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پیام تسلیت مقاممعظمرهبری
برای حجت االسالم شرعی

مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت
حجهاالسالم و المسلمین شیخ مح ّمدعلی
شرعی را تسلیت گفتند .در این پیام آمده است:
«درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجهاالسالم
و المسلمین آقای حاج شیخ مح ّمدعلی شرعی
رحمهاهللعلیه را به خاندان و بازماندگان و
ارادتمندان به ایشان تسلیت عرض میکنم .این
روحانی پُرتوان و پُرکار و خدوم و با اخالص،
عمر بابرکتی را در خدمت اسالم و انقالب و
مردم گذرانید و فرزند طلب ه جوان خود را نیز
تقدیم درگاه شهادت کرد .رحمت خدا بر او و
حشر او با اولیاء اطهارش باد انشاءاهلل ».جامعه
روحانیت مبارز هم در پیامی درگذشت شرعی
را تسلیت گفت که در بخشی از آن آمده است:
«در تاریخ تشیع ،روحانیان دینشناس و مردم
دوست ،طالیه دار میدا ِن مبارزه با بدیهای
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و منادیان اندیشه
و معرفت باهلل بودهاند .اینان ،بدرستی و براستی،
از ظرفیتهای ثمربخش حوزه علمیه برای
عمق بخشی به ارزشهای دینی و پشتیبانی
از نظام اسالمی بهرهها بردهاند .وجود ارجمند
اب الشهید ،آیتاهلل حاج شیخ
مرحوم مغفورُ ،
محمد علی شرعی (رحمه اهلل علیه) از جمله
این عزیزان بود » .محمدعلی شرعی ،عضو
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،اسفندماه
سال  1314دیده به جهان گشود و دوازدهم
دیماه جاری دیده از جهان فرو بست .وی
در دو دور ه اول بهعنوان نمايند ه مردم قم به
مجلس شوراي اسالمي راه يافت .پیکر وی
دیروز در حرم حضرت معصومه (س) در قم
به خاک سپرده شد.

گزارش سیاسی روز

سخنگوی دولت در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس قوهقضاییه اعالم کرد:

آمادگی وزارتاطالعات برای ارائه پشتپردههای پرونده بابک زنجانی
محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت دیروز بعد
از پایان سخنرانیاش در صحن علنی مجلس،
در نشست خبری به سؤاالت خبرنگاران پاسخ
داد .محور سؤاالت درباره اظهارات آیتاهلل
آملیالریجانی درباره عدم همکاری دولت در
پرونده بابک زنجانی و شایعات منتشرشده درباره
ردصالحیت حسن روحانی ،رئیسجمهوری،
بود .نوبخت درباره اظهارات رئیس قوهقضائیه در
خصوص کمکاری دولت در پرونده بابک زنجانی،
گفت« :ابتدا الزم است از قوهقضائیه برای بررسی این
پرونده تشکر کنم ،پروندهای بسیار مهم و پراهمیت
که فردی نزدیک به سه میلیارد دالر از اموال و
منابع عمومی را استفاده کرده که اکنون این رقم
به قیمت روز بیشتر شده است ».او تصریح کرد:
«دولت دراینباره هر کمکی برای بازگرداندن این
منابع به خزانه عمومی انجام میدهد و با قوهقضائیه
مساعدت و همکاری داشته و خواهد داشت .فکر
میکنم آن بخشهایی را که برای وزارت اطالعات
مکشوف است؛ این وزارتخانه میتواند در قالب
اطالعات کافی پشت پرده در اختیار قوهقضائیه
قرار دهد که شناسایی شود چطور یک نفر میتواند
چنین رقم بسیار بزرگی را در اختیار داشته باشد».
سخنگوی دولت تصریح کرد« :دولت در هر موردی
که قوهقضائیه نظر داشته همکاری میکند ،ضمن
آنکه از ابتدا پیشگام این اقدام بوده تا ابعاد این
فساد بزرگ روشن شود و مردم منتظر اقدام قاطع
قوهقضائیه برای بازگرداندن این منابع به خزانه
عمومیهستند».سخنگویدولتهمچنیندرپاسخ
به سؤال مجدد یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر
اینکه «رئیس قوهقضائیه مطرح کرده که طبق گفته
بابک زنجانی برخی از پولها به ستاد انتخاباتی
روحانی دادهشده است» ،گفت« :چنین صحبتی را
نشنیدهام اما همواره دولت در این پرونده مطالبهگر
بوده و بر ضرورت پیگیری و برگرداندن اموال و
دارایی مردم مصر بوده است .اکنون این پرونده

کاندیدا شود؛ آنگاه هر صحبتی را مطرح میکرد در
قوارهکاندیداتوریریاستجمهوریارزیابیمیشد.
اکنون کار برای کشور زیاد است و زمان انتخابات نیز
مشخصاستوحتیمیتواندرآخرینروزثبتنام،
ثبتنام را انجام داد .انشاءاهلل منتقدان نیز حمایت
میکنند ».او درباره موضوع ردصالحیت روحانی
هم ،گفت« :ردصالحیت حرف پوچ و بیربطی
است و ضرورت ندارد ذهن جامعه را درگیر کرد».

در اختیار قوهقضائیه است و انتظار میرود هرچه
سریعتر رسیدگی و تعیین تکلیف شود ».نوبخت
تصریح کرد« :قوهقضائیه از استقالل کافی برخوردار
است .تقاضای ما این است که هر ادعایی را بابک
زنجانی مطرح کرده؛ رسیدگی شود و نتیجه آن اعالم
و مطرح شود .ما آمادگی داریم هر نوع اطالعات
را به دستگاه قضا ارائه کنیم».
سخنگوی دولت همچنین عنوان کرد« :از قوهقضائیه
انتظار میرود که با دقت و تالش بیشتر این پرونده را
دنبال کنند و تمام سؤالهایی را که از اذهان عمومی
پیشآمده پاسخ داده و روشن شود ».نوبخت افزود:
«فراتر از اینها ،مسئله اعدام یک فرد ،مشکل مردم را
حل نمیکند و او باید هر مجازاتی است بکشد اما باید
منابعارزیملتبهخزانهبازگردد».ویدربارهاینکهآیا
وزارتخارجهواطالعاتدراینبارهپیگیریداشتند
گفت« :ما باید این درخواست را داشته باشیم ببینیم
چهکاری باید وزارت خارجه و یا وزارت اطالعات

انجام دهد که ندادهاند .اینها باید حتما روشن شود.
انتظارمان این است که با مصداق هم روشن شود».
نوبخت تأکید کرد« :دولت برای برخورد با این فساد
بزرگ و مبرهن بسیار مصر است و امیدواریم قوه
قضاییه رسالت و مأموریت تاریخی خود را در برابر
دیدگان ملت که همه منتظرند انجام دهند».
ردصالحیت روحانی بیربط است
نوبخت در ادامه نشست خبری خود در بهارستان،
در پاسخ به اینکه «اصولگرایان تندرو در محافل و
رسانههایشان بحث ردصالحیت آقای روحانی را
مطرح میکنند و رئیسجمهور هم در گفتوگوی
تلفنی درباره احتمال کاندیداتوری سکوت کردند»،
گفت« :آقای روحانی سکوت نکرد؛ بلکه به سؤال
درباره کاندیداتوریاش پاسخ داد و گفت که االن
این موضوع از نظر زمانی وجهی ندارد که اعالم
شود .چه اینکه اگر میگفتند میخواهد در انتخابات

منشور حقوق شهروندی تبلیغاتی نیست
نوبخت در پاسخ به اینکه «عدهای معتقدند منشور
حقوقشهروندیتنهاوجههانتخاباتیداردوارتباطی
به دولت ندارد» ،نیز گفت« :طبق اصل  ۱۱۳قانون
اساسی رئیسجمهور دومین مقام رسمی کشور و
یا اولین مقام بعد از رهبری بهعنوان مسئول اجرای
قانوناساسی است .در بحث قانوناساسی حقوق
شهروندان موردتوجه قرارگرفته و از وظایف
رئیسجمهور نیز به رسمیت شناختن حقوق
شهروندی است .آقای روحانی این موضوع را به
همه دستگاههای دولتی اعالم و مطالبه کرده که
همه همت خود را صرف اجرای این منشور و
احقاق حقوق شهروندان کند ».نوبخت افزود« :به
رسمیت شناختن این حقوق که برگرفته از اسالم
ناب و قانون اساسی است سند افتخاری برای نظام
محسوب میشود و باید همه مطالبهگر آن باشیم؛
چوناکنوندرجهانگروههایتروریستیوتکفیری،
وهابی و داعش چهره خشن و نادرستی را از اسالم
معرفی میکنند .اقداماتی که در کشورهای همسایه
و اروپا به نام اسالم انجام میشود و این تصور به
وجود میآید که این اقدامات قرائتی از اسالم است.
حال اینکه هیچ ربطی به اسالم ندارد .در این شرایط
همه باید کمک کنیم که چهره دوستداشتنی و اصیل
اسالم ناب برگرفته از موازین دینی و قانون اساسی
را گسترش داده و تالش نشود که این موضوع
مطرود شود».

دیپلماسی
درخواست  37دانشمند ارشد
از ترامپ برای حفظ برجام
 37دانشمند ارشد آمریکایی با ارسال نامهای به
دونالد ترامپ ،از وی خواستند به توافق هستهای
ایران متعهد بماند .به گزارش نیویورک تایمز،
آنها این توافق را ابزار مناسبی برای جلوگیری
از دسترسی ایران به سالح هستهای دانستند .در
بخشی از نام ه آمده است« :ما از شما میخواهیم
این دارایی استراتژیک و حساس آمریکا را حفظ
کنید ».امضاکنندگان نامه برندگان جایزه نوبل،
دانشمندانکهنهکاردرخصوصامضایتوافقهای
هستهایمختلف،مشاورانعلمیپیشینکاخسفید
و مدیر ارشد اجرایی بزرگترین جامعه عمومی
دانشمندان جهان هستند .مدیریت تنظیم این نامه
برعهده «ریچارد ال .گاروین» بود؛ فیزیکدانی که
در طراحی نخستین بمب هیدروژنی جهان نقشی
مهم ایفا کرد و مدتهاست در حوزه سالحهای
هستهای به واشنگتن مشاوره میدهد .در بخش
دیگری از نامه آمده است« :این توافق ،خطر اقدام
ناگهانی ایران برای تولید حجم عظیمی از مواد
مورد نیاز به منظور تولید سالحهای هستهای و نیز
فشار بر کشورهای همسایه ایران را برای توسعه
گزینههای مرتبط با سالحهای هستهای خود را
کاهش داده است».
ادعاهای انگلیس و آلمان علیه ایران
مرکز امنیت سایبری ملی انگلیس در ادعایی
بیاساسایرانرابهحمالتسایبریعلیهسازمانها
و مراکز مهم این کشور در سال  2016متهم کرد.
به نوشته روزنامه دیلی میل ،مرکز امنیت سایبری
ملی انگلیس اعالم کرد که روزانه به طور میانگین
دو حمله سایبری از سوی هکرهای روس ،کره
شمالی و ایرانی را خنثی میکند .از سوی دیگر و
به گزارش آسوشیتدپرس ،مقامات قضایی آلمان
علیه یک مرد پاکستانی به ادعای اینکه برای ایران
جاسوسی میکرده؛ اعالمجرم کردند .دادستانی
آلمان اعالم کرد که «سیدمصطفی .اچ» ،از سال
 2011تاکنون با آژانسهای اطالعاتی در ارتباط
بوده و برای ایران نیز جاسوسی میکرده است.
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قائممقام وزیر بهداشت

بیانیه نمایندگان ،خط بطالنی بر
ادعای شکست طرح تحول است
وبدا :قائممقام وزیربهداشت ،با اشاره به بیانیه  243نفر از نمایندگان
مجلس در حمایت از طرح تحول سالمت ،گفت« :بدون شک استمرار
طرح تحول سالمت مستلزم حمایت وسیع مجلس شورای اسالمی از
این طرح و اصالح فرایندها در مسیر پیشرفت و ارتقای اهداف نظام
سالمت کشور است».
حریرچی نامه نمایندگان را تاریخی و راهگشا دانست و ادامه داد:
«ترکیب سیاسی مجلس فعلی و تنوع دیدگاههای سیاسی امضاکنندگان
و عضویت آنها در فراکسیونهای مختلف نیز نشانه واضحی از حمایت
جناحهای مختلف سیاسی از طرح تحول است».
حریرچی با اشاره به اینکه قریب به اتفاق نمایندگان مجلس فارغ
از وابستگیهای سیاسی با ذکر حمایت مقام معظم رهبری از طرح
تحول سالمت در چند مرحله و اشاره به رضایت عمومی مردم از
طرح تحول ،این طرح را متعلق به کل نظام دانستهاند ،گفت« :شاید
این تاکید واضح ،بعضی افراد محترمی را که به دالیل سیاسی سعی
میکنند ،طرح را فقط متعلق به یک جناح کنند و در راستای اهداف
سیاسی به طرح حمله می کنند به تفکر بیشتر و تجدید نظر در رفتار
چندین ماه گذشته هدایت کند».
وی در ادامه بیان کرد« :شاید حضور تعداد کثیری از نمایندگان دارای
تجربه و متخصص در موضوعات مختلف اجتماعی ،اقتصادی و به
خصوص بهداشتی ،درمانی و بیمهای باعث شود که بعضی افراد محترم
دیگری که نظرات مخالف یا انتقادی خود را به اکثریت کارشناسان یا حتی
نظام و مجلس نسبت میدهند ،تجدید نظری در تعامل خود با مجریان
طرح تحول انجام و اجازه دهند که از توان بالقوه و بالفعل ایشان در
تقویت طرح تحول سالمت و رفع نقاط ضعف این طرح استفاده شود».
حریرچی همچنین تصریح کرد« :با وجود این خدمات ارزشمند و این
اذعان عموم مردم و مسئوالن نظام ،مبنی بر دریافت خدمات مطلوب و
کاهش هزینههای سرسامآور درمان و مرتفع کردن دغدغه شهروندان
عزیز به ویژه محرومان ،جای تعجب و شگفتی است که چگونه افرادی
که بعضی از آنها هم دلسوز هستند ،خود را مجاب میکنند که ادعاهای
مبنی بر افزایش هزینههای مردم در حوزه سالمت یا عدم توجه به
محرومان در طرح تحول ،رضایت نداشتن مردم از این طرح یا انتقال
منابع آن به جیب تعدادی خاص و محدود را به طور مستمر تکرار کنند؟»
وی اضافه کرد« :تعداد معدودی از افرادی که دسترسی به تریبونهای
عمومی و کانالهای خاص رسانهای دارند ،گاهی شکست طرح تحول
در مقطع کنونی و یا اصال شکست خورده بودن آن از ابتدا را به طور
تکراری بیان میکنند ،در حالی که تاکید اکثر قریب به اتفاق نمایندگان
محترم مجلس شورای اسالمی مبنی بر رضایت عمومی مردم و حمایت
مقام معظم رهبری از طرح تحول و اعالم نمایندگان مبنی بر اینکه بدون
تردید کمرنگ شدن خدمات ارائه شده در حوزه سالمت ،موجبات
نگرانی قشر عظیمی از محرومان کشور را به همراه خواهد داشت،
خط بطالنی بر ادعاهای مذکور است».

وزیر بهداشت:

افرادی در داخل صنف جامعه پزشکی
علیه طرح تحول شر به پا میکنند
ایرنا :وزیر بهداشت ،گفت« :اعتبارات مربوط به طرح تحول سالمت
در سه سال گذشته مرتب کاهش یافته است و امسال حتی یک ریال
از سهم سالمت از هدفمندی یارانهها پرداخت نشده است».
سیدحسن هاشمی افزود« :از ابتدای امسال تاکنون حتی یک ریال
از اعتبار صرفه جویی هدفمندی یارانهها برای اجرای طرح تحول
سالمت به وزارت بهداشت پرداخت نشده است و از اعتبار یک
درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز فقط 40درصد پرداخت شده است».
وی گفت« :بررسی روند بودجههای مربوط به طرح تحول سالمت
جالب است ،سه سال پیش که سال اول اجرای طرح تحول سالمت
بود ،شش هزار و  250میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص
دادند ،سال دوم طرح ،این اعتبار چهار هزار میلیارد تومان شد ،سال
بعد این اعتبار به سه هزار میلیارد تومان کاهش یافت و آب رفت».
وزیر بهداشت افزود« :امسال نیز از ابتدای سال تاکنون فقط هزار
و  100میلیارد تومان برای اجرای طرح تحول سالمت دادهاند و
طبیعی است ،طرحی که با شش هزار و  250میلیارد تومان شروع
میشود ،نمیتواند با این اعتبارات به خوبی به کار خود ادامه دهد».
هاشمی افزود« :طبیعی است که هر سال با توجه به تورم و توسعه
برنامهها ،باید بودجه و اعتبارات مربوط به طرح تحول سالمت
افزایش یابد و نباید اعتبارات آن کاهش پیدا کند به خصوص آنکه
در سه سال گذشته خدمات مربوط به این طرح اگر بیشتر نشده
باشد قطع ًا کاهش نیافته است».
وزیر بهداشت گفت« :خدمات مربوط به طرح تحول سالمت ،بدون
هیچ تفاوتی نسبت به گذشته در حال انجام است و کارکنان نظام
سالمت با وجود تمام این مشکالت مشغول خدمت رسانی به مردم
هستند و به این کار خود افتخار میکنند».
وی اضافه کرد« :یکی از مشکالتی که در مسیر اجرای طرح تحول
سالمت وجود دارد این است که متاسفانه افرادی در داخل صنف
جامعه پزشکی علیه این طرح شر به پا میکنند ،افرادی که خودشان
قب ً
ال مسئول بودهاند و کارنامه آنها هم برای مردم روشن است».
وزیر بهداشت گفت« :مردم به خوبی میدانند که بسیاری از مشکالت
امروز نظام سالمت به خاطر عملکرد بیمههاست که امروز  10هزار
میلیارد تومان به بیمارستانها بدهکار هستند و البته دستگاههای اقتصادی
هم در بروز این مشکالت بی تقصیر نیستند اما متاسفانه افرادی بیانصاف
انگشت اشاره را به سمت وزارت بهداشت دراز میکنند».
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نایبرئیسکمیسیونبهداشت:

برایمردمهاشمییاربیعیفرقیندارد،مهممصرفدرستمنابعسالمتاست
شعیب شاهزمانی

الیحه برنامه ششم توسعه پس از فراز و فرودهای فراوان و
گذر از مجلس نهم ،این روزها در صن علنی مجلس دهم
در حال بررسی است .نمایندگان ملت هر روز در دو نوبت
صبح و عصر به بررسی مواد این برنامه که مسیر حرکت
کشور تا سال  1400را مشخص میکند ،میپردازند .الیحه
برنامه ششم در مردادماه سال جاری با  34ماده به کمیسیون
تلفیق مجلس ارائه شد اما درنهایت اواخر آذرماه با  144ماده
ش مربوط به
و  17جدول از این کمیسیون خارج شد .بخ 
سالمت و بیمهها از جمله حساسترین بخشهای برنامه
ششم است که نهتنها نمایندگان مجلس بلکه گروههای
مختلف اجتماعی را هم به واکنش و اظهارنظر درباره آن
واداشته است.
روز گذشته در آخرین ساعات کار مجلس در نوبت عصر،
نمایندگان بررسی موضوعات مرتبط با حوزه سالمت را با
ماده  86برنامه آغاز کردند .درگام اول ،پیشنهاد عدهای از
نمایندگان برای بازگشت این ماده به ماده  19الیحه دولت
به رای نمایندگان گذاشته شد که به تعبیر رئیس مجلس،
«بدجور رای نیاورد ».ادامه بررسی ماده  ،86به بعد از ساعت
 6بعدازظهر موکول شد و امروز هم پیگیری میشود .در
همین حال از ساعات اولیه صبح دیروز ،عدهای از کارگران
و بیمهشدگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل ساختمان
بهارستان،بهآنچهاجحافطرحتحولسالمتبهنظامبیمهای
میخواندند ،اعتراض کردند .آنها همچنین خواستار حفظ
استقالل سازمان تامین اجتماعی شده و مخالفت خود را با
پیشنهاداتی از قبیل تجمیع بیمهها اعالم کردند .در فرصت
تنفس ظهر ،با محمدحسین قربانی ،نایبرئیس کمیسیون
بهداشت و درمان درباره حالوهوای مجلس و سرنوشت
مواد مرتبط با نظام سالمت به گفتوگو پرداختیم.
سپید :نوبت به بررسی موارد مربوط با نظام سالمت
در برنامه ششم رسید .این روزها شاهد کشمکشهای
دو وزارتخانه بهداشت و رفاه درباره منابع ملی و نحوه
هزینهکردهای طرح تحول سالمت هستیم .تحلیل شما
از این کشمکشها چیست؟
قبل از شروع بحث میخواهم از همه رسانهها و بهخصوص
روزنامه سپید به عنوان روزنامه تخصصی حوزه پزشکی
درخواست کنم که در طرح موضوعات ،بیطرفی را رعایت
کنند و در بیان نقطهنظرات موجود ،عدالت را مورد توجه
قرار دهند که احساس جانبداری نشود .رسانهها نباید بیش
از حد به اختالفات بین وزارتخانهها ورود کرده و به آنها
دامن بزنند .مهم این است که منابع مناسب در اختیار بخش
سالمت قرار گرفته و برای مردم هزینه شود .حاال این منابع
در اختیار ربیعی ،هاشمی یا هرکس دیگری که میخواهد
باشد .برای ما و شما که فرقی ندارد .برای مردم این مسائل
اصال مهم نیست .چیزی که اهمیت دارد این است که
موضوعات مربوط به سالمت مورد توجه مسئولین قرار
گیرد ،توزیع منابع سالمت در میان مردم عادالنه باشد و
مردم گرفتار بیمارستانها و نظام درمان نباشند.

سپید :ارزیابی شما از دستور اخیر رئیسجمهوری مبنی
بر قرار گرفتن سهم درمان بیمهشدگان تامین اجتماعی
در یک حساب مجزا چیست؟
من میخواهم از رئیسجمهوری محترم به خاطر این دستور
هوشمندانه و دلسوزانه کمال تشکر را داشته باشم .به عقیده
من همه باید از این دستور دکتر روحانی استقبال کنند چرا که
به واقع میتواند راهگشا باشد .بههرحال ببینید سهم درمان
بیمهشدگان که 9بیستوهفتم از حق بیمه دریافتی است،
مدتی است که محل مناقشه و اختالف شده است .وزارت
بهداشت معتقد است که این مبلغ صرف درمان کارگران و
بیمهشدگانتامیناجتماعینشدهودربخشهایدیگرهزینه
شده و درمقابل تامین اجتماعی مدعی است که این مبلغ در
جای خودش و درست هزینه شده است .البته دوستان تامین
اجتماعی 9بیستوهفتم راهم قبول ندارند و میگویند 2
بیستوهفتم از این پول مربوط به دوران بازنشستگی است.
به هر حال اگر دوستان معتقدند که همین 7بیستوهفتم
هم در بخش درمان هزینه شده،طبیعتا میبایست از دستور
رئیسجمهوراستقبالکنند،نهاینکهدائمااعتراضکنندوبهانه
بیاورند .دستور رئیسجمهور صرفا همان پولی که دوستان
ادعا میکنند در بخش درمان هزینه شده را نشانهدار میکند.
اگر به همین صورت باشد که نیازی به اعتراض و جنجال
نیست .من به آقای دکتر نوربخش عالقهمند هستم ولی
معتقدم این روش درستی نیست و بهتر است که سازمان
تامین اجتماعی هم از شفافیت استقبال کند.
سپید :عدهای که منتقد این دستور هستند ،استدالل
میکنند که تشخیص اولویتها به عهده تامین اجتماعی
است .مدیران سازمان ممکن است تشخیص بدهند که در
زمانی این پول را مثال برای مستمریها پرداخت کنند و
با تزریق اعتبارات جدید ،مجددا این منابع را به محل
خودش برگردانند .ظاهرا هیچ منع قانونی برای این کار
وجود ندارد و از این رو با بلوکه کردن این مبالغ موافق
نیستند .نظر شما چیست؟
بههیچ عنوان این استدالل درستی نیست .این کار کامال

برخالف قانون و منافع مردم است .این حرفها هم صرفا
توجیهکارهایغلطیاستکهانجامشدهاست.اینکهماپولی
که مربوط به سهم درمان بیمهشدگان است را در بخشهای
بیهوده هزینه کنیم یا با این پول مطالبات مستمریبگیران را
پرداخت کنیم ،هیچ توجیهی ندارد و کار نادرستی است.
به عقیده من این اظهارات فقط برای فرار به جلو و توجیه
کارهایغلطگذشتهاستوهیچمحملقانونیندارد.بنابراین
همه باید از تدبیر رئیسجمهور محترم در نشانهدار کردن
سهم درمان کارگران دفاع کنیم .ضمن اینکه الزم است همه
منابع بیمهها به همین نحو در یک حساب متمرکز تجمیع
شود .البته هیچ اصرار و تعصبی وجود ندارد که این منابع
ذیل مدیریت وزارت بهداشت قرار بگیرد یا وزارت رفاه.
سپید :شما قبال هم اعالم کرده بودید که تجمیع بیمهها
حتی اگر در کمیسیون تلفیق هم رای کافی را نیاورد ،آن
را مجددا در صحن علنی مجلس طرح خواهید کرد .ظاهرا
صحبتهای االن شما هم ناظر به همین موضوع است.
دردنیاالگوهایمناسبیوجوددارندکهمیتوانیمازتجربیات
آنها استفاده کنیم .تجمیع منابع بیمهای در یک حساب
متمرکز مورد قبول دنیا هم است .ولی همانطور که گفتم
بعد از اینکه این منابع تجمیع شد ،چه ذیل مدیریت وزیر
رفاه باشد ،چه تحت مدیریت وزیر بهداشت قرار بگیرد و
چه اینکه اصال زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری باشد
برای ما و مردم هیچ فرقی ندارد .مهم منافع مردم است.
انتقالشورایعالیبیمهسالمتبهمجموعهوزارتبهدشت
هم یکی دیگر از مواردی است که در بررسی برنامه ششم
توسعهدنبالخواهیمکردوامیدواریمکهبهتصویبنمایندگان
محترم هم برسد.
سپید :بحث تجمیع بیمهها و انتقال شورای عالی بیمه
به وزارت بهداشت مورد موافقت کمیسیون تلفیق برنامه
ششم توسعه قرار نگرفت و بنابراین در گزارش کمیسیون
که در صحن در حال بررسی است ،وجود ندارد .آیا
راهکار قانونی برای طرح مجدد این موضوعات در
صحن علنی وجود دارد؟

بله.چوناینموضوعاتجزوپیشنهاداتکمیسیونبهداشت
و درمان مجلس بود ،بنابراین در بررسی جزئیات برنامه ما
میتوانیم الحاقیه بدهیم .در آییننامه داخلی مجلس این
مسئله پیشبینی شده است و ما میتوانیم با مواد الحاقی،
این موارد را به صحن علنی مجلس پیشنهاد دهیم .البته در
نهایت تصمیم با نمایندگان محترم مجلس است .اگر رای
بیاورد یا نه ،باید به نظر مجلس احترام بگذاریم.
سپید :در شروع بررسی مباحث مربوط به بخش سالمت
در برنامه ششم توسعه ،چه نکات دیگری را حائز اهمیت
میدانید؟
یکی از مواردی که در برنامه باید به آن توجه شود،
راهکارهایی است برای اینکه این تاخیرهای چندین و
چند ماهه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی تکرار نشود.
چونادامهاینوضعیتممکناستباعثدلسردیپزشکان
متخصص در ارائه خدمت به مردم به خصوص در مناطق
دورافتاده و محروم شود .پزشکی که  8یا  10ماه است
پولی دریافت نکرده ،در تامین هزینههای زندگی با مشکل
مواجه خواهد شد و این مسئله در ارائه خدمت توسط
او حتما تاثیرگذار خواهد بود .در حوزه انتخابیه خود من
متخصص چشمپزشکی هست که بعد از  4سال کار کردن،
میگوید من هنوز نمیتوانم ماشین پراید خودم را تبدیل به
ماشین بهتری کنم .باید اینها را هم دید .اینها واقعیتهایی
است که وجود دارد.
از مباحث مهم دیگر این است که پزشکان عضو هیئت
علمی دانشگاههای علوم پزشکی الزم است در مباحث
مربوط به تربیت نیروی انسانی ،تحقیق و پژوهش ،نگارش
وهمینطوردرمانمشارکتجدیتریداشتهباشند.درحال
حاضر برخی از اعضای هیئتهای علمی و متخصصین
تماموقت و ...به دلیل مشغولیت در جاهای دیگر ،کمتر در
مجموعههایآموزشیدرمانیحضوردارند.بنابراینبایددر
قالب برنامه ششم ،این اختیار به دانشگاههای علوم پزشکی
داده شود که وقتی بهخصوص در شهرها و مناطق دورافتاده
از نیروهای فوقتخصص استفاده میشود ،چنانچه در آن
منطقهنیازیاحساسشد،باموافقترئیسدانشگاهووزارت
بهداشت اجازه داشتن مطب هم به این نیروها داده شود.
یکی دیگر از مواردی که بسیار اهمیت دارد و من از شما
هم تقاضا میکنم درمورد این موضوعات کار رسانهای و
مطبوعاتی بیشتری انجام شود ،بحث مالیات بر دخانیات
است .متاسفانه ما روزانه  15میلیارد تومان هزینه درمان
کسانی را میپردازیم که دخانیات مصرف میکنند .امروز
در هر کشوری در دنیا که نگاه کنیم ،میبینیم کف قیمت
یک پاکت سیگار کمتر از  2و نیم دالر نیست .درحالی که
این مبلغ در ایران کمتر از یک دالر است .یک نان سنگک
از یک پاکت سیگار گرانتر است .این درحالی است که
مالیات بر دخانیات در همه دنیا حداقل  40درصد است
و ما در کشورمان  20درصد مالیات از سیگار دریافت
میکنیم .البته کسانی هستند که بهخاطر منافع اقتصادی
که دارند و البیهایی که انجام میشود ،در تالشند این
مالیات را به  10درصد قیمت برسانند .به عقیده ما این
کارها خیانت است.

