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رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر در گفت وگو با سپید شایعات در زمینه ابتال به بیماری تب خونریزی دهنده کنگو کریمه را رد کرد

سپید: نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
هم با انتقاد از ضعف نظارت دامپزشکی بر کشتار دام، 
گفت: »اقدام سودجویان در واردات گوشت های آلوده 

منجر به شیوع بیماری تب کریمه می شود.«
محمدحسین قربانی درخصوص طرح برخی اخبار 
مبنی بر ابتالء چند نفر به تب کریمه کنگو در کشور، 
انسان  به  آلوده  گوشت  و  دام  از  کنگو  »تب  گفت: 
سرایت می کند، ضمن اینکه واردات بی رویه و قاچاق 
دام ازمناطق مختلف و مرزهای شرقی نیز از عوامل 

ایجاد این بیماری است.«
نماینده مردم آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه عدم 
نظارت سازمان دامپزشکی بر دام پروری و دامداری به 
شکل سنتی و صنعتی نیز تأثیر قابل مالحظه ای در ابتالء 
به این بیماری دارد، افزود: »احتمال ابتالء به بیماری تب 
کنگو از طریق کشتارهای غیرحرفه ای و بدون مجوز 
در مراکز تحت نظارت نیز وجود دارد، اما آنچه که 
مهم است بحث نظارت بر کشتارهای دام است که 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی باید به  
این موضوع دقت کنند.« وی با بیان اینکه نظارت بر 
دامداری های محلی و صنعتی ازسوی جهاد کشاورزی 
ضروری است، تصریح کرد: »مردم باید ازگوشت دام  
درمراکزتحت نظارت نهادها و دستگاه ها استفاده کنند. 
همچنین واردات گوشت های منجمد نیز یکی ازعوامل 

ایجاد این بیماری است.«
قربانی با اشاره به اینکه طبق ادعای سازمان دامپزشکی 
برکشتار و گوشت دام های وارداتی نظارت صورت 
می گیرد، گقت: »گزارش ها  از ابتالء چندین نفر در 
استان اصفهان به این بیماری بسیارنگران کننده است 
و این موضوع می تواند خطرآفرین باشد، البته وزارت 
بهداشت اقدامات الزم درجهت درمان و پیشگیری را 

به خوبی انجام می دهد.«
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
انتقاد ازاینکه شیوع چنین بیماری هایی ناشی از ضعف 
درنظارت سازمان دامپزشکی است، افزود: »سودجویان 
اقدام به واردات گوشت های آلوده می کنند که به این 
مورد نیزهمانند مبارزه با مواد مخدر نیازمند اقدامات 

جدی است.«
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  نایب رئیس 
در شرایطی از ابتالی چندین نفر در استان اصفهان 
ابراز نگرانی می کند، که به گزارش ایلنا، رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ضمن رد 
شیوع این بیماری در استان های مختلف کشور ازجمله 
اصفهان، اظهار داشت: » به هیچ وجه شاهد شیوع یا 
اپیدمی این بیماری در کشور از جمله در استان اصفهان 
نیستیم و تنها مورد قطعی که تشخیص آن اثبات شده، 
یک مورد در شهرستان چادگان است که با تشخیص 
به موقع و درمان صحیحی که صورت گرفته، حال 

عمومی بیمار خوب است.« محمدمهدی گویا با اشاره 
به موارد مشاهده شده در استان اصفهان گفت: »دانشگاه 
نفر  الی 5  از بستری شدن 4  علوم پزشکی اصفهان 
با تشخیص احتمال بیماری خبر داده است، اما هنوز 

بیماری این افراد تأیید نشده است.«
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
گذشته  سال  و  امسال  آمار  مقایسه  ضمن  بهداشت 
این  اپیدمی  یا  شیوع  کنگو،  کریمه  تب  به  مبتالیان 
مورد   62 »سال گذشته  و گفت:  کرد  رد  را  بیماری 
از این بیماری گزارش شده بود که 6 مورد منجر به 
مرگ شد و امسال نیز تا امروز 28 مورد گزارش شده 
که تنها دو مورد در کرمانشاه و بندرعباس منجر به 

