
»۲۱ روز بعد«؛ روایت پسربچه ای است که 
برای نجات جان مادرش از شر سرطان باید 
هر ۲۱ روز، یک میلیون تومان پول گیر بیاورد 
و آمپول  مادرش را از داروخانه بخرد؛ روایتی 
دراماتیک از غم های پسری که نمی خواهد 
مادرش را از دست بدهد و اندوهش به حدی 
است که تا چند دقیقه بعد از پایان فیلم، تماشاگر 
روی صندلی میخکوب می ماند. اما باید پرسید 
آیا واقعاً حکایت بیماران مبتالبه بیماری های 
صعب العالج این چنین است؟ سیستم حمایتی 
در بیمارستان های کشور برای کمک به  چنین 

بیمارانی چگونه عمل می کند؟
اگر خانواری به حدی متحمل فشار مالی 
شود که هزینه و درآمدش بر هم بخورد، 
به ناچار از هزینه های آموزش، بهداشت و 
تفریح خود کاسته و آن ها را به هزینه های 
خوراک و مسکن خود منتقل می کند. در این 
صورت یا دریافت خدمت حذف می شود 
یا فرد به درمان های سطح پایین تر از نیازش 
این  می آورد.  یا حتی خوددرمانی روی  و 
موضوع اتفاقی است که طبق اعالم وزارت 
بهداشتی ها در سال های ۹۱ و ۹۲ در کشور 
رخ داد؛ سال هایی که تحت تأثیر نوسانات 
نرخ ارز و اختالفات تولیت سالمت با رئیس 
دولت، قیمت دارو سرسام آور شد و درمان هم 
به چالش کشیده شد. بر اساس آمار رسمی، 
به  بیمه  افراد تحت پوشش  میزان مراجعه 
پزشک متخصص در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، 
از ۱/۰۱ به ۰/۹۶ کاهش یافت. همچنین در 
سال های ۹۱ و ۹۲ شاهد کاهش معنادار و ۱۵ 
درصدی هزینه های سالمت نسبت به سال ۹۰ 
به قیمت ثابت بوده ایم؛ روند کاهشی هزینه های 
سالمت زمانی آزاردهنده می شوند که بدانیم 
این کاهش در هزینه ها به معنی آن است که 
فقرا از خدمات سالمت بهره مند نمی شوند.

این شرایط در حالی بود که طرح تحول 
نظام سالمت با ندای تغییر در ساختار بهداشت 
و درمان در سال ۹۳ آغاز شد و شعارهایش 
مردم« و  از  مالی  کلیدواژه »حفاظت  با دو 
»ایجاد عدالت در دسترسی« گره خورد و حاال 
که چهار سال از شروع این طرح می گذرد، 
شاهد کاهش فرانشیز سهم بیماران و در مقابل 
افزایش سهم پرداختی بیمه ها در راستای تحقق 
این شعارها بوده ایم؛ به طوری که طبق گفته 
وزارت بهداشت اکنون میزان پرداخت از جیب 
مردم به میزان ۳۳ درصد کاهش یافته است 

و هزینه های کمرشکن سالمت هم کم شده 
است. با این تفاسیر باید پرسید مضامینی که 
در برخی فیلم هایمان درباره شرایط سخت 
بیماران مبتالبه بیماری های صعب العالجی 
می شوند،  کشیده  تصویر  به  سرطان  چون 
چقدر با واقعیت و وضعیت واقعی بهداشت 
و درمان امروز مطابقت دارد، آیا باوجود تشکیل 
معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت و توسعه 
اقدامات مربوط به خیرین سالمت، هنوز هم 
بیماران برای برخورداری از دارو و درمان با 

مشکل مواجه اند؟
سؤالی که معاون اجتماعی وزیر بهداشت به 
آن پاسخ داده و معتقد است که مشکالت مربوط 
به هزینه های درمان و دارو در برخی موارد برای 
بیماران دیده می شود و اگر نتوانیم هزینه هایشان 
را تأمین کنیم، آن ها اذیت می شوند. او می گوید: 
را نقض کرد و  »نباید واقعیت های جامعه 
به جای آن باید هزینه های مربوط به بیماران 