عضو هیئت مدیره سازمان تامیناجتماعی

جدا کردن منابع درمان تامین اجتماعی مانند پرداخت یارانهها به تمام اقشار بحرانزاست
لیال شاهی

سرنوشت ماده  86برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر ادغام بخش درمان
تامیناجتماعی با دیگر بخشهای درمانی طی امروز و فردا در مجلس مشخص
خواهد شد .طی ماههای گذشته این موضوع محل اختالف و بحث میان
وزارت بهداشت و رفاه بود و همچنان طرفین تا دقایق آخر سعی در توجیه
نمایندگان برای رسیدن به اهداف خود را دارند.
پیش از این پیشنهاد ادغام بخش درمان سازمان تأمیناجتماعی با پیشنهاد تعدادی
از نمایندگان و تصویب اولیه در کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق
ارائه شده بود که با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق ،از دستور کار خارج
شد و حاال سرنوشت آن در دستان نمایندگان مجلس است تا این موضوع
باالخره پس از ماهها تنش میان دو وزارتخانه خاتمه یابد.
تامیناجتماعی در این مدت از موضع خود کوتاه نیامده و معتقد است که با
ادغام بخش درمان تامیناجتماعی به دیگر بخشهای درمانی نمیتوان تمام
مشکالت این حوزه را رفع کرد و وزارت بهداشت نیز معتقد است که طبق
قانون باید این اقدام هر چه سریعتر در کشور انجام شود و به نوعی آن را
ضمانتی برای اجرای طرح تحول سالمت میداند.
واکنشهای منفی قشرهای کارگری در خصوص مخالفت با ادغام بخش
درمان تامیناجتماعی با دیگر بخشهای درمانی همچنان به گوش میرسد
چرا که آنها معتقدند که این اقدام خالف قانون بوده و به نوعی دستاندازی به
منابعی است که سالهای طوالنی به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کردهاند.
علی ظفرزاده ،عضو هیئت مدیره سازمان تامیناجتماعی در این زمینه در
گفتوگو با سپید سوالی را طرح کرده و میگوید« :در حال حاضر بیمهشدگان
تامیناجتماعی چه مشکلی در زمینه درمان دارند؟ چه ضرورتی دارد بیماری
که به بیمارستان تامیناجتماعی مراجعه و از صفر تا  100خدمات را رایگان
دریافت میکند ،در تشکیالت دیگری که خود صدها مشکل ساختاری و
غیرساختاری دارد ،ادغام شود؟ وقتی میتوانیم خدمات را به صورت رایگان

دریافت کنیم چه ضرورتی دارد به جایی برویم که خود دارای کوهی از
مشکالت است؟ این موضوع برای افرادی که به دنبال این قضیه هستند ،چه
منفعتی دارد؟ آیا آنها میخواهند خدمت بیشتری برای بیمهشده انجام دهند؟
روزی که آقایان آمدند  11میلیون نفر از بازرگان تا فقیر را با هم بیمه کردند
و گفتند ما خدماتی را به شما ارائه میدهیم و خیلی هدفمند طرح تحول
سالمت را پیش بردند ،فکر نمیکردند که با کمبود منابع مواجه میشوند؟
این اقدام رفتاری همانند رفتار پرداخت یارانه به تمام اقشار بود که امروز
گرفتار آن هستیم».
وی ادامه میدهد« :آیا باید از محل پولی که کارگران برای حق بیمه بابت
حق درمان پرداخت میکنند به دیگران سرویس دهیم؟ باید توجه داشت که
آنها حق بیمه سه نسل را پرداخت کردهاند .در صورتی که درمان از سازمان
تامیناجتماعی جدا شود تنها کسانی که آسیب میبینند بیمهشدگان خواهند
بود چرا که سازمان تامیناجتماعی در حال حاضر بیش از  9بیستوهفتم
سهم درمان را برای بیمهشدگان هزینه میکند».
اما کارشناسان دیگری هستند که جدایی درمان از سازمان تامیناجتماعی را
مثبت میدانند و معتقدند که این اقدام به نفع کل اقشار جامعه خواهد بود.
مسعود سعادت کیش ،کارشناس حوزه سالمت و بیمه که سالهای بسیاری
در این عرصه فعالیت داشته ،نظر دیگری در این زمینه دارد و میگوید« :از
نظر کارشناسی بحث تجمیع بیمهها به دلیل اینکه دولت موظف است یارانهای
برای حق سرانه بیمه پرداخت کند کامال صحیح است .در بحث نحوه اجرا
براساس طرح جدیدی که در الیحه برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده،
قسمت درمان از بحث بازنشستگی را جدا کرده است و این اقدام از نظر بنده
راهحل مناسب و عقالنی برای جداسازی و رضایت تامیناجتماعی برای اینکه
در مجموعه وزارت بهداشت متمرکز شود ،محسوب میشود».
وی تاکید میکند« :تا زمانی که خط مشی و سیاستگذاریها توسط یک سازمان
و یک منبع انجام نشود ،جزیرهای اقدام کردن و تفاوت نگاهها و سیاستها
باقی خواهد ماند .ما اگر بخواهیم این مساله حل شود باید تجمیع کنیم و

در عین حال باید نهادهای نظارتی برای تضمین اجرای خدمات ،نظارت
بیشتری داشته باشند .البته باید به این نکته اشاره کرد که واحدهای نظارتی
خیلی بهتر است که از نهادهای صنفی و نهادهای تخصصی انتخاب شوند.
در واقع از آنجایی که این اقدام تخصصی است واحدهای نظارتی از جمله
سازمان حسابرسی باید بحث تخصصی نظارت بر ارائه خدمات را از طریق
واحدهای تخصصی انجام دهند تا سمت و سوی مناسبی برای اجرای این
برنامه ایجاد شود .همیشه واحد نظارتی باید خارج از مجموعه باشد تا بتواند
نظارت منطقی ،علمی و دقیقی داشته باشد».
سعادتکیش نیز ادغام بخش درمان سازمان تامیناجتماعی را به نفع طرح
تحول سالمت میداند و میگوید « :متن بند 4الیحه برنامه پنجم دستگاههای
اجرایی را مکلف کرده است که حق بیمه پایه سالمت ،سهم بیمه شده و
دستگاه اجرایی را ظرف مدت  3ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز
کنند و در صورتی که واریز نکنند با اعالم سازمان بیمهگر و تشخیص وزارت
اقتصاد از حساب آن دستگاه برداشت و به حساب سازمان بیمه گر میرسد
و این موضوع یکی از مواردی است که میتواند منابع اجرای طرح تحول
سالمت را تضمین کند».
تجربه ناموفق گذشته در جدا کردن بخش درمان از سازمان تامیناجتماعی
از دیگر مواردی است که همواره مسئوالن و مخالفان با اجرای این طرح به
آن اشاره کرده و معتقدند که نباید تجربه شکست خورده بار دیگر در کشور
اجرا شود .سعادت کیش معتقد است که اگر این طرح در گذشته با شکست
مواجه شد به این دلیل بود که تجمیع منابع صورت نگرفته بود و از همه
مهمتر اینکه واحدهای نظارتی نیز برای آن مشخص نشده بود.
این کارشناس حوزه بیمه و سالمت معتقد است که با موافقت نمایندگان با
اجرای این طرح بسیاری از مشکالت طرح تحول سالمت در بخش اجرایی
برطرف خواهد شد ،وی توضیح میدهد« :باید به این نکته توجه داشت که
مشکالت طرح تحول سالمت فقط مربوط به مشکالت اجرایی نیست بلکه
مشکالت فرهنگی مردم نیز در اجرای این طرح تاثیر داشته است».
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بحث داغ انتقال سهم درمان تامین اجتماعی به یک حساب مجزا در مجلس

نظامپزشکی
رئیس سازمان نظام پزشکی همزمان با بررسی مواد
سالمت برنامه ششم دو نامه برای رئیس مجلس نوشت

حق تعرفهگذاری را
بهنظامپزشکیبازگردانید

سپید :علیرضا زالی ،رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با ارسال دو
نامه به رئیس مجلس ،بر دو نکتهای دست گذاشت که در همه این
سالها جزء چالشهای اساسی نظام سالمت بوده است؛ نکته اول
مرجع اصلی تعرفهگذاری برای خدمات پزشکی و درمانی و نکته دوم
منع کار هم زمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی .بحث درباره
تعرفهگذاری بخصوص پس از اجرای کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات
که از فازهای طرح تحول سالمت بود ،باال گرفت .عدهای معتقد بودند
مکانیسم قیمتی به تنهایی نمیتواند وضع خدمات پزشکی را بهبود
ببخشد و در مقابل عده دیگر میگفتند افزایش تعرفهها به انگیزه بیشتر
پزشکان منجر خواهد شد .به هر حال بعد از آنکه وزارت بهداشت
اراده جدی خود برای افزایش تعرفه را نشان داد ،این بحث پیش آمد
که چه مرجعی باید تعرفهها را تعیین کند؟ تعیین تعرفه توسط صنف،
انجمنهای صنفی ،نظام پزشکی ،شواری عالی بیمه خدمات درمانی یا
سازمان نظام پزشکی هر کدام معایب و محاسنی داشت که در نهایت به
شورای عالی بیمه واگذار شد .حاال رئیس سازمان نام پزشکی در نامه
خود به علی الریجانی آورده است« :براساس بند «ک» ماده سه قانون
تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب  25فروردین سال  1383مجلس
شورای اسالمی ،اختیار تعرفهگذاری امور درمان در بخش خصوصی
به دولت واگذارشد و در خالل بررسی الیحه احکام دائمی برنامهای
توسعه کشور در مجلس در سال گذشته در ماده  10تکلیف تعیین
تعرفههای پزشکی در بخش خصوصی و دولتی به شورای عالی بیمه
واگذار شد .اختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی درحالی از سازمان
نظام پزشکی گرفته شد که همچنان بخش عظیمی از مشارکتهای برای
نظارت در اجرای آن ،تسهیل در اجرا و افزایش نظارتهای دقیق ،به
همین سازمان محول شده است ،نظارتی که نظام پزشکی اختیاری در
روند تعرفهگذاریها و اعمال تغییر به منظور اجرای بهتر آن را ندارد.
این امر موجی از دلسردی و سرخوردگی را درجامعه خدوم پزشکی
ایجاد کرده است ،تجربههای سالهای گذشته نشان میدهد در زمانی
که تعرفههای خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی اعالم میشد ،میزان
رضایت بیماران و پایبندی پزشکان به تعرفهها بسیار بیشتر بود و از
سویی رشد تعرفهها نیز روال طبیعی و منطقی را طی میکرد ».زالی با
اشاره به اهمیت موضوع «واگذاری امور به بخش خصوصی و مشارکت
مردمی» برای نمایندگان ،از رئیس مجلس و وکالی ملت خواسته «از
نقض حق جامعه پزشکی در تعیین کارشناسانه تعرفهها جلوگیری شود
و اختیار تعیین تعرفهها دوباره به سازمان نظام پزشکی عودت شود».
او در پایام نامهاش نوشته این کار «بر ارتقای سالمت جامعه و همدلی
جامعه پزشکی با دولت و نمایندگان مجلس» تاثیرگذار خواهد بود.
کار همزمان آری یا خیر
بحث کار همزمان در بخش خصوصی و دولتی هم قدمت بسیاری دارد.
در همه دو دهه اخیر ،این بحث وجود داشته که پزشکان متخصص
شاغل در بخش دولتی ،حق دارند در بیمارستان ،مراکز درمانی یا
مطبهای خصوصی خود هم کار کنند یا فقط و فقط باید در خدمت
دولت باشند .بحث اینجا بود که یک پزشک شاغل در بخش دولتی،
ممکن است بیماران را به بهانههای مختلفی مانند بررسی دقیقتر یا
تجهیزات بهتر به مطب خود یا بیمارستان خصوصی ارجاع دهد و از
این ناحیه صاحب منافع شود .بعد از طرحهای گوناگون ،عاقبت منع
کار همزمان توسط وزارت بهداشت اعالم شد که البته هیچگاه کامل
و دقیق اجرا نشد .نامه رئیس سازمان نظام پزشکی به مجلس نشان
میدهد این سازمان صنفی با این تصمیم مخالف است .زالی در ابتدا
به مطالبات انباشته جامعه پزشکی اشاره کرده و نوشته «عدم پرداخت
آن تا این موقع از سال ،بحران عمیقی در میان جامعه پزشکی به
وجود آورده است ».او ادامه داده طبق بند ب ماده « ،89کلیه پزشکان
و دندانپزشکان و داروسازان که در استخدام رسمی و پیمانی دستگاههای
اجرایی میباشند ،از حق داشتن مطب شخصی و حتی کار در بخش
خیریه نیز محروم شدهاند».
زالی چند تذکر هم داده از جمله اینکه «چنین منعی در هیچیک از
مشاغل دیگر به چشم نمیخورد»« ،این محدودیت انگیزه گروههای
پزشکی را برای حضور در مناطق محروم به شدت کاهش میدهد»« ،با
وجود طرح تحول سالمت و عدم تأدیه به موقع حقوق ارائهدهندگان
خدمات سالمت و تجربه تلخ تعطیلی مطبها ،افزایش نارضایتی
را در این شرایط حساس به دنبال خواهد داشت ،».تفاوت درآمد
بخش خصوصی و دولتی عمال سبب کاهش چشمگیر نیروی
انسانی در بخش دولتی خواهد شد» و ...زالی با این استداللها
از نمایندگان خواسته است بند ب ماده  89الیحه برنامه ششم
توسعه را حذف کنند.

  زهرا جمشیدیان

پزشکیان:شفافسازیاست،نهدخالت
محجوب:خطرناکوغیرقانونیاست

نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی در
ادامه بررسی الیحه ششم توسعه به مورد حفظ استقالل
منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی یا ادغام صندوق درمانی
این سازمان در بیمه سالمت اختصاص داشت .با توجه به
نظرات متفاوت نمایندگان مجلس و همچنین اختالفات
دامنهدار دو وزارتخانه بهداشت و رفاه بر سر تجمیع بیمهها
کشمکش و تنش در اظهارنظرهای دو طیف مخالف و موافق
انتظار میرفت .از سوی دیگر دستور اخیر رییس جمهور
مبنی بر انتقال سهم  9بیست و هفتم حق بیمه کارگران به
یک صندوق جداگانه تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری
موجب تجمع تعدادی از کارگران و بازنشستگانی شد که
به این دستور اعتراض داشتند .در این بین برخی از نماینگان
عضو کمیسیون کارگری مجلس در بین آنها حضور یافته و
اقدام دولت در جداسازی سهم درمان کارگران را نادرست
دانسته و بر ادامه دار بودن این تجمعات در صورت عدم
تغییر تصمیم رئیس جمهور تاکید کردند.
تجمعات را ادامه میدهیم
علیرضا محجوب ،رئیس فراکسیون کارگری مجلس که در
تجمع کارگران و بازنشستگان در مقابل مجلس حاضر شده
بود ،گفت« :طرح ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی در
شرایطی مطرح میشود که بودجه عمومی کشور صرف
افزایش هزینههای پزشکی در بیمه سالمت شده است».
محجوب ادامه داد« :در این شرایط طرح دوباره ادغام صندوق
درمان تأمین اجتماعی که یک بار در کمیسیون تلفیق مجلس
رد شده بود ،این پرسش را در اذهان کارگران مطرح کرده
است که چرا باید برای تصویب چنین موضوع خطرناک
و غیرقانونیای این همه اصرار وجود داشته باشد ».دبیرکل
خانه کارگر با بیان اینکه بیماری و مشکالت پزشکی در
سنین باال به سراغ مردم میآید ،تصریح کرد« :صندوق درمان
تأمین اجتماعی چارچوب نظاممند شدهای برای حمایت از
کارگران ایجاد کرده است تا آنها بتوانند در سنین بازنشستگی
به خدمات درمانی مناسب و با کیفیت برخوردار شوند».
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود« :هم اکنون بخشی
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با جانبداری از طرحی
که یک بار در کمیسیون تلفیق مطرح و رد شده است ،مقابل
جامعه کارگری کشور ایستادهاند ،که این به نفع هیچ کس

آنها است و آنها نمیپذیرند که بازنشستگان یک صندوق با
حمایتدولتویایکارگانازآنهاحقوقومستمریبیشتری
دریافتکنندولذارعایتانصافدراینزمینهضروریاست».
جلودارزادهدرپایانضمنتاکیدبرحساسیتجامعهکارگری
در قبال اموال خود تصریح کرد« :حساسیت جامعه کارگری
در این زمینه موجب شده است که ما نمایندگان نیز در قبل
حقوق آنها حساسیت مضاعفی داشته باشیم و اگر باز پس
از تجمع امروز مساله ادغام مطرح شود در مقابل مجلس
تجمع خواهیم کرد».

نیست و لذا احساس میکنیم که باید به صورت همهجانبهای
در خصوص مداخله با این ادغام نافرجام ورود کنیم».
ویدرادامهبااشارهبهمسالههمسانسازیحقوقبازنشستگان
گفت«:درراستایاجرایعدالتدرحقبازنشستگان،ضروری
استتاهمسانسازیحقوقبازنشستگانپیگیریوبهسرانجام
برسد ».محجوب تاکید کرد« :جامعه کارگری منتظر است که
هر چه سریعتر مساله ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی
به دست فراموشی سپرده شود .چرا که اگر باز هم به این
مساله دامن زده شود جامعه کارگری آن را تحمل نخواهد
کرد و تجمعات و اعتراضات خود را ادامه خواهد داد».
ادغام سهم درمان تأمین اجتماعی بازی با آتش است
همچنینسهیالجلودارزادهعضوکمیسیوناجتماعیمجلس
نیز پس از حضور در در تجمع کارگران گفت« :حتی اگر
ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی خیانت نباشد باید آن را
نزدیک شدن به آتش دانست و برای همین کارگران از حامیان
آن میخواهند که دیگر با آتش بازی نکنند ».جلودارزاده که
در تجمع کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
مقابل مجلس سخنرانی میکرد ،گفت« :ما امروز با یک طرح
غیرکارشناسی شده مواجه هستیم ،از این جهت این طرح
غیرکارشناسی شده است که با نیت خوب رئیس جمهور نیز
آغاز شد اما با اجرای غلط دچار کمبود شد ».وی با بیان اینکه
در ماههای گذشته فوق العاده پزشکان پرداخت نشده و وضع
بیمارستانها در پذیرش بیماران مناسب نیست ،تصریح کرد:
«طرح تحول سالمت با اتالف منابع بودجه عمومی کشور
موجب شد که خدمات درمانی مناسب به بیماران معطل

شود و بسیاری از آنها از هم اکنون به خاطر بستری شدن در
بیمارستانهاویافتنداروبعدهامعطلمیشوند».جلودارزاده
در ادامه با بیان اینکه کارگران مرغی هستند که در عزا و
عروسی سر آنها بریده میشود ،تصریح کرد« :منابع درمان
کارگران تنها متعلق به خود آنهاست و از طرفی دولت برای
ارائهخدماتمطلوببهبیمهشدگانسازمانتأمیناجتماعی
موظف است که بدهی خود را بازگرداند اما تاکنون عالوه
بر اینکه این بدهی پرداخت نشده است با طرح مساله ادغام
به کارگران و خانوادههای آنها فشار روانی وارد شده است».
وی در ادامه با اشاره به اینکه مدیرانی دردولت گذشته
با شرایط خاص وارد این سازمان شدهاند و اموال آن را
به غارت بردهاند  ،گفت« :اینکه مدیران تأمین اجتماعی
نتوانستند صندوق را به خوبی اداره کنند دلیل موجهی برای
واگذاری بخش درمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت
نیست .از این رو ما با الحاق داراییهای کارگران به بیمه
سالمت مخالفیم و خواهان آن هستیم که کارگران خود
اموالشان را مدیریت کنند نه اینکه مدیریت آن را به اشخاصی
که ممکن است نیتهای سوء داشته باشند واگذار کنند».
وی با بیان اینکه ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی بازی
کردن با آتش است ،گفت« :عدهای متوجه نیستند که طرح
این مساله بازی کردن با آتش است از این رو به آنها هشدار
میدهیم که به آتش نزدیک نشوند و با آن بازی نکنند».
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به مساله
همسانسازیحقوقبازنشستگانتصریحکرد«:همسانسازی
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با سایر صندوقها حق

اقدام دولت شفافسازی است نه دخالت
در عین حال نایب رییس مجلس در خالل بررسی الیحه
ششم طی تذکری اقدام رییسجمهور در ایجاد حسابی برای
واریز حق بیمه درمان کارگران را مثبت ارزیابی کرد و گفت:
«این اقدام نوعی شفافیت مالی است نه دخالت ،همچنین
سایتی باید راه اندازی شود تا تکلیف پو ل بیمه مردم روشن
شود ».مسعود پزشکیان ،با مثبت ارزیابی کردن اقدام اخیر
رییس جمهور برای ایجاد حسابی جهت واریز پول درمان
حق بیمه کارگران ،اظهار کرد« :بدون شک شفاف کردن هر
نوع معامله و پرداختی اقدامی منطقی است زیرا باید مشخص
شود چه اندازه از مردم پول گرفته میشود و چه میزان از آن
پولبرایاهدافموردنظرهزینهمیشود».نمایندهمردمتبریز،
آذرشهر و اسکو در مجلس دهم ،ادامه داد« :گاهی برخی
گرهها در کارمان از آن جهت رخ میدهد که چگونگی انجام
وظایفمان را به طور روشن و شفاف اعالم نمیکنیم ».این
نماینده مردم در مجلس دهم درباره برخی اظهارات نسبت
به اینکه گفته شده رییس جمهور حق دخالت در چنین
موضوعاتی را ندارد ،تصریح کرد« :این اقدام دخالت نیست
بلکه در واقع نوعی شفاف سازی است؛ حاکمیت موظف
است از حقوق مردم دفاع کند به عنوان مثال نمیتوان بر
اساس تعهدی که مسئوالن به مردم میدهند پولهای اخذ
شده در جای دیگری هزینه شود؛ اگر قرار به چنین تخلفی
باشد چه کسی باید نظارت الزم را انجام دهد؟» نایب رییس
مجلسخاطرنشانکرد«:مگرقراراستتخلفیصورتگیرد
که برخیها از شفافیت هراس دارند؟ در واقع سایتی هم
باید راه اندازی شده تا تکلیف این پولها روشن شود؛ اگر
به نهادی گفته شود که باید دخل و خرجش را روشن کند
آیا دخالت در امور است؟ اگر گرهی در کار نیست پس این
دخل و خرج باید شفاف شود».

واکنش پدر علم نفرولوژی ایران به شیوه واگذاری بخشهای دیالیز دولتی

  لیال شاهی

اقدام وزارت بهداشت خالف اقتصاد مقاومتی است

واگذاری بخشهای دیالیز دولتی به بخش خصوصی نارضایتیهای زیادی را
در پی داشته است .فعاالن این عرصه بر این باروند که این اقدام منجر به کاهش
کیفیت و ارائه خدمات شده و تهدیدی برای سالمت مردم محسوب میشود.
پروفسور بهروز برومند ،پدر علم نفرولوژی ایران که بیش از  50سال در این
عرصه فعالیت داشته در این خصوص واکنش نشان داد و اقدام وزارت بهداشت
را دامن زدن به انحصار دانست و گفت« :باید توجه داشت که انحصار همیشه
تاثیر منفی بر ارائه خدمات خواهد داشت .در صورتی که انحصاری صورت
نگیرد به شرط مدیریت درست حتی میتوان با مجانی کردن و ارزان کردن
برخی خدمات مسائل را حل کرد .اما وزارت بهداشت با اقدامی که انجام داده
است کامال انحصاری عمل کرده است».
وی ادامه داد« :وقتی این مساله انحصاری باشد آن شرکتها هر طور که بخواهند
رفتار میکنند .بزرگترین اشتباه این سیستم این است که کشور را به  10ناحیه
منطقهبندی کرده و یک یا دو منطقه را به یک شرکت واگذار کردهاند .در این
شرایط ما باید بنده این شرکتها باشیم و هر اقدامی که آنها گفتند را انجام دهیم.
باید توجه داشت که انحصار همیشه تاثیر منفی دارد .این انحصار بزرگترین
ریسمان را بر گردن مسئولین وزارت بهداشت و پزشکان میاندازد و همه در
این شرایط مجبور میشوند که تنها از آنها اطاعت کنند».
برومند گفت« :از طرفی این قرارداد طوالنی مدت است که همین مساله بزرگترین
خطر برای این حوزه محسوب میشود .در گذشته به دلیل کمبود صافی واردات

انجام میشد ولی در حال حاضر در کشور صافی حتی بیشتر از نیاز واقعی
تولید شده و به کشورهای دیگر نیز صادر میشود.بنابراین در این شرایط نباید
با شرکتهایی که میخواهند از خارج صافی وارد کنند ،قرارداد منعقد کرد».
پدر علم نفرولوژی ایران با تاکید بر اینکه صافی دیالیز چین و هند از کیفیت
پایینی برخوردار است و قیمت آن کمتر از صافی تولید داخل است ،افزود:
«شرکتی که اجازه دارد در زمینه دیالیز فعالیت داشته باشد میتواند واردات نیز
انجام دهد .باید گفت که این موضوع خالف استقالل اقتصادی کشور است و
ما صد در صد با آن مخالف هستیم.آن چه که ما میخواهیم این است که مجوز
واردات داده نشود ،انحصاری نباشد و تحت نظارت انجمن علمی نفرولوژی
باشد.اگر دیالیز سود داشت که وزارت بهداشت از سود نمیگذشت پس بدانید
ضرر دارد که میخواهد به این شرکتها واگذار کند .راهی که این شرکتها
سودآور شوند این است که جنس بیکیفیت وارد کنند ،پرسنل کمتر تربیت
شده انتخاب کنند و میزان پرسنل کمتر از نیاز واقعی باشد در حالی که طبق
استاندارد به ازاری هر سه بیمار باید یک پرستار باشد».
برومند تاکید کرد« :بخشهای دیالیز باید به کسانی واگذار شود که سابقه این
کار را داشته و در گذشته امتحان خود را داده باشند نه اینکه به هر کسی که از
راه رسید واگذار کنند .مسلما کسانی که تجربه دارند میتوانند با هزینه کمتر و
کیفیت بهتر خدمات دیالیز را ارائه دهند.برخی از این شرکتها هیچ سابقهای
در دیالیز نداشته و در فروش فرآوردههای نفتی بودند که مسلما نمیتواند در
زمینه دیالیز کار کند و مساله مهمتر اینکه تحصیالت این رشته را داشته باشند».
پدر علم نفرولوژی ایران گفت« :اگر در این حوزه تمام شرکتها یا شرکتهای

صاحب صالحیت نیز حضور داشته باشند ما میتوانیم انتخاب کنیم و همین
موضوع باعث میشود که آنها کیفیت کار را افزایش و قیمت را کاهش دهند».
برومند با تاکید بر اینکه این اقدام از نامزدی برای رئیسجمهوری نیز مهمتر
است چون با جان مردم سروکار دارد ،گفت« :باید صالحیت کسانی که این
مسئولیت را بر عهده میگیرند تائید شود .در حال حاضر آقای وزیر میگویند
من حرفم را گفتم و به حرف اضافه گوش نمیکنم معلوم است که در این
شرایط آن شرکت نیز به ما خواهد گفت که حرف اضافه نزنید».
نوذر مرتضوی ،دبیر کنسرسیوم دیالیز ایران نیز در گفتوگو با سپید گفت:
«واگذاریبخشهایدیالیزدولتیبهبخشخصوصیتجربهموفقیدرکشورهای
پیشرفته است .بنابراین در کلیت این ماجرا مشکلی نیست ولی این موضوع باید
بر مبنای چند اصل ساده باشد .اول اینکه به منظور بهبود خدمات رقابت باید
وجود داشته باشد و دوم اینکه برای ارزیابی کیفیت خدمات نظارت درستی
وجود ولی ما در حال حاضر در مواردی که به آن اشاره شد با مشکل مواجه
هستیم .در این مناقصه کشور را به  10منطقه تقسیم کردند که هر منطقه شامل
چند استان میشود و بین  5شرکت خصوصی تقسیم شده است که تعهد
میکند تا  14سال بخشهای دیالیز آن منطقه را اداره کند.این تصمیم باعث
انحصار میشود .وقتی به شما میگویند که فقط باید با یک شرکت کار کنید
هر سرویسی که ارائه دهید چه خوب یا بد ،کاری نمیتوانید انجام دهید.از
طرفی این رشته سود پایینی دارد و وقتی حاشیه سود کاهش یابد آنها مجبور
میشوند که صافی چینی وارد کنند و خدمات کمتر و بی کیفیتی ارائه دهند تا
حاشیه سودشان افزایش یابد».

