
در کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران مطرح شد 

صبح دیروز کنگره سراسری انجمن خون و سرطان 
رئیس  مرندی  علیرضا  شد.  برگزار  ایران  کودکان 
فرهنگستان علوم پزشکی در افتتاحیه این کنگره با 
میزان مرگ ومیر  انقالب،  اوایل  اینکه  در  به  اشاره 
نوزادان شیوع بسیار باالیی داشت بیان کرد:»در حال 
حاضر با توجه به تشکیل شبکه بهداشتی در سراسر 
کشور و همچنین ایجاد وزارت بهداشت، افزایش 
نیروی انسانی و تربیت متخصصان و نوزادان، این 

آمار به حد قابل توجهی کاهش یافته است.«
 وی افزود: »میزان مرگ و میز نوزادان در سال های 
قبل از 2015 به طور میانگین 36 درصد بود که با 
برنامه ریزی های انجام شده توسط سازمان بهداشت 
جهانی این رقم در سال 2015 به 19 درصد رسیده 
است.« این فوق تخصص کودکان تصریح کرد: »در 
کشورهای پیشرفته از هر یک هزار نوزاد، یک نفر 
جان خود را براثر بیماری های خون و سرطان از 
دست می دهد و در کشور ما از هر هزار نوزاد، 10 

نفر با مرگ مواجه می شوند. 
وضعیت  از  پاکستان  دنیا،  کشورهای  بین  در 
مناسبی برخوردار نیست، به طوری که این آمار در 
این کشور از هر یک هزار نفر 46 نفر نوزاد جان 
خود را از دست می دهند.« رئیس فرهنگستان علوم 
پزشکی تصریح کرد: » 45 درصد مرگ ومیر نوزادان 
معموالً در روز اول و 87 درصد این مرگ ومیرها 
اتفاق می افتد.« مرندی در خصوص  در هفته اول 
علل مرگ ومیر نوزادان در هفته اول گفت: »عوارض 
نارسی نوزادان، ناهنجاری های زودرس و همچنین 
سایر اختالالت دوران نوزادی ازجمله این عوامل 
هستند.« وی افزود: »عفونت های تنفسی و اندام های 
تحتانی از جمله علل مرگ و میر نوزادان در هفته 

دوم تا چهارم است.« 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  همچنین  مرندی 
بیماری های   جمله  از  سرطان  اینکه  بیان  با  خود 
این  »متأسفانه  گفت:  می شود،  محسوب  غیرواگیر 
بیماری باالترین میزان مرگ و میر در بین بیماری های 
غیرواگیر را به خود اختصاص داده است و بیماری های 
قلبی و عروقی، دیابت در رده های بعدی قرار دارد.«
 وی افزود: »40 درصد از سرطان ها قابل پیشگیری 

هستند اما برای پیشگیری از این بیماری الزم است 
سبک زندگی افراد اصالح شود و دولت نیز در زمینه 
سالم سازی تغذیه جامعه تالش خود را به کار گیرد.« 
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تصریح کرد: 
از مصرف دخانیات  پرهیز  مناسب،  »رژیم غذایی 
خصوصًا سیگار و ورزش از جمله مواردی هستند 
بروز  از  پیشگیری  در  اساسی  نقش  می توانند  که 

بیماری سرطان داشته باشند.«
 مرندی ادامه داد: »در کشور ما اقدامات خوبی 
در زمینه پیشگیری از بیماری سرطان انجام شده اما 
متأسفانه در حال حاضر غربالگری به صورت کامل 
در تمام مناطق انجام نمی شود و الزم است به این 
موضوع توجه بیشتری داشته باشیم زیرا می توان از 
این طریق بیماران را شناسایی و از شیوع سرطان 

در کشور پیشگیری به عمل آورد.«

85 درصد سرطان ها درمان پذیر هستند
حسن ابوالقاسمی رئیس انجمن خون و سرطان 
کودکان ایران نیز بیان کرد: »هر ساله در این همایش 
در خصوص سرطان کودکان و همچنین بیماری های 
کم خونی بحث و تبادل نظر می شود که خوشبختانه 
در  نوزادان  انجمن  همکاری  با  کنگره  این  امسال 

