بودن ورود اقالم قاچاق معتقد 
است. به گفته او، اکنون واردات دارو به کشور حدود یک میلیارد 
مرزهای  از  طبیعی  به طور  اقالم  همه  قاچاق  ورود  و  بوده  دالر 
گسترده امکان پذیر است؛ به طوری که امکان ورود کاالی قاچاق از 

بازارچه های مرزی، مناطق آزاد و حتی گمرک وجود دارد.
دیناروند با بیان اینکه در مقطعی دوره تحریم دارو و تجهیزات 
زمان  آن  در  »متأسفانه  گفت:  داشت،  وجود  کشور  در  پزشکی 
مسیرهای غیرقانونی برای ورود دارو در جهت رفع نیازهای مردم 
جدیت  و  کشور  رسمی  بازار  شکل گیری  با  بنابراین  شد،  ایجاد 
در مبارزه با قاچاق به طور حتم سهم قاچاق در دارو و تجهیزات 

پزشکی کاهش پیدا می کند.«
با قاچاق  باید  اینکه سازمان تعزیرات حکومتی  به  با اشاره  او 
برخورد جدی کند، افزود: »وزارت بهداشت و درمان و سازمان 
با  مبارزه  موضوع  در  حکومتی  تعزیرات  سازمان  با  دارو  و  غذا 
قاچاق به شدت همکاری دارد. بر اساس آمارهای موجود اعالمی 
از سوی سازمان غذا و دارو، گمرک و میزان تخصیص ارز بانک 
مرکزی واردات دارو در سال گذشته حدود یک میلیارد دالر بود 
که البته این واردات نسبت به سال 92، 350 میلیون دالر کاهش 

پیداکرده است.«
رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق 
»آیین نامه های  کرد:  است، تصریح  کاملی  قانون   92 مصوب سال 
این قانون در دولت نهایی و ابالغ شده و این قانون نواقص کمتری 

نسبت به قوانین گذشته دارد.«
رییس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این پرسش که آیا همه 
فرآورده های قاچاق تقلبی هستند، افزود: »ممکن است به این شکل 
نباشد اما احتمال تقلبی بودن آن بسیار زیاد است، البته در خصوص 
و  بوده  درصد   70 میزان  به  داخل  تولیدات  از  بازار  سهم   دارو 

30 درصد وارداتی است.«

آمار واقعی قاچاق دارو در کشور 
چقدر است؟

 
تسنیم: رئیس سازمان غذا و دارو با انتقاد به زمان بر بودن گرفتن نتایج نمونه های آزمایشگاهی در زمینه پاالیش آالینده ها و تقلبات 
مواد غذایی گفت: »امروز دیگر زمانی نیست که ما بخواهیم پاسخ یک نمونه را یک ماه دیگر بدهیم بلکه باید این نتایج را یک روزه 

اعالم کنیم.«
رسول دیناروند در مراسم افتتاح  طرح راه اندازی فاز تحقیقاتی و توسعه ملی 
پایش آالینده ها و تقلبات مواد غذایی اظهار کرد: »با ایجاد این بستر سرعت رسیدگی 
به آالینده ها و تقلبات مواد غذایی بیشتر می شود و متعاقبًا دقت نیز باال می رود.«

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با ابراز تأسف از مصرف سموم آفات که 
درصد قابل توجه آن نیز قاچاق است، افزود: »ما باید بتوانیم با چنین آزمایشگاه هایی 
تشخیص  بیشتری  با سرعت  نیز  را  مجاز  مواد  و حتی  غیرمجاز  افزودنی  مواد 

و بررسی کنیم.«
دیناروند با انتقاد نسبت به زمان بر بودن گرفتن نتایج نمونه های آزمایشگاهی 
در زمینه پاالیش آالینده ها و تقلبات مواد غذایی خاطرنشان کرد: »امروز دیگر 
زمانی نیست که ما بخواهیم پاسخ یک نمونه را یک ماه دیگر بدهیم بلکه باید 
طی فرایندی بسیار سریع پاسخ تقلبات مواد غذایی و آالینده ها را در مدت یک 

روز اعالم کنیم.«

تسنیم:  در حالی که سرپرست مرکز تحقیقات پژوهشکده جهاددانشگاهی وجود واکسن سرطان را تایید می کند اما معاون تحقیقات 
و فناوری وزارت بهداشت با تکذیب آن گفت: »برای تبدیل شدن یک طرح تحقیقاتی به واکسن، حدود 15 تا 20 سال کار نیاز است.

رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص خبر تولید واکسن سرطان، در کشور اظهار کرد: »موضوع 
تولید واکسن سرطان و تائید آن توسط وزارت بهداشت را که متأسفانه خبر 
آن در رسانه ها منتشر شده به طور کامل تکذیب می کنم و اصاًل چیزی به نام 

واکسن سرطان نداریم.«
بخش خبری  در یک  که  »گروهی  مطلب گفت:  این  توضیح  در  ملک زاده 
صداوسیما این ادعا را مطرح کردند، گروهی از محققانی هستند که کار تحقیقاتی 
اولیه )مرحله حیوانی( را در این زمینه انجام دادند و برای تبدیل شدن به یک 

واکسن به 15 تا 20 سال کار نیاز دارد.«
اخبار  بر عدم پخش  تأکید  با  بهداشت  فناوری وزارت  معاون تحقیقات و 
علمی غیر موثق در رسانه ها عنوان کرد: »این واکسن هنوز در مرحله تحقیقاتی 
قرار دارد و مرحله حیوانی اش انجام شده، از این رو ادعای این گروه و مرکز 
برای  واکسنی  هیچ گونه  که  می کنم  اعالم  و  می کنم  تکذیب  کلی  طور  به  را 

سرطان کشف نشده است.«

فارس: دبیر انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران گفت: »تجویز دارو برای درمان بیماران مبتال به سرطان در ایران 
خیلی زیاد است و دالیل متعددی دارد که مهم ترین آن جامع نبودن درمان های غیر جراحی به شمار می رود.«

احمد عامری در ارتباط با درمان سرطان اظهار کرد: »بخشی از درمان های 
غیرجراحی توسط یک متخصص انجام می شود و بخش دیگر آن توسط یک 
بیمار  مورد  در  باید  که  تخصصی  چند  تیم  تعامل  واقع  در  دیگر،  متخصص 
تصمیم بگیرد درست تشکیل نمی شود و بیمار هزینه های زیادی را متحمل شود 

و درمان های بی موردی را دریافت کند.«
او افزود: »حتی ممکن است بیمار به دلیل اینکه درمان های اصلی به موقع 

انجام نشده است، متحمل ضرر شود.«
عامری با اشاره به برگزاری کنگره کلینیکال آنکولوژی ایران گفت: »درمان های 
ایمونوتراپی تازه ترین و به روزترین درمان ها در حوزه سرطان های سرو گردن،ریه، 
مالنوم هستند که در این کنگره بعضی موارد آن به بحث و بررسی گذاشته شدند.«
او افزود: »در مواردی انتخاب نحوه صحیح درمان و تصمیم گیری در مورد آن 

برای متخصصان سخت و مسئله ساز است ، به همین دلیل در این خصوص نیز پنلی برگزار شد.«
ایران گفت: »ایمونوتراپی یک درمان موثر است؛ جراحی درمان اصلی  دبیر انجمن کلینیکال آنکولوژی 
سرطان است و بعد از آن رادیوتراپی است که با اختالف کوچکی می تواند 
یا عوارض  انجام است  مواردی که جراحی غیرقابل  را در  جای جراحی 

زیادی دارد به کار برد.«
او ادامه داد: »داروها در مقایسه با جراحی و رادیوتراپی جایگاه پایین تری 
در درمان سرطان ها دارند و در بعد بعضی موارد که اثربخش هستند بایستی 
به کار گرفته شوند ازآنجایی که هزینه این داروها باالست باید از آنها استفاده 

کرد باید مراقب باشیم تا درگیر مسائل تجاری دارو نشویم .«
عامری بیان کرد: »دارو یک تجارت بزرگ در سطح دنیا است و هزینه های 
گزافی برای تبلیغات آن می شود بنابراین نباید در دام تبلیغات داروها بیفتیم و 
تمام تالش این کنگره همین است که ما بتوانیم واقعیت داروها و درمان های 

دارویی را ارائه دهیم.«

تجویز غیر ضروری دارو برای بیماران سرطانی

واکـسـن سـرطان نـداریـم!اعالم نتایج آزمایشگاهی تقلبات غذایی فقط در یک روز

 ویدا ربانی
 

سپید: درزمینه تولید فرآورده های دارویی دو مسئله 
اساسی وجود دارد، یکی مسئله کیفیت فرآورده که 
به دلیل اهمیت سالمتی بیمار باید موردتوجه قرار 
بگیرد و دیگری سالمت کارکنان که متأسفانه در 
ایران در بسیاری مواقع زمینه داروهای پرخطر مغفول 
مانده است. راهنماهای بالینی معتبری درباره تولید 
داروهای پرخطر در دنیا وجود دارد. از سال 1939 
 این موضوع در دنیا به عنوان »حد مجاز مواجهه شغلی«
)Occupational Exposure Limit(   
مطرح شده است که برای کارگران و کارکنان تولید 
کلیه مواد شیمیایی از جمله مواد  اولیه دارویی  در 
نظر گرفته  می شود. یعنی رعایت حدود مجاز  مواجهه 
شغلی مسئله ای نیست که تازگی داشته باشد. اما آیا 
این الزامات در ایران نیز به درستی اجرا می شود؟ 
افرادی که در خطوط تولید داروهای پرخطر مانند 
داروهای  ضدسرطان یا داروهای هورمونی مشغول 
به کار هستند از خطراتی که سالمتی آنها را تهدید 
می کند آگاه هستند؟ »داروهای پرخطر« طیف وسیعی 
از داروها  باالخص داروهای شیمیایی ضدسرطان، 
داروهای هورمونی و حتی برخی از آنتی بیوتیک و  
داروهای شیمیایی مورد استفاده در درمان ام اس را 

شامل می شود.

عوارضی خطرناکی که در آینده آشکار 
می شود

در  صنعتی  داروسازی  دکترای  سپهری،  نیما 
وقتی که  اینکه  بیان  ضمن  »سپید«  با  گفت وگو 
دارویی  اولیه  مواد  تولید  کارخانه های  در  کارکنان 
دارند،  پرخطر سروکار  مواد  با  نهایی  فراورده   را 
برای  مواد  این  با  کار کردن  برخی عوارض حین 
می توانند  مواد  »این  می گوید:  می شود،  ایجاد  آنها 
برخی عوارض مزمن یا حاد را ایجاد کنند. بسته به 
میزان تماسی که فرد با مواد پرخطر دارد می تواند از 
حساسیت های پوستی، استفراغ، دردهای شکمی تا 
عوارضی مانند ناباروری، تغییرات ژنتیکی، سرطان 
و ... را شامل شود. متأسفانه برخی از این عوارض 
نیستند  یا بروز سرطان، مشکالتی  ناباروری  مانند 
که پس از مدتی کوتاه یا چندماهه آشکار شوند و 
ممکن است افرادی که در این خطوط تولیدی کار 
می کنند اثرات آن را چندین سال بعد ببینند. در کشور 
ما، در حال حاضر تعداد بیماران مبتال به سرطان 
رفته رفته در حال افزایش است. این یک موضوع 
نگران کننده است و موضوع نگران کننده دیگر این 
است که اگر ما الزامات تولید داروهای ضد سرطان  

را مانند سایر کشورها رعایت نکنیم، در آینده ای 
نگاه خدمت  با  که  انسانی  ،نیروی  دور  نه چندان 
تولید مشغول  این خطوط  بیماران سرطانی در  به 
به کار هستند با بیماری های متعدد و حتی سرطان 

دست و پنجه نرم خواهند کرد.
سپهری معتقد  است:»در ایران جز چند شرکت 
شرکت ها  سایر  هستند،  انگشت شمار  که  معدود 
الزامات تولید داروهای پر خطر را رعایت نمی کنند 
و کارکنانی که با مواد پرخطر کار می کنند از خطرات 
آن آگاهی ندارند و حتی بسیاری از کارشناسانی که 
در این خطوط تولید مشغول به کار هستند از خطرات 

آگاه نیستند، چه رسد به کارکنان عادی.«
که  دارد  وجود  متعددی  »موارد  می گوید:  او 
افرادی با داروهای هورمونی کار کرده اند و  پس 
از  مدتی  تغییرات هورمونی حتی در ظاهر آنها 
تأثیرات خود را آشکار کرده است. اگر چه داروهای 
هورمونی عوارض خود را زودتر آشکار می کند 
کسی که با داروی سرطانی کار می کند عوارض 
است  ممکن  بلکه  نمی بیند  کوتاه مدت  در  را  آن 
ناباروری شود و  بعد دچار مشکالت  چند سال 
خاطر  به  که  کند  اثبات  نمی تواند  حتی  فرد  این 
شغلی که داشته به این بیماری مبتال شده یا دچار 
سرطان می شود و راهی هم برای اثبات اینکه به 
دلیل کار در خط تولید دارو به این بیماری مبتال 

شده است، ندارد.«

تولید داروهای پرخطر در خطوط تولید 
معمولی

در حال حاضر در برخی شرکت های دارویی در 
کشور ما تصور می شود اینکه یک پوشش مناسب مانند 
روپوش، دستکش و حداکثر داشتن ماسک کفایت 
می کند درحالی که بسته به نوع دارویی که تولید می شود 

الزامات خاصی باید رعایت شود.
نیما سپهری با تأکید بر این که برای تولید داروهایی 
که پرخطر هستند  می گوید: باید با »سیستم های بسته« 
به ویژه  تکنولوژی ایزوالتور مورداستفاده قرار گیرد، 
در این تکنولوژی ، دستگاه های تولیددر یک سیستم 
کامال بسته قرارگرفته و کارکنان به هیچ وجه در معرض 
تماس مستقیم با ماده دارویی قرار نمی گیرند. تکنولوژی 
ایزوالتور بسیار پیچیده و هزینه بر است اما همه دنیا 
به سمت استفاده از این سیستم ها رفته اند. یعنی این 
محصول،  کیفیت  بر  عالوه  که  داشته اند  را  دغدغه 
سالمتی کارکنان و حفظ محیط زیست را هم موردتوجه 

قرار بدهند.«
سپهری ادامه می دهد: »از سویی تولید داروهای 
پرخطر باید در خطوط تولید اختصاصی انجام شود. 
داروهای  که  خطی  در  که  ندارد  وجود  امکان  این 
معمول تولید می شود داروهای پرخطر را هم تولید 
داروهایی  که   تولیدی  در خطوط  مثال  برای  کرد. 
آتروواستاتین،  متفورمین،کلوپیدگرول،  مانند 
امپرازول،فکسوفنادین، تولید می شوند، تولید داروهای 

تموزوالماید،نیلوتینیب،سورافنیب، مانند   پرخطری 
سونیتینیب،دی متیل فومارات و فینگولیمود امکان پذیر 
نیست و کامال مغایر با الزامات تولید است. این موضوع 
ایران رخ  به نوعی در  اتفاق  این  در حالی است که 
می دهد و دلیل آن نیز هزینه بر بودن آن است چون 
هزینه خط تولیدی که ویژگی های الزم برای تولید 
برابر  تا 10  بین 5  باشد  داشته  را  داروهای پرخطر 
خط تولید معمولی دارو است.« سپهری با بیان اینکه 
این  از  نیز  دارو  و  بهداشت و سازمان غذا  وزارت 
مسئله آگاهی دارند و در مواردی هم از تولید دارو در 
چنین شرایطی جلوگیری کرده اند، می گوید:»متاسفانه 
وزارت بهداشت به هر دلیلی در بسیاری از موارد نیز 
از تولید دارو با این شرایط جلوگیری نکرده است. 

از آنجا که مفهوم »حد مجاز مواجهه شغلی« نهادینه 
نشده است هر شرکتی که قصد تولید دارو دارد، مدعی 
می شود که شرکت های قبل بدون در نظر گرفتن این 
مسئله داروی پر خطر تولید کرده اند بنابراین آنها هم 
باید بتوانند با هزینه کمتر و بدون رعایت حد مجاز 
مواجهه شغلی، دارو پرخطر تولید کنند. مجوزهای 
متعددی به شرکت های دارویی برای تولید داروی 
پرخطر داده می شود، اما  عوارض تولید این داروها 
بدون در نظر گرفتن  الزامات تولید داروهای پرخطر در 
سال های بعد بر پرسنل این شرکت ها آشکار می شود، 
تاثیراتی که شاید برای این پرسنل حتی قابل اثبات 

هم نباشد.«

حدمجازمواجههشغلیدربسیاریازخطوطتولیدداروییرعایتنمیشود

بسیاری از کارکنان صنعت دارو در خطر هستند
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 ثمر فاطمی

 چند روزی است که آلودگی هوا به معضلی بزرگی 
برای تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور تبدیل شده 
است. هرسال با شروع پاییز و سرد شدن هوا، آلودگی 
هوا نفس مردم شهر را تنگ می کند. امروز سومین 
روز متوالی است که مدارس در مقطع دبستان تعطیل 
هستند. دبیرستانی ها هم در شبکه های اجتماعی دست 
به اعتراض زده بودند و معتقدند آلودگی هوا برای آن ها 
هم ضرر دارد و باید تعطیل شوند که بالخره این اتفاق 
افتاد و امروز کلیه مدارس تعطیل شد. باوجوداینکه 
هرسال در فصل های پاییز و زمستان آلودگی هوا 
آسیب های جبران ناپذیری برای سالمت و زندگی مردم 
شهرها به وجود می آورد، ظاهرا هنوز هم راه حلی برای 
حل مشکل آلودگی هوا پیدا نشده است. سازمان های 
مختلف بعضا انگشت اتهام را به سمت همدیگر 
نشانه می گیرند و حتی جلسات گروهی سازمان ها 
هم راه به جایی نمی برد. برخی کارشناسان معتقدند که 
شهرداری تهران می توانست و باید سیاست هایی را پیش 
گیرد که در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد اما شهرداری 
تهران در این راستا حرکت نکرده و در انجام وظیفه 
خود کوتاهی کرده است. آلودگی هوا همان طور که این 
روزها از بحث های داغ میان مردم، رسانه ها، مسئوالن 
و شبکه های اجتماعی است، راه خودش را به جلسات 

شورای شهر تهرآن هم بازکرده است.
رئیس کمیته حمل ونقل شورای شهر از کوتاهی شهرداری 
در اجرای مصوبات شورا برای کاهش آلودگی هوا خبر 
داد. محسن سرخو روز گذشته در تذکر پیش از دستور 
خود بابیان اینکه شهردار تهران بارها اعالم کرده است 
که مسئولیت آلودگی هوا را به او بدهند، گفت: »در 
برنامه پنج ساله شهرداری، مسئولیت هایی برای شهرداری 
تهران در نظر گرفته شده که اگر به آن ها عمل می شد، 
معضل آلودگی هوا در پایتخت به این حد نمی رسید.«

سرخو بابیان اینکه بر اساس برنامه پنج ساله شهرداری 
تهران باید تا پایان سال 94، 400 اتوبوس برقی به 
ناوگان اضافه می کرد، ادامه داد: »باید تعداد اتوبوس های 

عادی به 7800 می رسید و همچنین باید 1000 دستگاه 
اتوبوس نوسازی می شدند که شهرداری از این تبصره ها 
عقب است و جالب است بدانید که قرار بوده است که 
نوسازی ناوگان مینی بوس هم به اتمام برسد اما حتی 

تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.«
او بابیان اینکه بر اساس برنامه باید شهرداری 5000 فیلتر 
دوده بر روی اتوبوس ها نصب می کرد که تاکنون تنها 
بر روی 9 دستگاه آن هم به طور آزمایشی فیلتر دوده 
نصب کرده است، گفت: »باید شهرداری بر روی 15 
هزار و 600 تاکسی کاتالیز نصب می کرد اما حاال تنها 

بر روی 6800 تاکسی نصب کرده است.«
این عضو شورا بابیان اینکه جایگزینی خودروهای 
هیبریدی به جای بنزینی در دستور کار قرار داشت اما 
تاکنون تنها 200 خودروی هیبریدی آن هم با کمک 
مجموعه های خارج از شهرداری محقق شده است، 
ادامه داد: »قرار بود سالی 10 هزار موتورسیکلت برقی 
جایگزین موتورسیکلت های موجود شود اما به دلیل 
اعمال سلیقه و سپردن کار به نیروی انسانی غیر ماهر، 
مسئوالن سراغ موتورهای 14 میلیون تومانی رفتند که 

شهروندان عالقه ای به خرید آن ها ندارند.«
به گفته او هیچ دستگاهی به اندازه شورای شهر در تهران 
نگران سالمتی مردم نیست، مصوبات شورای چهارم 
گواه این مطلب است اما شهرداری آن ها را به درستی 

اجرایی نکرده است.

افزایش 412 نفری تعداد فوتی های تهرانی 
در روزهای اخیر

حبیب کاشانی، عضو دیگر شورای شهر هم گفت: 
»تعداد فوتی های تهرانی نسبت به ماه  قبل 412 نفر 
افزایش یافته است.« کاشانی با اشاره به وجود پدیده 
آلودگی هوا در روزهای اخیر در جلسه روز گذشته 
شورای شهر تهران گفت: »از تاریخ 95/7/1 تا 95/7/23 
بر اساس آمار تعداد فوتی ها در شهر تهران به 3 هزار و 
262 نفر بوده که این آمار از تاریخ 95/8/1 تا 95/8/23 
به 3 هزار و 674 نفر رسیده است؛ یعنی در روزهای آخر 
آبان ماه 412 نفر به تعداد فوتی های تهرانی اضافه شده 

است.« او بابیان اینکه در ژاپن به خاطر برخورد دو 
قطار با یکدیگر وزیر کشور استعفا می دهد، ادامه 
داد: »مسئوالن محیط زیست افراد باسابقه ای هستند، 
آیا پس از گذشت 10 سال نتوانسته اند به چگونگی 
رفع مشکالت شهر دست پیدا کنند؟ امروز خانواده ها 
به خاطر عدم توجه ما باید جای خالی عزیزان خود را 
حس کنند.« کاشانی بابیان اینکه آیا شهرداری و دولت 
مقصر نیستند و آیا مردمی که جان خود را ازدست داده اند، 
مقصرند؟ گفت: »امروز مردم عزیزانشان را به خاطر 
ناکارآمدی ما از دست می دهند. همچنین آلودگی 
هوا باعث شده در محمدآباد کرج کودکان مبتالی به 
اوتیسم متولد شوند.« این عضو شورای شهر تهران 
بابیان اینکه هوای این روزهای تهران  همچون هوای 
شیمیایی در عملیات خیبر است، ادامه داد: »افرادی 
که جان خود را از دست می دهند؛ انسان هستند اما 

موضوع سیاسی شده است.«

ناکارآمدترین راه برای مقابله 
با آلودگی هوا

همچنین اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای 

شهر، تعطیلی مدارس را ناکارآمدترین راه برای مقابله 
با آلودگی هوا دانست.