بیانیه کنسرسیوم دیالیز ایران

در طرح واگذاری بخشهای دیالیز دولتی به بخش خصوصی تخلف شد
سپید :کنسرسیوم دیالیز ایران در پی واگذاری بخشهای دیالیز
دولتی کشور به بخش خصوصی با صدور بیانهای مخالفت
خود را با اقدام وزارت بهداشت اعالم کرد .در متن این
بیانیه آمده است:
«متأسفانه با وجود هشدارهای نمایندگان محترم مجلس شورای
اسالمی،متخصصانانجمننفرولوژيکشورونهادهاینظارتی
در خصوص ایرادات جدی علمی ،قانونی و اجرایی در طرح
«واگذاری بخشهای دیالیز دولتی کشور به بخش خصوصی»،

شاهد این بودیم که روز یکشنبه ۱۲،دی ،۱۳۹۵قرارداد واگذاری
 ۴۷۳بخش دیالیز دولتی بین  ۵۰دانشگاه علوم پزشکی کل
کشور و  ۵شرکت خصوصی منعقد شد.
با تغییرات غیرقانونی که در قرارداد نهایی میان دانشگاهها و
برندگان مناقصه رخ داده است ،این بیم وجود دارد که واردات
بیرویه ملزومات دیالیز آغاز شود و تمام زیرساخت تولید
این ملزومات در کشور را نابود سازد .تخلف اساسی صورت
گرفته در این طرح به شرح زیر است:

جدول مهم ( ۳-۴صفحه  )۳۲در قرارداد امضا شده میان
دانشگاهها و بخش خصوصی با آنچه در اسناد رسمی مناقصه
ذکر شده است ،مغایرت دارد .توضیح آنکه در اسناد مناقصه،
عبارت «صدور مجوز واردات» در تأمین لوازم مصرفی دیالیز
برای شرکتها وجود نداشت ولی با کمال تعجب و برخالف
قوانین رایج کشور ،در قرارداد نهایی امضا شده بین دانشگاهها
و بخش خصوصی این بند اضافه شده است.
به این ترتیب ،عالوه بر اقدام غیرقانونی در تغییر محتوای این

مناقصه ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با تضمین
صدور مجوز واردات برای این شرکتها ،عم ً
ال راه را برای
واردات گسترده ملزومات دیالیز هموار کرده است .حال آنکه
کشور در زمینه تولید باکیفیت این ملزومات خودکفا شده است.
هماکنون تمامی ملزومات مصرفی دیالیز در کشور تولید میشود
و کشور از واردات این کاالها بینیاز است .از آبان  ۱۳۹۳با
افتتاح خط دوم تولید صافی دیالیز در این مجموعه که به اذعان
دکتر رسول دیناروند ،معاونت محترم وزیر بهداشت ،کشور را

در این حوزه به خودکفایی رساند ،صادرات این محصول نیز
آغاز شده است .به گواهی اداره کل تجهیزات پزشکی ،ملزومات
مصرفی دیالیز دارای استانداردهای بینالمللی (13485 ISO
و  )CEهستند و تحت لیسانس کشور آلمان تولید میشوند.
مایه نگرانی و تأسف است که سالی را که با شعار اقتصاد
مقاومتی و حمایت از تولید داخلی آغاز شد ،با نابودی
صنعت تولید ملزومات دیالیز کشور و مجوزهای واردات
به پایان میبرند.
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برای طرح دعوی از این تخلف انتظامی نیازی به شاکی خصوصی نیست

پذیرشبیشازحدبیمارازسویپزشک«تخلف»است
مینا دارابی

رئیس مرکز تحقیقات حقوق و اخالق پزشکی در
توضیح آنچه بهعنوان تخلف انتظامی برای پزشکان
عنوان میشود ،به موضوعاتی اشاره کردهاست که
شاید ساده و کوچک باشند اما بهشدت رایج هستند.
ازجمله مهمترین این تخلفات «پذیرش بیمار بیش
از توان پزشک» و «تجویز خدمات تشخیصی
غیرضروری» است که شاید حتی هزینه زیادی بر
دوش بیمار تحمیل نکند اما بتوان جای خالیاش
را با چند سوال و معاینه دقیقتر پر کرد.
به گفته عباسی،اینکه کسی به این تخلفات شکایت
نمیکند ،به معنای نبود آنها نیست و ازآنجاکه این
جرایم جنبه عمومی دارند برای طرح دعوی نسبت
به آن نیاز به شاکی خصوصی نیست.
محمود عباسی رئیس مرکز تحقیقات اخالق
پزشکی در یک سخنرانی در باب تخلفات انتظامی
و مسئولیتهای پزشکی ناشی از آن ،گفت« :زمانی
که از تخلف انتظامی سخن میگوییم مباحث و
موضوعاتی است که یک سازمان صنفی برای صیانت
از جایگاه خود آن را وضع میکند .درست است
که از جهتی باید به تصویب مجلس هم برسد و
توبیخ متناسب با آنهم در نظر گرفته شود اما توجه
داشته باشید در اینجا این نگاه صنفی است که نقش
ایفا میکند ،اگرچه که ریشه در حقوق شهروندی
و عمومی و کلیتری دارد ».درواقع همانطور که
یک سازمان صنفی ابزاری برای حمایت از اعضای
خود دارد ،به همین شکل هم ضمانتهای اجرایی
برای ایفای وظایف پیشبینی میکند».
او بابیان اینکه متولیان یک سازمان صنفی با وضع
قوانین در زمینه پیگیری تخلفات صنفی درواقع
این پیام را میدهند که اگرچه ما از حقوق اعضای
صنف خود حمایت میکنیم اما در شرایطی که
تخلف از قوانین رخ دهد ،با آن برخورد میکنیم،
افزود« :تخلفات انتظامی با جرایم عمومی فرق
دارد و دو حوزه متفاوت دارد .کسی که برای
تظلم خواهی درنتیجه صدمه و آسیبی که به او
رسیده ،باید به دادگاه مراجعه کند نه در سازمان
نظام پزشکی .بنابراین طرح دعوی از سوی بیماران

خبر

بهنام موذن

در سازمان نظام پزشکی موضوعیت ندارد .چون
نظام پزشکی بهصورت مستقل هم میتواند تخلفات
را پیگیری کند».
معاونحقوقبشرواموربینالمللوزیردادگستری
در توضیح تقسیمبندی قصور و جرایم پزشکی
درمیان جرائم توضیح داد« :جرایم به سه دسته
عمدی (قصد فعل و نتیجه مشخص دارد) جرایم
شبه عمدی (قصد فعل دارد اما قصد نتیجه ندارد)
و دسته سوم (قصد فعل و نتیجه را ندارد) تقسیم
بندی میشود و تخلفات پزشکی و قصور و جرایم
پزشکی که در محاکم عمومی یا دادگستری مطرح
میشود و از آن بهعنوان خطای مدنی ،خطای جزایی
یا تقصیر پزشکی یاد میکنیم؛ حد نازل جرایمی
است که در قانون پیشبینیشده و در همین قسمت
سوم ردهبندی میشود .رسیدگی به این جرایم در
صالحیت مراکز قضایی عمومی است و کسی که
مرتکب آن شود هم باید دیه بپردازد و هم از جنبه
عمومی این جرم باید مجازات شود».

عباسی در توضیح اعمالی که سازمان نظام
پزشکی در صورت وقوع با مرتکبانش برخورد
میکند ،اینگونه توضیح داد« :این اعمال دودسته
میشوند :یک دسته همان شئونات پزشکی است مثل
حفظ اسرار بیمار ،عدم تبلیغ از راههای غیرقانونی،
یکسری دیگر از مواردی که در سازمان با آن برخورد
میشود ،موضوعاتی است که تحت عنوان اصول
پزشکی از آن یاد میکنیم که عدم رعایت آن صدمه
و آسیبهایی به بیماران وارد میکند».
او در ادامه گفت« :گاهی این سوال مطرح میشود
که مگر نمیگوییم کار پزشکی خدمترسانی است،
بنابراین تعقیب پزشک چه معنایی دارد؟ در جواب
به این سوال باید گفت ،تدوین مجازات برای تقصیر
پزشکی برای صیانت از جایگاه پزشکی است.
مصونیت خیرخواهانه یا همان قاعده احسان نیز
تنها درموارد خاصی کاربرد دارد .به این معنا که
اگر فردی در یک هواپیما ایست قلبی کند و یک
پزشک که مسافر همان هواپیماست به کمک بیمار

بشتابد اگر آسیب یا صدمهای به او وارد شود ،پزشک
هیچ مسئولیتی در قبال آسیب واردشده ندارد چون
بر اساس نوعدوستی و خدمت به همنوع دست به
این کار زده است .اما نمیتوان از این قاعده برای
رفع مسئولیت از جامعه پزشکی بهره گرفت».
عباسی با اشاره به اینکه قانون سازمان نظام
پزشکی  28تخلف انتظامی را برشمرده و به
رسمیت شناخته است ،در توضیح و تفسیر آنها
گفت« :عدم بهکارگیری حداکثر تالش برای بهبود
بیمار ،عدم رعایت موازین شرعی ،علمی و قانونی
و سهلانگاری در انجاموظیفه دو مورد از همین
تخلفات است .نقدی که در این زمینه وجود دارد،
مبهم بودن این بند قانونی است .قانون باید به
شکلی تنظیم شود که قابل تفاسیر گوناگون نباشد.
اما بههرحال موازین قانونی به قانون اساسی ،قانون
عادی ،تصویبنامهها ،بخشنامهها دستورالعملها و
باالخره راهنماهای بالینی و پروتکلهای پزشکی
و در برخی موارد هم موازین شرعی گفته میشود
و در مواردی که خأل قانونی وجود داشته باشد
کوریکولوم ها و کتب تخصصی و در مواردی عرف
متخصصان مبنای تصمیمگیری است .سهلانگاری
نسبت به انجاموظیفه هم براساس مواردی است که
از سوی قانون بهعنوان وظیفه تعریفشده شناخته
میشود که پزشکان باید به آن پایبند باشند».
به گفته او ،پذیرش بیمار بیش از توان پزشک یکی
از تخلفات شایعی است که در میان جامعه پزشکی
در حال وقوع است .براین اساس که پزشکان بیش
از سطح توان خود بیماران را درمان میکنند و اگر
این موضوع دنبال نمیشود باید بهحساب متولیان
گذاشته شود .این نوع تخلف نیاز به شاکی خصوصی
ندارد چون جنبه آن عمومی است که مدعیالعموم
آن ،دادستان کل کشور یا متولیان نظام سالمت
هستند .از دیگر موارد تخلف انتظامی میتوان به
انجام اموری خالف شئون پزشکی ،تحمیل مخارج
غیرضروری بر بیمار نظیر تجویز دارو ،ایجاد رعب
و هراس در بیمار ،تجویز داروی روانگردان ،عدم
رعایت تعرفه خدمات درمانی ،استفاده از عناوین
تخصصی انجامنشده و عدم ایفای مسئولیت ناشی
از ادامه درمان بیمار هم اشاره کرد.

تبعات انتقال رشتههای روانشناسی بالینی و سالمت به وزارت بهداشت

مهر :رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ،نسبت به تبعات انتقال
رشتههای روانشناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت،
ابراز نگرانی کرد.
عباسعلی اللهیاری با اشاره به اینکه  ۶ماه پیش وزیر بهداشت طی نامهای
به ریاست جمهوری اعالم میکند که برخی رشتهها در وزارت علوم به دلیل
مشکالتی که دانشجویان در حوزههای بالینی و کلینیکی دارند باید به وزارت
بهداشت انتقال پیدا کند ،اظهار کرد« :اخیرا بحثهایی مطرحشده است که
بر اساس آن دو وزارتخانه بهداشت و علوم کارگروهی را تشکیل دادهاند و
نمایندگانی از این وزارتخانهها تصمیمی مبنی بر انتقال رشتههای روانشناسی
بالینی و سالمت گرفتهاند .هرچند بهطور رسمی مصوبهای از این کارگروه
بیرون نیامد اما مصاحبههای وزارت بهداشت و نوع موضعگیریها خبر از
تصمیمگیری در خصوص انتقال رشتههای روانشناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت میداد».
وی گفت :جلسه فوقالعاده شورای مرکزی سازمان در  ۲۲آذر  ۹۵با دستور بررسی راهکارهای پیشگیری از این
انتقال با حضور نمایندگان وزارت علوم و بهداشت تشکیل شد که طی آن بحثهای مفصلی صورت گرفت و در
آن پیامدهای انتقال رشتههای روانشناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت مطرح شد .در همان
جلسه ،همچنین با تنظیم نامهای به ریاست جمهوری ،نگرانی اعضا جامعه روانشناسی و مشاوره کشور را به ایشان
انتقال دادیم و خواستار عدم انتقال رشتههای روانشناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت شدیم.
همچنین در جلسه دیگری که اول دیماه با حضور مدیران گروه روانشناسی و مشاوره و روسای دانشکدههای

روانشناسی مستقر در تهران برگزار شد ،کارگروهی  ۱۰نفره شکل گرفت که
درنهایت بیانیهای نهایی با توافق همه اعضاء تنظیم شد .این نامه به امضا ۵۰۰
نفر از اعضا هیئتعلمی دانشگاههای کشور رسید که جای تقدیر و تشکر دارد.
روز گذشته نیز روسای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،کمیسیون
فرهنگی مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسات جداگانهای
را برگزار کردیم و ضمن تقدیم بیانیه و ضمائم آن ،توضیحات تکمیلی را در
خصوص اشکال موجود در زمینه انتقال رشتهها به وزارت بهداشت ارائه کردیم.
اللهیاری گفت« :از وزارت بهداشت خواهشمندیم بهجای کمرنگ کردن
ظرفیت رشتههای روانشناسی بالینی و سالمت در وزارت علوم ،باهمت واال
ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایشهای بالینی و سالمت در مقاطع کارشناسی
ارشد و دکترا را افزایش دهد چراکه بر اساس بررسی کارشناسی انجامشده،
کشور ما در مقایسه با کشورهای درحالتوسعه که به ازای هر  ۵۰۰خانوار یک روانشناس یا مشاور دارند ،ما به ازای
هر  ۴هزار و  ۵۰۰خانوار یک روانشناس و مشاور داریم .این در حالی است که این آمار در استانهای محروم به
ازای هر  ۱۵هزار خانوار یک روانشناس یا مشاور است .این آمار در تهران که بیشترین دانشگاههای روانشناسی و
مشاوره را دارد به ازای هر  ۲هزار و  ۵۰۰خانوار یک روانشناس یا مشاور است که انتظار میرود وزارت بهداشت
با تمام توان و ظرفیت به تربیت این دانشجویان برای جبران این خأل بپردازد».
رئیسسازماننظامروانشناسیومشاورکشورباتاییداستقاللدستگاههاخواستاروحدترویهمیانوزارتخانههای
بهداشت و علوم برای کار مشترک در این زمینه شد.

«سپیـــد»

تنهاروزنامهپزشکیخاورمیانه
@sepidonline

فیزیوتراپیستهاکمترین قصور
پزشکی را مرتکب میشوند
باشگاه خبرنگاران جوان :باوجود درگیری افراد جامعه به اختالالت
اسکلتی عضالنی ،کمترین پروندههای قصور پزشکی مربوط به
فیزیوتراپیستها است .سعیدی ،مسئول انجمن فیزیوتراپی تهران
افزود« :حضور فیزیوتراپیستهای کشور با جمعیت حدود  7هزار
نفر در کشور عملکردهای خوبی را به دنبال داشته تا آنجایی که طبق
گزارشها رسیده از سوی متولیان امر کمترین پروندههای قصور پزشکی
از آن فیزیوتراپیست هاست ».او اضافه کرد« :ازآنجاییکه بیشترین فشار
در ناحیه ستون فقرات است باید آموزشهای فیزیوتراپی با اصالح
حرکت فرد وارد عمل شویم تا از صدمات جبرانناپذیر پیشگیری شود».

دانشگاه

خانه ملیگفتوگو در دانشگاهها
راهاندازی شود

مهر :دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت که این شورا دارای
مصوبه خانه ملی گفتگو است که امیدواریم این خانه در دانشگاهها
راهاندازی شود.
مخبر دزفولی صبح در اولین اجالس ملی کمیتههای دستگاهی
کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره دانشگاههای سراسر کشور
در دانشگاه عالمه طباطبایی گفت« :خانه ملی گفتوگو یکی از
مصوبههای شورای عالی انقالب فرهنگی است که عملیاتی نشده
و بر روی زمینمانده است که از روسای دانشگاهها درخواست
داریم این مصوبه را در دانشگاههای خود اجرایی کنند .تسهیالت
الزم برای راهاندازی خانه ملی گفتوگو از سوی شورای عالی
انقالب فرهنگی ،وزارتخانههای علوم و بهداشت ایجاد خواهد شد».
دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی گفت:
«اگر در خصوص اخالق
حرفهای صحبت میکنیم
باید بنیادهای فکری در
این حوزه را شناسایی
کنیم که این امر با ایجاد
کرسیهای نظریهپردازی
محقق میشود» .

انجمن

ایران میزبانکنگره پیوند مغز

استخوانآسیا اقیانوسیه در سال 2017
سپید:میزبانیکنگرهپیوندمغزاستخوانآسیااقیانوسیهدرسال 2017بهکشور
ایران و انجمن پیوند سلولهای بنیادین ایران و مرکز تحقیقات هماتولوژی،
انکولوژیوپیوندسلولهایبنیادینواگذارشد.مرکزتحقیقاتهماتولوژی،
انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادین ،اولین و بزرگترین مرکز پیوند مغز
استخوان ایران است .انجمن پیوند سلولهای بنیادین ایران نیز به ریاست
استاد اردشیر قوام زاده ،بنیانگذار پیوند مغز استخوان در ایران و دبیری
علمی استاد کامران علی مقدم ،میزبان کنگره 2017 APBMTخواهد
بود .این نشست تنها کنگره هماتولوژی در منطقه آسیا است و با حضور
محققان برجسته بینالمللی ،پزشکان ،پرستاران ،متخصصین آمار ،محققان
در زمینه علوم بالینی و آزمایشگاهی بهمنظور بهروزآوری پیشرفتهای اخیر
در زمینه پیوندهای مغز استخوان و افزایش بهبود و درمان بیماران نیازمند
به پیوند مغز استخوان باهدف افزایش کیفیت و کمیت مراکز پیوند مغز
استخوان برگزار میشود.

برای اشتر
اک روزنامه سپید در تهران ،یکصدوس 
یودو هزار تومان
به شماره کارت075680
 6274121140بانک اقتصاد نوین در وجه
نشریه سپید واریز و
شماره فیش واریزی را به همراه آدرس به
تلفن 22887357- 9اعالم نمایید.

اینهزینهاشتراکش 
شماهوفقطدرتهرانمیباشد.
ارسال رو
زنامههرروزصبحباپیک انجاممیشود.
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صـداقـت و دارو
پونه ساالري
داروساز باليني و دانشيار مركز تحقيقات تاريخ و
اخالق پزشكي

سپید :یکی دیگر از تعهدات حرفهای داروسازان تعهد به
صداقت است .الزمه صداقت آن است که در ارائه مراقبتهای
دارویی اطالعاتی که در مورد دارودرمانی در اختیار بیمار قرار
میدهیم صحیح بوده و به دور از هر گونه جهتگیری و از روی
صداقت باشد چرا که عوامل متعددی میتواند بر ارائه اطالعات
تاثیر بگذارند ،اما آنچه مالک عمل یک داروساز حرفهمند قرار
میگیرد نیازها ،خواستهها ،اولویتها و منافع بیمار است .مبنای
ارائه خدمات سالمت منافع بیمار است و بیمار محوری اولویت
اول حرفهمندان سالمت در ارائه خدمات است.
تعهد به صداقت ایجاب میکند که در ارائه خدمات بیمار
محور ،در صورت عدم امکان ارائه اطالعات در زمینهای خاص،
صادقانه موضوع را با بیمار در میان بگذاریم؛ در صورتی که
بیمار توقعاتی بیش از حد مشخص شده در حرفه داروسازی
دارد ،باید صادقانه بیمار را از این امر مطلع کرده و وی را به
همکار مورد نظری که بتواند در مورد خاص او را راهنمایی
کند ارجاع دهیم .تعهد به صداقت نه تنها در ارائه اطالعات
به بیمار حائز اهمیت است بلکه در زمان بروز خطای دارویی
نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است .در کنار این خصوصیت
مهم حرفهای ،توانمندی حرفهای نیز در منشور حرفهایگری
در زمفره تعهدات حرفهای برشمرده شده است.
بر این اساس حرفهمندان خدمات سالمت از جمله داروسازان
موظفند در تمام طول عمر حرفهای خود و مادام که به عنوان
داروساز به اعمال حرفه میپردازند ،دانش و اطالعات حرفهای
خود را به روز کنند .با توجه به پیشرفت روزافزون علم به ویژه
در زمینه داروها ،ساخت داروهای جدید ،کشف اندیکاسیونهای
جدید داروها ،کسب اطالعات جدید در مورد خصوصیات
فارماکودینامیکی و فارماکوکینتیکی داروها ،به روز رسانی دانش
داروسازی از ضروریات حرفهای است .از سوی دیگر نظام
سالمت هم در این راستا موظف است فرایندهای الزم را برای
کسب دانش و آموزش مداوم فراهم کند .بنابراین به نظر میرسد
شرکت فعال حرفهمندان داروسازی در برنامههای بازآموزی و
استفاده مناسب از اینگونه فرصتها وظیفه حرفهای هر داروساز
است .بدون شک دستیابی به دانش روز دنیا در این زمینه خود
ضامن تعهد داروسازان به ارتقا کیفیت خدمات سالمت است که
جنبهای دیگر از تعهدات حرفهای داروسازان را مشخص میکند.
در این راستا داروساز موظف است نه تنها در ارتقا کیفیت
خدماتی که ارائه میکند بکوشد بلکه برنامهریزی و ایجاد
ساختار مناسب جهت بهبود کیفیت خدمات مراقبت دارویی
را نیز به عهده بگیرد.
به همین دلیل همواره حرفهمندان نظام سالمت به ارائه خدمت
به صورت کار گروهی تشویق و ترغیب شدهاند چرا که ارتقا
کیفیت خدمات سالمت فقط به صورت فردی امکانپذیر
نیست و به منظور افزایش اطمینان از ایمنی بیماران ،کاهش
مصرف بیرویه دارو ،مصرف منطقی دارو و خدمات نظام
سالمت الزم است که کلیه اعضای تیم ارائهکننده خدمت
به وظایف خود آشنا بوده و در راه ارتقای کیفیت خدمات
خود بکوشند.

برنامه ایمنی آب آشامیدنی در
راهتصویب

وبدا :رئیس گروه بهداشت آب و فاضالب مرکز سالمت محیط و کار
وزارت بهداشت گفت« :آئیننامه اجرایی برنامه ایمنی آب آشامیدنی به
منظور یکسانسازی و تسهیل در روند اجرای برنامه ،تهیه و به دبیرخانه
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی جهت تصویب ارائه خواهد شد».
غالمرضا شقاقی در کمیته راهبری برنامه ایمنی آب آشامیدنی که به منظور
بررسی روند پیشرفت برنامه در سطح کشور و بررسی چالشهای پیش رو
برگزار شد ،گفت« :وضعیت برنامه در کشور توسط اعضای کمیته مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت ».او با اشاره به کارگاههای منطقهای
آموزشی برگزار شده در شهرهای اراک و یزد ،بر عزم جدی کمیته راهبری
در توسعه برنامه در کلیه استانهای کشور تاکید کرد و افزود« :به منظور
پوشش کامل استانها ،سه کارگاه منطقهای توسط کمیته راهبری تا پایان
سال جاری برگزار خواهد شد و ارزیابی روند اجرای برنامهها در ۱۹
استان مجری برنامه از طریق خود اظهاری ،تشکیل جلسات مشترک با
کمیتههای فنی و ممیزی برنامه ،تداوم خواهد داشت ».در ادامه ،دبیر کمیته
راهبری برنامه ایمنی آب ضمن تاکید بر اجرای برنامه توسط نمایندگان
دستگاههای ذیربط خاطر نشان کرد« :مقرر شد پیش نویس آئیننامه
اجرایی برنامه ایمنی آب آشامیدنی به منظور یکسانسازی و تسهیل در
روند اجرای برنامه تهیه شود و به دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت
غذایی جهت تصویب ارائه شود».

آنفلوآنزای پرندگان پس از گذشت دو ماه همچنان در استانهای کشور در حال گسترش است

ویدا ربانی

هـراس از پـانـدمـی جـهـانـی

حدود دو ماه پیش اولین موارد ابتال به آنفلوآنزای پرندگان
در کشور اعالمشده و این مسئله به اطالع سازمان جهانی
دامپزشکی رسید .چندی بعد با معدم سازی پرندگان آلوده
تصور شد این بیماری کنترلشده است اما بهزودی این
بیماری در استانهای بیشتری بهویژه در استانهای شمال
کشور گزارش شد و آخرین آمارها از شیوع این بیماری
در  9استان حکایت دارد .هرچند تاکنون هیچ موردی از
انتقال آنفلوآنزای پرندگان نوع یا نوع  H5N8به انسان
گزارش نشده است اما با توجه بهسرعتی که این بیماری در
انتقال دارد درصورتیکه این انتقال صورت بگیرد میتواند
یک پاندمی جهانی با مرگومیر باال را رقم بزند.
برگزاری جلسه مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان که بعدازظهر یکشنبه به ریاست معاون اول
رییسجمهور برگزار شد نیز حاکی از اهمیت شیوع این
بیماری است.
معاوناولرییسجمهوردراینجلسهبااشارهبهاهمیت
سالمت و بهداشت مردم و نیز حمایت از تولیدکنندگان دام
و طیور ،بر همکاری همه دستگاهها و نهادهای اجرایی در
موضوعمقابلهبابیماریآنفلوآنزایحادپرندگانتاکیدکرد.
در این جلسه مسئوالن سازمان دامپزشکی و وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشی درباره
نحوهشیوعویروسآنفلوآنزایفوقحادپرندگان«»H5N8
در سطح جهان و ایران ارائه کردند .بر اساس این گزارش
شیوعاینویروستأثیراتیبرمقولهبهداشت،اقتصادداخلی
و تجارت بینالمللی خواهد داشت اما تاکنون موردی از
ابتالی انسان به آن گزارش نشده است .افزایش سطح
پوشش بیمهای ،پرداخت خسارت به واحدهای پرورش
طیور صنعتی ،ممنوعیت صید و شکار پرندگان وحشی
و تأمین اعتبارات الزم برای عملیات مبارزه با بیماری از
مهمترین درخواستهای مطرحشده در این جلسه بود.
زیستگاههای تاالبی و حیاتوحش
خط اول پیشگیری از گسترش آنفلوآنزای پرندگان

مجید خرازیان مقدم ،مدیرکل دفتر تنوع زیستی و
حیاتوحشسازمانحفاظتمحیطزیستدرگفتوگوبا
«سپید» بابیان اینکه بیماری آنفلوآنزایی که امسال شایع شده
تحت تیپ  H5N8است ،میگوید« :بر اساس شواهد و
آنگونه که سازمان دامپزشکی میگوید ظاهرا ً این بیماری
از طریق پرندگان مهاجر وارد کشور شده است .اگر این
موضوع صحت داشته باشد با توجه به اینکه ساالنه بیش
از دو میلیون قطعه پرنده مهاجر آبزی در فصل پاییز و
زمستان وارد کشور ما میشود و چیزی حدود  250سایت
و زیستگاه تاالبی وجود دارد که این پرندگان در آن زمستان
گذارانیمیکنند،مابایدزیستگاههایتاالبیوحیاتوحش
را بهعنوان خط اول پیشگیری از گسترش آنفلوآنزای

پرندگان بدانیم».
خرازیان مقدم با تأکید بر اینکه سازمان محیطزیست
در اولین اقدام بنا به درخواست سازمان دامپزشکی شکار
و صید پردگان وحشی را تا اطالع ثانوی ممنوع کرده
است ،میگوید« :این ممنوعیت همچنان نیز ادامه دارد و ما
حفاظتفیزیکیزیستگاههایتاالبیومراکزتجمعپرندگان
آبزی را حاضر تشدید کردهایم .اگر مشکوک به بیماری
باشیم با توجه به دستورالعملهایی که دفتر حیاتوحش
و آبزیان آبهای داخلی سازمان محیطزیست به ادارات
کل محیطزیست استانها اعالم کرده است ،عمل شده
و الشهها را امحا بهداشتی میکنند تا از گسترش بیماری
جلوگیری شود».
خرازیان مقدم بابیان اینکه این پرندگان از اروپا و جنوب
شرق آسیا و مناطق مختلفی به ایران میآیند ،میگوید:
«گونههای مختلف پرندگان مسیرهای مهاجرتی مختلفی
دارند .اما در حال حاضر مشخص است که در هفت تا
هشت کشور اروپایی در دو تا سه ماه گذشته ویروس
تحت تیپ  N5H8شیوع پیداکرده است».
وی ادامه میدهد N5N1« :ویروسی بود که سال
گذشته شیوع پیدا کرد .هرسال ممکن است یک نوع
جدید از ویروس در کشور شیوع پیدا کند .تحت تیپی
که ما امسال به آن موجه هستیم  .N5H8خوشبختانه
مواردی از انتقال این ویروس به انسان گزارش نشده
است .اما بهعنوان اقدام پیشگیرانه ما توصیه میکنیم که
افراد بههیچوجه با الشه پرندگان وحشی تماس نداشته

باشند و از خرید گوشت پرنده وحشی و حتی پرنده
وحشی زنده نیز خودداری شود».
لزوم جمعآوری بازارچههای فروش پرندگان
مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیاتوحش سازمان
حفاظت محیطزیست با تأکید بر اینکه یکی از اقداماتی
که در حال حاضر الزم است که صورت بگیرد جمعآوری
بازارچههایی است که در آنها پرندگان وحشی به فروش
میرسد،میگوید«:بهویژهدراستانمازندران،بازارچههایی
که پرندگان وحشی را خریدوفروش میکنند باید تعطیل
شود.معاوناولرئیسجمهورینیزخواستارهمکاریهمه
دستگاههای ذیربط بهویژه برای جمعآوری بازارچههایی
شده به وند که در استانهای شمالی بهویژه در مازندران
و فریدونکنار وجود دارد ،که این پرندگان وحشی را
خریدوفروشمیکنند.گرچهمااعتقادداریماگرممنوعیت
شکار پرندگان وحشی به خوبی اعمال شود دیگر پرندهای
وجود نخواهد داشت که در این بازارچهها توزیع شود».
آنفلوآنزای پرندگان در حال پیشروی استان
به استان
مسعود مردانی ،عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا و
هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با «سپید»
بابیان اینکه تا دو ماه پیش هیچ موردی از این بیماری در
ایران وجود نداشت تا اینکه دو مرغداری صنعتی در مالرد
متوجه بروز این بیماری شدند ،میگوید«:خوشبختانه

با معدوم کردن  400هزار قطعه مرغ ،تصور شد این
بیماری کنترلشده است و به سازمان دامپزشکی جهانی
اطالع دادند و اعالم کردند که این بیماری را در همان
محدوده کنترل کردهاند .چیزی نگذشت که متوجه شدیم
که هفت استان درگیر شده و آخرین آمار نیز که مربوط
به سه تا  4روز پیش است نشان میدهد  9استان درگیر
آنفلوآنزای پرندگان شده است».
مردانی با تأکید بر اینکه نوع جدید این بیماری تاکنون
نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا از پرندگان به
انسان انتقال پیدا نکرده است ،میگوید« :این بیماری
استعداد بسیار زیادی دارد که به انسان منتقل شود .با
توجه بهسرعتی که این بیماری در حال شیوع بین
پرندگان است اگر ابتالی انسان صورت بگیرد ،ممکن
است فرم جدید از آنفلوآنزا را رقم بزند».
اینمتخصصعفونیادامهمیدهد«:عدهایازمحققان
میگویندگویند H5N8شایدبستریبرای H1N1باشد
و اگر با  H1N1امتزاج پیدا کند ،ممکن است ویروسی
جدید ایجاد شود که میتواند به یک آندمی جهانی
تبدیلشده و مرگومیر باالیی را به همراه داشته باشد».
این عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی در
پایان میگوید« :بعد از آنفلوآنزای آندمیک که در سال
 2009ایجاد شد ،این بیماری روزهای آخر خود را
میگذارند و خطر آندمی ندارد ،اما خطر آنفلوآنزای
پرندگان همیشه احساس میشده است .به همین دلیل
بایدبه دقت این مسئله را موردتوجه قرار بدهیم».