مرگ شده است.« 
محمد مهدی گویا با اشاره به آمار مبتالیان به بیماری 
تب کریمه کنگو گفت: »از مجموع 28 نفری که از 
ابتدای سال جاری در سطح کشور به این بیماری مبتال 
شده اند، 19 نفر مربوط به شهر زاهدان هستند که این 
مبتالیان در سردخانه یک کارگاه بسته بندی گوشت 
دیگر  به  مربوط  هم  مورد   9 بودند.  کار  به  مشغول 
شهرستان های کشور است.« وی افزود: »این بیماری 
بیشتر در فصل های بهار و تابستان شایع و از طریق 

دام یا حشراتی مانند کنه به انسان منتقل می شود.«
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
بهداشت درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری کریمه 
کنگو در کشور گفت: »به هیچ وجه شیوع یا اپیدمی 

با بیان  این بیماری در کشور را شاهد نیستیم.« وی 
اینکه درمان قطعی این بیماری در کشور وجود دارد، 
بیماری  این  در  میر  و  مرگ  احتمال  »اگرچه  گفت: 
باالست، اما خوشبختانه داروی این بیماری در تمام 
کشور به صورت رایگان موجود است و بیماران باید 
در شرایط ویژه ای نگهداری شوند.« گویا ادامه داد: »در 
صورتی که این بیماری به موقع تشخیص داده شود، 

قطعًا می توان مبتالیان را درمان کرد.«
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
بهداشت با بیان اینکه این بیماری، غیر عادی نیست، 
گفت: »سال گذشته 62 مورد از این بیماری گزارش 
شده بود که 6 مورد منجر به مرگ شد و امسال نیز 
تا امروز 28 مورد گزارش شده که تنها دو مورد در 
کرمانشاه و بندرعباس منجر به مرگ شده است.« وی 
بهداشتی را  تاکید کرد: »در صورتی که مردم موارد 
رعایت و از گوشت های مورد تأیید سازمان دامپزشکی 
کشور استفاده کنند، به این بیماری مبتال نمی شوند. 
البته عده دیگری نیز هستند که با دام سر و کار دارند 
یا با گزش حشره روی بدن دام به این بیماری مبتال 
می شوند یا در هنگام ذبح حیوان، موارد بهداشتی را 

رعایت نمی کنند.«
همچنین رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
خصوص  در  دیگری  مصاحبه  در  بهداشت  وزارت 
عالئم هشدار دهنده این بیماری، توضیح داد: »تب و 
لرز، درد بدن، دردهای استخوانی، دردهای عضالنی، 

اختالالت گوارشی ، تهوع و استفراغ از عالئم هشدار 
دهنده تب کریمه کنگو محسوب می شود. در مراحل 
پیشرفته تر بیماران  دچار خونریزی از بینی، دهان، لثه ها، 
دستگاه گوارش، دستگاه ادراری و تناسلی می شوند که 
اگر به سرعت تحت درمان قرار نگیرند ممکن است 

جان خود را از دست بدهد.«
وی در ادامه افزود: »این بیماری در کمین افرادی 
که با دام ها سر و کار داشته و در دامداری و قصابی 
کار می کنند قرار دارد. همچنین یکی دیگر از راه های 
انتقال تب کنگو می تواند هنگام ذبح حیوان رخ دهد، 
متاسفانه افراد با عدم رعایت اصول بهداشتی و ذبح 
سنتی این بیماری را در کشور رواج داده اند. منظور 
از ذبح سنتی این است که فرد بدون دستکش، محافظ 
صورت، لباس و چکمه مخصوص حیوان را کنار کوچه 
یا خیابان ذبح می کند. همچنین افرادی که گوشت تازه 
به کشتارگاه  انتقال  بدون  را  از  حیوانات  این دسته 
مصرف می کنند نیز درصد باالیی از انتقال این عفونت 

را به خود اختصاص می دهند.«
محمد مهدی گویا گزش حیوانات آلوده را راه دیگر 
انتقال این بیماری دانست و گفت: »کنه ای که روی 
بدن حیوان آلوده قرار می گیرد با گزش آن می تواند 
آن  بر  عالوه  کند.  منتقل  دیگران  به  را  بیماری  این 
فردی که از بیمار پرستاری می کند ناخواسته با عدم 
رعایت اصول بهداشتی و تماس با ترشحات بدن و 

