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علی محمد آدابی: »امروز دیگر چیزی از وزارت بهداشت باقی 
ــه پیمایی برای تأمین  نمانده و اجرای طرح تحول مســیر بیراه
ــه نظرات صاحبنظران  منافع عده ای خاص بوده اســت و اگر ب

توجه نشود وضعیت حوزه سالمت بدتر خواهد شد...«

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد از میان 2 تا ۴ میلیون نفری 
ــاله برای انجام فریضه حج به عربستان می روند، بین  که هر س
ــیوع  1.5 تا 2 میلیون نفر خارجی هســتند و همین امر خطر ش
ــروس زیکا و  ــب زرد، وی ــب دنگی، ت ــی چون ت بیماری های

بیماری هایی چون وبا را افزایش داده است...« ید
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فرهنگاقتصادجامعهسیاست
 محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه 
در نشست خبری خود در پاسخ به 
مناظرات  در  اینکه  بر  مبنی  سؤالی 
انتخاباتی برخی از کاندیداها مسائلی 
را در مورد رئیس جمهور و تخلفات 
برادر او، حسین فریدون مطرح کردند، 
آیا پرونده ای در این خصوص بوده 

است، گفت: »در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی 
که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت 
و برخی بیرون هستند. برای او روز شنبه قرار صادرشده و چون 
این قرار وثیقه است و تأمین نشده، او به زندان معرفی شده است 
که اگر این قرار وثیقه را تأمین کند آزاد می شود. قرار صادره، قرار 
بازداشت موقت نیست. این پرونده در خصوص مسائل مالی است، 
اما معوقات بانکی نیست. آقای احمدی نژاد هم یک نامه سرگشاده 
به ملت نوشت که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آنکه 
اظهارنظر شده خالف واقع است. ایشان مثل همیشه از یک فرد 
متهم مطالبی شنیده و به استناد آن ها قضاوت می کند. بخشی از 

این ها قابل تعقیب قضایی است.«
 علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه زمان 
مؤلفه مهمی در نشان دادن میزان توسعه و رشد در کشورها است، 
گفت: »بر اساس آمارها ما در 20 کشور منطقه ازلحاظ سرمایه گذاری 
در رتبه 15 و در بین 13۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، پس این 
نشان می دهد که ما ازلحاظ زمان برای سرمایه گذاری دچار مشکل 
هستیم که همین طوالنی شدن امور دیوانی مانع سرمایه گذاری است. 
همچنین بر اساس آمارها ازلحاظ شفافیت در سیاست گذاری در بین 
20 کشور منطقه دارای رتبه 1۸ و در بین 13۸ کشور جهان صد و 
سی و ششمین هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور است. 
ازلحاظ نرخ بیکاری در بین 20 کشور منطقه در رتبه نهم و در بین 
135 کشور جهان در رتبه 90 هستیم. رشد واقعی ناخالص ملی در 
بین 2۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین 191 کشور جهان در 
رتبه ۸۴ هستیم. ازلحاظ جذب استعدادها در بین 20 کشور منطقه 
در رتبه 19 و در بین 13۸ کشور جهان در رتبه 126 قرار داریم.«

»منتظر  پارلمانی رئیس جمهور گفت:  امیری، معاون   حسینعلی 
هستیم در صحن علنی مجلس الیحه تفکیک سه وزارتخانه تعیین 
تکلیف شود. دولت الیحه خودش را به مجلس  شورای اسالمی داده 
است و از آن دفاع خواهد کرد. کمیسیون اجتماعی که اصلی ترین 
کمیسیون است، به همراه کمیسیون برنامه وبودجه موافقت خود را 
اعالم کرده اند اما برخی هم مخالف این طرح هستند. تالش داریم 
مجلس نسبت به این الیحه نظر نهایی خودش را اعالم کند تا سرانجام 

دولت دوازدهم با ساختاری جدید شکل بگیرد.«

 مرتضی الویری، رئیس سنی شورای پنجم اعالم کرد: »در جلسه 
روز چهارشنبه هفت نفر از کاندیداهای شهرداری که باالترین رأی 
را در میان اعضای شورای شهر کسب کرده اند به عنوان کاندیداهای 
نهایی شهردار معرفی خواهند شد. تعداد کاندیداها قطعی نیست؛ 
هر آن ممکن است؛ کم و زیاد شود. بااین حال به هر تعداد هم 
که باشند هفت نفر از آن ها به عنوان کاندیدای نهایی همین هفته 

انتخاب خواهند شد.«
بندپی، رئیس  انوشیروان محسنی   
سازمان بهزیستی گفت: »در حال حاضر 
رشد طالق در کشور مهارشده و شیب 
سال  در  به طوری که  ندارد.  را  قبلی 
۸5 در برابر هر 9 ازدواج یک طالق 
داشتیم، اما در سال 9۴ در مقابل هر ۴.3 
ازدواج یک طالق صورت می گرفت 

که هم اکنون در مقابل هر ۴.1 ازدواج یک طالق در کشور صورت 
می گیرد. به این ترتیب روند آن در کشور رو به کاهش است. آمارها 
نشان می دهد که ۷۷ درصد کودکان کار پسر و 23 درصد آن ها دختر 
هستند. 19 درصد کودکان کار کشور ایرانی، 65 درصد افغانستانی 

و 16 درصد پاکستانی هستند.«
به  امر  »موضوع  مترو شهرری گفت:   روحانی مصدوم حادثه 
معروف و نهی از منکر و یا درگیری احتمالی بنده با فرد ضارب 
ندارد.  منتشر شد، صحت  نهادها  و  مقامات  برخی  از سوی  که 
ضارب را اصال ندیدم و به صورت ناگهانی و از پشت با جسمی 

تیز ضربه ای به گردنم وارد کرد.«
 پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: »نتیجه تحقیقات نشان داد که تعداد 
کودکان مبتال به اعتیاد در ایران اندک است اما وجود همین تعداد 
کم از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، بسیار و مخاطره آمیز تلقی 
می شود و برای درمان آن ها مراکز ویژه ای راه اندازی شده است. 
در حال حاضر در ۷ استان کشور، مراکز درمانی سوءمصرف مواد 
مخدر ویژه کودکان و افراد زیر 1۸ سال راه اندازی شده است و 

مشغول به فعالیت و ارائه خدمات به مددجویان هستند.«
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 1۸2 رأی موافق، به کلیات 
طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در 
رابطه با تخفیف مجازات اعدام محکومین مواد مخدر رأی دادند. 
مجلس کلیات طرح کاهش مجازات اعدام محکومان به مواد مخدر 
را به تصویب رساند. به موجب این طرح چنانچه مرتکب موفق به 
ساخت، تولید، توزیع، فروش یا واردکردن مواد مخدر و روان گردان 
موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مشروط به اینکه بیش از 

یک صد کیلوگرم باشد مجازات مرتکب اعدام می شوند.

سال  بهار  به  نسبت  امسال  بهار  در  عیار   1۸ طالی  گرم  هر   
بازار داخلی  افزایش قیمت حدود 1۷ هزارتومانی در  با  گذشته 

همراه شده است.
 فرزانه شرفبافی، سرپرست جدید هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: »به زودی سند راهبردی ایران ایر تدوین می شود. برنامه های 
انسانی،  نیروهای  توسعه  شامل  که  گرفته شده  نظر  در  نه گانه ای 
گسترش سرمایه های ایران ایر، بازسازی و اصالح ساختاری، نگاه 
همه جانبه به نظام حقوق و دستمزد و اشتراک سازی با شرکت های 

بین المللی بخشی از آن خواهد بود.«
 به گفته کارشناسان عمر خودروهای تک ستاره شامل سایپا 131، 
سایپا 111، سایپا 132، تیبا، تیبا هاچ بک، ساینا، ام وی ام 110 اس، 
سمند، پژو پارس، پژو ۴05، لیفان ایکس 60 و ام وی ام 550 سر 

آمده و تولید آن ها باید متوقف شود.
 بانک مرکزی اخیرا گزارش درآمدها و مخارج دولت در بودجه 
سال 1395 را منتشر کرد که طبق آن کل درآمد مالیاتی دولت در سال 
گذشته برابر با 100 هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان 
2600 میلیارد تومان آن درآمد مالیات واردات خودرو بوده است. 
درآمد 2600 میلیارد تومانی دولت از محل مالیات واردات خودرو 
در سال گذشته در حالی است که هدف گذاری صورت گرفته در 
برنامه بودجه سال 1395 تحقق 3۴00 میلیارد تومان از محل واردات 
خودرو بوده که البته محقق نشده است. البته درآمد دولت از محل 
مالیات واردات خودرو افزایش قابل توجهی در سال گذشته داشته 
به گونه ای که از 1600 میلیارد تومان در سال 139۴ به 2600 میلیارد 

تومان رسیده است که رشد حدودا 63 درصدی نشان می دهد.
 متوسط تولید نفت خام ایران در سال 1395 نسبت به پنج ماهه 

نخست سال 1392 بیش از ۴0 درصد افزایش یافته است.
 بررسی نتایج یک تحقیق کارشناسی 
از این حکایت دارد که از جمعیتی 
که طی سه سال اخیر وارد بازار کار 
شده اند حدود ۴0 درصد زن هستند. 
مشارکت زنان در بازار کار در سه سال 
اخیر افزایش یافته است. حضور زنان 
در  فعال  بین المللی  شرکت های  در 

کشور 29 درصد و در شرکت های خصوصی 32 درصد و همچنین 
در شرکت های دولتی 20 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر 
حضور زنان در سطوح غیر مدیریتی 39 درصد، در سطح مدیران 
میانی 25 درصد و در سطح مدیریتی عالی 19 درصد بازار کار 
بوده است. حضور زنان در حیطه منشی گری و امور دفتری 60 
درصد، در ترجمه و ترجمه هم زمان 5۴ درصد و طراحی و هنری 

50 درصد است.

 سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: »یکی 
از نکاتی که به نظر من بسیار مهم است، بحث سازگاری اجتماعی است. 
شما خشونت را می بیند که از نقاط مختلف ایران گزارش می شود. افول 
اخالق و فریاد مظلومیت آتنا تا ستایش پیام های تلخی در جامعه اسالمی 
است. من معتقدم سینما و تئاتر، شعر، ادبیات و کتاب ما باید در این 
عرصه ها وارد شوند و در جهت کاهش آسیب های اجتماعی کمک کنند. 
در وزارت خانه ستادی را برای این کار تعریف کرده ام. بنده به عنوان عضو 
شورای عالی اجتماعی کشور مسئولیت دارم که از منظر فرهنگی در جهت 
آسیب شناسی فعالیت کنیم. خوشبختانه این ستاد فعال شده است و اقدامات 
جدی انجام داده و ما با مدیران گفتگو داشتیم برای پیدا کردن راه حل ها.«

 زمان برگزاری ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز به منظور برگزاری 
هرچه بهتر این رویداد فرهنگی تغییر 
کرد. این رویداد سینمایی که قرار بود 
تصمیم  با  شود  برگزار  امسال  تیر  در 
برگزارکنندگان 1۸ تا 2۴ شهریور برگزار 
خواهد شد. با توجه به مشارکت حداکثری 
استان های جنوبی کشور و افزایش دمای 
هوا در ماه های تیر و مرداد درنهایت مقرر 

شد ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران به منظور برگزاری 
هرچه بهتر و حضور حداکثری عالقه مندان به حفظ محیط زیست در 
استان ها برای حضور در این رویداد و تماشای آثار رسیده به ششمین 
جشنواره بین المللی فیلم سبز، شهریورماه امسال برگزار شود. پیش ازاین 
31 تیرماه تا 6 مرداد برای برگزاری این جشنواره انتخاب شده بود. این 
جشنواره به منظور ارتقای فرهنگ و آگاهی رسانی حفظ محیط زیست در 

تهران و هم زمان در سراسر کشور برگزار می شود.
 فرشته احمدی، نویسنده و داور جایزه ادبی بهرام صادقی گفت: 
»متأسفانه    همان فضای رخوت و رکود در جامعه ادبی ما وجود دارد که 
باعث شده آدم های این حوزه دست روی دست بگذارند و تنها نسبت 
به یکدیگر موضع گیری کنند و خیلی خیلی بدبینانه درباره مسائل نظر 
بدهند. مدام درباره دست های پشت پرده حرف بزنند و توطئه و... 
به عنوان مثال در مورد انجمن صنفی داستان نویسان و تشکیل آن و ادامه 
ماجرا ها بااینکه توافق شده سخنگوی انجمن پاسخگوی همه سؤال ها 
باشند و انجمن و نمایندگانش تالش می کنند خیلی واضح و روشن موارد 
مبهم را توضیح بدهند اما انگار ایده دست های پشت پرده برای عده ای 
جذاب تر است. من از ابتدا در جریان بحث هایی که منجر به جدی شدن 
ایده صنف شد بودم و اتفاقا از    همان قدم های اول این موضع گیری ها 
پیش بینی شده بود. بانیان انجمن تالش کردند بهترین کار ممکن را انجام 
دهند. جلسات بسیاری با نهادهای مختلف داشتند و البته همه این ها را 
در گزارش مفصلی منتشر کرده اند و اهدافشان هم بسیار روشن است؛ 

پیگیری مطالبات صنفی نویسندگان.«



گفت و گوی اختصاصی  و صریح سپید با علیرضا سلیمی، رییس هیئت مدیره انجمن بیهوشی

ثمر فاطمی
 

مصمم است و امیدوار. می گوید می توان 
کوچک  هرچند  گام هایی  برداشتن  با 
اصالحاتی  و  رسید  بزرگی  جاهای  به 
اساسی انجام داد. کمی محافظه کار است 
روی  پا  می کند  احساس  که  آنجایی  اما 
بحث  وارد  جدی تر  شده،  گذاشته  حق 
می شود.  علیرضا سمیعی، رئیس انجمن 
بیهوشی و مراقبت های ویژه  روز گذشته 
روزنامه  دفتر  در  سپید   تحریریه  مهمان 
بود. او معتقد است که تنها راهکار عملی 
که در حال حاضر به ذهن همه افرادی که 
دست اندرکار بحث تعرفه هستند، رسیده 
است آوردن کتاب کالیفرنیای ۲۰۱۶ است. 
سمیعی می گوید با اجرای کالیفرنیای ۲۰۱۶، 
می توان جلوی پرتی ها را گرفت و در نتیجه  
ساالنه دو هزار میلیارد تومان صرفه جویی 

کرد. گفت و گوی ما را بخوانید: 
برخی  سوال  اولین  عنوان  به  سپید: 
نبودن  یا  بودن  آیا  می پرسند  همکاران 
این سازمان نظام پزشکی فرقی می کند؟
نیاز  پزشکی  نظام  سازمان  به  ما  قطعا 
را  پزشکی  نظام  سازمان  ما  اینکه  داریم. 
نقد کنیم که خوب است یا بد، بحثی است 
که باید وجود داشته باشد. خود من هم به 
مطالباتی که انجام نشده و بخش های دیگر، 
مثبتی هم در  اما نکات  را دارم  نقدهایی 
این زمینه دیده ام. ما قطعا به سازمانی برای 
دفاع از حقوق صنفی پزشکان نیاز داریم 
و جایگاه و خاستگاه این امر سازمان نظام 
پزشکی است. در حال حاضر من خودم 
درواقع  بیهوشی  انجمن  رئیس  به عنوان 
با  ولی  هستم  علمی  انجمن  یک  رئیس 
این وصف بیش از ۹۵ درصد وقت و انرژی 
و کارم صرف انجام کارهای صنفی می شود 
و  پزشکی خوب  نظام  اگر  درصورتی که 
موفق و با قدرتی داشته باشیم، این وظیفه 
واقعا  من  گرچه  باشد.  آن  گردن  به  باید 

منتقد این سازمان هستم.
سپید:  علت نارضایتی جامعه پزشکی از 
عملکرد سازمان نظام پزشکی را مربوط 
به نقص قانونی می دانید یا فکر می کنید 

در اجرا نواقصی وجود دارد؟
قانون نظام پزشکی یک بار بعد از انقالب 
بسیار  نقاط  و  کرد  تغییر   ۱۳۸۳ سال  در 
نقاط قوتی  خوبی در آن گنجانده شد و 
دارد. من معتقدم بعد از گذشت این سال ها 
به روز  و  ترمیم  قوانین  این  که  دارد  جا 
شود. مطالبات جامعه پزشکی تغییر کرده 
و روابط، جایگاه ها متفاوت شده است و 
و  مختلف  تخصص های  درونی  ساختار 
پزشک ها با هم فرق کرده است. سازمان 
تا وظیفه مهم دارد  نظام پزشکی هم سه 
ارتباط  است؛  همبند  بافت  یک  مثل  که 
بین پزشکان مختلف، ارتباط بین سازمان 
بین  ارتباط  و  نهادها  و  ارگان ها  سایر  با 
در  ارتباط ها  این  طبعا  مردم.  و  پزشکان 
نیاز هست این  این سال ها تغییر کرده و 
قوانین به روز شوند. نکته دوم این است 
که همان قانونی هم که نکات مثبتی زیادی 
دارد، به لحاظ اجرایی مشکل داشت. من 
فکر می کنم در قدم اول باید قوانین ترمیم 
شوند و در قدم دوم یک تضمین برای اجرا 

هم برایش وجود داشته باشد.
سپید: برخی از همکاران جوان می گویند 
نظام پزشکی  انتخابات  باید در  ما  چرا 
شرکت کنیم؟ این شامل برخی دستیارها 
همکاران  از  خیلی ها  شامل  می شود، 
از  خیلی  و  می شود  عمومی  پزشک 

متخصصین جوان تر.
این مبتالیی تمام انتخابات ها هست. ما 
همیشه در انتخابات طیف وسیعی داریم که 
با این شعار پیش می آیند که ما نمی خواهیم 
در انتخابات شرکت کنیم. من به شخصه فکر 
می کنم که بدترین حالتی که نیروهای جوان 
و خوب و پرانرژی ما می توانند داشته باشند، 
بی تفاوتی است. موافق بودن خوب است، 
نقد داشتن  بودن، مطالبه داشتن،  مخالف 
همه صفاتی است که من می پسندم اما من 
فکر می کنم بی تفاوت بودن همیشه بدترین 
گزینه است. در اینکه همکاران جوان تر ما 
یا دستیاران مشکالتی دارند، شکی نیست. 

اینکه دلخوری هایی دارند، شکی نیست اما 
قطعا پاسخ به این مشکالت و دلخوری ها 
بی تفاوت شدن و دلسرد شدن یا دخالت 

نکردن در امور نیست.
دارد؟ چرا  برایشان  فایده ای  سپید: چه 

باید رأی بدهند؟
باشد که یک شبه  این  نباید  ما  تصور 
قرار  دهد.  رخ  معجزه ای  است  قرار 
اگر  اما  برداشته شود  گام کوچکی  است 
شود  برداشته  مستمر  و  کوچک  گام های 
به  من  نگاه  می رسیم.  ایده هایمان  به  ما 
این انتخابات این است که یک انتخابات 
پرشور و یک پشتوانه رأی باال گام کوچکی 
است برای پیدا کردن هویت ازدست رفته 
به عنوان  اول  درجه  در  ما  همه  پزشکان. 
شرکت کننده باید این گام را برداریم. صدها 
گام دیگر هم تا بتوانیم انتظارات نسل جوان 
را برآورده کنیم، راه داریم. من این را قبول 
دارم، به آن ها حق می دهیم مشکالت زیادی 
دارند اما باید آستین باال بزنند و مشارکت 
کنند، صبور باشند و گام ها را دانه دانه با 

همدیگر طی کنیم.
سپید: اگر نظام پزشکی دچار اختالف نظر 
با وزارت بهداشت شود، چه کار باید کرد؟

کار نظام پزشکی مثل یک بافت همبند 
در بدن است که قسمت های مختلف را به 
هم مرتبط می کند. یکی از این ارتباطات، 
ارتباط سازمان با سایر ارگان ها و نهادهاست. 
نظام  سازمان  که  تعاملی  و  کار  بیشترین 
پزشکی خواهد داشت، با وزارت بهداشت 
است. تصور ما بر این است که باید بر این 
مقوله کار شود، حداکثر هماهنگی باشد. 
انتظار ما این است که بسیاری از وظایفی 
را که وزارت بهداشت در حال حاضر دارد، 
به انجمن های علمی و به خصوص سازمان 
نظام پزشکی تفویض کند. اگر در تعامل 
بتوانیم روند درستی را طی کنیم، انتظار این 
است که در چهار سال آینده بخش هایی 
به  وزارتخانه  مهم  کارهای  و  وظایف  از 

سازمان نظام پزشکی تفویض شود.
وجود  به  مواردی  به هرحال  سپید: 
نظرات  بین  اختالف دیدگاه  می آید که 
نظام پزشکی و نظرات وزارت بهداشت 

وجود دارد. چه باید کرد؟

قوانین  تعبیر  اختالف نظر، اختالف در 
بسیار  امری  این  دارد.  وجود  همیشه  که 
پیش بینی نشده  مشکالت  است.  طبیعی 
همیشه وجود دارد. مرجع ما قانون است 
اگر ما یک قانون درست و به روزی در 
قطعا  باشیم،  داشته  پزشکی  نظام  سازمان 
رجوع به آن قوانین حدومرز را مشخص 
می کند و می تواند اختالف را برطرف کند.

سپید:  اگر یک اختالف بین نظام پزشکی 
باشد  داشته  وجود  بهداشت  وزارت  و 
خیلی  سال  این چهار  در  به هرحال  که 
اینکه  باید کرد؟  آمد، چه کار  پیش  هم 
حرف های  این ها،  و  قوانین  بگوییم  ما 
قشنگی است اما باید دید در عمل چه 
بهداشتی  وزارت  با  اآلن  ما  کرد.  باید 
مواجهیم که نقش قابل مالحظه ای برای 
صنف قائل نیست. اینجا چه باید کرد؟

را  مشکالتمان  بتوانیم  ما  اینکه  برای 
درستی  استراتژی  یک  باید  کنیم  حل 
دولتی  ارگان های  با  تعامل  باشیم.  داشته 
و وزارت بهداشت در این چهارساله نقد 
ما  و  همکاران  و  دوستان  داشت.  زیادی 
صالبت  پزشکی  نظام  شاید  که  معتقدیم 
الزم و جایگاه واقعی اش را نداشته است. 
من فکر می کنم، اولین قدم این است که 
گروهی که امسال کاندید می شوند، ترکیبی 
از افراد باتجربه، صاحب کاریزما و افراد 
جوان و صاحب قدرت دوندگی انتخاب 
باال  را  این کار قدرت چانه زنی  کنیم که 
می برد. دوم اینکه من تصور می کنم هرچقدر 
انتخاباتی  کارزار  وارد  که  هیئت مدیره ای 
می شود، وابستگی های دولتی کمتری داشته 
ما مي دهد که در  به  امکان را  این  باشد، 
می آید،  پیش  که  مواجهاتی  و  برخوردها 

قدرت چانه زنی باالتری داشته باشیم.
سپید: در حال حاضر مهم ترین کارکرد 
یا  شکایات  به  رسیدگی  پزشکی،  نظام 
همان بخش انتظامی آن است. خیلی از 
جامعه پزشکی احساس می کنند بسیاری 
به  پزشکی  نظام  در  پرونده هایی که  از 
آن ها رسیدگی می شوند، مجددا از طریق 
دادسرای جرائم پزشکی به جریان می افتد 
و یک بار هم در آنجا انجام می شود. برای 
این دوگانگی و این فرایندهای موازی در 

رسیدگی به تخلفات، شکایات یا هرچه 
اسمش را بگذاریم، چه برنامه ای می شود 

داشت و چه باید کرد؟
یکی از بیشترین گالیه هایی که پزشکان 
این مدت داشتند، بحث این است که جایگاه 
حقیقی پزشکان زیر سؤال رفته است. بخشی 
از این شکوائیه به روند بررسی و برخورد با 
تخلفات و مشکالت و شکایات برمی گردد. 
به  نه تنها می توانند  این است که  حقیقت 
یکجا بلکه می توانند به چند جا شکایت 
کنند و این شکایت را می توانند چندین بار 
هم تکرار کنند. این روند، روند خوشایندی 
نیست و من هم قبول دارم که از انتقادات 
وجود  لحظه  این  تا  که  هست  جدی ای 
داشته است. باید ساختار انتظامی سازمان 
قوی تر  هست،  که  اینی  از  پزشکی  نظام 
شود. ما چند مشکل جدی در چند سال 
زندانی شدن  بحث  یکی  داشته ایم؛  اخیر 
پزشکان و برخوردهای سلیقه ای. در این 
یعنی  قانون گذاری  منشأ  با  باید  ما  زمینه 
مجلس تعامل کنیم. فکر می کنم در بحث 
همکاری  باید  هم  قضاییه  قوه  قوانین، 
به  را  بخش  این  و  باشد  داشته  را  الزم 
این  کند.  تفویض  پزشکی  نظام  سازمان 
حق پزشکان است که، بررسی تخلفات و 
مشکالتشان در این سازمان بررسی شود. 
بدیهی است که همیشه باید مرجع باالتری 
هم وجود داشته باشد. به هر صورت حق 
مردم هم چیزی است که، به اعتقاد من و 
حق  از  فراتر  پزشکان،  همه  می کنم  فکر 
همه ماست. همه ما برای بیماران و برای 
باالتری را  بنابراین مرجع  مردم آمده ایم؛ 
هم در نظر می گیریم که اگر جایی اختالفی 
باقی ماند، به آن مرجع ارجاع داده شود. 
این بحث موازی بودن شکایت ها، حجم 
زیادی از وقت، انرژی و سرمایه پزشکان 
و مردم و کشور را می گیرد و حتما باید 
مسیرهای موازی قطع شود، مسیر یکسان 
شود و امیدواریم که در این زمینه بتوانیم 

تعامل خوبی با دولت داشته باشیم.
سپید:  انتقاداتی به سازمان نظام پزشکی 
وارد است که بدنه اداری اش خیلی فربه 
شده اما کارکردش به خصوص در جاهایی 
پزشکی  جامعه  کرامت  و  شأن  به  که 

برمی گردد، در جایگاهی که باید باشد، 
نیست.

این را باید تفکیک کنیم. در شهرستان ها 
تا حدود زیادی سازمان ها به لحاظ نیروی 
انسانی وظیفه شان را در حد قابل قبولی نسبت 
به سایر سازمان هایی که در ایران است، انجام 
مي دهند. در تهران این مشکل به طورجدی 
وجود دارد و ریشه آن هم برمی گردد به یک 
معضلی که سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ 
اصال وجود خارجی ندارد و این اتفاقی است 
که برای بیشتر سازمان ها و ارگان هایی که 
در تهران هستند و یک شاخه تهران دارند 
و یک شاخه کشوری دارند، پیش می آید. 
سایه شاخه کشوری آن قدر سنگین است 
که آن انجمن یا ارگان که متعلق به تهران 
است را کمرنگ می کند یا حذف می کند. 
کل سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ بیش 
از چند اتاق که جمعش شاید چهل متر هم 
نمی شود و چند پرسنل بیشتر نیست. طبعا 
این کمی با صحبت شما به لحاظ ریشه ای 
در تضاد هست. سازمان نظام پزشکی تهران 
بزرگی وجود ندارد؛ بنابراین من قبول دارم 
که سرویس و کارکردی که برای مردم انجام 
درجه  در  نیست.  کافی  به اندازه  می دهند، 
باید  نقص  این  کردن  برطرف  برای  اول 
تهران هویت مستقل پیدا کند، صاحب جا 
شود. با این ترفند آن زمان در قدم دوم من 
قبول دارم که سازمان نظام پزشکی ایران 
ساختار قدری از هم گسیخته دارد، وضعیت 
پرسنلی اش باید صاحب چارت دقیق تری 
شود. البته اگر ته نظر من را بخواهید من 
پیدا  دارم سازمان گسترش  بیشتر دوست 
کند؛ کمیته های بیشتر، فعالیت های بیشتر تا 
اینکه بیاید سازمانش را کوچک کند. من فکر 
می کنم که تهران باید مستقل و قوی شود و 
برای سیستم ایران هم یک وضعیتی تعریف 
شود که بتواند کارهای بزرگ و کشوری را 
دنبال کند و نحوه مدیریت نیروی انسانی هم 
بحثی است که هرچقدر رویش کار کنیم، 
اینجا  که  مراجعه کننده  کرامت  است.  کم 
پزشکان و همکاران ما هستند، قیمت ندارد.
سپید: در مورد انتقاداتی که متخصصان 
بیهوشی از وزارت بهداشت به خصوص 
در زمینه تعرفه ها داشتند، چه می گویید؟

چون  است.  من  محبوب  قصه  این 
بحث  روی  را  زندگی ام  کامل  سال  دو 
تعرفه ها گذاشتم. از جلسه های بی انتها با 
با  ارزشمند  خیلی  جلسات  کارشناس ها، 
وزرای مختلف و خیلی از مسئوالن کشور 
در این زمینه داشته ام. می توانم بگویم که 
دغدغه اول صنف پزشکی امروزه، تعرفه 
مثل  تخصص ها  بعضی  مورد  در  است. 
بیهوشی از یک دغدغه فراتر رفته و تبدیل 
به یک معضل و مشکل جدی شده است. 
خالصه ماجرا این است که به طور ناگهانی 
قرار شد امسال تعرفه بیهوشی ۲۵ درصد 

کاهش پیدا کند.
سپید: فکر می کنید کل عددش در کشور 

چقدر قرار است شود؟
این کاهش ۲۵ درصدی در کل کشور، 
خوش بینانه یک صرفه جویی معادل ۱۵۰ 

میلیارد تومان در سال ایجاد می کند.
سپید: کال؟ یعنی مجموع چیزی که از 
جیب مردم پرداخت می شود، چیزی که 

بیمه ها می پردازند؟
کال هزینه صرفه جویی شده حدود ۱۵۰ 
میلیارد تومان است که  در مقایسه با عدد 
شش- هفت هزار میلیارد تومان بدهی که 
طرح تحول سالمت دارد، این عدد بسیار 
بسیار ناچیز است. من چند عدد خدمتتان 
ارائه می دهم که عددهایی است که خیلی 
دقیق هستند و کمتر کسی به این ها دسترسی 
دارد. از کل بودجه طرح تحول سالمت ۱۷ 
درصد به پرداختی دستمزد تمام متخصصان 
و پزشکان تعلق می گیرد و ۸۳ درصدش هم 
در سایر قسمت ها صرف می شود. در این 
۱۷ درصد یک یا یک و خورده ای درصد 
است  بیهوشی  پزشکان  به  متعلق  آن  از 
 ۱۵۰ آن، حدود  ۲۵ درصدی  کاهش  که 
می کند  ایجاد  صرفه جویی  تومان  میلیارد 
است.  ناچیزی  بسیار  عدد  عدد،  این  که 
امسال حدود شش تا هفت هزار میلیارد 
و  داشت  بودجه  کمبود  طرح  این  تومان 
سال دیگر هم انتظار می رود که این عدد، 
عدد بسیار بیشتری شود. در اینکه ما همراه 
هستیم و کمبودهای بودجه را درک می کنیم، 

شکی نیست.
 ادامه در صفحه4

منتخب نظام پزشکی  اگر بخواهد در برابر یک مقام دولتی ایستادگی کند، باید پشتش به رأیش  گرم باشد
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کتاب  به  برگردیم  اگر  شما  نظر  به  سپید: 
کالیفرنیای ۲۰۱۶ شرایط بهتر می شود؟

تنها راه حل عملی ارائه شده همین است.
سپید: در این حالت فکر می کنید این ۱۵۰ 
می کند؟  پیدا  تقلیل  مقدار  چه  به  میلیارد 
به کتاب  ما  اگر  معتقدند که  چون خیلی ها 
۲۰۱۶ برگردیم، بازهم این تعرفه های بیهوشی 

کاهش پیدا می کند.
گلویمان  همیشه  ما  که  چیزی  و  ما  بحث 
عدالت  بحث  می گوییم،  و  می کنیم  پاره  را 

بین رشته ای است.
سپید: خب منتقدین معتقدند در سال های قبل 

تعرفه بیهوشی خیلی باال رفته بود.
ما دو جور بحث داریم. یک بحث کارشناسی 
بحث  هم  یکی  این هاست.  و  رقم  و  پول  و 
نظرات شخصی. در این زمینه بنده به ضرس 
قاطع عرض می کنم به پشتوانه تمام مدیران 
کشور که پشتوانه کارشناسی ندارد. اینکه نقطه 

صفر شروع با هم یکسان نبوده است.
سپید: برخی دوستان معتقدند که در سال های 

۹۳-۹۲
در سال 92 درآمد بیهوشی خیلی کم بود؛ 
یعنی ما یک عقب افتادگی چند ده ساله داشتیم.