هیچ محصول ارگانیکی در ایران تولید نمیشود
ایرنا :مشاور تغذیه برنامه جهانی غذا در سازمان ملل با انتقاد از تبلیغات منحرفکننده در خصوص برخی
محصوالت غذایی گفت« :هیچ محصول ارگانیکی در ایران تولید نمیشود».
عزیز اهلل کمال زاده افزود« :با توجه به اینکه در تولید محصول ارگانیک
باید از ابتدا کلیه مراحل تولید بدون استفاده از سم و کود انجام شود هیچ
محصولی با نام محصول ارگانیک در کشور تولید نشده است».
وی گفت« :تبلیغاتی که در این خصوص انجام میشود یا عوام فریبی است
یا در برخی مراحل تولید محصول از سم استفاده نشده است برای مثال مرغ
سبز در کشور داریم ولی مرغ ارگانیک تولید نمیشود».
این مشاور تغذیه با بیان اینکه برخی افراد با ادعاهای خود قصد سوء استفاده
از مردم را دارند گفت« :محصوالت وارداتی نیز دلیل بر ارگانیک بودن نیست
و ممکن است بر خالف آرمها و تبلیغاتی که میشود این مواد غذایی نیز
دارای مشکالتی باشد و ارگانیک محسوب نشوند».
وی همچنین از تجویزهای بیمورد برخی افراد با عنوان طب سنتی انتقاد

خبر

کرد و اظهار کرد« :برخی افراد با عنوان طب سنتی به مردم پیشنهاد میکنند به جای شیر از بادام برای
تامین کلسیم مورد نیاز بدن استفاده کنند این در حالی است که تنها
 5درصد کلسیم بادام جذب میشود اما  60درصد کلسیم موجود در
شیر جذب میشود».
کمال زاده این تبلیغات بیمورد را خیانت به طب سنتی دانست و
گفت« :مهمترین منبع تامین کلسیم در بدن شیر است».
مشاور تغذیه برنامه جهانی غذا در سازمان ملل با تأکید بر اینکه
مواد غذایی ایمن باید در اختیار مردم به صورت عادالنه باشد ،گفت:
«متاسفانه برخی تبلیغاتی که از مواد غذایی میشود و گفته میشود فالن
مواد غذایی مصرف نشود باعث ایجاد ترس شده و مردم از مصرف
مواد غذایی ترس دارند ،لذا مسئوالن باید در تولید مواد غذایی سالم
کوشا باشند تا مردم بدون دغدغه و با خیالی آسوده نسبت به مصرف
مواد غذایی اقدام کنند».

ابالغ بخشنامه تامین تجهیزات پزشکی از تولیدات داخلی

ایفدانا :رئیس سازمان غذا و دارو با ابالغ بخشنامهای به دانشگاههای
علوم پزشکی از آنها خواست تا در تامین نیازهای تجهیزات پزشکی
مراکز درمانی ،تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند.
این بخشنامه با موضوع «الزام در اولویت قرار گرفتن تامین نیازهای
مراکز درمانی از تولیدات داخلی» ابالغ شد.
رسول دیناروند ،رئیس سازمان غذا و دارو در این بخشنامه تاکید
کرد« :بر اساس ابالغیه ریاست جمهوری و
مقررات هیئت وزیران و سیاستهای کلی
تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
و اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی رهبر
معظم انقالب  ،تامین نیازهای مراکز درمانی از
تولیدات داخلی با کیفیت در اولویت قرار دارد».
دیناروند در این بخشنامه تصریح کرد:
«الزم است همه مراکز درمانی تابعه دانشگاه
علوم پزشکی نسبت به خرید کاالهای تولید

داخل دارای پروانه ساخت معتبر از این سازمان اقدام کنند و صرفا
کاالهایی که بر اساس مندرجات وب سایت اداره کل تجهیزات و
ملزومات پزشکی به آدرس  www.imed.irدارای پروانه ساخت
معتبر است ،خریداری کنند».
وی در بخشنامه یاد شده افزود« :بدیهی است تمام داروخانههای
عرضهکننده ملزومات پزشکی مستقر در مراکز درمانی دولتی نیز
مشمول این دستورالعمل هستند».
 40درصد بازار تجهیزات پزشکی
کشور از تولیدات داخلی و  60درصد
از لوازم پزشکی وارداتی تامین میشود
و سازمان غذا و دارو در نظر دارد که در
چند سال آینده این نسبت را برعکس
کند .همچنین رسیدن به  60درصد سهم
بازار داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی
از اهداف برنامه ششم توسعه است.

اختراعکیت تشخیصکیفیت

شیر با مواد گیاهی در زاهدان

ایرنا :مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان گفت« :فریده
بارانی ،دانشجوی کارشناسی رشته مامایی این دانشگاه برای نخستین بار
در کشور موفق به اختراع کیت تشخیص کیفیت شیر با استفاده از مواد
گیاهی شد ».محمد الیاس مسلم پور گفت« :این کیت از یک نوع ماده
گیاهی ساخته شده که با ریختن چند قطره شیر روی آن با تغییر رنگ
فاسد یا سالم بودن شیر را مشخص میکند ».او ادامه داد« :با توجه به اینکه
تشخیص شیر سالم از طریق جوشاندن یا آزمایش در مرکز تخصصی با
استفاده از نیروهای کارآمد امکانپذیر است با این اختراع که حدود پنج
سال روی آن کار شده همه افراد میتوانند به راحتی با کمترین هزینه اقدام
به این کار کنند ».مسلم پور با بیان اینکه این اختراع هماینک در مرحله
ثبت قرار دارد گفت« :برای محافظت کیت در مقابل نور مراحل تخصصی
این اختراع نیز در دست اقدام است ».مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زاهدان خاطر نشان کرد« :این اختراع به این شکل تاکنون در کشور
وجود نداشته است.

روزان مه
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شهیندخت موالوردی در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان با اشاره به تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت« :این الیحه در دولت دهم ارائه شد ،اما بخش
قضایی آن مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار خارج شد ».وی ادامه داد« :با پیگیری قوه قضائیه و برگزاری جلسات مکرر از سوی دولت  ۱۰ماده
قضایی این الیحه به قوه قضائیه سپرده شد ،اما پس از منفک کردن بخش قضایی متوجه شدیم که بخش باقیمانده از الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که در
دستور کار دستگاهها قرار دارد ،هماهنگ نیست ».معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد که پیشنهاد راهاندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت
ارائه شد و همزمان پیشنویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح پیشنهاد شد .موالوردی بابیان اینکه کمیسیون لوایح معتقد بود الیحه تأمین امنیت
زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود ،خاطرنشان کرد« :پس از برگزاری جلسات با سازمان مدیریت و برنامهریزی به این نتیجه
رسیدیم که امکان ادغام الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد؛ بنابراین با انجام اقدامات کارشناسی الیحه تأمین
امنیت زنان در برابر خشونت را مورد بازبینی قرار دادیم که در حال حاضر این الیحه به مراحل پایانی خود رسیده است ».او ادامه داد« :بخش مدنی این الیحه مورد
تقویت قرارگرفته و با توجه به رویکرد دولت بازنگری میشود .سند پشتیبان الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آمادهشده است که در این راه  ۲۵۰مقاله و ۵۰
پایاننامه فارسی موردبررسی قرارگرفته است ».موالوردی اضافه کرد که در الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راهاندازی کمیته تأمین امنیت زنان و ایجاد
صندوق حمایت از زنان بزه دیده ارائهشده است .معاون رئیسجمهور بابیان اینکه تغییر در وضع موجود تنها با چند مادهقانونی انجام نمیشود ،گفت« :باید بهموازات
تغییر قانون پیشبینیهای پیشگیرانه و حفاظت از خشونت دیدگان را مدنظر قرار دهیم که این موارد میتواند شامل راهاندازی خانههای امن و خط تلفنی بحران شود».

حوادث

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری تهران گفت« :نشست
زمین به دلیل حفر غیرمجاز چاه در بازار
سبزهمیدانمنجربهتخریبچندینبابمغازه
و مصدومیت یک نفر در این حادثه شد ».سید
جالل ملکی افزود« :حوالی ساعت  23شب
گذشته حادثه نشست معبر و تخریب چندین
مغازه در بازار سبزهمیدان تهران به سامانه
 125اعالم و ماموران  4ایستگاه آتشنشانی
به محل اعزام شدند ».وی اظهار کرد« :این
حادثه در یک کوچه  4متری واقع در سرای
خورشیدبازار سبزهمیدان روی دادکهنشست
زمین منجر به تخریب چندین مغازه در این
محدوده شد ».ملکی با اشاره به اینکه افزود:
«بوی فاضالب منتشرشده در منطقه پس از
ریزش دیواره چاه و نشست زمین ،ماموران
آتشنشانیرامتوجهوجودفاضالبدرمحل
حادثه کرد ».سخنگوی سازمان آتشنشانی و
خدماتایمنیشهرداریتهرانبابیاناینکهدر
این حادثه سقف و کف تعدادی از مغازههای
این بازار در حادثه دچار تخریب شدند ،علت
حادثهراحفرغیراصولیچاهدرمحلوریزش
دیواره و کف معبر اعالم کرد.

قتلکتابفروشخیابان
صوراسرافیل
ساعت  12ظهر روز دوشنبه خبر قتل مرد
مسنی در خیابان فردوسی به مأموران پلیس
اعالم شد ،سپس تیمی از مأموران کالنتری
 148انقالب اسالمی درصحنه جرم حاضر
شدند .با اعالم مراتب این قتل به بازپرس امور
جنایی تهران ،وی به همراه اکیپ تشخیص
هویت اداره آگاهی درصحنه جرم حاضر شد؛
بررسی ابتدایی حاکی از آن بود که مقتول
مرد شصتوچهارسالهای است که در خیابان
صوراسرافیلمغازهکتابفروشیداشتهوبراثر
ضربات جسم سخت به سر در منزلش به قتل
رسیده است .در ادامه تحقیقات ،کارآگاهان
سراغ دختر مقتول رفتند و وی در اظهاراتش
به مأموران گفت« :سالها پیش پدر و مادرم از
هم جدا شدند و من همراه با پدرم به در این
ساختمان (محل وقوع قتل) زندگی میکردم،
حدود ساعت  12به منزل پدرم مراجعه کردم
اما هر چه در زدم ،پدرم در را باز نکرد به همین
دلیل وارد خانه و با جسد پدرم مواجه شدم».
پسازاین اظهارات ،جسد مقتول برای تعیین
علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد
و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عامل
اینقتلتوسطمأمورانادارهدهمپلیسآگاهی
تهران ادامه دارد.

اعتیاد ،خیانت و ساعتی  19طالق
ناصر صبحی ،مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعالم اینکه جوانان و زوجهای جوان مهارتهای
الزم ارتباطی را آموزش ندیدهاند ،گفت« :به همین دلیل در هر ساعت  19طالق و در یک شبانهروز  450طالق در کشور رخ میدهد ».او با تأکید بر
اینکه برای رفع این مسائل باید از روش علمی بهره برد ،ادامه داد« :نباید تنها مسائل زندگی را با یافتههای شخصی رفع کنیم و نیاز است از مشاوران بهره
گرفت ».صبحی با تأکید بر اینکه ازدواج بر روی سالمت انسان تأثیرگذار است ،گفت« :افزایش طول عمر ،بهبود سالمت روان از اثرات ازدواج موفق
است .اگر خانوادهها سالمت روان نداشته باشند جامعه نیز دچار بحران میشود ».مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده معاونت جوانان وزارت ورزش
و جوانان با اعالم اینکه جوانان در هنگام ورود به زندگی مشترک هیچ مهارتی ازنظر شیوه برخورد با مسائل زندگی ندارند ،گفت« :آگاهی از مهارتهای
پیش از ازدواج ،حین و پس از ازدواج ضروری است ».او با اعالم اینکه مالک زنان و مردان برای انتخاب همسر با یکدیگر متفاوت است ،گفت:
«مالکهای اصلی مردان در انتخاب همسر ،زیبایی ظاهری و زنان شخصیت همسرشان برای ازدواج است ».صبحی با تأکید بر اینکه دختران و پسران
پیش از ازدواج باید بدانند از یکدیگر چه سؤالی بپرسند ،گفت :این مهارتها باید به جوانان آموزش داده شود .این روانشناس یکی دیگر از موضوعات
مهم در امر ازدواج را آگاهی طرفین از وظایفشان اعالم کرد و ادامه داد« :برخی از جوانان وقتی به زندگی مشترک وارد میشوند هیچ اطالعات و آگاهی
از وظایفشان در زندگی مشترک ندارند ».صبحی عالقه طرفین به یکدیگر ،شناخت ،اقتصاد خانواده و همچنین روابط جنسی را از مسائل مهم در ازدواج
اعالم کرد و گفت« :بر اساس آمار پس از اعتیاد ،خیانت زناشویی بیشترین عامل طالق است».

خبرخوان

منازعات کالمی مسئوالن شهری وارد فاز جدیدی شد!

شورا علیه شهردار

تخریبچندمغازهبراثر
نشستزمین
در  سبزهمیدان

رحمتاهلل حافظی ،رئیس کمیسیون سالمت
شورای شهر تهران صبح روز گذشته در تذکر
پیش از دستور خود در سیصد و هجدهمین
جلسهشورایشهرتهرانبابیاناینکهگزارشهای
حسابرسی از شهرداری تهران در اختیار افکار
عمومی قرارگرفته است ،گفت« :مردم از این
گزارشها متعجب شدهاند و ما بهعنوان اعضای
شورا نظارهگر هستیم».
او بابیان اینکه درواقع اعضای شورا در برابر
تخلف و انحراف شهرداری تنها نظارهگر هستند
و آن را تأیید میکنند ،ادامه داد« :حدود یک سال
و نیم قبل مدیر روابط عمومی شهرداری تهران
به یکی از اعضا توهین کرد و واکنشی از شورا
دیده نشد و نتیجه این عدم واکنش این شد که
بعد از مدتی رئیس این فرد یعنی شهردار به
برخی از اعضا توهین میکند».
رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران
بابیان اینکه سال گذشته نامهای برای رسیدگی
به توهین مدیر روابط عمومی شهرداری نوشته
شد و  30نفر از اعضا آن را امضاء کردند و مقرر
شد که یکی از کمیسیونهای تخصصی موضوع
را رسیدگی کند ،گفت« :متأسفانه هنوز گزارشی
در مورد نتیجه این بررسیها واصل نشده است».
روز دوشنبه محمدباقر قالیباف ،شهردار
تهران در مراسم بهرهبرداری از  65واگن قطار
و لوکوموتیو مترو در پاسخ به انتقادات چند هفته
گذشتهدربارهترافیکشبانهتهرانوبرخیسخنان
درباره ترافیک مصنوعی گفت« :ساخت عبارت
ترافیک مصنوعی به عقل جن هم نمیرسد.
نمیتوان کلمه انسان به آنها گفت؛ چراکه
هیچکسی ترافیک ساختگی درست نمیکند و
این کلمه از آن دسته حرفهایی است که وقتی
قافیه تنگ میآید و دیگر صحبتی ندارند ،مطرح
میکنند و این حرف درستی نیست و این تهمت

و دروغی است که زدهشده است».
حافظی در ادامه سخنانش شهردار تهران را
خطاب قرار داد و با اشاره به سخنان روز دوشنبه
شهردار تهران در مراسم بهرهبرداری از  65واگن
که در مورد ترافیک ساختگی صحبت کرده بود،
گفت« :آقای شهردار حق با شماست .برخی از
اعضای شورای شهر انسان نیستند چراکه هیچ
انسانی نمیتواند اجحاف به مردم و انحرافات
از مصوبات شورا را ببیند و استمرار حضور
شما در این مسند را تحمل کند».
به گفته او ،اگر ما بهعنوان نماینده مردم در
صیانت از حقوق مردم درست رفتار میکردیم
شاهد این اتفاق نبودیم و باید بگویم ادب مرد
به ز دولت اوست.
تعیین تکلیف پرونده کارواش سعادتآباد
همچنین در این جلسه دو نفر از اعضای
شورای شهر نسبت به تعلل ششساله شهرداری
درساختدومناره،تعیینتکلیفپروندهکارواش
سعادتآباد و روند تخریب طبقه هفتم پاساژ
عالءالدین تذکر دادند.
ابوالفضل قناعتی بابیان اینکه یک سال از واقعه
مسجد قدس در شهرک غرب میگذرد ،گفت:
«یک سال پیش شاهد حادثه کارواش در این
منطقه بودهایم اما تاکنون گزارش بررسیهای آن
ارائه نشده و باید پرونده کارواش سعادتآباد
هر چه زودتر تعیین تکلیف شود».
او همچنین با اشاره به روند تخریب طبقه
هفتم پاساژ عالءالدین ،ادامه داد« :متأسفانه بر
اساس قانون مالک پاساژ باید تا اول مهرماه
نسبت به تخریب طبقات اضافه اقدام میکرد اما
این مهم محقق نشد و نهایتا با دستور دادسرای
ناحیه  ،7شهرداری منطقه رأسا وارد تخریب
شد که پیشنهاد میشود ترتیبی صورت گیرد
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تا طی  20روز آینده بازدیدی توسط اعضا و
خبرنگاران از روند تخریب پاساژ عالءالدین
صورت گیرد».
مهدی چمران هم در جواب این حرف قناعتی
گفت« :مرتب موضوع تخریب طبقه اضافی را
پیگیری میکنیم اما به دلیل شکایت مغازهداران
طبقات پایینی مبنی بر اینکه قلعوقمع باعث
ایجاد خساراتی به آنها شده است ،شورای
تأمین شهر مدتی تخریب را متوقف کرد؛ اما
مجددا با رایزنیهای انجامشده این مهم در
حال انجام است که هر روز از طریق شهردار
منطقه در جریان نحوه تخریب قرار میگیریم».
در ادامه این جلسه همچنین ،محسن سرخو
در دفاع از مجتمع تجاری کورش عنوان کرد
که  25درصد از فروش فیلمها در سینماهای
این مجتمع صورت میگیرد .جای سؤال است
که باوجود تأثیرگذاری مجتمعهای چندمنظوره
چرا بستههای تشویقی الزم برای ساخت این
مجتمعها در مراکز مختلف تهران و کم برخوردار
داده نمیشود.
رئیس کمیته حملونقل شورای شهر تهران
بابیان اینکه به دلیل فرسودگی ،ریزدانگی و تراکم
باالی جمعیت در مناطق جنوبی تهران متأسفانه
افراد مایل به ساختوساز در این مناطق نیستند،
گفت« :شهرداری تهران در بحث فرهنگسازی
کوتاهی کرده و باید بگویم که تبلیغات فرهنگی
فقط چاپ بیلبورد نیست بلکه شش سال است
که شهرداری باید برای مسجد امام سجاد (ع)
در فلکه صادقیه تنها دو مناره بسازد که هنوز
این کار را انجام نداده است».
احتمال قطع  260درخت در مسیل گیشا
محمد حقانی ،رئیس کمیته محیطزیست
شورای شهر تهران در سیصد و هجدهمین

جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به نامه
اهالی مسیل گیشا/نصر ،گفت« :اهالی در نامهای
اعالم کردند که شهرداری میخواهد در حریم
مسیل پارکینگ بسازد این در حالی است که
در مسیل حدود  200درختچه وجود دارد».
او بابیان اینکه احتمال قطع  260درخت
توسط شهرداری در راستای ساخت این
پارکینگ وجود دارد ،ادامه داد« :احداث
پارکینگ در این محل اشتباه است چراکه
موجب تضییع حقوق شهروندان میشود و
دوباره قضیه پل صدر که ساخت طبقه دوم
آن حقوق شهروندی را زیر سؤال برده مطرح
میشود».
رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر
تهران بابیان اینکه ساخت این پارکینگ در
این محل بدون مطالعه و عدم ارائه پیوستهای
الزم بوده است ،گفت« :شورا باید مانع انجام
این پروژه شود و از وزارت نیرو میخواهیم
که به این موضوع ورود کنند».
او همچنین از تخریب باغ  47هکتاری
منظریه و اردوگاه شهید باهنر خبر داد و گفت:
«متأسفانه با خبر شدیم که یکی از بانکها
میخواهد در قسمتی از این باغ ساختوساز
انجام دهد و طی مکاتبهای که این بانک و
وزارت آموزشوپرورش با شهرداری داشتهاند
به آنها گفتهشده که این پهنه ،پهنه سبز و
حفاظت ویژه است و اجازه تغییر کاربری
داده نمیشود».
رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر
تهران بابیان اینکه دوباره پای بانکها در
ساختوسازهای شهری بازشده است ،ادامه
داد« :این باغ  47هکتاری تقریبا آخرین بازمانده
طبیعت این منطقه است و نباید اجازه جوالن
دادن بانکها در این منطقه را بدهیم».

علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت « :نرخ مشارکت اقتصادی
در کل کشور در تابستان امسال نسبت به
تابستانسالگذشته 1/5درصدافزایشیافته
است .به عبارتی ،نرخ مشارکت اقتصادی
در تابستان امسال  40/4درصد اعالمشده؛
این نرخ در بین مردان  64/9درصد و زنان
 15/9درصد است .آمارها نشان میدهد
که نرخ مشارکت اقتصادی در زنان نسبت
به مردان بیشتر افزایشیافته؛ بهطوریکه
نسبت به تابستان سال  1395نرخ مشارکت
اقتصادی زنان  2/2درصد و مردان 0/8
درصد رشد پیداکرده است».
حسین نحوینژاد معاون توانبخشی
سازمان بهزیستی گفت« :هدف بهزیستی،
مناسبسازی  500هزار خانه برای معلولین
است که برای هر خانه یکمیلیون تومان
هزینه نیاز است که برابر با  500میلیارد
تومان میشود و این اعتبار با بودجه
توانبخشی که  600میلیارد تومان است
برابری میکند ،بنابراین  160میلیارد تومان
در سال میخواهیم تا حداقل نیاز معلوالن
را در بحث تجهیزات توانبخشی برآورده
کنیم .بخشی از وابستگی معلوالن به این
است که امکان حملونقل و جابجایی را
در منزل ندارند ،شاید اگر این شرایط
فراهم باشد ،حتی نیاز به مراقب نداشته
باشند» .
بهمن کشاورز ،رییس اتحادیه
سراسری کانونهای وکالی دادگستری
ایران گفت« :واقعیت نامطلوب و تاسف
برانگیز این است که خشونت علیه خانمها
به اشکال و صور گوناگون در کشور ما
موجود و متأسفانه فراوان است و کثرت
موارد در حدی است که قابلاغماض
نیست .لفظ خشونت بهتنهایی و
بهخودیخود مفهومی منفی و ناخوشایند
دارد ،اما ترکیب خشونت علیه زنان
تکاندهنده است .بهویژه وقتی این عبارت
در کشور ما یعنی جایی که جز موارد
خاص و به دالیل خاص همواره منبع و
منشاء مدارا و خردگرایی و دوستی و
تحمل است بهعنوان پدیدهای بومی و
موجود شنیده شود ،اما ما را از پذیرش
واقعیتها هرچند تلخ و نامطبوع باشد
گریزی نیست .در قدم اول ما با مشکل
تعریف مواجه هستیم که این خشونت
تعریفش چیست و بعد در مورد مصادیق.
ما درزمینه ساختاری و قوانین و عرف
محلی ،مصادیق و تعاریف مختلفی
میتوانیم از خشونت تعریف کنیم که هدف
این خشونت اعم از لفظی و خشونت
فعلی و رفتارهای انفعالی خانمها هستند.
اینکه در کشور ما این مقوله مطرح باشد
جای تأسف است و امیدوارم بهجایی
برسیم که دیگر وجود نداشته باشد».

بهترینهدیه

بیش از  345 000جلد تا کنون منتشر شده است پرتیراژترین

کتاب سالمت و پزشکی

در طول تاریخ طب در ایران
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درنگ

باید مباحث درمان و آموزش
را از هم جدا کنیم

این نگرانی وجود دارد که در میانه کار اگر بودجه کافی فراهم نشود آنوقت روند
درمانی بیماران با مشکل روبهرو میشود ،بیمارانی که عادت کردهاند ،بهصورت رایگان
خدمات درمانی را از بیمارستانها دریافت کنند این بار وقتیکه بیایند و مجبور به
پرداخت هزینه شوند بهنوعی با نارضایتی روبهرو خواهیم شد .دغدغه ما این است
که این طرح با شکست مواجه نشود.

سپید :نظر شما راجع به طرح تحول سالمت چیست آیا با این طرح موافقید؟
موافق بودن یا نبودن از دو زاویه قابلبررسی است ،یکی از دید بیماران و یکی هم از
دید باتجربههای این عرصه .از دید بیماران باالخره اگر طرح تحول سالمت درست
تعریف و اجرا شود طرح خوبی است اما از منظر افراد باتجربه عرصه پزشکی همیشه

سپید :با توجه به اینکه االن بیمهها توانایی الزم در پوششدهی این طرح را ندارند
و این طرح از نظر پوشش بیمه قطعا چالش وزیر آینده بهداشت و وزارتخانه
خواهد بود میخواستم از شما بپرسم با توجه به تجربهتان ،آینده این طرح را
چگونه میبینید؟

با پارسا نژاد پس از سی سال تدریس دانشگاه

من سال  1332در جهرم به دنیا آمدم ،دوران دبستان و دبیرستان در
جهرم گذشت و در همان شهر هم فارغالتحصیل دوران متوسطه
شدم ،سالهایی که در کنار درس و مدرسه به موسیقی ،سینما و
تئاتر هم خیلی عالقهمند بودم.

بزرگترین دستاورد زندگی ام راه اندازی بخش ها

سپید:آن زمان شرایط برای اشتغال به این امور در جهرم مهیا بود؟
بله آنقدری که در جهرم استاد موسیقی وجود داشت در تهران نبود.
سپید :چه سازی را دوست داشتید؟
هم ویولن و هم سنتور را دوست داشتم که نزد استاد حساس
یاد گرفتم .بعد به تئاتر روی آوردم و کال این موضوعات در کنار
تحصیل کار فوقبرنامه من در آن دوران بود.
سپید :موسیقی را در حد حرفهای یادگرفته بودید؟
خیر.
سپید :شغل پدرتان چه بود؟
پدرم تاجر بودند یک تاجر کوچک ،تاجر بینالمللی که نه اما بیشتر
با دبی مراوده اقتصادی داشتند.
سپید :چند خواهر و برادر بودید؟
من تنها پسر خانوادهام و  5خواهر هم دارم.
سپید :پدرتان از همان دوران نوجوانی تاکید داشتند که حتما
پزشک شوید؟
بله ،پدرم تحصیالتش در حد ششم ابتدایی بود ولی برای ادامه
تحصیل من بسیار مصر بودند.
سپید :آیا این اصرار به ادامه تحصیالت برای خواهران شما هم
وجود داشت؟
بله ،ولی آن ایام امکانات فرهنگی به شیوه کنونی وجود نداشت،
مثال خواهری که از من بزرگتر هستند اگر امکان ادامه تحصیل
برایش مهیا بود حتما این مسیر را میرفت ،البته خواهر کوچک
من پزشک داخلی هستند در دانشگاه استنفورد .برای ایشان بعدا از
لحاظ فرهنگی امکانات مهیا شد و رفتند برای ادامه تحصیل اما برای
بقیه خواهرانم بیشتر ازدواج در اولویت قرار گرفت.