شاکری گفت: »امروز تهران به سختی نفس می کشد 
و متأسفانه باید بگویم این وضعیت اورژانسی فقط 
مختص تهران نیست بلکه بسیاری از شهرهای کشور 

را تحت تأثیر قرار داده است.«
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به 
بی توجهی مسئوالن به آلودگی هوا، ادامه داد: »بسیار 
متعجب شدم وقتی مدیرکل گردشگری بابت آلودگی 
هوا از توریست ها عذرخواهی کرد اما متأسفانه یکی 
از مسئوالن از مردم داخل کشور که این هوا را نفس 

می کشند عذرخواهی نکرده است.«
شاکری بابیان اینکه ناکارآمدترین و بی مصرف ترین 
راه حل تعطیلی مدارس است، گفت: »با این کار زندگی 
همه را لنگ کرده ایم و این شیوه را یاد گرفته ایم که 
هر وقت هوا آلوده می شود در قدم اول مدارس را 

تعطیل کنیم. این که راه حل نیست.«
او بابیان اینکه 80 درصد آلودگی ها از طریق وسایل 
نقلیه بی کیفیت ایجاد می شود، ادامه داد: »تا کی باید 

این مسئوالن بی کفایت حضورداشته باشند؟«

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به 
اتوبوس های فعلی که در تهران تردد می کنند، گفت: 
»دیدن قیافه این اتوبوس ها مردم را به وحشت می اندازد 
چه برسد به حجم آلودگی آن ها، باید کمک کنیم 
هزار واگن مترو و سه هزار اتوبوس به مجموعه 

حمل ونقل عمومی اضافه شود.«
به گفته شاکری آلودگی به جایی رسیده که قتل عام 
می کند. برخی مدیران به جای اینکه ماسک آلودگی 
هوا را روی دهان خود بزنند، آن را روی چشم هایشان 

زده اند.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه داد: 
»مسئوالن ما در مورد همه موضوعات به ویژه مسائلی 
که در دیگر کشورها اتفاق می افتد اظهارنظر می کنند 
اما چرا در مورد قتل عام مردم در کالن شهرها کسی 
صحبتی نمی کند؟ امیدوارم مسئوالن هرچه زودتر 

به خودشان بیایند.«

درباره آلودگی هوا فقط حرف می زنیم
رئیس شورای شهر تهران  هم با اشاره به آلودگی 
هوای تهران گفت: »درباره آلودگی هوا فقط حرف 

می زنیم و کاری اساسی صورت نمی دهیم.«
مهدی چمران ادامه داد: »آلودگی هوا همه کشور 
را گرفتار کرده و همان طور که سال هاست بحث 
می کنیم این آلودگی مرگ تدریجی برای مردم همه 

کالن شهرهاست.«
او با اشاره به تجربه موفق دیگر کشورها در رفع 
آلودگی هوا، گفت: »این معضل رفع شدنی است 
انجام داده اند،  و کشورهای دیگر هم این کار را 
آمدند  فائق  آن  بر  و  داشتند  را  این مشکل  آن ها 
اما ما سال هاست که درگیر آلودگی هوا هستیم اما 
متأسفانه خودمان را به مسائل جزئی و بحث های 

همیشه تکراری محدود کردیم.«
چمران بابیان اینکه حتی زیرساخت های حمل ونقل 
شدن  »کامل  داد:  ادامه  نیست،  کامل  عمومی مان 
زیرساخت ها و برون رفت از آلودگی نیاز به همکاری 

همه دستگاه ها به ویژه شهرداری و دولت دارد.«

اعضای  شورای شهر از کوتاهی شهرداری و سایر نهادها برای کاهش آلودگی هوا گالیه کرد

فقطحرفمیزنیم،کارینمیکنیم

حوادث

خبرخوان

وقوع جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
این  مطالعاتی  اقدامات  به  اشاره  با  قضاییه  قوه 
معاونت برای مقابله با رفتارهای خشن در جامعه 
از تدوین و ارائه دستورالعمل های پیشگیری از 
خشونت در چند ماه آینده خبر داد. محمدباقر 
در  گرفته  صورت  اقدامات  با  ارتباط  در  الفت 
زمینه جلوگیری از گسترش خشونت در جامعه 
به ایلنا گفت: »رفتارهای خشن، موضوع بحث 
اداره کل فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و به 
همراه اساتید دانشگاه تهران در حال انجام کار 

کارشناسی بر روی این مسئله هستیم.«

 او ادامه داد: »در حال حاضر اقدامات صورت 
نظرات  و  منابع  جمع آوری  به  محدود  گرفته 
تدوین  حال  در  اما  است،  حوزه  این  علمای 
دستورالعمل هایی نیز هستیم تا این اطالعات را 
بین  روابط  و  پیشگیری  عرصه  در  اقداماتی  به 
انسان ها در جامعه تبدیل کنیم که البته هنوز به 

این مرحله نرسیده ایم.« 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه گفت: »سوابقی که در دانشگاه ها در این 
زمینه بوده است را به معاونت منتقل و متناسب با 
نیاز روز از این منابع اطالعات را استخراج کردیم، 
امیدوارم که کار را در چند ماه آینده به مرحله 

عملیاتی و اثربخش برسانیم و نتایج حاصله را 
ارائه کننده  ارائه دهیم که قرار است  به مراکزی 

روابط اجتماعی باشند.«
او به این پرسش که آیا دیگر دستگاه ها هم ملزم 
به اجرای دستورالعمل های استخراج شده توسط 
معاونت اجتماعی قوه قضاییه هستند یا خیر؟ پاسخ 
داد: »تدابیر پیشگیرانه ای که در حال تدوین است، 
مبنای عقالیی دارد و بر این اساس همه دستگاه ها 
خود را ملزم می دانند که اقدامات پیشگیرانه را 
انجام دهند. همچنین ازآنجاکه ما در قوه قضاییه 
این  بر  تالش  و  می کنیم  کار  جمعی  به صورت 
مشارکت  هم  را  ذی ربط  دستگاه های  که  است 
دهیم، بنابراین یک الزام عرفی هم برای اجرای 

این دستورالعمل ها ایجاد می شود.«

 هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی ایران 
اعالم کرد:» در شمال کشور آمیخته ای از تمام 
زباله ها به شیوه ای کامالً عقب افتاده و غیربهداشتی 
در عمق جنگل ها که زیباترین مناطق طبیعت 
محسوب می شوند، تلنبار می شود.  تا زمانی که 
شهرداری ها زباله ها را جمع آوری و در عمق 
جنگل ها تلنبار می سازند، فرهنگ سازی در میان 
مردم در خصوص برخورد با زباله بی فایده است.«
 رحمان علیدوست،  معاون احضار و اعزام 
سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: »مشموالن 
غایبی که با دریافت اخطاریه کتبی سازمان وظیفه 
عمومی ناجا، وضعیت خدمتی خود را مشخص 
نکرده اند با محدودیت های اجتماعی ازجمله 
عدم دریافت خدمات بانکی و .... مواجه خواهند 
شد. مشموالن غایب می توانند با در دست داشتن 
مدارک و مستندات مربوط به توجیه غیبت، از 
طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 

)پلیس+10 ( درخواست خود را ثبت کنند. «
متخصص  مزدآبادی،  طباطبایی  محسن   
مدیریت شهری گفت: »بر اساس تحقیقی که 
باعنوان»برآورد ارزش منافع چنارهای خیابان 
ولیعصر در بهبود کیفیت هوای شهر تهران« انجام 
شد، درختان چنار خیابان ولیعصر هرسال 554 
از مهم ترین  دارند.یکی  منفعت  میلیون ریال 
است  اکسیژن  تولید  درختان  کارکردهای 
به طوری که  یک درخت 20 ساله سدر قرمز با 
تاج 800 مترمربعی، هرروز 1600 مول اکسیژن 
خالص تولید می کند که حدود 420 میلیون 
تومان در هرسال ارزش اکسیژن تولیدی آن 
است و بنابراین یک درخت 50 ساله ارزشی 
معادل 21 میلیارد ریال در تولید اکسیژن دارد.«
 مهدی علی اکبرزاده مدیرکل فرهنگی و هنری 
وزارت آموزش وپرورش گفت:» امسال بیست 
و چهارمین دوره هفته کتاب و نوزدهمین دوره 
برگزاری 50 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار 
مدرسه در حال برگزاری است. این نمایشگاه ها 
در مدارس برگزارشده و بالغ بر 4 میلیارد تومان 
در نوزدهمین دوره برگزاری نمایشگاه های کتاب، 
به مدارس کشور ارسال کرده ایم که دانش آموزان 
از آخرین چاپ کتاب ها متناسب باسن خود در 

این نمایشگاه ها استفاده می کنند.«

 
آسیب

14درصدمعتادان15تا19سالههستند

ایسنا: مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: »سیستم 
هوشمند اعتیاد یک تهاجم جدی علیه نوجوانان و جوانان آغاز کرده است.« 
حمید صرامی اظهار کرد: »بر اساس آمار 58 درصد معتادان زیر 34 سال و 14 
درصد از معتادان در طیف سنی 15 تا 19 سال هستند که به این معناست که 
نشانه روی و قتل عام سیستم اعتیاد بر روی سنین نوجوان و جوانان آیندگان 
کشور است و آن ها به دنبال ناکارآمد کردن این نسل هستند.« وی ادامه داد: 
»باید توجه کرد انسان سالم محور توسعه پایدار است بدین منظور  دشمن 
درصدد است با در دام افتادن آینده سازان در توسعه کشور اختالالتی ایجاد 
با مواد مخدر کشور به عوامل گرایش  کند.« مشاور دبیرکل ستاد مبارزه 
نوجوانان و جوانان به اعتیاد مواد مخدر اشاره کرد و گفت: »فقر آگاهی و 
دانش تخصصی در برابر عوارض و تبعات ناشی از اعتیاد، فقر مهارت های 
خود مراقبتی و خودکنترلی در برابر آسیب ها، لذت طلبی های افراطی جوانان 
و نوجوانان و باورهای غلط  ازجمله علل گرایش جوانان و نوجوانان به پدیده 
شوم اعتیاد است.« مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره 
به اینکه یکی از علت هایی که جوانان را به سمت وسوی اعتیاد می کشاند 
کنجکاوی های هدایت نشده است تصریح کرد: »اختالالت خلق افراد نظیر 
اضطراب، پرخاشگری شدید، اعتمادبه نفس پائین، افسردگی از عوامل دیگر 
در گرایش افراد به سوی معضل اعتیاد مؤثر هستند.« وی درباره گسترش 
تبلیغات مصرف مواد مخدر در شبکه های مجازی گفت: »پلیس فتا در این 
زمینه با جدیت وارد عمل شده و بر اساس مطالعات انجام شده و اطالعات 
ارائه شده برخورد جدی با متولیان این کانال ها و شبکه ها داشته است.« صرامی 
بابیان اینکه متاسفانه این شبکه ها به صورت قارچ گونه به نوع دیگری هرروز 
در حال ظهور و گسترش هستند اظهار کرد:»باید باورهای غلط ارائه شده 
به دانش آموزان هر چه سریع تر اصالح شود تا تأثیر این شبکه های مجازی 
را خنثی کنیم.« مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: »بر 

اساس گزارشات اعالم شده، طبقه معلمان با اعتمادترین طبقه در بین طبقات 
اجتماعی هستند لذا قطعا مداخالت این قشر جامعه در حوزه پیشگیری و 
فرهنگ سازی تاثیرگذارتر خواهد بود که باید از این ظرفیت استفاده شود.« 
به شدت در عصر  از موضوعاتی که  »اعتیاد فرزندان یکی  صرامی گفت: 
حاضر موجب نگرانی خانواده ها شده است اما باید به این موضوع توجه 
کرد که چه باید کرد تا فرزندان به سمت وسوی پدیده اعتیاد نروند و دچار 
انحرافات و آسیب های اجتماعی نشوند.«  وی ادامه داد: »علیرغم حساسیت 
والدین اما تحقیقات نشان می دهد 55 درصد والدین بعد از 3 تا 5 سال از 
اعتیاد فرزندانشان مطلع می شوند لذا والدین باید با حساسیت بیشتر نسبت 
به فرزندان از بروز پدیده اعتیاد جلوگیری کنند.« مشاور دبیرکل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کشور تصریح کرد: »نقش بی بدیل والدین برای عرصه تربیت 
نقشی است که هیچ گاه نباید نادیده گرفت و بیان این موضوع از سوی خانواده 
که جامعه باید آن ها را اصالح کنند حرف غلطی است چراکه فرزندان 4هزار 
و 300ساعت در منزل به سر می برند و از طریق والدین الگوبرداری می کنند و 
از نوع رفتار، خواسته های خانواده نسبت به مسائل اجتماعی حساس می شوند.« 
وی تأکید کرد: »در درون منزل گفتمان را با فرزندان افزایش دهید هر شب 
30 دقیقه به فرزندان وقت بگذارید و با فرزندان پیرامون مسائل اجتماعی 
صحبت کنید چراکه این گونه رفتار در کودکان موجب احساس ارزشمندی 
در نزد والدین شده و این احساس ارزشمندی سبب افزایش اعتمادبه نفس 
و عزت نفس در فرزندان می شود.« صرامی خاطرنشان کرد:» والدین هرروز 
باید به 3 سوال پاسخ دهند که فرزندان کجا هستند، چه کار می کنند و با چه 
کسی هستند تا فرزندان از بروز آسیب های اجتماعی در امان بمانند.« وی 
افزود: »تا می توانید فرزندان را غرق محبت کنید؛ به هر میزان که فضای گرم 
در منزل حاکم باشد در چنین  شرایطی احساس تعلق فرزندان به خانواده 
بابیان  بین می رود.« صرامی  از  از منزل  فرار  افزایش می یابد و زمینه های 
اینکه فضای منزل باید برانگیزنده، باورنِد و بازدارنده باشد گفت: »در منزل 
باید قوانینی تنظیم شود به طور مثال زمان برگشت به خانه و انجام دروس 

مدرسه مدنظر قرار گیرد.«

اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با خشونت
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شبکه های ارجاع به شهرت پزشک برمی گردد 
 جورج هاتوم

رئیس بخش رادیوتراپی بیمارستان جی اف کی ایاالت متحده آمریکا
در کشور آمریکا درمان سرطان توسط متخصصان به صورت انجام می شود: یا پزشکان به صورت گروهی در بیمارستان های مرکزی فعالیت می کنند و یا به صورت پراکنده در 
مطب های خود بیمار را می بینند. شکل دوم بیشتر در شهرهای کوچک و به شکل محدود در شهرهای بزرگ دیده می شود. این شکل از درمان غیرگروهی خیلی ریسک باالیی 

دارد و هر پزشکی به خود جرئت نمی دهد به تنهایی بیماران را درمان کند. هرچند اگر بیمار به درمان دیگری در ابتدا احتیاج داشته باشد پزشک ناچار است 
آن را ارجاع دهد. چنین چیزی نیازمند بودن در یک شبکه کامل و شناخته شده از پزشکان محلی است که رادیوتراپیست بیمار خود را به متخصص 
شیمی درمانی دهدو بیمار ارجاع شده یک جراح را دریافت کند. یک پزشک باید خیلی شناخته شده باشد که در چنین شبکه ای ورود پیدا کند. در 

همین علت پزشکان و متخصصان جوان در ابتدا جذب بیمارستان ها می شوند تا کار خود را از آنجا شروع کنند و بعد در صورت تمایل بیماران 
را به صورت مجزا در کلینیک های خصوصی خود معاینه کنند. چیزی که به تازگی دیده شده این است که تعدادی از متخصصان که در 

سطح شهر وجود دارند، با هم یک کلینیک، تشکیل می دهند تا مجاورت بیشتری داشته باشند. این مسئله باعث می شود کار و تجارت 
در خود کلینیک باقی بماند و بیماران را به کلینیک های دیگر ارجاع ندهند. 

مراکز مجزای درمان گروهی سرطان در بیمارستان
 اسمائیل پارسایی 

استاد رادیوتراپی آنکولوژی در دانشگاه تولیدو ایاالت متحده
در ایاالت متحده آمریکا از دو دهه گذشته بیمارستان ها در فضایی جداگانه، بخش سرطان را به نام cancer center راه اندازی کرده اند که در این ساختمان تنها 
بیماران سرطانی درمان می شود و این کار هم به صورت گروهی انجام می شود. اگر بیماری برای بار نخست به آنجا مراجعه می کند، تکنسین ها گزارش های 
معاینات وی را می نویسند و پرونده بیمار با باقی مدارک پزشکی مانند آزمایش ها و تصویربرداری ها به جلسه تیم درمانی سرطان فرستاده می شود. در این 
جلسات که شامل رادیوتراپیست، متخصص شیمی درمانی، جراح سرطان و حتی مددکاران اجتماعی است، همه به شکل جمعی در مورد 
راهکارهای درمان بیمار مشورت می کنند و به این نتیجه می رسند که بیمار در ابتدا به جراحی احتیاج دارد یا پیش از آن رادیوتراپی شود. 
جراحان سرطان هم بسته به نوع بیماری و عضو درگیر بیمار به جلسه فراخوانده می شوند و مانند بقیه ثابت نیستند. اگر پزشکی در تالش 
باشد تا پرونده بیمار را از آن خود کند، در ابتدا باید تمام متخصصان دیگر را با دالیل پزشکی مجاب کند که این موضوع هم در صورتی 
که حق با پزشک نباشد تقریباً غیرممکن است. این شکل از درمان باعث می شود کیفیت کار پزشکان هم افزایش پیدا کند و از آنجا 

که در رقابت سالمی هستند، در همه حال تالش می کنند تا میزان اطالعات خود را باال ببرند و به روز باشند. 

گفته ها

نگاه متخصص

نخستین کنگره بین المللی انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی ایران هفته 
گذشته در سالن همایش های مدیریت صنعتی با حضور سخنرانان 
زیادی از کشورهای مختلف برگزار شد. این کنگره که با محورهایی 
در مورد درمان سرطان داشت، تازه های پزشکی خود را در اختیار 
متخصصان این حوزه قرار داد و از مهمانان خارجی دعوت کرد تا 
اطالعات بیشتری در مورد ایران کسب کنند. در این بین فعالیت های 
جدید ایران در کشورهای خارجی نیز بر سر زبان است که به همین 
علت با محمدرضا قوام نصیری، ریاست انجمن در مورد نام و فعالیت های 

آینده این جامعه به گفت وگو نشستیم.
سپید:در مورد نام انجمن شبهه های زیادی وجود دارد و گاه گفته 
می شود چیزی به نام انجمن کلینیکال آنکولوژی وجود ندارد. نام 

انجمن به صورت دقیق چیست؟
نامی که در فهرست انجمن های وزارت بهداشت و خود اساسنامه انجمن 
آمده، پرتودرمانی سرطان است. اما این نام به فارسی ترجمه شده و ما در 
مجمع بین الملل و مهمانان خارجی خود از عنوان رادیوتراپی آنکولوژی 
استفاده می کنیم. با این همه در مجمع عمومی سال گذشته انجمن انتخاباتی 
صورت گرفت که طبق آن نام انجمن به کلینیکال آنکولوژی تغییر پیدا کند. 
این تغییر با موافقت اکثریت آرا تصویب شد و ما هم تغییر نام را به اطالع 
وزارت بهداشت رساندیم و منتظر تأیید آن هستیم. ولی از نظر اکثریت 
اعضای این انجمن، نام آن کلینیکال آنکولوژی است که گردهمایی های 
بین المللی خود را نیز با همین نام برگزار می کنیم و اگر به همین نام 
تابلویی بر سردر انجمن نصب کنیم، کار بیراهی نیست و به نظر اعضای 

انجمن احترام گذاشته ایم. 
سپید: تغییر نام دقیقاً به چه علت بوده است؟

این مسئله در اکثر کشورهای اروپایی آسیایی شایع است که متخصصان 
پرتودرمانی، به علم شیمی درمانی هم مسلط هستند. ما تنها پرتودرمانی 
را انجام نمی دهیم و خدمات ما گسترش بیشتری دارد. به همین علت 
هم درست این است که نام انجمن به جای  رادیوتراپی اونکلوژریا،   

کلینکال  اونکلوژی باشد. 
سپید: سال پیش خبر پیوستن ایران به انجمن جهانی »ازمو« منتشر شد. 

از آن زمان تاکنون چه فعالیت هایی در این زمینه انجام شده است؟
شهریور سال 94 بود که من در وین و با رئیس این انجمن و باقی رؤسای 
کمیته های علمی و خصوصاً بین المللی دیدار کردم و نتیجه آن پیوستن 
ایران به کمیته بین المللی ازمو بود. در این کمیته هر کشور عضو، سالیانه 
گزارشی از کارکردها و نظرات و پیشنهادات خود را برای مقر اصلی انجمن 
ارسال می کنند. رؤسای کمیته بین المللی این گزارشات را بررسی می کنند 
و از برخی از کشورها دعوت می کنند تا در جلسه سالیانه این کمیته یک 
کرسی داشته باشند. جلسه بعدی این کمیته، همراه با کنگره بین المللی 
این سازمان، ماه بعد در سنگاپور تشکیل می شود ایران هم توانسته است 
تا یک کرسی این جلسه را از آن خود کند. به صورت کلی به ایران شش 
فرصت سخنرانی داده شد که ما آنها را بین سه انجمن سرطانی که در 
کشور فعالیت می کردند تقسیم کردیم و نمایندگان هر انجمن دو بار 
می توانند در کنگره بین المللی ازومو در ماه بعد سخنرانی داشته باشند. 
ایران همچنین غرفه اختصاصی دارد که در آن فرصت ارتباط با باقی 
کشورها فراهم می شود. ما همچنین در تالش هستیم تا با همکاری های 
بیشتر با این سازمان بتوانیم یکی از کنگره های بین المللی بعدی را در ایران 
برگزار کنیم تا نمایندگان کشورهای دیگر و همچنین رؤسای ازمو بیشتر 

با پیشرفت های ایران آشنایی پیدا کنند. 
ما همچنین امسال در کنگره بین المللی خود انجمن میزبان انجمن جهانی 
ایسترو )ESTRO( بودیم که شاید به صورت اروپایی فعالیت کند، اما 
یکی از قوی ترین انجمن های دنیا در زمینه آنکولوژی به حساب می آید. 
نمایندگان این انجمن دو کارگاه برای متخصصان ما برگزار کردند که بسیار 
مفید بود و اطالعات بسیار مهمی در این کارگاه ها در اختیار اعضا قرار دادند.
سپید: در این کمیته ازمو ایران چه مطالبی برای گزارش آماده کرده است؟
به صورت کلی سه مقاله از متخصصان جوان ما انتخاب شده که آنها در 
مورد یافته های خود صحبت خواهند کرد. همچنین نماینده این انجمن 
اطالعاتی کلی و تخصصی در مورد آمار سرطان در ایران، روندهای شایع 

درمانی در کشور و وضعیت آنکولوژی را بیان خواهد کرد. 