از  برخی  دلیل  به  شاید  می گویند  سپید: 
مناصب  برخی  در  بیهوشی  متخصصین 
وزارت بهداشت این اتفاق افتاده است.
اصال. این یک توهین است. توهین 
به تمام مسئوالن و متخصصین بیهوشی 
و تمام برنامه ریزهاست. چنین چیزی 
اصال نمی تواند درست باشد. مطرح 
کردن این موضوع از طرف افرادی 
که صاحب مسئولیت هستند، قدری 
کارشناسی  بحث  این  است.  بعید 
است. من خودم حداقل ده ها نامه 
را ظرف سه ماهه اخیر نوشتم. همه 
کارشناسی  همه  رقم،  و  عدد  با 
شده. خواسته ما هم بسیار خواسته 
مشخصی است. همه جا گفته ایم این 
متوقف شود، کار کارشناسی کنیم. کار 
کارشناسی هرچه باشد ما گردن می گذاریم. 
گفتیم عدد 25 از کجا آمده؟ چرا 30 نباشد 
کجا  از   25 عدد  این  نباشد؟   20 چرا  و 
آمده است؟ به ضرس قاطع عرض می کنم 
این مسئله  کار کارشناسی روی  که هیچ 

انجام نشده است.
تعرفه  مورد  در  معتقدید  شما  یعنی  سپید: 
کارشناسی  کار  هیچ  بیهوشی  انجمن 

انجام نشده است؟
انجام نشده است. این نظر افراد است. فقط 

سلیقه است.
سپید: حاال شما نوک پیکان را به سمت وزارت 

بهداشت می دانید یا وزارت رفاه؟
من نوک پیکان را اصال به هیچ طرف نمی برم.
سپید: باالخره یک نفر این تصمیم را گرفته 
است. می توانید بگویید شورای عالی بیمه؟

این برمی گردد به شورای عالی بیمه. شورای 
تا   9 این  از  دارد.  عضو  تا   9 هم  بیمه  عالی 
اتفاقا  هستند.  کلیدی  تا  سه  دو-  هم،  عضو 
من همان قدر در وزارت بهداشت دنبال قضیه 
رفاه هستم و همان قدر  در وزارت  که  هستم 
هم از سازمان نظام پزشکی مطالبه دارم. چراکه 
درواقع سازمان نظام پزشکی است که باید محکم 
بایستد و پیگیر حق ما باشد. برای آینده سازمان 
جدید هم پیش بینی من هم همین است. چون 
نظام پزشکی است که  این مواقع سازمان  در 
باید دخالت کند و بحث کارشناسی را پیش 
ببرد چون عدالت بین رشته ای مطرح است. اگر 
من دارم بیش از حقم می گیرم، یعنی از حق 

دیگران می زنم.
 7۰ اجتماعی  تأمین  سازمان  پارسال  سپید: 
میلیارد تومان فقط برای تست سنجش ویتامین 
این  با  عدد  این  که  کرده است؛  هزینه  دی 
عددی که شما می گویید قرار است از محل 
بیاید،  دست  به  بیهوشی  تعرفه های  کاهش 
باالی  می دانیم  هم  آن طرف  از  است.  برابر 
که  بررسی  آخرین  در  ایرانی ها  درصد   ۹۰
انجام شده است، کمبود ویتامین دی دارند. آیا 
تابه حال شده که انجمن شما مطالعه ای انجام 
دهد که به جای اینکه هزینه را کم کنید، فالن 
هزینه را که اصال الزم نیست کاهش دهید.

به طورجدی روی این مسئله کارکرده ایم و 
صاحب کلی اطالعاتیم که قابل ارائه است. ما 
معتقدیم که بازبینی کتاب کالیفرنیای 2016 و 
نظارت جلوی پرت را می گیرد و ما حتی عدد دو 
هزار میلیارد در سال را برایش پیش بینی می کنیم.

سپید: دو هزار میلیارد عدد خیلی بزرگی است 
بخش قابل توجهی از بدهی های عقب مانده 

جامعه پزشکی را می توان حل کرد!
آخر بدهی های جامعه پزشکی خیلی کوچک 
پنجاه  و صدو  میلیارد  ما صحبت صد  است. 

میلیارد تومان می کنیم.

سپید: باالخره بعضی ها هستند که ده  ماه است 
که کارانه نگرفته اند.

داریم. یکی  تا بحث مختلف  ببینید دو سه 
دیرکرد پرداخت ها، یکی بحث مطالبات بعضی 
از تخصص های مختلف است، یکی بحث کمبود 
بودجه وحشتناکی است که وجود دارد. این عددهای 
کمبود عظیم در طرح تحول سالمت که از مشکالت 
جدی و انتقادهای جدی دولتی بود که ما دوستش 
داریم. این عدد از کجا آمد؟ این عدد از دستمزد 
متخصص بیهوشی نیامده که ما 25 درصد آن را کم 
کنیم. این عدد افزایش استفاده از پروتز ها، افزایش 
تعداد عمل ها، افزایش تعداد ام ار آی ها، افزایش 
تعداد آزمایش ها که دی 3 که شما می گویید یکی 
از مثال هایش است. ما درواقع در نقاط مختلف 
ام ار آی  آن  تعداد  داریم. مرکزی که  آمار  کشور 
ایکس بوده تا تعداد ده برابر، بیست برابر افزایش 

پیداکرده است.
سپید: این ها مراکز دولتی هستند یا خصوصی؟

در  و  مختلف  نسبت های  با  دوی شان  هر 
ساختارهای مختلف هستند. در بحث دولتی وقتی 
شما چنین حرکت بزرگی می کنید و بودجه ای 
باید  می آورید،  را  تحولی  طرح  می آورید،  را 

نظارت هم به همان نسبت قوی شود.
سپید: انتظارتان از نظام پزشکی آینده برای 

گروه پزشکان بیهوشی چیست؟
من این سال ها از کار صنفی بیگانه نبوده ام. 
تنها راهکار عملی که در حال حاضر به ذهن 
همه افرادی که دست اندرکار بحث تعرفه هستند، 
رسیده است آوردن کتاب کالیفرنیای 2016 است.
سپید: شما ورژن جدید کتاب ارزش نسبی 

را دیده اید؟ نظرتان چیست؟
کامل نشده و بیرون نیامده هنوز که ما اظهارنظر 
کنیم. حداقل در مورد قسمت بیهوشی ما هنوز 

روی آن بحث داریم.
سپید: از نظام پزشکی آینده چه انتظاری دارید؟
بحث تعرفه هرسال تکرار می شود. هرسال 
کتابی می آید.  بعد یک  تأخیر است،  ماه  چند 
هستند،  دلگیر  تخصصی  مختلف  گروه های 

شکایت می کنند.
هم  به جایی  تابه حال  شکایت ها  این  سپید: 

رسیده است؟
چند  است.  نرسیده  به جایی  معموال  خیر 

و  می شود  عید  نزدیک  می کشد.  طول  ماهی 
آینده  به سال  امید  قرار  و  قول  با یک سری 
این  آینده می شویم و دوباره  همه وارد سال 
باالخره  باید  تکرار می شود. یک جایی  قصه 
این قطع شود. انتظار ما این است که یک بار 
برای همیشه این بحث به سازمان نظام پزشکی 

تفویض شود.
سپید: قبال که تفویض شده بود، بعدا مجلس 

این امتیاز را گرفت.
به هر صورت خرد خرد پس گرفته شد، اآلن 
هیچی باقی نمانده است. اآلن این باید برگردد.

از  برخی  که  است  چیزی  همان  این  سپید: 
افراد می گویند چرا باید برویم در انتخابات 

این نظام پزشکی رأی بدهیم؟
پزشکی  نظام  اینکه  برای  بدهند  رأی  باید 
که نماینده دو درصد جامعه پزشکی باشد و با 
رأی قلیلی وارد شود، قدرت چانه زنی اش پایین 
است. منتخب نظام پزشکی وقتی می خواهد در 
برابر یک مقام دولتی ایستادگی کند، باید پشتش 
به رأیش گرم باشد. خیلی بد است که فردی 
وارد چانه زنی شود، با هزار- هزار پانصد رأی. 
به همین دلیل می گویم که قدم اول خیلی مهم 
است که آدم یک پشتوانه و دلگرمی داشته باشد. 
آن موقع مي توان کارهای بزرگ تری انجام داد.
سپید: از وزارت بهداشت چه انتظاری دارید؟
داریم  انتظار  بهداشت  ما در مورد وزارت 
که از بدنه  انجمن های علمی، از نظام پزشکی 
به مراتب بیشتر استفاده کند. ما این را تا حدی 
انتظار داریم که کارها  پیش می بریم که حتی 
را تا حدی تفویض کند. این برنامه دراز مدت 

دولت بوده است.
که  است  معتقد  بهداشت  وزارت  اما  سپید: 
انجمن های علمی، انجمن های علمی هستند، 

انجمن های صنفی نیستند.
بود،  بسیار ساکنی  پزشکی، جامعه  جامعه 
سال ها اصال کاری نداشت برای انجام دادن. 
را  کارهایش  داشت،  ساکنی  خیلی  بدنه  یک 
هرکسی یک گوشه ای انجام می داد و کارش را 
پیش می برد. این سه سال بود که شوک هایی به 
این بدنه وارد شد؛ مثل طرح تحول سالمت، 
مثل تغییرات مختلف که یک مقدار بدنه را به 
جنب وجوش وا داشت و این احساس را به 

وجود آورد که خب ما هم نیاز داریم صنفی 
نیاز داریم  باشیم و کار صنفی کنیم و  داشته 
قانون بلد باشیم و قس الی هذا. در آن زمان 
تشکل دیگری وجود نداشت و این بار درست 
یا غلط گردن انجمن های علمی افتاد که معموال 
افراد محبوب و برگزیده ای هستند. به لحاظ 
قانونی من قبول دارم پشتوانه اساسنامه ای و 
این مشکالت را دارند اما چیز دیگری هم نبود. 
عالجش به سازمان نظام پزشکی برمی گردد. 
اگر سازمان نظام پزشکی قوی و مستقل باشد، 
که  است  از خدایشان  هم  علمی  انجمن های 
کنند  واگذار  پزشکی  نظام  به  را  صنفی  کار 
علمی  کار  که  اصلی شان  کار  به  خودشان  و 
استاد تمام  به عنوان یک  بپردازند. من  است 
رئیس  که  نمی دیدم  هم  را  خوابش  دانشگاه 
و  کنم  تعطیل  را  کارم  و  شوم  علمی  انجمن 
دو سال دنبال تعرفه بدوم. این اصال برای من 
خوشایند نیست. برای صنف من هم خوشایند 

نیست ولی چه کنیم.
نظر  انجمن ها می روند زیر  از  سپید: بعضی 
وزارت کشور و وزارت کار انجمن صنفی 

تشکیل می دهند.
همین اآلن هم دوباره چون هیچ استراتژی 
و طرح کلی ندارند من هشدار می دهم که اگر 
این وضعیت مدیریت نشود ما با یک مشکلی 

روبه رو هستیم.
سپید: فکر می کنید این روش منجر به حل 
مشکالت می شود یا باعث زیادشدن مشکالت 

می شود؟
 اگر مدیریت شود بسیار روش خوبی است 
اگر مدیریت نشود و مثل ساختمان سازی تهران 
بگذاریم محله ها رشد کنند و از فرم خارج شوند، 
آن زمان فرم دادن کار بسیار سختی است. خوب 
است که اآلن فکرش را کنیم. فکر کنیم که چند 
انجمن صنفی می خواهیم؛ اختیاراتش چیست؛ 
در پنج سال آینده چه چیزی از آن ها می خواهیم. 
طراحی کنیم و جلو برویم نه اینکه یک روزی 
به خودمان بیاییم ببینیم ۸0 تا انجمن ثبت شده. 
از  بکنیم، حاال  نمی توانیم  کاری  که  را  این ها 
این به بعد. اآلن باید قبل از شروع این پروسه، 
مدیریت انجام شود. قطعا می تواند اتفاق خوبی 

باشد ولی نیاز به برنامه ریزی دارد.



افشاگری سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت علیه وزارت بهداشت
 علی اکبر ابراهیمی

 

سپید: »حمایت از برخی شرکت های خاص دارویی و 
تبعیض در قیمت گذاری ها موجب بی نظمی در بازار 
دارویی کشور شده است.« این بخشی از اظهارات 
الیاس ناردان، عضو هیأت مدیره سازمان مردم نهاد 

دیده بان شفافیت است.

تنها به یک مورد تخلف جواب دادند
به گزارش خبرنگار سپید، الیاس ناردان در نشست 
خبری با موضوع »بررسی سوءجریانات نظام دارویی 
کشور« گفت: »حدود یک سال و نیم پیش گزارش هایی 
مبنی بر نارسایی و نابسامانی در حوزه دارویی کشور 
به سازمان غذا و دارو ارسال کردیم، درصورتی که 
انتظار می رفت پس از رفع تحریم ها اوضاع بهبود پیدا 
کند و شاهد این نابسامانی ها نباشیم، اما گزارش های 
رسیده خالف این موضوع را نشان می داد.« وی افزود: 
»چندین هزار صفحه گزارش به ما رسیده بود که توسط 
کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و راستی آزمایی آنها 
تا اواسط سال 95 طول کشید. در نهایت گزارشی در 
آبان ماه سال گذشته آماده شد و طبق مراودات صورت 
 گرفته به سازمان غذا و دارو اعالم شد تا دفاعیات 
خود را ارائه کند. پس از پیگیری های مختلف جلسه ای 
سه ساعته با مسئوالن سازمان غذا و دارو برگزار شد 
که رئیس سازمان تالش کرد برخی موضوعات را 
توجیه کند، اما در گزارش های ما به غیر از یک مورد 

تغییری ایجاد نشد.«
نمایندن سابق مردم تهران در مجلس اضافه کرد: 
»گزارش نهایی سازمان در اسفندماه سال 95 برای انتشار 
آماده شد، اما به دلیل نزدیک بودن به ایام انتخابات تصمیم 
گرفته شد تا گزارشات بعد از انتخابات در دسترس 
عموم قرار گیرد. همچنین بعد از مطلع شدن وزیر 
بهداشت قرار شد یک نشست برگزار شود و که در 
نهایت به دلیل مفصل بودن مطالب  دو جلسه دیگر 
برگزار شد.« عضو هیأت مدیره دیده بان شفافیت ادامه 
داد: »پس از برگزاری جلسات از مجموع مستندات 
ارائه شده فقط یک مورد از گزارش های دیده بان اصالح 

شد و در بقیه موارد مستندات ارائه شده متقن بود.«

تعجب وزیر از حجم تخلفات
نادران اضافه کرد: »شخص وزیر از دیدن بعضی 
سندها ابراز تعجب می کردند و استنباط ما این است 
که از برخی موارد بی اطالع بوده اند.  به عنوان مثال 
در یک مورد که سندی ارائه شد که براساس آن برادر 
یکی از مدیران سازمان غذا و دارو که کارخانه دار بوده 
و شرکت واردات هم دارد به نفع او یک تصمیمی 
گرفته شده بود، رئیس سازمان از این تصمیم اظهار 
بی اطالعی کرد و وزیر در واکنش به این سخن دکتر 
دیناروند گفتند که اگر اطالع نداشتید که مصداق بارز 
عذر بدتر از گناه است؛ و این یعنی اینکه مدیر شما که 
یک وابستگی با شخص واردکننده داشته در تصمیم 

خود اعمال سلیقه کرده است و این بی اطالعی شما 
از زیرمجموعه خود است. البته این احتمال هم وجود 
دارد که شاید شخص وزیر به این کیفیت و شدت از 

حجم تخلفات اطالع نداشته است.«   
عضو هیأت مدیره سازمان دیده بان شفافیت تاکید 
کرد: »چند عارضه اساسی در نظام دارویی ما وجود 
دارد که مسئله اصلی به تعارض و تضاد منافع بین 
تصمیم گیران سازمان غذا و دارو و فعاالن این حوزه 
برمی گردد. جایی که مجری، داور و ناظر باید یک 
عملکرد بی طرفانه داشته باشد، خودش در یک طرف 
میدان قرار می گیرد که این باعث مخدوش شدن 
روند مدیریت می شود.  از این رو می توان گفت 
که حمایت از برخی شرکت های خاص دارویی و 
تبعیض در قیمت گذاری ها موجب بی نظمی در بازار 
دارویی کشور شده است.« نادران ادامه داد: »در تاریخ 
92/4/12 آقای دیناروند باید از عضویت در هیأت 
مدیره یکی از شرکت های داروسازی کنار می رفتند که 
ایشان مجدد به این سمت انتخاب شدند و آن را انکار 
کردند و زمانی که سندها را به ایشان نشان دادیم، وی 
زیر بار نرفت و اعالم کرد اگر این سندها معتبر باشد 
من استعفا می دهم. البته به جز ایشان مدیران دیگری 
نیز از سازمان غذا و دارو در تصمیم گیری ها اثرگذار 
هستند که این موضوع در مواقعی باعث تبعیض و 
حمایت از شرکت های خاص تلقی می شود. همچنین 
عوارضی مانند ایجاد تبعیض، فرار مالیاتی و پرداخت 
شدن حداقلی حقوق دولت را می توان به موارد تخلف 
اضافه کرد. وی اضافه کرد: »بخش دیگری از مشکالت 
مربوط به قیمت گذاری دارو است، به طوری که افراد 
ذی نفع تصمیم می گیرند که تعرفه گذاری در برخی از 
شرکت های خاص بیشتر از سایر شرکت ها باشد که این 
موضوع باعث بهم خوردن توازن بازار دارویی می شود. 
همچنین رفت وآمد بین بخش خصوصی و دولتی با 
فعالیت های خاص موجب می شود تصمیم گیری به 
نفع برخی از شرکت های خاص مدنظر قرار گیرد.«

شفافیت  دیده بان  سازمان  مدیره  هیأت  عضو 
خاطرنشان کرد: »توجه به برخی برندها و شرکت های 
خاص باعث ایجاد تفاوت قیمت ها در بازار و بازار 
سیاه شده است. همچنین افزایش قیمت داروهای 
وارداتی قاچاقچیان را ترغیب کرد که از کشورهای 
دیگر کاال وارد کنند؛ برای مثال یک نوع آمپول برای 
افراد مبتال به بیماری های چشمی از کشور ترکیه وارد 
کشور شد که همین دارو باعث نابینایی تعدادی گردید 
و متأسفانه تا به  امروز هیچ کس علیه این افراد اقدامی 
انجام نداده و از طرف سازمان غذا و دارو نیز هیچ 

شکایتی طرح نشده است.«

ساختار معیوب سازمان غذا و دارو
نادران با بیان اینکه اعتقاد شخص وزیر بهداشت هم 
این است که ساختار سازمان غذا و دارو به شدت معیوب 
است، تاکید کرد: »تالش سازمان دیده بان شفافیت بر 
این موضوع است تا مسائلی را که باعث اختالل در 

بازار دارویی شده است به مسئوالن گوشزد کند، اما 
عده ای تلقی می کنند که این سازمان به دنبال تغییر 
مدیران و مسئوالن سازمان غذا و دارو است. البته با 
تغییر افراد و سامان نیافتن مدیران و بدون اینکه دولت 
الیحه تضاد منافع و شفاف سازی را در دستورکار قرار 
دهد، هیچ کمکی به بهبود اوضاع نخواهد شد و ما 
انتظار داریم سالمت مالی در نظام دارویی کشور به 
وجود بیاید و مردم از این موضوع مطمئن باشند که 
آنچه را تهیه می کنند، با اطمینان و با کمترین قیمت 

به دست شان می رسد.

12 هزار میلیارد، گردش مالی دارو
 در سال 93

سازمان  مدیرعامل  قائم مقام  جلواتی،  محسن 
دیده بان شفافیت هم در این نشست گفت: »قبل از 
اجرای طرح تحول سالمت بر اساس آمارنامه سازمان 
غذا و دارو 5700 میلیارد تومان گردش مالی بازار 
دارویی کشور بوده است که 2400 میلیارد تومان از 
آن توسط بیمه ها و 3300 میلیارد دیگر توسط مردم 

پرداخت می شده است.«
وی افزود: »این رقم در مقایسه با آمار پایانی سال 
93 که 12 هزار میلیارد تومان بوده رشد قابل مالحظه ای 
داشته که البته از این مبلغ مکمل ها و شیرخشک هم 
کم شده است. دلیل حذف مکمل  ها و شیر خشک از 

این آمارنامه این بود که آنها می خواستند آمار واردات 
را کاهش دهند که اگر این مبلغ نیز به سایر اقالم 
دارویی اضافه شود این هزینه به 15 هزار میلیارد در 
سال افزایش پیدا می کند هر چند بخشی از این افزایش 

هزینه ها به دلیل افزایش نرخ ارز است.«
جلواتی تصریح کرد: »در سال 93 این هزینه ها 
افزایش دو برابری داشته است و با یک مقایسه ساده 
می توان دید که در سال 91، 38.5 میلیارد عدد خدمات 
دارویی ارائه شده است که هزینه آن 5700 میلیارد 
تومان بوده درحالی که براساس آمارنامه ارائه شده از 
طرف سازمان غذا و دارو در این مدت 32 میلیارد عدد 
خدمت با هزینه 15 هزار میلیارد تومان ارائه شده است 
که می توان گفت افزایش منابع برای تامین این داروها 
زیاد شده است و به راحتی می توان نتیجه گرفت که 
میزان پرداختی از جیب مردم افزایش داشته است که 
این موضوع با سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
که می گوید قدرمطلق پرداختی از جیب مردم باید 
کاهش پیدا کند، مطابقت ندارد. قائم مقام مدیرعامل 
دیده بان شفافیت با اشاره به موضوع واردات دارو، 
گفت: »برخی از شرکت ها داروهایی را وارد کشور 
کرده اند و با هزینه ای بالغ بر 16 برابر داروهای ژنریک 
تولید داخل می فروشند و سازمان غذا و دارو نیز 
اعالم کرد که هدف از این کار ورود تکنولوژی به 
کشور بوده است، اما درحال حاضر می بینیم که هیچ 

تکنولوژی به کشور وارد نشده است.«  وی ادامه 
داد: »همچنین به بهانه صادر کردن دارو عنوان برند 
ژنریک را به آن اضافه کرده اند. به طور مثال با اضافه 
کردن یک حرف به اول اسم یک دارو آن را با قیمت 
سه برابری به مردم می فروشند درحالی که این دارو 
از لحاظ کیفیتی هیچ تفاوتی با داروی قبلی نداشته 
است.« قائم مقام مدیرعامل دیده بان شفافیت گفت: 
»همسر و دختر آقای دیناروند رئیس سازمان غذا و 
دارو در دوره ای به عنوان اعضای یکی از شرکت های 
دارویی خاص فعالیت می کردند که از زمانی که خود 
ایشان از عضویت هیأت مدیره این شرکت کنار رفته 
دختر وی به عنوان بازرس شرکت ابقاء شده و تولید 
15 داروی خاص به این شرکت واگذار شده است.«

سرانه مصرف دارو به 54 دالر رسیده است
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
مواد دارویی هم در این نشست با بیان اینکه با باز 
گذاشتن فهرست دارویی کشور و وارد کردن داروهای 
صرفا گران قیمت مشکالت عدیده ای به وجود آمده 
است، اظهار داشت: »به عنوان مثال در کشوری مانند 
آمریکا 11 درصد از بودجه دارویی مختص بیماران 
صعب العالج و خاص است، درحالی که در ایران این 
عدد به 32 درصد رسیده است و علتش این است که 
در داروهای گرانقیمت می توان سوداگری انجام داد. 

حال فهرست دارویی کشور را باز گذاشته اند و تعداد 
داروهای خاص و صعب العالج را در آن باال بردند و 
برای کاهش آمار واردات، شیرخشک و مکمل ها را از 
آمارنامه داخلی خارج کرده اند.« وی با بیان اینکه در 
گذشته آمارنامه دارویی، مستندترین رفرنس در این 
حوزه بود، افزود: »از سال 61 تا سال 93 دارو یکی 
از اقالمی بود که بیشترین دقت در آن اعمال می شد، 
اما متاسفانه در آمارنامه 5 ماهه اول سال 93 دیدیم 
که بسیاری از اقالم وارداتی را از زیرگروه واردات 
خارج کردند و به زیرگروه تولید اضافه کردند تا بتوانند 
میزان تولید داخل را باال نشان دهند که به این اقدام 
آمار پروازی می گویند. به عنوان مثال دارو را به اسم 
داروی برند خریداری کرده و به کشور وارد و در 
اینجا بسته بندی می کنند و آن را به عنوان تولید داخل 
اعالم می کنند. حال همین دارو که تولید داخلی مشابه 
دارد با ضریب متوسط 16.5 برابر قیمت داروی مشابه 
داخلی قیمت گذاری می شود و این به دلیل  چنین 
بالهایی سر نظام دارویی کشور می آید که 15 هزار 
میلیارد تومان صرف داروی کشور می شود.« اختراعی 
با بیان اینکه در سال 57 سرانه مصرف داروی ما 30 
دالر بوده و در سال های جنگ هم به 13.5 دالر رسیده 
بود، عنوان کرد: »متاسفانه در سال 94 سرانه مصرف 
دارو به 53.4 دالر رسید که بخش عمده آن به دلیل 

واردات داروهای خارجی است.«
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سپید: رئیس سازمان غذا و دارو گفت:  »مدتهاست که عده ای ابهاماتی را مطرح 
می کنند که آخرین  آن هم مربوط می شود به کسانی که اسم خود را دیده بان شفافیت 

گذاشته اند.«
به گزارش خبرنگار سپید، رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری با عنوان 
شفاف سازی درخصوص فشارهای وارده به به سازمان غذا و دارو، اظهار داشت:  »این 
قبیل اقدامات بیشتر برای سهم خواهی، امتیاز گرفتن و سوء استفاده از بزنگاه ها جهت 
رسیدن به اهداف شان است.« رسول دیناروند با بیان اینکه به دنبال ابهامات مطرح شده 
توسط مجموعه ای که برای ما شناخته شده هستند، افزود: »دوستان فراموش نکرده اند 
زمانی که مسئولیت سازمان غذا و دارو را برعهده گرفتیم، وضعیت چگونه بود و امروز 
که حدود چهار سال از آن موقع می گذرد وضعیت چگونه است. آن زمان صدها قلم 
کمبود دارویی وجود داشت و هزینه های داروهای بیماران خاص و صعب العالج 
سرسام آور شده بود. به جهت مسائل مربوط به تحریم و افزایش نرخ ارز، بحران 
دارویی در سال 91 گریبان گیر مردم شده بود اما اکنون مشکل الینحلی در این حوزه 

وجود ندارد و کمبودهای دارویی قابل جایگزین هستند.«

آمار واردات ربطی به فروش دارو در بازار ندارد 
وی درباره برخی اظهارنظرها که سازمان غذا و دارو را طرفدار واردات برای 
شرکت های خاص عنوان می کنند، گفت: »این افراد استنادشان بر این است که آمارنامه 
دارویی کشور دقیق نیست و ایراداتی دارد. بارها اعالم کرده ایم که آمار واردات اعالمی 
وزارت بهداشت ربطی به آمارنامه دارو و فروش دارو در بازار ندارد. واردات از مسیر 
گمرک انجام می شود و آمار ارز دارو نیز در بانک مرکز موجود است و ثبت و سفارش 

دارو را هم می توانند از وزارت صنعت و معدن جویا شوند.«
دیناروند در پاسخ به این سوال که آیا میزان واردات دارو افزایش پیدا کرده است 
یا خیر، اضافه کرد: »اینکه می گوییم واردات دارو کم شده با این استناد است که قاعدتا 
میزان ارزی هم که صرف واردات دارو شده کاهش یافته که البته هیچ ارتباطی با آمارنامه 
دارو ندارد که بخواهد دستکاری شده باشد یا خیر. تکرار می کنم که این افراد واردات 
دارو در سال های 93، 94 و 95 را با سه سال قبل از آن مقایسه کنند. ما اعالم می کنیم 

حداقل 500 میلیون دالر کاهش واردات دارو داشته ایم. این کاهش واردات درحالی 
صورت گرفته که جمعیت تحت پوشش بیمه 10 میلیون نفر اضافه شده است و با 
اجرای طرح تحول نظام سالمت دسترسی مردم به خدمات درمانی و دارویی بیشتر 

شده است.«
وی با بیان اینکه آمارنامه تولید سازمان غذا و دارو نیست، افزود: »گزارش آمارنامه 
به هیچ وجه مبنای تصمیم گیری در سازمان غذا و دارو نیست و رئیس سازمان غذا و 
دارو در تولید این آمارنامه هیچ دخالتی ندارد چراکه این مبحث مسیر کارشناسی خود 
را دارد.« رئیس سازمان غذا و دارو درباره ادعاهای مطرح شده در زمینه سرانه مصرف 
دارو نیز گفت: »مدعی هستند که چون برند و برند ژنریک در ایران راه اندازی شده این 
موضوع سبب افزایش مصرف و توسعه بازار دارویی کشور شده است. این اطالعات 
ممکن است برای افرادی که اطالعات جهانی ندارند گمراه کننده باشد، اما مطلعان این 
حوزه به خوبی می دانند که سرانه 54 دالری دارو در ایران چیز عجیب و غریبی نیست. 
آقایان این رقم را با کشورهایی مانند افغانستان که از سرانه دارویی 30 دالری برخوردار 
است، مقایسه می کنند. میانگین سرانه دارو در دنیا 130 دالر و در ترکیه به عنوان کشور 
همسایه دو برابر و در کشورهای حاشیه خلیج فارس چهار برابر ایران است. سرانه 
مصرف دارو در عراق 25 درصد از ایران بیشتر است. ما نباید انتظار داشته باشیم که 
دسترسی مردم محدود شود. سرانه 54 دالری دارو در کشور عالمت این است که بازار 
به خوبی کنترل شده است. چراکه سال 57 رقم این سرانه 30 دالر بود و اکنون با گذشت 