طرح تحول نظام سالمت متاسفانه عالوه بر این عیوبی که برشمردید ایرادهای
دیگری هم دارد ،بحث اصلی تربیت صحیح پزشکان و نیروی انسانی در این حوزه
است ،با همه کارهایی که در بخش تامین دارو تجهیز مراکز بهداشتی و ...صورت
میپذیرد اگر نیروی انسانی این حوزه به شکل صحیح مورد تعلیم و تربیت قرار
نگیرد تمام این طرح ممکن است با خطر شکست روبهرو شود .من معتقدم که نه در
محیط درمانی میشود به خوبی آموزش داد و نه صرفا در محیط آموزشی میشود
خوب به درمان پرداخت ،بهعالوه مشکل دیگری که وجود دارد این است که وزرای
بهداشت طرحهای وزیر قبلی خود را دنبال نمیکنند و تا طرحی بخواهد به نتیجه
برسد سیاستهای کلی وزارتخانه با تغییر یک وزیر تغییر میکنم .من معتقدم با علم
بر اینکه جدایی دانشکده پزشکی از وزارت بهداشت و ملحق شدن به وزارت علوم

حمیده طاهری
محمد ابراهیم پارسانژاد  63سال پیش در جهرم به دنیا آمد .تک پسر خانواده
که دلبسته موسیقی و هنر بود ولی سر از پزشکی دانشگاه تبریز درآورد و
تبدیل به یکی از متخصصان سرشناس زنان و زایمان شد که حاال سالهاست
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز درس می دهد .از سال  1365تا اکنون،
سیزده جایزه بینالمللی ازجمله جایزه انجمن نازایی امریکا در سال ،1996
چهار دوره برنده جایزه رویان ،برنده جایزه برتر جراحان انجمن رازی،جایزه
اول شکوفایی و نوآوری و جایزه انجمن نازایی خاورمیانه بوده است.
او در مناقشه اخیر درباره استفاده سونوگرافی توسط متخصصان زنان مواضع
جالبی دارد ( :بنده نهتنها مخالف سپردن این بخش به رادیولوژیستها هستم
بلکه برای این موضوع میجنگم ،یکزمانی شما مشکل کلیه دارید یا مث ً
ال
مشکل کیسه صفرا دارید که خارج از تخصص ما پزشکان زنان است و
در اینکه سونوگرافی به کمک این بیماران میآید اص ً
ال بحثی نیست اما
در حوزه تخصصی رشته زنان هرگز این بحث نباید به سمت متخصصین
رادیولوژیست منحرف شود زیرا از صفرتا صد این ماجرا بر عهده متخصصان
زنان هست و به اعتقاد من سونوگرافی بهطور تخصصی برای این بخش به
وجود آمده و حاال در بخشهای دیگر اگر از این ابزار استفاده میشود الزام ًا
به این معنی نیست که ما نباید در این بخش ورود پیدا کنیم) .

سپید :دانشآموز درسخوانی بودید؟
بله .نهتنها در کالس خودمان بلکه جزو دانشآموزان ممتاز شهرمان
بودم .بعدازاینکه موفق به کسب دیپلم شدم بالفاصله در رشته زبان
انگلیسی دانشگاه تربیتمعلم قبول شدم ،اما حین تحصیل مجددا
سال بعد در کنکور شرکت کردم و پزشکی دانشگاه تبریز قبول شدم.
سپید :چرا دانشگاه شیراز را انتخاب نکردید؟
ما چند همدانشگاهی در رشته زبان انگلیسی بودیم که با هم قرار
گذاشتیم برای پذیرش در دانشگاه پزشکی دوباره کنکور بدهیم.
سپید :این اتفاق برای شما افتاد که دوباره باهم باشید؟
خیر ،بنده دانشگاه پزشکی تبریز قبول شدم ،یکی از دوستان داروسازی
اصفهان قبول شد و دیگری هم برای ادامه تحصیل به اهواز رفت.
سپید :دوران نوجوانی به چه رشته درسی عالقهمند بودید؟
پزشکی.
سپید :پس باعالقه این رشته را انتخاب کردید .دلیل این عالقه
چه بود؟
این عالقه مربوط به یک خاطره قدیمی است .خاطرم هست در آن
دوران که در جهرم بودم ،شهر ما شهر بسیار محرومی بود ،همسر
یکی از فامیلهای ما به خاطر خونریزی فوت کرد ،ایشان مادر چند
فرزند بودند که میشد نجات پیدا کنند اما بهدلیل محرومیت و نبود

پزشک فوت کردند این حادثه باعث شد به این فکر کنم که پزشک
شوم و بیماران را رایگان معالجه کنم ،این رایگان معالجه کردن
بیماران در دوران دانشگاه بین من و دوستانم شکل گرفت و عهد
کردیم که بعد از فارغالتحصیلی رایگان مداوا کنیم.

رایگان در اختیار بیماران قرار بدهیم .درواقع در ذهنمان این بود
که به مردم محروم به نحوی شایسته خدمت کنیم ،بعدها که وارد
جامعه شدیم متوجه غیرعملی بودن طرح ذهنی خود شدیم چون
این کار واقعا امکانپذیر نبود اما یکچیز را خوب در نظر دارم و
در طول  40سال دوران طبابتم همیشه به آن پایبند بودهام ،اینکه
هرگز اتفاق نیفتاده که برای معالجه هزینهای باالتر از تعرفه مصوب
از بیماران طلب کنم.

سپید :بعد به عهدی که با خودتان بستید پایبند ماندید؟
در خوابگاه دانشگاه که بودیم مینشستیم با همکالسیها راجع
به این موضوع صحبت میکردیم .قرار ما این بود که هم رایگان
معالجه کنیم و هم داروخانهای تاسیس کنیم که داروها را بهصورت

سپید :اگر کسی به شما مراجعه کند که بضاعت کافی مالی برای
درمان نداشته باشد ،درمانش را بهصورت رایگان انجام میدهید؟
جواب بنده که قطعا مثبت است و صحت این جواب را هم از
بیمارانی که تاکنون به مطب من مراجعه کردهاند میتوانید جویا

سپید :یعنی این اولین جرقه در ذهن شما بود تا پزشک شوید؟
بله دقیقا.

شوید اما خب فقط هزینه پزشک مطرح نیست ،خرجهای بیمارستان
هم هست ،یعنی حتی شما اگر هزینه عمل را از بیمار دریافت نکنید
اما همیشه هزینههای تخت و دارو و ...را باید مریض پرداخت کند.
من اینگونه بیمارها را به بیمارستانهای دولتی هدایت میکنم و
ترتیبی میدهم که بیمه مخارج بیمارستان را بدهد و خودم شخصا
بابت جراحی هیچ هزینهای از این افراد دریافت نمیکنم.
بنده درست مرداد سال  1358از دانشگاه فارغالتحصیل شدم و به
شهر خودم یعنی جهرم مراجعت کردم ،در جهرم بهعنوان رئیس
بیمارستان انتخاب شدم ،مدت  3سال رئیس بیمارستان بودم .بعد
از طی این مدت در کنکور دستیاری شرکت کردم و دستیار رشته
زنان شدم ،مدت کوتاهی مشغول به خدمت بودم و بعد سال 1369
برای گذراندن دوران فلوشیپ به کشور آلمان عزیمت کردم .آنجا

خالصه گفتوگو
جزو دانشآموزان ممتاز شهرمان بودم .بعدازاینکه موفق به کسب دیپلم شدم بالفاصله در
رشته زبان انگلیسی دانشگاه تربیتمعلم قبول شدم ،اما حین تحصیل مجددا سال بعد در کنکور
شرکت کردم و پزشکی دانشگاه تبریز قبول شدم.

از سال  1365تا هماکنون ،حدودا  30سال ،بنده  13جایزه بینالمللی دارم .از جمله؛ جایزه
انجمن نازایی آمریکا در سال  4 ،1996دوره برنده جایزه رویان ،برنده جایزه برتر جراحان
انجمن رازی ،جایزه اول شکوفایی و نوآوری و جایزه انجمن نازایی خاورمیانه

خاطرم هست در آن دوران که در جهرم بودم شهر ما شهر بسیار محرومی بود ،همسر یکی
از فامیلهای ما به خاطر خونریزی فوت کرد ،ایشان مادر چند فرزند بودند که میشد نجات
پیدا کنند اما بهدلیل محرومیت و نبود پزشک فوت کردند این حادثه باعث شد به این فکر کنم
که پزشک شوم و بیماران را رایگان معالجه کنم ،این رایگان معالجه کردن بیماران در دوران
دانشگاه بین من و دوستانم شکل گرفت و عهد کردیم که بعد از فارغالتحصیلی رایگان مداوا
کنیم.
بعد از بازگشت به ایران  4رشته فلوشیپ را در همین دانشگاه برقرار کردم که بعد از دانشگاه
تهران باالترین میزان را این دانشگاه در اختیار دارد که شامل :فلوشیپهای ناباروری ،طب
مادران باردار ،سرطانشناسی و الپاراسکوپی است.

بله ،زمانهایی که خسته میشدم حوصله سروکله زدن با مریضها را نداشتم خب در شهرستان
اینگونه موارد وجود داشت که مریضها بعضیاوقات به درب خانه دکتر هم میرفتند اما من
بهدلیل خستگی گاهی از پذیرششان خودداری میکردم ،البته این خصلت در ایام جوانی بیشتر
مشهود بود .این تنها نکتهای بود که من از انجامش پشیمانم ،اما در حال حاضر تمام حوصله من
صرف بیمارانم میشود.
بنده به همه دانشجویانم عرض کردهام که حاللشان نمیکنم اگر از این دانش در جهتی شبیه
این موضوع استفاده کنند؛ اما اگر بگویند که با همین دستگاه خونریزی پشت جفت را بیابید
درحالیکه مادر در وضعیت بدحال است ،آنوقت شما به ارزش عمل انجامشده در مقایسه

باکارهایی شبیه تعیین جنسیت پی خواهید برد.
به بنده گفتند گوش و حلق و بینی رشته لوکس و غیرضروری است درحالیکه نیاز به پزشک
زنان در آن دوره بهشدت احساس میشد ،ازاینرو به من پیشنهاد دادند در صورتی با دوره
تخصص من موافقت میکنند که وارد رشته زنان بشوم ،من هم قبول کردم که در رشته زنان
ادامه تحصیل بدهیم.
اگر طرح تحول سالمت درست تعریف و اجرا شود طرح خوبی است اما از منظر افراد
باتجربه عرصه پزشکی همیشه این نگرانی وجود دارد که در میانه کار اگر بودجه کافی فراهم
نشود آنوقت روند درمانی بیماران با مشکل روبهرو میشود ،بیمارانی که عادت کردهاند ،بهصورت
رایگان خدمات درمانی را از بیمارستانها دریافت کنند این بار وقتیکه بیایند و مجبور به پرداخت
هزینه شوند بهنوعی با نارضایتی روبهرو خواهیم شد .دغدغه ما این است که این طرح با شکست
مواجه نشود.
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تقریبا امکان ندارد وزارتخانه باید در هر منطقه آمایشی
دهگانه خود یک یا دو بیمارستان را بهعنوان بیمارستان
آموزشی قرار داده و بقیه بیمارستانها را بهعنوان بیمارستان
درمانی تعریف کند ،اینکه یک دستیار که باید در طول
دوره خود بهعنوان مثال صد عدد سزارین انجام بدهد،
اما در شرایط فعلی گاهی روزانه تا  60عمل سزارین را
انجام میدهد ،کال کیفیت آموزشی نزول میکند و دستیار
فرصت کافی برای تحصیل نخواهد داشت .ما باید درمان
را از آموزش جدا کنیم تا کیفیت نیروی انسانی ما باال برود.
سپید :همیشه شایعه درباره زیرمیزی گرفتن پزشکان رشته

زنان باالست ،خیلیها بر این عقیده هستند که چون
پزشکان زنان تعرفهها را ناکافی و ناعادالنه میدانند
به همین دلیل اِبایی از دریافت مبالغی باالتر از تعرفه
مصوب ندارند ،نظر شما راجع به این موضوع چیست؟
این مطلب شاید نهفقط برای رشته ما بلکه برای باقی
ارکان جامعه اتفاق بیفتد اما ازلحاظ من دوستانم در این
رشته چنین اعمالی را انجام نمیدهند که اگر انجام بدهند
دیگر از دایره دوستانم خارج میشوند ،بنده به شما عرض
کردم که در طول تمام دوره خدمتم هرگز ریالی بیشتر از
نرخ مصوب نگرفتم و البته اموراتم هم به بهترین وجه

هی

ای درمانی و آموزشی است

گذشته و هیچوقت احساس کمبود مالی نداشتهام.
سپید :برخی دانشگاههای علومپزشکی از آن بخشهایی
است که نام مدیران و اساتید و پزشکان در قضیه
فیشهای نجومی پزشکان بر سر زبانها افتاده نظرتان
در این مورد چیست؟
بنده اطالعی از این موضوع ندارم و به این بحثها هم
عالقهای ندارم اما اگر بخواهید از میزان فیش حقوقی من
باخبر بشوید میتوانم با صراحت به شما اعالم کنم که
بنده ماهی  8میلیون تومان دریافت میکنم.

سپید :چند فرزند دارید؟
من  3فرزند دارم که درواقع سهقلو هستند ،یک پسر و دو
دختر ،پسرم دندانپزشک است و دخترانم هم یکی پزشک
داخلی است و دختر دیگرم هم مهندس هواپیما از دانشگاه
ادمونتون کاناداست.
سپید :برای اینکه بچهها پزشک شوند تشویق و تحمیلی
از طرف شما بود؟
بله ،درواقع بیشتر اجبار بود تا تشویق اما در مراحل ابتدایی
تحصیلی اینگونه نشد و درنهایت فقط  2فرزندم وارد دنیای
پزشکی شدند ،البته دالیل خاص خودشان را داشتند منجمله
اینکه بههرحال ما پزشکان ساعت کمتری در خانه حضور
داشتیم و این شیوه زندگی خوشایند آنها نبود.
سپید :برگردیم به یک بحث تخصصی ،شما اعتقاد دارید
که سونوگرافی زنان باردار و نیز حیطه ناباروری یک
بحث کامال تخصصی و مختص جامعه پزشکی زنان و
زایمان است و مخالف سپردن این بخش به متخصصان
رادیولوژی هستید؟
بنده نهتنها مخالف سپردن این بخش به رادیولوژیستها
هستم بلکه برای این موضوع میجنگم ،زمانی شما مشکل
کلیه یا مثال مشکل کیسه صفرا دارید که خارج از تخصص
ما پزشکان زنان است و در اینکه سونوگرافی به کمک این
بیماران میآید اصال بحثی نیست اما در حوزه تخصصی رشته
زنان هرگز این بحث نباید به سمت متخصصین رادیولوژیست
منحرف شود زیرا از صفرتا صد این ماجرا برعهده متخصصان
زنان است و به اعتقاد من سونوگرافی بهطور تخصصی برای
این بخش به وجود آمده و حاال در بخشهای دیگر اگر
از این ابزار استفاده میشود الزاما به این معنی نیست که ما
نباید در این بخش ورود پیدا کنیم.

بهنام مؤذن

فلوشیپ الپاراسکوپی و ناباروری بودم و هنوز این سمت
را در اختیار دارم.
سپید :چند وقت در آلمان اقامت داشتید؟
دوره یک سال و نیم بود اما این دوره بهصورت یکپارچه
نبود و حدود  2سال و نیم طول کشید تا این دوره به اتمام
برسد .گاهی  6ماه میماندم و بعد دوباره برمیگشتم ایران
چون بههرحال اینجا هم به حضور بنده نیاز بود و هم اینکه
دولت آلمان ویزای کامل را نمیداد.
بعد از پایان دوره فلوشیپ و بعد از بازگشت به ایران  4رشته
فلوشیپ را در همین دانشگاه برقرار کردم که بعد از دانشگاه

تهران باالترین میزان را این دانشگاه در اختیار دارد که شامل:
فلوشیپهای ناباروری ،طب مادران باردار ،سرطانشناسی
و الپاراسکوپی بود.
سپید:آقای دکتر چند سال است که مشغول به تدریس
در دانشگاه هستید؟
از سال  1365تا هماکنون ،حدودا  30سال ،بنده  13جایزه
بینالمللی دارم .از جمله؛ جایزه انجمن نازایی آمریکا در سال
 4 ،1996دوره برنده جایزه رویان ،برنده جایزه برتر جراحان
انجمن رازی ،جایزه اول شکوفایی و نوآوری و جایزه انجمن
نازایی خاورمیانه و تعدادی جایزه دیگر.

سپید :در حال حاضر یک بخش عمده درآمد مراکز
سونوگرافی بحث تعیین جنسیت جنین است ،قبول دارید
که این بخش درواقع نقطه محرک برای درآمدزایی
سونوگرافی است؟
بنده اعتقاد دارم این کار کامال غیراخالقی است،زمانی شما
برای مصارف کامال پزشکی اقدام به تعیین جنسیت جنین
میکنید که بسیار هم مفید خواهد بود اما استفاده از وسایل
و امکانات پزشکی برای تفنن خالف اخالق پزشکی است،
گویا شبیه فالگیرهایی میشویم که نبض مادری را میگیرند
و برای سرگرمی هم که شده اقدام به تعیین جنسیت نوزاد
میکنند ،شما میبینید که این استفاده غیرپزشکی در حد
همین مثالی که زدم سطح اخالق پزشکی را پایین خواهد
آورد ،اینکه در جامعهای بحثی بازشده بهعنوان فیلم دوران
جنینی نوزاد حاال چه به شکل دوبعدی یا سهبعدی یا هر
شکل و رنگ دیگر آن بحث دیگری است که لزوما فقط در
این موضع بهخصوص نمیتوان آن را ریشهیابی کرد و باید
به دنبال علل گرایش مردم به این مدل کارها بود .ببینید یک
دستگاه سونوگرافی معادل  400یا  500میلیون تومان هزینه
دارد ،بعد ما این ارز را از کشور خارج کنیم و این دستگاه
را در خدمت تشخیص جنسیت جنین به کار ببریم ،آن
هم با هزینههای باالی سونوگرافی ،خب واقعا چه خدمت
پزشکی به جامعه کردهایم؟ بنده به همه دانشجویانم عرض
کردهام که حاللشان نمیکنم اگر از این دانش در جهتی
شبیه این موضوع استفاده کنند اما اگر بگویند که با همین
دستگاه خونریزی پشت جفت را بیابید درحالیکه مادر در
وضعیت بدحال است ،آنوقت شما به ارزش عمل انجامشده
در مقایسه باکارهایی شبیه تعیین جنسیت پی خواهید برد.

نیمنگاه

هنوز به زادگاهم پایبند هستم
سپید :چرا به ایران بازگشتید مطمئنا در آلمان فضای بازتری برای
رشد و پیشرفت شما فراهم بود.
زمانی که در آلمان بودم از من تقاضای رسمی کردند که بمانم و آنجا
مشغول به کار شوم ،با وجود اینکه بقیه اعضای خانواده موافق بودند که
بنده در آلمان بمانم ،اما من احساس کردم باید برگردم و نهتنها در شیراز
مشغول به خدمت شدم بلکه بهصورت مرتب به دانشگاه علومپزشکی
شهر خودم یعنی جهرم هم رفتوآمد میکنم.
سپید :در جهرم کارهای خیریهای هم انجام میدادید؟
بله،کارهایی خیره که زیاد بوده اما عالقهای ندارم که در مورد آنها
بنویسید یا توضیحی بدهم.
سپید :اگر به گذشته برگردید دوباره پزشکی را انتخاب میکنید؟
حتما.
سپید :رشته زنان و زایمان را هم انتخاب کردید؟
خیر ،ماجرای ورود من به رشته زنان ماجرای جالبی است ،بنده از اول
همیشه به رشته گوش و حلق و بینی عالقهمند بودم ،آن دوره بنده استخدام
رسمی بهداری جهرم بودم ،چون نسبت به تشریفات اداری آگاهی نداشتم
بدون هماهنگی با بهداری جهرم وارد دانشگاه شیراز شدم و در بخش گوش
حلق و بینی دستیار شدم طوری که دیگر کار در بهداری را رها کرده بودم.
چند وقتیکه گذشت ما را از بهداری خواستند که آقای دکتر شما چرا سر
پست خود حاضر نمیشوید ،بنده هم وقایع را برایشان شرح دادم ،به من
گفتند که آیا شما نباید از ما اجازه میگرفتید؟ خالصه بین ما و بهداری
صحبتی ردوبدل شد و آنها گفتند که اجازه تحصیل نمیدهند .به بنده
گفتند گوش و حلق و بینی رشته لوکس و غیرضروری است درحالیکه
نیاز به پزشک زنان در آن دوره بهشدت احساس میشد ،ازاینرو به من
پیشنهاد دادند در صورتی با دوره تخصص من موافقت میکنند که وارد
رشته زنان بشوم ،من هم قبول کردم که در رشته زنان ادامه تحصیل بدهیم.
سپید :وقتی زندگیتان را بازنگری میکنید آیا کاری بوده که از انجام
آن پشیمان شده باشید؟
سوال سختی است.
سپید :اگر دوست ندارید جواب بدهید اصراری به پاسخ دادن به
سواالت سخت وجود ندارد.
بله ،زمانهایی که خسته میشدم حوصله سروکله زدن با مریضها را نداشتم.
خب در شهرستان اینگونه موارد وجود داشت که مریضها بعضیاوقات به
درب خانه پزشک هم میرفتند اما من بهدلیل خستگی گاهی از پذیرششان
خودداری میکردم ،البته این خصلت در ایام جوانی بیشتر مشهود بود.
این تنها نکتهای بود که من از انجامش پشیمانم ،اما در حال حاضر تمام
حوصله من صرف بیمارانم میشود.
سپید :دستاورد بزرگ زندگیتان را چه چیزی میدانید؟
راهاندازی بخشهای درمانی در شهرستانهای شیراز ،برای من یکی از
مهمترین دستاوردهای زندگیام بوده ،خوشحالم که میبینم بخش ما اکنون
در  4رشته فلوشیب در اختیار دارد.

سپید را در اینستاگرام دنبال کنید
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 10خبرپزشکی که در سال  2016بیشترین توجه را به خود جلب کردند (قسمت آخر)

مخدرها خط اول درمان دردهای مزمن نیستند

ترجمه :آتوسا آرمین

در روزهای پایانی سال  ،2016مجله صفحه پزشکی امروز
از پیشگامان تحقیقات پزشکی و درمان بالینی خواست که
 10مورد از مهمترین اتفاقات این عرصه را که تاثیرشان
روی درمان و تحقیقات در سال  2017ادامه خواهد داشت
انتخاب کنند .در 3شماره گذشته به 8مورد از این انتخابها
اشاره شد .در قسمت پایانی ،به  2مورد باقیمانده پرداخته
خواهد شد.
 2داروی دیابت برای درمان بیماریهای قلبی
عروقی
سازمان غذا و داروی ایاالت متحده  FDAاعالم کرد
داروی  empagliflozinکه با نام تجاری jardiance
به بازار عرضه میشود در پیشگیری از ابتال به بیماریهای
قلبی عروقی در افراد مبتال به دیابت نوع دوم موثر است.
این اولین داروی درمان دیابت است که برای چنین مصرفی
تایید شده است.
 Empagliflozinنخستین بار در سال 2014به عنوان
عامل بازدارنده انتقال سدیم-گلوکز ،که میزان قند خون را
توسطدفعکلیویکاهشمیدهد،تاییدشد.فایدهاستفادهاز
این دارو در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی در سال
 2015و در پی انجام یکسری تحقیقات مشخص شد .پس
از رایگیری اعضا در ماه تیر گذشته این نهاد نظارت بر
بخش سالمت آمریکا اعالم کرد که درمان دیابت از آمار
مرگ ومیر بر اثر بیماریهای قلبی عروقی در این گروه
میکاهد و یادآور شد که این دارو برای افراد دیابتی نوع اول

تـازههـا

فرایندی برای
پس نزدن ایمپلنتها
تیمی از محققین زیست پزشکی فرایند
فیزیولوژیک کلیدی را کشف کردهاند که به
یکپارچه شدن موفقیتآمیز جایگزینهای
پرینت شده سهبعدی با بافتهای بدن
بیماران کمک میکند.
محققین در این مطالعه دریافتهاند که
داروی ضداستئوپورزی و یک مهار کننده
فاکتور رشد عروقی میتوانند فرایندی را که
منجر به نارسایی پیوند میشود ،مهار کنند.
ایمپلنتها منجر به یک پاسخ بدنی
خارجی و کپسوله شدن فیبروزی یا بافت
اسکار میشوند که در اطراف ایمپلنت
شکل گرفته و در نتیجه عملکرد آنها در
بدن مختل میشود .درک بهتر مکانیسمهای
پشت پرده این پاسخهای بدنی قبل از این
که به فکر استفاده از ایمپلنتها یا بافتهای
مهندسی شده باشیم ،میتواند به استفاده
بهتر از آنها کمک کند.
زمانی که بافت در معرض یک
زیستماده قرار میگیرد ،طی یک فرایند
مرحلهای هوشمند ،التهاب ایجاد میشود
که با بهبود زخم دنبال میشود .اگر در این
میان عملکردهای پیشالتهابی و پیشترمیم
یا بازسازی کننده صورت نگیرد ،بافت
دچار فیبروز و اسکار میشود.
در این مطالعه جدید محققان به مطالعه
نقشهای مکانیکی مربوط به دو نوع سلول
سفید خونی به نام مونوسیتها و ماکروفاژها
پرداخت که برای فرایند بازسازی بدن
کلیدی هستند .این مطالعه نشان داد که
ماکروفاژهای  M1به سطح داربست یا
ایمپلنت متصل میشوند و به صورت
بی حرکت در میآیند و قبل از تشکیل
سلولهای غولپیکر چند هستهای ،شبکهای
از عروق جدید را درون سوراخهای
داربست ایجاد میکنند که رشد بافت
فیبروزی را حمایت میکند.
این ماکروفاژها و سلولهای غولپیکر
فاکتورهای رشدی تولید میکنند که
منجر به تشکیل کپسول کالژنی متراکم
پیرامون ایمپلمنت ،دو تا چهار هفته
بعد ،میشود .محققان در ادامه دریافتند
که تجویز (clodronateیک داروی
ضداستئوپورزی) و ( VEGF Trapیک
داروی ضدفاکتور رشد اندوتلیال عروقی)
به طور معناداری تجمع سلولهای غول
پیکر و تشکیل عروق جدید و فیبروز را
کاهش میدهد.
منبعStem Cell News :

وجلوگیری ازکتونی شدن خون این افراد اثربخش است.
 1تعیین راهبرد تجویز داروهای مخدر
 ،CDCمرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها،
دستورالعمل نهایی خود را در زمینه تجویز داروهای
مخدر منتشر و از پزشکان خواست که تجویز این داروها
را برای تسکین دردهای مزمن در اولویت قرار ندهند و

در صورت لزوم تجویز ،طول دوره استفاده و دوز مصرفی
آن را محتاطانه در نظر بگیرند .انتشار راهنمای تجویز
داروهایمخدر محکمتریناظهارنظر در سطح کشور برای
محدودسازی این دسته از داروها است که در سال 2014
جان  19هزار نفر را به علت زیادی مصرف گرفته است.
دکتر جان فریدمن ،رییس مرکز ،میگوید« :به زبان ساده
بگویم :مصرف دوز بیش از حد مجاز این داروها منجر به

مسمومیـت بـا جیـوه تـزریقی

مرگ میشود ،در حالی که مزایای مصرف روشن و اثبات
شده نیست .اپیدمی مصرف این داروها و نتایج مرگبار آن
با تجویز پزشکان انجام شده و اکنون فقط پزشکان هستند
که میتوانند این روند بیرویه را متوقف کنند».
انتشار راهنمای مصرف داروهای مخدر و لزوم به
محدودسازی آن از سوی انجمنهای مختلف پزشکی
در این کشور مورد تقابل قرار گرفت .از جمله میتوان
به انجمن سرطان آمریکا ،بنیاد مقابله با درد ،انجمن مقابله
با سرطان و نظام پزشکی ایاالت متحده ،اشاره کرد .این
نهادها معتقدند که مرکز کنترل و پیشگیری ،دور از چشم
آنها و توسط کارشناسانی که بیطرف نبودهاند ،تحقیقات
خود را انجام داده است .از سوی دیگر  CDCمیگوید
هدف از انتشار این بیانیه خط و نشان کشیدن نبوده ،بلکه
هدف تشویق کادر درمانی به برقراری ارتباط نزدیکتر با
بیماران است و اینکه به بیماردر باره وضعیت سالمت و
عوارض استفاده از این نوع داروهای تسکینبخش اطالع
داده شود .در فهرست توصیههای این راهنما عدم تجویز
این داروها در مرحله اول بیماری ،در صدر قرار دارد و
یادآوری شده که اثر تسکینبخش این داروها در درازمدت
در دردهای غیرسرطانی اثبات نشده است .مصرف این
داروها بیش از  3روزبرای دردهای حاد توصیه نمیشود
و برای دردهای مزمن بایست به حداقل دوز اکتفا کرد.
فریدمن میگوید  CDCاز مواضع خود در این ارتباط
کوتاهنمیآیدواجازهنمیدهدکهمدافعانمنافعشرکتهای
دارویی این دستورالعمل را از دور خارج سازند .او میافزاید
که «مدیریت دردهای مزمن یک علم و یک هنر است».
منبعMedpage Today :