 پری ناز قاسمی 

 سرطان بیماری پیچیده ای است که درمان پیچیده ای 
هم دارد. سرطان هر بیمار با بیمار دیگر تفاوت بسیار 
زیادی دارد و صالحیت در تشخیص درست بهترین 
راه درمان به هنر و تخصص پزشک معالج بازمی گردد. 
به صورت کلی درمان های سرطان سه راه جراحی، 
سرطان  جراحان  دارد.  شیمی درمانی  و  رادیوتراپی 
جراحی  فلوشیپ  دوره های  که  هستند  متخصصانی 
سرطان را سپری کرده اند و روشی بسیار متمایز نسبت 
به دو روش دیگر به بیماران ارائه می دهند. اما از 
سوی دیگر اما دو رش درمان  رادیوتراپی و شیمی 
که  دارند  هم  به  نزدیک تری  بسیار  ارتباط  درمانی  
یا تفکیک دو  همین شرایط را تغییر می دهد. ادغام 
است  موضوعی  و شیمی درمانی،  رادیوتراپی  روش 
نیز  دیگر  کشورهای  در  بلکه  ایران،  در  تنها  نه  که 
به عنوان مبحثی پرسش برانگیز به صورت همیشگی 
و  اروپایی  کشورهای  برخی  در  است.  بوده  مطرح 
آسیایی مانند ایران هر دو روش درمانی  مربوط به 
یک فرد است. این سیستم فکری معتقد است تسلط 
این پزشکان برای درمان  بیمار بسیار بیشتر است. در 
آمریکای شمالی  متخصصان کشورهای  که  صورتی 
این روش درمان را  جداگانه در نظر می گیرند. جسپر 
دانمارکی  آنکولوژی  کیلینکال  متخصص  اریکسن، 
بیمارستان دانشگاهی اودنس دانمارک  است که در 
فعال است. وی در طول کنگره کلینیکال آنکولوژی 
سازمان  نماینده  عنوان  به  شد  برگزار  ایران  در  که 
اروپایی ESTRO شرکت داشت. به همین مناسبت، 
سپید میزگردی با حضور وی و فرشید اربابی، دبیر 
آنکولوژی  کلینیکال  متخصص  و  کنگره  اجرایی 
و  جداسازی  این  معایب  و  مزایا  به  تا  کرد  برگزار 

بپردازد.  آن  ریشه های 
دانشگاهی  مراکز  ابتدا  در  به صورت کلی  سپید: 
و آکادمیک این دو رشته در کشورهای اروپایی 
و آمریکایی به چه صورتی است و یک فرد برای 
دریافت این تخصص ها چه راهی را باید طی کند؟
است  تخصصی  آنکولوژی   کلینیکال  اریکسون: 
و  سرطان  انواع  شناخت  مانند  مباحثی  شامل  که 
رادیوتراپی  آنها، هورمون درمانی،  درمان  روش های 
که   صورتی  در  می شود.  غیره  و  ،شیمی درمانی 
مفاهیم  با  آشنایی  از  پس  رادیوتراپی  متخصصان 

کلی آنکولوژی تمرکز بیشتری بر روش های درمانی 
درمان  در  روش  این  از  تنها  و  دارند  رادیوتراپی 

. می کنند  استفاده  سرطان 
این دو علم می تواند خدمات  از  سپید: کدام یک 

ارائه کنند؟ بیماران  به  بهتری  
من به شخصه اعتقاد دارم کلینیکال آنکولوژی مزایای 
بسیار بیشتری نسبت به رادیوتراپی به تنهایی دارد. 
هنگام  در  آنکولوژی  کلینیکال  متخصصان  که  چرا 
درمان بیماران همه جوانب آن را در نظر می گیرند. 
این  از  تنها  رادیوتراپی  متخصصان  که  صورتی  در 
روش در درمانی استفاده می کنند و کمتر به جبنه 
های استفاده از شمی درمانی و هورمون درمانی و 
در  این  و  دارند  تسلط  سیستمیک  درمان های  سایر 
صورتی است که بیمار ممکن است به هر دوی این 
همین  به  باشند.  داشته  احتیاج  درمانی  روش های 
باعث می شود متخصص تسلط  این دو  ادغام  علت 
باشند و راحت تر  بیمار داشته  برای درمان  بیشتری 
بتواند در مورد راهکارهای غیرجراحی تصمیم گیری 
فرد کمی  برای  به روش درمان   کنند. شاید تسلط 
دشوار باشد، چرا که باید دانش بسیار عمیق تری از 
دو علم مجزا داشته باشد، اما در صورتی که مهارت 
و دانش فرد باال باشد، کیفیت درمانی بسیار بهتری 

نتیجه خواهد داشت.  در 
سپید: جراحان نمی توانند به این دو حوزه ورود 

کنند؟ پیدا 
آموزش های  ابتدا  از  باید  کار  این  برای  اریکسون: 
دانشگاهی طی کنند. چرا که دو حوزه کاماًل جدا است 
و مدت ها زمان می برد تا  کسی بخواهد هم جراح 
رادیوتراپی  باشد و هم  اعصاب  مغز و  سرطان های 

دهد. انجام 
اریکسون:  در اروپا متخصصان کلینیکال آنکولوژی 
و  دارند  تسلط  سرطان  درمان  برای  ابزار  چند  به 
در  دارندالبته  ابزار  یک  تنها  رادیوتراپی  متخصصان 
اروپا متخصصانی که تنها رادیوتراپی انجام می دهند 
در اغلیت هستند در آخرین بررسی در سال 2015 
نشان داد که تنها 25 درصد متخصصان  درمان های 
ی دهند  انجام  رادیوتراپی  فقط  سرطان  غیرجراحی 
و 75 درصد دیگر هر دو روش رادیوتراپی و شیمی 
اسکاندیناوی،  کشورهای  دهند.   انجام  را  درمانی 
و  اسلونی  بریتانیا،  دانمارک،  نروژ،  سوئد،  فنالند، 

هستند.  دسته  همین  کشورها جزو  سایر 

 سپید: به صورت کلی ادغام این دو روش درمانی 
با یکدیگر چه مزایایی دارد؟

یکی از این دالیل را از پیش گفتم که اگر فردی که هر 
دو تخصص را داشته باشد،تسلط بیشتری  در  درمان 
رادیوتراپی  من  که  زمانی  همچنین  داشت.  خواهد 
انجام دهم و نتوانم شیمی درمانی کنم به اجبار باید 
بیمار را به یک متخصص دیگر ارجاع دهم که این 
می آورد.  وجود  به  اخالل  درمان  جریان  در  روند 
پیش  رادیوتراپی  برای  شیمی درمانی  از  پس  بیمار 
من باز می گردد و من هم با شیوه های شیمی درمانی 
وی آشنا نیستم و همه چیز هم در گزارشات پزشکی 
این است  بهترین راهکار  بنابراین  ذکر نشده است. 
که خود من بتوانم هر دو را انجام دهم. در مواردی 
هم که ما با کمبود متخصص مواجه هستیم و منابع 
متخصصان  به  آموزش  با  داریم  اختیار  در  کمتری 
در  کنیم.  درمان  می توانیم  بهتر  آنکولوژی  کلینیکال 
متخصصان  ابتدا  همان  از  هم  آفریقایی  کشورهای 
را به گونه ای آموزش می دهند که کلینیکال آنکولوژ  
باشند. از سوی دیگر هر کدام از این عوامل خطرات 
و عوارضی برای بیمار دارد. اگر متخصص ها متفاوت 
توجه  عوارض  این  از  خیلی  به  دارد  امکان  باشند 
دریافت  برای  بیمار  کلی  شرایط  و  راحتی  و  نکنند 
درمان ها در نظر گرفته نشود و فاجعه به بار بیاورد. 
بنابراین باز هم ادغام این دو تخصص بهترین گزینه 

به حساب می آید. 
سپید: با وجود همه این مزایا بهتر نیست این دو 

تخصص از ابتدا با هم ادغام شوند؟
اریکسون: این دقیقًا اتفاقی است که در بسیاری از 
کشورها می افتد و در کشور شما هم وضع به همین 
صورت است. با این همه کشورهایی هستند که این 
این  بهتر است  معتقد هستند  دو را جدا می دانند و 

دو تخصص را با هم ادغام نکنیم.
 اربابی آیا به جز هزینه هیچ شواهد علمی وجود 
دارد که ثابت کند روش آمریکای شمالی بر  روش 

یا برعکس؟ اروپایی ارجحیت دارد 
وجود  مستقیم  طور  به  اطالعاتی  چنین  اریکسون:  
ندارد، اما اگر به طول عمر بیماران به عنوان شاخص 
نتایج روش  که  متوجه می شویم  کنیم  نگاه  عملکر 
در ضمن  است  آمریکایی  روش  خوبی  به  اروپایی 

آنکه بسیار به صرفه تر است. 
رشته  دو  این  عللی  چه  به  دقیقًا  بنابراین  سپید: 

بمانند؟ از همدیگر جدا  باید 
اگر از آمریکایی ها بپرسید خواهند گفت هر دو بسیار 
قدر  »به  عبارتی  به  معتقدیم  ما  تخصصی هستند.اما 
کافی« خوب هستیم که بتوانیم تمام این بیماری های 
مربوط را درمان کنیم. من مطمئن نیستم همه افرادی 
کار  کفایت  قدر  به  می پردازند،  رشته  دو  هر  به  که 
خوب ارائه دهند اما این مسئله دلیلی برای جدایی 
متخصص  معتقدم  من  اینها  همه  با  نیست.  دو  این 
کلینیکال آنکولوژی که رادیوتراپی و شیمی درمانی 
به هر  نسبت  بیشتری  کارایی  انجام می دهد،  را هم 

تنهایی خواهد داشت. به  یک 
بیشتر  تخصص  برای  متخصصان  از  برخی  اربابی: 
و حل این مسئله روی یکی دو نوع سرطان تمرکز 
می کنند و دانش خودشان را در همان زمینه گسترش 
می دهند و روی همه درمان های غیرجراحی آن نوع 

از سرطان هم احاطه دارند.
اریکسون: بله دقیقًا. من به عنوان مثال تومورهای سر 
و سرطان های پوست را درمان می کنم. اینکه روی این 
مسئله جداسازی انجام دهیم بسیار مناسب تر است. 
برای مثال اگر بیماری با نوعی سرطان خون به سراغ 
آنکولوژیست  متخصص  به  را  وی  قطعًا  بیاید  من 
مخصوص به خودش در بیمارستان ارجاع می دهم. در 
نتیجه همکاری آنکولوژیست ها با یکدیگر راحت تر 

می شود.  هم 
یا  ادغام  منابع در  اندازه جمعیت و  تا چه  سپید: 

جدا سازی این مسئله نقش دارند؟
کمبود  با  که  کشورهایی  از  بسیاری  در  اریکسون: 
متخصص روبه رو هستند ودر  آنها امکانات درمانی 
وسیع وجود ندارد، باز هم بهترین راه همین ادغام 
تمرکز  با  حالت  این  در  است.  یکدیگر  با  علم  دو 
بیشتر روی تعداد محدودتری متخصص کیفیت کار 
بیمار  بیشتری  تعداد  بتوانند  تا  برده  ایم  باال  را  آنها 

را درمان کنند.
دقیقًا  جداسازی  این  مسئله،  ریشه یابی  عنوان  به 

برمی گردد؟ به چه زمانی 
همان  از  و  نیست  قدیمی  خیلی  علم  شیمی درمانی 
دهه 60 که در آمریکا کشف و رایج شد راهش را 
از رادیوتراپی جدا کرد. اما در همان دهه60 و دهه 
70 که در اروپا و باقی کشورها گسترش پیدا کرد، 
دو  هر  تا  بودند  تالش  در  متخصصان  و  ادغام شد 

مهارت را به دست بیاورند.

گزارش روز

میزگرد سپید با حضور یک مهمان دانمارکی و یک پزشک ایرانی

شیمی درمانی و رادیوتراپی، تفکیک یا ادغام؟
 رادیوتراپی اونکلوژی
 یاکلینیکال  اونکلوژی
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 افتتاح مراکز
 تخصصی درمان سرطان در کشور 

با علیرضا نیکوفر متخصص رادیوتراپی آنکولوژی و رابطه با راهکارهای جدید دولت در مورد سرطان و افتتاح 
مراکز جدید درمانی گفتگو کردیم که توضیحات وی را در ادامه می خوانید.

سپید: مراکز ثبت سرطان کشور در چه وضعیتی هستند؟
مراکز ثبت سرطان شاید هنوز به صورت ملی و مدون و کامل در نیامده اند اما نسبت به چند سال گذشته که هیچ 
آمار و رقمی در کار نبود، پیشرفت بسیار خوبی داشته اند. اکنون داده ها  به صورت استانی جمع آوری شده و اکثر 
سرطان ها به لحاظ بروز و شیوع و درمان درصدبندی شده اند. گزارش  که تاکنون از این اطالعات نوشته و منتشر 
شده است به دولت در بسیاری از سیاست گذاری ها کمک کرده است و بخاطر همین داده ها ما پیشرفت های 

خوبی در زمینه درمان سرطان داشته ایم.
سپید: با تکمیل سیستم ثبت سرطان می توان روند درمانی هر نوع سرطان را هم پیش بینی کرد؟

خیر. ثبت سرطان نمی تواند برای متخصصان الگو ایجاد کند که همیشه یک نوع خاص از سرطان ابتدا جراحی و 

بعد درمان رادیوتراپی دارد. چرا که هر نوع از سرطان به شکل خاصی بروز پیدا می کند و این مسئله در هر بیمار 
حتی خاص تر هم می شود. بنابراین دید صفر و یکی نمی توان داشت و روند درمان هر بیمار و شکل و نوع آن تنها 
به تشخیص هر پزشک باز می گردد. به صورت کلی حلقه مفقوده درمان سرطان در ایران درمان گروهی است که 
در آن پرونده بیمار توسط گروهی از متخصصان جراحی و رادیوتراپی و شیمی درمانی مطالعه و بررسی شود. در 
این صورت مشخص می شود این بیمار تا چه اندازه به شیمی درمانی و جراحی احتیاج دارد و یک نظر جمعی 

روی آن اعمال می شود، نه فردی. 
سپید: در حال حاضر این شکل از درمان گروهی در کشور انجام می شود؟

در برخی از بیمارستان های دانشگاهی این روند به صورت پایه و ابتدایی راه اندازی شده است و برخی پرونده ها به 
شکل گروهی در جلسات درون بیمارستان بررسی می شود. اما ما ایرانیان همیشه در کارهای فردی موفق تر عمل 
کرده ایم و پیشرفت در کار گروهی هم زمان بر است.  در حال حاضر وزارت بهداشت در تالش است تا مراکزی 
را با نام مراکز درمان سرطان به صورت اختصاصی راه اندازی کند تا در آنجا تنها به بیماران سرطانی رسیدگی شود.

سپید: این مراکز نمی تواند در بخش خصوصی افتتاح شود؟
بخش خصوصی مجوزهای خودش را الزم دارد و قطعاً هزینه های درمانی هم خصوصاً به شکل گروهی برای 

بیماران باال می رود. اما اگر در بخش دولتی چنین روندی داشته باشیم، قطعاً بخش خصوصی هم به دنبال آن 
تالش می کند مراکز خصوصی درمان سرطان را راه اندازی کند. در بحث کار گروهی، همکاری پزشکانی که 
نظرات مشابه و رویکردهای پزشکی همسو با هم دارند قطعاً ساده تر خواهد بود و تنش کمتری هم به دنبال 

خواهد داشت.   
سپید: در این صورت تدوین راهنماهای بالینی برای درمان بیماری های 

سرطانی سخت می شود؟
به هیچ عنوان. چرا که راهنماهای بالینی الگوهای کلی را در اختیار پزشکان 
قرار می دهند و قرار نیست جای آنها تصمیم گیری کنند. از سویی راهنماهای 

بالینی تنها رویه عمومی دارند که حاوی اطالعات جمع آوری شده از 
سوی وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت برخی از این اطالعات 
را جمع آوری کرده و هنوز هم در راهنماها در حال تدوین هستند چرا 
که اصرار بر بومی بودن آنها است. ما در حال حاضر چند راهنمای 

تدوین شده داریم، اما به شکل جدی ابالغ نشده اند.

گفتهها

پرستاری سرطان مسئله ای است که در کشور بسیار 
نادیده گرفته شده است. پرستارانی که در حال حاضر با 
اکثر بیماران سرطانی در ارتباط هستند، عمدتًا آموزش 
تخصصی ندیده اند و مشکالت عدیده ای بابت حرفه 
خود دارند. کنگره امسال انجمن کلینیکال آنکولوژی 
به همین دالیل بخش مجزایی از فضای خود را به 
پرستاران اختصاص داد تا در آن آموزش ببینند و در 
مورد مسائل و مشکالت صنفی خود گفت وگو کنند. 
در همین زمینه با مهناز ایلخانی، دکترای پرستاری، 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی و مسئول 
بخش پرستاری کنگره صحبت کردیم که شرح آن 

را در ادامه می خوانید.
سپید: بخش پرستاری سرطان چگونه تشکیل شد؟

دی ماه سال گذشته انجمن کلینیکال آنکولوژی از من 
دعوت کرد تا بخش پرستاری انجمن را راه اندازی کنم. 
این پیشنهاد با استقبال روبه رو شد، چرا که ما در حال 
حاضر شرایط تأسیس انجمن پرستاری سرطان را به 
صورت مجزا نداریم. به همین علت کمیته ای در انجمن 
کلینیکال آنکولوژی تشکیل دادیم تا پرستاران سرطان 

را تحت حمایت قرار دهد. 
انجمن هم اکنون 70 درصد هزینه های ما را بر عهده 
دارد و در کنگره امسال خودش هم بخش مجزایی را 
به ما اختصاص داده تا برنامه های خود را داشته باشیم. 
برای کنگره امسال هم فراخوان دادیم و تمام پرستاران 
را از استان های کشور دعوت کردیم. در مجموع 62 
مقاله جمع آوری شد که هفت مقاله به شکل پوستر 
ارائه شد و 32 مقاله هم به صورت شفاهی ارائه شدند. 
مقاالتی که به شکل تحقیقاتی گردآوری نشده بودند 
دیگر  کشورهای  از  سخنران  سه  شدند.  حذف  هم 
دعوت کردیم و هر سه آنها جلسات آموزشی برای 

پرستاران ما برگزار کردند. 
همچنین، از آنجا که این گردهمایی به نوعی نخستین 
باری است که پرستاران سرطان توانسته اند دور هم 
جمع شوند، مجمع عمومی ای تشکیل شد که به مسائل 
انتقادات و  از  بسیاری  و  پرداخت  آنان  و مشکالت 

پیشنهادات جمع آوری شد. 
سپید: هیچ انجمن صنفی تخصصی برای پرستاران  

شاغالن در این حیطه نداریم؟
پرستاران به صورت جداگانه یک انجمن صنفی دارند، 
اما همه آنها را در برمی گیرد و به شکل تخصصی به 
فعالیت های آنان نمی توان رسیدگی کرد. در سال 82 
ما همه را جمع آوری کردیم و فرم های زیادی هم پر 

شد و درخواست خودمان را به وزارت بهداشت ابالغ 
کردیم. اما در همان سال سه وزیر بهداشت تغییر کرد 
و هر بار درخواست ما به تعویق می افتاد. حاال هم 
به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه انجمن مستقلی 
داشته باشیم که به تنهایی و با درآمد اعضا روی پای 
خودش بایستد زود است و به همین دلیل در کمیته ای 

در انجمن کلینیکال آنکولوژی فعالیت می کنیم.
سپید: تأسیس انجمن پرستاری سرطان چه ضرورتی 

دارد؟
از سویی آمار سرطان در کشور ما بسیار باال است و 
از طرف دیگر هم تعداد زیادی بیمارستان دولتی و 
خصوصی داریم که همگی آنها با بیماران رو به رشد 
سرطانی مواجه هستند. این پرستاران هم به آموزش 
نیاز دارند و هم به سازمانی که بتواند مطالبات صنفی 
و حرفه ای آنها را دنبال کند. در نتیجه نیاز به انجمنی به 
صورت مجزا برای پرستاران سرطان به شدت احساس 
می شود. خصوصًا که پرستاران برای فعالیت در بخش 
سرطان به گواهی احتیاج دارند و این گواهی نامه از 

سوی نهادی مانند انجمن می تواند صادر شود. 
سپید: انجمنی که برای تأسیس آن تالش می شود 

علمی عملی خواهد بود یا صنفی؟
هدف اصلی ما تأسیس انجمن علمی است و به همین 
علت مجوز آن باید از وزارت بهداشت گرفته شود. 
پرستاران بیش از هرچیز در حال حاضر به آموزش 
مراقبت از بیماران سرطانی احتیاج دارند و قدم بعدی 
مطالبات حرفه ای آنها است. امسال هم در برنامه سه 
روزه ای که ما برای پرستاران در نظر گرفتیم آموزش 
به آنان هدف اصلی بود و برای خواسته های حرفه ای 

آنان هم یک جلسه برگزار شد. 
سپید: بسیاری از پرستاران جراحی و دیابت می گویند 
ما با وجود گذراندن دوره های تخصصی و کار با 
بیماران خاص، تعرفه بیشتری دریافت نمی کنیم و 
تغییری در درآمد ما اتفاق نمی افتد. این وضعیت 