حدود 40 سال هنوز دو برابر نشده است.«

چرا در دوره  قبل اشکال وارد نمی کردید
معاون وزیر بهداشت همچنین درباره قیمت داروهای وارداتی و اینکه ادعا شده 
قیمت این داروها در ایران نسبت به کشورهای دیگر باالتر است، گفت: »بر فرض که 
این ادعا درست باشد، اما سوال این است که آیا در این دوره قیمت داروهای وارداتی 
کاهش یافته یا خیر؟ چگونه است که در دوره های قبل این داروها گران تر از این هم 
وارد می شد، اما اشکالی به آن وارد نمی کردند. حال ما باید پاسخ دهیم که چرا بیشتر 
از این قیمت داروها را کاهش نداده ایم؟ ما باید روی طناب باریکی حرکت می کردیم 
تا تصمیم گیری هایمان منجر به اختالل در بازار دارویی نشود چراکه سختگیری 
بیش از حد باعث بروز بحران و عدم کنترل آن هم باعث افزایش قیمت ها می شد. 
در مجموع با تدبیر توانستیم قیمت ها را کاهش دهیم.« دیناروند افزود: »برای اطالع از 
قیمت داروهای وارداتی کافی است که سری به داروخانه های تخصصی جهت تامین 
داروهای خاص بزنید. مگر می شود دارویی که در سال 92 با قیمت هفت میلیون و 800 
هزار تومانی عرضه می شده و اکنون قیمت آن به چهار میلیون و 400 هزار تومان رسیده 
است ارزان نشده باشد؟ اسم این را چه می گذارید؟ حال می گویند باید یک میلیون 
بیشتر کم می کردید، خب این درخواست را از کسانی داشته باشید که اجازه دادند این 
داروها با آن قیمت های عرضه شود. ما هنرمان در این حد بوده است.« وی تاکید کرد: 
»به طور متوسط قیمت داروهای وارداتی را 25 درصد کاهش دادیم. تجهیزات پزشکی 
وارداتی نیز به طور میانگین 35 درصد کاهش قیمت داشته است. اینکه این قیمت ها 
باید بیشتر از این کاهش می یافت را انشاهلل کسانی که می توانند، می آیند و بیشتر کاهش 
خواهند داد. افرادی که پشت صحنه این نمایش ها هستند، زمان خودشان چه هنری 
به خرج دادند؟ یادتان رفته است که آن زمان وزیر وقت گفته بود دست قاچاقچی را 
می بوسیم که دارو بیاورد.« رئیس سازمان غذا و دارو همچنین درباره مبحث مطرح 
شده درباره تضاد منافع تصمیم گیران سازمان، گفت: »قاعدتا کسانی که در وزارت 
بهداشت مسئولیت قبول می کنند از افراد آشنا به این حوزه هستند. به مدیران کل دارویی 
سازمان غذا و دارو در سال های قبل مراجعه کنید و ببینید که قبل و بعد از مسئولیت شان 
در سازمان غذا و دارو کجاها فعالیت کرده اند. مشخص است که کار این افراد همین 
است. مگر باید بروند ساختمان سازی کنند یا الستیک بفروشند. در مجموع فردی که 

قبال مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکتی بوده برای تصدی در سازمان غذا و دارو از 
فعالیت های قبلی اش استعفا می دهد و این مبحث چیز عجیبی نیست.«

من و همسرم دانشمند یک درصد جهانی هستیم
دیناروند با بیان اینکه برخی می گویند دیناروند و همسرش به نفع یک شرکت 
دانش بنیان تصمیم می گیرند، گفت: »چرا فکر می کنید هر کسی هم که اینجا آمد منفعت 
شخصی خودش را در نظر می گیرد. من و همسرم دانشمند یک درصد جهانی هستیم 
و ده ها اختراع داخلی و خارجی داریم. ما چندین و چند دانشجوی نخبه داریم و خیلی 

از اینها عالقمند بوده و توانسته اند نوآوری داشته باشند.«
دیناروند ادامه داد: »می گویند دو شرکت 70 درصد واردات داروی کشور را دارند. 
این درحالی است که این چنین نیست و 11 شرکت اول، کمتر از 70 درصد واردات 
کشور را انجام می دهند. در عرصه تجهیزات پزشکی هم 600 تا 700 شرکت فعالیت 
می کنند. طبیعی است که شرکت های بزرگ تر قدرت البی شان با شرکت های بزرگ 
دنیا جهت گرفتن نمایندگی، بیشتر است. چرا کسانی که ادعای دیانت دارند دروغ 
می گویند؟ مگر سازمان غذا و دارو میان شرکت ها، نمایندگی توزیع می کند؟ طبیعی 
است که شرکت ها رقابت دارند و البته نسبت به یکدیگر هم رحمی ندارند. حال این 
چه ربطی به سازمان غذا و دارو دارد. سازمان غذا و دارو به محصول مجوز می دهد. 
آقایان اگر انتقادی به این موضوع دارند سیاستی را در کشور بگذارند و به عنوان مثال 
بگویند که هیچ شرکتی بیشتر از 10 میلیون دالر واردات نداشته باشد.« رئیس سازمان 
غذا و دارو تاکید کرد: »متاسفانه درمورد مصادیق موفقیت دولت سیاه نمایی می کنند. 
یکی از مصادیق موفقیت دولت، وزارت بهداشت است که سازمان غذا و دارو نیز 
بخشی از آن است. دارو و بیمارستان دو شاخص عملکردی وزارت بهداشت هستند 
که همواره جزء باالترین شاخص های عملکردی بوده اند. رضایتمندی از وزیر 
بهداشت ناشی از عملکرد وزارت بهداشت است و متاسفانه بزرگترین ظلم هم به 
همین وزیر می شود. مجموعه وزارت بهداشت زحمت کشیده ما ادعا نداریم که 
بدون خطا بودیم، اما مدیران و کارشناسان و مجموعه این وزارتخانه و سازمان غذا 
و دارو با دقت زحمت کشیده اند.« معاون وزیر بهداشت افزود: »در این میان ممکن 
است شرکتی هم سر ما کاله گذاشته باشد و این موضوع بعید نیست. قاطعانه باید با آن 
برخورد شود. می گویند فرار گمرکی در حوزه دارو صورت گرفته، شکی نیست که 
باید به آن رسیدگی شود و قطعا سازمان غذا و دارو هم در این زمینه همراهی خواهد 
داشت. در مجموع تاکید می کنم که در سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان امکان تصمیم 
گیری شخصی وجود ندارد و هر جایی که به مجوز مربوط باشد در کمیته های مربوطه 
تصمیم گیری می شود. به ویژه در مورد دارو رای گیری ها در کمیته مربوطه مخفی 

است و رئیس سازمان غذا و دارو هم حق وتو ندارد«

شاید شخص وزیر به این کیفیت و شدت از حجم تخلفات اطالع نداشته است

 بهنام موذن

دیناروند در واکنش به نشست خبری سازمان دیده بان شفافیت

هجمه به سازمان غذا و دارو برای سهم خواهی است
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  حمیده طاهری

احمد شجاعی، چشم پزشک و رییس سازمان پزشکی قانونی 
است. او معتقد است که باید تغییرات اساسی در ساختار نظام 
پزشکی ایجاد کرد و این راهی جز تعامل ندارد. او دیروز 
میهمان تحریریه سپید در دفتر روزنامه و پاسخگوی سواالت 

ما بود.

سپید:به عنوان اولین سوال، برخی پزشکان می گویند این 
سازمان نظام پزشکی با این کیفیت، این قوانین و این قدرت 

اجرایی بودونبودش برای ما چه فرقی می کند؟
قبل از هر چیز من از نقش سپید که به عنوان یک رسانه تخصصی 
جامعه پزشکی در طرح مسائل و مشکالت و رفع آن ها قدم 

برمی دارد، تشکر می کنم.
  بله! شاید با این شرایط فعلی طرح این سؤال بیراه هم نباشدوواقعا 
بودونبودهای این ساختار و این سازمان هم فرقی باهم نداشته 
باشد. ولی اگر ریشه ای به این بحث نگاه کنیم متوجه ضرورت 
در  اصناف  وجود  می شویم.  ساختارهایی  چنین  وجود 
ساختارهای قدرتی یک نیاز است و اینکه اصناف کارهای مربوط 
به صنف خودشان را انجام دهند. این هدف کلی نظام است. نباید 
همه کارها به عهده دولت باشد. ما در حال حاضر اصناف زیادی 
داریم که خیلی بی سروصدا و باقدرت کارهای خوبی هم می کنند. 
صنف نظام مهندسی را ببینید در همین مدت زمانی که تشکیل شده 
چقدر حوزه قدرت خوبی دارد، تا امضا و مهر این سازمان در 
پرونده یک ساختمان نباشد شهرداری ها پایان کار نمی دهند یا 
کانون وکال را ببینید چه قدرتی دارد و چه قدرت نمایی هایی هم 
می کند، بعضی صنف ها هم ضعیف هستند. در جامعه پزشکی 
هم یکسری کارها هست که خود صنف باید پیگیر آن باشد و اگر 

به دست خودمان به سرانجام نرسد کسی به فکر ما نیست.
سپید: جامعه پزشکی در حال حاضر چنین قدرت صنفی 

دارد؟
ندارد و ما به دنبال آن هستیم و این قدرت منوط به تعامل و گفتگو 
است، ما نمی خواهیم با دعوا و کشمش و حاشیه و جناح بندی 
کارکنیم. نمایندگان اصناف از منافع صنفی شان دفاع می کنند 
مواردی مثل مالیات. در تدوین قانون نظام پزشکی جامع و کامل 
تصویب شد اما نمی دانم چرا کم کم اختیارات از سازمان سلب 
شد. تا امروز که در تعیین حدود تعرفه ها نظام پزشکی هیچ وقت 
نخواسته خالف جریان جامعه حرکت کند .هر وقت بحث تعرفه 
بوده با توجه به تناسب تورم جامعه پیشنهاد داده است، در همین 
حد؛ اما متأسفانه به علت اینکه در مورد درآمد جامعه پزشکی 
شاخص شده، حاشیه هایی به وجود می آید. درآمدهایی که من 
اصاًل به آن اعتقادی ندارم. ما باید مجموع جامعه پزشکی را نگاه 
کنیم که درآمدش مثل بقیه است، بگذریم از یک تعداد محدودی 
که آن ها هم پول هنرشان را کسب می کنند که جراحی هنرمندانه 
انجام می دهند. چه ایرادی دارد که یک پزشک مثل یک نقاش 
پول هنرش را بگیرد. همیشه این گونه نیست، اگر نگاهی به جامعه 
پزشکی بیندازیم می بینیم مانند اکثریت جامعه هستند و آن چنان 
درآمدی ندارند. حاال چون این مبحث را خیلی شاخص کردند 
و جهت ها به این سمت رفته، این فکر ایجادشده که اگر جامعه 

پزشکی تعرفه ببندد چه می کنیم؟ بعد اختیارات گرفته شد.
سپید: یعنی شما معتقد هستید این کاهش اختیارات باید 

به جای اول خود بازگردد؟
بله و قطعاً اختیارات تعرفه گذاری به نظام پزشکی بازگردد.  چه 
مشکلی بود زمانی که جامعه پزشکی تعرفه را خودش پیشنهاد 
می داد و تصویب می کرد آیا خالف عرف عمل می کرد؟ خیر! 
همیشه این تعرفه متناسب با تورم جامعه در نظر گرفته می شد 
ولی با گرفتن این اختیار در این چند سال تعرفه ها چند برابر شد 
و از کنترل نظام پزشکی هم خارج شد و به هم ریخت. لذا وجود 

یک تشکل صنفی ضروری و الزم است.
سپید: حاال این تشکل صنفی قراراست، مدافع چه کسی 

باشد؟
باید اصوالً تشکل صنفی مدافع صنف اش باشد و از آن دفاع کند؛ 
اما ما معتقدیم که بیماران هم جز صنف ما هستند، یعنی ما بیمار 
را جدا از خود نمی دانیم لذا ما بیمار و حقوق اش را جزی وظیفه 

نظام پزشکی می دانیم.
سپید: آیا در عمل این اتفاق می افتاد که یک نهادی بتواند مدافع 

دوسویه باشد؟
بله چرا نمی تواند.

سپید: یعنی شما برداشتتان این است که نظام پزشکی یک 
سندیکای پزشکی برای حفظ منافع پزشکان است؟

نه، اآلن یک شکایت انتظامی به  نظام پزشکی می رسد. یک 
بیمار می آید شکایت می کند. آیا این فقط منافع پزشک را در 
نظر می گیرد؟! اصاًل چنین چیزی نیست واقعیت در نظر گرفته 
می شود. اگر حق با بیمار باشد، پزشک را محکوم می کند. فرق 
نمی کند پرونده پزشک را باطل می کند یا توبیخ کتبی داده می شود 
از آن طرف هم اگر شکایت بی مورد باشد، از پزشک دفاع می کند 
و او را تبرئه می کند. نه به دلیل این که آن پزشک جزئی از صنف 
است به خاطر آن که پزشک قصوری نکرده است و تبرئه می شود.

سپید: موضوع قصور اینجا مطرح است یا تقصیر؟
موضوع قصور و تقصیر مربوط به پزشک قانونی است. اینجا 
بیشتر تخلفات انضباطی و کوتاهی هایی در این زمینه ها مطرح 

است. البته بعضی جاها موضوع قصور و تقصیر پیش می آید.
سپید: باالخره در هیئت های انتظامی یک سری بحث ها پیش 

می آید؟
در قصور پای جرم مطرح می شودکه پرونده به محاکم می رود. 

اصوالً قصور در اینجا در نظام پزشکی، رفتاری بی توجیه است. 
این ها رفتار بد پزشک است که بررسی می شود و اگر ثابت شود 

کوتاهی کرده و مقصر است توبیخ اش می کنند.
سپید: آیا پیش آمده نظام پزشکی به بحث های خطاهای 
پزشکی به طور سیستمیک بپردازد؟ به نظر شما در وظایفش 

می گنجد و اصاًل در حدود وظایفش است؟
باید این گونه باشد ولی نشده چون تشکل قوی نیست. رسیدگی 

به کل این شکایت ها وقت همکاران را می گیرد.
سپید: اما ده ها سال از تشکیل نظام پزشکی می گذرد و هر 
نهادی مردم نهادی می خواهد مثال قدمت بزند مثال نظام 

پزشکی را می زند؟
بله ولی حجم کار خیلی باالست و ما چقدرمی توانیم وقت 
یک پزشک را بدون حق الزحمه بگیریم، باید داوطلبانه بیاید در 
هیئت های انتظامی کارشناسی کند و این به دلیل این که حجم کار 
بسیار باالست امکان پذیر نیست ولی فرمایش شما درست است 
اگر فرصت بشود باید قبل از اینکه شکایتی مطرح شود رسیدگی 
کند. باید دائم فعالیت پزشک ها در جامعه و کوتاهی شان در 

جامعه رصد شود ولی این امکان پذیر نیست.
سپید: پس شما رصد خطاهای احتمالی را جزو وظایف 

سازمان نظام پزشکی می دانید؟
صد درصد، باید باشد ولی اآلن اگر نیست به دلیل حجم کار زیاد 

است.
سپید: در رویکردهای خطاهای پزشکی دو روش کاماًل 
متفاوت وجود دارد، یک روش این است که به محض 
این که خطایی اتفاق افتاد، آخرین فردی که در مکان خطا 
حضورداشته که می تواند پرستار باشد، می تواند پزشک 
باشد و...آن را بگیریم تنبیه کنیم و مواخذه اش کنیم. یکی هم 
رویکرد سیستمیک است، یعنی زنجیره ای که منجر به اتفاق 
افتادن خطا بوده چی بوده و برویم با آن ریشه ای برخورد کنیم، 
چه چیزی موجب شده نهایتامریضی در اتاق عمل دچار این 

مشکل بشود؟ مشکل چه بوده؟
رویه فعاًل به دلیل حجم کار موردی است یعنی فقط روی این 
مورد ریشه یابی می کنند، ببینند فقط روی این مورد، مقصر کی 
هست و کجاها کوتاهی شده است. مواردی که بحث های 
کیفری پیش می آید و دادگاه پشت این مورد قرار می گیرد بررسی 
می شود مثاًل چند وقت پیش داروی تزریق آواستین برای چشم، 
که تعداد زیادی دچار آسیب چشمی شدند. پزشک تزریق کرده 
بود ریشه یابی کردند و سرمنشأ مشکل به سازنده دارو رسید و 
رسیدگی شد. یک زمانی محاکم پشت قضیه هستند و بحث 
کیفری و جرائم می شود. ولی اصوالً باید پیگیری شود و از یک 
مورد تعمیم داده شود و تکرار شود که اگر فرصت باشد انجام 

خواهد شد.
سپید: یک وقتی است ما موردی برخورد می کنیم و حاصل 
برخوردمان رسانه ای می شود و در بهترین حالت منجر به این 
می شود که آن پزشک بازخواست شود. همان طور که شما 
هم می دانید در پزشکی چک های هم زمانی داریم، همه این ها 
به خاطر این بود که نفر دیگری هم نظارت کند. ولی مواردی 
داشتیم مثاًل به جای پای راست پای چپ را عمل کرده است 
من می خواهم بپرسم آیازمان رویکرد  متفاوت نرسیده است. 
مثالی می زنم در سال 1998 موسسه پزشکی آمریکا مرکز 
مطالعاتی و سیاست گذاری کنگره امریکا مطلبی منتشر کرد 
که در آن سال 98 هزار نفر در امریکا به علت خطاهای پزشکی 

فوت کردند. عنوان گزارش بود، انسان جایزالخطاست و به 
این اشاره کرده است که آمار مرگ ومیر خطاهای پزشکی در 
آمریکا مثل این بوده که هر دو روز سه تا جمبوجت سقوط 
کند، نتیجه این شد که خیلی از رویه ها بازنگری شدواصالح 
شد، ولی با این روندی که جامعه به سمت طبی شدن می رود. 
شاید 50 سال پیش در خیلی از بیماری ها ما به پزشک مراجعه 
نمی کردیم، خیلی از مادربزرگ های ما درمان های خانگی 
می کردند ولی اآلن با کوچک ترین عالمت مادر بچه را پیش 
فوق تخصص کودکان می برد. سؤال من این است آیا وقت آن 
نرسیده که نظام پزشکی گزارش سالیانه بدهد و به این نتیجه 
برسیم که رویه های فعلی باید اصالح شود، چه کسی باید این 

کار را انجام بدهد؟
دقیقاً این یکی از رسالت های نظام پزشکی است. اگر یک نظام 
پزشکی قوی باشد به این می پردازد ولی به این دلیل نپرداخت که 
این صنف درگیر مسائل حاشیه ای شد که فرصت به این مسائل 

نمی رسد.
سپید: منظورتان از حاشیه چیست؟

مثاًل ساختمانی اگر براثر کوتاهی سازنده خراب بشود معموالً 
خیلی به آن نمی پردازند و آن صنف را نمی کوبند ولی بیماری 
فوت می کند چه براثر خطای پزشکی ویا عارضه، ببینید چقدر 
حاشیه درست می کنند و همین پرداخت به حاشیه ها کلی وقت 

را می گیرد.
سپید: آیا به نظر شما نظام پزشکی در مدیریت حاشیه نظام 
پزشکی موفق بوده؟ واز نظر شما بهتر از این نمی شد عمل 

کرد؟
خیر. موفق نبوده من یک مثال می زنم. اآلن در محاکم، قضات 
نمی توانند آن دقت الزم را داشته باشند، او باید روزانه یک پرونده 
را بررسی کند ولی وقتی ده پرونده را جلویش می گذارند فرصت 
ندارد. نظام پزشکی هم همین طور است وقتی حواشی زیادی به 
وجود می آید و باید از کارشناس ها دعوت کند داوطلبانه بیایند 
فرصت این کارها را ندارند. ما باید پایه های نظام پزشکی را قوی 

کنیم تا جلوتر از حاشیه ها حرکت کند.
سپید: آقای دکتر ولی به نظر حاشیه های پزشکی پایان نمی یابد. 
هرلحظه ای در هر گوشه ای ممکن است یک اتفاقی بیفتند. 
رویکرد به حاشیه های پزشکی که در رسانه ها و در افکار 
عمومی و به خصوص در فضای مجازی اتفاق می افتد، در 
بهترین حالت ربطی به ورودی پرونده های نظام پزشکی پیدا 
نمی کند. این یک مدیریت جریان رسانه ای می خواهد چون 
اآلن مثاًل در طول سال گذشته ما پرونده هایی داشتیم که در 
آن ها رسانه ها متهم شدند به تخریب چهره جامعه پزشکی و 
درنهایت نوک پیکان اتهام به سمت رسانه ها رفت؛ اما به نظرمی 
رسد اگر نظام پزشکی اطالع رسانی بهنگام و مناسب  چه بسا 

این چقدر شما این را مؤثر می دانید؟
خوب این بدیهی است و صد در صد درست است، یعنی اگر 
نظام پزشکی به مسائل اساسی مثل مدیریت حوادث و مدیریت 
حاشیه ها بپردازد  بخش قابل مالحظه ای مسائل حل خواهد شد، 
ولی اگر نظام پزشکی شما قوی نباشد نمی تواند از عهده این ها 
بربیاید. نمی تواند این ها را مدیریت کند و ما تا اآلن نداشتیم که 
نظام پزشکی باقدرت و اقتدار مدیریت کند و درگیر این حاشیه ها 
نشود. بحث اطالع رسانی، بحث برخورد با اصحاب رسانه، ما 
اگر ما مدیریت صحیح داشته باشیم از رسانه استفاده مثبت 

می کنیم.

سپید: شما نقش صداوسیما را در حواشی پزشکی که دو سه 
سال اخیر اتفاق افتاد، چه طور ارزیابی می کنید؟

حاشیه ای که صداوسیما برای جامعه پزشکی درست کرد خیلی 
بیشتر از رسانه ها بود.

سپید: یعنی شما فکر می کنید صداوسیما مجموعاً برخوردش 
با جامعه پزشکی برخورد مثبتی نبوده ومی توانسته بهتر باشد؟

مثبت بوده ولی می توانسته بهتر باشد.
سپید: آیا گاهی اوقات رفتار صداوسیما منجر به تخریب چهره 

جامعه پزشکی نشده است؟
چرا همه این اتفاقات افتاده ولی خط کلی رسانه ها و صداوسیما 
این نبوده که بخواهد جامعه پزشکی را تخریب کند. آن ها بر 
اساس رسالت خودشان موضوع را طرح کردند اما حاال این 
مدیریت نظام پزشکی باید بتواند این موضوع را طوری مدیریت 
کند که از نقاط مثبت رسانه هااستفاده شود. وقتی موضوعی را به 
چالش می کشند اگر ما به خوبی از عهده آن بربیاییم این نتیجه 

مثبت به ما می دهد.
سپید: بسیاری از پزشکان جوان ظاهراً  برای شرکت در 
انتخابات خیلی انگیزه ندارند و می گویند نظام پزشکی به چه 

درد ما می خورد. شما چه حرفی با این ها دارید؟
چرا شرکت نکنند؟ به دنبال چه هدفی هستند . اینکه شرکت 
کنیم خیلی بهتر از این است که شرکت نکنیم و یک عده آدم های 
منفعل بیایند که وضع صنفی ما خراب تر می شود که بهتر نمی شود. 
بودونبود نظام پزشکی ارتباط مستقیم با بودونبود و مشارکت 
اعضایش دارد. خوب باید کسانی را انتخاب کنیم که بتوانند نظام 
پزشکی را به قدرت و کارایی برسانند. کسانی که به دنبال اهداف 
و اغراض شخصی نباشند و بخواهند برای صنفشان کاری کنند. 

اگر ما کنار بکشیم که به ضرر خودمان عمل کرده ایم. 
سپید: در بعضی از شهرستان ها مشارکت بسیار پایین بوده و 
تعداد اعضایی که باید انتخاب شوند از تعداد داوطلبانی که 
ثبت نام کرده اند بیشتر است. شما این عدم استقبال را چگونه 
ارزیابی می کنید. اینکه فضای شهرستان ها با فضای انتخاباتی 
تهران کاماًل متفاوت است. این دو فضای متفاوت چگونه 

می توانند روی هم تأثیر بگدارند؟ 
اختیارات و جایگاه ه متفاوت است . در یک شهرستان کوچک 
احساس می کنند کاری نمی شود. تصمیم گیری های کالن و 
حوزه اختیارات همه در تهران و شهرهای بزرگ رقم می خورد و 
شاید همین عامل بی انگیزه شدن آن ها شده است. امسال در تهران 
برای انتخاب ده پزشک 130 نفر ثبت نام کرده اند. چون بها دادند و 

احساس کردند که تأثیرگذار خواهند بود. 
سپید: یک پرونده پزشکی که مطرح می شود برای رسیدگی 
به آن چندین مرجع متفاوت وجود دارد. از نظام پزشکی تا 
دادسرای جرائم پزشکی و بعد هم پزشکی قانونی . به نظرتان 
اگر مرجع رسیدگی یک جای مشخص بود و متمرکز بود بهتر 
نبود؟ هم برای مردم بهتر بود و هم شان و جایگاه پزشک ها 

بیشتر حفظ می شد.
قدم اول نظام پزشکی است که اصوالً به تخلفات انتظامی رسیدگی 
می کند. مثاًل بیماری مراجعه می کند و می گوید که پزشک یا کادر 
درمانی بدبرخورد کرد یا سهل انگاری کرد و عمدتاً تخلفات در 
همین حوزه است که پزشک را احضار می کنند و پرونده بررسی 
می شود. گاهی بیماران قانع نمی شوند و احساس می کنند یک 
خساراتی واردشده . تعیین میزان خسارت دیگر به عهده نظام 
پزشکی نیست.خسارات را محاکم باید حکم بدهند . بنابراین 

شاکی به دادسرای جرائم پزشکی مراجعه می کندو شکایت 
می کند. دادگاه پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع می دهدو 
متخصصین همان رشته را دعوت می کنیم و نظراتشان را به دادسرا 

می فرستیم و  پس از آن دادگاه  می رود و حکم صادر می شود. 
سپید: همین باعث اطاله دادرسی می شود. آیا واقعاً نمی توان 

جلوی این دوباره کاری ها گرفته شود؟
خوب یکی از مهم ترین برنامه های ما همین است که یک 
تفاهم نامه ای بین این دو مرجع تعریف کنیم .چند ماهی است که 
شروع کردیم  که اگر یک پرونده ای مختومه شده مجدداً مطرح 
نشود و بتوانیم به یک انسجام کاری برسیم که دوباره کاری ها 

کم شود. 
سپید: آیا شما با طرح همه موضوعات پزشکی در رسانه ها 

موافقید؟
نه طرح بعضی موضوع هابه صالح نیست. به عنوان مثال در حوزه 
پزشک قانونی خبرنگارها مدام از ما اطالعات می خواهند، یکی 
از این اطالعات در مورد تعداد خودکشی هاست. پارسال برای 
اولین بار در اردیبهشت ما اطالعات آمار خودکشی ها را دادیم و 
یک موج رسانه ای راه افتاد. همین موضوع ها را تیتر کردند و شما 
نگاه کنید نمودار آمار خودکشی در اردیبهشت پارسال یک منحنی 
رو به باال داشت. شاید یک علت آن طرح موضوع بود. سؤال من از 
رسانه ها این بود که شما از طرح این موضوع چه استفاده ای کردید 
و چه تأثیری دارد وقتی این موضوع مطرح می شود خودش یک 
نوع تبلیغ است. بعدازآن ما افزایش آمار خودکشی جمعی داشتیم 
که نشات گرفته از همین اطالع رسانی است. این موضوع ها باید 
مدیریت شود، بعضی از موضوع ها برای جامعه مضر است، ولی 

گاهی بعضی از موضوع ها هم می تواند آموزنده باشد.
سپید: در برخورد موضوعات و پدیده های اجتماعی دو 
رویکرد موجود است یک رویکرد معتقد که طرح نابهنجاری ها 
و پدیده های نامناسب اجتماعی منجر به اشاعه آن ها می شود. 
همین مثالی که شما ذکر کردید مثاًل وقتی در مورد زن های 
خیابانی صحبت می کنیم موجب اشاعه همان مشکل می شود 
و حتی شاید قبح زدایی از آن شود اما یک رویکرد دیگر بحث 
اصالح است. شاید ما نتوانیم یک آسیب را از بین ببریم اما 
به عنوان یک رسانه می توانیم با طرح و تبیین آن را ریشه یابی و 
تا حدودی در راستای حل یا  کاهش آسیب آن  کنیم. ببینید در 
مورد همین بحثی که مطرح کردید ممکن است در کوتاه مدت 
یک افزایش آمار داشته باشیم اما آیا تأثیرات بلندمدت آن را 
هم بررسی کرده اید؟ ولی نمی توان مشکالت جامعه را ندیده 

گرفت. آسیب های اجتماعی مثل کوه یخ است.
بستگی به موضوعش دارد. در مورد همین بحث خودکشی ما 

یک افزایش داشتیم. 
سپید: ولی گاهی با تحریک افکار عمومی می توان در 

درازمدت بعضی از آسیب های اجتماعی را محدودتر کرد؟
اگر فقط بحث اطالع رسانی باشد و فقط گفته شود هیچ فایده ای 
ندارد. باید روی موضوع کارکرد. ببینید در مورد همین بحث 
خودکشی ما فهمیدیم که خودکشی با  قرص برنج خیلی زیاد 
شده. آمدیم با وزارت کشاورزی مذاکره کردیم که بیا و این 
قرص ها که ازنظر شما آفت کش است را از دسترس مردم عادی 
خارج کن و واقعاً همین طور هم شد. آمار خودکشی با قرص برنج 
پایین آمد چون به آن پرداخته شد ولی اگر فقط گفته می شد و در 
عمل کاری نمی کردیم اثر معکوس داشت. طرح موضوع خوب 

است ولی به همان شرطی که گفتم.

احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در  گفت و گوی  اختصاصی با  سپید

اختیار تعرفه گذاری  به  نظام پزشکی  بازگردد
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وب دا: وزیر بهداشت ضمن تقدیر از ستادهای اجرایی 
هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور، 
گفت: »امیدوارم شاهد انتخاباتی با شکوه و بی نظیر 
برای انتخاب اعضای هیات مدیره نظام پزشکی باشیم.« 
ستادهای  کشوری  همایش  در  هاشمی  حسن  سید 
اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی، 
در 199  پزشکی  نظام  »انتخابات سازمان  کرد:  بیان 
حوزه انتخابیه در کشور در 30 تیرماه برگزار و نتایج 
بهداشت  وزیر  می شود.«  اعالم  تیرماه   31 روز  آن، 
انتخابات نظام پزشکی را بسیار مهم دانست و گفت: 
»امیدوارم همچنان که در زمان ثبت نام و کاندیداتوری 
نیز گفتم، در روز انتخابات نیز شاهد حضور گسترده و 
حداکثری جامعه پزشکی باشیم و جامعه پزشکی کشور 
به عنوان یکی از اقشار فهیم و فرهیخته، یادگاری قابل 
استناد و قابل الگوبرداری برای سایر انتخابات صنفی 
و ملی از خود به جای بگذارد.« هاشمی تصریح کرد: 
»جامعه پزشکی کشور نشان داده که هرگاه یکپارچه 
و همدل در عرصه ای حضور پیدا کند، می تواند از 
قابلیت های خود، حداکثر بهره را ببرد و ظرفیت این 
قشر مهم که سرمایه اجتماعی ارزشمندی در کشور 
است، کم نیست و شاید بسیاری از ما، ظرفیت های 
جامعه پزشکی را به طور شایسته نمی شناسیم.« وزیر 
بهداشت از انتخابات سازمان نظام پزشکی به عنوان 
یکی از مهمترین نمادهای همدلی جامعه پزشکی یاد 
کرد و افزود: »قوت و توان سازمان نظام پزشکی در 
گرو مشارکت فعال و حداکثری در 30 تیرماه است 
پزشکی با تجربه نیم قرن فعالیت، باید بتواند به رسالت 
و وظایفش آنچنان که باید، عمل کند.« هاشمی اظهار 
داشت: »تقاضای من این بود که افراد مورد اعتماد، 
دلسوز، دارای تجربه مدیریتی در این انتخابات کاندیدا 
شوند و باور داشته و دارم که انتخاب شخصیت هایی 
اثرگذار،  وزین، وزن الزم را به این سازمان مهم و 
می بخشد تا اینکه این نهاد صنفی بتواند وظیفه خود 
را در سیاستگذاری نظام سالمت ایفا کرده و از حقوق 
جامعه پزشکی و نیز مردم شریف ایران، دفاع کند.« وزیر 
بهداشت ضمن تقدیر از مسئوالن برگزاری انتخابات 
سازمان نظام پزشکی به دلیل الکترونیکی برگزار شدن 
انتخابات، تاکید کرد: »تصمیم الکترونیکی برگزار کردن 
که  بود  عادالنه ای  انتخابات، شجاعانه و روش  این 
بخش  و  دهد  افزایش  را  مشارکت  میزان  می تواند 
آی تی وزارت بهداشت، شبانه روز تالش کردند و 
در بخش امنیتی نیز، دوستان ما در خارج از وزارت 
بهداشت، کمک بسیار زیادی در جهت اطمینان بخشی 
به صیانت از آرای اعضای نظام پزشکی کردند.« هاشمی 
خاطرنشان کرد: »از هیات نظارت بر انتخابات سازمان 
نظام پزشکی به دلیل عملکرد ارزشمند و منصفانه که 
داشتند، تشکر می کنم و براساس گزارش هایی که به 
ما داده اند، استقبال همه گروه ها، جریانات و اقشار 
پزشکی بسیار خوب بود و تا این لحظه شاهد هیچ 
شکایتی در این زمینه نبودم در حالی که در دوره قبلی، 
انصافی هایی  بی  و  لطفی  کم  رفتاری ها،  کج  شاهد 
نماینده وزیر کشور  نمایندگان مجلس،  از  بودیم و 
و داداستان کل کشور و وزارت بهداشت به خاطر 
دقت و انصافشان تشکر می کنم اما کار آنها در ایام 
تبلیغات کاندیداها و روز برگزاری انتخابات هم ادامه 
خواهد داشت و حافظ منافع همه ذینفعان خواهند 
بود.« وزیر بهداشت با اشاره به صنفی بودن انتخابات 
نظام پزشکی، گفت: »انتخابات نظام پزشکی سیاسی 
نیست بنابراین خوشبختانه تا امروز که نیمی از زمان 
تبلیغات کاندیداها گذشته، همه افراد و گروه هایی که 
برای انتخاب شدن، وارد میدان شده اند، این باور را 
دارند که از روش های مذموم در برخی از انتخابات 
استفاده نکنند که دو قطبی ایجاد کنند در حالی که 
در برخی از دوره های انتخابات نظام پزشکی شاهد 
نظام  و  بهداشت  وزارت  یا  صنف  و  دولت  تقابل 

بنا  اول سنگ  از  و  نبود  شایسته  که  بودیم  پزشکی 
بر ناهماهنگی و عدم همکاری می گذاشتند و جامعه 
پزشکی در برخی از مقاطع، آسیب های زیادی دید و 
زبان مشترکی بین نمایندگان صنف و مسئوالن وقت 
وجود نداشت.« هاشمی تاکید کرد: »عمیقًا اعتقاد دارم 
که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، با احترام 
منافع  مردم و  به همدیگر می توانند سالمت  متقابل 
صنف و مردم را تأمین کنند و یک سویه هیچ اقدامی 
به نتیجه نمی رسد و ظرفیت های بسیار زیادی در نظام 
پزشکی وجود دارد که وزارت بهداشت می تواند از 
آن استفاده کند و کارهای بسیار زیادی در دستگاه 
اجرایی و دولت وجود دارد که صنف به آن نیازمند 
است و امیدوارم در دولت آینده، با انتخاب منطقی 
و شایسته، شاهد همکاری های بیشتری باشیم.« وزیر 
بهداشت تصریح کرد: »در دولت یازدهم، 5 نفر از 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی را از روسای نظام 
پزشکی انتخاب کردیم تا همکاری ها بیشتر از گذشته 
شکل بگیرد البته به این نتیجه رسیدم که در دولت 
دوازدهم، نیازی به این کار نیست و چون منافع مشترک 
نیست بهتر است اگر فردی رییس نظام پزشکی یک 
استان شده، کارهای خودش را انجام دهد اما نگاه 
وزارت بهداشت در دولت یازدهم، صرفًا همکاری 
با نظام پزشکی بود و به دلیل همراهی این سازمان، 
کارنامه بهتری نسبت به گذشته شکل گرفت و این 
سازمان با حفظ استقالل خود می تواند، مرجعی برای 
ما هم  باشند و فلسفه وجودی  البته مردم  صنف و 
مردم هستند و گاهی اوقات انجمن ها و نمایندگان 
فراموش  را  هستند  مردم  که  موضوع  اصل  صنف، 
می کنند بنابراین، مردم، اصل هستند و ما خدمتگزار 
آنها هستیم و اگر دفاعی از منافع صنف کنیم، باید 
بخاطر مردم باشد.« هاشمی در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داشت: »انتظار داریم که به افرادی رأی 
صنفی،  دغدغه های  داشتن  بر  عالوه  که  شود  داده 
بتوانند به خوبی  باشند و  برای مردم  منشأ خدمات 
از حقوق آنها صیانت و دفاع کنند زیرا از سال 83، 
و بر اساس قانون مجلس، مسئولیت دفاع و صیانت 
پزشکی  نظام  سازمان  به  صنف  و  مردم  حقوق  از 
واگذار شده است.« وزیر بهداشت تصریح کرد: » 5 
هزار و 176 نفر در فضای خوب و آزادانه کاندیدا 
شده و در حال تبلیغات هستند و خودشان را معرفی 

می کنند امیدوارم که در کمال آرامش، با آزادی کامل 
و صیانت از آرای همکاران، شاهد انتخاباتی با شکوه 
باشیم.« هاشمی یادآور شد: »رییس جدید سازمان نظام 
پزشکی در سالروز تولد ابوعلی سینا حکم خود را از 
رییس جمهور دریافت می کند و امیدوارم که مسئوالن 
برگزاری و نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، از این 
امانت مهم، به خوبی مراقبت کنند و با پیشگیری از 
حاشیه سازی ها، موجب رضایتمندی همکاران خود 
شوند.« وزیر بهداشت در پایان یادآور شد: »تمهیدات 
الزم برای برگزاری باشکوه انتخابات در نظر گرفته 
شده و اگر به هر دلیلی، اینترنت کشور و حتی دنیا 
هم قطع شود، سیستم های جایگزین برای اخذ رأی 
در انتخابات نظام پزشکی، در نظر گرفته شده است 

و هیچ خللی در آن به وجود نخواهد آمد.« 

همه اعضای سازمان نظام پزشکی می توانند 
در انتخابات شرکت کنند 

محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز 
گفت: »در هفتمین انتخابات سازمان نظام پزشکی حدود 
247 هزار عضو سازمان نظام پزشکی، واجد شرایط 
رأی هستند که می توانند به 5 هزار و 176 کاندیدای 
تأیید صالحیت شده رأی دهند.« محمد آقاجانی در 
همایش کشوری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام 
پزشکی، اظهار داشت:  »در میان کاندیداهای تأیید 
صالحیت شده، 61 درصد مربوط به گروه پزشکی 
هستند و 75 درصد از کاندیداها مرد و 25 درصد 
برای  انتخابیه  تأیید 200 حوزه  از  زن هستند.« وی 
اخذ رأی حضوری از اعضای سازمان نظام پزشکی 
کشور خبر داد و گفت: »انتخابات نظام پزشکی در 8 
حوزه انتخابیه به دلیل عدم ثبت نام کافی کاندیداها، 
به میاندوره ای موکول شد اما از 200 حوزه انتخابیه 
تأیید شده، 58 حوزه، دارای هیات مدیره 17 نفره و 
142 حوزه، دارای هیات مدیره 11 نفره خواهند بود.« 
رییس ستاد مرکزی اجرایی هفتمین دوره انتخابات 
سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه تعداد کاندیداهای تأیید 
صالحیت شده نسبت به دوره گذشته، 9 درصد رشد 
داشته است، افزود: »قطعًا افزایش تعداد کاندیداهای 
تأیید صالحیت شده به مشارکت بیشتر اعضای نظام 

پزشکی در انتخابات کمک می کند.«
 آقاجانی یادآور شد: »با تأیید هیات نظارت مرکزی، 

انتخابات این دوره سازمان نظام پزشکی به دو شکل 
حضوری و الکترونیک برگزار می شود و افراد می توانند 
یا به صورت حضوری و یا الکترونیک، رأی خود را 
ثبت کنند.« وی تصریح کرد: »هر یک از افرادی که 
محل خدمت خود را مشخص و اصالح نکرده باشند 
در روز انتخابات می توانند با ارائه مدرک قانونی مانند 
پروانه مطب یا حکم کارگزینی استخدام در دستگاه های 
دولتی یا قرارداد با بخش خصوصی و یا کارت دستیاری 
رأی  دستیاری،  برای  دانشگاه  در  اشتغال  گواهی  و 
خود را ثبت کنند و هیچ یک از اعضای سازمان نظام 
پزشکی را از رأی دادن محروم نخواهیم کرد.« رییس 
ستاد مرکزی اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان 
نظام پزشکی حضور دستیاران گروه های پزشکی در 
انتخابات نظام پزشکی را مجاز دانست و گفت: »این 
افراد می توانند در محلی که قبل از دستیاری فعالیت 
می کرده و دارای پروانه مطب هستند، رأی بدهند و 
یا اینکه در محل فعلی در صورتی که کارت دستیاری 
می توانند  باشد  داشته  فعالیت  به  اشتغال  گواهی  یا 
یکی  در  دستیاران  بنابراین  کنند  ثبت  را  خود  رأی 
آقاجانی  بدهند.«  رأی  می توانند  دو صورت  این  از 
الکترونیک  انتخابات  در  فردی  »اگر  کرد:  تصریح 
نمی تواند  استعالم سامانه،  به  توجه  با  کرد،  شرکت 
به صورت حضوری رأی بدهند و افرادی که مانند 
دستیاران می توانند در دو حوزه رأی بدهند، فقط رأی 
یک حوزه ثبت خواهد شد و سامانه از رأی مجدد 
فرد، جلوگیری می کند.« وی در خصوص رأی دادن 
وکالتی، گفت: »به هیچ عنوان رأی دادن وکالتی در 
هیچ یک از انتخابات کشور، مورد تأیید نیست و در 
حال حاضر که انتخابات الکترونیک در نظر گرفته شده، 
بهانه ای برای رأی دادن وکالتی نخواهد ماند.« به گفته 
رییس ستاد مرکزی اجرایی هفتمین دوره انتخابات 
سازمان نظام پزشکی، پاتولوژیست ها می توانند یا به 
کاندیداهای گروه پزشکی و یا به کاندیداهای گروه 
علوم آزمایشگاهی رأی دهند.« آقاجانی یادآور شد: 
»افرادی که به تازگی فارغ التحصیل شده و فاقد پروانه 
مطب هستند، به شرط اشتغال، می توانند در انتخابات 
نظام پزشکی شرکت کنند و این افراد با ارائه مدرکی 
که نشان بدهد طرح نیروی انسانی یا ضریب کا خود 
را در یک محل آغاز کرده اند، می توانند در انتخابات 

شرکت کرده و رأی خود را ثبت کنند.« 
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حال خرید راهبردی خدمات خوب نیست

قدرت رقابت با بخش خصوصی
 را نداریم

اینکه  بیان  با  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل  ایسنا: 
توانسته ایم  کارشناسی سختکوش سازمان  بدنه  بلند  با همت 
شرایط سازمان را متحول کنیم گفت: »گرچه راه طوالنی در 
ببندیم.«  بکار  بیشتری  اهتمام  و  تالش  باید  اما  داریم  پیش 
سازمان  مدیران  با  بهداشت  وزیر  دیدار  در  کبیر  محمدجواد 
بیمه سالمت ایران با بیان اینکه حدود 17 اداره کل در ستاد 
سازمان  این  در  کارمند   450« گفت:  داریم  سازمان  مرکزی 
مشغول ارائه خدمت هستند.« وی افزود: »خالئی در سازمان 
  93 سال  در  که  داشتیم  راهبردی  برنامه  نبود  عنوان  تحت 
برنامه استراتژیک را تهیه کردیم، این برنامه دارای 11 محور 
پوشش  بیمه ای،  دانش  توسعه  که  است  اساسی  استراتژی  و 
همگانی بیمه پایه، خرید راهبردی، بهبود مستمر کیفیت، بهبود 
از  شدگان  بیمه  توانمندسازی  و  گذاران  سیاست  با  تعامل 
ادامه  ایران  بیمه سالمت  مدیرعامل سازمان  آنهاست.«  جمله 
داد: »93 هدف عملکردی در قالب 11 محور اساسی تعیین 
را مشخص  الزم  استان شاخصه های  هر  در  اکنون  و  کردیم 
کارشناسی  بدنه  بلند  همت  با  اینکه  بیان  با  کبیر  کرده ایم.« 
سختکوش سازمان توانسته ایم شرایط سازمان را متحول کنیم 
و  تالش  باید  اما  داریم  پیش  در  طوالنی  راه  »گرچه  گفت: 
اهتمام بیشتری بکار ببندیم.« فیروزبخت، مدیرکل دفتر خرید 
اظهار کرد:  این دیدار  نیز در  بیمه سالمت  راهبردی سازمان 
»حال خرید راهبردی خوب نیست و ضروریات و بسترهای 
الزم فراهم نشده است.« وی افزود: »برای تدوین خدمات بسته 
اینکه  نکرده ایم.  تدوین  را  الزم  متدلوژی های  هنوز  سالمت 
چه خدماتی و از چه کسانی خریداری شوند، خدمات را با 
چه قیمتی بخریم و پرداخت ها را در چه نظام پرداختی انجام 
هستیم.«  مشکل  دچار  زمینه  این  در  و  نیست  شفاف  دهیم؟ 
تدوین  آینده نگر  پرداخت  نظام  »باید  کرد:  تاکید  فیروزبخت 
کنیم. قدرت رقابت با بخش خصوصی را نداریم و پرداخت 

دیرهنگام و تعرفه های پایین از علل آن است.« 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور:

مافیای  با  بهداشت  وزارت  در 
پزشکی مواجه  هستیم

فارس: رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با بیان اینکه 
در وزارت بهداشت با مافیای پزشکی مواجه ایم، گفت: »اجرای 
سالمت  حوزه  در  انحراف  بروز  سبب  سالمت  تحول  طرح 
ارتباط  در  در نشست خبری  آدابی  است.« علی محمد  شده 
با بررسی طرح تربیت پرستار بیمارستانی گفت: »در وزارت 
بهداشت با پدیده مافیایی رو به رو هستیم و معتقدم اگر به 
نظرات کارشناسی ما توجه نشود به مشکالت افزوده خواهد 
شد.ِ« وی افزود: »امروز دیگر چیزی از وزارت بهداشت باقی 
نمانده و اجرای طرح تحول مسیر بیراهه پیمایی برای تأمین 
منافع عده ای خاص بوده است و اگر به نظرات صاحبنظران 

توجه نشود وضعیت حوزه سالمت بدتر خواهد شد.« 
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور ادامه داد: »سال گذشته 
حدود 130 هزار دالر در بخش بهداشت و درمان هزینه شد 
در حالی که در آمد نفتی در همین سال 140 هزار دالر بود 
و هیچ جای دنیا چنین نیست.« آدابی تصریح کرد: »همچنین 
رمزآلودی  و  مرموز  طور  به  پرستاری  خدمات  تعرفه گذاری 
از حقوق  کشور  پرستاران شریف  و  است  جامانده  زمین  بر 
تحول  »تصویب طرح  افزود:  مانده اند.« وی  واقعی خود جا 
باعث نفع عده ای خاص شده است و جامعه پرستاری با این 
طرح متضرر شده است لذا انتظار ما این بوده که این قانون که 
10 سال بوده مورد تصویب شورای اسالمی و کمیسیون اصل 
است اجرا شود.« رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور از 
مرگ 16 پرستار به دلیل فشار کار زیاد طی 1/5 سال گذشته 
خبر داد و گفت: »جای نگرانی دارد که عده ای که صالحیت 
در حوزه پرستاری ندارند، استقالل پرستاری را مورد هجمه 

قرار داده اند.«

وزیر بهداشت در همایش کشوری هیئت های اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی:

انتخابات نظام پزشکی سیاسی نیست
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سپید: زندگی مشترکی که هر دو پزشک باشند، سخت نیست؟
  قطعا ویژگی های خاص خود را دارد. یکسری راحتی ها و 
یکسری سختی های خاص خودش را دارد. جنبه مثبت ماجرا 
این است که شرایط کاری آدم درک می شود و سنگینی کار از 
طرف مقابل قابل هضم تر است. وقتی وارد دوره پیک عمل پیوند 
شدم باوجوداینکه خانه ام نزدیک بیمارستان بود و با 5 دقیقه 
پیاده روی می توانستم برگردم گاهی می شد که حتی 5 شب هم 
نمی توانستم به منزل برگردم. مجبور بودم بروم شهرهای دیگر 
مثل یزد، ارومیه و شهرکرد عضو بیاورم و عمل پیوند را انجام 
بدهیم و همین طور پشت سر هم اتفاقاتی روی می داد که وقت 
استراحت را از من می گرفت. تازه فلو گرفته بودم. فلوهای 
فوق تخصصی مان دوره اول بودند. در تمام این سال ها بیشتر 
همراهی و درک همسرم بوده و این به رشد هر دو در رشته 

خودمان کمک کرد.
سپید: متولد کدام شهر هستید؟

من متولد سی سخت هستم. شهری در کوهپایه کوه دنا در ارتفاعات 
دامنه های زاگرس. سی سخت یک دهستان بزرگ بود که مرکز 

بخش عمده ای از مناطق بویر احمد است.
سپید: پدرتان چه شغلی داشتند؟

پدرم کارمند کارخانه قند یاسوج بودند و االن هم  سال هاست 
بازنشسته هستند. این کارخانه بعد از غائله جنوب در سال 1342 
که عشایر علیه حکومت مرکزی شورش کردند بنانهاده شد و 

پدرم هم از همان زمان در این کارخانه استخدام شد.
سپید:  چند فرزند بودید؟

مادرم از اولین زنانی بود که در آن منطقه معلم شده بود و از 
زنان با احترام منطقه ماست. ما 6 برادر و یک خواهر هستیم که 
تقریبا همه تحصیلکرده  رشته های پزشکی هستیم. پدر و مادرم از 
خانواده های اصیل و با قدمت آن منطقه هستند و ما با خانواده ملک 
حسینی ها هم رابطه نزدیک و پیوندهای خویشاوندی و دوستانه 
داریم. مادرم سال 1343 معلم شدند و من هم سال 1348 به دنیا 
آمدم. پدرِ پدربزرگم در سال 1309 اولین معلم را به آن منطقه 
آورد و بنای علم و تحصیل را به شیوه نوین در سی سخت بنیان 
نهاد. چون تا قبل از اقدام پدر پدربزرگم، مکتب خانه های قدیمی 
وجود داشت ولی مدارس نوین خیر، همه سعی می کردند در 
مکتب خانه خواندن و نوشتن قرآن و زبان فارسی را یاد بگیرند. 
حافظ سعدی و فردوسی می خواندند اما با آمدن معلم شیوه 
جدید آموزش تربیت هم راه خود را میان مردم باز کرد. ایشان 
از رضاشاه تقاضای معلم کرد و از همان موقع هم که این معلم 
آمد همه افراد محل را ملزم کرد پسر و دختر خود را به مدرسه 
بفرستند. این معلم آقای مجیدی نام داشت. ایشان چند سالی 

در منطقه ما بود و بعد به تهران برگشت.
سپید: چرا پدرتان این اصرار را داشت؟

چون ایشان التزام داشت که همه باید تحصیل کنند، این موضوع 
که مادرم هم بعدها معلم شد نکته تعجب برانگیزی ندارد. منتها 
مادرم ابتدا آمدند دانشسرای عشایری آقای بهمن بیگی که در 
شیراز تاسیس شده بود و تحصیالتشان را تکمیل کردند و بعد به 
منطقه بازگشت. حتی مادر خانم بنده هم از همین نسل معلم ها 
هستند که بنده کالس اول ابتدایی را با ایشان گذراندم، ایشان 

خاله بنده هستند که درنهایت مادر خانم بنده هم شدند.
من در مدرسه ای درس خواندم که خاله، شوهرخاله، مادرم و 
یکی از دایی هایم معلم آن مدرسه بودند و دایی هم مدیر مدرسه 

بود. بچه های مدرسه هم خب به طبع پیوندهایی که عشایر با هم 
دارند همه با هم فامیل بودند.

سپید: یک خانواده عشایری و تحصیلکرده؟
دوراندیشی جد بزرگم و اهتمام ایشان باعث شد از دو نسل 
پیش از من همه زن ها و مردهای منطقه تحصیل کنند. ایشان به 
 جای توپ و تفنگ و زمین از رضاشاه طلب معلم کردند و بذر 

تحصیل را میان ما کاشتند.
سپید: پس باوجوداین جو تحصیلی و همچنین معلم بودن مادر 
احتماال ایشان تاکید داشتند که پزشک بشوید درست است؟
  من خاطرم نیست که هرگز برای پزشک شدن من اصراری 
از طرف خانواده ام صورت گرفته باشد. درست است که جو 
تحصیل حاکم بود اما هر دوره مقتضیات خودش را دارد و من 
هرگز اجباری برای تحصیل در رشته ای خاص را در خانواده 

ندیدم. وقتی آقای مجیدی با دعوت جدم وارد منطقه ما شدند 
مردم بسیار او را تکریم کردند. آقای بهمن بیگی هم به سبب 
همت و تالش برای برقراری تحصیل در میان عشایر جنوب 
جایگاه بسیار بزرگی میان ما دارند که تاکنون هیچ دکتر و مهندسی 
نتوانسته این مقدار عزت و احترام را میان مردم ما کسب کند 
اما خب در شرایط مختلف خواست خانواده ها هم تغییر می کند. 
مثال آن دوره معلمی شغل بسیار واالیی بود. هم درآمد خوبی 
داشت و هم جایگاه و منزلت اجتماعی باالیی داشت. این رویه 
تا سال های دهه 50 ادامه داشت و بعد از آن پزشکی این منزلت 
را کسب کرد اما شاید در آینده رشته دیگری هم جای خود 
را با پزشکی عوض کند، باید دید هر دوره ای چه رشته ای 
مورد مخاطب خانواده هاست. من خودم تا سال 1366 که رشته 
پزشکی را انتخاب کردم همیشه در فضایی قرار داشتم که بیشتر 
خانواده ها می خواستند فرزندشان یا پزشک شود یا مهندس برق. 
بیشتر تاکید خانواده روی درس خواندن بود و نه رشته خاصی. 
من دیپلم ریاضی گرفتم و در استان فارس هم  رتبه دیپلمم اول 
بود اما یک پسرعمو داشتم که ایشان مرا تشویق کردند دنبال 
پزشکی بروم. ایشان تاکید داشتند که پزشکی رشته ایست برای 
برداشتن دردی از دردهای مردم و از سویی دیگر تعداد معلم ها 
هم زیاد شده بود بنابراین باید فضای ادامه تحصیل را تغییر می داد.
سپید:  به شما پیشنهاد ندادند که پزشکی رشته پول سازی است؟

  خیر در خانواده ما پول اهمیت کمتری داشته. اینکه در رفاه 
زندگی کنید بحث دیگری است و اینکه برای پول زندگی کنید 
یک بحث دیگر. ما زندگی خاص خودمان را داریم. دید خودمان 
به دنیای اطرافمان. هنوز در البه الی زندگی مدرن امروزی می توانید 
رگه هایی از نحوه زندگی عشایری و آن دید به دنیا را میان زندگی 
ما بیابید. روابط گسترده با مردم و فامیل و ازاین دست رفتارها. 
بحث بعدی هم منزلت اجتماعی است. برای مثال وقتی فامیل ها 
می آیند شیراز خود را ملک حسینی یا نیک اقبالیان معرفی می کنند 
و این بدان معناست که منزلت پزشکی که در این فامیلی است را 
آنها هم از آن خود می دانند. شاید برای شما ملموس نباشد درک 
این موضوع که از شهر و زندگی شهری آمده اید اما در گذشته 
مردم ما عشایر بودند و در چادر زندگی می کردند. چادرهای 

عشایری در ندارد، اگر چادر کناری مثال نمک کم داشت سری 
به چادر بغلی می زد و نمک را از آنجا تهیه می کرد. پیوندهای 
عاطفی و خویشاوندی قوی میان این سبک از زندگی همچنان 
در خلق وخوی ما باقی مانده و بر همین اساس پول معیار بسیار 
ناچیزی برای انتخاب های ماست، حال این انتخاب می تواند زن 
و همسر باشد یا شغل یا تحصیل یا هر چیز دیگری. متاسفانه 
االن به گونه ای شده که همه در چهاردیواری خودشان محصور 
شده اند. همین تهران قدیم یا زندگی شهری قدیمی که یک فامیل 
از برادرها و خواهرها در خانه ای بزرگ زندگی می کردند و یک 
حیاط مشترک داشتند و بسیاری از موارد روزمرگی زندگی میانشان 
به اشتراک گذاشته می شد. همه سر یک سفره غذا می خوردند 
و مشکالت را همگی دست به دست هم برطرف می کردند اما 
االن ممکن است 2 برادر در دو سوی یک شهر زندگی کنند و 

ماه ها حتی مراوده هم با یکدیگر نداشته باشند.
سپید: پس می گویید که االن هم این پیوندها را میان خود 

حفظ کرده اید؟
 بله ما مرتب به خانواده و فامیل سر می زنیم، برمی گردیم به 
شهر خودمان یعنی سی سخت. هم برای دیدن پدر و مادر و هم 
اعضای خانواده و آشنایان. اصال من قبل از اینکه شیراز منزل 
داشته باشم در سی سخت خانه ساختم. همیشه جمع می شویم 
و صحبت می کنیم و اگر از اقوام مشکلی داشته باشند، چه مسئله 
پزشکی که کار تخصصی بنده است یا مشکل غیرپزشکی برای 

رفع مشکل اقدام می کنم.
 سپید:  وقتی کودک بودید آرزو داشتید چه شغلی داشته باشید؟
  آن زمان خاطرم هست ارتش برای رفت وآمد در منطقه عشایری 
ما از هواپیماهای ملخی و هلیکوپتر استفاده می کرد و این رفت و 
آمدهای هوایی به  دلیلی صعب العبور بودن مسیر زمینی همیشه 
هوایی بود. ما هم با دیدن هواپیما دوست داشتیم خلبان بشویم. 
بزرگ تر که شدم نظرم تغییر کرد و سال 1366 وارد دانشگاه 
پزشکی شیراز شدم. سال 1373 دوره عمومی که به پایان رسید 
قرار بر این بود که بروم رشته قلب بیمارستان رجایی امتحان 
بدهم، اما یکی دو هفته قبل از امتحان دکتر ملک حسینی مرا 

دید و احوالم را جویا شد، بعد به من پیشنهاد داد بروم رشته 
جراحی و از آنجا هم برای پیوند اقدام کنم.

سپید: عالقه تان به رشته قلب بود؟
  خیر، من به جراحی عالقه داشتم که بعد بروم قلب یعنی کال 
جراحی برایم اولویت داشت. به تشویق یکی از دوستان دوره 
دانشگاه که هم رقیبم بود و هم رفیقم ذهنیت من برای رشته قلب 
آماده شد ولی وقتی دکتر ملک حسینی با من صحبت کرد نظرم 
تغییر کرد و وارد رشته جراحی شدم. آن سال امتحان ندادم و سال 
بعد یعنی سال 1374 برای رشته جراحی اقدام کردم. سال اول 
جراحی که گذشت متوجه شدم حتی جراحی قلب هم آن قله 
آرزوهایم نیست و نمی تواند نیاز و عطش درونی ام را رفع کند.