ارتباط سطح باالتر  FT4و خطر بروز سرطانهای ارتوپد
محققان هلندی در یک مطالعه کوهورت
آیندهنگر به این نتیجه رسیدند که هرچه
سطح هورمونهای تیروئیدی باالتر باشد،
خطر بروز سرطان نیز بیشتر خواهد شد.
در واقع ،محققان نشان دادند هر یک
واحد افزایش در تیروکسین آزاد یا ،FT4
با افزایش  42درصدی در خطر بروز هر
نوعی از سرطانهای توپر (نسبت خطر:
 )1/42همراه است .سطح باالتر ،FT4
همچنین با افزایش خطر سرطان ریه
(نسبت خطر )2/33 :و سرطان پستان
(نسبت خطر )1/77 :ارتباط داشته است.
در این مطالعه ،محققان با مقایسه
افرادی که در کمترین و باالترین ترتایل
سطح  FT4قرار داشتند ،متوجه شدند سطح باالتر
 ،FT4خطر بروز هرگونه تومور توپر را  1/3برابر
بیشتر میکند ،خطر سرطان ریه را  1/79برابر بیشتر
و خطر سرطان پستان را نیز  1/14برابر خواهد کرد.
نتایج این مطالعه در Journal of Clinical
 Endocrinology and Metabolismمنتشر
شده است.
پژوهشگران در آنالیزهای انجام شده ،دادهها را از
نظر جنس ،سن ،وضعیت اقتصادیاجتماعی ،مصرف
الکل ،دخانیات ،شاخص توده بدنی ،هیپرتانسیون،
دیابت و کلسترول سرم تعدیل کردند .آنها درنهایت،
هیچ ارتباطی را میان سطح هورمون محرک تیروئید
( )TSHو هر نوعی از تومور نیافتند.
محقق ارشد این مطالعه میگوید« :براساس دانش
کنونی ما ،این نخستین مطالعه کوهورت آیندهنگر است
که به ارزیابی ارتباط میان طیف گستردهای از عملکرد
تیروئید و بروز سرطان پرداخته است .در این مطالعه
مشخص شد ،هرچه سطح  FT4باالتر باشد ،ارتباط
قابل توجه و معنیداری میان آن و افزایش خطر بروز
هر نوع سرطان توپر ،ریه و پستان دیده میشود».
این کوهورت آیندهنگر و مبتنی بر جمعیت10 ،
هزار و  318فرد را از مطالعه  Rotterdamانتخاب
کرد که برای آنها ،مقادیر پایه  FT4و  TSHقابل

دستیابی بود .میانه سنی شرکت کنندگان 61 ،سال
و  57درصد آنها زن بودند .این افراد از زمان انجام
آزمایش تا زمان تشخیص هر نوع سرطان ،مرگ یا
درنهایت ،اول ژانویه  2012پیگیری شدند .میانه دوره
پیگیری بیماران 10/4 ،سال بود.
سطح  FT4در این مطالعه ،در محدوده ng/ 0/12
 dLتا  ng/dL 4/73قرار داشت .میانگین آن هم
 ng/dL 1/23برآورد شد .طیف نرمال این مقدار
 0/85تا  ng/dL 1/94در نظر گرفته شد .محققان
آنالیز جداگانهای را برای شرکت کنندگان با سطح
 FT4غیرطبیعی انجام ندادند ،اما سطح هورمون
تیروئید تحت درمان را به عنوان یک متغیر پیوسته
در نظر گرفتند.
زمانی که محققان افراد تحت درمان با داروهای
تیروئیدی را از مطالعه خارج کردند (به عنوان شاخصی
برای عملکرد غیرطبیعی تیروئید) ،تخمین خطر تغییری
نکرد ،به جز آنکه ارتباط معنیدار برای سرطان پستان از
میان رفت ،شاید به دلیل آنکه حجم نمونه کوچک بود.
یک توضیح برای نبود ارتباط با  ،TSHکه در
مطالعات قبلی هم گزارش شدهاند ،شاید این باشد
که ،با توجه به میانگین سنی شرکت کنندگان در
این مطالعه ،نتایج ما به دلیل تغییر نقطه تنظیم محور
هیپوتاالموس ـ هیپوفیز ـ تیروئید به این صورت

میکـروفنـرکـاشتـه شـده در مغـز،
ابـزاری بـرای درمـان
محققان با قرار دادن یک میکروفنر در مغز ،موفق به کنترل نورونها با دقت
باال شدند .پژوهشگران معتقدند که ترکیب این میکروفنر با رابط مغز و
کامپیوتر میتواند برای درمان بیماریهای مرتبط به مغز مورد استفاده قرار
گیرد .این پروژه ترکیبی از اسپینترونیک و  BCIاست.
عصبشناسان و پزشکانی که در حوزه «هک مغز» پیشتاز هستند ،به دنبال
کنترل دقیق  86میلیارد نورون در مغز انسان هستند .تمامی این نورونها با
الگوهای پیچیدهای خاموش و روشن میشوند تا قادر به مدیریت بدن و
رفتار انسان شوند .هکرهای مغز انسان مایل هستند تا مغز را همانند یک ابزار
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درآمدهاند.
درواقع ،سطح  TSHسرم با افزایش
سن بیشتر میشود ،بدون آنکه سطح
 FT4تغییری کند .این تنها دلیلی است
که میتوان برای ندیدن ارتباط با TSH
در این جمعیت مسن توضیح داد.
چندین راه مولکوالر میتوانند ارتباط
میان هورمونهای تیروئیدی و سرطان را
توضیح دهند:
 1باند شدن هورمونهای تیروئیدی
به گیرندههایشان ،راه انکوژنیک PI3K
را فعال میکند .این مساله مستقل از
باند شدن  DNAاست .هورمونهای
تیروئیدی همچنین میتوانند به پروتئین
 integrin αvβ3متصل شده و راه  PI3Kرا فعال کنند.
 2هورمونهای تیروئیدی بروز ژن  PD-L1را
تحریک میکند .این ژن ،نقش کلیدی در محافظت
از سلولهای سرطانی از تخریب بوسیله سلولهای
 Tدارد.
 3هورمونهای تیروئید میزان بروز  TNF-αو
لیگاند  FASرا کاهش میدهند .هر دوی اینها ،از
فاکتورهای سطحی هستند که آپوپتوزیس سلولهای
سرطانی را فعال میکنند.
 4در نهایت آنکه ،هورمونهای تیروئیدی میتوانند
سطح بروز  D1سیکلین را تغییر دهند D1 .سیکلین،
پروتئینی است که گردش سلولی را تنظیم کرده و
مستقل از کیناز عمل میکند .این امر ،منجر به بروز
انواع مختلف تومور ،مانند سرطان پستان و عصبی
خواهد شد.
یکی از محدودیتهای این مطالعه ،آن است که سطح
هورمون تیروئیدی فقط در ابتدای مطالعه اندازهگیری
شد ،بنابراین نمیتواند ارزیابی خاصی از ارتباط میان
تغییرات در سطح هورمون و خطر سرطان به عمل
آورد .عالوه براین ،اغلب جمعیت را افراد سفیدپوست
و مسن تشکیل میدهد ،بنابراین شاید نتوان نتایج را
به کل جمعیت تعمیم داد.

هنگام ارزيابي يک ملوان  33ساله روسي که اقدام به خودکشي کرده بود،
موضوعيشگفتانگيزيافتشد.ويبازخميبازدرگردنشکهخودش
آنراايجادکردهبودبهبيمارستانمراجعهوادعاميکرددکهدرموردتعقيب
توسط مافياي روسي است .بيمار ارزيابي و معلوم شد که داراي هذيان
است .راديوگرافي قفسه سينه کدورتهاي متعدد فلزي و يک ضايعه
حفرهاي را در ريه نشان داد.
ارزيابي
بيمار از نظر هموديناميک غيرپايدار و داراي تاکيکاردي (تعداد
ضربانقلب135ضربهدردقيقه)وافتفشارخون(فشارخونmmHg
 )80/50بود .در هواي اتاق اشباع اکسيژن شرياني بيمار  100بود .پس از
اينکهدراورژانسبامايعاتاحياشد،فشارخونوتعدادضربانقلببيمار
اصالحشد.يکبريدگي 5سانتيمتريدرناحيهطرفيسمتچپگردن
بيمارسببنمايانشدنحاشيهخلفيعضلهاسترنوکليدوماستوييدشده
بود .زخم با خوني که به آرامي از وريدها نشت ميکرد پوشيده شده بود.
معايناتقلبي-ريويونورولوژيکطبيعيبودند.بيمارترشحبيشازحد
بزاق ،استوماتيت يا ترمور نداشت .صرف نظر از بريدگي در ناحيه گردن
هيچآسيبديگريوجودنداشتواسکارتزريقوريديديدهنميشد.
به عنوان بخشي از ارزيابي ثانويه ،راديوگرافي قفسه سينه انجام شد
که کانونهاي متعددي را از کدورتهاي فلزي کوچک در سراسر ريهها
نشان داد (شکل  .)1در ناحيه فوقاني ريه راست يک ضايعه کوچک با
حدود نامشخص که شبيه به يک ندول بود ديده ميشد .سواالت بيشتر،
مواجهه با جيوه را نشان داد .بيمار اظهار کرد که هفته پيش يک دماسنج
جيوهايراشکستهوازدستانشبرايجمعکردنقطعاتآناستفادهکرده
است.ويعاليمتنفسيواستفادهوريديراازجيوهانکارميکرد.
تشخيص
تشخيصهايافتراقيبرايکدورتهايمتعددفلزيدرراديوگرافي
قفسه سينه محدود بوده ،شامل آمبولي جيوه يا آسپيراسيون جيوه
هستند .احتمال آسپيراسيون با يافتن جيوه در روده تقويت ميشود.
توضيح احتمالي ديگر براي اين کدورتها وجود ذرات با تراکم زياد
است .اين موارد ساچمه ،گلوله افشان يا بقاياي آسپيراسيون باريوم ،ماده
حاجب ،برونکوگرافي يا مواد حاجب استفادهشده براي لنفانژيوگرافي،
هيستروسالپنگوگرافي يا ميلوگرافي را شامل ميشود (البته واضح است
که بيمار ما نميتواند کانديد هيستروسالپنگوگرافي باشد!)  CTاسکن
شکموقفسهسينهتقويتشدهبامادهحاجب،وجودجيوهرادرمحدوده
ريهها و در طول دسته برونشي -عروقي (bronchovascular
) bundleتاييد کرد .عالوه بر آن وجود بارزتر جيوه در دهليز راست،
بطن راست و وريد سابکالوين راست نشان داده شد که مطرحکننده
ورودجيوهازطريقوريدهاياندامفوقانيراستاست.البتهراديوگرافي
اندام فوقاني راست هيچ گونه عاليمي از ذرات جيوه را نشان نداد.
تجمعات جيوه در شريان کرونر اصلي راست ،هر دو کليه و کبد نيز يافت
شد .ضمنا  CTاسکن يک ضايعه حفرهاي را در لوب فوقاني ريه راست
نشان داد که با يافتههاي عکس ساده تطابق داشت .بعدا مشخص شد که
اينضايعهدرنتيجهسلفعالايجادشدهاست.
آزمونهاي آزمايشگاهي نشان داد که بيمار سطح خوني جيوه
( 192 ng/mlسطح بيشتر از  50 ng/mlسمي است) و سطح ادراري
جيوه( 24 gµ/lسطح بيشتر از 50 gµ/lسمي است) دارد .جيوه عنصري
استکههيچگونهعملکردمهمبيولوژيکندارد.دردماياتاقمايعاست
و چگالي  13/6 g/mlدارد .از جيوه در توليد دماسنج و ساير تجهيزات و
نيزدراستخراجطالونقرهاستفادهميشود.
جيوه به عنوان يک خطر شغلي و محيطي ،کامال شناخته شده و موارد
تزريق وريدي آن بسيار نادر است .بيماراني که به صورت ارادي جيوه را
در وريد خود تزريق کرده بودند ،قصد خودکشي داشتند ،مبتال به بيماري
روانيشديدبودند،اعتيادداشتنديامشتزنانيبودندکهمثالميخواستند
قدرت مشت خود را افزايش دهند .با وجودي که بيمار ما تزريق وريدي
جيوه را انکار ميکرد ،ما معتقديم که ممکن است راست نگفته باشد که
احتماال علت آن هم وضعيت هذياني وي است .وي از نظر هپاتيت C
مثبت بود .اين يافته به همراه شکل توزيع ذرات جيوه مشاهدهشده در
 CTاسکنتاييدميکردکهاحتماالاوجيوهبهخودتزريقکردهاست.
منبعNew England Journal of Medicine:

منبعMedscape :

تحت کنترل درآورند و از این طریق برخی بیماریهای مغز را درمان کنند.
اما فعال کردن نورون ویژهای در مغز ،کار سادهای نیست .روش رایج
برای تحریک نورونی ،استفاده از الکترودهای فلزی است که جریان را
از طریق سلولهای میلههایی به سلولهای مغز ارسال میکند اما این کار
موجب آسیبهایی روی مغز میشود .برای حل این مشکل ،محققان از
اپتوژنتیک استفاده کردند که در آن میتوان با تابش نور ،رفتارهای مغز
را کنترل کرد .این گروه تحقیقاتی یک میکروفنر درون مغز قرار دادند که
دارای عایق است .از میان این فنر جریان الکترویکی عبور داده میشود
تا میدان مغناطیسی ایجاد شود .این میدان موجب فعال شدن نورونها
میشود .با این روش محققان میتوانند سلولهای ویژهای را در مغز هدف
قرار دهند .عالوه براین ،میدانهای مغناطیسی به راحتی از میان بافتهای
مغز عبور میکنند.

این روش شباهت زیادی به مغناطیس درمانی دارد که برای درمان افسردگی
از آن استفاده می شود .تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال ( ،)TMSاز
یک کویل بزرگ برای فعال کردن نورونها و اصالح رفتاری بیمار استفاده
میکند .بزرگترین مزیت این روش ،غیرتهاجمی بودن آن است اما از آن
نمیتوان برای تحریک دقیق نورونها استفاده کرد.
محققان تصور می کردند که استفاده از یک الکترود کوچک نمیتواند
برای تولید میدان مغناطیسی مناسب مورد استفاده قرار گیرد .اما این پروژه
نشان داد از یک میکروفنر سیلیکون/مس با ابعاد  100میکرون میتوان برای
تولید مغناطیس الزم برای این کار استفاده کرد.
این گروه معتقدند که ترکیب این نوع فناوری با رابط مغز و کامپیوتر
میتواند به بیمارانی که دچار مشکالت مغزی هستند کمک کند.

منبعNBCI :
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شنبـــــهها از
روزنامهفروشيهاي معتبر بخواهيد
چاپ
دوم

چگونهعوارضآلودگیرابهحداقلبرسانیم؟

توصیههایطبی
درهوایآلوده

صفحههای  2و 17

 604شنبه  11دی  32 1395صفحه  2000تومان
سال سیزدهم شماره

واقعا این آمار باعث شرمندگی
است .ساالنه  16هزار مورد مرگ
جادهای داریم که همراه با آن  200هزار
نفر مصدوم میشوند .علت اصلی بروز
این حوادث خودروها نیستند ،بلکه رعایت
نکردن اصول رانندگی است .باید به منظور
جلوگیری از صرف هزینههای هنگفت انسانی و
درمانی ،اقدامهای پیشگیرانه و موثری در این زمینه
انجام گیرد35 .درصد افراد زیر 55سال در کشور نیز
سکته قلبی میشوند و سن ابتال به بیماریهای قلبی
دچار
نسبت به کشورهای اروپایی  10سال پایینتر است که
در ایران
علت اصلی آن شیوه نادرست زندگی است ...صفحه 3

نیمهپنهان
آلزایمر

من هنوز زندهام .میدانم که زندهام .کسانی را دارم که
دوستم دارند .کارهایی هست که دوست دارم ،انجام
دهم .خودم را بهدلیل اینکه نمیتوانم چیزهایی را به
خاطر بیاورم ،سرزنش میکنم ،اما هنوز در طول روز
لحظههایی هست که شادی و لذت ناب به من میدهد.
لطفا فکر نکنید من در حال رنج کشیدن هستم ،من رنج
نمیکشم؛ دائم در حال تقال کردنم ...صفحه 4

مسمومیتتنفسیدراهواز

گفتوگو با دکتر رضا ملکزاده
معاون پژوهشی وزیر بهداشت

ساالنه 16هزار نفر
در جادههای ایران
میمیرند
+
دغدغهام
مرگهای
زودرس است
+
35درصد
ایرانیان
تا قبل از
55سالگی
سکته قلبی
میکنند

تحلیلیکفیلمتحسینشده

ریشههای
باراناسیدی

یک گونه درخت در این شهرها به وفور کاشته شده به
«کونه کارپوس» یا «مورد آمریکایی» که بسیار سریع
نام
رشد میکند و انواع و شکلهای مختلف دارد .این گیاه
در اکسیژنرسانی هم موثر است .در بررسیها متوجه
شدیم که این درخت در پاییز گردافشانی میکند و در
اولین بارندگی این گردهها خیس میشوند و میترکند و
به این ترتیب ذرات معلق ایجاد میشود ...صفحه 2

تمرینهایکششیوتقویتی

در وزیرا
س
ب
ق
گف
به
توگوبا«س داشت
المت»

فیزیوتراپی
زانودرد

غضروف،سطحمفصلیاستخوانهايران،ساقو
کشکک را در مفصل زانو پوشانده تا هنگام وارد شدن
فشار وزن بدن بر این مفاصل و ضربههاي ناشي از دویدن
وپریدن،استخوانهادرناحیهزانوهاتخریبنشوند.
درحقیقت،اینغضروفهامانندیکالیهانعطافپذیر
رويسطحاستخوانها،اینضربههاوفشارهايناشياز
فعالیتهايروزمرهرامیگیرند...صفحه23

ورزشهایپسازجراحی

دیپلماسی
کمردرد

هفتهگذشته،وقتیرسانههاخبرتعطیلیموقت
فیلمبرداریسریال«شهرزاد»2رامنتشرمیکردند،نام
کمردردرانیزتکرارمیکردند.ماجراازاینقراربودکه
حسنفتحی،کارگردانخوشناموکارکشتهسریالبهدلیل
شکالتدیسکیکمربهناچارپروژهسریالرابرایمدتی
م
متوقفکردهبود.پیشترنیزدرگرماگرممذاکرتتیم
پلماسیایرانباکشورهایپنجبهعالوهیک...صفحه22
دی

ص

فحه 3

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

salamat.ir

امور مشتركين22887357-9:
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بــدانیـم

انجماد بعد از مرگ یعنی چه؟
گردآورنده :نیلوفر شایسته

چندی پیش ،دادگاهی در بریتانیا رای داد که برای برآوردن
خواستیکدخترچهاردهسالهبرایانجمادجسدشپس
از مرگ و بازگرداندن آن به حیات مانعی وجود ندارد.
این دختر  14ساله که به نوع نادری از سرطان مبتال بود
پیش از مرگ خواسته بود تا جنازه او به روش علمی
منجمد شود تا شاید با پیشرفت علم در آینده ،بازگرداندن
حیات به او امکانپذیر شود و بتواند بار دیگر به زندگی
خود ادامه دهد .والدین این دختر از هم جدا شدهاند و
در حالی که مادر او با این درخواست موافق بود ،پدرش
برای جلوگیری از اجرای این خواسته به دادگاه مراجعه
کرد .این پرونده پیشتر در دادگاه حقوقی مطرح و در سال
 ۲۰۱۵به آن رسیدگی شده بود اما قاضی مقرر کرده بود که
به منظور جلوگیری از فشار بیمورد بر دختر بیمار ،خبر
این پرونده و جریان دادرسی تا پیش از مرگ او محرمانه
باقی بماند و در اختیار رسانهها قرار نگیرد .گفته شده
که در جریان دادرسی ،پدر دختر نیز نظر خود را تغییر
داد و مخالفتش را با انجماد جسد فرزندش پس گرفت.
براساس گزارش دادگاه که اخیرا منتشر شده ،این دختر
در نامهای خطاب به قاضی نوشته بود« :میپرسند چرا
یک چنین چیز غیرعادی را میخواهم .من فقط چهارده
سال دارم و نمیخواهم بمیرم اما میدانم که به زودی
خواهم مرد .فکر میکنم انجماد جسد این امکان را به من
میدهد تا در آینده ،شاید صدها سال دیگر ،درمان شوم،
برخیزم و به زندگی ادامه دهم ».این دختر نوشته بود:
«من نمیخواهم زیر خاک دفن شوم ،میخواهم زندگی
کنم و بیشتر زنده بمانم و فکر میکنم که در آینده ،ممکن
است برای بیماری من درمانی پیدا شود ،من بیدار شوم
و زندگی کنم .میخواهم این فرصت به من داده شود.
این آرزوی من است ».جسد این دختر پس از مرگ به
آمریکا انتقال یافت و یک شرکت تجاری با هزینهای
حدود چهل هزار دالر ،آن را «برای همیشه» در دمای
پائین منجمد کرده است .مادر دختر ازاستطاعت مالی
الزم برخوردار نبود اما با کمک خویشاوندان این مبلغ
تامین شد و یک گروه بریتانیایی طرفدار انجماد اجساد
نیز در سازماندهی انجماد اولیه در بریتانیا و انتقال جسد
به آمریکا همکاری کرد .برای این منظور ،به نظر مساعد
بیمارستان محل درگذشت این دختر نیز نیاز بود زیرا الزم
بود جسد مدت کوتاهی پس از مرگ در شرایط مناسب
قرار گیرد و برای انتقال به محل انجماد در آمریکا آماده
شود .مقامات این بیمارستان دولتی گفتهاند که با توجه
به اینکه مسئولیت بیمارستان استفاده از امکانات موجود
برای درمان بیماران است و نه حفظ اجساد ،در گرفتن
تصمیم در این مورد با یک مساله اخالقی مواجه بودند
اما سرانجام حاضر شدند با خانواده دختر همکاری کنند.
انجمادونگهدارینسبتاکوتاهمدتیاختههایزندهدرحال

تـازههـا

استفاده از صدا
برای دیدن درون
سلولهای زنده
دانشمندان قدمی فراتر نهاده و از امواج
فراصوتی برای دیدن درون سلولها استفاده
میکنند .محققان دانشگاه ناتینگهام از یک
روش کامال جدید برای دیدن درون سلولها
استفاده کردهاند که در آن به جای نور از صدا
استفاده میشود .در این روش از امواجی از
صدا استفاده میشود که طولموج آن کمتر
از طولموج نور است .این امواج قدرت
تخریبی باالی نور را ندارد و با آن میتوان
درون سلولهای زنده را بهتر دید .محققان
میگویند با استفاده از این روش میتوان
درون سلولهای زنده را با دقت بسیار باالتری
ازآنچه تاکنون با کمک میکروسکوپهای
نوریدیدهایممشاهدهکرد.طبققوانینفیزیک
نمیتوانجسمیراکهاندازهآنکمترازنصف
طولموج یک نور است ،در آن نور دید و
چون طیف نوری با کمترین طولموج که به
بافت زنده صدمه نمیزند ،نور آبی است ،پس
اجسام زنده کوچکتر از نصف طولموج نور
آبیرانمیتوانبامیکروسکوپهایمعمولی
دید .نور با طولموجهای کمتر انرژی بسیار
باالتریداشتهوبهسلولزندهآسیبمیزند.
منبعMedscape :
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بیماری اماس و درمان آن

مثل فیلمهای
علمی -تخیلی
حاضر کاربرد گستردهای در شاخههای مختلف پزشکی
دارد که از آن جمله میتوان به انجماد اسپرم اشاره کرد.
«انجماد عمیق» جسد در دمای پائین به منظور حفظ آن
برای مدتی طوالنی نیز از دهه  ۱۹۶۰آغاز شد اما موارد
استفاده از آن محدود بوده و ظاهرا از آن زمان تا کنون،
معدوداجسادیبهاینشکلمنجمدونگهداریشدهاست.
براساس حکم دادگاه ،فقط مادر دختر اختیار آن را دارد
که اجازه خاتمه دوره انجماد و دفن جسد دخترش را
بدهد .مشخص نیست که پس از مرگ مادر ،این مسئولیت
به چه کسی محول خواهد شد .انتشار گزارش این پرونده
سواالتی را در مورد جنبه حقوقی انجماد جسد ،دوره
نگهداری و نحوه محافظت از آن مطرح کرده است .در
بریتانیا ،قانون مشخصی در این زمینه به تصویب نرسیده
و «سازمان بافتهای انسانی» که مسئول نظارت بر نحوه
برداشتن ،نگهداری و استفاده از اندامها برای مصارف
پزشکی و درمانی است ،گفته که موضوع انجماد جسد
در حوزه اختیارات آن قرار نمیگیرد .کارشناسان حقوقی
آمریکایی گفتهاند که در ایاالت متحده ،برای انجماد و
حفظ اجساد درگذشتگان در آن کشور یا انتقال اجساد از
کشورهای دیگر برای این منظور مانع قانونی وجود ندارد.
انجماد بعد از مرگ یعنی چه؟
سرمازیستی ( )Cryonicsو نگهداری در سرما
( )Cryopreservationدو شاخه جدید علم هستند
که اخیرا درباره آنها زیاد شنیدهایم و از این به بعد هم
بیشتر خواهیم شنید .تمایل بشر به جاودانگی هیچگاه
فروکش نکرده و پیشرفت دانش و فناوری برخی را
بیش از همیشه به این احتمال امیدوار کرده است .بشر از
مدتها پیش میدانسته که سرما از بروز فساد و تباهی

جلوگیری میکند .در حال حاضر سلولهای خون ،مغز
استخوان ،اسپرم و رویان با انجماد حفظ شده و پس از
گرم کردن ،این سلولهای زنده و فعال برای درمان استفاده
میشوند ،اما در مورد اعضای بدن هنوز چنین چیزی
امکانپذیر نیست .برخی آن را در آینده ممکن میدانند و
برخی نه .اما انجماد پس از مرگ چگونه انجام میشود؟
 1این کار باید کامال از قبل برنامهریزی شده باشد
چونهراتفاقغیرمترقبهایممکناستباعثعدمموفقیت
شود .بنابراین پس از مرگ ،جسد بالفاصله در یخ قرار
میگیرد تا روند فساد و تباهی شروع نشود.
 2بعد از آن جسد به دستگاه قلب و ریه مصنوعی،
مشابه دستگاهی که در جراحی قلب باز از آن استفاده
میشود ،متصل میشود تا خون در بدن در گردش بماند.
 3سپس حدود  ١٥نوع ماده شیمیایی وارد رگها
میشودتاروندفسادمتوقفشدهوسلولهامحافظتشوند.
 4جسد اکنون آماده جراحی شده ،قفسه سینه باز
میشود و جراح با کمک دستگاهی که به رگهای بزرگ
بدن متصل میکند ،خون و مایعات دیگر را تخلیه می کند
و بهجای آن ضدیخ وارد رگها میکند .این روندی بسیار
حساس است .جسد در یخ قرار دارد .اگر سلولها یخ
بزنند یا در روند انجماد آب خود را از دست بدهند آسیب
خواهند دید ،بنابراین باید با دقت زیاد تعادل را حفظ کرد.
 5وقتی رگها پر از ضد یخ شد جسد به تدریج در
مدت دو هفته سرد میشود تا دمای آن به  -١٩٦سانتیگراد
برسد و به آرامگاه فعال ابدیاش منتقل شود ،یعنی به
صورت سر و ته در محفظهای مخصوص حاوی نیتروژن
مایع و به احتمال زیاد در کنار سه جسد دیگر .جسد همان
جا میماند تا زمانی که بشر به فناوریای که آرزویش

را دارد ،دست یابد.
 6آیا در حیوانات چنین کاری انجام شده؟ اوایل سال
میالدی جاری اعالم شد دانشمندان در ام .آی .تی .آمریکا
توانستهاند مغز خرگوش را منجمد کرده و بعد دوباره آن
را به دمای معمولی برگردانند .آنها کارکرد مغز خرگوش
را پس از گرم شدن تقریبا کامل توصیف کردند و گفتند
به نظر میآید حافظه درازمدت هم حفظ شده است.
 7از این شیوه در آینده میتوان در پیوند اعضا
استفاده کرد که تحولی بزرگ در پزشکی خواهد بود
اما در حال حاضر ،هدف این است که فرد به زندگی
برگردانده شود ،دردی که االن العالج است بعدا درمان
خواهد شد ،فقط کافی است ما را نکشد.
 8برخی دیگر به این فکر می کنند که در آینده این
امکان وجود خواهد داشت که تمام اطالعات موجود را
در مغز بتوان اسکن و دانلود کرد ،از این رو در آینده
علم به قدری پیشرفت کرده که می توان یک بدن نو در
آزمایشگاه تولید کرد یا اینکه اطالعات مغز یک نفر را
در بدن فرد دیگری گذاشت .از این رو برخی فقط سر
را منجمد میکنند نه تمام بدن را.
 9تا به حال این کار در آمریکا و روسیه انجام شده،
برای حدود  ٢٥٠تا  300نفر.
 10طرفداران این کار میگویند هر چه که زمانی
داستانی تخیلی بوده بعدا محقق شده ،این اتفاق هم خواهد
افتاد ،هر چند در آینده دور .برخی دانشمندان اما مرگ را
روی دیگر سکه زندگی میدانند و معتقدند جلوگیری از
مرگ هیچگاه محقق نخواهد شد چرا که با ذات حیات
و ماهیت موجود زنده در تضاد است.
منبعBBC Health :

چـگـونـه سـوگـواری کـنـیـم؟
ما به دنبال هر فقداني سوگواري ميكنيم ،اما اين مسئله بعد از
دست دادن يك عزيز بسيار مهمتر است .ما غالبا براي كسي
كه مدتها ميشناختهايم سوگواري ميكنيم .در ساعات و
روزهاي اوليه به دنبال مرگ يك فاميل يا دوست نزدیک بيشتر
افراددچاربهتوشوكشدهونميتوانندآنچهراکهاتفاقافتاده
باور كنند .اين قضيه حتي در مواردي كه مرگ قابل انتظار هم
بودهممكناستپيشآيد.
وقتيفردسوگواربهطورناگهانيوبدونهيچدليليبهگريه
ميافتد برخي در درك آن دچار مشكل بوده يا احساس شرم
ميکنند .شايد در اين مرحله بهتر باشد از افرادي كه در درك
سوگ مشكل داشته يا سوگوار نيستند اجتناب کرد .هرچند
اجتناب از دیگران به نوبه خود ميتواند در آينده مشكلساز
شود و معموال بهتر است بعد از یکی دو هفته یا کمی بیشتر به
فعاليتهايمعمولبازگشت.
دراينمرحلهديگرانممكناستفكركنندكهفردسوگوار
مدتهايمديديبدونانجامدادنكارينشستهاست.درواقع
فرد سوگوار در حال فكر كردن به عزيز از دست رفته است و
بارها و بارها اوقات خوب و بدي را كه با هم داشتهاند مرور
ميكند .اين یک مرحله آرام ولي اساسي در قبول مرگ عزیز
ازدسترفتهاست.
باگذشتزمان،دردواندوهعميقاوليهبهتدريجكمرنگتر
ميشود .از افسردگي كاسته شده و ميتوان به ساير چيزها فكر

كردوحتيبهآيندهنظرداشت.هرچند،احساسازدستدادن
قسمتيازوجودفردهرگزكامالازبيننميرود.زوجهايبیوه
شده با ديدن زوجهاي دیگر با هم و تصاوير خانوادههای شاد
دررسانهها،دائماتنهاشدنخودرايادآورميشوند.بعدازمدتي
ميتوان دوباره وجود خود را به تمامي حس کرد ،حتي اگرچه
قسمتي از آن از دست رفته است .عليرغم آن حتي سالها بعد
شماممكناستخودرادرحالصحبتكردن،گوييكهعزيز
ازدسترفتههنوزباشماست،بيابيد.
اين مراحل سوگواري غالبا با هم تداخل داشته و به صور
گوناگون در افراد مختلف تظاهر ميكنند .اكثر افرادطي یک
یا دو سال سوگ را پشت سر ميگذارند .مرحله نهايی سوگ
( )Letting–goعزيز از دست رفته و شروع زندگي ديگر
است .افسردگي كامال از بين رفته ،خواب بهتر شده و انرژي
بهحدطبيعيبرميگردد.احساساتجنسيممكناستبراي
مدتي از بين رفته باشند ولي در اين مرحله بازگشته و اين كامال
طبيعيبودهودليليبرايشرمسارينيست.
عليرغم تمام اين ها ،هيچ رويه «استانداردي» براي سوگ
وجود ندارد .ما همه افراد مستقلي هستيم و رويههاي خاص
خودرابرايسوگواریداريم.
به عالوه مردم فرهنگهاي مختلف با مرگ با روشهاي
خاصخودكنارميآيند.طيقرنها،مردمنقاطمختلفجهان
مراسمخاصخودرابرايسوگدرپيشگرفتهاند.