حال برگزاری است.« 
وی ادامه داد: »موضوعاتی نظیر کم خونی نوزادان، 
خونریزی جنین و ناسازگاری جنین با مادر از جمله 
مسائلی است که در این کنگره به آن پرداخته می شود 
که برای درمان این مسائل نیازمند بحث و تبادل نظر 

متخصصان هستیم.«
ایران،   کودکان  و سرطان  انجمن خون  رئیس   
گفت: »زردی نوزادان، لخته های خونی ایجاد شده 
در نوزادان و همچنین بیماری های مادرزادی مانند 
کمبود فاکتور خون از دیگر بیماری های دوران نوزادی 
به شمار می رود که برای درمان آنها نیازمند همکاری 
متخصصان هستیم.« ابوالقاسمی در خصوص عوامل 
ایجاد کننده کم خونی در نوزادان، گفت: »کمبود تغذیه، 
نارسی نوزاد و کمبود اسید فولیک از جمله عوامل 

ایجاد کم خونی نوزادان به شمار می رود.«
 وی در خصوص اهداف برگزاری این همایش، 

گفت: »هدف از برگزاری این همایش بحث و تبادل نظر 
و همچنین به روزرسانی اطالعات متخصصان است 
که این افراد می توانند با میهمانان خارجی که از کشور 
استرالیا در این همایش شرکت کرده اند تبادل نظر 
کند.« رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران 
بیماری های  درمان  در  پرستاران  نقش  به  اشاره  با 
پای  به  پا  همواره  نیز  »پرستاران  گفت:  نوزادی، 
نوزادان  برای درمان  را  تمام تالش خود  پزشکان 

بیمار به کار گرفته اند.«
باید  از نکاتی که  ادامه داد: »یکی  ابوالقاسمی   
همیشه مورد توجه واقع شود موضوع سطح سواد 
جامعه است متأسفانه امروزه مشاهده می کنیم که در 
شبکه های مجازی تبلیغات های زیادی در خصوص 
درمان زردی کودکان و همچنین روش های غلط 
برای درمان سرطان تبلیغ می شود که باید در این 
خصوص اطالع رسانی دقیق انجام شود تا مردم رو 

به روش های درمانی غیرعلمی نیاورند.«
 وی در ادامه، گفت: »خوشبختانه بیش از 85 
درصد از سرطان ها درمان پذیر هستند و باید توجه 
کنیم که درمان های نادرست باعث می شود که در 
مواقعی پزشکان نتوانند بیماری را در مراحل اولیه 
تشخیص دهند و بیماری فرد به درجات باالتر برسد.«
 رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران ادامه 
داد: »در خصوص بیماری های خونی پیشگیری های 
خوبی صورت گرفته است به طوری که در زمانی 
ساالنه هزار نوزاد مبتال به تاالسمی به دنیا می آمد که 
این عدد در حال حاضر به 200 نفر رسیده است.«
 ابوالقاسمی در پایان، گفت: »35 درصد از سرطان ها 
را باید در دوران کودکی پیشگیری کرد و همچنین 
تشخیص زودرس سرطان ها می تواند در درمان زودتر 

آنها مؤثر واقع شود.«

یک درصد از کودکان به سرطان مبتال 
می شوند

محمدعلی فرانوش دبیر انجمن خون و سرطان 
کودکان ایران نیز گفت: »در زمینه تشخیص های بالینی 
بیماری سرطان کشور ما از جایگاه خوبی برخوردار 
بوده و پا به پای سایر کشورها در حال پیشروی 

بیولوژیکی  مارکت های  خصوص  در  اما  هستیم 
از برخی از کشورهای پیشرفته عقب مانده ایم.«

بیماری  باقیمانده  تشخیص  »برای  افزود:   وی 
سرطان در افرادی که درمان شده اند فقط دو آزمایشگاه 
در کشور وجود دارد که نیاز است در تمام نقاط 
کشور این آزمایشگاه ها ایجاد شود تا بیماران برای 