سپید: نیاز شما چه بود؟
  یعنی آن انتظاری که فرد از خودش داشته باشد. فکر می کردم کار 
خیلی فوق العاده ای باشد که بود اما برای من کم بود و می خواستم 
کارهای به مراتب سنگین تر و پیچیده تری را انجام دهم. جراحی 
قلب یک عمل ظریف اما با متد ثابت بود و هیچ گونه خالقیتی در 
خود نداشت. من احساس می کردم در کار جراحی، یک جراح 
باید با چالش روبه رو شود، ازلحاظ مالی اگر بررسی کنیم اگر 
دوره ای که من فارغ التحصیل شدم رشته ام جراحی قلب بود 
قطعا وضعیت بسیار بهتری برایم به همراه داشت ولی همان طور 

که پیش ازاین گفته ام عطش درونی ام را پول برطرف نمی کند.
سپید:  شما متعلق به نسلی از پزشکان هستید که مسائل 
مالی برایشان اهمیت داشته، چرا برای شما این اتفاق نیفتاد؟

  دقیقا برای من هم مهم بوده، یعنی هر پزشکی که بگوید مسائل 
مالی برایم اصال مهم نیست درواقع دارد خودش را گول می زند، 
اما بحث اولویت هاست. تعریف رفاه با مسائل مالی کامال متفاوت 
است من به دنبال رفاه بودم نه پول و همزمان اولویت اولم تحصیل 
و کار در رشته ای بود که انگیزه الزم برای زندگی و کار را به من 
بدهد. من همیشه می خواستم از توانایی هایم در حد نهایی آن 
استفاده کنم بنابراین رشته هایی که متد ثابت و غیرقابل تغییری 
دارند برایم جالب نبودند. من می توانستم رشته های دیگر را 
انتخاب کنم، مثال پوست یا ارتوپدی اما جراحی برایم جذاب شد 
و البته در این رشته کمبود هم وجود داشت. کمبود ازاین جهت 
که دانشجوهای خیلی خوب وارد این رشته نمی شدند، بنابراین 
رشته جراحی در یک سطح ایستایی قرار داشت. دانشجوهای 
خوب، زمان ما وارد رشته داخلی می شدند یعنی داخلی شیراز 
همواره مملو بود از شاگردان ممتاز و طراز اول. بزرگان دانشکده 

پزشکی شیراز همیشه از رشته داخلی عبور کردند حتی افرادی 
که مناصب بزرگی هم بعدها کسب کردند مثل دکتر لنکرانی از 
این رشته عبور کرده بودند. به من هم می گفتند چرا می خواهم 
بروم رشته جراحی، جراحی یک  رشته معمولی است و علمی 
هم در آن نیست، نهایتا شبیه یک تکنیسین می شوی. من گفتم 
این دید اشتباهی است درصورتی که جراحان بزرگی در شیراز 
وجود داشتند و هنوز هم هستند مثل دکتر واعظ زاده دکتر فرخ 
سعیدی، ایشان سال ها استاد دانشگاه شیراز و رئیس دانشگاه 
پزشکی شیراز بودند و دکتر دکتر پارسا و همچنین دکتر عاطفی. 
بنابراین در یک دوره خالئی به وجود آمده بود که دانشجوهای 
خوب وارد رشته جراحی نمی شدند، همه یا می رفتند رشته ای 
مثل داخلی که پرستیژ علمی باالیی داشت یا درآمد خوبی داشت 
مثل رشته هایی که عرض کردم. تشویق های دکتر ملک حسینی 

خیلی موثر بود که وارد رشته جراحی بشوم.
سپید: چرا آنقدر ایشان روی تصمیم شما تاثیر داشتند؟

  دکتر ملک حسینی جراح بسیار زبردستی است، وقتی شخصیتی 
مثل ایشان راهنمایی می کنند شما از روی عقل و منطق هم 
نگاه کنید، باید بادید باز بپذیرید یا حداقل بهای بیشتری به این 
راهنمایی بدهید. ایشان به من گفتند که دارند راه پیوند را باز 
می کنند و تو هم به من کمک کن، خب پیشنهادی عالی تر از 
این نمی شود. این ایده آل است که به شما بگویند تو بیا و با هم 

این بخش را گسترش می دهیم و متعالی می کنیم.
سپید: و شما به نقطه ایده آلتان رسیدید؟

با تمام  کارهایی که در بخش پیوند انجام داده ایم هنوز فکر می کنم 
ما اول راه هستیم و می شود کارهای بسیار بزرگ تری را هم انجام 
داد. ما به کمیت رسیده ایم. بزرگ ترین بخش پیوند دنیا را در 
اختیار داریم به کیفیت هم رسیده ایم، در کارهای کلینیکی و در 
بخش تولید علم وقتی بتوانیم سالی 200 یا 300 مقاله علمی 
درجه  یک را در بهترین نشریات معتبر علمی به چاپ برسانیم، 
آن وقت است که باید به خود ببالیم. زمانی که ما بتوانیم به روش 
یا دارویی برای جلوگیری از پس زدن پیوند دست بیابیم آن روز 
می تواند روز بزرگی برای ما باشد، آن وقت این روش به اسم 
شیراز مشهور می شود. ما سالی 600 پیوند کبد انجام می دهیم 
و چه خوب می شود که روش های نوینی را هم بیابیم تا هم در 

تکنیک و هم در خالقیت پیشتاز باشیم.
سپید: فکر می کنید چند سال با آن وضعیت ایده آل فاصله  دارید؟

  طی 10 سال آینده به وضعیت بی نظیری خواهیم رسید. وقتی 

ساختمان جدید آموزش در شهر جدید صدرا ساخته شود، 
خب دانشجوهای بیشتری جذب این رشته می شوند و پرورش 
می یابند و تصور کنید از هر 10 نفر یکی فقط تولید علم داشته 
باشد به چه وضعیت بی نظیری خواهیم رسید. مضافا بر اینکه 
خب این پزشکان در سرتاسر کشور پخش می شوند و جامعه 

از خدماتشان بهره مند خواهد شد.
سپید: چرا بهره برداری از این پروژه با تاخیر انجام  شده و 

گروه شما شامل چه افرادی است؟
  تامین مالی به  کندی صورت می گرفت، دکتر ملک حسینی 
رئیس گروه هستند، دکتر صالحی، همراه قدیمی ایشان هم 
هستند، دکتر بهادر و نفر چهارم هم بنده هستم و همزمان شاگرد 
این سه بزرگوار. ما همچنان درحال توسعه گروه خود هستیم و 
با الگوبرداری از دانشگاه های بزرگی مثل جان هاپکینز که مورد 
تاکید دکتر ملک حسینی است طی یک بازده زمانی 3  ساله 
خواهیم توانست به جایگاه بسیار ویژه ای دست  یابیم. ما راه را 
آغاز کرده ایم و من معتقدم به کمک تامین مالی خیرین خیلی 

زودتر از برنامه پیش بینی شده به اهداف دست خواهیم یافت.
سپید:  اگر الگوی ذهنی آقای ملک حسینی دانشگاه  هاپکینز 
یا دانشگاه های مشابه بود چرا سبک معماری را در ساخت 

بیمارستان جدید بوعلی سینا دخیل نکردند؟
  این معماری برگرفته از معماری مدرنی است که الگوهای ایرانی 
هم در آن وجود دارد و نکته بعدی این است که بیمارستانی با این 
حجم را نمی شود فقط با سبک معماری ایرانی ساخت. همچنین 
معماری کالسیک هم درخور ما نیست. ما فقط این حجم وسیع 
را می توانیم در معماری مدرن پیاده سازی کنیم و بعد اشکالی 
از معماری ایرانی مثل سرسرای ورودی که شبیه تخت جمشید 
است را به سبک معماری ایرانی به  کل مجموعه اضافه کنیم. 
پیشنهاد هایی وجود داشت که از سنگ سفید بیشتر استفاده کنیم 
ولی بعد ترکیبی از سنگ و شیشه لحاظ شد. درمجموع وقتی 
تمام بررسی ها انجام شد به این نتیجه رسیدیم معماری ایرانی 
جوابگو نیست زیرا باید سطح بسیار زیادی را اشغال می کردیم 
که فقط 500 تخت در آن قرار بگیرد و همچنین معماری مدرن 
به این دلیل مورد استقبال قرار گرفت که متعلق به سبک خاصی 
نبود و الگویی فراگیر و جهانی دارد. این گونه شد که تمام طرح ها 

رد شد و درنهایت به طرح نهایی فعلی رسیدیم.
سپید: االن چند طبقه فعال دارید؟

 7  طبقه و 2 طبقه زیرزمین

با سامان نیک اقبالیان نخستین جراح پیوند پانکراس

پیچید گی های پیوند، عطش درونی من را سیر اب می کند

خالصه گفت و گو
 از 10 سال پیش تا کنون ما هیچ مورد پیوندی انجام نمی دهیم که نسبت درجه یک با هم نداشته باشند. بحثم این است که برای اهدای عضو نباید پولی رد و بدل شود این کار 

واقعا اخالقی نیست
 برآورد می شود که تا 10 سال آینده فقط در همین استان فارس ما نیازمند چندصد دستگاه دیالیز خواهیم بود.

 در مرکز ما حدود 4 هزار پیوند کبد و 4 هزار پیوند کلیه صورت گرفته و پیوند های روده و پانکراس هم بالغ بر چند صد عمل پیوند است. همه این عمل ها هم زیر نظر دکتر 
ملک حسینی توسط شخص ایشان یا تیم عمل پیوند انجام پذیرفته ولی برای ما همیشه کیفیت مهم تر از کمیت بوده است.

 در جراحی پیوند شما همیشه با عمل های نو روبه رو می شوید. جراحی مجاری کیسه صفرای سرطانی یکی از سخت ترین عمل های جراحی در کبد است. من  بعد از 12 سال که 
این عمل را انجام می دهم تازه همین سال گذشته احساس کردم که به یک دید کلی در این عمل سخت رسیده ام

 من کارهای مهم دیگری انجام داده ام ولی نمی دانم چرا با این پیوند پانکراس شناخته می شوم. در خود کبد کارهای جدیدی انجام دادم
  دقیقا برای من هم مهم بوده، یعنی هر پزشکی که بگوید مسائل مالی برایم اصال مهم نیست درواقع دارد خودش را گول می زند، اما بحث اولویت هاست. تعریف رفاه با مسائل 

مالی کامال متفاوت است من به دنبال رفاه بودم نه پول و همزمان اولویت اولم تحصیل و کار در رشته ای بود که انگیزه الزم برای زندگی و کار را به من بدهد.
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نگــاه

خرید و فروش عضو، غیراخالقی
 و غیرانسانی است

سپید:  ولی در همین جامعه پزشکی نظرات مخالفی هم وجود دارد.
  ببینید پیوند کلیه از آن دست پیوندها نیست که اگر نشود بیمار از بین برود زیرا 
جایگزینش موجود است و آن  هم عمل دیالیز است. ممکن است در طوالنی مدت 
مثال 10 یا 12 سال این دیالیز مداوم روی بدن بیمار عوارض گذاشته و منجر به فوت 
شود اما خب لیست بیماران پیوند اعضا که منتظر عمل کلیه هستند در ایران بیشتر از 
یک سال نیست. من با این نظر مخالفم. دلیلم این است که متاسفانه خریدوفروش کلیه 
نگذاشته روش جایگزینش که اهدا عضو بیمار مرگ مغزی است به صورت بایدوشاید 
در میان جامعه رشد کند. به اضافه ما می گوییم پیوند کلیه باید از اعضای خانواده باشد 
نه اینکه شما دست داخل جیبتان بکنید و یک کلیه بخرید. نتیجه این نارسایی این 
است که ثروتمندان کلیه می خرند و فقرا کلیه می فروشند که بسیار تاسف آور است. 

آیا این انسانی است؟ عدالت اجتماعی است؟ من قطعا مخالف این مدل هستم.
سپید: آیا واقعا لیست انتظار بیماران کلیه یک سال است؟

  افتخار دوستانی که طرفدار فروش عضو هستند این است که می گویند ما اصال 
لیست انتظار نداریم. باید پرسید این چه انتظاری است که لیست انتظار ندارید. لیست 
انتظار نداریم یعنی هر کسی از راه رسید فوری می رود و عضو می خرد. لیست انتظار 
باید باشد تا بدانیم چه برآوردی داریم. در مجامعی که آقایان می روند می گویند ما 
لیست انتظار نداریم، این یعنی چه؟ در ثانی مگر پیوند اعضا فقط کلیه است؟ چرا 
بسیاری افراد از نارسایی قلبی می میرند؟ ما که نمی توانیم از شخص زنده قلب و 
کبد و پانکراس و... عضو بگیریم، پس چرا باید آنقدر تاکید بر خرید و فروش کلیه 
باشد و با این کار روند طبیعی اهدای عضو بیماران مرگ مغزی را کند کنیم و چهره 
مخدوشی از خود به جای بگذاریم. مشکلم این است که با فرهنگ خرید و فروش 
کلیه شما نخواهید گذاشت فرهنگ اهدای عضو جا بیفتد. همیشه باید تعادل را حفظ 
کرد ما می گوییم پیوند زنده صورت بپذیرد اما این پیوند از خانواده خود مریض باشد. 
دلیلی ندارد وقتی خانواده شخص سالم است این عضو از جای دیگری تهیه شود.

سپید:  برخی همکاران شما اعتقاد دارند که این یک هدیه است و نمی توان اسم 
خرید و فروش را بر آن نهاد.

= من عقیده متفاوتی دارم کافی است شما یک بار به صورت ناشناس بروید پشت 
دیوار انجمن های حمایت از بیماران کلیه و ببینید چگونه آنجا داد و ستد می کنند. 
ببینید چطور سر قیمت چانه می زنند که شما در بقالی هم همچین چیزی نمی بینید. 
به هر صورت هر اسمی روی این واقعه بگذارید محکوم به شکست است چه هدیه 
باشد چه معامله یا هر اسم دیگری. آن گروهی برنده هستند که اخالقی تر فکر می کنند 
و من معتقدم روش و منش دکتر فاضل در نهایت پیروز خواهد شد. در ثانی االن 
مجامع بین المللی دارند این مدل داد ستد را غیرقانونی اعالم می کنند و همچنین دارند 
به کشورهای خاطی اخطار می دهند. فرانک دلمانیکو به عنوان نماینده سازمان جهانی 
بهداشت به وزیر ایران نامه نوشته و توصیه کرده که این طور نشود. به خاطر کار های 

دکتر فاضل کار به اخطار نکشیده و در حد توصیه باقی مانده است.
سپید: آقای دکتر فاضل چند ماه پیش درخواستی از نمایندگان مجلس مطرح 

کرده بودند که این را به صورت قانون دربیاورند.
  بله این درست است و آخرش هم به صورت یک الیحه قانونی در کشور الزم االجرا 
خواهد شد. ببینید من مخالفتی ندارم که اهدا زنده صورت بگیرد ولی به شرطی که 

از خویشاوندان خودش باشد.
 این نسبت باید خونی یا عاطفی باشد. یعنی اعضای درجه یک مثل پدر، مادر، 

برادر، خواهر یا نسبت عاطفی شبیه همسر وال غیر.
سپید: بیمارستان نمازی و مرکز شما بزرگ ترین مرکز پیوند ایران است شما این 

حساسیت ها را کامل اجرا می کنید؟ 
انجام نمی دهیم که نسبت  پیوندی  تا کنون ما هیچ مورد  از 10 سال پیش 
درجه یک با هم نداشته باشند. بحثم این است که برای اهدای عضو نباید 
پولی رد و بدل شود این کار واقعا اخالقی نیست، می خواهم ماجرایی را 
ملک  دکتر  دهد.  انجام  عضو  اهدا  می خواست  خانمی  کنم.  بازگو  برایتان 
حسینی و من رفتیم باالی سرش دیدیم این خانم جوان بیست چهار پنج 
گفت؛  خانم  این  شدم.  جویا  را  علتش  است.  کردن  گریه  حال  در  ساله 
شوهرش تصادف کرده به خاطر دیه در زندان است و من مجبورم کلیه ام 
را بفروشم. دکتر ملک حسینی به همه دستور دادند نفری 500 هزار تومان 
تا یک میلیون تومان پول بدهند و پول دیه شوهر این خانم را تامین کنند. 
قرار بود کلیه اش را به مبلغ 7 میلیون تومان بفروشد که فوری همان روز با 
کمک اعضای بخش این پول جمع شد و پول را هم دادیم به آن خانم، اما 
دکتر ملک حسینی گفتند؛ با دیدن این خانم این کار مادامی که هستند باید 
تعطیل شود. دیگر به هیچ وجه نباید کلیه ای به شخص دیگری پیوند شود 

که نسبت فامیلی با هم نداشته باشند.
سپید:  داستانی که بود بحث بر سر این بود که مافیایی پشت ماجراست برای 

واردات صدها دستگاه دیالیز؟ 
بله بحث واردات دستگاه دیالیز بود ولی آیا واقعا باید این همه سر و صدا پیش 
می آمد. ما در شیراز مرکز دیالیزی داریم که مجهز به 80 دستگاه دیالیز است اما االن 
دیگر جواب بیماران دیالیزی شیراز را نمی دهد. باالخره دستگاهی که 10 سال از 
عمرش می گذرد باید تعویض شود. حتی کشور نیاز دارد به وارد کردن دستگاه های 
جدید داشته باشد که دارد، اینکه دیگر قیل و قال ندارد. نکته بعدی این است که 
اگر ما به دستگاه های بیشتری برای دیالیز نیازمندیم دلیل نمی شود که بخش پیوند 
عملکرد مناسبی ندارد. سال گذشته بیش از 50 درصد پیوند کلیه ای که در ایران 

انجام شده از بیماران مرگ مغزی بوده.
سپید:  پس اگر باز هم صحبت از مافیای واردات تجهیزات پزشکی به میان 

بیاید، آیا باز هم همین صحبت ها را خواهید گفت؟
  برآورد می شود که تا 10 سال آینده فقط در همین استان فارس ما نیازمند چندصد 

دستگاه دیالیز خواهیم بود.

با سامان نیک اقبالیان نخستین جراح پیوند پانکراس

پیچید گی های پیوند، عطش درونی من را سیر اب می کند

سپید: و چند تخت؟
  باالی 500 تخت در بیمارستان ابوعلی سینا خواهد بود 
و در بیمارستان سرطان بیش از هزار تخت پیش بینی شده.

 سپید: از لحاظ مالی این طرح تامین مالی شده؟
 یک خیر قرار است حدود 400 میلیارد تومان کمک کند.

سپید: متولد چه سالی هستید؟
 سال 1348

سپید: و چه سالی ازدواج کردید؟
 سال 1374 وقتی 26 سالم بود ازدواج کردم. دقیقا مصادف 

بود با شروع دوره دستیاری جراحی.
سپید: همسرتان هم آن موقع پزشکی می خواندند؟

  بله، ایشان دانشجوی سال چهارم پزشکی بودند. وقتی 
من دوره دستیاری را به اتمام رساندم ایشان هم  دوره 

عمومی را تمام کردند.
سپید: پس کال خانواده پزشک پروری هستید؟

  تقریبا بین برادرها و خواهر 5 نفر پزشک هستیم. در 
خانواده خاله هم 2 نفر یعنی همسرم و برادرشان پزشک 
هستند بین خواهرزاده ها و برادرزاده ها هم چند پزشک 

و متخصص داریم.
سپید:  برویم سراغ اولین پیوند پانکراس کمی راجع 

به عمل صحبت کنید.
  من برای فلوشیپ رفتم سراغ پیوند کبد، دکتر ملک حسینی 
به من گفتند ببین می توانی پیوند پانکراس را همزمان دوره 
ببینی یا نه. ایشان می خواستند پیوند پانکراس را هم در 
مرکز راه بیندازیم. قبل از اینکه برای طی دوره فلوشیپ 
عازم انگلیس شوم دکتر ملک حسینی با دکتر عباس شیبانی 
صحبتی کردند و مبلغ 8 هزار دالر برای من مقرر کردند 
که برای دوره فلوشیب در اختیارم قرار بگیرد. در طول 
دوره که انگلستان بودم کتاب پیوند پانکراس که نوشته 
دیوید سادرلند و بروسنر بود را پیدا کردم و به همراه 300 
مقاله علمی پیوند پانکراس مطالعه کردم و با یک جراح 
لبنانی اصل هم آشنا شدم به اسم نادی حکیم. ایشان 
در بیمارستان سن مریز حضور داشتند. وقتی با ایشان 
صحبت کردم بنده را دعوت کرد بروم و از نزدیک یکی 
از پیوندهای پانکراس را مشاهده کنم. پیوند پانکراس را 
دیدم و این همان اولین و آخرین پیوند پانکراسی بود که 
از روی دست یک شخص دیدم و اتفاقا از روش ایشان 
خوشم نیامد به دلیل اینکه من فنی را که در بیمارستان 

کینگی کالج  هاسپیتال می دیدم بسیار تکنیک باالیی بود 
اما تکنیک نادی حکیم تکنیک بسیار ابتدایی بود و به نظرم 

آمد که ایشان خیلی جراح هنرمندی نیست.
سپید: فکر می کنید بزرگ ترین ویژگی یک جراح چه 

می تواند باشد؟
 به نظر من بزرگ ترین ویژگی یک جراح اوال علم و 
دانشش است. یعنی بیماری و آن بیمار را به خوبی بشناسد 
و دوم تکنیک بسیار خوب است. تکنیک چیزی است 
که بخشی از آن آموختنی است و بخشی ذاتی و سومین 
مسئله قضاوت صحیح حین عمل و قدرت تصمیم گیری در 
مواردی است که حین عمل پیش می آید. در جراحی روتین 
و معمولی خب همیشه یک  روند را انجام می دهید اما در 
جراحی های پیچیده مثل شاخه پیوند اعضا یا سرطان های 
اعضای حساس جراحانی موفق اند که تکنیک باال و بینش 
ژرفی در مورد موضوع دارند. در تکنیک شما تفاوت ها 
را می بینید. نتیجه یکسان است اما من از دیدن جراحی 

که هنرمندانه است لذت می برم.
اینجا  باید از آقای دکتر شکوه امیری هم یاد کنم. من وقتی 
مقاالت پیوند پانکراس و کتاب های در همین زمینه را 
می خواندم متوجه شدم آقایی به اسم حسین شکوه امیری 
هست و ایشان را تا قبل از مطالعه نمی شناختم. سواالتی 
کردم راجع به ایشان که متوجه شدم خیلی قبل تر از دوره 
ما تحصیل می کرده و بعد از انقالب یکی دو سال رزیدنت 
جراحی بوده و بعد رفته بودند دانمارک و در آن کشور 
به دلیل انجام دادن تکنیک پیوندی که االن هم ما در شیراز 
برای پیوند پانکراس استفاده می کنیم روی حیوانات از 
آمریکا دعوت نامه گرفته و رفتند آنجا و هنوز هم در این 
کشور اقامت دارند. تکنیک شکوه امیری را از همه بهتر 
می دانم و همیشه این تکنیک را به عنوان تکنیک اصلی 
اجرا می کنم. یک هفته از بازگشتم به ایران می گذشت که 
شنیدم گروهی از پزشکان مقیم آمریکا می خواهند برگردند 
به شیراز و در کنفرانسی شرکت کنند. وقتی جویای نامشان 

شدم متوجه شدم دکتر شکوه امیری هم میانشان است.
باالخره با ایشان صحبت کردم. ایشان در زمان اقامت 
مقاله ای ارائه دادند و یک فیلم 6 دقیقه ای هم از پیوند 
پانکراس پخش کردند. همین فیلم برایم کافی بود. همین 
دوره مصادف شد با مرگ مغزی یک بیمار و امکان پیوند 
زدن پانکراس. به دکتر ملک حسینی که گفتم بهترین 

فرصت است از وجود دکتر امیر شکوهی استفاده کنیم 
و ایشان پیوند انجام دهند اما دکتر ملک حسینی گفتند 
بهتر نیست خودت اولین پیوند پانکراس را انجام بدهی؟ 
گفتم برایم مهم نیست اولی باشم، دومی باشم یا آخری.
سپید:  این واقعا برایتان مهم نبود که اولین پیوند را بزنید؟

 نه واقعا برایم مهم نبود.
سپید:  ولی برایتان این شهرت را به ارمغان می آورد 

که آورد
  من کارهای مهم دیگری انجام داده ام ولی نمی دانم 
چرا با این پیوند پانکراس شناخته می شوم. در خود کبد 
کارهای جدیدی انجام دادم، پیوند روده موفق هم در 
ایران به نام من است. پیوند چند احشایی یا مولتی ویسرال 
هم مال من است. البته اولین پیوند روده را آقای دکتر 
فاضل انجام دادند ولی تعدادش یک یا دو عدد بود و 
بعد رهایش کردند اما پیوند روده موفق متعلق به بخش 
ماست و همچنین درصد موفقیت مان هم نزدیک به 50 
 درصد بوده. انواع ترکیب های پیوند کبد که دکتر ملک 
حسینی شروع کردند به لت کردن کبد در خارج انجام 
شد از بدن اما من اولین بار لت کردن را در داخل بدن 
بیمار مرگ مغزی انجام دادم و ادامه ترکیب های مرتبط 
با آن. بنابراین کارهای مهمی انجام دادم که پیوند اول 
یا دوم پانکراس برایم مهم نبود و فقط در ذهنم به این 
نکته توجه می کردم که وقتی جراح موفقی آمده به ایران 
چه خوب است که از ایشان بهترین فن را فرابگیرم. با 
دکتر شکوه امیری در میان گذاشتم ایشان با اینکه پرواز 
داشتند برای تهران پروازشان را کنسل کردند و با کمال 
میل پذیرفتند بیایند پیوند را برای ما انجام بدهند. ایشان 
از هتل مستقیم به همراه بنده آمدند بیمارستان. متاسفانه 
بیمار مرگ مغزی ما از بعدازظهر وضعیت ناپایداری داشتند. 
دکتر که آمدند گفتند حاضر به انجام این عمل نیستند. 
ایشان گفتند پیوند کبدشان را انجام بدهیم و حتی نظر 
دکتر این بود که به کلیه ها هم  دست نزنیم زیرا فایده ای 
ندارد. دکتر شکوه امیری لطف کردند ماندند ولی نشد که 
پیوند بزنند. 3 شب بعد یک مرگ مغزی جوان مناسبی 

پیدا شد که شرایطشان برای عمل خوب بود. دوباره با 
ایشان تماس گرفتم اما به من گفتند که 2 ساعت دیگر به 
مقصد آمریکا پرواز دارند. ایشان همان شبی که بیمارستان 
آمده بودند تکنیک پیوند کبد من را دیده بودند و راجع 
به آن پیوند گفتند بسیار هنرمندانه است و من نمی توانم 
مانند شما هنرمندانه این پیوند را انجام بدهم. البته شاید 
ایشان شکسته نفسی می کردند ولی برایشان تحسین برانگیز 

بود و برای من امیدبخش و خوشحال کننده.
 سپید: چه حسی داشتید وقتی اولین پیوند پانکراس 

را انجام دادید؟
 خیلی عادی بود.

سپید: نمی ترسیدید که این پیوند با موفقیت انجام نشود؟
  نه ولی چون بار اول بود ازلحاظ زمان بندی مشکل 
داشتیم، یعنی اینکه ما باید کبد و کلیه ها را برمی داشتیم و 
انجام می دادیم بعد به پانکراس می رسیدیم. اولین بیمارمان 
خانم جوانی از جهرم بودند و داوطلب شدند که اولین 

پیوند پانکراس را به ایشان بزنیم.
سپید: این اعتمادبه نفس را داشتید که می توانید انجام 

بدهید؟
 بله قطعا اگر نداشته باشم که اصال نمی شد عمل انجام داد. 
فردا آقای دکتر ملک حسینی آمدند و پرسیدند انجام شده؟ 
و من هم توضیح دادم که انجام  شده و قند بیمار هم 

به صورت نرمال رسیده است.
در ماه اول 5 عمل موفق پانکراس انجام دادیم. تاریخ این 

عمل هم 12 اردیبهشت بود.
سپید: شما جوان ترین جراحی هستید که نامتان جز اسامی 
پیشگامان جراحی ایران قرار دارد. خودتان نسبت به 

این قضیه چه حسی دارید؟
= چه افتخار بزرگی است برای من. موقع دستیاری چند 
نفر از اساتید به من گفتند که در آینده چهره درخشان 
جراحی خواهم شد. حداقل چند نفر از اساتید راجع به 
من این پیش بینی را کرده بودند ولی برای من باعث افتخار 

است اگر به این موقعیت رسیده باشم.
 سپید: پیوند چه ویژگی های خاصی دارد؟

در جراحی پیوند شما همیشه با عمل های نو روبه رو 
می شوید. جراحی مجاری کیسه صفرای سرطانی یکی 
از سخت ترین عمل های جراحی در کبد است. من  بعد 
از 12 سال که این عمل را انجام می دهم تازه همین سال 
گذشته احساس کردم که به یک دید کلی در این عمل 

سخت رسیده ام. 
جراحی پیوند ازاین جهت برایم جذاب است که هر روز 
نسبت به  روز قبل دید شما را بهبود می بخشد و شما 
در ذهنتان به یک دید سه بعدی از محل عمل می رسید 
و انگار درک واضح تری از عمل در آن ناحیه به دست 
می آورید. عمل مجاری صفراوی عملی است که بیش از 
14 ساعت به طول می انجامد ولی با پیشرفتی که کرده ام 
اکنون می توانم در مدت زمان 8 ساعت این عمل را با 

موفقیت به پایان برسانم.
سپید: فکر می کنید بعد از دکتر ملک حسینی چه استادی 

بیشترین تاثیر را روی شما داشته است؟ 
قطعا جناب آقای دکتر فاضل که ما به نحوی همه شاگردان 
ایشانیم ضمن اینکه دکتر فاضل یکسری خصوصیاتی 
دارند که برای همه ما بی نظیر است. ایشان انسانی بزرگوار 
بامتانت و با سعه صدر هستند. من هرگز به یاد ندارم که 
ایشان را دیده باشم و ایشان مرا تشویق نکرده باشند. 
عالقه عجیبی به جوانان این سرزمین دارند. ایشان زمانی 
که وزیر علوم بودند در مورد رد صالحیت ها از امام)ره( 
اجازه گرفتند که مدل گزینش برداشته شود، یعنی حتی 
ما وارد شدن به دانشگاه را هم مدیون ایشان هستیم 
زیرا اگر همان سیستم قبلی باقی می ماند معلوم نبود رد 
صالحیتمان می کردند یا نه. ایشان حق بزرگی بر گردن 
جوانان دارند. درزمینه جراحی هم مدل ایشان را می دیدیم 
که دکتر ملک حسینی بودند. بزرگی و مهربانی ایشان 
به حدی زیاد بود که جایگاه رفیعی در قلب و روح 
ما یافته اند و این جایگاه بسیار دست نیافتنی است. از 
نظر اخالقی ایشان کمک بزرگی به اخالقی کردن عمل 
پیوند در ایران کردند. ایشان یکی از حامیان طرح اهدای 
عضو مرگ مغزی و برچیدن بساط خریدوفروش عضو 
هستند. آخر مفهومی ندارد روی درودیوار این مملکت 
ثروتمند ما همچنان ببینیم که آگهی فروش عضو نصب 

بشود و این جای بسی تاسف دارد.

 حمیده طاهری
سامان نیک اقبالیان یکی از جوان ترین چهره های جراحی در ایران است. او در آستانه 50 سالگی 
توانسته کارنامه درخشانی در بحث پیوندها ارائه دهد. او را بسیاری شاگرد اول دکتر ملک حسینی 
می دانند، شاگرد ممتاز و خلف مردی که یکی از بزرگ ترین مراکز پیوند جهان را مدیریت می کند.  
نیک اقبالیان متولد روستای سی سنگ از توابع یاسوج است مردی که حاال هرچنداز معتبرترین نام های 
پیوند کبد و نخستین جراح پیوند پانکراس است خودش را هنوز پسری از عشایر کهگیلویه می داند 
و به رگ و ریشه اش افتخار می کند. او همشهری دکتر ملک حسینی است و نسبتی خانوادگی 
هم با او دارد، فرزندان غیور و باهمتی که نام عشایر را سربلند کردند. بیمارستان نمازی شیراز و 
بخش پیوند مشهورش نه تنها در ایران که در جوامع معتبر جهانی هم شناخته شده است. مرکزی 
که بسیاری از اولین های پیوند را به نام خودش ثبت کرده است و امسال با افتتاح بیمارستان خیریه 
بوعلی سینا یکی ازبزرگ ترین مراکز پیوند جهان را راه انداخته است. بیمارستانی که با همت ملک 
حسینی و نیک اقبالیان و تیم حرفه  ای شان بنا شد. اولین پیوند کبد اولین پیوند پانکراس، نخستین 
پیوند چند عضوی در ایران و... توسط این تیم و به نام این گروه ثبت شده است. اولین عمل 
پیوند چند عضوی همزمان در بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز با موفقیت انجام شد، 
در این عمل که در نوع خود بی نظیر بود روده، معده، اثنی عشر، لوزالمعده و طحال بیمار مرگ 
مغزی روی جوان 31 ساله که بر اثر تومور با مرگ دست و پنجه نرم می کرد پیوند زده شد. بنا 
به گفته دکتر ملک حسینی: »عمل پیوند چند عضوی فقط در 6 مرکز پیوند اعضاء در دنیا انجام 
می شود.« انجام این نوع عمل پیوند در شیراز باز شدن افق جدیدی روی بیماران است و این مهم 

مشارکت بیشتر مردم نیک اندیش و خانواده های بیماران مرگ مغزی را می طلبد.«
 »نیک اقبالیان در مورد آمار این مرکز می گوید: »ساالنه به طور متوسط 200 عمل پیوند کبد، 
190 پیوند کلیه و 30 پیوند لوزالمعده در بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز انجام 
می شود.«  در مرکز ما حدود 4 هزار پیوند کبد و 4 هزار پیوند کلیه صورت گرفته و پیوند های 
روده و پانکراس هم بالغ بر چند صد عمل پیوند است. همه این عمل ها هم زیر نظر دکتر 
ملک حسینی توسط شخص ایشان یا تیم عم ل پیوند انجام پذیرفته ولی برای ما همیشه کیفیت 
مهم تر از کمیت بوده است. آمار و ارقامی که بی شک هر کدامشان برگی زرین از عملکرد 
پزشکان ایرانی را به رخ جهانیان می کشد. نیک اقبالیان و همسرش خانم دکتر حمیرا وخایی 
سی سخت- متخصص زنان  و زایمان که در حال حاضر ریاست نظام پزشکی شیراز را 

برعهده دارد سهم زیادی در ارتقا پزشکی شیراز به عهده دارند. 