در مورد پرستاران سرطان هم مشاهده می شود؟
دقیقًا همین طور است. یکی از تحقیقاتی که در این 
برنامه سه روزه هم مطرح شد در مورد کیفیت زندگی 
پرستاران بود. کیفیت زندگی پرستاران آنکولوژی بسیار 
پایین است. سر و کار داشتن با بیماران بدحال به صورت 
طوالنی مدت که گاه از دست می روند، روی روان 
پرستاران تأثیر عمیقی دارد. درآمد ناکافی هم باعث 
می شود پرستاری که یک شیفت به راحتی وی را از 
پا در می آورد، مجبور شود دو شیفت کاری پشت سر 

هم قبول کند که هم از کیفیت کار وی کم می کند و 
هم خود پرستار را به سرعت فرسوده می کند. بنابراین 
اگر ما تالش داریم مسائل و مشکالت پرستارای را حل 
کنیم باید مسئولی برای انجام این کار در وزارتخانه و 
دیگر نهادها انتخاب کنیم که خود پرستار بالینی بوده 
و تمام مشکالت آنها را به شخصه لمس کرده باشد. 
کار  از  ناشی  خطرات  هیچ وجه  به  پرستاران  درآمد 
آنها را به لحاظ روانی و جسمانی پوشش نمی دهد 
و این موضوع به علت پرستار نبودن خود مسئولین 

اتفاق افتاده است. 
سپید: به صورت کلی پرستار آنکولوژی با پرستار 

عمومی چه تفاوت هایی دارد؟
اسم این دو خود گویای تفاوت آنها است. ما بیش از 
200 نوع سرطان داریم که هر کدام عالئم متفاوتی در 
بیمار خود دارند. هر کدام از این انواع سرطان هم در 
بیماران به شکل متفاوتی خود را نشان می دهد. تنها 
پرستاری که در زمینه سرطان به صورت تخصصی 
آموزش دیده باشد می تواند، به شکل حرفه ای از بیمار 
مراقبت کند. در حالی که در بسیاری از بیمارستان های 
کشور پرستاران بخش های سرطان همه عمومی هستند 
و دانسته های خود ار از طریق مطالعه یا به صورت 
تجربی به دست آورده اند. باید از خود پرسید چرا در 
صورت مواجه با سرطان ما به پزشک فوق تخصص 

مراجعه می کنیم ولی به پرستار متخصص نه؟
سپید: این تقسیم بندی حرفه ای شکل جزئی تری هم 

به خود می گیرد؟
پرستاران سرطان زیادی در کشورهای مختلف  بله، 
هستند که تنها بیماران سرطانی با تومورهای مغزی یا 
سرطان های خونی را درمان می کنند. تخصص خود 
من در مورد بیماران سرطان پستان است. زمانی که 
پرستاران تنها یک یا دو نوع سرطان را پوشش دهند، 
میزان تخصص و تجربه آنها بسیار باال می رود و در نتیجه 
کیفیت مراقبت آنها هم افزایش چشمگیری پیدا می کند. 
پرستار شیمی درمانی قطعًا باید دانسته های متفاوت تری 
با پرستار رادیوتراپی داشته باشد،خصوصًا که علوم این 
دو هم روز به روز بیشتر تخصصی می شود. این حق 
بیمار است که همان طور که درمان تخصصی دارد، 
مراقبت تخصصی داشته باشد. چرا که اهمیت این دو 

به یک اندازه است. 
سپید: وضعیت پرستاری در مراقبت های تسکینی به 

چه صورت است؟
در مورد مراقبت های تسکینی باید به نام آن توجه کنیم 

که از مراقبت صحبت می کند. در دو سال گذشته کمیته 
ملی مراقبت های پزشکی تشکیل شد که مسئولیت آن 
دوران  که  بیماری  که  است، در صورتی  پزشکان  با 
از پزشک  بیشتر  انتهایی زندگی خود را می گذارند، 
به پرستار آموزش دیده نیاز دارد. در حالی که زمانی 
من هم دعوت شد  از  و  تشکیل شد  کمیته  این  که 
شرکت کنندگان  همگی  شدم  متوجه  بروم  جلسه  به 
در جلسه پزشک هستند و تنها من پرستاری خوانده 
بودم. این مسئله نشان می دهد ما به نقش پرستاران در 
حیاتی ترین بخش  های مراقبتی بی توجه هستیم. شاید 
تشکیل این کمیته بسیار مفید و ضروری باشد، اما باید 
توجه داشت که در مراقبت های آخر عمر پرستاری 

اهمیت بیشتری پیدا می کند تا پزشکی.
به  تنها  تخصصی  پرستاران  فعالیت  محل  سپید: 
موقعیت های  شامل  یا  می شود  محدود  بیمارستان 

حرفه ای دیگر هم هست؟
بیماران  از  باید اشاره کرد که بسیاری  این زمینه  در 
احتیاجی ندارند تا در بیمارستان بستری باشند. آنان تنها 
به برخی مراقبت های حرفه ای مانند تعویض پانسمان و 
تزریقات منظم و نظارت بر روی فعالیت های جسمی و 
خوراک الزم دارند. اگر بتوانیم مراکزی تأسیس کنیم که 
در آن پرستاران و نه پزشکان به منزل بیماران فرستاده 
شوند از بسیاری از مشکالت و هزینه های بیماران کم 
کرده ایم. هم درصد ابتال به عفونت بیمارستانی پایین 
می آید و هم بیمار مجبور نیست هزینه باالی تخت 
بیمارستان را بپردازد. در حال حاضر پرستارانی داریم 
دوره های تخصصی  اما  دارند،  فعالیت  منازل  در  که 

ندیده اند و عمومی هستند.
سپید: آموزش پرستاران از طریق مراکز دانشگاهی 

چگونه پیگیری می شود؟
آن طور که یکی از سخنرانان ما در جلسات این سه روز 
گفت این بود که در کشور عراق پرستاران در دانشگاه 
سه سال عمومی می گذارنند و بعد به انتخاب خود 
سال چهارم را در یکی از دوره های تخصصی وارد 
می شوند. این مسئله در ایران با مخالفت روبه رو شد. 
علت هم این بود که می گفتند در این صورت تقاضا 
برای ارشد و دکترا پایین خواهد آمد. در صورتی که 
ما بیش از آنکه به پرستار دکترا احتیاج داشته باشیم 
به پرستار دوره دیده نیاز داریم که کار بالینی کند. البته 
امسال ما برنامه کارشناسی ارشد پرستاری سرطان را 
به وزارتخانه فرستادیم و منتظر تأیید آن هستیم تا این 

رشته در دانشگاه ها افتتاح و تدریس شود.

گزارش روز

مراقبت از بیماران سرطانی ایرانی به عهده پرستاران عمومی است

پرستاران بخش های آنکولوژی را دریابید

نگاه

درنگ

دیدگاه

 تسلط به هماتولوژی
 دشوارتر از شیمی درمانی

بهمن امامی
فلوشیپ رادیوتراپی آنکولوژی، مرکز درمان سرطان برناردین

 اینکه عده ای در تالش هستند تا همه درمان های سیستمیک سرطان 
های خون و غیرخونی را با هم انجام دهند. کاری بسیار خطرپذیر و 
ریسکی است. حتی اگر یک متخصص بتواند در مورد شیمی درمانی 
آموزش ببنید و آن را انجام دهد، چطور می خواهد در دانش هماتولوژی 
خودش را به باال برساند. مشکل اینجا است که این دانش به قدری پیچیده 
و به روز شده است که حتی خود متخصصان این رشته هم آن را ادامه 
نمی دهند. بنابراین زمانی که کسی می گوید من در این هماتولوژی هم 
به قدر کافی می دانم باید شک کرد که اصاًل چقدر دانشش را در این 
حوزه به روز کرده است. یک فرد مگر چقدر توانایی دارد که بخواهد در 
تمام این علوم که روز به روز تخصصی تر هم می شوند ورود پیدا کند. 
اینکه از هر دانشی تنها کم بدانیم و با استناد به همان بخواهیم بیمار هم 
درمان کنیم بسیار خطرناک است. تسلط به همه اینها غیرممکن نیست 
اما نمی توان به صورت قاعده گفت همه در آن موفق می شوند. یکی از 
علل حمایت از این ادغام ها به ضعف در کار عمومی باز می گردد. اگر 
ما بتوانیم فرهنگ کارگروهی را در بین متخصصان افرایش دهیم، نیم 

بیشتری از این مشکالت برطرف می ود.

 جای انتخاب 
برای رادیوتراپی آنکولوژی باز است   

احمد عامری
سرطان شناس و استاد دانشگاه شهیدبهشتی

رادیوتراپی یک درمان موضعی است که تنها یک بخش را دربرمی گیرد، 
در حالی که شیمی درمانی درمان سیستمیک است و در خون می چرخد 
و تمام جسم بیمار را درگیر می کند. یکی از مشکالتی که وجود دارد این 
است که در ایران روند درمان به شانس بیمار بستگی دارد که به کدام 
متخصص اول مراجعه می کند. اگر به جراح مراجعه کند، سریعاً جراحی 
می شود و اگر به متخصص شیمی درمانی مراجعه کند هم به سرعت 
شیمی درمانی می شود. اما اگر به یک رادیوتراپی آنکولوژیست مراجعه 
کرد، وضعیت متفاوت است. ما هم شیمی درمانی را انجام می دهیم و هم 
رادیوتراپی را. به همین علت برای اغلب این متخصصان فرقی ندارد که با 
چه روشی بیمار را درمان کنند و قطعاً نفع درمانی وی را در نظر می گیرند. 
این راه حل منطقی به نظر می رسد. در صورتی که در بین تخصص های 
جدا ما مشکل ارجاع را هم داریم. به این صورت که یک متخصص 
شیمی درمانی، بیماری را سه دوره شیمی درمانی کرد و حال نوبت به 
رادیوتراپی آن رسید. در صورتی که نوبت بعدی رادیوتراپی شش ماه 
آینده است و در این زمان امکان دارد روند رشد سرطان شدت پیدا کند. 
در حالی که اگر از ابتدا هر دوی این متخصصان یکی باشند، می توانند 

بدون فاصله روند درمان را پیگیری کنند. 

 به بیماران حقیقت را بگویید
    حسین فودازی

متخصص کلینیکال
یکی از مشکالتی که اغلب متخصصان درمان سرطان با آن مواجه هستند، 
فقر اطالع رسانی است. جدا از اینکه مردم به صورت عمومی اطالعات 
اندکی در مورد سرطان و روش های درمانی آن دارند، خود بیمار هم به 
سختی به اطالعات مربوط به بیماری خود دسترسی دارد. در نظر داشته 
بار روانی  از مشکالت همراه خود،  بیماری ها جدا  باشیم که برخی 
هم برای بیمار و خانواده خود به همراه دارد و سرطان هم در صدر این 
جدول است. ما در فرهنگ شرقی خود در تمام مراحل زندگی به صورت 
خانوادگی با هم هستیم و این مسئله در بیماری  هم شدت پیدا می کند. اما 
گاهی همین پیوند محکم بین اعضای خانواده در درمان بیمار اخالل ایجاد 
می کند. گاه همراهان بیمار از پزشک درخواست می کنند اطالعات مربوط 

به بیماری را در اختیار بیمار قرار ندهند تا روحیه خود را 
نبازد و این مسئله گاه تا جایی پیش می رود که پزشک 
حتی نتواند به بیمار بگوید که به سرطان مبتال شده 
است. در صورتی که این مسئله جزو حقوق بیمار است 

و پزشک در ابتدا باید با اعضای خانواده گفت وگو 
کند و به آنها اطالع دهد با عدم اطالع رسانی به 
بیمار باعث می شود وی برای شروع درمان های 
سنگین سرطان و مبارزه با آن آمادگی الزم را پیدا 

نکند و در روند درمانش اخالل به وجود بیاید.



سپید را در اینستاگرام دنبال کنید
sepidonline



 ترجمه: نیلوفر شایسته

آتوپیک )AD( نوعی وضعیت مزمن و  درماتیت 
التهابی پوست است که اغلب بوسیله متخصصان پوست، 
آلرژی، اطفال و پزشکان خانواده درمان می شود. با توجه 
به آنکه پاتوژنز درماتیت آتوپیک پیچیده و چندعاملی 
است، درمان های متعددی برای آن وجود دارد. عالوه 
براین، شواهدی وجود دارد که زیرگروه های درماتیت 
به  ارتباط هستند،  پاتوژنزهای مجزایی در  با  آتوپیک 
همین دلیل رویکردهای متفاوتی در مدیریت آن قابل 

دسترسی هستند.
مدیریت درماتیت آتوپیک عوامل زیادی را در بر 
می گیرد، از مدیریت حمالت حاد تا اصالح مواجهات 
محیطی. گروه های مختلف درمانی برای درمان درماتیت 
آتوپیک استراتژی ها و پیامدهای متفاوتی را دنبال می کنند. 
به طور مثال، متخصصان آلرژی بیشتر تمایل دارند از طریق 
تغییرات رژیم غذایی به درمان این وضعیت بپردازند. 
از  سایرین  از  بیشتر  درماتولوژیست ها  که،  حالی  در 
کورتیکواستروئیدهای موضعی، خصوصا با قدرت باال، 
استفاده می کنند. حتی در میان درماتولوژیست ها هم تفاوت 
نظرهایی دیده می شود. مثال، متخصصان پوست ژاپنی 
کمتر از همکاران آمریکایی یا بریتانیایی به استفاده از 
کورتیکواستروئیدهای موضعی تمایل نشان می دهند، در 
حالی که از درمان های جایگزین بیشتر استفاده می کنند.
در این مقاله، سعی داریم تا به تفاوت های راهنمای بالینی  
متخصصان آلرژی و پوست در زمینه درمان آنتی میکروبیال 

موضعی این وضعیت بپردازیم. 

درمان آنتی میکروبیال موضعی
 American Academy of یا   AAD گروه 
Dermatology نتیجه گیری می کند که بیماران مبتال 
به AD متوسط تا شدید همراه با عفونت های مکرر 
می توانند از سفیدکننده های رقیق شده حمام سود ببرند. 
کارگروه اروپایی و گروه آسیا ـ اقیانوسیه نیز بر این 
 Joint Task یا  JTF اما موضوع صحه می گذارند، 
Force on Practice Parameters در مورد این 
روش درمانی چندان تمایلی نشان نمی دهد و معتقد است 
باید در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود تا مشخص 
شود کدام یک از زیرگروه های درماتیت آتوپیک از این 
نوع درمان بیشترین سود را می برند. این کارگروه در 
نهایت نتیجه گیری می کند که استفاده از آنتی سپتیک ها 
مانند تریکلوزان و کلرهگزیدین گلوکونات، ممکن است 
به بیماران مبتال به کلونیزاسیون استاف اورئوس گسترده 
کمک کند. این توصیه همسو با گایدالین اروپا است که 
استفاده از آنتی سپتیک ها را در توصیه های خود گنجانده اند. 
AAD مستقیما این توصیه را رد کرده و متذکر می شود 

که هیچ مزیت آشکاری از استفاده از آنتی بیوتیک های 
موضعی و آنتی سپتیک ها به دست نیاورده است. گروه 

آسیاـ  اقیانوسیه نیز با این نظر موافق است.

دیگر درمان های موضعی
دیگر تفاوت ها در توصیه های مربوط به درمان های 
 ،Asia–Pacific group و JTF موضعی، از جمله
پیشنهاد می کنند که افزودنی  هایی به آب حمام، مانند 

oatmeal و امولسیون ها نیز اثرات مفیدی دارند.
از سوی دیگر، گروه AAD به تجویز این افزودنی ها 
تمایلی نشان نمی دهد، زیرا شواهد حمایت کننده و 
متقاعد کننده ای از اثربخشی آنها نیافته، در حالی که 
راهنمای بالینی  اروپایی اصال در مورد آنها هیچ بحثی 

را به میان نیاورده اند.

درمان های خوراکی و سیستمیک
گایدالین ها همچنین توصیه هایی را در مورد درمان های 
خوراکی و سیستمیک برای درمان AD فراهم آورده اند. 
همه موسسان علمی در این زمینه متفق القول هستند که 
 AD درمان های خوراکی و سیستمیک باید برای درمان
مزمن سرکش تجویز شوند تا مراقبت مناسبی از پوست 
بیماران فراهم آید. همه گایدالین ها در مورد درمان های 
یکسانی توصیه کرده اند که ممکن است استفاده شوند، مانند 
فوتوتراپی، سیکلوسپورین، متوتروکسات، آزاتیوپرین و 
کورتیکواستروئیدهای سیستمیک. البته باید این حقیقت 

را در نظر داشت که مطالعات اندکی تفاوت های قابل 
توجهی را در اثربخشی درمان های خوراکی نشان داده اند. 
همه راهنمای بالینی  مذکور همچنین موافق هستند که 
آنتی هیستامین های خوراکی اغلب تنها درمان اثربخش 
در AD برای آرامش بخشی به بیماران هستند، البته در 
صورتی که خارش باعث بروز اختالالتی در خواب 
بیمار شود یا بیمار مبتال به کهیر یا دیگر وضعیت های 
آتوپیک باشد، همچون تب یونجه، که از این دسته از 

داروها منفعت خاص خود را می برند.
از میان تمامی گایدالین ها، فقط AAD توصیه های 
اختصاصی در مورد دوز داروها، عوارض جانبی، تست های 
اولیه و پیگیری، تداخالت دارویی و کنترااندیکاسیون های 

آن دارد.

درمان آنتی میکروبیال سیستمیک
دیگر تفاوت میان گایدالین ها دربرگیرنده درمان های 
آنتی میکروبیال خوراکی است. تجویز این دسته از داروها، 
در صورت وجود عالیم بالینی عفونت ثانویه، در همه 
گروه ها توصیه می شود، اما JTF همچنین پیشنهاد می کند 
که یک کشت پوستی از نظر وجود استاف مقاوم به 
متی سیلین انجام شود و پس از آن آنتی بیوتیک تجویز 
شود یا اگر در نواحی ای هستند که این دسته از باکتری ها 
شیوع دارند، به صورت تجربی، از آنتی بیوتیک های موثر 
علیه استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین استفاده شود. 
گروه AAD فقط در صورتی کشت پوستی را توصیه 

می کند که درمان آنتی بیوتیک اولیه با شکست مواجه شود 
و در غیر این صورت، آنتی بیوتیک های خاصی را توصیه 
نمی کند. دیگر گروه ها در این زمینه توصیه خاصی ندارند. 
در نهایت آنکه، فقط JTF معتقد است از واکسیناسیون 
smallpox اجتناب شود، زیرا ممکن است منجر به 
اگزمای واکسیناتوم شود. البته این نوع از ایمیونیزاسیون 
اغلب  در اقدامات بالینی فعلی جایی، ندارد و فقط در 

مناطقی که شیوع دارد، استفاده می شود.

درمان های پیشگیرانه و جایگزین
تفاوت های اساسی میان راهنمای بالینی  مختلف در 
زمینه روش های جایگزین و مکمل برای کنترل درماتیت 

آتوپیک دیده می شود.
تغییرات محیطی

تغییرات محیطی دیگر حوزه با تفاوت قابل توجه میان 
راهنمای بالینی  مختلف است. پارامترهای JTF توصیه 
می کنند تغییرات محیط اطراف برای بیماران، از جمله 
کنترل دما و رطوبت انجام شود تا خارش پوستی بیماران 
افزایش پیدا نکند، بیماران از انجام ورزش هایی که منجر 
به تعریق شدید می شود یا بازی کردن در محیط های گرم 
اجتناب ورزند. همچنین از ضدآفتاب های غیرتحریک 
کننده استفاده کنند و مدت طوالنی در معرض نور آفتاب 
قرار نگیرند و از لباس های مناسب استفاده کنند. البته باز 
AAD نتیجه گیری می کند که شواهد کافی وجود ندارد 

تا از این توصیه ها حمایت کند.
D ویتامین

مصرف  برای  توصیه ای  اروپایی  گروه  و   AAD
مکمل های ویتامین D برای بیماران مبتال به AD ندارند، 
در حالی که JTF به تجویز و استفاده از آنها توصیه می کند، 
خصوصا برای بیمارانی که با کمبود سطح این هورمون 
 Asia–Pacific در خون خود مواجه هستند. گروه

توصیه ای در این زمینه ندارد.
آلرژن ها

گروه AAD می گوید نقش آلرژن ها در AD مورد 
بحث است و توصیه می کند تشخیص دقیق و ثابت 
از  پیش  پذیرد،  آلرژن های خاص صورت  از  شده ای 

آنکه مداخله ای صورت گیرد.
در مقابل، JTF و گروه اروپایی پیشنهاد می کنند که 
بدون انجام تست هم، بیماران مبتال به AD سطح تماس 
خود را با آلرژن ها به حداقل میزان ممکن برسانند و از 
استراتژی هایی که به محدود کردن مایت های خانگی 
می پردازند، حمایت می کنند. راهنمای بالینی  JTF و 
اروپایی همچنین نتیجه گیری می کنند که ایمونوتراپی 
برای آلرژن های خاص در مدیریت AD گاهی اثربخش 

هستند.
JAMA Dermatology :منبع

تشنج  بررسي  منظور  به  ساله  اي   32 مرد  گذشته،  سپتامبر   در 
تونیک-کلونیک ژنرالیزه، که براي بار دوم و بدون علت مشخصي، دو 
ماه پیش رخ داده بود، ارجاع شد. پاراپارزي اسپاستیک، به طور اتفاقي 
تشخیص داده شد. اولین تشنج وي در سال 1991 روي داده بود که 
پس از بررسي از مرکز درماني مرخص شده بود. مادر بیمار سابقه 
اسکلروز مولتیپل داشت که منجر به پاراپارزي اسپاستیک خفیفي شده 
بود. همچنین به صرع ژنرالیزه ایدیوپاتیک مبتال بود. تصویربرداري با 
تشدید مغناطیسي )MRI( از نخاع گردني و سینه اي طبیعي بود، ولي 
در ماده سفید اکسي پوت هر دو نیم کره مغزي، مناطقي با افزایش منتشر 
شدت سیگنال وجود داشت )شکلA(. نوار مغزي، مطرح کننده صرع 

ژنرالیزه ایدیوپاتیک بود.
با توجه به نماي MRI، با شک به اسکلروز مولتیپل، پونکسیون 
کمري انجام شد. بعد از پونکسیون کمري بیمار دچار استفراغ، سردرد 
شدید و افت فشار خون شد. همچنین پس از این اقدام سطح سدیم 
سرمي که در ابتدا طبیعي بود، به mmol/L 105 کاهش یافت. غلظت 
اوره و کراتینین سرم طبیعي و پتاسیم mmol/L 3/3 بود. مشاوره غدد 
درخواست شد. پیگمانتاسیون ژنرالیزه بیمار مورد توجه واقع شد و 
او تحت درمان بحران آدیسوني قرار گرفت. سطح کورتیزول سرم 
nmol/L 125 و کورتیکوتروپین ng/L 1250 گزارش شد. با در نظر 
گرفتن نارسایي آدرنال، نشانه  هاي درگیري مسیر پیرامیدال و شواهد 
 )ALD( آدرنال  لکودیستروفي   ،MRI در  مغزي  لکودیستروفي 
وابسته به کروموزوم X، تشخیص داده شد. متعاقبا تشخیص مذکور با 
سنجش اسیدهاي چرب داراي زنجیره بسیار بلند )VLCFA(، از نظر 
بیوشیمیایي نیز تأیید شد. نتیجه آن که تشنج  هاي بیمار، به ALD ارتباطي 
نداشته است. اتفاقا، در بررسي هاي بیوشیمیایي کم  کاري تیرویید دیده 
شد که با آنتي  بادي تیرویید پروکسیداز همراه بود، ولي آنتي  بادي ضد 
آدرنال، سلول پاریتال یا فاکتور داخلي وجود نداشت. به این ترتیب 
اثبات شد که مادر بیمار، ناقل عالمت دار ALD بوده است. زماني که 
بیمار آخرین بار ویزیت شد، تحت درمان جایگزیني کورتیکواسترویید 
و همچنین فیزیوتراپي و درمان دارویي براي اسپاستیسیته و تشنج بود 

و وضعیت خوبي داشت.
ALD بیماري پیشرونده  اي است که غدد آدرنال و میلین را درگیر 
مي کند. ALD وابسته به کروموزوم X، تقریبا از هر 20,000 فرد مذکر 
یک نفر را دچار مي  کند. آدرنومیلونوروپاتي، حالت خفیف  تر ALD و 
شایع ترین نوع در بزرگساالن است. عموما بیماري در سن 20 سالگي یا 
پس از آن عالمت دار مي  شود. عالیم اولیه به طور تیپیک، سفتي و ضعف 
پاها هستند. ممکن است دفع ادرار یا عملکرد جنسي نیز دچار اشکال 
شود. عالیم بیماري طي چند سال و به آرامي پیشرفت مي  کند. حدود 
70 درصد مردان مبتال به آدرنومیلونوروپاتي، در زمان مراجعه دچار 
نارسایي آدرنال هستند. تقریبا در 85 درصد زنان ناقل بیماري، سطوح 
خوني VLCFA بیشتر از حد طبیعي است. البته در 20-15 درصد 
زنان ناقل، نتیجه آزمایش منفي کاذب و غلظت VLCFA طبیعي است. 
تقریبا 20درصد زن هاي ناقل ALD، به سفتي و ضعف پیشرونده پاها 
در حد خفیف تا متوسط و گاهي مشکالت ادراري دچار مي  شوند. 