خون بیمار می تواند درگیر تب کریمه کنگو شود.«

داروهای سنتی باید تحت پوشش 
بیمه قرار گیرند

خانه ملت: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با بیان اینکه سه چهارم داروهای گیاهی وارداتی است، 
گفت: »در این عرصه باید از ظرفیت های موجود استفاده 

شود.«
محمدنعیم امینی فرد  در رابطه با تحت پوشش بیمه 
قرار گرفتن داروهای گیاهی پرمصرف با بیان اینکه قبل از 
این اقدام باید داروهای گیاهی از سوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی استانداردسازی شود، گفت: 
»داروهایی باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند که مراحل 
استانداردسازی آنها طی شده و در این رابطه وزارت 

بهداشت نیز باید این موضوع را مد نظر قرار دهد.« 
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی، با 
یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری بر بازشناسی، تبیین، 
ترویج، توسعه و نهادینه کردن طب سنتی در سیاست های 
نحوه  باید  این سیاست ها  تحقق  »برای  ابالغی، گفت: 
عرضه داروهای گیاهی استانداردسازی و داروخانه های 
تخصصی ایجاد شود؛ البته برای اجرای این سیاست ها 
باید قانون تصویب شود و سپس نسبت به تحقق آنها 
گام برداشت زیرا مواردی که در سیاست ها آمده حتما 
ضمانت اجرایی نداشته و دستگاه های اجرایی باید نسبت 
به اجرای آنها گام بردارند؛ البته کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس بررسی و پیگیری این سیاست ها را در 

دستور کار قرار می دهد.« 
وی با بیان اینکه اقبال مردم به استفاده از داروهای 
گیاهی افزایش یافته است، گفت: »با وجودی که ظرفیت 
قابل توجهی از گیاهان دارویی در کشور داریم که این 
گیاهان در هیچ کجای دنیا یافت نمی شود اما متاسفانه 
بیش از نیمی یا سه چهارم داروهای گیاهی موجود در 

کشور وارداتی است.«
این نماینده مردم در مجلس دهم از بی توجهی نسبت 
به ظرفیت طب سنتی و همچنین گیاهان دارویی در کشور 
ظرفیت های  از  می توان  چند  »هر  گفت:  و  کرد  انتقاد 
اما  کرد  درآمدزایی  کشور  در  دارویی  گیاهان  مناسب 

متاسفانه خیلی به این موضوع پرداخته نشده است.«
با تاکید بر  ایرانشهر در مجلس دهم،  نماینده مردم 
ارتقا  باید  کشور  در  سنتی  طب  استانداردهای  اینکه 
یابد، ادامه داد: »عرضه داروهای گیاهی باید به شکل 
علمی و در داروخانه انجام شود زیرا در حال حاضر 
داروهای گیاهی از سوی برخی عطاری ها عرضه می شود 
که نظارتی درستی بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد و 

شاهد تخلفاتی در این حوزه هستیم.«
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
کشورها  به  دارویی  گیاهان  »متاسفانه  افزود:  اسالمی، 
صادر و سپس این گیاهان به صورت فن آوری شده در 
قالب داروهای گیاهی و دیگر فرآورده ها وارد و ارز از 
کشور خارج می شود. این در حالی است که با ساماندهی 
گیاهان دارویی و جلوگیری از خام فروشی، می توان از 

این صنعت، درآمدزایی و اشتغال زایی کرد.«

مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و 
امور عمرانی وزارت بهداشت خبر داد

 تکمیل طرح بهسازی و توسعه 
بلوک های زایمانی تا پایان دولت 

یازدهم

سپید: مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی 
و  بهسازی  راستای طرح  »در  گفت:  بهداشت  وزارت 
توسعه بلوک های زایمانی تاکنون 189 پروژه به تعداد 

1116 تخت  تکمیل شده است.«
امیر ساکی، مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور 
عمرانی وزارت بهداشت اظهار داشت: »طرح بهسازی 
و توسعه بلوک های زایمانی با اجرای طرح تحول نظام 
سالمت کلید خورد. در این طرح، ارتقاء کیفیت و تغییر 
در سیستم اتاق های زایمان سنتی و اجرای طرح تکریم 
مادر باردار با رویکرد به فرامین رهبر معظم انقالب در 
جهت افزایش جمعیت و تسهیل این امر برای زوجین 