خالصه گفت و گو
  دکتر ملک حسینی جراح بسیار زبردستی است، وقتی شخصیتی مثل ایشان راهنمایی می کنند شما از روی عقل و منطق هم نگاه کنید، باید بادید باز بپذیرید یا حداقل بهای بیشتری به این راهنمایی بدهید. ایشان به 

من گفتند که دارند راه پیوند را باز می کنند و تو هم به من کمک کن، خب پیشنهادی عالی تر از این نمی شود. این ایده آل است که به شما بگویند تو بیا و با هم این بخش را گسترش می دهیم و متعالی می کنیم.
 با تمام  کارهایی که در بخش پیوند انجام داده ایم هنوز فکر می کنم ما اول راه هستیم و می شود کارهای بسیار بزرگ تری را هم انجام داد. ما به کمیت رسیده ایم. بزرگ ترین بخش پیوند دنیا را در اختیار داریم به کیفیت 

هم رسیده ایم، در کارهای کلینیکی و در بخش تولید علم وقتی بتوانیم سالی 200 یا 300 مقاله علمی درجه  یک را در بهترین نشریات معتبر علمی به چاپ برسانیم، آن وقت است که باید به خود ببالیم.
 طی 10 سال آینده به وضعیت بی نظیری خواهیم رسید. وقتی ساختمان جدید آموزش در شهر جدید صدرا ساخته شود، خب دانشجوهای بیشتری جذب این رشته می شوند و پرورش می یابند و تصور کنید از هر 

10 نفر یکی فقط تولید علم داشته باشد به چه وضعیت بی نظیری خواهیم رسید. مضافا بر اینکه خب این پزشکان در سرتاسر کشور پخش می شوند و جامعه از خدماتشان بهره مند خواهد شد.
 به نظر من بزرگ ترین ویژگی یک جراح اوال علم و دانشش است. یعنی بیماری و آن بیمار را به خوبی بشناسد و دوم تکنیک بسیار خوب است. تکنیک چیزی است که بخشی از آن آموختنی است و بخشی ذاتی و 
سومین مسئله قضاوت صحیح حین عمل و قدرت تصمیم گیری در مواردی است که حین عمل پیش می آید. در جراحی روتین و معمولی خب همیشه یک  روند را انجام می دهید اما در جراحی های پیچیده مثل شاخه 
پیوند اعضا یا سرطان های اعضای حساس جراحانی موفق اند که تکنیک باال و بینش ژرفی در مورد موضوع دارند. در تکنیک شما تفاوت ها را می بینید. نتیجه یکسان است اما من از دیدن جراحی که هنرمندانه است 

لذت می برم.
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تفریح کردن،  برای  افراد  اغلب  پرترافیک است که  ابرشهری شلوغ و  تهران 
رفت و آمد با ماشین را ترجیح می دهند اما هنوز هم افرادی هستند که دوست 
دارند، مخصوصا در هوای مطبوع عصر و شب، پیاده روی کنند. جالب اینکه 
در این شهر شلوغ مکان های بسیار جالبی برای این کار وجود دارد که هنگام 
پیاده روی در آنها به هیچ عنوان حوصله تان سر نمی رود. مکان هایی که درختان سر به فلک کشیده 
و پیاده روهای عریض دارند. پارك ها، باغ ها و کاخ های تاریخی، مکان های مناسبی برای قدم  زدن 

هستند. در ادامه برخی از این مکان های پیاده روی را به شما معرفی می کنیم. 

کجای تهران راه برویم؟

چهار پیشنهاد 
برای یک  پیاده روی 

 دکتر هانیه 
زائررضایی

كاخ گلستان  

در نزدیکی بازار بزرگ تهران كاخ گلستان وجود دارد. اینجا هم یکی از مکان های 

مناسب برای پیاده روی است. هم می توانید در میدان ارگ سوار كالسکه شوید یا 

دوچرخه كرایه كنید و هم می توانید در طبیعت كاخ گلستان به گردش بپردازید. 

در این كاخ می توانید از تاالرهای مختلف دیدن و با خرید از بازار بزرگ تهران 

گردش روزانه تان را تکمیل كنید. مجموعه كاخ گلستان، یادگاری به جای مانده 

از ارگ تاریخی تهران، محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و كهن ترین 

بناهای پایتخت 200 ساله ایران است. این مجموعه درحال حاضر شامل ایوان 

تخت مرمر، خلوت كریمخانی، تاالر سالم و حوضخانه آن، تاالر آینه، تاالر عاج 

یا سفره خانه، تاالربرلیان یا تشریفات، ساختمان كتابخانه، عمارت شمس العماره، 

عمارت بادگیر و حوضخانه وسیع آن، تاالر الماس، كاخ ابیض و چادر خانه است. 

خیابان 30 تیر
خیابان 30 تیر یکی از قدیمی ترین خیابان های پایتخت است كه درحال 
حاضر به یکی از مهم ترین و جالب ترین خیابان های تهران تبدیل شده 
است؛ خیابانی كه برای كاستن از شلوغی اش سنگفرش شده و كافه های 
سیار تهران به این خیابان آمده اند و با نوشیدنی های گرم، چای و قهوه و... 
از رهگذران پذیرایی می كنند. 30  تیر به خاطر موزه ها و دیگر مکان های 
تاریخی اش همیشه یکی از مکان های گردشگری در تهران محسوب 
می شد اما اكنون این امکان فراهم شده كه مردم به خیابان 30 تیر بیایند 
و تفریح كم هزینه و هیجان انگیزی داشته باشند. گردشگران بسیاری به 
این خیابان می آیند و از غرفه های غذایی و كافه ها خرید می كنند. حتما 

پیاده روی در این خیابان را تجربه كنید و از آن لذت ببرید. 

دامنه جاذبه های تفریحی توچال از  بخشی  متر،   3962 ارتفاع  به  تهران  شمال  در  توچال  و كوه  تهران  شهر  با  مجاور  توچال  جنوبی  دامنه  است.  البرز  تله كابین توچال می رسد. پینت بال، تنیس، تیراندازی، اسکیت و باشگاه بدنسازی و سرانجام به و رستوران های بسیاری برپا شده كه در ادامه به زمین های ورزشی بسیار مناسب برای پیاده روی است. در راستای این مسیر، چایخانه ها شماره 1 تله كابین كشیده شده، به بام تهران معروف است و جایی دارد. درواقع، راه آسفالته ای كه از پایان خیابان ولنجک تا آغاز ایستگاه بلندترین نقطه شهر تهران محسوب می شود كه به بام تهران شهرت رشته كوه 

تا كنید داخل یک تونل درختی پیاده روی می كنید. عالوه بر درختان، دوطرف تنومند در دو طرف این خیابان وجود دارند كه باعث می شوند احساس طوالنی ترین آنهاست كه از راه آهن تا تجریش ادامه دارد. ده هاهزار چنار جهت این خیابان شمالی- جنوبی است و از زیباترین خیابان های تهران و خیابان ولیعصر)عج(  گرفته  اغذیه فروشی  از  است؛  مختلف  مغازه های  از  مملو  خیابان  این همه نوع لباس فروشی، عتیقه فروشی و... نیازی به گفتن نیست كه خیابان این  اگر در  دنیای دیگری است.  تا تجریش  پارک وی  از  درآورید كه هنوز سالم و زنده هستند. آن را تا آخر بروید و سر از كوچه های تنگ و خانه های قدیمی و باغ هایی فاصله پیاده روی كنید، به راحتی می توانید  وارد یکی از كوچه ها شوید و ولیعصر)عج( 
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دکتری تخصصی روانشناسی 

والدین در تربیت فرزندان خود نیازمند فنونی هستند که بتوانند 
به کمک آنها به طرز مناسبی شیوه های عادتی کودکان را تغییر 
دهند. اما همانطور که می دانیم تأثیر شیوه های مختلف یکسان 
نیست. استفاده از تنبیه، در مقابل استفاده از پاداش، یک روش 
کامال ناکارآمد برای والدین، در تربیت درست فرزندان شان 

است. شواهد برای این نتیجه گیری بسیار فراوان هستند. 
آثار ناخوشایند تنبیه همانند یک سایه شوم در سراسر 
زندگی کودک می تواند اثرات منفی بر جای بگذارد. همه 
ما بارها مواردی را، شاهد بوده ایم که در آنها والدین فرزند 
خود را تنبیه کرده اند، تا تغییری مثبت در رفتار کودک ایجاد 
کنند، اما نتایج کامال برعکس شده است. مادرانی که کودک 
خود را برای پرخاشگری تنبیه کرده اند، کودک پرخاشگرتری 
داشته اند یا مثال مادرانی که کودک خود را برای تخلیه نابه جای 
ادرار یا مدفوع تنبیه بدنی کرده اند احتمال ابتالی فرزندشان 
به مشکالت دفعی بیشتر شده و بسیاری از موارد دیگر. 
شاید تنبیه در کوتاه مدت بتواند نتایج مطلوب را در جهت 
تغییر رفتار ایجاد کند اما بدون شک تنبیه به عنوان تدبیری 
برای حذف نوع رفتاری که به آن منظور به کار می رود 
در درازمدت بی تأثیر است. اما از آنجا که عمل تنبیه برای 
شخص تنبیه کننده تقویت کننده است، مثال مادری که به 
شدت از رفتاری در کودکش ناراحت است در آن لحظه با 
اعمال تنبیه بدنی خشم خود را تخلیه می کند تا آرام تر شود 
و شاید همین عامل علت تکرار رفتار تنبیه توسط والدین 
باشد. بنا به دالیلی که، در ادامه می خوانید علل رد تنبیه را 

متوجه خواهید شد.
تنبیه آثار جانبی هیجانی نامطلوب به بار می آورد، کودکی 
که تنبیه می شود هیجان ترس را تجربه می کند و ممکن است 
این ترس را به تمام محرک ها و شرایطی که تنبیه در آن 
صورت گرفته تعمیم دهد و لذا زمینه ترس های آتی در او 
شکل بگیرد. تنبیه صرفا به کودک نشان می دهد که چه کار 
نکند، نه اینکه چه کار بکند، یعنی در قیاس با تقویت تنبیه 
عمال هیچ اطالعاتی مبنی بر شیوه درست رفتار را به کودک 
نمی دهد. تنبیه کردن کودک صدمه زدن را به دیگران برایش 
توجیه می کند، کودک با تنبیه کردن می آموزد که در برخی 

مواقع صدمه زدن به دیگران جایز است.
کودکی که تنبیه بدنی می شود پرخاشگری را نسبت 
به شخص تنبیه کننده و دیگران، و رفتارهای منفی را یاد 

می گیرد که این مسأله خود می تواند مشکالت دیگری را 
در پی داشته باشد.

کودک با قرار گرفتن در موقعیتی که بتواند در آن رفتار، 
قبال تنبیه شده، را انجام دهد، بدون اینکه برای آن تنبیه شود، 
ممکن است وادار به انجام آن رفتار شود. بنابراین در غیاب 
پدر و مادر یا هر شخص تنبیه کننده، ممکن است کودکان 
فحش بدهند، به بچه های کوچکتر آسیب بزنند، با بزرگترها 

بی ادبانه رفتار کنند و غیره.
تنبیه اغلب یک پاسخ نامطلوب را جایگزین پاسخ نامطلوب 
دیگری می کند. برای نمونه کودکی که به دلیل ریخت و پاش 
وسایلش تنبیه بدنی شده ممکن است یک بچه گریه کن از 

آب در آید.
تنبیه بدنی می تواند به کودک آسیب جسمانی وارد کند.
تجربه تنبیه، چه به صورت بدنی چه به صورت بروز 
توهین و تمسخر  نظیر  رفتارهای خشونت آمیز دیگری 
و بدگویی به کودک باشد منجر به آسیب های جدی در 
شخصیت کودک می شود، کودکی که توسط والدینش تنبیه 
شده خودپنداری ضعیف، اعتماد به نفس و عزت نفس پایین، 
کینه توزی، خصومت و لجبازی کردن را در خود رشد می دهد.

تنبیه صحیح کودک و جایگزین های تنبیه بدنی 
 بهتر است والدین پیش از اینکه کودک اقدام به رفتار 
نامناسب کند مقتضیاتی را که پیش بینی می کنند منجر به 
رفتار نامطلوب می شود تغییر دهند، مثال ظرف شکستنی را 

از دسترس کودک خارج کنیم. 
 اگر رفتار نامطلوب ناشی از مرحله رشدی کودک 
است با صبر و حوصله اجازه دهیم کودک آن مرحله را طی 

کند. 
 برای هر رفتار نامناسب کودک دقیقا عدم رضایت مان 
را از انجام آن رفتار خاص به کودک بگوییم )گاهی والدین 
می گویند بچه خودش می داند که چرا از او ناراحتم(، اما در 
بیشتر مواقع این گونه نیست و کودک واقعا نمی داند که شما 
به عنوان والدینش از چه رفتاری مشخصا ناراحت هستید. 
 فراموش نکنید که بخش عمده یادگیری کودکان از 
طریق مشاهده کردن و یادگیری از رفتارهای والدین است. 
پس هر رفتاری را که دوست ندارید کودک تان انجام دهد، 
هیچگاه خودتان انجام ندهید. می خواهید کودکتان دروغگو 

نباشد نباید دروغ گفتن را از شما ببیند. 
 هیچگاه کودک را در حضور دیگران تنبیه یا دعوا 

نکنید و اگر هم رفتاری نامناسب داشت، با او در محیطی 
که دیگران نیستند در خصوص رفتار غلطش صحبت کنید 

تا شخصیت کودک آسیب نبیند. 
 هر رفتار غلط یا ناپسندی را که از کودک دیدید 
به جای گفتن این جمله غلط که »دیگه دوستت ندارم« بگویید 

»این رفتار تو را دوست ندارم.« 
 با خواندن کتاب های آموزشی و داستان های مناسب 

نکات رفتاری درست را به کودکان بیاموزید. 
 ایجاد رابطه عاطفی و صمیمیت با کودک او را بیشتر 
مشتاق می کند که آموزش  های تان را فرا گرفته و به کار بندد. 
 در شیوه تربیت کودک تان الزم است با همسر خود 

هم رأی و هم سو باشید. 
 از پاداش و تقویت های مناسب و مورد عالقه کودک 

به جای به کاربردن تنبیه استفاده کنید. 
 به جای تنبیه بدنی، کودک را از فعالیت ها یا وسایل 
موردعالقه اش به مدت مشخص و نسبتا کوتاهی محروم 

کنید. 
 حتی تغییرات رفتاری مناسب کوچک و جزیی را 

مورد توجه و تشویق قرار دهید.

 حمیدرضا فرشچی

شواهد نشان می دهد که رژیم غذایی سالم از بروز بسیاری از 
مشکالت چشمی پیشگیری می کند. اگرچه ارتباط بین سالمت 
چشم و رژیم غذایی همانند ارتباط بین رژیم غذایی و بیماری های 
قلبی قوی نیست، بدون شک پیروی از یک رژیم غذایی متعادل 
و غنی از میوه ها و سبزیجات می تواند به حفظ سالمت چشم ها 

کمک کند.
از سوی دیگر، برخی بیماری های مرتبط با اضافه وزن مانند 
دیابت می توانند مشکالتی را برای سالمت چشم ها ایجاد کنند. در 
این موارد کاهش وزن یا حفظ وزن در محدوده طبیعی به سالمت 
چشم ها کمک می کند. دیابت از طرق مختلف روی بینایی اثر 
می گذارد. یکی از عوارض جدی دیابت رتینوپاتی است که طی 
آن به عروق خونی کوچک در شبکیه چشم آسیب وارد می شود. 
در بیماران مبتال به دیابت کنترل قند خون، فشارخون و سطوح 
کلسترول خون به طور قابل توجهی خطر ابتال را به بیماری های 

چشمی مرتبط با بیماری دیابت کاهش می دهد.

مواد غذایی مفید برای سالمت چشم
 مواد غذایی غنی از ویتامین های C و E، روی، لوتئین، 
زآگزانتین و اسیدهای چرب امگا 3 شامل دوکوزا هگزانوئیک 
اسید )DHA( و ایکوزا پنتانوئیک اسید )EPA( در حفظ سالمت 
به  ابتال  خطر  کاهش  با  مغذی  مواد  این  دارند.  نقش  چشم ها 
دژنراسیون وابسته به سن ماکوال )AMD(، آب مروارید و خشکی 

چشم ها در ارتباط هستند.
 رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها خطر ابتال را به آب 
مروارید کاهش می دهد. آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین های C و 
از  مانند سلنیم  E، فالونوئیدهای گیاهی و برخی مواد معدنی 
سلول ها در برابر اکسیدایون و آسیب ناشی از رادیکال های آزاد 
محافظت می کنند. اکسیداسیون سبب تغییر چربی ها و پروتئین ها 
در عدسی چشم می شود. پیروی از یک رژیم غذایی سرشار از 
نیاز بدن  میوه ها و سبزیجات به تامین آنتی اکسیدان های مورد 

کمک می کند.
 ویتامین C دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است، در انواع 
میوه و سبزیجات وجود داشته و خطر آب مروارید را کاهش 
می دهد. همچنین این ویتامین همراه با سایر مواد مغذی ضروری 

سرعت پیشرفت AMD را می کاهد.
 ویتامین E نیز نوعی آنتی اکسیدان قوی در انواع آجیل و 
دانه آفتابگردان است که از چشم در مقابل مولکول های بی ثبات 
به نام رادیکال های آزاد که سبب تخریب بافت های سالم می شوند، 

محافظت می کند.
 لوتئین و زآگزانتین در سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج 
یافت  تخم مرغ  و  ذرت  انبه،  دلمه ای،  فلفل  بروکلی،   کلم  و 
می شوند. این مواد مغذی خطر بیماری های مزمن چشمی را مانند 

AMD و آب مروارید کاهش می دهند.
 فالونوئیدها در مواد غذایی مانند چای، مرکبات، گیالس، 
حبوبات و سویا، سلنیم در غذاهای دریایی و برنج قهوه ای و 

روی در گوشت ها، حبوبات و انواع آجیل یافت می شوند.
از رژیم غذایی روزانه را تشکیل   چربی ها بخش مهمی 
تامین  عصبی،  سیستم  یکپارچگی  حفظ  در  چربی ها  می دهند. 
سوخت سلول ها و تقویت سیستم ایمنی نقش دارند. اسیدهای 
چرب امگا 3 برای حفظ سالمت چشم و عملکرد شبکیه حائز 

اهمیت هستند.
 برخی مطالعات نشان داده اند که اسیدهای چرب امگا 3 
اثرات مثبتی بر عالئم ناشی از خشکی چشم دارند. امگا 3 مورد 
نیاز بدن از طریق رژیم غذایی و با مصرف ماهی های چرب مانند 
سالمون تامین می شود. بنابراین توصیه می شود در هفته حداقل 
2 بار ماهی مصرف شود. امگا 3 در دانه بزرک، گردو و تخم 

مرغ غنی شده با امگا 3 نیز یافت می شود.

تغـذیه و سـالمت چشـم

تنبیه صحیح کودک

بــدانیـمپیامدها و عواقب منفی تنبیه بدنی کودکان

 سهیل علی اکبری
متخصص چشم

 آیا زمان مطالعه ارتباط مستقیمی با عملکرد چشم ما دارد؟ 
هنوز ارتباط مستقیمی در این مورد ثابت نشده اما به واقع یک 
محدوده از تأثیرگذاری وجود دارد و بهتر است در سنینی که 
شماره چشم ثابت نشده، یک سری اصول مراقبتی رعایت شود. 

اصول مراقبتی
درست نشستن و رعایت فاصله متعارف با کتاب و رایانه 
شرط اول است. دوم اینکه باید تا حد امکان نور محیط به 
شکل طبیعی تأمین و تنظیم شود. در صورت استفاده از چراغ 
مطالعه مدل هایی که با المپ رشته ای کار می کنند اولویت 
دارند. به جز در موارد خاص نباید از نور مستقیم استفاده 
کرد زیرا باعث خستگی چشم می شود. مهم این است که 
هنگام مطالعه، بخش مورد نظر روی صفحه روشن باشد. 

البته برای کار با رایانه توصیه می شود نور محل کار تا حد 
امکان کاهش یابد. نکته بعد هم محدود کردن مدت زمان 
کار با رایانه یا مطالعه کردن است. سعی کنید بعد از هر 20 
دقیقه کار، حدود 1 دقیقه به دور نگاه کنید یا استراحت کنید. 
تقارب و تطابق چشم ها در حین مطالعه نیز دارای اهمیت 
بسیار است؛ اگر چشم ما در این زمینه مشکلی داشته باشد، 
هنگام مطالعه دچار سردرد و مشکالت دیگر می شویم؛ پس 
اگر موقع خواندن این مشکالت را داشتید، حتماً به چشم 
مراجعه کنید. برای اصالح هر کدام از این موارد نرمش هایی 

وجود دارد که به رفع خستگی چشم هم کمک می کند.

افزایش خستگی  یا  کاهش  در  هم  تغذیه  آیا   
چشم بی تأثیر است؟ 

به طور حتم گرسنگی تأثیر خود را دارد زیرا قند خون 
پایین آمده و روی عملکرد  عضالت تأثیر می گذارد. 
خوردن صبحانه و رعایت وعده های منظم غذایی به 
همراه میان وعده ها از بروز این پدیده پیشگیری می کند. 
کردن  مطالعه  برای  شبانه روز  از  زمانی  چه    

بهتر است؟ 
بهتر است مطالعه در روز انجام شود نه طی ساعت های 

استراحت. برای کسانی که در محیط های شلوغ زندگی 
می کنند شاید شب ها فرصت بهتری باشد اما از نظر 
عمل  بهتر  هورمون ها  زیرا  است  مناسب تر  روز  ما 

می کنند و در نتیجه درک مغز باالتر است. 
  افراد دچار آستیگماتیسم چگونه باید مطالعه 

کنند؟ 
عینک  از  استفاده  بینایی،  ضعف  دچار  افراد  برای 
ضروری است؛ در ضمن آنها بیشتر از دیگران باید 

از چشم های شان مراقبت  کنند.

علل خستگی چشم حین مطالعه و راه های پیشگیری از آن

اختالالت رفتاری یک الگوی رفتاری در کودکان و نوجوانان است که می تواند 
منجر به نقص حقوق دیگران یا قوانین اجتماعی شود. این اختالل ممکن است 
به صورت تهاجمی و شامل تهدید یا آسیب رساندن به دیگران یا غیرتهاجمی 
مانند ایجاد آسیب عمدی به اموال دیگران باشد. اختالل رفتاری اغلب همزمان 
با اختالل کم توجهی - بیش فعالی )ADHD( رخ می دهد. به گفته محققان 

این وقوع همزمان می تواند ناشی از عوامل ارثی باشد.
مطالعات قبلی نشان داده اند که بین رژیم غذایی ناسالم در اوایل دوران 
زندگی و بروز ADHD ارتباط وجود دارد. تصور می شود این امر به دلیل 
متیالسیون DNA ژن فاکتور رشد شبه انسولین IGF2( 2( رخ می دهد. در 
تغییر عملکرد ژن  DNA سبب  به  متیل  فرآیند اضافه شدن گروه های  این 

می شود. IGF2 در تکامل جنین و نیز تکامل بخش هایی از مغز که در بروز 
ADHD درگیر است، نقش دارد. به تازگی در مطالعه ای تاثیر رژیم غذایی 
این ژن و خطر بروز مشکالت رفتاری در  بارداری روی  ناسالم در دوران 

فرزندان بررسی شده است.
در این مطالعه اطالعات مربوط 164 کودک و مادرانشان ارزیابی شد. از 
بین این کودکان 83 نفر به اختالالت رفتاری زودرس و 81 نفر به سطوح 
پایین مشکالت رفتاری مبتال بودند. محققان رژیم غذایی مادر را در دوران 
بارداری و نیز نمونه های خون کودکان را که در ابتدای تولد و سپس سن 7 
سالگی جمع آوری شده بودند مورد ارزیابی قرار دادند. هدف تعیین اثر رژیم 

غذایی دوران بارداری بر میزان IGF2 بود.
نتایج نشان داد در هر دو گروه، کودکانی که مادرشان در دوران بارداری 
از یک رژیم غذایی سرشار از چربی و قند استفاده کرده بودند در مقایسه 
داشت،  سالم  غذایی  رژیم  بارداری یک  دوران  در  مادرشان  که  کودکانی  با 
متیالسیون DNA فاکتور رشد شبه انسولین 2 باالتر بود. همچنین متیالسیون 
باالتر DNA در زمان تولد در میان کودکان مبتال به اختالالت رفتاری زودرس 

با بروز بیشتر عالئم ADHD در سنین 7 تا 13 سالگی مرتبط بود.
نتیجه عملی: یافته های این مطالعه بر اهمیت پیروی از یک رژیم غذایی 
سالم در دوران بارداری تاکید دارد. تشویق مادران به رعایت یک رژیم غذایی 
سالم در دوران بارداری با کاهش عالئم ADHD و مشکالت رفتاری در 

کودکان مرتبط است.
Your Doctor :منبع

ارتباط رژیم غذایی دوران بارداری با بروز بیش فعالی در کودکان

 مهرداد منصوری

اخیرا شرکتی به نام HeartIn در حال ارائه 
نوعی تی شرت است که توانایی گرفتن نوار 
قلبی دارد. این تی شرت تعدادی گیره یا منگنه 
دارد که دستگاه الکترونیکی بسیار کوچکی 
به اندازه یک مموری یو اس بی به آنها 
متصل می شود. این گیره ها به ترمینال های 
ظریفی در درون تی شرت راه دارند که روی 
پوست جلوی قلب قرار می گیرند. امواج 
الکتریکی حاصل از فعالیت قلب توسط این 
ترمینال ها جمع آوری شده و از راه دستگاه 
الکترونیکی ذکر شده از طریق وایرلس به 
یک اپلیکیشن در دستگاه تلفن همراه فرد 
ارسال می شود. نوار قلبی فرد روی صفحه 

تلفن همراه نمایش داده می شود.
با کمک این وسیله می توان امواج نوار 
قلبی فرد را به مرکزی دیگر جهت تحلیل 
ارسال کرد. بدین ترتیب نه تنها ورزشکاران 
می توانند در حین ورزش سیستم قلبی 
عروقی خود را به طور کامل مانیتور کنند 
بلکه افراد عادی هم می توانند متوجه شوند 
در حین چه فعالیتی قلب آنها با چه شدتی کار 
می کند و چگونه کار می کند. اینها اطالعات 
ذی قیمتی برای پزشک هستند تا براساس 
آنها نوع بیماری و وضعیت بیمار خود را 

ارزیابی کند.
همچنین از طریق این دستگاه می توان 
وضعیت سالمت قلبی بیماران را از راه 

دور تحت کنترل داشت.
Medscape :منبع

یک تی شرت که نوار 
قلبی می گیرد

تـازه هـا
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دو مطالعه مرور نظام  مند که در برگیرنده هزاران کودک بوده، 
نشان داد پروسیجر شایع کودکان که تونسیلکتومی است، 
می تواند عود عفونت های گلو و تنفس انسدادی مختل کننده 

خواب )OSDB( را، البته به مدت کوتاه، کاهش دهد.
براساس یافته های یکی از این دو مرور، عفونت های گلو، 
عفونت های استرپتوکوک، ویزیت های پزشک و غیبت 
از مدرسه در سال نخست، پس از انجام تونسیلکتومی 
در کودکان، در مقایسه با افرادی که با انتظار هوشیارانه 
و مراقبت های حمایتی درمان شده اند، بهبود یافته است. 
خصوصا آنکه، گروه تونسیلکتومی 1/74 اپیزود از زخم ها 
یا عفونت های گلو داشته و گروه غیرجراحی نیز 2/93 

اپیزود را پشت سر گذاشتند.
نتایج این مطالعه در Pediatrics به صورت آنالین منتشر 

شده است.
محققان هشدار می دهند، با وجود نبود داده های کافی و 
اطالعات در مورد پیامدهای طوالنی مدت، کیفیت زندگی 
افراد جراحی شده، ارتقا نشان می داد، بنابراین، باید تحقیقات 
بیشتری در مورد مزایای طوالنی مدت تونسیلکتومی در مقایسه 
با عدم انجام جراحی، همچنین شناسایی زیرگروه هایی از 
کودکان که از تونسیلکتومی منفعت بیشتری می برند، انجام 
شود تا توصیه های الزم در این زمینه به پزشکان ارایه شود.

استاندارد طالیی برای تشخیص وجود ندارد
نویسندگان متذکر می شوند که عود یا تونسیلیت حاد به 
صورت: رخداد تعداد 7 اپیزود یا بیشتر از زخم های گلو در 
سال قبل، 5 اپیزود یا بیشتر در هر یک از 2 سال قبل، یا 3 
اپیزود یا بیشتر در هر یک از 3 سال قبل، تعریف می شود، اما 
تشخیص نامشخص باقی می ماند. در واقع، تست استاندارد 
طالیی تشخیص وجود ندارد تا عالیم قابل انتساب را به 

تونسیلیت پیش بینی کند.
اگرچه شواهد برای تونسیلکتومی در میان کودکانی که 
کرایتریای حداقل 3 مورد اپیزود عفونت را در سال به مدت 
3 سال قوی تر بود، محققان مطالعات مربوط به عفونت های 

کمتر را هم در این مرور نظام مند گنجاندند.
با استفاده از بانک های داده ای بزرگتر، پژوهشگران 7 آنالیز 
واجد شرایط را نیز شناسایی کردند. این مطالعات، در اصل 
شامل عفونت های عودکننده خفیف تا متوسط )حداقل 
3 اپیزود( در 1 تا 3 سال گذشته می شدند. در مطالعاتی 

که داده های پایه گزارش شده اند، عفونت ها و زخم های 
گلو نسبت به پایه، در هر دو گروه جراحی و غیرجراحی 
کاهش نشان می دادند، هرچند کودکانی که تحت جراحی 
قرار گرفته بودند، کاهش متوسط بزرگتری را در تعداد 
روزهای بیماری بیماری، ویزیت های پزشکی، عفونت های 
استرپتوکوک گروه A و غیبت از مدرسه، طی 12 ماه پی از 

جراحی، شاهد بودند.
به نظر می رسد تونسیلکتومی مزیت بیشتری در کودکانی 
که شدت بیماری شان بیشتر است، داشته باشد: »مطالعاتی 
که دربرگیرنده کودکانی با تعداد اپیزودهای بیشتر عفونت 
بودند، شواهد قوی تری از منفعت بیشتر این جراحی نشان 
می دهند، اما در مرور سیستماتیک وارد نشدند، زیرا ممکن 

است تورش باالتری ایجاد کنند.«

بهبود زودهنگام در آپنه
نتایج متاآنالیزی که آن هم به تازگی در Pediatrics منتشر 
شده، نشان داد تونسیلکتومی به طور کلی پیامدهای کوتاه مدت 
بهتری را در مقایسه با انتظار هوشیارانه، در کودکان مبتال به 

OSDB فراهم می کند.
OSDB، مجموعه ای است از عالیم که دربرگیرنده خرخر 
کردن، آپنه انسدادی خواب، و سندرم مقاومت راه هوایی 
فوقانی بوده و با کاهش IQ، خواب آلودگی زیاد، بی ثباتی 
عاطفی، دامنه توجه کوتاه تر، کوتاه قامتی، شب ادراری، شرایط 

کاردیوپولمونری و غیبت از مدرسه همراه است. 
انگلیسی زبان وارد شد که  مطالعه  متاآنالیز، 11  این  در 
طراحی های مختلفی داشتند. در 5 مورد از آنها، کودکان 
مبتال به OSDB که با پلی سومنوگرافی تائید شده بود، 
بررسی شده و نتایج نهایی حاکی از آن بود که در نمرات 
شاخص آپنهـ  هیپوپنه پس از تونسیلکتومی، در مقایسه با 
انتظار هوشیارانه، پیشرفت مثبتی دیده می شود. اغلب مطالعات 

کمتر از 12 ماه دوره پیگیری خود را انجام داده بودند.
یا  تونسیلکتومی  می گوید،  مطالعه  این  ارشد  نویسنده 
آدنوتونسیلکتومی، در حال حاضر مسئول بیشتر از 15 درصد 
از همه پروسیجرهای جراحی در کودکان آمریکایی کمتر 
از 15 سال است. در یک مطالعه که پیش از این منتشر 
شد، محققان همچنین نشان داده بودند که تقریبا 20 درصد 

کودکان از عوارض پس از تونسیلکتومی رنج می برند.
در متاآنالیز کنونی، محققان دریافتند که 4/8 نمره ارتقا در 
رتبه AIH، در کودکان تونسیلکتومی شده در مقابل کسانی 
که مداخله جراحی نداشتند، دیده می شود. این اختالف بین 
دو گروه از نظر آماری معنی دار بوده و ممکن است شواهد 
بالینی بیشتری را در کودکان مبتال به OSDB  خفیف تا 
متوسط )مثال نمره AHI بین 1 تا 10 باشد( فراهم آورد.