نارسایي آدرنال به ندرت در این گروه رخ مي  دهد. 
به طور کلي، عالیم بیماري در زنان تا قبل از میانسالي بروز نمي  کند. 
در حال حاضر، درمان رضایت  بخشي براي ALD وجود ندارد. موارد 
هنوز عالمت دار نشده )presymptomatic( را مي  توان با پیوند مغز 
استخوان درمان کرد، ولي ظاهرا این اقدام پس از استقرار بیماري بي نتیجه 
است. به نظر نمي  رسد شواهدي به نفع برنامه غذایي خاص یا درمان با 
روغن لورنزو در بزرگساالني که بیماریشان عالمت دار شده، وجود 
داشته باشد. این بیمار به کم  کاري خودایمني تیرویید نیز مبتال است. 
آنتي  بادي هاي ضد قشر آدرنال، فقط در سرم 70-60 درصد مبتالیان 
به بیماري خودایمني آدیسون یافت مي  شوند. با این وصف، احتماال 
بیماري آدیسون در این بیمار، به دلیل ALD ایجاد شده است. احتماال 
شیوع ALD بیشتر از تصورات قبلي است. ALD را باید به عنوان یک 
تشخیص افتراقي براي مردان مبتال به اسکلروز مولتیپل ایزوله و مردان 

مبتال به بیماري آدیسون که آنتي  بادي منفي هستند، مدنظر داشت.
New England Journal of Medicine :منبع

درمان خوراکی یا سیستمیک؟ لکودیستروفي آدرنال

خانواده های نابارور و آنهایی که به دلیل 
ژنتیکی با بیماری های ناتوانی میتوکندری 
از  روزی  است  ممکن  هستند  مواجه 
OHSU و  دانشمندان  موفقیت جدید 
موسسه مطالعات زیست شناسی سالک 

بهره مند شوند.
مجله  در  که  مطالعه  این   در 
Cell Stem Cell منتشر شد، محققان 
کشف کردند امکان بازسازی تخمک های 
انسان )آغاز کننده سلولی جنین( با استفاده 
از مواد ژنتیکی که به طور معمول هدر 

می رود، وجود دارد.
کوچک  سلول های  از   DNA این 

و  داده  شکل  را  تخم  که  آمده  قطبی  اجسام  نام  به 
است.  زن  تخمک  هسته  مشابه  ژنتیکی  مواد  حاوی 
تا به حال، هرگز نشان داده نشده که اجسام قطبی به 
طور بالقوه جهت تولید تخمک دارای عملکرد انسانی 
برای درمان های باروری مفید است. در این مطالعه، 
دانشمندان با موفقیت جسم قطبی را از تخمک در حال 
توسعه یک زن به سیتوپالسم یک تخمک اهدا کننده 

فاقد هسته انتقال دادند.
هر چند این روش تا رسیدن به آزمایش های بالینی 

می تواند سال ها طول بکشد، این پیشرفت در نهایت 
باشد.  اهمیت  حائز  باال  سن  با  زنان  برای  می تواند 
متحده،  ایاالت  در  داده که  نشان  بررسی  اخیرا یک 
متوسط سن مادرانی که برای اولین بار مادر می شوند 
از 21/4 سال در سال 1970 به 25 سال در سال 2006 

افزایش یافته است.
دکتر Shoukhrat Mitalipov نویسنده ارشد و 
مدیر مرکز OHSU گفت: »ما می دانیم که باروری در 
زنان مسن تر کاهش می یابد. این یک راه بالقوه برای 

دو برابر کردن تعداد تخمک هایی 
است که ما قادریم از یک جلسه از 
لقاح آزمایشگاهی دریافت کنیم. 
محققان با نجات اجسام قطبی که 
در طول توسعه تخمک ناپدید 
می شوند و از طریق انتقال هسته، 
تخمک های  تشکیل  به  قادر 
اضافی هستند که از لحاظ ژنتیک 
مرتبط به مادر هستند. این تخمک 
هنگامی که با اسپرم بارور شد به 
رویان های زنده تبدیل می شود.«

ممکن  همچنین  روش  این 
به  کمک  برای  فرصتی  است 
کوچک  )موتورخانه  میتوکندری  در  که  باشد  زنانی 
است.  داده  آنها جهش رخ  بدن(  از  داخل هر سلول 
جهش در میتوکندری می تواند به فرم های ناتوان کننده 

اشکال بیماری در کودکان منجر شود.
شانس  جدید  روش  »این  گفت:   Mitalipov
لقاح  از طریق  کودک  داشتن یک  برای  را  خانواده ها 
آزمایشگاهی بدون نیاز به جهش های ژنتیکی افزایش 

می دهد.«
 Medical Daily :منبع

تکنیکی با احتمال دو برابر موفقیت درمان نا برابری

محققین دانشگاه اوکایاما مدل موشی را با موفقیت تولید کرده اند که برای مطالعه 
رفتار سلول های بنیادی سرطانی)CSCs(  در تومورها مناسب است. چشم انداز 
اولیه آنها در این مطالعه آشکارسازی نقشی است که سلول های بنیادی سرطانی 
در پیشبرد ساختار عروقی تومور در مراحل اولیه تشکیل تومور بازی می کنند.
این  به  هستند.  آنژیوژنز  یا  رگ زایی  نیازمند  بیشتر  رشد  برای  تومورها 
منظور آنها مکانیسم های متعددی را برای ایجاد عروق خونی استفاده می کنند 
تا بتوانند به کمک این عروق اکسیژن و مواد غذایی مورد نیازشان را تامین 
به خوبی شناخته  پیرامون رشد تومورها  پایه  فرایندهای  کنند. در حالی که 
شده، شواهدی نیز وجود دارد که پیشنهاد می کند تشکیل شبکه های عروقی 
در  نیز  سرطانی  بنیادی  سلول های  حقیقت  در  نیست.  آنژیوژنز  به  محدود 

فرایندی به نام تقلید رگ زایی)vasculogenic mimicry( مشارکت دارند 
و به موجب آن کانال های شبه عروقی را بدون وجود سلول های اندوتلیالی و 

فاکتورهای رشد شکل می دهند. 
پروفسور ماساهارو سنو و همکارانش در دانشگاه اوکایا مدل موشی را برای 
ارزیابی رفتار این سلول های بنیادی سرطانی در تکوین تومورهای سرطانی تولید 
 vasculogenic mimicry کرده اند که دیدگاه های جالبی را در مورد فرایند
ارائه می دهد. آنها با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی موشی، مدل 
موشی را به نام miPSC-LLCcm تولید کردند. آنها ژن DeRed را به مدل 
موشی وارد کردند که به آنها اجازه ردیابی سلول های بنیادی سرطانی را طی 
رشد تومور می داد. آنها دریافتند که فاکتورهای رشد رگ زایی به طور غالب 

بوسیله یک جمعیت از سلول های بنیادی سرطانی بیان می شود. این سلول های 
بنیادی سرطانی سلول های اندوتلیالی را از میزبان فراخوانده و موجب بلوغ 
بیشتر سلول های اندوتلیالی تمایز یافته از سلول های بنیادی سرطانی می شود. 
به طور مستقیم در   miPSC-LLCcm آنها کشف کرده اند که سلول های 
تشکیل vasculogenic mimicry دخالت دارند. این نتایج نشان می دهد 
که ساختار عروقی تومور بخش حیاتی از رشد تومور را شکل می دهد و این 
آنژیوژنز را هدف قرار می دهند به خوبی  تنهایی  به  که چرا درمان هایی که 

عمل نمی کنند. 
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سلول های بنیادی سرطانی شدیدا در 
رگ زایی دخالت دارند و این امر یا با فراخواندن سلول های اندوتلیالی از بیرون 

صورت می گیرد یا این که خود آنها به سلول های اندوتلیالی تمایز می یابند.
 Stem Cell News :منبع

نـقـش سـلـول هـای بـنـیـادی سـرطـانی در رشـد تـومـور

مدیریت درماتیت آتوپیک از منظر  راهنماهای بالینی درماتولوژی و آلرژی

محققان در یک بررسی جدید به این نتیجه 
رسیده اند که نمایه توده بدنی باالی مادر 
در دوران بارداری ممکن است منجر به 
کوتاه تر شدن طول تلومر و تاثیر بر سن 
بیولوژیکال نوزاد شود. محققان بلژیکی 
این مطالعه طول تلومر را در خون  در 
و  نوزاد(  ـ  مادر  )743 جفت  ناف  بند 
بافت جفت )702 جفت مادر ـ نوزاد(، 
بین سال های 2010 و 2015 اندازه گیری 
 DNA کردند. نمونه خون بند ناف و
زایمان  از  پس  دقیقه   10 ظرف  جفت 

جمع آوری شد.
محققان در نهایت دریافتند که به ازای 
هر یک کیلوگرم بر مترمربع افزایش در 
بند  خون  تلومر  طول  بارداری،   BMI
 ناف 0/50 درصد و طول تلومر پالسنتا 

0/66 درصد کوتاه تر می شود.
در  نوزادان  در  تلومر  کوتاه شدگی 
اثر چاقی مادر ممکن است خطر بروز 
بیماری های مزمن را در دوران بزرگسالی 
کودک افزایش دهد. این ارتباط، مستقل 
میزان  تولد،  هنگام  در  والدین  سن  از 
مصرف  وضعیت  مادر،  تحصیالت 
عوارض  مادر،  زایمان  تعداد  دخانیات، 
نژاد  نوزاد،  جنسیت  همچنین  بارداری، 

یا وزن هنگام تولد نوزاد است.
BMC Medicine :منبع

تاثیر وزن مادر 
بر طول تلومر نوزاد

تـازه هـا

گزارش مورد

شماره 931 2611 آبان 1395
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سپیـد را آنالین بخوانید
  
  

پیشنهاد 30 دقیقه مطالعه در ابتدای کار روزانه

انتشارات تیمورزاده، ناشر برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی
سپید: در جشنواره کتاب سال دانشجویی 
امسال، انتشارات تیمورزاده به دلیل همراهی 
و همگامی مؤثر در انتشار آثار دانشجویی به 

عنوان ناشر برگزیده انتخاب شد.
مراسم اختتامیه بیست و سومین جشنواره 
کتاب سال دانشجویی، عصر سه شنبه با حضور 
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای 
امور  معاون  صالحی  سیدعباس  اسالمی،  
فرهنگی وزارت ارشاد، مجید غالمی جلیسه 
مدیرعامل خانه کتاب و جمعی از مسئوالن 

جهاد دانشگاهی برگزار شد.
در این مراسم از دانشجویان برگزیده و 
تقدیری در جشنواره تجلیل شد و همچنین 
نام دو انتشاراتی، تیمورزاده و ارجمند، به 
عنوان ناشران فعال که بیشترین کتاب را در 
رابطه با موضوع این جشنواره منتشر کردند، 

در میان برگزیدگان اعالم شد.
فرهاد تیمورزاده مدیر انتشارات تیمورزاده، 
از برگزیده های جشنواره، در این مراسم گفت: 
»آرامش و امنیت، الزمه توسعه فرهنگی است 
که با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در 
تعامل با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به 

آن رسیده ایم.«
ناشران  صنف  آنچه  »اما  افزود:  وی 
و  می دهد  آزار  را  صنوف  تمامی  بلکه  و 
آرامش را از فضای کسب و کار آنها می گیرد، 
قوانین دست و پاگیر سازمان تامین اجتماعی 
از  که  است  آن  از  سلیقه ای  تفسیرهای  و 
است.  نشده  اساسی  بازنگری  سال 1354 
بنابراین به عنوان نماینده این صنف پیشنهاد 
بازنگری کامل قوانین تأمین اجتماعی و در 
گام اول توقف اجرای ماده 50 قانون تامین 

اجتماعی را دارم.«
تیمورزاده اضافه کرد: »در صورت رفع 

این مساله، باقی مشکالت نظیر گرانی کاغذ 
ناشران  خود  را  کتاب  فروش  و  تولید  و 
می توانند حل و فصل کنند اما با این سازمان 

کسی نمی تواند کنار آید.
وی پیشنهاد کرد طرح تخصیص کاربری 
فرهنگی نیز در شورای شهر مورد بازنگری 

واقع شود. به گفته تیمورزاده، تا این طرح به 
سمتی سوق پیدا نکند که بتوان از امالک و 
آپارتمان های مسکونی مناسب با هدف توسعه 

ویترین کتابفروشی ها بهره برداری کرد، نباید 
انتظار توسعه مطلوب در این حوزه را داشت، 
هرچند ردپای تامین اجتماعی نیز در این طرح 

به چشم خواهد خورد، چرا که اگر عالقمندانی 
باز  ورزند  مبادرت  کتابفروشی  تأسیس  به 
هم با برخوردهای سلیقه ای تأمین اجتماعی 
از کرده خود پشیمان شده و این کارگاه ها 

دوام نخواهند آورد.
وی ادامه داد: »هفته کتاب فرصت خوبی بود 
تا دولت برای ترویج و تشویق به کتاب خوانی 
در این حوزه پیشقدم شود و طرح تخصیص 
30دقیقه مطالعه در ابتدای ساعت کاری را 
اجرایی کند. صرف این زمان به مطالعه نه تنها 
به کار لطمه ای نمی زند بلکه اگر به خوبی اجرا 
شود، آثار مثبت و مبارکی را در میان مدت و 
بلند مدت در بهبود عملکرد سازمان ها به دنبال 

خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بازدهی و ساعت کار مفید 
در سازمان های دولتی و حتی خصوصی پایین 
است، خاطرنشان کرد: »مطالعه در محیط کار 
باعث می شود افراد از نظر فکری و فرهنگی 
ارتقا یابند و با افزایش دانش و آگاهی شاهد 
ارتقاء کمی و کیفی عملکرد سازمانی آنان 

نیز باشیم.«
کارکنان  همه  اینکه  بیان  با  تیمورزاده 
کتابفروشی، انبار و دفتر مرکزی این انتشارات 
30 دقیقه فرصت اختصاصی مطالعه کتاب 
در ابتدای ساعت کاری خود را دارند گفت: 
»کتاب های موردنظر آنان را برایشان خریداری 

و هدیه می کنیم تا مطالعه کنند.«
وی گفت: »می توان این طرح را در آغاز 
حتی به صورت هفته ای یک یا دوبار نیز در 
سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی اجرا 
کرد. بنابراین انتظار است این کار در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی که خود متولی کتاب 
و کتابخوانی است، آغاز شود و کم کم به سایر 

نهادها تسری یابد.«

 آثار برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی در زمینه سالمت

 کتاب  دو جلدی جامع سالمت خانواده: اثر شایسته تقدیر حوزه پزشکی 
 کتاب مبانی طب کودکان نلسون: اثر شایسته تقدیر حوزه پزشکی 

 کتاب اصول روان داروشناسی برای متخصصان سالمت روان:
 اثر ترجمه برگزیده علوم انسانی و اجتماعی 

انتشارات تیمورزاده: ناشر برگزیده



 گردآوری: مریم حسینی

کم کاری تیروئید به حالتی اطالق می شود که غده تیروئید 
شما مقادیر کافی را از هورمون هایی مهم و خاص تولید 
نکند. زنان به ویژه زنان باالی 50 سال بیش احتمال دارد 
که به کم کاری تیروئید مبتال شوند. کم کاری تیروئید تعادل 
طبیعی واکنش های شیمیایی بدن را مختل می کند. کم کاری 
تیروئید در مراحل اولیه اش به ندرت سبب ظهور عالیم 
بیماری می شود ولی در اغلب مواقع، کم کاری تیروئید 
درمان نشده می تواند سبب ایجاد پاره ای از مشکالت در 
سالمت تان شود، از جمله چاقی، درد مفصل، ناباروری و 
بیماری قلبی. نکات خوب در مورد کم کاری تیروئید این 
است که برای تشخیص آن آزمایش های دقیق سنجش 
عملکرد تیروئید در دسترس هستند و درمان  این وضعیت 
با هورمون های تیروئید سنتتیک معموال راحت، ایمن و 
موثر است )وقتی که دوز مناسبی از دارو مصرف شود.(

 
نشانهها

عالیم و نشانه های بیماری تیروئید بسیار گسترده 
هستند و به شدت عدم کفایت هورمونی بستگی دارد. 
به طور کلی شما هر عارضه ای که داشته باشید پس از 
گذشت سال ها، اغلب عارضه تان دچار پیشرفت شده  
و شدیدتر می شود. در ابتدا به ندرت ممکن است که 
متوجه نشانه های کم کاری تیروئید نظیر خستگی و کسل 
شدن شوید و ممکن است به سهولت آنها را به پیری و 
افزایش سن خود نسبت دهید و توجه چندانی نکنید. ولی 
به موازات اینکه به تدریج کاهش متابولیسم بدن تان ادامه 
می یابد، ممکن است نشانه ها و عالیم آشکار بیشتری در 
شما توسعه یابند. عالیم بیماری کم کاری تیروئید ممکن 

است شامل  این موارد باشند:
 خستگی

 تنبلی و احساس کسل بودن
 افزایش حساسیت به سرما

 یبوست
 پوست خشک و رنگ پریده

 صورت متورم
 صدای خشن و گرفته

 افزایش سطوح کلسترول خون
 افزایش وزن ناخواسته

 درد، حساسیت و سفت شدن عضالنی
 درد، سختی یا تورم مفاصل

 ضعف عضالنی
 دوره های قاعدگی شدیدتر از حالت عادی

 ناخن ها و موهای شکننده
 افسردگی

اگر کم کاری تیروئید درمان نشود، نشانه ها و عالیم 
بیماری به تدریج شدیدتر می شوند. تحریک مداوم تیروئید 
به منظور آزادسازی هورمون های بیشتر، ممکن است منجر 

به افزایش حجم تیروئید )گواتر( شود. به عالوه ممکن است 
با پیشرفت بیماری بیشتر دچار فراموشی شوید و روندهای 

فکری شما آهسته تر شود یا احساس افسردگی کنید.
کم کاری تیروئید پیشترفته که به نام میکزدم نامیده می شود 
نادر است، ولی وقتی این حالت ایجاد شود می تواند تهدیدی 
برای زندگی شما محسوب شود و عالیم این نوع کم کاری 
تیروئید پیشرفته عبارتند از فشار خون پایین، کاهش تنفس، 
کاهش حرارت بدن، اختالل توجه و عدم پاسخ به محرک ها 
و حتی کما. در مواردی بسیاری میکزدم می تواند کشنده باشد.