خوابکافیبرایسالمتبدنتوصیهمیشود
برای حفظ سالمت در حد مطلوب توصیه میشود بزرگساالن  18-60ساله
حداقل  7ساعت در شبانهروز بخوابند .با این حال مرکز کنترل و پیشگیری
از بیماریها گزارش کرده که بیش از دو سوم بزرگساالن آمریکایی این حد
توصیه شده خواب را رعایت نمیکنند .فقدان خواب میتواند خطر مشکالت
متعددی را افزایش دهد از جمله ،پرفشاری خون ،سکته ،بیماریهای قلبی،
چاقی و دیابت نوع .2
مطالعات پیشین حاکی از آن است که تغییرات میکروفلور روده – یعنی جمعیت
میکروب هایی که در دستگاه گوارش زندگی میکنند -با چاقی و دیابت
نوع  2مرتبط است .اینکه فقدان خواب در این رابطه نقش دارد یا خیر هنوز
مشخص نیست.

در برخي جوامع مرگ به عنوان يكي از مراحل سيكل دائم
مرگ و زندگي در نظر گرفته ميشود نه آنكه يك نقطه پايان
باشد .آداب و مراسم سوگواري و عزاداري ميتواند خيلي
عموميونمايشيياخصوصيوآرامباشد.دربعضيفرهنگها
مدت سوگواري ثابت است .احساسات مردم سوگوار در
فرهنگهايمختلفممكناستمشابهبودهوليطرزبيانآنها
خيليمتفاوتاست.
بچه ها ممكن است معني مرگ را تا زماني كه سه یا چهار
سالهنشدهاندمتوجهنشوندوليفقداننزديكانرابههمانشيوه
بزرگساالن احساس ميكنند .آشكار است كه بچهها حتي از
شيرخوارگي سوگواری كرده و دچار آشفتگی و استرس زياد
ميشوند.
اگرچه بچهها نسبت به بزرگساالن تجربه متفاوتي از زمان
دارند و ممكن است از مراحل سوگ خيلي سريع گذر كنند،
در سالهاي ابتدائي مدرسه ،بچهها ممكن است براي مرگ
نزديكان احساس مسئوليت كنند و بنابراين نياز به آرامش و
دلگرمي داشته باشند .نوجوانان ممكن است از ترس افزودن
به غم و اندوه بزرگساالن و اطرافيانشان از سوگ خود سخن
نگويند .وقتي عضوي از خانواده فوت ميكند سوگ كودكان
ونوجوانانونيازآنهابهسوگوارينبايدناديدهگرفتهشود،آنها
بايدبهطورمثالدرمراسمدفنشركتدادهشوند.

بیماریاماس هیچ درمان قطعی نداشته و روشهای درمانی استفادهشده
معموال بر کند کردن روند بیماری ،تسریع روند بهبودی پس از حمالت
اماس و مدیریت عالئم آن تمرکز میکنند .برخی از افراد دچار عالئم
بسیار خفیفی شده و نیاز به درمان ندارند.
درمان حمالت ام .اس.
کورتیکواستروئیدها:مانندپردنیزونومتیلپردنیزولونتزریقی،بهمنظور
کاهش التهاب عصبی تجویز میشوند .از عوارض جانبی این داروها
میتوانبهبیخوابی،افزایشفشارخون،تغییراتخلقوخویواحتباس
مایعات اشاره کرد.
تعویض پالسما (پالسما فرز) :بخش مایع خون شما (پالسما)
برداشتهشده و از سلولهای خونی جدا میشود .سپس سلولهای
خونی با یک محلول پروتئینی (آلبومین) مخلوط شده و به خون
بازگردانده میشوند .درصورتیکه عالئم بیماری بهتازگی در بدن شما
ظاهرشده باشد ،شدت آنها زیاد بوده یا بدن شما پاسخ مناسبی به
استروئید ها ندهد ،از تعویض پالسما استفاده میشود.
روشهای درمانی برای اصالح روند پیشرفت بیماری
تابهحالهیچروشدرمانیبرایکندکردنروندپیشرفتاماسپیشرونده
اولیهمفیدواقعنشدهاست.برایاماسعودکنندهفروکشکننده،روشهای
اصالحی زیادی وجود دارند .روشهای درمانی برای اماس عودکننده
فروکشکننده عبارتاند از:
اینترفرون بتا :این داروها ،ازجمله رایجترین داروهای تجویزشده برای
درماناماسهستند.اینداروهابهزیرپوستیادرونعضالتتزریقشده
و میتوانند تعداد و شدت حمالت بیماری را کاهش دهند.
گالتیرامر استات (کوپاکسون) :این دارو میتواند از حمالت سیستم
ایمنی به غالف میلین جلوگیری کرده و باید در زیر پوست تزریق شود.
دی متیل فومارات (تکفیدرا) :این داروی خوراکی دو بار در روز،
میتواند حمالت را کاهش دهد.
فینگولیمود (گیلنیا) :این داروی خوراکی یک بار در روز ،تعداد حمالت
را کاهش میدهد.
تریفلونومید (آباگیو) :این داروی خوراکی یک بار در روز ،میتواند
تعداد حمالت را کاهش دهد.
ناتالیزوماب(تیسابری):اینداروبهمنظورممانعتازحرکتسلولهای
ایمنی آسیبزا از جریان خون به سمت مغز و نخاع ،طراحیشده
است .این دارو میتواند بهعنوان خط مقدم درمان برای افراد مبتال به
اماس شدید ،و بهعنوان خط دوم درمان برای دیگر افراد استفاده شود.
آلمتوزوماب (لمترادا) :این دارو با هدف قرار دادن نوعی پروتئین
روی سطح سلولهای ایمنی ،آنها را دستخالی کرده و موارد عود
اماس را کاهش میدهد.
میتوزانترون :این داروی تضعیفکننده سیستم ایمنی ،برای قلب مضر
بوده و همچنین در ایجاد سرطان خون نقش دارد .درنتیجه استفاده از
آن برای درمان اماس بسیار محدود است .میتوزانترون معموال تنها
برای درمان موارد شدید و پیشرفت ه اماس مورداستفاده قرار میگیرد.
درمان عالئم و نشانههای ام .اس.
فیزیوتراپی :یک فیزیوتراپیست یا متخصص کاردرمانی میتواند به
شما تمرینات کششی و تقویتی آموزش داده و به شما نشان دهد که
چگونه میتوان با کمک وسایل مخصوص ،کارهای روزانه را آسانتر
انجام داد .فیزیوتراپی به همراه استفاده از وسایل کمکی حرکتی در
موقع نیاز ،میتواند در مدیریت ضعف پا و دیگر مشکالت مربوط به
راه رفتن که معموال در بیماریاماس وجود دارند ،به فرد کمک کنند.
شل کنندههای عضالنی :ممکن است دچار گرفتگیهای دردناک و
غیرقابلکنترلی در در عضالت خود و بهخصوص در عضالت پاها
شوید .شل کنندههای عضالنی مانند باکلوفن (لیورسال) و تیزانیدین
(زانافلکس) میتوانند به شما کمک کنند.
روشهای جایگزین :روشهای جایگزین مانند ورزش ،مدیتیشن،
یوگا ،ماساژ ،رژیم غذایی مناسب ،طب سوزنی ،و تکنیکهای آرامش
بخشی میتوانند سالمت عمومی ذهنی و جسمی را بهبود بخشند ولی
تحقیقات کمی کارایی آنها در مدیریت عالئم اماس را تائید کردهاند.
منبعPain Academy :

منبع:کالجسلطنتیروانپزشکانانگلستان

مطالعات نشان میدهد باکتریهای دستگاه گوارش ریتم شبانهروزی دارند که
ممکن است با کمخوابی مختل شود .اما تاکنون هیچ مطالعهای اثر خواب ناکافی
را بر ترکیب فلور رودهای افراد بررسی نکرده است .لذا
در این مطالعه اثر خواب ناکافی بر ترکیب فلور باکتریایی
روده مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین مطالعات نشان ندادهاند که آیا تغییرات متابولیک
منفی که خطر دیابت نوع  ،2چاقی و اختالل حساسیت
به انسولین را افزایش میدهد و تغییرات میکروفلور روده
و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر ( )SCFAبا کمخوابی
مرتبط است یا خیر؟
برای بررسی ارتباط بین کمخوابی ،میکروفلور روده و
تغییرات متابولیک ،محققین  9مرد سالم را با وزن نرمال

وارد مطالعه کردند .نمونه مدفوع در دو نوبت جمعآوری شد :یک روز پس از
خواب کافی (حدود  8ساعت) و دو روز پس از کمبود خواب (حدود  4ساعت
در شبانهروز) .زمان وعدهها و غذای دریافتی میتواند
بر ترکیب باکتریهای گوارشی اثرگذار باشد .بنابراین
در طول مطالعه این دو عامل ثابت نگاه داشته شدند.
نتایج نشان داد کمبود خواب میتواند باکتریهای روده
را تغییر دهد ،به عنوان مثال نسبت  Firmicutesبه
 Bacteriodetesتغییر میکند .عالوه بر این کمبود
خواب سبب کاهش حساسیت به انسولین تا  20درصد
میشود.
نکته عملی :خواب کافی برای سالمت بدن توصیه
میشود.
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دوران طالیی روانپزشکی خیلی زود به پایان رسید

مرغهـایبـدونآنتیبیـوتیک
در رستـورانهای زنجیـرهای

ادموند اس هیگینز
استادیار بالینی روانپزشکی و پزشکی خانواده
در دانشگاه پزشکی کارولینای جنوبی

سپید :رستورانهای زنجیرهای برگرکینگ و تیم هورتونز قصد دارند
به استفاده از مرغهای پرورش داده شده بدون آنتیبیوتیک که اهمیتی
فراوان در پزشکی دارد روی بیاورند .شرکت بینالمللی رستوران برندز
که صاحب هردوی این رستورانهای زنجیرهای است اعالم کرد که
قصد دارد در سال  ۲۰۱۷در فروشگاههایش در آمریکا و در سال ۲۰۱۸
در فروشگاههایش در کانادا این تغییر را عملی کند .تخمین زده میشود
که  ۷۰درصد آنتیبیوتیکهایی که برای مقابله با عفونتهای انسانی
ضروری هستند و باعث تضمین ایمنی عملهای تهاجمی مانند جراحی
میشوند ،برای استفاده در تولید گوشت و لبنیات فروخته میشوند.
دانشمندان ،کارشناسان بهداشت عمومی ،مصرفکنندگان و
سهامداران از این موضوع نگران هستند که مصرف بیشازاندازه چنین
داروهایی دارد به ایجاد شمار فزایندهای عفونتهای انسانی مرگبار
ناشی از باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیکها یا بهاصطالح ابرمیکروبها
میانجامد .شرکت رستوران برندز گفت« :به اعتقاد ما مهم است که
مصرف آنتیبیوتیکهای ضروری برای پزشکی در انسانها را کاهش
دهیم تا تاثیربخشی آنتیبیوتیکها را چه در دامپزشکی و چه در پزشکی
حفظ کنیم ».مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا تخمین میزند
که دستکم  ۲میلیون نفر در این کشور در هرسال به باکتریهای مقاوم
به آنتیبیوتیکها آلوده میشوند و ۲۳هزار نفر درنتیجه اثر مستقیم آنها
میمیرند .شرکت مکدونالد نیز قبال همه آنتیبیوتیکهای مهم برای
پزشکیانسانیرااززنجیرهتولیدمرغشدرآمریکاخارجکردهبود.شرکت
وندیز ،یک شرکت تولید غذای دیگر نیز اعالم کرده استفاده از مرغهای
پرورشیافتهباآنتیبیوتیکهایمهمرابرایسالمتانسانکنارمیگذارد.
از طرف دیگر ،شرکت غذایی تایسون ،بزرگترین فرآوریکننده مرغ در
آمریکا هم اعالم کرده است که قصد دارد استفاده از همه آنتیبیوتیکهای
مهمبرایپزشکیانسانیرادرپرورشمرغهایشمتوقفکند.

سپید :دهههای  ۱۹۹۰و  ۲۰۰۰دهههای طالیی برای
روانپزشک شدن بود .به نظر میرسید هر سال چندین
داروی بالقوه دگرگونکننده زندگی به بازار وارد میشود.
گزینههایی برای مقابله با اختالالت روانی مزمن و مقاوم
به درمان در اختیار میگرفت .این موضوع که شرکتهای
بزرگ داروسازی با تبلیغ این گزینههای جدید سود بسیاری
به جیب خواهند زد ،چندان ناراحتکننده نبود .انگزنی به
اختالالت روانی داشت افت میکرد ،افراد بیشتری نسبت به
قبل برای این اختالالت خواستار کمک میشدند و تقریبا هر
روانپزشکی میتوانست به خود ببالد که بیمارانش با تجویز
داروی مناسب و مدتی گذر زمان با روحیهای مطمئنتر و
گزارش عالئم کمتر به نزد او بازمیگردند.
امروز این درخشش محو شده است .حتی بهداشت
روانی آمریکاییان ممکن است در  ۲۰سال گذشته بدتر
شده باشد .توماس اینسل ،رئیس سابق انستیتوی ملی
بهداشت روانی آمریکا این روند را یکی از «حقایق
آزارنده» بیماری روانی مینامد .سوءمصرف مواد به
خصوص داروهای شبهافیونی به حد همهگیری رسیده
است .پرداخت حقوق ناتوانی برای اختالالت روانی
از  ۱۹۸۰تاکنون بهشدت افزایش یافته است و وزارت
امور کهنه سربازان آمریکا به سختی از پس اوجگیری
موارد اختالل استرس پس از ضربه عاطفی ()PTSD
برمیآید .یکی از نومیدکنندهترین ارزیابیها از وضعیت
بهداشت روانی در امریکا در سال  ۲۰۱۳از آنالیز دقیق
در بررسی بار بیماریها در آمریکا به دست آمد .صدها
محقق دادههای مربوط به  ۲۹۱بیماری و جراحت را از
 ۱۹۹۰تا  ۲۰۰۰گردآوری کردند .آنان با ترکیب کردن
موارد مرگ زودرس و ناتوانی برای محاسبه بار هر بیماری،
دریافتند که خسارات ناشی از اختالالت روانی در طول
دو دهه گذشته بیشتر شده است ،در صورتی که سایر
بیماریهای وخیم درمانپذیر شده بودند.
امروزه بیش از هر زمانی افراد دچار مشکالت روانی
درمان دریافت میکنند و دارو مصرف میکنند ،پس چه
قضیهای در کار است؟ به نظر من نبود دقت و عینیت در
تشخیص و درمان بیماری روانی پیشرفت در این زمینه
را متوقف کرده است.

منبعReuters :
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پهپـادهایی برای رسانـدن دارو
بـه تـانـزانیـاییهـا
سپید :پهپادهایی که خون و دارو را به مناطق روستایی تانزانیا برسانند،
میتوانند به نجات جان مادران و نوزادان بسیاری در این کشور کمک
کنند؛ جایی که یکی از مهمترین علل مرگومیر ،کمبود خون در هنگام
زایمان است .دولت بریتانیا در نظر دارد تا بودجه یک طرح آزمایشی در
تانزانیا به منظور تحویل خون و دیگر اقالم پزشکی از طریق پهپاد را تامین
کند .هدف این طرح ،کاهش قابلتوجه در زمانی است که برای رسیدن
محمولههایدرمانیبهکلینیکهاازطریقمسیرهایزمینیدراینکشور
آفریقایی صرف میشود .وزارت توسعه بینالمللی بریتانیا نگفته که چه
مقدار پول برای این طرح اجرایی در تانزانیا هزینه خواهد کرد و این کار
را تا چه زمانی ادامه خواهد داد .این وزارتخانه همچنین اعالم کرده که
نقشههاییبرایتامینبودجهپروژهایمشابهبهمنظورتستپهپادهابرای
نقشهبرداری از مناطق آسیبپذیر در برابر شرایط نامناسب آب و هوایی
دارد تا به آن کشور برای آمادگی در مقابل بحرانهای آتی کمک کند.
آنهامعتقدندکهدرصورتتکرارفجایعیهمچونزلزلهسالگذشتهدر
نپال ،پهپادها میتوانند به این کشور کمک کنند.
منبعReuters :

انقالبیکه اتفاق نیفتاد

حقیقت آزارنده
انجمن روانپزشکی آمریکا ،انجمن روانشناسی آمریکا
و شرکتهای داروسازی توضیح میدهند که بدترین
وضعیت بهداشت روانی در آمریکا را بر این اساس توضیح
میدهند که شمار کافی از افراد درمان دریافت نمیکنند؛
اما این پیشنهاد تا حدودی خودخواهانه به نظر میرسد.
یک توضیح دیگر به ماهیت مبهم تشخیصهای
روانپزشکی اشاره میکند .پرداختهای تامین اجتماعی
برای افراد دچار ناتوانی در دو حوزه بهشدت افزایش
یافتهاند :اختالالت عضالنی -اسکلتی و اختالالت روانی
و هردوی آنها اغلب بر اساس گزارشهای شخصی
بیمار تشخیص داده میشوند تا معیارهایی عینی مانند
اسکن یا آزمایش خون .به عالوه به نظر میرسد شیوع
هردوی این اختالالت در واکنش به اوضاع اقتصادی
افزایش یا کاهش مییابند؛ بنابراین ،تغییرات در شیوع
اختالالت روانی ممکن است لزوما بیانگر تغییرات در

زیستشناسی بیماری روانی نباشند.
همچنین ممکن است نداشتن درمانهای جدید برای
بیمارانی که درخواست کمک میکنند ،مانع پیشرفت ما
شده باشد .آن چنانکه معلوم شده است ،داروهایی که در ۲۰
سال گذشته تولید شدهاند در حد همان داروهای قدیمیتر
عمل میکنند .داروی ابیلیفای ( Abilifyآریپیرازول) نسبت
به تورازین ،نخستین داروی ضد روانپریشی ،تاثیربخشی
بیشتری بر اسکیزوفرنی ندارد .داروهای ضدافسردگی
جدید نسبت به ضدافسردگیهای سهحلقهای که در دهه
 ۱۹۵۰کشف شدند ،بیشتر خلقوخو را بهبود نمیبخشند.
لیتیوم که برای نخستین بار در  ۱۹۴۰مورداستفاده قرار
گرفت ،همچنان استاندارد طالیی درمان اختالل دوقطبی
شمرده میشود .ادرال (ترکیب دو داروی آمفتامین و
دکستروآمفتامین )دردرماناختاللکمبودتوجه/بیشفعالی
نسبت به داروی بنزدرین که برای نخستین بار در سال
 ۱۹۳۷برای این منظور تجویز شد ،مزیت بیشتری ندارد.

البتهموارداستثناییوجوددارد-ظاهرامادردرمانمرحله
افسردگی در اختالل دوقطبی موفقتر شدهایم و داروی
کلوزاریل درمان کارآمدتری برای اسکیزوفرنی نسبت به
داروهای پیشیناش است -اما بیشتر چیزهایی که  ۲۰سال
پیش بسیار انقالبی به نظر میرسیدند ،فقط ظاهر فریبندهای
داشتند .داروهای جدید بر همان سازوکارهایی در مغز اثر
میکنند که داروهای پیشین اثر میکردند ،گرچه اثرات
جانبی کمتری دارند .یافتن داروهای جدید برای بیماری
روانی آنقدر نومیدکننده شده است که چندین شرکت
داروسازی بخش پژوهش علوم اعصابشان را کوچک
یا تعطیل کردهاند .مشکل این است که مغز فوقالعاده
پیچیده است .رفتار ،عواطف و شناخت تظاهراتی از
شبکههایی از سلولها هستند که در زمان مناسب روشن
و خاموش میشوند .توانایی تاثیرگذاری بر سلولهای
خاص در مغز بدون تغییر دادن سلولهای دیگر چالشی
عظیم باقی میماند.
یافتن راهحلهای جدید
استرالیا هم همان مشکل آمریکا را از سر میگذراند:
افراد بیشتری نسبت به قبل به درمان دسترسی دارند ،اما
وضعیت بهداشت روانی در کشور بهبود نیافته است.
آنتونی اف جورم از دانشگاه ملبورن در بحثی درباره این
تنگنا در سال  ۲۰۱۴استدالل کرد که پیشگیری میتواند
بهترین پاسخ به این وضعیت باشد و به بررسیهای بیشمار
درباره مداخالت پیشگیری اشاره کرد .برای مثال یک
بازبینی کاکرین در سال  -۲۰۱۱یک آنالیز با کیفیت باال
مبتنی بر چند بررسی -نشان داد که آموزش مهارتهای
رفتاردرمانی شناختی در کالس درس به کاهش میزان بروز
افسردگی در میان دانشجویان کمک میکند.
اینسلبرایبهبودوضعیتپیشگیریبیماریهایروانی،
پیشنهاد میکند که ابتکار عملهای پژوهشی برای شناسایی
شاخصهای زیستی بیماری روانی آغاز شود .تستهای
آزمایشگاهی یا شاخصهای ژنتیکی میتوانند افراد در
معرض خطر را شناسایی کنند و در این صورت ما امکان پیدا
میکنیم ،پیش از شروع عالئم مداخله زودرس انجام دهیم.
به عالوه مهم است که سازوکارهای جدیدی را برای
درمان بیماری روانی کشف کنیم .این پیشرفت به سرعت
به دست نخواهد آمد ،مغز به این سادگی اسرارش را
فاش نخواهد کرد.

کـاهـش تـاییـدیـه داروهـای جـدیـد در سـال ۲۰۱۶
ترجمه :علی حاجرسولیها

سپید 2016 :سال ناامیدکنندهای برای
داروهای جدید بود؛ زیرا سازمان غذا
و داروی آمریکا (سازمان غذا و داروی
آمریکا) سال قبل تنها برای  22داروی
جدید تاییدیه صادر کرد که کمترین
میزان از سال  2010است .این رقم نسبت
به  45تاییدیه داروهای جدید در 2015
نیز افت شدیدی داشته است .آژانس
داروهای اروپا در آن سوی اقیانوس
اطلس ۸۱ ،داروی نسخهای جدید را در
سال گذشته توصیه کرده است؛ در حالی
که این میزان در سال  ۲۰۱۵برابر با  ۹۳مورد بود .این سازمان
بر خالف سازمان غذا و داروی آمریکا ،داروهای ژنریک را در
فهرست خود وارد میکند .این روند کاهشی نشان میدهد که
صنعت داروسازی ممکن است به سطح بهرهوری معمولتر
بعد از افزایش تاییدیهها در سال  2014و  2015بازگشته باشد؛
زمانی که مقدار ورود داروهای جدید به بازار ،یک رکورد 19
ساله را شکست.
به گفته جان جنکینز ،مدیر دفتر داروهای جدید سازمان
غذا و داروی آمریکا ،عوامل متعددی منجر به سقوط در
تعداد تاییدیهها در سال  2016شده است.
شایان ذکر است پنج داروی تازهای که برای تایید در
سال  2016برنامهریزی شده بود ،موفق به گرفتن چراغ
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سبز زودهنگام در پایان سال  2015شدند .همچنین تعداد
داروهایی که برای تایید در  2016ثبت شده و سازمان غذا
و داروی آمریکا آنها را رد یا برای بررسی بیشتر به تاخیر
انداخته بود ،نسبت به دو سال گذشته کاهش یافته است.
اکثر مدیران این صنعت همچنان در مورد یافتن داروهای
جدید خوشبین هستند؛ با توجه به پیشرفتهای اخیر در
مبارزه با سرطان و درک بهتر از اساس ژنتیکی بیماریهای
دیگر ،که موجب توسعه کامل خطوط تولید در بسیاری
از شرکتها شده است .اما چالش برای به دست آوردن
داروهای جدید از طریق فرآیند تایید و برای تضمین بازگشت
مالی مناسب به محض ورود به بازار باقی مانده است؛ زیرا
با مقاومت شرکتهای بیمه بهداشتی و دولتها به دنبال
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هزینه روزافزون درمان پزشکی روبرو
هستند .بر اساس مطالعات ،بازگشت
سرمایهگذاری تحقیق و توسعه در میان
 12شرکت نخست داروسازی ،از افزون
بر  10/1درصد در سال  2010به فقط
 3/7درصد در سال  2016کاهش یافته
است .افزایش فشار سیاسی بر قیمتهای
باالی بسیاری از داروهای جدید ،یک
چالش در حال رشد است؛ در هنگامی
کهشرکتهایبیوتکنولوژیوداروسازی
در حال ساخت داروهای بیشتری با هدف
جمعیتهای بیمار مختلف هستند.
آخرین دارویی که توانسته تاییدیه
سازمان غذا و داروی آمریکا را در سال  2016کسب کند،
نمونهای از این مسئله است :داروی  Spinrazaاز شرکت
بیوژن و لونیس ،اولین دارو برای درمان بیماران مبتال به آتروفی
عضالنی نخاعی که یک بیماری نادر و اغلب کشنده ژنتیکی
است ،میباشد .این دارو با هزینه هنگفت  125هزار دالر
به ازای هر دوز به بازارمیآید .این قیمت به معنی مجموع
هزینه  625تا  750هزار دالر برای بیماران در سال اول و
 375هزار در سالهای بعد خواهد بود ،باعث به راه افتادن
طوفانی از انتقادات ،از جمله در توییتهای انتخاباتی شده
است .رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ ،قول
پایین آوردن قیمت داروها را داده است.