درمان خود متحمل هزینه های سنگین نشوند.« 
دبیر انجمن خون و سرطان کودکان ایران، تصریح 
کشور  در  نیز  داروها  زمینه  در  »خوشبختانه  کرد: 
با مشکل مواجه نیستیم اما در مواقعی کمبود دارو 
وجود دارد که این موضوع به دلیل مشکالت پرداخت 
یک  تنها  اینکه  بیان  با  فرانوش  است.«  هزینه ها 
درصد از کودکان دچار بیماری سرطان می شوند، 
گفت: »باید توجه داشت که همین یک درصد نیز 

در حال پیشرفت است.«  
سرطان هایی  انواع  مهمترین  در خصوص  وی 
مبتال می شوند، گفت: »سرطان  آن  به  که کودکان 
این  مهمترین  از جمله  لنفاوی  مغز و غدد  خون، 
سرطان ها به شمار می روند و سرطان کودکان اغلب 
به صورت ژنتیکی بروز می کند.« دبیر انجمن خون 
و سرطان کودکان ایران در ادامه توصیه کرد اگر 
وجود  سرطان  بیماری  بروز  زمینه  خانواده ای  در 
به  که  نفر  چندین  خانواده  آن  نسل  در  یا  دارد 
الزم  می شوند  مشاهده  هستند  مبتال  بیماری  این 
فرانوش  پرهیز شود.  فامیلی  ازدواج های  از  است 
گفت: »آزمایش های قبل از ازدواج تأثیر زیادی در 
پیشگیری از بیماری سرطان ندارد زیرا بسیاری از 
ژن ها ناشناخته هستند.«  وی افزود: »در سنین بعد 
از 12 سالگی الزم است سبک زندگی اصالح شود 
که پرهیز کردن از مصرف فست فودها، خودداری 
از نشستن طوالنی مدت کودک جلوی تلویزیون و 
زیادی  می تواند کمک  مناسب  انجام ورزش های 

به اصالح سبک زندگی کند.« 
دبیر انجمن خون و سرطان کودکان ایران بیان 
کرد: »چاقی یکی از موضوعات بسیار مهمی است 
که می تواند خطر ابتال به بیماری سرطان را افزایش 
دهد به همین دلیل الزم است هر چه بیشتر به موضوع 

اصالح سبک زندگی توجه کنیم.«

 جلسه متخصصان بیهوشی با 
رئیس نظام پزشکی  

ایسنا: به دنبال حواشی ایجاد شده در پی اعتراض متخصصان بیهوشی 
به کاهش تعرفه هایشان و همچنین طرح مباحثی مبنی بر به خطر 
افتادن سالمت بیماران، انجمن بیهوشی ایران اعالم کرد که پزشکان 
متخصص این رشته در روزهای 26 و 27 شهریور، برگه تعرفه مالی 
برای انجام خدمات خود را پر نمی کنند و به صورت رایگان فعالیت 
خواهند کرد.علیرضا سلیمی، رییس انجمن بیهوشی ایران، گفت: 
»از آنجا که متخصصان بیهوشی به عنوان طبیب، خط قرمز خود را 
بیماران قرار داده اند و اعتقاد دارند مردم نباید در این کشمکش ها 
آسیب ببینند، به صورت نمادین تصمیم گرفتند که در این روزها 
رایگان فعالیت کنند و اگر الزم شد این حرکت را ادامه دهند.« وی 
تاکید کرد که پیام این تصمیم این است که مشکل ما نبود عدالت 
بین رشته ای است و به هیچ وجه پول نیست. رئیس انجمن بیهوشی 
ایران با اشاره به جلسه هیات مدیره این انجمن با رییس کل سازمان 
نظام پزشکی برای حل مشکل تعرفه ای متخصصان بیهوشی بیان 
کرد: »در راستای پیگیری و احقاق حقوق جامعه بیهوشی در جلسه 
هیات مدیره این انجمن با رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن 
توضیح و بررسی موضوع، سازمان نظام پزشکی به عنوان مطالبه گر 
حقیقی انتخاب شد. همچنین قرار شد استفاده از کتاب مرجع و اصلی 
تعرفه ها )کتاب کالیفرنیا(، بدون هیچ کم و کاستی به عنوان راهکاری 