کم کاری تیروئید در کودکان و نوجوانان
اگر چه کم کاری تیروئید اغلب بر زنان میانسال و مسن 
اثر می گذارد، هر شخصی می تواند بدین عارضه مبتال 
شود، از جمله کودکان و نوجوانان. در ابتدا کودکانی که 

بدون غده تیروئید یا با غده تیروئیدی با عملکرد نامناسب 
متولد می شوند، ممکن است شماری از عالیم و نشانه های 
کم کاری تیروئید را داشته باشند. اگر در کودک نوپایی 
مشکالتی مرتبط با کم کاری تیروئید وجود داشته باشد، 

عارضه های ظهور یافته معموال عبارتند از:
 زرد شدن پوست و سفیدی چشم ها )زردی(: 
در اغلب موارد این حالت هنگامی به وقوع می پیوند که 
کبد کودک نمی تواند مولکولی را به نام بیلی روبین متابولیزه 
کند )بیلی روبین طبیعتا در موقع تخریب گلبول های قرمز، 
فرسودگی چرخه های بدنی و اجرای نوسازی ها ایجاد 

می شود(.
گرفتگی مداوم گلو
زبان بزرگ و متورم

تورم در صورت
به موازات پشرفت بیماری، ممکن است کودکان در 
غذا خوردن مشکل پیدا کنند و رشد و نمو طبیعی آنها 
مختل شود. آنها ممکن است همچنین عارضه هایی را به 

شرح زیر داشته باشند:
 یبوست

 نیروی عضالنی کم
 خواب آلودگی بیش از حد

اگر کم کاری تیروئید در کودکان درمان نشود، حتی در 
موارد خفیف و مالیمش نیز می تواند منجر به عقب افتادگی 

جسمی و ذهنی در کودک شود.
به طور کلی در کودکان و نوجوانان مبتال به کم کاری 
تیروئید نشانه هایی مشابه با عالیم بیماری بزرگساالن ظهور 
می کند ولی همچنین ممکن است در آنها یکسری مشکالت 

به شرح زیر ایجاد شود:
 رشد ضعیف که منجر به کوتاهی قد کودک می شود.

 تاخیر در ظهور دندان های دائمی
 بلوغ دیررس

 تکامل و پیشرفت ذهنی نامطلوب و ضعیف.
در شماره آینده، در مورد علل ایجاد کننده، عوامل خطر 

و درمان صحبت خواهد شد.
Your Doctor :منبع

عوارض دهان و دندان در بیماران تحت شیمی درمانی و یا پرتودرمانی 
برای سر و گردن شایع است. حفره دهان به چند دلیل در معرض خطر 

اثرات جانبی شیمی درمانی و پرتودرمانی است.
 شیمی درمانی و پرتودرمانی از رشد سلول هایی که به سرعت 
تقسیم می شوند، مانند سلول های سرطانی، جلوگیری می کنند. از آنجا 
که سلول های طبیعی در مخاط دهان نیز به سرعت در حال تقسیم 
هستند، درمان ضد سرطان می تواند از تولیدمثل سلول ها در دهان 
جلوگیری کند، و برای بافت دهان دشوار می شود که آنها را ترمیم کند.
 دهان حاوی صدها باکتری مختلف، برخی مفید و برخی مضر 
است. شیمی درمانی و پرتودرمانی می تواند تغییراتی در آستر مخاط 
دهان و تولید بزاق ایجاد کند و باعث ناراحتی تعادل سالم باکتری ها 
شود. این تغییرات ممکن است به زخم دهان، عفونت و پوسیدگی 

دندان منجر شود.
 ساییدگی و پارگی با استفاده معمولی از دهان، دندان ها و فک 

رخ می دهد و شفای آنها مشکل تر است.
 اقدامات پیشگیرانه می توانند شدت عوارض دهان و دندان را 

کاهش دهند.
اثرات جانبی دهان ممکن است برای بیمار دریافت کلیه درمان 
سرطان را دشوار کند. گاهی اوقات درمان باید متوقف شود. پیشگیری 
و کنترل عوارض دهان و دندان هر دو کیفیت زندگی بیمار و تأثیر 

درمان سرطان را باال می برد.
پیشگیری و درمان عوارض دهان و دندان ناشی از درمان سرطان 
شامل شناسایی بیماران در معرض خطر، شروع اقدامات پیشگیرانه 
قبل از شروع درمان سرطان و درمان عوارض در اسرع وقت هنگام 

ظاهر شدن آنها می شود.
توضیحات و علل

پرتودرمانی و شیمی درمانی ممکن است باعث بروز بعضی از عوارض 
جانبی دهان شوند، که شامل موارد زیر می شود:
موکوزیت )التهاب غشاء مخاطی در دهان(

عفونت ها در دهان یا انتقال عفونت از طریق جریان خون، رسیدن 
و تأثیر آنها بر سلول های بدن

تغییر طعم
خشکی دهان

درد
تغییر در رشد دندان در کودکان

سوء تغذیه )کمبود مواد مغذی مورد نیاز برای سالمتی بدن، که 
اغلب با ناتوانی در خوردن ایجاد می شود(

کم شدن آب بدن )کمبود آب مورد نیاز برای سالمتی بدن، که 
اغلب با ناتوانی در نوشیدن ایجاد می شود(

پوسیدگی دندان و بیماری های لثه
عوارض ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم به علت درمان های 

ضدسرطان ایجاد شود.
عوارض دهان و دندان با شیمی درمانی و پرتودرمانی می تواند به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم از درمان ایجاد شود. پرتودرمانی می تواند مستقیما 
به بافت دهان، غدد بزاقی و استخوان آسیب برساند. مناطق تحت درمان 

ممکن است زخم شوند یا دچار ضایعات شوند.
بهبود آهسته و عفونت از عوارض غیرمستقیم ناشی از درمان سرطان 
هستند. هر دو شیمی درمانی و پرتودرمانی می توانند از توانایی سلول ها 
برای تکثیر بکاهند، که فرایند درمان در دهان افت می کند. شیمی درمانی 
ممکن است تعدادی از سلول های سفید خون را کاهش دهد و سیستم 
ایمنی بدن )اندام ها و سلول های مدافع بدن در مقابل عفونت و بیماری( 

را تضعیف کند، وشرایط برای ایجاد عفونت آسان تر گرداند.
ادامه دارد...
NCII :منبع

عوارضشیمیدرمانیدهان
ودندان
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تیروئیدخوابآلود

 ترجمه: حامد دهنوی

خطاهای پزشکی در همه جای سیستم سالمت می تواند 
اتفاق بیفتد: در بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز جراحی، 
مطب پزشکان، داروخانه ها و حتی در منزل. خطاها در زمینه 
داروها، جراحی، تشخیص، تجهیزات پزشکی یا گزارش 
آزمایش ها ممکن است رخ بدهد. بسیاری از خطاها ناشی 
از پیچیدگی سیستم خدمات سالمت هستند اما عدم وجود 
ارتباط موثر میان پزشک و بیمار در بسیاری از موارد اتفاق 
می افتد که البته قابل پیشگیری است. مهم ترین روش پیشگیری 
از خطاهای پزشکی تبدیل شدن بیمار به عضو فعال تیم 
درمانی است. این یعنی در تصمیمات مربوط به سالمت 
خودتان مشارکت فعال داشته باشید. تحقیقات نشان می دهد 
بیمارانی که مشارکت بیشتری در درمان خودشان داشته اند، 

نتایج درمان آن ها بهتر بوده است.
توصیه هایی که در ادامه می خوانید به حفظ ایمنی شما 

کمک زیادی می کند.
داروها

1( مطمئن شوید که همه پزشکان شما از داروهایی که 
مصرف می کنید، اعم از داروهای با نسخه و داروهای بدون 
نیاز به تجویز پزشک، مکمل های غذایی مانند ویتامین ها و 

گیاهان دارویی، مطلع هستند.
۲( در زمان ویزیت، همه داروها و مکمل های غذایی 
خودتان را همراه داشته باشید تا پزشک با اطالع کامل از 

سوابق شما تصمیم گیری کند.
3( مطمئن شوید که پزشک معالجتان از حساسیت های 
دارویی و واکنش های بدن شما مطلع است تا دارویی را 

که ممکن است برای شما ضرر داشته باشد تجویز نکند.
۴( وقتی پزشک برای شما دارو می نویسد مطمئن شوید 
که می توانید نسخه را بخوانید چون اگر دست خط پزشک 
ناخوانا باشد داروساز در داروخانه هم به درستی نمی تواند 

آن را بخواند.

5( درباره داروهایی که برای شما تجویز شده، از پزشکتان 
سوال کنید و از ایشان بخواهید توضیحات قابل فهمی 

 برایتان ارائه کند.
از  می کنید  دریافت  داروخانه  از  را  داروها  وقتی   )6
مسئول داروخانه بپرسید که آیا پزشک من این دارو را 

تجویز کرده است؟
7( اگر هرگونه سوالی درباره داروها یا برچسب آنها 

دارید حتما از مسئول داروخانه بپرسید.
8( از مسئول داروخانه درباره نحوه اندازه گرفتن )تعیین 
حجم( داروهای مایع بپرسید تا کمتر یا بیشتر از حد نیاز 

مصرف نکنید.
9( اگر داروهای شما اثرات جانبی و ناخواسته ای دارد، 
سعی کنید از مسئول داروخانه اطالعات مکتوبی در این 

خصوص دریافت کنید.
اقامت در بیمارستان

10( هنگام اقامت در بیمارستان به یاد داشته باشید که از 

همه ارائه کنندگان خدمات قبل از تماس بخواهید دست های 
خودشان را بشویند، چون شستشوی دست مهم ترین روش 
جلوگیری از سرایت عفونت های بیمارستانی به حساب 

می آید.
11( موقع ترخیص از بیمارستان، از پزشک تان بخواهید 
توضیحات الزم را درباره برنامه درمانی و پیگیری های الزم 

به شما بدهد.
عمل جراحی

1۲( اگر قرار است جراحی داشته باشید، مطمئن شوید 
که خودتان، پزشک تان و جراحتان همگی درباره آنچه قرار 

است انجام شود، مطمئن هستید.
13( اگر امکان انتخاب وجود دارد، بیمارستانی را انتخاب 
کنید که بیماران زیادی در آن عمل جراحی مشابه شما را 

انجام می دهند.
سایر موارد

1۴( اگر سوالی دارید یا موضوعی باعث نگرانی شما 
شده ، حتما مطرح کنید. این حق شما است.

15( مطمئن شوید که پزشک خودتان یا فرد دیگری 
خدماتی را که به شما ارائه می شود، هماهنگ می کند.

16( مطمئن شوید که همه پزشکان در جریان اطالعات 
مهم درباره وضعیت سالمت شما هستند.

17( هنگام ویزیت پزشک، از یکی از اعضای خانواده 
یا دوستان خودتان بخواهید همراه شما باشند.

18( به یاد داشته باشید که »بیشتر« همیشه به معنای 
»بهتر« نیست. آزمایش ها یا عمل های درمانی در موارد الزم 
کمک کننده هستند وگرنه استفاده نکردن از آنها بهتر است.
19( اگر آزمایش دارید حتما از مسئول آزمایشگاه بپرسید 

که چه زمانی و چگونه می توانید جواب آن را بگیرید.
۲0( با پرسیدن از پزشک یا پرستار درباره وضعیت 

سالمتی و روش درمان خودتان اطالعات کسب کنید.
 Agency for Healthcare Research and منبع: 
Quality

۲۰توصیهبهبیمارانبرایپیشگیریازخطاهایپزشکی

 ترجمه: آتوسا آرمین

در آستانه شروع فصل شیوع آنفلوآنزا، بزرگترین مشغولیت فکری دست اندرکاران 
امر بهداشت و سالمت، تسهیل دسترسی به 93 میلیون دوز واکسن ایمن ساز در 
مقابل این بیماری برای افراد آسیب پذیر در ایاالت متحده است. سوال این جاست 
که ماهیت این واکسن دقیقا چگونه است که استفاده از آن برای تمامی افراد با 
سن بیش از 6 ماه توصیه می شود. در کنفرانس ساالنه آنفلوآنزا و واکسیناسیون 
علیه آن که توسط بنیاد ملی بیماری های عفونی برگزار می شود، کارشناسان 
مرکز ملی کنترل و پیشگیری از بیماری ها و انجمن پزشکان کودکان گرد هم 
آمدند تا سند چشم انداز مقابله با آنفلوآنزا را در سال 17-2016 تنظیم کنند.

تمامی واکسن ها با استفاده از ویروسی که هدف ایمن سازی در مقابل آن 
است، ساخته می شوند. به عبارت دیگر، برای ایمن سازی در مقابل آنفلوآنزا، 
ویروس آن ماده اولیه ساخت واکسن است. اما باید در نظر داشته باشیم که 
هزاران گونه ویروس آنفلوآنزا وجود دارد و اینکه در هر فصل شیوع کدام یک 
از آنها رایج خواهند شد، غیرقابل پیش بینی است. از آنجا که تولید واکسن بیش 
از 6 ماه زمان الزم دارد، چند گونه از رایج ترین ویروس ها انتخاب می شوند و 
در محیط کشت )معموال تخم مرغ( پرورش می یابند. علت اینکه در واکسن 
آنفلوآنزا مقادیر ناچیز تخم مرغ وجود دارد، همین است. دیگر مواد تشکیل 
دهنده واکسن عبارتند از میزان کمی فرم آلدئید که سبب محلول شدن در آب 
ودر نتیجه جذب در خون می شود، غشایی از چربی بنام اکتیل فنول اتوکسیالت، 

ژالتین جهت حفظ دارو در زمان نگهداری و ماده ای نگهدارنده که مانع از 
رشد باکتری و کپک در کل این مواد می شود. جهت ایمن سازی حداکثری 
باید که واکسن هرچه سریع تر تزریق شود. برآوردها نشان می دهد اگر به تعداد 
آمریکا فقط 5 درصد اضافه شود ساالنه 800  کنندگان واکسن در  دریافت 
هزار مورد ابتال به بیماری و 10هزار مورد بستری بیمارستانی کاسته می شود.
دکتر تام فریدن، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، آنفلوآنزا را 
بیماری جدی، خطرناک و غیرقابل پیش بینی می خواند و توصیه می کند که در 
استفاده از واکسن تردید نکنیم. او می افزاید با وجود اینکه این واکسن کامل 
نیست، استفاده از آن مصلحت آمیزاست. مرکز یاد شده در حال شناسایی توالی 
ژنتیکی 5 هزار گونه مختلف ویروس بوده و امیدوار است بتواند واکسنی تولید 

کند که انسان را در مقابل طیف گوناگون تری از این بیماری مقاوم سازد.
Medical Daily :منبع

واکسنآنفلوآنزا:موادسازنده،خطراتواثراتجانبی

کم کاری تیروئید ، علل و نشانه ها )1(

محققین در یک مطالعه جدید نشان داده اند 
که مصرف مداوم پروبیوتیک ها می تواند 
حافظه و توانایی تفکر را در افراد مبتالبه 
آلزایمر افزایش دهد. پروبیوتیک ها مواد 
آنها تعداد زیادی  غذایی هستند که در 
از باکتری و مخمرهای مفید وجود دارد. 
اینها معموال محصوالت لبنی مانند شیر 
خاصی  طریقه  به  که  هستند  ماست  و 
تهیه می شوند تا محتوای باکتریایی آنها 

افزایش یابد.
مبتال  مرد  مطالعه ای روی 52 زن و 
آنها روزانه  به  انجام شد که  آلزایمر   به 
200 میلی لیتر شیر داده شد. نیمی از آنها 
شیر حاوی باکتری هایی مانند الکتوباسیل 
و بیفیدوباکتریوم استفاده کردند. قبل و 
بعد از 12 هفته قوای شعوری افراد  توسط 
بررسی شد.  پزشکی خاصی  معیارهای 
درنهایت مشخص شد که مصرف روزانه 
پروبیوتیک ها به مدت سه ماه می تواند توان 
کارکردی مغز را افزایش دهد. همچنین 
مشخص شد در گروهی که شیر حاوی 
پروبیوتیک ها را مصرف کرده بودند میزان 
و  خون  بد  کلسترول  و  تری گلیسیرید 
از گروه  کمتر  انسولین هم  به  مقاومت 

دیگر بوده است.
نشریه  در  مطالعه  این   نتایج 
 Frontiers in Aging Neuroscience

منتشرشده است.
که  داده  نشان  قبلی  مطالعات 
پروبیوتیک ها می توانند جمعیت باکتریایی 
روده را به طوری تغییر دهند تا موجب 

بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن شود.
Reuters :منبع

تأثیرپروبیوتیکها
برحافظهآلزایمریها

تـازه هـا

بــدانیـم



 ترجمه: علی نیکویی

سپید: شهر لندن در دسامبر ۱۸۷۳ با الیه ای 
که  طوری  شد،  پوشیده  زرد  مه  از  ضخیم 
مردم نمی توانستند پاهایشان را ببینند. حدود 
۷۸۰نفر درگذشتند و ۵۰ گاو نمونه که در 
کلوپ اسمیت فیلد به نمایش درآمده بودند، به 
خس خس افتادند و درنهایت به علت خفگی 
مردند. بااین وجود آلودگی هوای لندن ۸۳ سال 
دیگر ادامه یافت تا در سال ۱۹۵۶ الیحه هوای 

پاک به تصویب رسید.
این تاریخچه درسی دراین باره است که 
چقدر برای دولت ها سخت است هنگامی که 
توسعه  با  تعارض  در  عمومی  بهداشت 
اقتصاد، قدرت سیاسی صنعت و حتی عادات 
آلوده کننده مردم قرار می گیرد، آن را در اولویت 

قرار دهند. 
دولت هند با چنین موانعی مواجه است. 
دهلی نو، پایتخت هند، شهری در حال بزرگ 
شدن با جمعیتی ۲۰ میلیونی، اخیرا دوره ای از 
آلودگی شدید هوا را گذراند که باعث تعطیلی 
سه روزه مدارس شد. هند یکی از چند کشور 
با درآمد متوسط ازجمله شامل چین است 
مربوط  آلودگی  مشکالت  اوج گیری  با  که 
به رشد اقتصادی و شهرهای به سرعت در 
حال گسترش درگیر هستند. یک دهه پیش، 

چشم انداز آلودگی هوا چندان شناخته شده نبود، چون آمار 
معدودی درباره میزان های آلودگی هوا و مرگ های ناشی 
از آن در دست بود؛ اما اکنون این وضعیت تغییر کرده 
است. ماهواره ها تصویرهای بسیار مشروح تری در اختیار 
دانشمندان قرار می دهند که به آنان امکان می دهد محاسبات 

دقیق تری دراین باره انجام دهند.
در  زیست محیطی  مهندسی  استادیار  آپت،  جوشوآ 
دانشگاه آستین در تگزاس می گوید: »دانشمندان میزان 
آلودگی هوای بیرون را دست کم گرفته بودند، زیرا ما داده های 
مربوط به هوایی که مردم در سراسر جهان تنفس می کردند، 
در اختیار نداشتیم.« بر اساس بررسی »بار جهانی بیماری ها« 
 که شامل مجموعه داده های گردآوری شده به وسیله بیش از 
۲۰۰۰ پژوهشگر به سرپرستی انستیتو سنجش و ارزیابی 
بهداشت در دانشگاه واشنگتن است، آلودگی هوا اکنون 

چهارمین علت اصلی مرگ در جهان پس از رژیم غذایی بد، 
فشارخون باال و سیگار کشیدن است، به طوری که بیش از ۱۰ 

درصد مرگ ها در سال ۲۰۱۵ به آلودگی هوا مربوط بودند.
این گروه تخمین می زند حدود ۶/۵ میلیون نفر در سال 
۲۰۱۵ به علت آلودگی هوای درون و بیرون خانه ها مرده 
باشند. ۲ میلیون مورد از این مرگ ها در هند رخ داده است. 
شمار مرگ های ناشی از آلودگی هوای بیرون از ۳/۵ میلیون 
نفر در سال ۱۹۹۰ به 4/۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته 
است. در صورت عدم اتخاذ سیاست های عملی قوی، این 
وضعیت با رشد قارچ گونه کالنشهرها که تعداد بیشتری از 
مردم را در معرض آلودگی هوا قرار می دهد، بدتر خواهد شد.
ماریا نیرا، رئیس بخش بهداشت عمومی، محیط زیست 
و تعیین کننده های اجتماعی بهداشت در سازمان جهانی 
بهداشت دراین باره می گوید: »وضعیت در کشورهای با 

درآمد متوسط نسبت به قبل بسیار بدتر شده است. پنجاه 
سال پیش، فقط چند شهر جمعیت های بیش از دو میلیون 
نفر داشتند. اکنون شمار این شهر فراوان است.« بر اساس 
آمار انستیتوی سنجش و ارزیابی بهداشت، باالترین شمار 
مرگ ها به علت آلودگی هوای بیرون در چین، هند و روسیه 
رخ می دهد. این امر تا حدی به این علت است که این کشورها 
بیشترین جمعیت را دارند. کشورهایی با باالترین میزان 
مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا در هر ۱۰۰هزار مورد مرگ- 
در اروپای شرقی قرار دارند: بلغارستان، اوکراین، روسیه 
سفید، گرجستان و التویا. علل متفاوتی ممکن است مسئول 
میزان باالی مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا در این کشورها 
باشد. برخی معتقدند که این وضعیت به میراث صنایع کثیف 
به جامانده از دوره اتحاد شوروی و ناوگان وسایل نقلیه 

گازوئیلی فرسوده مربوط است.

کریستین آل کورتون، نویسنده کتاب »مه 
لندن« می گوید جزء اصلی در تغییر سیاست 
دراین باره وجود تمایل قوی برای تغییر این 
وضعیت از طرف جمعیتی است که در معرض 
آلودگی هوا قرار دارند. انگلستان در سال ۱۹۵۲ 
به چنین آستانه ای رسید، هنگامی که دوره 
مه دود شدید دیگر که این بار ناشی از اجاق ها 
و بخاری های زغال سنگی بود- به مرگ بیش 
از ۱۲هزار نفر انجامید. در این هنگام بود که 
تقاضای گسترده عمومی برای حل مشکل 

آلودگی به وجود آمد.
دکتر کورتون می گوید: »به نظر می رسد 
همیشه  باید  که  است  عاملی  هوا  آلودگی 
بریتانیا  این  اما در  برانگیزد،  خشم مردم را 
در  لندن  مشهور  مه  نبود.  این طور  همیشه 
نقاشان  و  دیکنز  مانند  نویسندگانی  آثار 
امپرسیونیست مانند مونه، ترنر و ویسلر به یک 
نماد رفاه بدل شده بود. این مه به نشانه ای از 
روشن بودن آتش در خانه ها )در آثار دیکنز 
ارجاعات غم آلودی به بخاری های دیواری که 
فقط مقدار اندکی زغال سنگ در آن ها وجود 
دارد( و فعال بودن کارخانه های نساجی بدل 

شده بود.«
او همچنین می گوید: »مه دود سال ۱۹۵۲ 
مردم  بود.  مردم  روان  بر  واقعی  ضربه ای 
سختی های در دوره جنگ و بمباران شهرها 
به وسیله هواپیماهای آلمانی را از سر گذرانده بودند. مردم 
می گفتند نمی خواهیم پس از گذراندن همه این محرومیت ها 
به علت دود زغال سنگ بمیریم. تحمل مردم تمام شده بود. 