در سطح کشور به اجرا درآمد.«
امور عمرانی  فیزیکی و  منابع  توسعه  دفتر  مدیرکل 
وزارت بهداشت تصریح کرد: »از زمان شروع این طرح 
تاکنون 1116 تخت LDR در سطح  کشور به بهره برداری 
رسیده است.« وی اضافه کرد: »تاکنون از تعداد 296 
پروژه پیش بینی شده در طرح بهسازی و توسعه بلوک های 
زایمانی 189 پروژه تکمیل و تحویل داده شده است.«
براساس اعالم روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت 
و منابع وزارت بهداشت، ساکی گفت: »پیش بینی می شود 
به  یازدهم  دولت  پایان  تا  طرح  این  اجرایی  عملیات 

اتمام برسد.«

خبر

ایلنا: اصرار پزشک بر زایمان طبیعی بدون در نظر گرفتن شرایط مادر، مرگ 
یک کودک دیگر را رقم زد.

چندسالی است که وزارت بهداشت برای افزایش آمار زایمان طبیعی 
سیاست های خود را در راستای کاهش آمار زایمان سزارین در پیش گرفته 
و با حذف فرانشیز زایمان سزارین، پزشکان زنان و زایمان را برای انجام 
زایمان های طبیعی ترغیب کرده است. این سیاست های بازدارنده اگرچه باعث 
کاهش سزارین شده است، اما هر از چندگاهی به دلیل اصرار پزشکان به 
زایمان طبیعی شاهد فوت نوزادان در حین زایمان طبیعی یا بروز عارضه ای 

برای نوزاد یا مادر در فرایند زایمان هستیم.
مرگ تلخ روژین میهمی در بیمارستان شهید بهشتی نیز بر اثر اصرار 
بر زایمان طبیعی رقم خورد و همچنین امیرعباس نوزاد 5 ماهه  و آتنا یک 
سال و نیمه  کودکانی هستند که به دلیل اصرار پزشک بر زایمان طبیعی 

دچار فلج مغزی شدید شده اند.
اعضای کادر بیمارستان نیز می گویند طبق دستور العمل وزارت بهداشت، باید 
آمار سزارین را کاهش دهند و اگر در کارنامه حرفه ای پزشکی آمار سزارین 
زیاد باشد، مورد مواخذه قرار می گیرد. اما باید دید که به هر دلیلی می توان 
زایمان طبیعی انجام داد یا اینکه باید شرایط بیمار نیز در نظر گرفته شود؟

محمد صادق جعفری همسر صبا تکلو مردی است که به تازگی نوزاد 
4 ماهه اش را به دلیل فلج مغزی از دست داده است. او در تماس با ایلنا 
گفت: »طوالنی شدن زمان زایمان باعث ایجاد مشکل فلج مغزی در فرزندش 
شد که در نهایت مرگ اولین فرزندش را رقم زد.« وی درباره شرح زایمان 
همسرش اظهار کرد: »از ماه دوم بارداری و در خرداد سال 95 همسرم زیر 
نظر پزشک متخصص زنان بود. دکتر از همان روزهای اول به ما گفت 
همسرم شرایط زایمان طبیعی را دارد و پیشنهاد می کنم زایمان طبیعی داشته 
باشد.« جعفری با بیان اینکه همسرش دوبار آزمایش غربالگری را انجام 
داد، گفت: »همه آزمایش ها و سونوگرافی ها سالمت فرزندم را تایید کرده 
بودند. روز 16 بهمن به بیمارستان رفتیم و پزشک معالج به همسرم گفت، 
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کیلو است و همه شرایط برای زایمان طبیعی مطلوب است.«
جعفری با اشاره به فرآیند دردناک زایمان همسرش گفت: »متاسفانه 