ریشه ای در تعیین تعرفه ها انتخاب شود.«

بارگیری محموله امدادی 
برای کمک به مردم مسلمان میانمار

هالل احمر: دبیرکل جمعیت هالل احمر با اشاره به بارگیری محموله 
امدادی برای کمک به مردم میانمار گفت: »آمادگی تأمین اسکان 
اضطراری مردم مسلمان میانمار در بنگالدش را داریم.« مصطفی 
محمدیون با اشاره به عملیات بارگیری محموله بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر برای کمک به مردم مسلمان روهینگیای میانمار، گفت: »با 
توجه به منویات و تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر 
کمک به مردم مسلمان میانمار و همچنین اهداف بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر، محموله بشردوستانه حاوی اقالم زیستی، بهداشتی، 
درمانی و غذایی صبح امروز از محل سازمان امداد و نجات این 
جمعیت بارگیری شده و برای انتقال هوایی به فرودگاه مهر آباد منتقل 
می شود.« وی با بیان اینکه محموله بشردوستانه هالل احمر برای مردم 
مسلمان میانمار 160 تن وزن دارد، تاکید کرد: »در فاز نخست 40 
تن از اقالم زیستی، بهداشتی، درمانی و غذایی با همکاری ستاد کل 
نیروهای مسلح و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به 
کشور بنگالدش ارسال می شود تا در میان آوارگان مسلمان میانماری 
توزیع شود.« دبیرکل جمعیت هالل احمر با اشاره به اعزام تیم عالی 
ارزیاب متشکل از دبیرکل هالل احمر، وزیر امور خارجه و دست 
اندرکاران به عنوان ارزیاب اولیه به کشور بنگالدش تاکید کرد: »پس 
از ارزیابی اولیه نسبت به ارسال محموله های دیگر نیز اقدام خواهد 
شد.« وی به ایجاد و استقرار واحدهای اسکان اضطراری جمعیت 
هالل احمر ایران در بنگالدش اشاره کرد و یادآور شد: »جمعیت 
هالل احمر ایران با برپایی چادرهای امدادی، آمادگی تأمین اسکان 
اضطراری مردم مسلمان میانمار به مدت سه ماه در بنگالدش را دارد.« 
محمدیون با اشاره به اینکه بارگیری محموله بشردوستانه هالل احمر 
برای مردم مسلمان میانمار امروز به اتمام می رسد، عنوان کرد: »به 
محض تأمین  شرایط فنی از سوی کشور ایران و بنگالدش، آماده 
ارسال محموله به بنگالدش هستیم.« به گفته وی، پس از بررسی 
شرایط اگر نیاز به ارسال محموله های بعدی باشد، مطمئناً نسبت به 

ارسال محموله ها اقدام خواهد شد.

اجرای طرح پیشگیری از
 بیماری های قلبی و عروقی در کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: »در طرح ملی پیشگیری 
از بیماری های قلبی تمام ایرانیان در سن 40 سالگی تحت معایناتی نظیر 
سنجش وزن، اندازه گیری دور شکم و... قرار خواهند گرفت و افرادی 
که خطر سکته قلبی در آنها بیشتر باشد شناسایی می شوند.« رضا ملک زاده 
در حاشیه نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ایران در 
جمع خبرنگاران بیان کرد: »خوشبختانه پس از پیروزی انقالب اسالمی 
در زمینه های مختلف پزشکی پیشرفت های بسیار خوبی صورت گرفته 
است.« وی افزود: »یکی از مهمترین علل مرگ درایرانی ها سکته قلبی 
است که درصد زیادی از افراد در سن 50 سالگی دچار این عارضه 
می شوند. یکی از برنامه های مهمی که در وزارت بهداشت در حال اجرا 
شدن است موضوع پیشگیری از بیماری های قلبی بوده که برای این 
موضوع طرح بزرگ ملی برنامه ریزی شده است.« معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت تصریح کرد: »وزارت بهداشت برای اجرای 
بهتر برنامه پیشگیری از سکته های قلبی به کمک متخصصان قلب و 
عروق نیازمند است.« وی در توضیح این برنامه گفت: »تمام ایرانیان 
در سن 40 سالگی تحت معایناتی نظیر سنجش وزن، اندازه گیری دور 
شکم و... قرار خواهند گرفت و افرادی که در معرض سکته قلبی قرار 
دارند شناسایی می شوند.« ملک زاده ادامه داد: »حدود سی درصد از 
ایرانیان از نظر ژنتیکی دچار مشکالت قلبی عروقی هستند که با انجام 
این معاینات این افراد انتخاب شده و قرص »پلی پیل« برای این افراد 
تجویز می شود. خوشبختانه این قرص در داخل کشور تولید می شود 
و اگر توسط افرادی که در معرض بیماری های قلبی قرار دارند استفاده 
شود باعث پیشگیری از سکته های قلبی خواهد شد.« وی ادامه داد: 
»این برنامه درحال حاضر در چند شهر به صورت پایلوت اجرایی شد 