منبعReuters :

منبعScientific American:

خبــر

ارتبـاط تناسب اندام
وکـاهـشخطـر
بیاختیـاری ادرار
سپید :بیاختیاری ادرار ،شکایت گستردهای
در میان زنان است؛ اما یک مطالعه جدید
نشان میدهد که ممکن است زنان مسنتر در
صورت الغرتر و قویتر بودن ،از این مشکل
رهایی یابند .این مطالعه نزدیک به 1500
زن  ۷۰تا  ۷۹ساله را برای سه سال پیگیری
کرد .محققان دریافتند که کاهش  5درصد یا
بیشتر در شاخص توده بدنی ( ،)BMIمنجر
به کاهش  50درصدی در خطر بیاختیاری
ادرار استرسی جدید یا مداوم میشود.
همچنین کاهش  5درصدی یا بیشتر در
قدرت دست ،با  60درصد احتمال باالتر
بیاختیاری ادرار ارتباط دارد .زنانی که گفتند
حداقل به صورت ماهانه بیاختیاری ادرار
دارند ،دارای  BMIمتوسط حدود  28بودند.
به گفته نویسندگان این مطالعه ،از دست دادن
وزنحتیدردهه 70زندگییکزن،میتواند
با کاهش فشار بر مثانه ،به بهبود بیاختیاری
ادرار استرسی کمک کند .به عالوه ،عضالت
مثانه قویتر ممکن است قادر به مقاومت در
برابر فشار بیشتر باشد.
منبعHealthday :
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تــازهها

وقتـی بـه خـود سخـت میگیـریم
ترجمه :زیبا مغربی
سپید :کمالگرایی ،یک ویژگی شخصیتی است که بهدنبال تالش برای
بیعیبونقص انجام دادن کارها و اعمال استانداردهای باال در انجام
آنهاست .این ویژگی معموال با ارزیابیهای شدید انتقادی از خود و
نگرانیهایی در باره ارزیابی دیگران همراه است .کمالگرایی نیز مانند
هررفتاریاعادتدیگریمیتواندوجوهمتفاوتیبهخودبگیرد.بهطورکلی
کمالگراییرامیتوانبهدوشکلبارزآنتقسیمکرد:کمالگراییمنفی

محققان دانشگاه دوک آمریکا متوجه شدند که نزدیک به  30درصد از دانشجویانی که
مورد بررسی قرار گرفتند از وجه منفی کمالگرایی آسیب میبینند.

کمالگرایان نزدیک به
 30درصد از جمعیت کلی جهان را
دربردارند

بهتـرینهاییکـه از زنـدگـی
لـذت نمیبـرنـد
سپید :گاهی بعضی از افراد
احساس میکنند کارها را
باید صد درصد درست انجام
دهند و در غیر این صورت
بازنده هستند یا احساس
میکنند کاری را که به انجام
رساندهاند بهاندازه کافی خوب
نیست یا اینکه نوشتن مقاالت و
طرحهای خود را به بهانه اینکه باید آنها
را دقیق و بیعیب انجام دهند ،به تعویق میاندازند .در چنین صورتی
شخص بهجای حرکت در مسیر موفقیت سعی در کامل بودن دارد.
عوامل متعددی منجر به ایجاد کمالگرایی میشود که از مهمترین
آنها به زمینههای محیطی میتوان اشاره کرد .اگر شما کمالگرا
هستید ،بهاحتمال زیاد در کودکی یاد گرفتهایدکه دیگران با توجه به
کارایی شما در انجام کارها به شما بها میدهند ،درنتیجه فهمیدهاید در
صورتی به خود بها دهید که موردقبول دیگران واقع شوید .این امر
میتواند شما را نسبت به نظرگاهها و انتقادات دیگران ،آسیبپذیر
و بهشدت حساس سازد .تالش برای حمایت از خودتان و رهایی
ازاینگونه انتقادات ،سبب میگردد کامل بودن را تنها راه دفاع از
خود بدانید .شواهد واضح و مستقیمی در مورد اینکه کمالگرایی
علت ژنتیکی و زیستشیمیایی دارد ،وجود ندارد.

وکمالگراییمثبت.کمالگراییدرشکلمنفیآن،زمینهافسردگیرا
فراهم میکند و شخص را از رسیدن به اهداف خود بازمیدارد .افرادی
کهدرگیرکمالگراییمنفیهستند،اجازهمیدهند،دستاوردهایآنها،
معرفآنهاباشندومعموالدرموردنتایجبهدستآمدهدرمسیراهداف
خود ،ناراضی و غمگین هستند .این افراد انتظار بهترین دستاوردها
را در هر زمینهای از جمله روابط عاطفی تا وضعیت مالی ،کسبوکار تا
تناسباندام و سالمت دارند.

 87/5درصد از دانشآموزان با استعداد در مناطق روستایی ،کمالگرا هستند.

87/5

ویژگیهای افراد کمالگرا
تمایل به جاهطلبی و موفقیت همراه با خود ارزشیابیهای انتقادی
افراطی و عدم اعتمادبهنفس ،یکی از مشخصههای افراد کمالگراست.
افراد کمالگرا ،اغلب شکست و نرسیدن به هدفهایشان را با از
دست دادن ارزش شخصی مساوی میدانند .افراد کمالگرا ،اغلب
اشتباه را مساوی با شکست میپندارند و سعی میکنند از اشتباه
پرهیز کنند .کمالگراها فرصت یادگیری و ارتقا را از دست میدهند.
کمالگراها درصورتیکه دیگران شاهد نقایص و معایب کارشان
باشند ،اغلب به دلیل ترس از عدم پذیرش از سوی آنان ،دچار
وحشت میگردند .تالش برای کامل بودن درواقع روشی جهت
حمایت گرفتن از دیگران بهجای انتقاد و طرد شدن و نارضایتی است.
افراد کمالگرا ،بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسیدن
یک کار ،ب ه شکل متوسط هنوز باارزش هستند .افراد کمالگرا ،در
دیدندورنمایموقعیتهادچارمشکلهستند.برایمثال،دانشآموزی
که همیشه نمره  Aداشته ،در صورت گرفتن نمره  Bبر این باور
است که من یک بازنده هستم .این حالت ممکن است به این علت
روی دهد که آنان خود را افرادی بیکفایت میپندارند و هنگامیکه
دررسیدن به اهداف خود شکست میخورند و یا تصور میکنند که
دیگران بدون هیچگونه کار و تالشی صاحب پست ،مقام و موقعیت
میشوند ،دچار ناامیدی میشوند.
زندگی افراد کمالگرا ،اغلب بر اساس فهرست پایانناپذیری از
بایدها بناشده است .افراد کمالگرا با داشتن چنین تاکیدهایی بر روی
بایدها بندرت بر روی خواستهها و آرزوهای خود حساب میکنند.

تـازهمـادرانـی

که فکر میکنند باید والدینی

کــامــل
باشند ،در معرض

افسردگیبعداززایمان
قرار میگیرند زیرا به لحاظ اجتماعی
خود را در معرض انتظارات دیگران
و کامل بودن قرار میدهند

در مطالعهای که درباره جمعیت سالمندان
باالی  65سال انجام شده است،
مشخص شد که کمالگرایی با

انواع کمالگرایی
کمالگراییخودمدار:کمالگرایی
خودمدار یک مولفه انگیزشی
است که شامل کوششهای
فردبرایدستیابیبهخویشتن
کامل است .در این بعد
کمالگرایی افراد دارای
انگیزه قوی برای کمال،
معیارهای باالی غیرواقعی،
کوشش اجباری و دارای تفکر
همهیاهیچ در رابطه با نتایج ،بهصورت
موفقیتهای تام یا شکستهای تام میباشند .این
افراد به حد کافی موشکاف و انتقادگر هستند بهطوریکه نمیتوانند
عیوب و اشتباهات یا شکستهای خود را در جنبههای مختلف
زندگی بپذیرند.
کمالگرایی دیگرمدار :کمالگرایی دیگرمدار یک بعد میان
فردی است که شامل تمایل به داشتن معیارهای کمالگرایانه برای
اشخاصی است که برای فرد اهمیت بسیاری دارند .ازاینرو این نوع
کمالگرایی ممکن است به روابط بین فردی دشوار منتهی گردد.
کمالگرایی جامعه مدار :در کمالگرایی جامعه مدار دیگران
انتظارات اغراقآمیز و غیرواقعی از شخص دارند .اگرچه برآوردن
این انتظارات مشکل است ولی شخص باید به این استانداردها نائل
آید تا مورد تائید و پذیرش دیگران قرار گیرد .این معیارهای افراطی
معموال منجر به احساس شکست ،اضطراب ،خشم ،درماندگی و
ناامیدی شده که با تفکرات خودکشی و افسردگی در ارتباط است.

 51درصـد افـزایـش
خطر مرگ ارتباط داشته است

 40درصد
از نوجوانان مبتال به

بیاشتهاییعصبی

در مطالعهای در اسپانیا تمایالت کمالگرایانه
از خود نشان دادند

راعاملایجاد

افسـردگـی
میداننـد

منبعHarley Therapy:

گـرایی
محققانکمـال
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تالش سالم یا کمالگرایی بهنجار
انتخاباهدافسالموداشتنتالشوپشتکاربافرآیندخودتخریبگر
کمالگرایی کامال تفاوت دارد .تالش سالم منجر به انتخاب اهداف
بر پایه خواستههای شخصی و آرزوها و نه بر اساس پاسخگویی
به انتظارات خارجی میگردد؛ بهعبارتدیگر اهداف آنها ،واقعی،
خودجوش و قابل حصول است .افراد تالشگر سالم ،از انجام کار
در دست اجرا بیشتر از تفکر در مورد نتیجه پایانی آن لذت میبرند.
وقتی این افراد با تجاربی چون نارضایتی و شکست مواجه میشوند،
واکنشهای آنها بهطور کلی به موقعیت ویژه موجود محدود میشود
و این موضوع را به احساس ارزشمندی خویش تعمیم نمیدهند.

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

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

دبیر تحریریه :امیر صدری
چاپ :شرکت رواق روشنمهر

با ما در ارتباط باشیدsepidnewspaper :

خبر
خالقمجسمهکوهنورد
دربنددرگذشت
ل ریاحی ،خالق
ایسنا:رضا لع 
مجسمه کوهنورد ،واقع در دربند
درگذشت.رضا لعل ریاحی ،ساکن
بروکسل بود و به نوشته برخی
سایتهای خارجی ،این هنرمند در
سن  ۹۸سالگی در بروکسل درگذشته
است.مجسمه دربند تهران که تندیسی
از یک کوهنورد است ،معروفترین
مجسمه این هنرمند به شمار میرود
که افراد زیادی از آن خاطره دارند.
سال قبل این مجسمه توسط سازمان
زیباسازی ،مرمت و از آن ،قالب
گرفته شد که در مجموعه نگارخانه
برگ نگهداری میشود تا اگر اتفاقی
برای مجسمه افتاد ،بتوان از آن قالب
استفاده کرد.سابقه ساخت مجسمه
کوهنورد به سال  ۱۳۳۷برمیگردد .در
این سال ،کوهنوردان باسابق ه کشور
پیشنهادی را مبنی برساخت و نصب
یک مجسمه با موضوع کوهنوردان
ایرانی به فدراسیون کوهنوردی دادند.
سرهنگ بیات که در آن سالها رئیس
فدراسیونکوهنوردیبود،بااینپیشنهاد
موافقت کرد و با همکاری و حمایت
مالی شهرداری تهران کار ساخت
مجسمه آغاز شد.سرهنگ بیات ،امیر
شاه قدمی را بهعنوان مدل به استاد
ل ریاحی ،مجسمهساز و استاد
رضا لع 
دانشکده هنرهای زیبا ،معرفی کرد .شاه
قدمی ،حدود هشتماه و روزی هفت
ساعت نزد ریاحی میرفت و به شکلی
که گفتهشده بود ،ژست میگرفت تا
پیکرمجسمهتراشیدهشود.اولینباردر
سال  ۱۳۳۸مدل گچی این مجسمه در
میدان نصب شد ،اما زمستان همان سال
بهدلیلبارندگیویخزدگی،بخشهایی
از مجسمه آسیب دید .در سال ۱۳۴۱
مدلسیمانیمجسمهساختهوجایگزین
مجسمه قبلی شد .بعدها به مجسمه
رنگ مسی زده شد و سالهاست که
درمیداندربندپابرجاونمادکوهنوردان
ایرانی است.

نشانی :شریعتی ،روبروی میرداماد،کوچهنیک ،پالک9
سازمان آگهیها24581112 :

sepidonline

تصويرروز

چمنهایی

که بوی دود

میدهد
اکرم احمدی

بحث امروز و دیروز نیست .بیشتر از  15سال
است که هرازگاهی درباره قلیان و سیگار کشیدن
فوتبالیستهای مطرح صحبت میشود و هرچند
وقتیکبارخبریمیآیدوگزارشینوشتهمیشود.
اما این بار آمار ایفمارک فرق میکند.اینقدر متفاوت
و تکاندهنده است که خیلی از بازیکنان و مربیان و
مدیران باشگاهها به آن واکنش نشان دادهاند .کمیته
تحقیقات و توسعه مرکز پزشکی فیفا در ایران –
ایفمارک-درگزارشیاطالعاتجدیدیدربارهمیزان
مصرف سیگار و قلیان توسط فوتبالیستهای ایران
منتشر کرده است .قبل از شروع لیگ برتر فوتبال از
همه بازیکنان درباره مصرف سیگار و قلیان سواالتی
پرسیده شد .همه بازیکنان به این سؤال پاسخ دادند
که به نظر شما چند درصد بازیکنان لیگ برتر سیگار
میکشند؟ فقط  ۲۵درصد بازیکنان جواب دادند
که هیچ بازیکنی سیگار نمیکشد  ،یعنی  ۷۵درصد
بازیکناناعتقادداشتندکهبازیکنانلیگبرتریسیگار
میکشند اما میزان شیوع استفاده از آن را متفاوت
گزارش کردند.با ارزیابیهای آماری به نظر میرسد
میزان شیوع مصرف سیگار با توجه به اظهارنظر خود
بازیکنان،بهطورواقعیچیزیحدود۲۰درصداست.
اما موضوع وقتی جالبتر شد که از خود بازیکنان
پرسیده شد که آیا خودت سیگار میکشی؟ 99/5
درصد جوابشان منفی بود و ادعا کردند خودشان
سیگار نمیکشند.این تفاوت آماری درباره مصرف
قلیانهم با شیوه مشابه تکرار شد .فقط ۱۱درصد
بازیکنان اعتقاد داشتند که هیچکس قلیان نمیکشد و
 ۸۹درصد آنها معتقد بودند که بازیکنان لیگ برتری

محمد اصفهانی ،پزشک هنرمند در اینستاگرامش با انتشار عکسی از حضورش در
حرم حضرت عباس (ع) در کربال از اثر جدیدش گفت.
جام جم

قلیان میکشند.با آنالیز آماری میزان شیوع مصرف
قلیان در میان بازیکنان چیزی حدود  ۵۰درصد به
دست آمد و بهطور مشابهی  ۸۸درصد بازیکنان
اعالم کردند که خودشان قلیان نمیکشند .استفاده
مداوم از سیگار و قلیان میتواند تأثیر منفی روی
عملکرد ریوی و قلبی عروقی بازیکن داشته باشد
و در کوتاهمدت باعث افت مشخص عملکرد قلبی
عروقی و ریوی و توان هوازی او میشود .حتی به
گفته متخصصان سیگار و قلیان باعث تشدید بروز
آسیبهای عضالنی و تأخیر درترمیم آسیبهای
بازیکنان میشوند و باعث میشود دوران بهبودی و
خالصیازمصدومیتشانطوالنیتروچندبرابرشود.
پرسپولیسیها پاک هستند
این آمارها شاید خیلی دقیق نباشد اما اگر 10
درصد آن واقعیت داشته باشد فاجعه بزرگی در
ورزش و بهخصوص فوتبال رخ میدهد.البته این
آمار تکاندهنده به نظر پزشکان و مدیران باشگاهها
دروغ محض است و به قول آنها هیچکدام از
بازیکنانشان تا امروز لب به سیگا رو قلیان نزدهاند.
علیرضاحقیقت،پزشکباشگاهپرسپولیسبهسپید
میگوید«:هیچکدام از بازیکنان تیم پرسپولیس در
این آمار نمیگنجند.بازیکنان ما پاک پاک هستند.
مگر میشود تیمی که اینقدر خوب نتیجه گرفته
است و در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد با
بازیکنانشسیگاربکشندیااهلقلیانباشند».حقیقت
از کالسهای توجیهی میگوید که اول فصل برای
بازیکنانبرگزارمیکنند«.مااولفصلبرایبازیکنان
کالستوجیهیمیگذاریمودرچندجلسهباآنهااز
مضراتسیگاروقلیانصحبتمیکنیم.خوشبختانه

ایسنا :مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از استقرار اتوبوس تغذیه در میدانهای
اصلی شهر تهران خبر داد.دکتر زهرا عبداللهی در این باره گفت «:در راستای برگزاری بسیج ملی
تغذیه سالم که از  ۲۹آذر شروعشده و تا  ۱۵دیماه ادامه دارد ،دو اتوبوس تغذیه در میدانهای
اصلی شهر از  ۱۲تا  ۱۵دیماه از ساعت  ۹تا  ۱۶مستقرشدهاند و با حضور کارشناسان تغذیه
به شهروندان تهرانی خدمات مشاوره تغذیه ،اندازهگیری فشارخون و قند خون ارائه میدهند».به
گفته او ،این طرح با همکاری دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،اداره کل سالمت
شهرداری تهران و دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی ،ایران و تهران اجرایی میشود.
عبداللهی گفت« :این اتوبوسها هرروز دریکی از مناطق شهر تهران مستقر میشوند .این
اتوبوسها فردا در میدان راهآهن روبروی
پارک امیریه و پارک فدک و روز چهارشنبه
در میدانهای نازیآباد و رسالت مستقر
هستند.شهروندانمیتوانندبامراجعهبهاین
اتوبوسهاازوضعیتچاقی،اضافهوزن،قند
و فشارخون خود مطلع شوند».

خیریه

بازیکنانماهماصولحرفهایگریرارعایتمیکنند
و تاکنون چیزی از آنها ندیدهایم».او در جواب
این سؤال که چطور میتوانند تشخیص بدهند که
بازیکنانشان سیگار یا قلیان مصرف میکنند یا نه
هم میگوید«:باید منطقی باشیم.بازیکنی که سیگار
میکشد و اهل دود میشود دیگر نمیتواند بدود.
نفس کم میآورد.راه رفتن و دویدن وسط زمین
نشان میدهد که یک جای کار مشکل دارد.کدامیک
از بازیکنان ما وسط زمین کم آوردهاند؟بازیکنان ما
استارتهای چند متری میزنند و بعد از گل زدن
دور زمین میدوند و خوشحالی میکنند و کم هم
نمیآورند و دوباره باقدرت به زمینبر میگردند.
اینها همه نشان میدهد که آنها سیگار نمیکشند.
البته ما بعضی وقتها یک تستهایی هم میگیریم
که خودشان متوجه نمیشوند.بله بازهم با قاطعیت
میگویم که این انگها به هیچکدام از بازیکنان
پرسپولیسنمیچسبد».
استقاللیها هم پاک هستند
پزشک باشگاه پرسپولیس تمامقد از بازیکنان
تیمش دفاع میکند.درست مثل رضا افتخاری،
مدیرعامل باشگاه استقالل که معتقد است این
مسائل در باشگاه بزرگی در حد و اندازههای تیم
آبی پایتخت وجود ندارد.او میگوید«:ما بازیکنان
حرفهای را به خدمت گرفتهایم.بازیکنان حرفهای
خودشان میدانند چطور باید زندگی کنند که
آسیبی بهسالمتی و حرفهشان نزنند.شاید افرادی
که دوروبر بازیکنان را میگیرند سیگار و قلیان
بکشند که آنهم ربطی به آنها ندارد».مسئوالن دو
تیم بزرگ پایتخت هرگونه شک و شبهه ای را از

بازیکنانشان دور میکنند،بازیکنانی که به سؤاالت
نظرسنجیایفمارکجوابدادهاندوایننظرسنجي
نشان میدهد بيش از  75درصد از فوتباليستهاي
ايران سيگار و قليان ميكشند.بااینکه خیلی از
مسئوالن این آمار را تکذیب میکنند اما هنوز هم
هستند کسانی که بیپروا از این موضوع حرف
میزنند.مهدیهاشمینسب،بازیکنسابقتیمهای
استقالل و پرسپولیس و تیم ملی در مصاحبهای با
روزنامه تماشاگران گفته است«:دهان ما ديگر كف
كرده است ازبسکه در اين مورد حرف زدهايم .به
خودم قول داده بودم كه ديگر در اين مورد هيچ
حرفي نزنم .وقتي اتفاقي نميافتد امثال من هاشمی
نسب حرف بزنيم كه چه بشود؟ بيش از  5سال
است كه از دنياي فوتبال خداحافظي كردهام .بارها
نهفقط از سيگار و قليان بلكه از كثيفيهايي كه در
اين ورزش وجود دارد حرف زدهام اما ....اص ً
ال
گوش شنوايي نيست .حاال سيگار و قليان كه هيچ.
ميكشند ديگر.حتم ًا بايد يك جاي خاصي به آنها
بگويد برادر من نكش؟ پسر من نكش؟ فوتباليست
من نكش؟! حتم ًا بايد خدایناکرده اتفاقي بيفتد
طوري شود كه سرمان به سنگ بخورد؟

و كسي
چرا بيخيال نميشويد؟ اص ً
ال فوتباليست شدهايد
كه قليان بكشيد؟ آدم عادي قليان بكشد كسي به
او چيزي نميگويد ،شمايي كه ورزش ميكنيد
چرا دست برنمیدارید؟ مطمئن باشيد هرچه ما
بگوييم اتفاقي نميافتد.از قبل همه ميدانستند
كه چنين آماري هست و خيليها قليان و سيگار
ميكشند .خداداد گلويش پاره شد ازبسکه فرياد
زد .خيليها دلسوزانه این مسئله را مطرح كردند
اما چه شد؟ كك ،كسي را هم نگزيد».

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت همراه عزتاهلل مهرآوران  -هنرمند
باسابقه سینما ،تئاتر و تلویزیون به عیادت استاد علیرضا پیشکسوت نقاشی
در شهرستان شهریار رفت.استاد علیرضا ،از چند روز قبل به علت عفونت
ریوی در بیمارستان نور شهریار بستریشده است.
ایسنا

در درگیری با تخریبکنندگان و غارتگران آثار تاریخی روستای ‘شه رگه’
بانه  2کارشناس این اداره و یک نفر از اعضای انجمن میراث فرهنگی بانه
زخمی شدند.در این درگیری غارتگران پس از زخمی کردن کارشناسان
میراث فرهنگی اقدام به واژگونی خودرو آنان کرده و در این درگیری 2
انگشت دست عضو انجمن میراث فرهنگی بانه نیز قطع شد.
ایرنا

سمفونی

استقرار اتوبوس تغذیه در میادین پایتخت

مهر :تهیهکننده شهر ورزشی اعالم
کرد که این برنامه به مجموعهای زنده
وصبحگاهیدرشبکهتهرانتبدیلشده
است.شهرامنسترنراد،تهیهکنندهبرنامه
شهر ورزشی درباره این برنامه که با
تغییراتی جدید به شبکه پنج سیما
بازگشتهاست،گفت«:اینبرنامهحدود
یک و نیم سال قبل روی آنتن میرفت
و بعدازآن با توجه به مأموریتهای
جدید شبکه پنج و اقتصادی شدن آن،
تولیدشمتوقفشد.آنزماناینبرنامه
در  ۳۰دقیقه و بهصورت تولیدی روی
آنتن میرفت ولی اکنون دچار تغییرات
بسیاری شده است» .نسترن راد با اشاره
بهبخشهایمختلفیکهدرسریجدید
این برنامه به آن اضافهشده است ،گفت
«ما هرروز چند ارتباط تلفنی داریم ،به
اتفاقات ورزشی میپردازیم و در بخش
خبر،اخبارتیتریکروزنامههایورزشی
صبحرابررسیمیکنیم.مهمترینتغییر
برنامه در سری جدید ،زنده شدن آن
بود و قرار است بهتدریج بخشهای
آموزشی را هم به برنامه اضافه کنیم،
در این بخشهای جدید مسائلی را که
مردم در زندگی امروز باید یاد بگیرند
آموزش میدهیم و بهطور مثال یک
کارمند که از صبح تا عصر پشت میز
کامپیوتر خود مینشیند در حد یک تا
دودقیقهآموزشمیبیندکهچهحرکاتی
را برای سالمتی خود انجام دهد».
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email: info@sepidonline.ir

گزارش تکاندهنده ایفمارک از میزان مصرف سیگار و قلیان فوتبالیستها و البته تکذیب دوباره

بازتاب

آموزشحرکاتورزشی
برایسالمتیکارمندان

روابط عمومی22887355 :
امورمشترکان22887357-9 :

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

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

هفتادمینزادروزمحمدرضالطفیدرلطفساز

ایسنا:آیین نکوداشت هفتادمین زادروز استاد محمدرضا لطفی با عنوان لطف ساز
به همت بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران و با همکاری مکتبخانه میرزا عبداهلل برگزار
میشود.دیماه امسال مصادف است با هفتادمین سالروز تولد این هنرمند که به همین
مناسبت ،ویژهبرنامهای با عنوان لطف ساز با حضور جمعی از هنرمندان و چهرههای
صاحبنامموسیقی،همچنینشاگرداناینهنرمندفقیددرسالنخلیجفارسفرهنگسرای
نیاوران برگزار میشود.در این برنامه برخی از آثار استاد لطفی توسط شاگردان این هنرمند
اجرا خواهد شد .همچنین استادان و چهرههای نامآشنای
موسیقیسنتیایراندربارهشخصیتوفعالیتهایموسیقایی
استاد لطفی سخن خواهند گفت و تصاویر و نماهنگهایی
پخش خواهد شد.استاد محمدرضا لطفی  ۱۷دیماه ۱۳۲۵
در گرگان چشم به جهان گشود و در اردیبهشتماه ۱۳۹۳
دار فانی را وداع گفت.ویژهبرنامه «لطف ساز» جمعه۱۷ ،
دیماه ساعت  ۱۹در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود و
حضور عالقهمندان در این آیین آزاد است.

نامگذاری یکی از مرکز خدمات جامع سالمت شهر سنندج به نام استاد دکتر
حسین ملک افضلی
بهداشتیان

مکاشفات شخصی به نفع زنان سرطانی

هفتبانوینوازندهموسیقیدرهفتشب،درپروژهنمایشی
مکاشفات شخصی ،به نوازندگی میپردازند .همه عواید این
ِ
سرپرست خانوارِ مبتالبه سرطان تعلق
هفت اجرا ،به بانوا ِن
میگیرد.در این اثر که از  14تا  20دیماه اجرا میشود هر
شب ،سه هنرمند بر اساس متنهایی که با محوریت عشق
انتخاب کردهاند ،دریافت و کشف و شهود خودشان را به
ِ
ِ
مکاشفات شخصی به طراحی
پرفورمنس
تصویر میکشند.
داوود بنی اردالن و محوریت عشق در آثار سهروردی و سیبک
نیشابوری در گالری ایرانشهر به اجرا درمیآید .بنی اردالن درباره
این پرفورمنس میگوید«:تعدادی از این متنها را من با توجه
به عالیق شخصی که داشتم و تعدادی دیگر را هنرمندانی که
در این مسیر همراه ما بودند انتخاب کردند .در این مسیر با
چالشهاییروبهروبودیمازجملهآنکهمخاطبانیکهبهتماشای
آن خواهند نشست آیا شناختی از این آثار دارند و میتوانند با
آنها ارتباط برقرار کنند؟در حوزه تئاتر هم که فعالیت میکنم
دریافت مخاطبان از فضایی که آن را خلق میکنم از اهمیت
بسیاری برایم برخوردار است؛ این مقوله بهتناسب هنرمندانی
که با آنها کار میکنم از اهمیت زیادی برخوردار است .در

اکثر مواقع از یک متن مشترک خوانشهای مختلفی وجود
دارد و حال هنرمندان سه حوزه تجسمی ،تئاتر و موسیقی
کنار یکدیگر قرارگرفتهاند تا به دریافت واحدی از یک متن
برسند».اودربارهچگونگیاجرایاینپرفورمنستوضیحداد«:ما
چهار اتاق در گالری داریم ،که در هر اجرا سه هنرمند دریکی از
اتاقها اجرای خود را خواهند داشت .در اتاق چهارم مخاطب
این کار را انجام خواهد داد در این اتاقساز و وسایل نقاشی
وجود خواهد داشت که میتوانند بر اساس آن دریافت خود
را داشته باشند و یا در تمام مدت در هرکدام از این اتاقها
نظارهگر کار این هنرمندان باشند.در این مسیر با توجه به نگاه
و سلیقه متفاوت هنرمندان ،هیچگاه با مسئله خاصی روبهرو
نشدیم .محور این اجرا متن است بنابراین بسیاری از راهها خود
مشخص میشود .تعریف پرفورمنس است که ایدهای مطرح
میشود و اندیشهای شکل میگیرد ».در این رویداد هنری،
نگار خارکن (کمانچه) ،گلنوش صالحی (تار) ،پریسا پوالدیان،
نیلوفر محبی (ویولن) ،نرگس فالح پسند (ویولونسل) و رابعه
زند (قانون) ،طی چیدمانی که برای این پروژه انجامشده است،
در کنار هنرپیشگان الدن مستوفی ،تینا پاکروان ،نگار عابدی،

محمدعلی آهنگران نویسنده و پژوهشگر که به بیماری ام اس مبتالست در
صفحه اینستاگرامش از رحمتاهلل حافظی متخصص طب فیزیکی و عضو
شورای شهر تهران تشکر کرد.او نوشت«:دکتر حافظی بهتراز بقیه دردم و
دمانم را تشخیص داد و به لطف خدا مسیر درمانی که او برای من ترسیم کرد
اثرات دردآور این بیماری را از بین برد»
اینستاگرام آهنگران

افسانه بایگان ،بهاره رهنما ،ژاله صامتی و فریبا خادمی که به
ترتیب در هفت شب این نمایش حضور خواهند داشت،
به نوازندگی میپردازند .همچنین هفت نقاش ازجمله شهناز
زهتاب ،هما بذرافشان ،آهو حامدی ،ماتیسا کازرونی ،سپیده
سحر ،مهشید رحیم تبریزی و فرشته ستایش ،دیگر هنرمندان
ارائ ه این پرفورمنس هستند.

اهالی روستای قلعه باال شاهرود در اقدامی خودجوش برای حیاتوحش
دامنههای شمالی تیر کوه علوفه نذری ریختند.
خبر آنالین