پزشک معالج از همسرم سونوگرافی لگن نگرفته بود و ما بعد از زایمان 
متوجه شدیم، همسرم باید این سونوگرافی را انجام می داده است. پزشک 
بود که  زایمان آورده  برای پزشک زنان و  سونوگرافی در گزارش خود 
سایز لگن همسرم متناسب با سایز سر کودک نیست.« او ادامه داد: »روز 
1۷ بهمن ماه همسرم را برای انجام زایمان طبیعی در بیمارستان بستری 
کردند، اما دکتر خودش در موقع زایمان حضور نداشت و چند ماما باالی 
سر همسرم بودند، سه آمپول  فشار را به همسرم می زدند و به دلیل اینکه 
عالیم زایمان در همسرم نبود و  نمی توانست زایمان کند، ماما کیسه آب 
همسرم را پاره کرد. ماما هم هر بار در پاسخ به سوال من که آیا مشکلی 
پیش آمده می گفت نه تا نیم ساعت دیگر فرزندتان به دنیا می آید.« جعفری 
با بیان اینکه از صبح تا ساعت 6 عصر در اتاق زایمان حضور داشتم، گفت: 
»باالخره پزشک معالج ساعت 6 عصر به اتاق زایمان آمد و ساعت 6 و 
نیم عصر من را از اتاق زایمان به بهانه های واهی بیرون کردند و در نهایت 
هم ساعت 11 شب همسرم را به اتاق عمل بردند.« وی مدعی شد: »در 

آنجا هم پزشک معالج از یکی از خدمه اتاق عمل خواسته تا با آرنج شکم 
همسرم را فشار دهد تا بتوانند فرزندم را متولد کند، اما در نهایت بچه از 

طریق  سزارین مرده به دنیا آمد که او را احیا کردند.«
جعفری با اشاره به اینکه فرزندش دو روز در بخش مراقبت های ویژه 
بستری بود، تصریح کرد: »در هنگامی که همسرم را به اتاق عمل بردند، 
من به سازمان نظام پزشکی رفتم و شکایت کردم و با پزشک نوزدان همان 
بیمارستان صحبت کردم، کمیته ای از دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان 
تشکیل شد تا از فرزندم آزمایش ژنتیک بگیرند، نتایج آزمایشات ژنتیک 
هم سالمت ژنتیک فرزند را تایید می کرد و در گزارش پرونده آمده است 
که به علت طوالنی شدن زمان زایمان کودک دچار هایپوکسی شده، یعنی 
نه می توانست گریه کند و نه شیر بخورد و با سرنگ و باگاژ به او شیر 
می دادیم. از همان روز اول هم گفتند این کودک یا زنده نمی ماند و یا اگر 

زنده بماند؛ مشکالت شدید مغزی دارد.«
وی در ادامه گفت: »اواخر اسفندماه کودکم را از بیمارستان مرخص 
کردند، اما پس از ده روز دوباره ریه هایش عفونت کرد و او را به بیمارستان 
کودکان بردیم، اما پس از دو روز فرزندم را ترخیص کردند و ما دوباره او 
را به بیمارستان دیگر منتقل کردیم حدود 45 روز در این بیمارستان بستری 

بود و یکشنبه هفته گذشته به علت عفونت شدید فوت کرد.«
جعفری با بیان اینکه از بیمارستان و پزشک معالج به کمیسیون پزشکی 
شکایت کرده، خاطرنشان کرد: »متاسفانه کمیسیون اصال پاسخگو نیست و 
هر بار می گویند، پرونده نیاز به بررسی های بیشتر دارد، این در حالی است 
انجام می دهد،  که پزشک معالج همسرم همچنان زایمان های دیگری را 
اگر در طی این مدت یک بار دیگر این اتفاق بیفتد، چه کسی پاسخگو 
خواهد بود؟« وی با بیان اینکه در این مدت 55 میلیون تومان هزینه درمان 
اما  کردم،  مراجعه  هم  بهداشت  وزارت  »به  گفت:  است،  فرزندش شده 
می گویند بیمارستان خصوصی است و آنها نمی توانند دخالتی کنند و بهتر 
است به توافق برسید.« جعفری اضافه کرد: »متاسفانه ضربه روحی بزرگی 
به همسرم وارد شده که قابل جبران نیست. حتی اگر بگویند بچه مشکل 
ژنتیک هم داشته بازهم مقصر پزشک معالج است چراکه همسرم ۷ ماه 

تحت نظر این خانم دکتر بوده است.«

مرگ یک نوزاد به دلیل اصرار پزشک بر زایمان طبیعی مادر
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