آنان زندگی با کیفیت بهتر را می خواستند.«
پروفسور آپت، در مورد هند هم می گوید فکر می کنم 
که نظر مردم تغییر کرده است و اکنون به صورت بسیار 
گسترده تری مشکل آلودگی هوا بازشناخته شده است. او ابراز 
امیدواری می کند که در دوره اخیر آلودگی هوا در دهلی نو، 
داده های جامع بهداشتی از بیمارستان ها گردآوری شده باشد. 
در این صورت ممکن است موضوع آلودگی هوا از حوزه آمار 
انتزاعی بیرون بیاید و به مسئله ای واقعی برای مردم بدل شود. 
او می گوید: »ممکن است ما با این دوره مه دود در دهلی به این 

نقطه عطف رسیده باشیم.«
New York Times :منبع

تــازه ها

سپید: سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که با دو برابر شدن موارد 
مشکوک به وبا در یمن و رسیدن آن ها به بیش از 4۰۰۰ مورد، این 

کشور در معرض خطر شیوع عمده وبا قرار دارد.
شیوع وبا در یمن که درگیر جنگ ۲۰ ماهه ای است که باعث مرگ 
هزاران نفر شده است، در ۶ اکتبر به وسیله وزارت بهداشت یمن اعالم 
شد. در آن هنگام ۲۰۷۰ نفر مشکوک به وبا اعالم شدند و تا روز یکشنبه 

۱۳ نوامبر )۲۳ آبان( این رقم به 4۱۱۹ مورد رسید.
سازمان جهانی بهداشت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، گفت: 
»شمار موارد وبا در یمن همچنان در حال افزایش است و باعث ایجاد 

نگرانی درباره احتمال ایجاد یک شیوع عمده شده است.«
موارد ثابت شده وبا با آزمون های آزمایشگاهی از ۷۱ مورد در اول 
نوامبر به ۸۶ مورد رسیده است. هشت نفر در این شیوع وبا و نیز ۵۶ 
نفر به علت اسهال حاد مرده اند. شیوع وبا به مشکالت انسانی دیگر 
ناشی از جنگ داخلی یمن افزوده شده است و جنگ باعث نابودی 
اغلب زیربناها در این کشور شده به مرگ بیش از ۱۰۰۰۰ نفر انجامیده 
و میلیون ها نفر را آواره کرده است. سازمان ملل می گوید فقط 4۵ درصد 
تاسیسات بهداشتی در این کشور کار می کنند و دوسوم جمعیت به آب 

آشامیدنی پاک یا فاضالب بهداشتی دسترسی ندارند.
سازمان جهانی بهداشت می گوید بزرگ ترین شمار موارد وبا در 

استان های تعز و عدن رخ داده است.
همچنین بر اساس این گزارش موارد مرگ ناشی از وبا در استان های 
عمران، صنعا، حجه و آب تایید شده است و ۲۹ منطقه »داغ« از لحاظ 
شیوع وبا در ۱۱ استان شناسایی شده اند. سازمان ملل تخمین می زند این 

همه گیری می تواند تا ۷۶۰۰۰ نفر در ۱۵ استان را درگیرکند.
Reuters :منبع

دو برابر شدن تعداد مبتالیان 
بـه وبـا  در یمـن

آلـودگـی هـوا 
چهارمین علت مرگ درجهان

روزانمه

رفـع آلودگی هـوا باید به خواستی عمومی بدل شـود

 ترجمه: علی حاج رسولی ها

سپید: تحقیقات جدید نشان می دهد که موارد ابتال به بیماری 
قلبی در آمریکا طی چهار دهه گذشته، ۲۰ درصد کاهش یافته 
است. متخصصان این روند را با تشخیص بهتر و پیشگیری 
از عوامل خطری که سالمت قلب را تهدید می کنند، نسبت 
می دهند. این به معنای موفقیت آمیز بودن تالش ها است. با این 
حال، بسیاری از عوامل خطر قلبی مهم شامل کلسترول بد، 
فشار خون باال و سیگار کشیدن، همچنان محرک هایی قوی 
برای بیماری های قلبی هستند. بنابراین هنوز کارهای بیشتری 
باید برای محافظت از بیماران انجام گیرد. میزان بروز بیماری 
عروق کرونر کاهش پیدا کرده است؛ اما همچنان سهم این 
عوامل خطر در ابتال به این بیماری تقریبا تغییری نکرده است. 
قطعا فضا برای پیشرفت بیشتر وجود دارد. از آنجا که عوامل 
خطر همچنان اهمیت دارند، مداخله در آن ها باید بتواند 

موجب کاهش بیشتری شود.
بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 

آمریکا، ساالنه حدود ۶۱۰ هزار نفر یعنی یکی از هر چهار 
مرگ ومیر در این کشور، ناشی از بیماری های قلبی است

مایکل پنسینا از دانشگاه دوک و همکارانش برای این 
مطالعه، قریب به ۱4 هزار بیمار را با استفاده از داده های 

به دست آمده از پنج مطالعه بزرگ در دو گروه قرار دادند.
یک گروه شامل بیمارانی از دوره های قبل تر، که بین 
سال های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۰ در این مطالعات شرکت کردند. گروه 
دیگر شامل بیماران تازه که از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ بررسی شدند و 

مدت پیگیری آنان در حدود سال ۲۰۱۱ پایان یافته بود. محققان 
انتظارداشتند که بیماران جدیدتر، وضعیت بهتری در زمینه 
بیماری های قلبی داشته باشند؛ زیرا آن ها از داروهای بهتری 
برای درمان کلسترول و کاهش فشار خون استفاده کردند و 
همچنین تالش های ضد سیگار کشیدن برایشان موثرتر بوده 
است. این پژوهشگران گزارش کردند که این فرضیه درست از 
کار درآمده است و تعداد موارد ابتال به بیماری قلبی در بیماران 
در دوران اخیر در مقایسه با بیماران پیش از خود، حدود ۲۰ 

درصد کمتر شده بود.
آن ها همچنین دریافتند که میزان ارتباط میان فشار خون 

باال، کلسترول باال و سیگار کشیدن با بروز بیماری های قلبی در 
طی زمان یکسان باقی مانده است.

با این وجود، یک عامل خطر - دیابت – از این روند پیروی 
نمی کند. این یافته ها نشان داد حتی با آنکه ابتال به دیابت در 
سال های اخیر افزایش یافته، ارتباط بین دیابت و بیماری های 
قلبی در واقع کاهش یافته است. دو توضیح احتمالی برای 
کاهش تاثیر ابتال به دیابت در بیماری های قلبی وجود دارد. اول 
اینکه پزشکان در تشخیص دیابت پیشرفت کرده اند. اکنون با 
غربال گری و آگاهی بهتر، تمام انواع دیابت شناسایی می شوند. 
همچنین پزشکان در درمان افراد دارای دیابت برای عوارض 
بالقوه قلبی که بیماری مزمن می تواند ایجاد کند، مهارت 

بیشتری یافته اند.
یک اشکال در این اخبار خوب وجود دارد. پیگیری در 
این مطالعه حدود ۲۰۱۱ به پایان رسیده است و مقامات 
بهداشتی دولتی در این تابستان گزارش دادند که افزایش 
اندکی در بروز بیماری های قلبی بین سال های ۲۰۱۱ و 

۲۰۱4 دیده می شود. 
Reuters :منبع

کـاهـش ۲۰ درصـدی بیمـاری های قلبـی در آمریکـا  از ۱۹۸۰
کاهش حافظـه زنـان 
بعـد از دوره یـائسگی

خبــر

سپید: قدرت حافظه زنان میانسال بیش از 
مردان همسن و سال خودشان است؛ اما 
مطالعات جدید نشان می دهد با کاهش سطح 
استروژن در طول دوره یائسگی، حافظه زنان 
به تدریج کمرنگ می شود. از بین رفتن حافظه 
 مشکلی شایع مرتبط با افزایش سن است که بر 
۷۵ درصد افراد مسن تاثیر می گذارد. محققان 
اذعان می دارند که بسیاری از زنان با ورود به 
دوره یائسگی بیشتر دچار فراموشی می شوند. 
این مطالعه که توسط پژوهشگران دانشکده 
پزشکی هاروارد انجام شده شامل ۲۱۲ زن و 
مرد بین 4۵ تا ۵۵ سال بود. در این مطالعه، 
گروه تحقیق از آزمون های حافظه و تفکر 
برای درجه بندی حافظه، عملکرد اجرایی، 
پردازش کلمات و هوش کالمی این افراد 

استفاده کردند.
محققان دریافتند زنانی که وارد دوره 
یائسگی شده بودند در مقایسه با سایر زنان 
که هنوز وارد این دوره نشده بودند حافظه 
بدتری داشتند. کاهش سطح استروژن در بین 
زنان مسن با کاهش میزان یادگیری اطالعات 

جدید و حافظه یادآوری مرتبط است.
WebMD :منبع

تــازه ها

محققان  گفته  به  سپید: 
استعمال دخانیات همچنان 
قابل پیشگیری ترین علت 
سرطان بوده و 4۰ درصد 
موارد ابتال به سرطان در 
مرتبط  تنباکو  با  آمریکا 
است. براساس گزارش 
مرکز کنترل و پیشگیری 
به  ابتال  بیماری ها،  از 

سرطان ریه، لوسمی میلوئیدی حاد، تومورهای دهان 
و گلو، تارهای صوتی، مری، معده، کلیه، لوزالمعده، کبد، مثانه، گردنه 
رحم، روده کوچک و بزرگ همگی ناشی از مصرف تنباکو هستند.
بیش از ۳۶ میلیون سیگاری در آمریکا هستند که حدود نیمی 
از آن ها به خاطر بیماری های مرتبط با تنباکو زودهنگام می میرند 
و از جمله ۶ میلیون به دلیل سرطان جانشان را از دست می دهند.

حدود  ساالنه   ۲۰۱۳ تا   ۲۰۰۹ سال  از  گزارش،  این   طبق 
۶۶۰ هزار نفر در ایاالت متحده مبتال به سرطان مرتبط با مصرف 
تنباکو تشخیص داده شده اند. هرساله در حدود ۳4۳ هزار نفر به 
خاطر این سرطان ها جان خود را از دست داده اند. از هر ۱۰ مرگ 
ناشی از سرطان، سه مورد به خاطر استعمال دخانیات است. سرطان 
ریه اصلی ترین بیماری ناشی از کشیدن سیگار است و بعد از آن 

سرطان روده و سرطان لوزالمعده قرار دارند.
HealthDay :منبع

دخانیـات عـامـل ۴۰ درصـد 
سرطـان هـا در آمریکـا
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 ترجمه: علی مالئکه

سپید: دوست واقعی موجود ارزشمندی است که به راحتی 
پیدا نمی شود و نگه داری از آن به مراتب سخت تر از به 
دست آوردن آن است. پیدا کردن یک دوست خوب 
به ویژه برای افرادی که دچار اختالل در مهارت های 
زیرا  است  دشوار  سایرین  از  بیش  هستند،  اجتماعی 
برای این افراد درک انگیزه های دیگران به سختی فراهم 
می شود به همین دلیل است که شناختن ویژگی های 
یک دوست واقعی و تمایز گذاری با افرادی که فقط در 
پی سود و زیان خود هستند، می تواند برای بسیاری از 
این افراد راهگشا باشد. در ادامه 6 ویژگی یک دوست 

خوب را می خوانید:

1. یک دوست واقعی قابل اعتماد است
قابل اعتماد بودن یکی از ویژگی های مهم یک دوست 
خوب است زیرا به این معناست که شما درباره این 
دوست نگرانی ندارید. شما درباره رازهایی که با این 
دوست در میان می گذارید و عکسی که با هم انداخته اید، 
دغدغه ای ندارید. شما نگران نیستید که فردا او عکس 
شما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارد یا رازتان 
را از زبان دیگران بشنوید. شما درباره وعده هایی که 
یک دوست می دهد و از کمک کردن او نگرانی ندارید. 
بنابراین اگر این فکر در دل شما راه پیدا می کند که ممکن 
است از سوی فردی آسیب ببینید یا در مواقع ضروری 
از او حمایتی دریافت نکنید، باید بدانید که نمی توانید 
نام دوست را به او اطالق کنید. دوست خوب، به شما 
ثابت می کند که قابل اتکا و واقعی است و خاطر شما 

به جای نگرانی بابت او، از او جمع است.

2. دوست واقعی شما را با خودش برابر می داند
شما باید در برابر دوستی که همیشه خودش را از 
شما برتر می بیند و احساس ریاست و برتری نسبت به 
شما دارد، حضوری آگاهانه داشته باشید. یک دوست 
واقعی هرگز تهدیدی برای شادی و موفقیت شما به 
شمار نمی آید؛ او با شما طوری رفتار می کند که شما 

احساس می کنید عقاید شما باارزش و شایسته توجه 
هستند. این برابری خود را در اشکال مختلفی به نمایش 
می گذارد؛ به عنوان نمونه در تصمیم گیری برای جایی که 
می خواهید بروید و زمانی که می خواهید باهم سپری 
کنید؛ کارهایی که به درستی انجام می دهید و ستایش از 

موفقیت هایی است که به دست می آورید.

3. دوست واقعی به تصمیم های شما احترام 
می گذارد

اگر به دوست خود بگویید که پیش از بیرون رفتن 
باید کارهایی را انجام دهید، مسلما او با آن موافق خواهد 
بود. اگر به او بگویید که از دیدن یک فیلم ترسناک 
لذت نمی برید و به دیدن آن نخواهید رفت، او شما را 

درک خواهد کرد. این امر به این خاطر اتفاق می افتد 
که یک دوست واقعی از شما می خواهد تصمیم هایی 
را بگیرید که با آن احساس راحتی می کنید. او هرگز 
از شما نمی خواهد کارهایی را انجام دهید که احساس 
خوبی نسبت به انجام دادن آن ندارید. البته مواقعی هم 
وجود دارد که دوستان واقعی از ما می خواهند تا چیزهایی 
را خارج از محدوده آسایش خود انجام دهیم اما اگر 
احساس کنند که این کار ما را ناشاد می کند، روی تغییر 

دیدگاه خود پافشاری نخواهند کرد.

4. دوست واقعی فقط خودش را در مرکز 
توجه قرار نمی دهد

بسیاری از ما دوستانی داریم که می خواهند خودشان 

را در سکوی نخست قرار دهند. اگرچه انتظار ایثارگری 
محض تا حدودی ناعادالنه خواهد بود اما زمان هایی هم 
وجود دارد که باید ازخودگذشتگی در روابط دوستانه 
دیده شود. دوست واقعی می تواند بدون شخصی سازی 
به حرف های دوستش گوش دهد. او می تواند مشوق 
دوستش در فعالیت هایی همچون بازی بسکتبال، اجرای 
تئاتر، اجرای کنسرت موسیقی و مانند آن باشد بدون 
او  باشد.  داشته  پی  آن در  برای  نفعی شخصی  آن که 
می تواند از دستاوردها و تالش های دوست در زندگی 
قدردانی کند بدون آنکه نگران باشد که دیگران بیشتر 
به او توجه می کنند. آن ها درک می کنند که برخی مواقع 

ممکن است همه چیز به نفع دوستش باشد.

5. دوست واقعی می داند چه موقع و چگونه 
باید عذرخواهی کند

حتی بهترین دوستان سر برخی موارد باهم توافق 
ندارند و اگر هر یک از طرفین درباره موضع خود، از 
تعصب خاصی برخوردار باشد، جای تعجب نیست که 

اختالف نظر باال خواهد گرفت. 
بااین حال یک دوست واقعی تمایل خود به مذاکره را 
به برنده شدن در بحث ترجیح می دهد. شاید در پایان 
ماجرا هر دو به این نتیجه برسند که هیچ کدام محق 
نبوده اند، اما باید این توانایی در شما وجود داشته باشد 

تا به این تفاهم دست پیدا کنید.

6. دوست واقعی به شما اجازه می دهد خود 
واقعی تان باشید

جای تعجب نیست که دوست شما تمامی عالیق، 
اندیشه ها و نظرات شما را دوست نداشته باشد اما یک 
دوست واقعی با این مسائل مشکلی ندارد و می تواند 
از  استقبال  دهد.  تشخیص  آن ها  در  را  خوبی  نکات 
تفاوت ها می تواند به قدردانی از چیزهایی منجر شود 
که شما را منحصربه فرد می کند. دوست واقعی تمایلی 
به تغییر دادن شما ندارد زیرا او شما را به همین شکلی 

که هستید، دوست دارد.
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سپید: دریافت و خواندن پیامی با این مضمون که »احتمال دارد شما مبتال 
به سرطان ریه باشید«، پیامی است که می تواند در آینده نه چندان دور، 
به تلفن هوشمند یا لپ تاپ افراد ارسال شود. شرکت مایکروسافت 
به تازگی نتایج تحقیقاتی را به یک نرم افزار تشخیص احتمال بروز 
سرطان ریه تبدیل کرده است. این نرم افزار می تواند در  صورت 
داشتن اطالعات الزم به فرد هشدار دهد و امکان درمان به موقع او را 
فراهم کند.  شرکت مایکروسافت اعالم کرده که از این پس موتور 
جست وجوی بینگ )این موتور جست وجو متعلق به مایکروسافت 
است( با بررسی سوابق جست وجوهای اینترنتی، محل هایی که از روی 
مسیریاب یا مکان نما برای فرد مشخص شده و سابقه سیگاری بودن و 
دیگر اطالعاتی که در نرم افزارهای مختلف وارد می شود، احتمال بروز 
سرطان ریه در افراد را بررسی می کند. این نرم افزار می تواند با دقت 39 
درصد، سرطان ریه را درست تشخیص دهد که این رقم یعنی یک نفر 

در هر هزار هشدار صادر شده است.
روش دستیابی به این نرم افزار به این گونه است که محققان 
مایکروسافت سوابق افرادی را در شبکه های اجتماعی و نرم افزاری 
مختلف اعالم کرده اند که به سرطان ریه مبتال شده اند، بررسی می کنند و 
در آنها خط  مشی مشخص و مشابهی را می یابند و این خط مشی را به یک 
هوش مصنوعی تبدیل می کنند. در صورتی که دقت این نرم افزار به یک 
تشخیص درست در هر 100 هزار برسد، به این معنی  است که 3 درصد از 
هشدارهای آن  درست است و می تواند جان افراد را نجات دهد. سرطان 
ریه از جمله دردناک ترین سرطان ها و یکی از کشنده ترین آنهاست و 
افراد معموال در مراحل نخست آن به دنبال دلیلی برای درد قفسه سینه، 

تنگی نفس و عالئمی مانند آن در اینترنت می گردند.
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از آن است که رخدادهای  مطالعه دانشگاه استنفورد حاکی  سپید: 
پراسترس، مغز دختران و پسران را به صورتی متفاوت تحت تاثیر قرار 
می دهد. دخترانی که دچار آسیب روانی می شوند، اندازه و حجم بخشی 
از مغز آن ها موسوم به اینسوال کوچک می شود، اما در پسران این بخش 
بزرگ تر از معمول می شود. همین تفاوت نشان می دهد که چرا دختران 
بیشتر از پسران دچار اختالل استرس پس از حادثه می شوند. محققان 
دریافتند پسران و دختران پس از حوادث بسیار ناراحت کننده یا ترسناک 
عالئم متفاوتی از خود نشان می دهند و در نتیجه باید به طور متفاوت 
درمان شوند. گروه تحقیقاتی دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد گفت: 
»دخترانی که دچار اختالالت استرس پس از حادثه می شوند، احتماال 

سریع تر از معمول با فرایند پیری بخشی از اینسوال مواجه می شوند.« 
محققان در این مطالعه مغز 59 کودک 9 الی 17 سال را اسکن کردند. 
گروهی از این کودکان شامل 14 دختر و 16 پسر، استرس شدید یا تروما تجربه 
کرده بودند اما دومین گروه متشکل از 15 دختر و 14 پسر چنین تجربه ای 
نداشتند. براساس این پژوهش، همچنین استرس های شدید می تواند به 

در  زودرس  بلوغ 
دختران کمک کند. 
در  مطالعه  این 
مجله افسردگی و 
منتشر  اضطراب 

شده است.
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تشخیـص سرطـان ریـه از طریـق 
سـابقـه جستجـوی اینتـرنتـی

استـرس در مغـز دختـران و 
پسـران متفـاوت عمـل می کنـد

هـوای هـم را دارنـد

که  می گویند  کارشناسان  سپید: 
باید  زنان  که  دارد  وجود  قدم  پنج 
برای خودآزمایی ماهانه پستان خود 

بردارند.
جراحی  متخصص  کارپر،  لورا 
کالیفرنیا  دوآرته  در  پستان  سرطان 
درباره  چیز  »مهم ترین  می گوید: 
خودآزمایی سرطان پستان، شناخت 
است.  خودشان  پستان  از  زنان 
بسیاری از زنان، خودشان توده ها یا 
سرطان های پستان خود را تشخیص 
آغاز  می تواند  امر  این  و  می دهند 
گفتگویی مهم با پزشک به شمار بیاید.«
او در ادامه می گوید: »به تفاوت 
کنید.  توجه  خود  پستان های  میان 

خودآزمایی خوب سرطان پستان باید با توجه به شکل 
ظاهری و احساسی پستان ها صورت پذیرد. 

در  ایستاده  نشسته،  حالت  در  باید  ظاهری  بررسی 
جلوی آینه و بدون لباس صورت بگیرد. هر دو پستان 
را بررسی کنید و در جستجوی توده ها باشید، هر گونه 
تفاوت نامعمول میان هر دو پستان، فرورفتگی، برجستگی، 
قرمزی یا سایر تغییرات در نوک پستان یا ظاهر غیرعادی آن 
)فرورفتگی یا بیرون زدگی بیش ازحد آن( را جدی بگیرید.«
در مرحله بعد دست خود را روی باسن قرار دهید و 
بازوهایتان را به جلو  بکشید درحالی که به همان تغییراتی 

توجه می کنید که در مرحله پیش، به آن توجه داشتید. 
دست هایتان را روی باسن قرار دهید و به آرامی از یک  

پهلو به پهلوی دیگر بچرخید. 
متوجه  و  بگیرید  سر  باالی  را  دست هایتان  سپس 
در  پستان  پوست  یا چروکی روی  فرورفتگی  هرگونه 
هنگام باال رفتن دست ها باشید. کراپر می گوید: »زمانی 
که دست هایتان را بلند می کنید، اگر توده ای وجود داشته 
باشد آنجا خود را نشان می دهد و پوست را می کشد.«

گام بعدی این است که لمس کردن پستان ها در حالت 
درازکش و با گذاشتن یک بالش زیر سر اتفاق می افتد. 