عالوه براین، تونسیلکتومی تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی 
مرتبط با اختالل خواب می گذارد که نگرانی اصلی را برای 
والدین این کودکان ایجاد کرده و با رفتارهای سایکولوژیکال 
منفی )مانند اضطراب و نوسانات خلقی( کمتری همراه بود. 
تغییرات در عملکرد اجرایی کودکان بین دو گروه تفاوت 

قابل توجهی نشان نداد.
در هر صورت، محققان در پایان یادآور می شوند که باید 
تحقیقات بیشتر و با دقت باالتری انجام شود تا مشخص شود 
کدام دسته از کودکان بیشترین منفعت را از تونسیلکتومی، 

در مقایسه با مراقبت های حمایتی، می برند.
 Medscape :منبع

نتایج یک تحقیق نشان می دهد در میان زنان باردار که مبتال 
به هیپوتیروئیدی تحت بالینی هستند، درمان با هورمون های 

تیروئیدی با خطر کمتر سقط همراه است.
براساس این مطالعه که در BMJ منتشر شده، زنان باردار که 
در ابتدا، غلظت TSH آنها بین 2/5 و 10 میلی واحد بین المللی 
در لیتر است و با هورمون های تیروئیدی درمان می شوند، با 
خطر کمتر از دست رفتن بارداری مواجه می شوند )نسبت 

خطر: 0/62(.
محققان مایوکلینیک در این مطالعه همچنین دریافتند که خطر 
از دست رفتن بارداری، میان زنان با غلظت های TSH درمان 
نشده که بین 2/5 و 4 میلی واحد بین المللی در لیتر باشد، در 
مقایسه با زنان درمان نشده، به طور قابل توجه و معنی داری 
بهره مند نیست )نسبت خطر: 0/91(. در مقایسه با زنان باردار با 
هیپوتیروئیدی درمان نشده، فقط زنان با غلظت های TSH پیش 
از درمان که بین 4/1 و 10 میلی واحد بین المللی در لیتر باشد، از 

هورمون درمانی منفعت می برند )نسبت خطر: 0/45(.
علیرغم مزیت درمانی برای پیشگیری از سقط، زنان باردار که 
روی درمان با تیروئید بوده اند، در مقابل زنان درمان نشده، با خطر 
بیشتر دیگر عوارض جانبی همراه بوده اند. این عوارض عبارت 
بودند از خطر بیشتر زایمان زودرس )نسبت خطر: 1/60(، 
پره اکالمپسی )نسبت خطر: 1/60( و دیابت بارداری )نسبت 

خطر: 1/37(.
محققان اذعان می کنند که از این یافته ها چندان تعجب نکرده اند، 
زیرا اگر از منظر بیولوژیکی به موضوع نگاه کنیم، می دانیم که 
در دسترس بودن کافی هورمون های تیروئیدی، برای عملکرد 
تروفوبالست حیاتی است. همچنین این یافته ها هم که زنان با 
سطوح باالتر TSH )4/1 – 10(، در مقایسه با زنانی که سطوح 

TSH در آنها کمتر بوده )4-2/5(، بیشتر از درمان منفعت می برند، 
باز جای تعجب نداشت، اما نگرانی ها را در مورد درمان بیش از 
حد گروه دوم برمی انگیزد: »ارتباط میان درمان هورمون تیروئید با 
خطر بیشتر دیابت بارداری، پره اکالمپسی، و زایمان زودرس باید 
به عنوان یافته های اولیه در نظر گرفته شده و مطالعات بیشتری در 

این زمینه انجام شود تا ایمنی آن به اثبات برسد.«
 TSH اگر محدوده مرجع مبتنی بر جمعیت برای غلظت های
تشخیص  برای  کنونی  گایدالین های  نباشد،  دسترس  در 
هیپوتیروئیدی در زنان باردار پیشنهاد می کنند که حد مرزی 
2/5 میلی واحد بین المللی در لیتر در طول تریمستر اول، و 3 
میلی واحد بین المللی در لیتر در طول تریمستر دوم و سوم در 
نظر گرفته شود. البته این احتمال هم وجود دارد که این کرایتریای 
تشخیصی منجر به تشخیص بیش از اندازه هیپوتیروئیدی در 
طول بارداری شود، بنابراین باید در گایدالین های آتی به آن 

اشاره شود.
براساس گایدالین های کنونی، محققان درمان با لووتیروکسین 

را پیشنهاد می کنند: »شواهد کافی برای نشان دادن این موضوع 
وجود ندارد که درمان با هورمون تیروئید پیامدهای بالینی را در 
زنان باردار مبتال به هیپوتیروئیدی تحت بالینی بهبود می بخشد. 
قصد ما این بود که نه فقط اثربخشی، بلکه ایمنی درمان با 
هورمون های تیروئیدی را هم در این گروه جمعیتی نشان دهیم.«

از  را  شده  گرفته  داده های  گذشته نگر  کوهورت  آنالیز 
در  کرد.  بررسی   OptumLabs Data Warehouse
این آنالیز، 5405 زن باردار مبتال به هیپوتیروئیدی تحت بالینی 
)محدوده TSH بین 2/5 و 10( مطالعه شدند. محققان افراد 
وارد شده را در مطالعه به 2 کوهورت تقسیم کردند: گروه درمان 
)843 نفر( و گروه درمان نشده، کنترل )4562 نفر(. درمان های 
لووتیروکسین،  درمان شامل  گروه  برای  تیروئید  هورمون 

لیوتیرونین و فرموالسیون های عصاره تیروئید بودند.
نویسندگان متذکر می شوند که فقط 16 درصد از زنان باردار با 
هیپوتیروئیدی تحت بالینی واقعا تحت درمان با هورمون های 

تیروئیدی قرار گرفتند.
محققان معتقدند، در حالی که طراحی گذشته نگر و مشاهده ای 
این مطالعه ممکن است اعتبار یافته ها را محدود کند، ادامه دادن 
به درمان با هورمون تیروئیدی برای کاهش خطر از دست رفتن 
بارداری در زنان باردار با سطح TSH بین 4/1 تا 10، قابل قبول 

است. 
البته باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود تا به طور 
اختصاصی، یک مکانیسم علیتی که پشت این ارتباط ها قرار دارد، 
مشخص شوند. عالوه براین، افزایش خطر دیگر پیامدهای 
جانبی، لزوم انجام مطالعات بیشتر را برای ارزیابی ایمنی درمان با 

هورمون تیروئید در این جمعیت حیاتی نشان می دهد.
 Medical News Today :منبع

زنان باردار مبتال به هیپوتیروئیدی تحت بالینی را درمان کنید

بسیاری از زنان به منظور بهبود باروری شان به فریز کردن تخمک دست می زنند اما 
اگر این شرایط بنابر برخی شرایط خاص پزشکی و ... امکان پذیر نباشد، چه اتفاقی 
می افتد؟ چه گزینه ای برای زنانی وجود دارد که دوست دارند عملکرد هورمونی شان 

را نیز حفظ کنند؟
فریز کردن بافت تخمدان رویکردی است که بافت تخمدانی را برای استفاده در 
آینده برمی دارند و فریز می کنند و می تواند برخی از اهداف را برآورده سازد و برخی 

از چالش ها را حل کند اما این رویکرد هنوز در سطح آزمایشگاهی است.
مطالعه ای جدید نشان می دهد که از هر ده زنی که به فریز کردن بافت تخمدان 
دست می زنند، چهار نفر از آنها )37.7درصد( این شانس را دارند که در آینده بچه دار 
شوند. برخالف پیشرفت های بالینی صورت گرفته در دو دهه گذشته، این رویکرد 

هنوز در همان مراحل ابتدایی و در مراحل آزمایشگاهی باقی مانده است. در حال 
حاضر زنان زیادی به دنبال استفاده از این رویکرد در حفظ 
باروری شان و به البته به تاخیر انداختن بچه دار شدن هستند 
و داده هایی که اخیرا از مطالعات آزمایشگاهی به دست آمده، 
می تواند گزینه ای مناسب برای حفظ باروری این افراد باشد. 
از سال 1999 تا 2016، پزشکان زیادی دست به استفاده 
از روش انجماد بافت تخمدانی زده اند که دستاوردهای آن 

به شرح زیر بوده است:
 از 309 بافت تخمدانی که فریز شد و بعدا مورد استفاده 
قرار گرفت، 84 مورد به تولد فرزند انجامید و 8 بارداری 

نیز در سه ماهه اول از دست رفت.
113 مورد از این زنان، در زمان فریز کردن تخمدان، تخمک های خاص خودشان 

را داشتند و میانگین سنی آنها نیز 27 سال بود.
این رویکرد موجب احیای عملکرد تولید مثلی و 
معکوس کردن یائسگی در دو سوم زنان شد و برخی 
از آنها مجددا دچار عادت ماهیانه، رشد فولیکول های 

تخمدان و باروری طبیعی شدند.
در مجموع به نظر می رسد که رویکرد فریز کردن 
بافت تخمدان در مقایسه با فریز کردن تخمک ارجحیت 
دارد و می تواند از یائسگی جلوگیری کرده و باروری را 

نیز احیا کند.
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فریز کردن بافت تخمدانی بهتر است یا فریز کردن تخمک؟

مزایای کوتاه مدت تونسیلکتومی برای آپنه در کودکان

محققین در انستیتو زیست پزشکی موناش 
مزانشیمی  بنیادی  سلول های  از   )BDI(
مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی 
برای درمان یک مدل آزمایشگاهی آسم 

استفاده کرده اند. 
این محققین کارایی سلول های بنیادی 
مزانشیمی را روی سه جزء کلیدی آسم 
در مدل پیش درمانگاهی بیماری آلرژی 
مزمن مجاری هوایی تست کرده اند: التهاب؛ 
بازآرایی مجاری هوایی )تغییرات ساختاری 
که در ریه ها در اثر التهاب طوالنی مدت 
اتفاق می افتد( و در نهایت حساسیت بیش 
از حد مجاری هوایی)عالمت بالینی آسم(. 
آنها مشاهده کردند که سلول های بنیادی 
مزانشیمی می توانند به طور موثری التهاب 
را کاهش دهند و عالیم بازآرایی مجاری 
هوایی را معکوس کنند و به طور کامل 
فیبروز مجاری هوایی/ریه ها و حساسیت 
بیش از حد مجاری هوایی را به حالت طبیعی 
برگردانند، به ویژه اگر این سلول های بنیادی 
از طریق بینی منتقل شوند. این نتایج نشان 
می دهد که آنها می توانند یک درمان موثر 
برای افرادی باشند که از آسم رنج می برند 
و به درمان های استروئیدی موجود پاسخ 
نمی دهند. محققان بهترین نتیجه این سلول 
درمانی را درمان موثر فیبروز ریوی می دانند. 
انواع  سایر  محققین  این  از  پیش 
از  برای  را  مزانشیمی  بنیادی  سلول های 
بین بردن اسکار ریوی استفاده کرده بودند 
اما با وجود تاثیرگذار بودن، این سلول های 
بنیادی باید در ترکیب با داروهای ضداسکار 
استفاده می شدند تا نتیجه مطلوب را حاصل 
می کردند. این در حالی است که سلول های 
بنیادی مزانشیمی مشتق از سلول های بنیادی 
پرتوان القایی، به خودی خود قابلیت درمان 
این اسکارها یا فیبروزهای ریوی را دارند 
و نیاز به داروهای ضد اسکار به صورت 

مکمل ندارند.
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سلول های بنیادی و 
پتانسیل درمان آسم

تـازه هـا

استاتین ها اغلب برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، 
مانند حمالت قلبی و استروک، تجویز می شوند. حاال، یک 
آنالیز تجمیع شده از مطالعات منتشر شده که میلیون ها نفر را 
دربر گرفته، نشان می دهد داروهای کاهنده کلسترول ممکن 
است از بروز ترومبوآمبولی وریدی هم پیشگیری کنند.

را  یافته ها  این  بریستول،  و  لسستر  دانشگاه  محققان 
در نشریه Lancet Haematology منتشر کرده اند.

آنها پیشنهاد می کنند، با توجه به یافته های این مطالعه 
که مهر تائیدی زده بر نتایج قبلی، می توان گایدالین های 
جدیدی را برای استفاده از استاتین ها به منظور پیشگیری از 
تشکیل لخته های خونی، عالوه بر بیماری های قلبی عروقی، 

تدوین کرد.
ترومبوز وریدهای عمقی یکی از علل اصلی مرگ و 
حدود  ساالنه  می کنند  پیشنهاد  تخمین ها  است.  ناتوانی 
10 میلیون مورد از آن در دنیا رخ می دهد و یکی از قابل 
پیشگیری ترین علل مرگ های مرتبط با بیمارستان است.

ثانویه  و  اولیه  پیشگیری  برای  استاتین ها  از  امروزه 
آنها  اما  می شود،  استفاده  قلبی عروقی  بیماری های  از 
توانایی های بالقوه ای را به غیر از این اندیکاسیون از خود 
نشان داده و آن هم شامل تاثیر بالقوه مفید بر بیماری های 

مختلف است.
تا پیش از انجام این آنالیز، پیشنهادهایی در مورد تاثیر 
VTE وجود داشته،  احتمالی استاتین ها بر پیشگیری از 

اما شواهد نامطمئن بودند.
اولین  بروز  با  استاتین ها  ارتباط  میزان  ارزیابی  برای 
و  نظام مند  مرور  یک  انجام  به  محققان   ،VTE حوادث 
متاآنالیز از مطالعات مشاهده ای و تصادفی شده موجود 
پرداختند. آنها چندین بانک داده ای شناخته شده را برای 
مطالعات تا جوالی 2016 جستجو کردند که به ارتباط میان 
مصرف استاتین ها و پیامدهای اولین VTE پرداخته بودند.

آنالیز وارد شدند، به  این  مطالعات مشاهده  ای که در 
 VTE، DVT بررسی ارتباط میان استفاده از استاتین ها و

یا آمبولی ریوی در بزرگساالن پرداخته بودند.
کارآزمایی های کنترل شده تصادفی شده نیز که واجد 
استاتین تراپی  اثرات  شدند،  آنالیز  به  ورود  برای  شرایط 
را در برابر عدم درمان یا پالسبو سنجیده بودند و همین 

پیامدهای باال را مدنظر قرار داده بودند.
در مجموع، محققان 36 مطالعه را بررسی کردند که 
3/2 میلیون نفر را پوشش داده بودند. آنها به سن، محل 
 VTE به  ابتال  نظر  از  بودن  پرخطر  یا  تولد، و کم خطر 

توجه کرده بودند.
نتایج نهایی حاکی از آن بود که در مقایسه با عدم مصرف 
استاتین ها، ارتباط روشنی میان تجویز آنها و خطر کمتر 
ابتال به VTE دیده می شود. نتایج همچنین نشان دادند 
کاهش 15 تا 25 درصدی در خطر نسبی بروز VTE در 

افرادی دیده می شود که از استاتین ها استفاده کرده اند.
البته با توجه به داده های محدود، محققان نمی توانند به 
وضوح نشان دهند آیا همه استاتین ها اثربخشی یکسانی 
به  گایدالین ها  در  آنکه  از  پیش  بنابراین،  خیر.  یا  دارند 
استفاده از استاتین ها برای پیشگیری از VTE هم اشاره 

شود، باید شواهد بیشتری در این زمینه فراهم آیند.
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تاثیر استاتین ها بر کاهش تشکیل 
لخته های خونی در وریدها

خـبـر

بهبود زودهنگام آپنه
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دکتری تخصصی روانشناسی 

کودکان به خوبی بزرگساالن نمی توانند مشکل 
خود را بیان کنند یا نمی توانند دقیقا به دیگران 
بفهمانند که چه احساسی دارند لذا در چنین شرایطی 
روانپزشکان و روانشناسان مجبورند حاالت روانی 
کودک را از روی رفتارهای مشهود حدس بزنند و 
مشخص کنند که آیا این رفتارها نسبت به سن کودک 
و مرحله رشدی وی، عادی هستند یا غیرعادی؟ 
در شماره گذشته، نکاتی در مورد عمده ترین 
اختالالت اضطرابی در کودکان عبارتند از اضطراب 
اختالل   ،)Separation anxiety( جدایی  
اضطراب  اختالل   ،)OCD( وسواسی-اجباری 
به  خاص  فوبیاهای  و   ،)GAD( تعمیم یافته 

اختصار گفته شد.
در ادامه، به شرح بیشتر هر یک از این موارد 

خواهیم پرداخت.

 )separation anxiety( اضطراب جدایی
اضطراب جدایی یعنی ترس شدید از جداشدن از 
والدین یا پرستاران. این ترس در کودکان یک ساله دیده 
می شود و در اکثر آنها به طور خودبه خود از بین می رود، 
اما در بعضی از کودکان تا سال های دبستان ادامه می یابد 
و حتی در سال های بعد از آن، پس از یک دوره استرس 
یا یک تروما، دوباره ظاهر می شود. کودکان بزرگتر مبتال 
به اختالل اضطراب جدایی دور بودن از خانه را تحمل 
نمی کنند. آنها دایما به والدین و پرستاران خود می چسبند 
و درصدد جلب توجه آنها هستند )تا جایی که از اتاقی به 
اتاق دیگر به دنبال مادر یا پدر خود می روند(. این کودکان 
همیشه می خواهند بدانند که والدین شان در کجا هستند یا 
ممکن است به شدت نگران شوند که مبادا والدین مریض 
شوند، بمیرند یا نتوانند آنها را سرپرستی کنند. از جمله 
پیامدهای این اضطراب عدم تمایل کودکان به مدرسه رفتن 
یا شب در خانه خویشاوندان ماندن است. ممکن است 
کودک اصرار داشته باشد که شب، هنگام خواب مادر یا 
پدر باالی سرش بمانند تا او به خواب رود. این کودکان 
معموال از دردهای فیزیکی مثل معده درد، سردرد،تهوع 
و استفراغ رنج می برند. اضطراب جدایی ویژگی طبیعی 
رشد اولیه است، اما بعضی عوامل استرس زای زندگی 

نظیر فوت یکی از والدین یا بیماری ممکن است باعث 
آغاز آن به شکل پاتولوژیک و تشدیدش شود. تخمین 
زده می شود که در2 تا 5 درصد کودکان و نوجوانان 

اضطراب جدایی وجود دارد.
روش های درمانی مختلفی برای اضطراب جدایی وجود 
دارند که پس از بررسی بالینی توسط روانشناس برای 
کودک به کار گرفته می شوند. از جمله این درمان ها می توان 
 ،)CBT(به خانواده درمانی، روان درمانی شناختی-رفتاری

و بازی درمانی اشاره کرد.

)OCD(  اختالل وسواسی – اجباری
امروزه ثابت شده که اختالل وسواسی- اجباری یک 
اختالل اضطرابی شایع در کودکان است. OCD کودکی به 
OCD بزرگسالی بسیار شباهت دارد و ویژگی های اصلی 
آن در کودکان عبارتند از افکار، وسواس ها، و اجبارهای 
ناخواسته و مکرر. رایج ترین وسواس در کودکان، وسواس 
نسبت به کثافت و آلودگی، پرخاشگری از سوی دیگران 
)ترس و تفکر دایمی درباره ضرب و شتم از سوی دیگران 
یا کشته شدن توسط آنها(، نظم و ترتیب )صحیح و دقیق 
بودن همه چیز(، و در نوجوانان وسواس های جنسی 
و اعتقادی )مذهبی( است. رفتارهای اجباری رایج در 

کودکان و نوجوانان عبارتند از: حمام رفتن، چک کردن، 
منظم و مرتب کردن، لمس کردن، تکرار کردن، و قوت 
قلب گرفتن. بعضی از رفتارهای ناآشکار نیز عبارتند از: 
مرور دایم افکار و عوض کردن آنها، در دل دعا کردن، 
یا شمردن. در بزرگساالن کمتر پیش می آید که اجبارها 
بدون همراهی وسواس ها )مثال افکار ناخواسته( باشد، اما 
در کودکان اجبار بدون وسواس ممکن است عادی باشد 
که این اجبارها معموال لمسی است )مثال لمس کردن، 
ضربه زدن با انگشتان یا مالیدن دست( و نکته مهم اینکه 

ممکن است با انواع تیک ها همراه باشند.
شروع اختالل وسواسی - اجباری کودکی ممکن 
است 3 تا ۴ سالگی باشد، اما متوسط شروع حدود سن 

10 سالگی است. 
اختالل وسواسی- اجباری کودکی معموال با سایر 
انواع اختالالت همراه است، از جمله با اختالالت تیک 
)حرکات فیزیکی غیرقابل کنترل مثل پرش عضالت، پلک 
زدن سریع یا کج شدن دهان(، سندرم تورت )اختاللی 
که در آن تیک های حرکتی و صوتی حداقل به مدت 
یک سال حضور دارند(، سایر اختالالت اضطرابی و 

اختالالت خورد و خوراک.
درمان اختالل وسواسی - اجباری کودکی: در مواردی که 

سمپتوم شدید باشند بنا به تشخیص روانپزشک دارودرمانی 
ممکن است اتخاذ شود. از درمان های روانشناختی مؤثر 

نیز می توان به رفتاردرمانی و CBT اشاره کرد.

 )GAD( اختالل اضطراب تعمیم یافته
اضطراب  اختالل  مانند  کودکان  در  اختالل  این 
تعمیم یافته بزرگساالن »اضطراب انتظاری« است، یعنی 
فرد درباره مشکالت و خطرات احتمالی نگرانی دایمی 
دارد. اختالل اضطراب تعمیم یافته از این لحاظ مغایر 
نگرانی سطوح  آن،  در  که  است  اضطراب کودکی  با 
آنچه نگرانی کودکان را مشخص  پاتولوژیک دارد و 
می کند سن آنهاست. مثال ۴ تا ۷ ساله ها معموال درباره 
آسیب جسمی، جدایی از والدین، و موجودات خیالی 
نگران می شوند، و 11 تا 13 ساله ها بیشتر درباره تهدیدات 
اجتماعی و تنبیه شدن نگران می شوند. تعداد نگرانی ها 
با افزایش سن بیشتر می شود، مثال در ۸ ساله ها تعداد 
نگرانی ها تقریبا دو برابر 5 ساله هاست. مطالعات در 
بریتانیا تخمین زده اند که نرخ شیوع GAD در کودکان 
5 تا 10 ساله، کمتر از 1 درصد و در کودکان 6 تا 11 

ساله آمریکایی 11 درصد است.
درمان ها نیز شامل درمان های دارویی بنا بر شدت و 
پیامدهای این اختالل و نیز درمان های غیردارویی از قبیل 
خانواده درمانی، درمان شناختی-رفتاری و بازی درمانی 

هستند. 

فوبیاهای خاص در کودکی
فوبیاهای خاص یک موضوع نسبتا عادی در رشد 
طبیعی کودکان محسوب می شوند. مثال ترس از ارتفاع، 
آب های عمیق، سوسک یا عنکبوت یا هر حشره و حیوانی، 
ترس از غریبه ها، و جدایی از والدین، معموال در کودکان 
دیده می شوند. ادامه پیدا کردن ترس از برخی حیوانات، 
اشیاء یا مکان ها و موقعیت های خاص باید با توجه به 
سطح رشدی کودک مورد توجه قرار گیرد. مطالعات 
نشان می دهند که اطالعات منفی درباره یک رویداد یا 
محرک، ممکن است باورهای غلط و اجتناب کودک را 
از محرک ها در پی داشته و موجب ادامه آنها تا مدتی 

طوالنی)حداقل 6 ماه( شود. 
از جمله درمان های مؤثر برای فوبی خاص می توان به 
درما نهای رفتاری نظیر، حساسیت زدایی منظم و مدلینگ و 

نیز درمان های شناختی نظیر، بازسازی شناختی اشاره کرد.

داشتن  و  دیگران  با  داشتن  ارتباط  عاشق  ما  از  بسیاری 
اطالعات به روز و سرگرم شدن هستیم و موبایل می تواند 
همه اینها را به ما بدهد ولی آیا می دانیم این موارد با چه 
عقلی  قوای  بر  تاثیری  چه  و  می شوند  داده  ما  به  بهایی 

ما دارند. 
که  داده اند  انجام  مطالعه ای  تگزاس  دانشگاه  محققین 
تاثیر نزدیک بودن موبایل را به بدن روی قوای عقلی ما 

مورد بررسی قرار داده است.
بررسی های قبلی نشان داده که وجود فقط یک محرک 
دیگر در کنار ما به جز کاری که در حال انجام آن هستیم 
می تواند موجب کاهش کارایی قوای عقلی ما شود. حاال 
محققین حدود ۸00 نفر را در سه گروه موقع کار مورد 
بررسی قرار داده اند. در تعدادی از آنها موبایل در کنارشان 
بوده و آن را  می دیدند. در تعدادی دیگر موبایل در جیب 
یا کیفشان بوده و تعدادی دیگر موبایل در اطاقی دیگر 

قرار داده شده است.
سپس محققین توانایی تمرکز افراد را بر کار ذهنی و 
سه  هر  در  مشکالت  و حل  کردن  فکر  در  آنها  توانایی 

گروه مورد بررسی قرار دادند. 
این مطالعه نشان داد که هر دو این توانایی ها که در 
کسانی که موبایل شان در اطاق دیگر و دور از دسترس شان 
بوده بهتر از دو گروه دیگر بوده است. حتی موقعی که 
افراد وسوسه چک کردن موبایل در دسترس شان را هم 
نداشته اند فقط وجود موبایل در کنار آنها توانایی تمرکز 
و حل مسائل را در آنها کاهش داده بود. در این مواد آنها 
مجبور بودن مرتب خود را متقاعد کنند که به موبایلشان 
دست نزنند و این می توانست قوای عقلی آنها را مصروف 

خود کرده و کارآیی آنها را کم کند.
این مطالعه همچنین نشان داد که این تاثیر موبایل در 
به  که  است  کسانی  در  همه  از  بیشتر  افراد  ذهنی  قوای 

موبایل خود وابستگی بیشتری دارند.
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اختالل فکری ناشی از
 نزدیک بودن موبایل به بدن شما

بــدانیـماختالالت اضطرابی در کودکان )2(

مامان تو 
کجایی؟



نشریه آلمانی اشپیگل با طرح این مسئله 
که دونالد ترامپ از بیماری دمانس یا زوال 
عقل رنج می برد یا نه؟ ودر این صورت این 
مسئله برای جهان نگران کننده است، به نقل 
از متخصصان مغز واعصاب نوشت: نتایج 
بررسی های این متخصصان در خصوص 

ترامپ بسیار عجیب بوده است.
این نشریه آلمانی افزود: متخصصان مغز 
و اعصاب مصاحبه های دونالد ترامپ را 
مورد تحلیل قرارداده ونتایج آن در مجله 
متخصصان  است.  آمده   )STAT( علمی 
طرز بیان وی را مورد مقایسه و کلمات او 
را مورد بررسی قرار داده وبه نتایج عجیبی 

دست یافته اند.
یکی  افزود:  آلمانی  نشریه  این 
ازمتخصصان می گوید من یک صحنه از 
مصاحبه دونالد ترامپ را بطور تصادفی در 
اشپیگل آنالین دیدم که رئیس جمهوری 
آمریکا در باغ گل رز با 'کالوس یوهانس' 
رییس جمهور رومانی در یک کنفرانس 

مطبوعاتی شرکت کرد. 
یک خبرنگار پرسید که آیا درباره تسهیل ویزای 
مردم رومانی صحبت می کند. ترامپ در پاسخ گفت 
ما نمی خواهیم چیزی درباره آن بگوییم. وی درادامه 

می گوید ما در این باره صحبت کرده ایم. 
این نشریه آلمانی نوشت: »همچنین ترامپ درتوییتر 
خود کلماتی می نویسد که معنایی ندارد و خبرنگاران 
و رسانه ها نمی توانند آن را توضیح دهند. وی دائما 
این  یا درباره وقایعی می نویسد که  اشتباه می کند و 

وقایع اتفاق نمی افتد.« 
این نشریه آلمانی اضافه کرد: »اما باید گفت که آیا 
ایاالت متحده با این رئیس جمهور باز هم می تواند 
ادامه دهد؟ همه این مرد را در کاخ سفید می شناسند 
انجام  مطبوعات  بر ضد  را  که حمالت وحشیانه ای 
می دهد و به آنها توهین می کند. در واقع تحلیلگران 
می گویند مرزها واستانداردهایی وجود دارد که رئیس 

جمهور یک کشور باید داشته باشد اما دونالد ترامپ 
این استانداردها را ندارد.« 

گفته می شود روزنامه نگاران سیاسی تمایل دارند 
اشتباهات را بزرگ کنند. اما آیا اقدامات ترامپ فقط یک 
اشتباه است؟ یکی از متخصصان می گوید اگر دونالد 
می فرستادم.  پزشک  نزد  را  بود وی  من  پدر  ترامپ 
یک فرد 71 ساله ممکن است دارای مشکالتی باشد 

که خوب نیست. 
این نشریه آلمانی درادامه نوشت: »STAT  که یک 
پورتال علمی است به ارائه اخبار سالمتی و پزشکی و 
همچنین اکتشافات علمی تخصصی می پردازد و مورد 
مهارت های زبان مقاالت زیادی در آن یافت می شود.«

نشریه اشپیگل در ادامه نوشت: »این پورتال علمی 
می نویسد، دانشمندان درباره زبان و سخن گفتن دونالد 
ترامپ از 30 سال پیش تاکنون تحقیق کرده و متوجه 

شده اند زبان ترامپ طی این مدت به طرز محسوسی 
تغییر کرده است. در مصاحبه های وی در دهه نود، 
اما  است.  غنی  بسیار  وی  توسط  لغت ها  از  استفاده 
گذشته  سال   10 در  و  وی  اخیر  اظهارات  به  وقتی 
دقت می کنیم، وی در حال حاضر به طور مداوم از 
تا  لغات وی  تعداد  و  استفاده می کند  واژگان  تکرار 
حد زیادی کاهش یافته است. وی هنگامی که درباره 
موضوع پیچیده ای سخن می گوید ثبات فکری خود 

را از دست می دهد.« 
وی گاهی مانند یک عروسک خیمه شب بازی سخن 
می گوید. اما باید دید که چه چیزی ممکن است باعث 

این تغییر در سخن گفتن وی شده باشد؟ 
STAT  این را از متخصصان مغز واعصاب پرسیده 
اما  نیست.  دور صحیح  راه  از  تشخیص  البته  است. 
دانشمندان معتقدند که از دست دادن توانایی صحبت 

ممکن است نشان دهنده کاهش در عملکرد 
ذهن باشد. 