و به تدریج در شهرهای بزرگتر نیز اجرا خواهد شد.« 

اخبار

معاون اجتماعی وزارت بهداشت بر لزوم حمایت از سازمان های 
مردم نهاد در جهت کمک به پیشگیری از بیماری ها و آسیب های 
اجتماعی تاکید کرد و افزود: »این سازمان ها یک فرصت هستند 
که در سیاست ها تاثیرگذارند بنابراین باید از آنها در همه موارد از 

جمله در راستای سالمت اجتماعی نیز حمایت کرد.«
 سید محمد هادی ایازی در یازدهمین کنگره بین المللی دانش 
آسیب های  حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با  اعتیاد 
اجتماعی، اقدامات انجام شده در حوزه اعتیاد را مناسب ارزیابی 
کرد و گفت: »اعتیاد به مواد مخدر می تواند منشأ عواملی مثل طالق، 
بیکاری، خشونت و نزاع باشد چرا که بر روی عوامل اجتماعی 

زندگی تأثیر گذار است.« 
وی با بیان اینکه با رویکرد اجتماعی می توان معضل اعتیاد را 
حل کرد، خاطرنشان کرد: »باید همه آحاد جامعه برای پیشگیری 

از اعتیاد مشارکت کنند و مردم در قالب سازمان های مردم نهاد، 
می توانند در این حوزه نقش چشمگیری داشته باشند.« 

اجتماعی را  نهادها،  رویکرد  افزود: »همه دستگاه ها و  ایازی 
بعنوان یک سیاست بشناسند و در نظام سالمت، سالمت جامعه 
محور به عنوان یک رویکرد ایجاد شد و معاونت امور اجتماعی 
در وزارت بهداشت نیز در راستای همین رویکرد شکل گرفت.«

 معاون اجتماعی وزارت بهداشت سالمت اجتماعی را شامل 
سالمت جسمانی، روانی و معنوی دانست و افزود: »در راستای 
منظور  به  محور  اجتماع  کانون های  اجتماعی،  سالمت  به  توجه 

تعامل با مردم در خانه و سراهای محله نیز تشکیل شد. 
با راه  در حال حاضر در 3 استان کشور به صورت آزمایشی 
اندازی پارلمان محالت و خانه محالت، به سالمت اجتماعی بیشتر 

پرداخته شده است.« 

وی با اشاره به توجه دولت یازدهم و دوازدهم به سازمان های 
مردم نهاد، افزود: »خوشبختانه دولت تدبیر و امید به سازمان های 
مردم نهاد به عنوان فرصت، توجه کرد و زمینه گسترده را در همه 
مسائل برای آنها ایجاد کرد. خوشبختانه وزارت بهداشت توانست 
زمینه فعالیت سازمان های مردم نهاد را ایجاد کند و از این سازمان ها 
رویکرد سالمت  با  ساختاری  بهداشت  وزارت  در  کند.  حمایت 
جامعه محور ایجاد شد که عهده دار توجه به آسیب های اجتماعی 

و پیشگیری از این نوع آسیب ها است.« 
پایان گفت: »همچنین الزم است که در نظام شبکه  ایازی در 
بهداشت کشور از ظرفیت های مردمی در کانون های اجتماع محور 
استفاده کنیم البته اقدامات بسیار خوبی در حوزه پژوهش مسائل 
مربوط به اعتیاد در کشور انجام شده که ضروری است این پژوهش ها 

کاربردی شود.«

معاون اجتماعی وزارت بهداشت تاکید کرد:

ضرورت حمایت از سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد
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