با استفاده از سه انگشت به جای 
یا  بافت ها  می توانید  انگشت  یک 
بافت های  از  را  معمولی  توده های 
دهید.  تشخیص  به راحتی  نامعمول 
این وضعیت باعث می شود تا بافت 
پستان تا حد ممکن روی قفسه سینه 
گسترده شود و درنتیجه به کمترین 
ارتفاع ممکن برسد. در این حالت 
لمس کردن کلیه بافت و تشخیص 

توده ها آسان تر و دقیق تر است.
برای تشخیص دقیق، از سه سطح 
فشار استفاده کنید. اول با فشار کم، 
بافت نزدیک به پوست را بررسی کنید. 
بعد با فشار متوسط بافت درونی را 
حس کنید و درنهایت با فشار بیشتر، 
به بررسی بافت نزدیک به قفسه سینه و استخوان های 

دنده بپردازید. 
به یاد داشته باشید که یک برآمدگی در انحنای پایینی 
هر پستان طبیعی است. اول هر نقطه از پستان را با هر 
سه فشار مورد آزمایش قرار دهید و سپس به سراغ نقطه 
بعدی بروید. در مرحله بعد بافت های اطراف پستان را 
بررسی کنید. از حرکت های دایره وار به این منظور بهره 
بگیرید. پس ازآن زیر بغل و غده های لنفاوی را در نظر 

داشته باشید. 
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خودآزمایی سرطان پستـان باید با دقت بیشتـری صورت پذیـرد

شش ویژگی دوستان واقعی

سپید: پیدا کردن دوستان خوب، به خصوص 
در دوران مدرسه برای آینده کودکان انتخاب 
مهمی به حساب می آید زیرا از یک سو انتخاب 
دوست خوب، راهی برای موفقیت  و پیشرفت 
او فراهم می کند و از سوی دیگر دوست 
نامناسب می تواند راه یادگیری، انحرافات 
اخالقی یا خالفکاری را هموار کند؛ در ادامه به 

چند نکته در این زمینه اشاره می کنیم:
 به فرزندان خود یاد دهید که دوستان شما 

باید محترم، آبرومند و پیرو قوانین باشند.
 والدین خود باید دوستان خوبی برای 
می توانند  راه  این  از  و  باشند  فرزندانشان 

الگویی برای فرزندان خود محسوب شوند.
 ویژگی دوستان خوب را برای فرزندتان 
تشریح کنید و بر ارزش های مثبتی که در خانه 

به آن ها احترام می گذارید، تاکید کنید.
 با کودکانی که احساس می کنید تاثیر خوبی 
روی فرزندتان می گذارند، قرار بازی بگذارید 
و به این ترتیب مقدمات دوستی فرزندتان را با 

آن ها فراهم کنید.
فرزندتان  با  خود  خوب  روابط  روی   

همچون داشتن صداقت و ارتباط کار کنید.
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یافتن دوست خـوب را 
به فرزنـدتان بیـاموزید

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید

0912924 پیامک:   3844
Email: info@sepidonline.ir

https://telegram.me/sepidonline



سپید: اولین کاروان هنرمندان جشنواره مردمی فیلم 
و عکس »چهل چراغ« با حضور چهره های فرهنگ 
و هنر صبح دیروز25 آبان برای حضور در مراسم 

پیاده روی اربعین حسینی راهی کربال شد.
کاروان 40 نفره هنرمندان 25 آبان ماه از فرودگاه 
امام خمینی»ره« راهی کربال شد تا در مراسم بزرگ 

پیاده روی اربعین حضور به هم رساند.
در این کاروان عالوه بر بازیگران، تهیه کنندگان، 
نویسندگان و کارگردانان، برخی از مدیران فرهنگی 
سینما و سیمای جمهوری اسالمی ایران نیز حضور 
دارند که اسامی آن ها به شرح ذیل است؛ حبیب 
احمدزاده، افسانه بایگان، محمدحسین حقیقی، 
مرتضی شایسته، علیرضا تابش، امیر سماواتی ، 
علیرضا علویان، ارسالن قاسمی ، محمد سلوکی ، 
داریوش یاری، بهرام عظیمی، محمدرضا عباسیان، 
محسن افشانی محمدرضا شفیعی ، محمدعلی 
شعبانی، مجید اسماعیلی، ابراهیم شیبانی، جمشید 
جعفر  کریمان،  ناصر  محمدی،  میثم  بایرامی، 

عبدالملکی.
قهرمانان المپیکی ایران پای پیاده به 

کربال می روند
کاروان قهرمانان المپیک نیز روز یکشنبه به همراه 
مجموعه ای از بسیج ورزشکاران از مازندران عازم 

نجف اشرف شدند.
کاروان ورزشکاران قهرمانان المپیک پس از حضور 
در نجف اشرف و زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین 
علی)ع( به صورت پیاده عازم کربال می شوند. این 
کاروان شامل قهرمانانی همچون بهداد سلیمی، 
قاسم رضایی، جابر صادق زاده،  قاسمی،  کمیل 
جاسم  براری،  محمدرضا  نژاد،  خناری  هادی 
دالوری، روح اهلل سوادکوهی، علیرضا ارجین و 

مسعود حسن زاده است.

نمایش»ماه روی نیزه« به روی صحنه 
می    رود 

همچنین مصادف با این روز ها نمایش »ماه روی 
نیزه« از سوی کانون نمایش حورا به روی صحنه 
می رود. این نمایش در رابطه با وقایع کربال و 
اتفاقات پیرامون آن است و طی سه روز از امروز 
چهارشنبه 2۶ آبان از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در سالن 

مختار سلیمانی به روی صحنه می رود.
بر اساس این گزارش قصه نمایش با شفا گرفتن 
کودکی با توسل به حضرت عباس)ع( آغاز می شود 
و سپس به سرزمین نینوا و اتفاقات پیرامون حادثه 
امام  کودک خردسال  شهادت  می پردازد.  کربال 
حسین)ع( حضرت علی اصغر)ع(، به میدان رفتن 
حضرت علی اکبر)ع(، به اسارت گرفته شدن زنان 
اهل حرم و شهادت نازدانه امام حسین)ع( حضرت 
رقیه)س( ازجمله قسمت های این نمایش است.

الزم به ذکر است؛  لیال صالحی، نویسنده و کارگردان 

جعفرزاده،  هانیه  بابایی،  حبیبه  گرایی،  زهرا  و 
ریحانه افخمی، فاطمه گرایی، نازنین نوروزی، 
هانیه حسابدار، فرشته عجم، مبینا نادری، مریم 
موسوی، زهرا یعقوبی و معصومه مهدیان بازیگران 
این نمایش هستند. فرهنگسرای خاتم)ص(،بسیج 
ناحیه مسلم بن عقیل و شهرداری منطقه ۱۸ در این 
برنامه مشارکت دارند. مجموعه شهید مختار سلیمانی 

میزبان عالقه مندان به تماشای این نمایش است.
تعطیلی سینماهای سراسر کشور 

  به گفته غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی 
نمایش، برنامه تعطیلی سینماها به مناسبت اربعین 
حسینی مشخص شده و بر همین اساس، سینماها 
در سراسر کشور از ساعت ۱۹ روز شنبه 2۹ آبان 
ماه تعطیل می شوند و این تعطیلی تا پایان روز 

یکشنبه ۳0 آبان ماه ادامه دارد.
فرجی ادامه داد: »سینماهای سراسر کشور از روز 
دوشنبه اول آذرماه پذیرای عالقه مندان به سینما 

هستند.«
رادیو ایران با برنامه های متنوع 

»در حوالی عطش«، »کربال منتظر ماست« و »یک 
اربعین اندوه« ویژه برنامه های اربعین رادیو ایران 
هستند که برای تکریم این ایام پخش می شوند. 
برنامه»در حوالی عطش« باهدف افزایش آگاهی 
نسبت به قیام عظیم عاشورا و بررسی آثار و ابعاد 
معنوی آن یکشنبه ۳0 آبان از ساعت ۸:۳5 تا ۱0 صبح 
از آنتن رادیو ایران پخش می شود. توجه به جنبه های 
حماسه ادبی و فضایل معنوی حماسه عاشورا از 
مأموریت های اصلی این ویژه برنامه است. ویژه برنامه 
»کربال منتظر ماست« نیز ۳0 اربعین از ساعت ۱0 تا 
۱۱ صبح با تهیه کنندگی حسین معصومی روی آنتن 
رادیو ایران می رود. این برنامه با گویندگی مهدی 
طهماسبی، گزارشگری نوید دانشور، نویسندگی 
مهدی رسولی، کارشناسی حجج اسالم ماندگاری و 
کثیری و ارتباطات مصطفی طالبیان تولید می شود. 
»یک اربعین اندوه« به تهیه کنندگی عبداهلل عالیی و 
گویندگی مهدی طهماسبی از ساعت ۱5:۳0 روز 
۳0 اربعین باهدف شناخت و آشنایی بافرهنگ 
زیارت و عزاداری و تبیین روش های صحیح و 
آسیب شناسی این فرهنگ و همچنین همسویی با 
مردم در مراسم اربعین حسینی)ع( پخش می شود.
رادیو تهران اربعین حسینی را به سوگ 

می نشیند
ویژه برنامه های رادیو تهران برای اربعین حسینی در 

تاریخ ۳0 آبان ماه به شرح زیر است:
ساعت ۶:۳0 »صبح تهران، ساعت ۸ »با کاروان 
است«،  تهران  »اینجا  در   ۱۳ اربعین«،ساعت 
ساعت ۱۷:45 در »گذری در تهران«،ساعت 22 
»سایه روشن« از ویژه برنامه های این شبکه رادیویی 

هم زمان با اربعین حسینی هستند.  

ایسنا:رضا یزدانی کاپیتان تیم ملی 
کشتی آزاد ایران به زودی برای انجام 
عمل جراحی آشیل پایش به خارج 
از کشور به آلمان و هلند سفر می کند.
یزدانی درباره آخرین وضعیت خود 
برای انجام عمل جراحی بر روی آشیل 
پایش و اینکه سرانجام قرار است در 
کدام کشور جراحی کند، می گوید:» با 
پیگیری  فدراسیون کشتی و همکاری 
قرار است  فدراسیون،  این  مسئوالن 
بروم و  از کشور  به خارج  به زودی 
پس از معاینه دقیق جراحی کنم.قرار 
است به آلمان و هلند بروم و شاید 
هم در کشور دیگر جراحی کنم . هنوز 
این مسئله به صورت قطعی مشخص 
در  خوبی  پزشکان  است.البته  نشده 
پس  که  دارند  کشورها حضور  این 
از معاینه حضوری بهترین پزشک را 
انتخاب می کنم«او بابیان اینکه پزشکان 
هلندی از مجرب ترین پزشکان آشیل 
پا هستند، می گوید: »همه این پزشکان 
فوق تخصص جراحی مچ و آشیل پا 
را دارند و سوابق همگی آن ها توسط 
پزشکی  فدراسیون  پزشکی  کمیته 
بررسی شده است. پزشکی که در هلند 
حضور دارد و برای من دعوت نامه 
فرستاده در سوابقش جراحی چهره های 
شاخص ورزش دنیا نظیر کریستیانو 
رونالدو و رافائل نادال را دارد که این 
موضوع نشان دهنده تبحر این پزشک 
است.«یزدانی درباره حساسیت خود 
درباره این عمل جراحی و اینکه چرا 
داخل کشور زیر نظر پزشکان ایرانی 
جراحی نمی کند می گوید:» فدراسیون 
پزشکی ورزشی به خاطر یک سری 
از مسائل فقط به دنبال این بود که رفع 
تکلیف کند. شرایط آسیب دیدگی من 
پاره  با آشیل  معمولی نیست .۶ ماه 
تمرین کردم و در المپیک حاضر شدم 
که این موضوع باعث شد یک فاصله 
۷ سانتی متری در آشیل پایم به وجود 
بسیار  عمل  دلیل  همین  به  بیاید. 
حساسی است و باید فوق تخصص 
آشیل پا این عمل را انجام دهد و به 
تجهیزات پزشکی روز دنیا نیاز دارد که 
در ایران از داشتن آن محروم هستیم. 
با  می خواست  پزشکی  فدراسیون 
کمترین هزینه این کار را انجام دهد 
که من با توجه به حساسیت آن و اینکه 
قصد دارم پس از انجام عمل جراحی 

کشتی بگیرم، با آن مخالفت کردم.«

جشنواره بین المللی تئاتر 
معلوالن  در اصفهان 

ایرنا : چهارمین جشنواره بین المللی 
»جشن  موضوع  با  معلوالن  تئاتر 
و  تفاوت ها«  به  احترام  با  دوستی ها 
باعنوان »امیدآفرین«،۱2 تا ۱۷ آذر امسال 
در شهر اصفهان برگزار می شود .در این 
 جشنواره ۳5 گروه نمایشی داخلی از

 22 استان و ۶ گروه نمایشی خارجی 
می گذارند.  نمایش  به  را  خود  آثار 
گروه های نمایشی در بخش بین الملل 
بلژیک،  ایتالیا،  آلمان،  کشورهای  از 
هستند؛  ارمنستان  و  اوگاندا  هلند، 
میهمانانی از کشورهای فرانسه، هند 
و بنگالدش نیز در جشنواره حضور 
کنار  در  آموزشی  کارگاه   ۱2 دارند. 
تئاتر  بین المللی  جشنواره  چهارمین 
معلوالن برگزار می شود؛ همچنین از 
۳5 گروه نمایشی داخلی، ۶ گروه در 
مسابقه جنبی حضور خواهند داشت.
اصغر همت، مسئول خانه تئاتر ایران 
نیز دراین باره گفت:» این خانه آمادگی 
دارد تا هرگونه کمکی برای پیشبرد 
اهداف تئاتر معلوالن ارائه دهد؛ چراکه 
تئاتر معلوالن حتی می تواند با تئاتر افراد 

سالم رقابت کند.«

 پزشک رونالدو 
کاپیتان رضا یزدانی را 

جراحی می کند  

خبر

سمیرامیس  محمدی 
سپید: دریکی از برنامه های هفته گذشته »حاال خورشید« رضا رشید پور، تصاویری از 
گفت وگو با شهال ریاحی پخش شد که گویای آلزایمر شدید این هنرمند محبوب، پیشکسوت 
و مشهور سینما و تلویزیون ایران بود و به رویه معمول این برنامه، این آیتم به صفحه اینستاگرام 
و کانال تلگرامی »حاال خورشید« هم راه پیدا کرد و خیلی را زود فیلم این گفت وگو در 
رسانه های مجازی دست به دست شد و واکنش های متعدد کاربران در پی داشت. زیرا در این 
فیلم به وضوح نشان داده شد که شهال ریاحی هنرمند محبوب و پیشکسوت سینمای ایران 
کاماًل دچار فراموشی شده تا جایی که دیگر حتی خود را نیز به یاد ندارد. نشان دادن این 
چهره از این هنرمند محبوب در سن  پیری باعث شکسته شدن تصویر محبوب او در ذهن 

عموم جامعه می شود که سال ها با نقش آفرینی های او خاطره داشتند. 
نشان دادن صحبت های فردی که مبتالبه بیماری آلزایمر است و در پاسخ به سؤالی 
بگوید:»اکبر عبدی را مگر باید بشناسم و بگوید نادره )بانو حمیده خیرآبادی که چندین سال 
است درگذشته است( به من سر می زند.« باعث توهین به این بازیگر محبوب می شود.  رسانه 
با نقش و تأثیرگذاری فراوان و وجود مخاطبان زیاد در مواقعی به ضرورت می تواند راه حل 
مناسبی برای جلب توجه عموم برای کمک به یک هنرمند و یا ورزشکار و چهره محبوب 
باشد. اما نشان دادن فراموشی کامل یک بازیگر پیشکسوت و پاسخ های دور از ذهن او در 
رسانه ملی جز خدشه دار کردن چهره او پیامد دیگری در پی ندارد. به خاطر دارم کیومرث 
پوراحمد، کارگردان سینما که مادرش پروین دخت یزدانیان »بی بی« به آلزایمر خفیف دچار 
شده بود، همواره از اهالی رسانه درخواست داشت که این موضوع را رسانه ای نکنند تا خاطره 

مردم از این هنرمند دچار خدشه نشود. 
خانواده داوود رشیدی بازیگر پیشکوست سینما نیز باوجوداینکه این بازیگر در دو سال 
پایانی زندگی اش مبتالبه بیماری آلزایمر بود، اما  این موضوع را تا پایان عمر این هنرمند 

رسانه ای نکردند. 
پس از واکنش های متعدد و معترض کاربران در فضای مجازی به انتشار این فیلم، رضا 
رشید پور با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود از پخش گزارشی درباره بیماری شهال 

ریاحی عذرخواهی کرد زیرا این موضوع موجب ناراحتی و انتقاد مردم و بسیاری از اهالی 
هنر و رسانه شده بود.

او دراین باره نوشت: »سالم. شب بخیر. کوتاه می نویسم. نقد شریف و دلسوزانه برخی از 
مخاطبان و اهالی گران مایه رسانه درباره ویدیوی گفت وگو با بانو شهال ریاحی را خواندم. 
هرچند که اطمینان دارم نیت ما از تولید این قسمت از برنامه را به خوبی می دانید اما صادقانه 
عرض می کنم که تذکرتان کاماًل بجا بود. متأسفانه آن شب به دلیل خستگی بیش ازحد و 
بیماری، این ویدیو را قبل از پخش بازبینی نکردم. این مهم نیست که کدام یک از دوستان من 
در گروه حاال خورشید این کم سلیقگی سهوی را مرتکب شده باشند. واقعیت حرفه ای آن 
است که مسئولیت این نقص کاماًل بر عهده من بوده و الزم می دانم به احترام منتقدان بزرگوار 
و مخاطبان نکته سنج، دست به سینه تعظیم کرده و تمام قد عذرخواهی کنم. یک دنیا سپاسگزارم 

که حواستان به ما هست و نواقصمان را تذکر می دهید. به وجودتان افتخار می کنم.«

جایگاه اسرار پزشکی در رسانه متزلزل است 
گزارش

تصویرروز

شماره ۹۳۱  2۶ آبان ۱۳۹5 sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

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

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

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

 دبیر تحریریه: امیر صدری
 چاپ: شرکت رواق روشن مهر

 روابط عمومی: 22887355 
 امور مشترکان: 22887357-9

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

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

همگامی جامعه هنری و ورزشی با راهپیمایان اربعین   

ورزشکاران و هنرمندان با عزاداران همگام شدند

تکواندوکاری که شهید مدافع حرم شد

مهر:محمدحسین بشیری تکواندوکار همدانی در دفاع از حرم حضرت زینب )س( در 
سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شد. شهید بشیری روز شنبه 22 آبان ماه در عملیاتی 
مستشاری در سوریه در مقابله با گروه های تکفیری به شهادت رسید. شهید بشیری 
دارای کمربند مشکی دان ۳ تکواندو و از نیروهای پادگان قدس استان همدان بود و از 

او یک فرزند ۸ ساله به یادگار مانده است.پیکر 
پرشور  با حضور  بشیری دوشنبه،  مطهر شهید 
مردم وارد زادگاهش، استان همدان شد و مراسم 
با این شهید در حسینیه امام خمینی)ره(  وداع 
همدان برگزار شد.مراسم ترحیم و بزرگداشت 
این شهید واالمقام هم روز گذشته در مسجد 
محمدحسین  شهید  شد.  برگزار  همدان  مهدیه 
و  حفظ  در  و  مستشاری  عملیات  در  بشیری 
حراست از حرم حضرت زینب)س( و کمک و 
تقویت جبهه مقاومت اسالمی در سوریه به دست 

تروریست های تکفیری داعشی به شهادت رسید.

نشان کیارستمی به اصغر فرهادی رسید
عباس  مرحوم  نشان  اهدای  با  تهران  کوتاه  فیلم  سپید:سی وسومین جشنواره 
کیارستمی به اصغر فرهادی به پایان رسید. در این مراسم که دوشنبه شب در تاالر 
اندیشه حوزه هنری برگزار شد؛ اصغر فرهادی که در جوانی عضو انجمن سینمای 
جوانان ایران بوده نشان عباس کیارستمی را دریافت کرد .البته  به دلیل غیبت او 

بابک کریمی بازیگر از طرف او این نشان را 
دریافت کرد.فرهادی که این روزها برای ساخت 
فیلم جدیدش در اسپانیا به سر می برد، در پیامی 
صوتی خطاب به مسئولین و میهمانان این مراسم 
گفت: »از شما به خاطر اهدای این نشان تشکر 
می کنم، مخصوصًا که نام  کیارستمی نازنین را 
برخود دارد. این نشان برای من یادآور دورانی 
است که با امکانات محدود و با سختی فیلم کوتاه 
می ساختم. امیدوارم عالقه مندان و فیلم سازان ما 
در عرصه  فیلم کوتاه قدر این دوران پر از شور 

و هیجان را بدانند و در کارشان موفق باشند.«

هنر هفتمشیاپ چانگ

طرفداران تیم ملی فوتبال ایران دیروز با نصب تصویری بزرگ از زنده یاد 
منصور پورحیدری، یاد او را در ورزشگاه عبدالرحمن گرامی داشتند.

            آل اسپورت

  

خالقیت تکنسین های یاسوجی و حضور تک نفره بین زائران اربعین حسینی.

               کانال تلگرامی یک یک پنج 

مانور فرود اضطراری هواپیما ظهر روز دوشنبه در فرودگاه عسلویه برگزار 
شد .

               ایسنا

سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی روستوف در تازه ترین پست خود در 
اینستاگرام عکسی از دیدارش با کودکان سرطانی را منتشر کرده و به آن ها 
توصیه کرد که با بیماری شان بجنگند.او نوشت:»بجنگ با این بیماری لعنتی، 

میدونم پیروز این بازی میشی کوچولوی دوست داشتنی«
               اینستاگرام آزمون

خشکسالی در شاهرود روستاهای این شهر را وارد بحران بی آبی کرده است.

               مهر

گروهی از خبرنگاران و کارکنان ستاد مرکزی کهریزک تهران روز دوشنبه 
از آسایشگاه کهریزک استان البرز بازدید کردند.

               ایسنا
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