در بدترین حالت، این اولین نشانه از 
این  است.  عقل  زوال  یا  دمانس  بیماری 
امر می تواند یک یافته بسیار نگران کننده 
باشد، اگر درست باشد، نه تنها برای دونالد 
ترامپ و خانواده اش، بلکه برای کل جهان 

نگران کننده است.
این نشریه در ادامه نوشت: »اما ممکن 
باشد.  داشته  وجود  دیگری  مسئله  است 
ممکن است که دونالد ترامپ تحت تاثیر 
سخن  اینگونه  و  می گیرد  قرار  استرس 
می گوید و یا اینکه خیلی کم می خوابد و 
این تاثیر منفی در سخن گفتن وی مشخص 
می شود در واقع خواب بسیار کم دارای 
توانایی  توانایی های فرد و  بر  منفی  تاثیر 

بیانی وی دارد.« 
است  فردی  مسن ترین  ترامپ  دونالد 
که آمریکایی ها تا به حال به عنوان رییس 
جمهور خود برگزیده اند. در حقیقت سن 
و سال در پویایی فکری و روحی نقش 
دکتر  اشتاین،  بورن  هارولد  می کند.  بازی  را  مهمی 
دونالد ترامپ وی را در رقابت های انتخاباتی از نظر 
سالمتی در بهترین حالت برای یک داوطلب ریاست 
جمهوری ارزیابی می کرد. اما به نظر می رسد که این 

موضوع زیاد جدی نبوده است. 
پزشک ترامپ گفته بود کبد و تیروئید وی در حالت 
نرمال قرار دارد. وی گفته بود که ترامپ سیگاری نیست 
و الکل مصرف نمی کند، سطح هورمون تستوسترون 

وی نیز خوب است. 
این نشریه آلمانی در پایان نوشت: افرادی که از 
زوال عقل رنج می برند، باید به دقت مورد بررسی و 
رسیدگی قرار گیرند و بهترین راه این است که آنها 

همیشه تحت کنترل باشند.
 علی احمدی

 Spiegel

تــازه ها

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد، شیوع وبا در یمن می تواند به 
مراسم ساالنه حج که در ماه سپتامبر برگزار می شود نیز تسری یابد. 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد از میان ۲ تا ۴ میلیون نفری 
که هر ساله برای انجام فریضه حج به عربستان می روند، بین 1.۵ تا 
۲ میلیون نفر خارجی هستند و همین امر خطر شیوع بیماری هایی 
چون تب دنگی، تب زرد، ویروس زیکا و بیماری هایی چون وبا 

را افزایش داده است.
»دومنیک الگروس«، متخصص بیماری وبا در سازمان جهانی 
بهداشت گفت: در چند سال اخیر نظارت جدی و انجام تست های 
تخصصی سریع به عدم شیوع بیماری وبا در ایام حج کمک کرده 
است. البته فراموش نکنید ما تنها از احتمال شیوع وبا از کشور یمن 
صحبت می کنیم، در حالی که در مراسم حج زائران از سایر کشورها 
نیز حضور خواهند داشت. وبا که به اسهال شدید و کم آبی در بدن 
بیمار منجر می شود، از طریق آب آشامیدنی آلوده انتقال می یابد و در 
1۵ درصد از مواردی که درمانی دریافت نمی کنند، به مرگ می انجامد.
متخصص سازمان جهانی بهداشت همچنین عنوان کرد: دوران 
نهفتگی وبا تنها چند ساعت است و به محض این که عالیم بیماری 
شروع شوند، در صورت عدم درمان می تواند در طول مدت چند 
ساعت به مرگ بیمار منجر شود. با این وجود ۸0 درصد از بیماران 
هیچ نشانه ای از خود نشان نمی دهند؛ به همین دلیل غربالگری در 
عدم  به  نسبت  کشورها  به  رو  همین  از  است.  بیهوده  فرودگاه ها 
غربالگری در فرودگاه هشدار می دهیم. سعودی ها نیز این کار را 

انجام نمی دهند، چون از لحاظ فنی بی فایده است.
سازمان ملل متحد عربستان و حامیان خارجی آن را که آغاز 
کننده جنگ در یمن بودند را به عنوان مقصران اصلی بحران وبا در 

یمن معرفی کرده است.
 Reuters

هشدار سازمان جهانی بهداشت 
آیـاترامـپاززوالعقـلرنـجمیبـرد؟درباره شیوع وبـا در حـج امسال 

روزانمه

نشریه آلمانی اشپیگل: نتایج بررسی های متخصصان مغز واعصاب در خصوص ترامپ بسیار عجیب بوده است

ترزا می، نخست وزیر انگلیس دستور تحقیق و 
تفحص کامل درباره »رسوایی خون های آلوده« را 
صادر کرده است. به گفته سخنگوی نخست وزیر 
انگلیس، ترزا می و جرمی هانت، وزیر بهداشت 
به هیئت دولت گفته اند که باید روشن شود چرا 
در دهه های هفتاد و هشتاد میالدی حدود ۲۴00 
نفر پس از تزریق خون آلوده به بیماری هایی مثل 
هپاتیت C و ایدز مبتال شدند و جان خود را از دست 
از تصمیم گیری درباره  قرار است پیش  دادند. 
جهت گیری اصلی و تعیین اهداف و چارچوب این 
تحقیق و تفحص با کسانی که قربانی خون های 
آلوده شده اند صحبت شود و بر اساس این یافته ها 

بهترین راه برای این بررسی تدوین شود.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر هم ماجرای 
خون های آلوده را محصول نقص شدید سیستم 
دانست و خواستار آن شد که این تحقیق و تفحص 
محاکمه مقصران احتمالی را مد نظر داشته باشد. 
این تحقیق محدود به انگلیس و به موارد پیش 
از سپتامبر 1۹۹1 خواهد بود. در دهه های هفتاد 
و هشتاد میالدی بیشتر خون مورد نیاز سیستم 
درمانی انگلیس از آمریکا وارد می شد که در آنجا 
در ازای اهدای خون پول می پرداختند. این باعث 
شد بسیاری از کسانی که خونشان مناسب انتقال به 
دیگران نبود خون بدهند. عالوه بر این در آن زمان 
هنوز شیوه های شناسایی و تشخیص آلودگی خون 

به ویروس به اندازه امروز پیشرفته نبود.
که  می دهد  نشان  انگلیس  پارلمان  گزارش 
فرآورده های خونی آلوده به حدود 7۵00 نفر تزریق 
شده بود که بسیاری از آنها به بیماری های خونی از 
جمله هموفیلی مبتال بودند. در باره سالمت این 

خون ها در همان زمان هم نگرانی هایی مطرح شده 
بود، اما پزشکان می گویند در آن زمان آنها باید 
تصمیم می گرفتند آیا خونی را که ممکن است آلوده 
باشد به فردی که بدون ترزیق خون زنده نخواهد 

ماند تزریق کنند یا نه؟
دولت انگلیس پیش از این پرداخت غرامت به 
قربانیان خون آلوده را متعهد شده است. هزاران 
بیمار نظام درمانی ملی انگلیس در طول این سال ها 
 C خون آلوده به ویروس اچ ای وی و هپاتیت
وارداتی دریافت کردند. این دوره بدترین فاجعه 
درمانی تاریخ نظام درمانی ملی انگلیس نام گرفته 
است. بسیاری از کسانی که در این حلقه آلوده 
گرفتار شدند می گویند از مخاطرات دریافت این 
محصوالت خونی مطلع نشده بودند. سخنگوی 
این  اینکه  از  است:  گفته  نیز  اسکاتلند  دولت 
تحقیقات تازه قرار است تا اسکاتلند هم کشیده 
شود متعجبیم چرا که دولت انگلیس پیش تر ما 
را درجریان این تحقیقات قرار نداده است. پیتر 
بوتمولی، یکی از روسای گروه پارلمانی تحقیقا 
درباره هموفیلی گفته است: موفقیت این تحقیقات 
به میزان قدرت محققان در دسترسی به اطالعات 
حساس دارد. به گفته او این عده باید قدرت به دست 
آوردن اسناد از شرکت های داروسازی و دولت را 
داشته باشند. دولت انگلیس به دلیل تعلل در تحقیق 
بر سر این موضوع به شدت مورد انتقاد بوده است. 
اندی برنهام، شهردار منچستر و وزیر بهداشت 
سابق بارها خواستار انجام تحقیقات در این زمینه 
شده بود. او گفته بود که پنهانکاری مجرمانه در حد 

وسیع و سازمان یافته در جریان است. 
 BBC

آغـاز تحقیـق دربـاره 
تداوم عوارض »رسوایی خون های آلوده« در انگلیس

سونامی ۲۰۱۱ ژاپن 
در بروز مشکالت قلبی

خبــر

سونامی ۲011 ژاپن بر افزایش انفارکتوس 
میوکارد ُکشنده در یک منطقه عظیم تاثیر 

داشته است. 
موتویوکی ناکامورا از دانشگاه پزشکی 
ایواته ژاپن و همکارانش وقوع دو نوع 
حمله قلبی )ُکشنده و غیرُکشنده( را بعد از 
زلزله و سونامی ۲011 ژاپن ثبت کردند. 
منطقه تحت مطالعه براساس شدت 
بخش  دو  به  سونامی  از  ناشی  آسیب 

تقسیم شد. 
محققان در هر منطقه، نسبت وقوع 
استاندارد )SIR( را در طول سال فاجعه 
و سال های بعد از فاجعه تعیین کردند. 
محققان دریافتند در مدت ۴ سال بعد از 
 SIR حادثه، هیچ تغییر قابل توجهی در
برای انفارکتوس میوکارد غیرُکشنده در 

هیچ منطقه ای مشخص نشد. 
قابل  شکل  به   SIR بردند  پی  آنها 
تاثیر باال در سال  با  توجهی در منطقه 
حادثه ۲011 افزایش یافته بود )1.۸0(؛ 
این افزایش به مدت 3 سال ادامه داشت 
)۲01۲: ۲.0۶؛ ۲013: 1.۹۹؛ و ۲01۴: 

 .)۲.1۲
که  است  این  محققان  نتیجه گیری 
مداوم  افزایش  با  ویرانگر  سونامی 
در  ُکشنده  میوکارد  انفارکتوس  وقوع 

بین بازماندگان فاجعه مرتبط است.

نیازمند به تحصیالت باالتر  نتایج یک مطالعه جدید، مشاغل  طبق 
فرد را در معرض ریسک باالی مرگ ناشی از بیماری های نوروژنیک 

قرار می دهد.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا، افراد ثروتمندتر 

 ALS و با تحصیالت باالتر مبتال به بیماری پارکینسون یا بیماری
بیشتر از افراد کمتر تحصیلکرده یا با درآمد کمتر در معرض مرگ 

ناشی از این بیماری ها قرار دارند. 
طبق گزارش این مرکز، کارکنان این مشاغل عالی اجتماعی- اقتصادی 
شامل ریاضیدان ها، آرشیتکت ها، مهندسان، وکال و مدیران هستند. 

جان برد، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »این نتیجه 
یافته ای غیرمنتظره است.«

محققان این مطالعه به بررسی ۲۶ شغل مختلف و مرگ ناشی 
از ALS و پارکینسون پرداختند و در مجموع دریافتند کارکنان در 
مشاغل مرتبط با تحصیالت و درآمد باالتر در معرض ریسک باالی 

مرگ ناشی از این بیماری ها قرار دارند. 
به گفته برد، »ما به ارتباط بین نرخ باالی مرگ و میر در بین افراد 
دارای وضعیت اجتماعی-اقتصادی باالتر پی بردیم اما هنوز دالیل 

آن برایمان مشخص نیست.«
وی در ادامه بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید می کند. 
برد اذعان می کند که ممکن نیست خود شغل موجب افزایش ریسک 
مرگ ناشی از این شرایط شود، بلکه سایر عوامل نظیر سیگار کشیدن 

ممکن است تاثیرگذار باشد. 

احتمال مرگ ناشی از پارکینسون در مشاغل عالی رتبه بیشتر است
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در  وقتی که  می کنید.  بازی  قایم موشک  خود  کودک  با 
حال عوض کردن پوشک بچه خود هستید با او صحبت 
می کنید. وقتی که برای خواباندن کودک خود او را تکان 
می دهید برایش الالیی می خوانید و وقتی که کودک شما با 
خوشحالی غان و غون می کند شما نیز با درآوردن صداهایی 
او را همراهی می کنید. انجام چنین کارهایی نه تنها لذت بخش 
هستند، بلکه برای رشد و نمو کودکتان ضروری هم هستند. 
مغز جوان کودک شما این صداها،لحن ها و زبان را جذب 
می کند و از آن ها برای بیان اولین کلمات خود استفاده می کند.
درنتیجه در به حرف آمدن کودک خودتان نقش بزرگی را 
ایفا می کنید.کودکانی که والدینشان غالبا با آن ها صحبت 
می کنند در مقایسه با کودکانی که والدینشان با آن ها زیاد 
صحبت نمی کنند مهارت های مکالمه ای بیشتر و قدرت 
زبانی بیشتری را کسب می کنند. بهترین شیوه برای صحبت 
با کودکتان زبان کودکانه است که بسیار طبیعی است. زبان 

کودکانه می تواند به رشد زبان کودکتان کمک کند.

چرا زبان کودکانه برای مغز کودکتان خوب است؟
در مقایسه با مکالمه عادی بزرگ سال ها کودکان به زبان 
کودکانه بیشتر توجه می کنند و مشتاقانه تر به آن واکنش 
باالیی که در  اغراق شده و زیروبم  نشان می دهند.لحن 
زبان کودکانه استفاده می شود ذهن کودک شمارا روشن 

می سازد.80 درصد رشد فیزیکی مغز کودک در طول 3 سال 
اول زندگی رخ می دهد.همان طور که ذهن او در حال بزرگ تر 
شدن است،اتصاالت موردنیاز برای تفکر،یادگیری و پردازش 
اطالعات نیز شکل می گیرند.این اتصاالت مغزی که معروف به 
سیناپس ها هستند با سرعت بسیار باالیی که در حدود 700 بر 
ثانیه است در همان سال های اول زندگی کودک شکل می گیرند. 
صحبت با کودک خود آن دست از سیناپس های موجود در 
مغز را برمی انگیزد که در زبان نقش ایفا می کنند.هرچه کودک 
کلمات بیشتری را بشنود،این اتصاالت مغزی قوی تر می شوند.
چنین فرایندی می تواند مهارت های زبانی آتی کودک شما و 
توانایی کلی او را برای یادگیری تقویت کند.کودکانی که زبان 
کودکانه بیشتری را از سوی والدین خود می شوند در سن 2 
سالگی در مقایسه با دیگر هم سن و سال های خود کلمات 

بیشتری را می دانند.

اصول زبان کودکانه
برای اینکه کودک شما بیشترین مزیت را از زبان کودکانه ببرد 

توصیه های زیر را رعایت کنید.
 اغلب اوقات با کودک خود صحبت کنید.والدین پرحرف 

معموال کودکان پرحرفی دارند.
 زمانی را برای تنها شدن با کودک خود اختصاص دهید.
وقتی که گفتگوی میان والدین و کودک بدون حضور دیگر 

کودکان و دیگر بزرگ سال ها  و یک به یک انجام می گیرد تاثیر زبان 
کودکانه بیشتر می شود.

 وقتی که کودک شما سعی می کند که با بیان صداها یا کلماتی 
 به کلمات شما واکنش نشان دهد،صحبت او را قطع نکنید یا او 
را نادیده نگیرید.کودک شما باید بداند که شما با گوش دادن به 

او اهمیت می دهید.
 به چشم های کودک خود نگاه کنید.وقتی که با کودک خود 
چشم تو چشم می شوید کودک شما بهتر می تواند به سخنان شما 

واکنش نشان دهد.
 مدت زمان تماشای تلویزیون و گوش دادن به آن را برای کودک 
خود محدود کنید.صرف زمان زیاد برای تلویزیون می تواند مانع 
رشد زبان کودک شما شود.عالوه بر این،برای کودکتان شخص 

شما لذت بخش تر هستید تا صدا یا تصویر تلویزیون.
 در زبان کودکانه خود گاهی از اوقات از زبان بزرگ ساالن 
نیز استفاده کنید.کودک شما باید بشوند که در مکالمات روزمره 
کلمات چگونه ادا می شوند و چه صدایی دارند. همان طور که 
کودک شما در حال رشد است و بزرگ می شود،نحوه صحبت 

شما با کودکتان نیز باید تغییر کند.
از ماه اول تا ماه سوم: در این برهه از زندگی کودک شما از 
طریق غان و غون کردن و گریه کردن سعی می کند با شما ارتباط 
برقرار کند.و وقتی که شما به یک شیوه خاص با او صحبت می کنید 
او به شما گوش می دهد،یعنی می خندد،دست وپاهای خودش را 
حرکت می دهد یا غان و غون می کند.در این برهه از زندگی برای 

صحبت با کودک خود توصیه های زیر را رعایت کنید.
 با کودک خود حرف بزنید،برایش بخوانید،غان و غون کنید و 

دالی موشه با او بازی کنید.
 فعالیت های خود را برای کودکتان بازگو کنید.در طول 
استحمام،صرف غذا یا بازی به کودک خود بگویید که در حال 

انجام چه کاری هستید و او در حال تماشای چه چیزی است.
 برای کودکتان کتاب داستان بخوانید و در مورد تصویرهایی که 

می بینید با او صحبت کنید.
 وقتی که کودک شما صداهایی درمی آورد و لبخند می زند 

خوشحالی کنید،بخندید و هیجان زده شوید.
 در حدود 2 ماهگی کودک شما شروع به بیان حرف صدادار ) 
اه..اه..او..او ( می کند.شما نیز این صداها را تقلید کنید و چند کلمه 

واقعی به آن ها اضافه کنید.
 وقتی که او صدایی را بیان می دارد شما هم همان صدا را بیان 
دارید و سپس منتظر باشید تا او واکنش نشان دهد.چنین چیزی به 

کودک شما یاد می دهد که چطور یک مکالمه داشته باشد.
از ماه چهارم تا ماه هفتم: در این برهه از زندگی کودک شما 
سعی می کند تا صداهایی را که می شنود کپی کند.وقتی که در حال 
پیدا کردن کلمات و تفکر است به او توجه کنید.حتی وقتی که 
سعی در بیان احساس های خود دارد ممکن است صدای خود 

را باال یا پایین ببرد.
 از صداهایی که او می سازد برای تشویق کلمات استفاده کنید.

اگر او »بع« می گوید در واکنش شما »بع بعی « بگویید.

صحبت  هنگام  دهید.به  بسط  را  خود  مکالمات   
کردن،به آرامی صحبت کنید و روی بعضی از کلمات تاکید 
کنید.برای مثال،کودک خود را بغل کنید و بگوید »یک توپ 
می خویی؟این توپه.« سپس سکوت کنید تا کودک خود را 

تشویق به واکنش کنید.
 کودک خود را به اشیاء مختلفی معرفی کنید.وقتی که 
کودک شما به چیزی نگاه می کند،شما به آن چیز اشاره کنید و 

بگویید که آن چیز چه چیزی است.
 هرروز برای کودک خود بخوانید،مخصوصا کتاب ها و 
مجله هایی که پر از تصاویر رنگارنگ هستند.تصاویری را که 
می بینید نام ببرید و وقتی که کودک شما به هنگام خواندن شما 

صداهایی را از خود درمی آورد او را ستایش کنید.
از ماه هشتم تا ماه دوازدهم: ر این برهه از زندگی 
کودک بعضی از کلمات )مانند »نه«( را می فهمد و بعضی از 
کلمات )همچون »ماما« یا »بابا« ( را بیان می کند.تا پیش از آنکه 
به سن یک سالگی برسد او بعضی از کلمات ترکیبی همچون 

»بای بای« را نیز می فهمد.
 در مورد چیزی که شما و کودکتان در حال انجام هستید 
صحبت کنید یا به آن اشاره کنید.اگر او به ماشین اشاره می کند 
و »ماشین« می گوید شما هم بگویید»اره.اون یک ماشین 

قرمزه.«
 اسم هر چیزی همچون اسباب بازی،قاشق،شیر و ...را نام 
ببرید که کودکتان با آن ها تماس دارد.عالوه بر این،به اندام های 
کودک خود اشاره کنید و به او بگویید که اسم اندام مربوطه چیست.

 به کودک خود کمک کنید تا احساس های خود را از طریق 
کلمات بیان کند.

 از جمالت مثبت برای هدایت رفتار او استفاده کنید.به جای 
گفتن »بلند نشو« به کودک خود بگویید »وقتشه بنشینی.«

 وقتی که می خواهید کودک خود را از انجام چیزی منع کنید 
محکم کلمه »نه« را بگویید و سر او داد نزنید و توضیح طوالنی 

به او ندهید.
 آوازهایی را بخواهید که حاوی فعالیت هایی هستند.حتی 
می توانید به هنگام خواندن این آوازها فعالیت های بیان شده در 

آن را نیز با حرکت بدن خود نشان دهید.
 کودکان در این سن  دوست دارند کلماتی را که می شنوند تقلید 
کنند،بنابراین مواظب کلماتی باشید که بیان می کنید،چون ممکن 

است که کودک شما آن ها را تکرار کند.
تمام کودکان با یک سرعت مشخص یاد می گیرند که چطور 
ارتباط برقرار کنند.اگر کودک شما زودتر ازآنچه فکرش را 
می کنید به حرف نیامد نگران نباشید.باوجوداین،اگر در مورد به 
حرف نیامدن کودک خودنگرانی های واقعی دارید با پزشک خود 

در این مورد صحبت کنید. 
 مصطفی صداقت رستمی

 WebMD

می توانند،  کاکائو  در  موجود  فالونوئیدهای  که  دریافته اند  محققان 
عملکرد سیستم ادراکی را تنها ظرف چند ساعت پس از مصرف ارتقا 
دهند. محققان می گویند که مصرف منظم و طوالنی مدت فالونوئیدها 
می تواند با تحلیل سیستم ادراکی مقابله کند. فالونوئیدها به طور طبیعی 
در انواع مختلفی از گیاهان یافت می شوند، اما در دانه های درخت کاکائو 
به وفور و در مقادیر باال وجود دارند. باید در نظر داشت که فالونوئیدها 
جزء آنتی اکسیدان ها محسوب می شوند، بدین معنی که دارای قابلیت 
کاهش تاثیر مخرب استرس ها بر سلول های بدن می باشند. آنچه مطالعات 
بیشتر در این زمینه نشان داده است، این است که فالونوئیدها می توانند 
حتی عملکرد عروق خونی را بهبود بخشیده و به این طریق فشار خون 
را کاهش دهند. این مطالعات توسط والنتینا سوشی از دانشگاه آکوییالی 

ایتالیا و همکاران ایشان انجام گرفته است.
مطالعات قبلی ارتباطی میان مصرف فالونوئیدهای کاکائو و بهبود 
عملکرد حافظه را نشان می دهند، که البته شکالت تلخ )یا همان شکالت 
دارک( منبع بهتری برای فالونوئیدها محسوب می شود. در این پژوهش 
جدید، سوچی و تیم او می خواستند عمیق تر به بررسی مزایای مغز 
فالونول های کاکائو بپردازند: چه توابع شناختی خاصی تحت تاثیر 
فالونول های کاکائو قرار می گیرند و اثرات فوری آن کدام است. در این 
مطالعه محققان به دنبال یافتن پاسخ چنین پرسش هایی بودند. در نهایت 
این تیم تحقیقاتی نتایجی مبنی بر ارتباط بین مصرف فالونو کاکائو و بهبود 
تقریبا فوری در حافظه کاری را کشف کردند. برای مثال یکی از مطالعه ها 
بهبود عملکرد حافظه کاری در بزرگساالن جوان را تنها 2 ساعت پس 
از مصرف 773 میلی گرم از فالونول های کاکائو نشان می داد. نتایج این 
بررسی ها نشان می دهد، مصرف روزانه فالونول های کاکائو – حداقل 
5 روز و حداکثر 3 ماه – بیشترین مزایای عملکرد شناختی را به دنبال 

دارد، که منجر به بهبود توجه، سرعت پردازش، و حافظه کاری می شود.
 Medicaldaily

مصرف شکالت می توانـد عملکـرد 
سیستم ادراکی را بهبـود بخشـد

تــازه هابا زبان کودکانه می توان به رشد زبان کودک کمک کرد 

با     کودک چگونه صحبت کنیم؟



 سمیرامیس  محمدی 
 

و  تئاتر  سینما،  بازیگر  سلیمانی   علی 
اولین تجربه  این روزها در  تلویزیون 
کارگردانی خود به سراغ متنی رفته که 
ضمن تأثیر گرفتن و بیان خاطرات و 
روایت های او از کودکی تا زمان جوانی 
و شهرتش یک فرضیه روان شناسی با 
مطرح  نیز  را  ذهنی«  »مکعب  عنوان 
می کند. این بازیگر که در این  سال ها 
بازیگری  رشته  در  تحصیل  بر  عالوه 
نیز تحصیل کرده  درزمینه روان شناسی 
تئاتر  و  روان شناسی  ترکیب  با  است 
در  روزها  این  را  بنام»مکعب«  اثری 
خانه نمایش بروی صحنه دارد که خود 

در آن بازی دارد.  
تجربه  اولین  در  که  شد  چطور 
موضوع  با  را  متنی  تئاتر  کارگرانی 

انتخاب کردید؟  روان شناسی 
تحصیالت  بازیگری  به جز  من 
در  فرآیندی  داشتم.  هم  روان شناسی 
ذهن من اتفاق افتاد که باعث اجرای 
این نمایش شد. در این اجرا از فرضیه 

ذهنی  فرایند  به عنوان  ذهنی«  »مکعب 
در  که  هنرمندان  تنهایی  و  بازیگران 
ذهن خودشان چالش هایی ایجاد می کند 
را به عنوان بن مایه اثر انتخاب کردم. 

در این نمایش که به نوشته دخترم سبا 
سلیمانی است روایت هایی از کودکی 
تا شهرت من به عنوان  دست مایه یک 
کار دراماتیک قرارگرفته که حاصل آن 
»مکعب« است. در تجربه نخستم برای 
پیاده کردن تئوری ذهنی ام هزینه کردم. 

متن به چه شکل نوشته شد؟ 
خودمم  کودکی  دوران  خاطرات 
را برای سبا تعریف می کردم  او این 
خاطرات را با استفاده از فرضیه مکعب 
ذهنی به هم پیوند داد. این داستان نشان 
می دهد چگونه فردی که در یک محیط 
کوچک به دنیا آمده و رشد یافته هرروز 
زندگی  مکعب  کردن  بزرگ  حال  در 
افراد  با  آشنایی  و  باتجربه های  خود 
بیشتر است. همه افراد دنیا این مکعب 
رادارند اما من به عنوان یک هنرمند را 
انتخاب کردم زیرا تنهایی ما به خصوص 
بازیگران بیش از بقیه هنرمندان است تا 
جایی که نزدیک ترین افراد زندگی مان 

نیز در آن نمی توانند وارد شوند. 
این تنهایی در انتهای نمایش نمود 

پیدا می کند؟  بیشتری 
اجرا  را در طول  بله صدای روای 
گذاشتیم  را  اسمش  ما  که  می شنویم 
نمایش وقتی  انتهای  صدای ذهن. در 
می پرسم تو کی هستی؟ می گوید؛ من 

تو هستم و در تو هستم. 
»مکعب«  را  نمایش  این  نام  چرا 
ذهنی  هر  در  فرضیه  این  گذاشتید 

می تواند به شکلی باشد. 
چون به آدم استیژ و میزانسن می دهد. 
می شود گفت دایره ذهنی، اما دایره چون 
تکرار می شود نمی توانست اینجا قرار 
بگیرد چون ما چیزی را تکرار نمی کنیم. 
بازیگر باید خالقانه وجوه جدیدی از 
آیینه خودش  درصحنه به وجود آورد. 
در مکعب رو به پیش است و خودش 
این  می بیند.  دیگری  وجه  یک  در  را 
نمایشنامه با فیلم هایی که من قباًل بازی 

کردم تفاوت جهانی دارد. 
و  بازیگری  هم زمان  تجربه 

کارگردانی سخت نیست؟ 
تئاتر  است.  شگفت انگیز  خیلی 

زندگی شخصی خود من را تحت شعاع 
قرار می دهد و بزرگوارانه خانواده من را 
تحمل می کنند. شگفت انگیز است  که 
هم خودت کارگردانی کنی و قضاوت 
کنی بازی ات را پیش از اینکه دیگران 

کنند.  قضاوت 
علی  بازی  با  »مکعب«  نمایش 
اجرای  جوادی،  سهیال  و  سلیمانی 
خود را از روز پنجشنبه هشتم تیرماه 
هم زمان با نمایش» همسر چینی«مرجان 
قمری در خانه نمایش اداره برنامه های 
تئاتر آغاز کرده و تا پایان تیرماه در این 
سالن به روی صحنه می رود.عالقه مندان 
جهت تهیه بلیت های این اثر می تواند به 
سایت تیوال و یا به شکل حضوری از 

گیشه خانه نمایش تهیه نمایند. 
جزء  به  هرروز  نمایش»مکعب« 
به  دقیقه   20:15 ساعت  شنبه ها 
مدت زمان 40 دقیقه در خانه نمایش اداره 
برنامه های تئاتر به روی صحنه می رود. 
برنامه های  اداره  نمایش  خانه  نشانی 
خیابان  از  فردوسی،بعد  میدان  تئاتر؛ 
ایرانشهر، خیابان شهید موسوی، کوچه 

محمد آقا. 
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واکنش وزير ارشاد به 
مظلومیت »آتنا«ها 

سپید: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت:»ما می خواستیم یک بار برای همیشه 
این مفهوم توقیف را از اذهان پاک کنیم. 
فیلم یا مجوز می گیرد یا نمی گیرد.« سید 
رضا صالحی امیری در حاشیه ی نشست 
چشم انداز تئاتر استان ها که در تماشاخانه 
»سنگلج« برگزار شد بابیان اینکه تئاتر 
باید به موضوعات اجتماعی ورود بکند 
گفت: »امروز باید تئاتر پاسخگو مسائل 
اجتماعی ایران باشد. من مسائل اجتماعی 
ایران را در ده مورد )در این نشست( 
بحث  آن ها،  مهم ترین  که  برشمردم 
اخالق اجتماعی، امنیت اجتماعی، سبک 
زندگی، سازگاری اجتماعی و انسجام 
اجتماعی است؛ درمجموع جهت گیری 
تئاتر باید به سمت پاسخ به موضوعات 
اجتماعی باشد.« فریاد و مظلومیت آتناها 
تا ستایش ها پیام های تلخی است او ادامه 
داد: »یکی از نکاتی که به نظر من بسیار 
مهم است، بحث سازگاری اجتماعی 
است. شما خشونت را می بیند که از 
نقاط مختلف ایران گزارش می شود. افول 
اخالق و فریاد مظلومیت آتنا تا ستایش 
پیام های تلخی در جامعه اسالمی است. 
من معتقدم سینما و تئاتر، شعر، ادبیات 
و کتاب ما باید در این عرصه ها وارد 
شوند و در جهت کاهش آسیب های 
اجتماعی کمک کنند.« وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه در وزارت 
خانه ستادی را برای این کار تعریف 
کرده ام بیان کرد: »بنده به عنوان عضو 
شورای عالی اجتماعی کشور مسئولیت 
در جهت  فرهنگی  منظر  از  که  دارم 
آسیب شناسی فعالیت کنیم.خوشبختانه 
این ستاد فعال شده است و اقدامات جدی 
انجام داده و  ما با مدیران گفتگو داشتیم 

برای پیدا کردن راه حل ها.«

خبر

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

اولین گرد همایی چهارجانبه با هدف حمایت و ایجاد فرصت برای کودکان 
سندرم داون و با حضور کودکانی از چهار استان قزوین کرمان گیالن و 

مازندران به میزبانی ورزگاه شهید بابای قزوین ظهر دیروز در فضای شاد و 
مفرح برگزار شد.

     مهر

بارگیری محموله تجهیزات دارویی و درمانی حجاج ایرانی صبح یکشنبه جهت 
ارسال به عربستان سعودی انجام شد. این محموله به همت جمعیت هالل احمر 

جمع آوری شده است.
                مهر

وِزن کوالر تهیه کننده سینمایی کارکشته بعد از یک بیماری کوتاه مدت روز 
پنج شنبه در لس آنجلس در ۶۷ سالگی چشم از جهان فروبست.

               ورایتی 

فرضیهروانشناسیدرنمایش»مکعب«مطرحمیشود

علی سلیمانی: بر اساس فرضیه مکعب ذهنی نمایش را اجرا می کنم
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