صعب العالج را تأمین کنیم.« سید محمدهادی 
بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون  ایازی، 
»متأسفانه  می گوید:  ایسنا،  به  دراین باره 
برخی بیماری های صعب العالج هستند که 
هنوز نتوانستیم هزینه های آن ها را تأمین کنیم 
و بیماران بعضاً با  مشکالتی در این حوزه ها 
مواجه اند.« او بابیان اینکه باالخره نمی توانیم 
واقعیت های جامعه را نقض کنیم، می افزاید: 
هزینه های  به  مربوط  مشکالت  »به هرحال 
درمان و دارو در برخی موارد برای بیماران 
دیده می شود و اگر هم نتوانیم هزینه هایشان 
را تأمین کنیم، بی تردید آن ها اذیت می شوند.« 
ایازی ادامه می دهد: »البته خوشبختانه بخش 
عمده ای از هزینه های بیماری سرطان در حال 
حاضر پوشش داده و تأمین می شود، اما در موارد 
خاص که پزشک داروهایی را تجویز می کند 
که تحت پوشش بیمه قرار ندارند، بیماران 
با مشکل مواجه می شوند، چراکه نمی توانند 

آن دسته از داروهایشان را که تحت پوشش 
بیمه نیست، تأمین کنند.«

وجود ۳۵۰هزار بیمار سرطانی در کشور
او بابیان اینکه در مواردی که بیمارستان 
قادر به تأمین داروی بیماران باشد، حتماً آن ها 
را تأمین می کند، ادامه می دهد: »این در حالی 
است که در برخی موارد هزینه های داروها 
به گونه ای  است که بیمارستان قادر به تأمین آن 
نیست. از طرفی در کشور  ۶۴ موسسه خیریه 
در حوزه سرطان فعالیت و بخش عمده ای 
از نیاز این بیماران را تأمین می کنند، اما باید 
توجه کرد که در ایران حدود ۳۵۰ هزار بیمار 
سرطانی داریم و ساالنه ۹۰ هزار نفر جدید 
با  می شوند. حال  مبتال  بیماری  این  به  نیز 
توجه به مشکالت اعتباری که وجود دارد 
در برخی موارد قادر به تأمین داروهای این 

بیماران نیستیم.«
این  حل  »برای  می کند:  تأکید  ایازی 
مشکالت باید هزینه های مربوط به بیماران 
صعب العالج تأمین شود. در حال حاضر میزان 
اعتباراتی که به وزارت بهداشت داده می شود، 
به گونه ای است که در برخی موارد قادر به 
تأمین این هزینه ها نیستیم و به همین دلیل 

هم بیماران به زحمت می افتند.«
معاون اجتماعی وزیر بهداشت با تأکید 
بر اهمیت پیشگیری از ابتال به بیماری های 
صعب العالجی چون سرطان، می گوید: »البته 
انجام  را  پیشگیری  کار  باید  اول  وهله  در 
برای  بانوان  غربالگری  به عنوان مثال  دهیم. 
پیشگیری از سرطان پستان نقش پیشگیرانه 
بسیار مؤثری در ابتال به این بیماری دارد. 
بنابراین اگر مردم مقید به این کار باشند و 
برای انجام معاینات مراجعه کنند، هزینه های 
درمان اذیتشان نخواهد کرد؛ چراکه اگر زودتر 
متوجه بیماری شوند، هزینه های بعدی شان 
چگونگی  درباره  ایازی  می یابد.«  کاهش 
به  بیمارستان ها  مددکاری  واحدهای  کمک 
این بیماران نیز می گوید: »باید توجه کرد که 
عمده هزینه های درمانی مردم را بیمه ها تأمین 
می کنند. حال مددکاری بیمارستان ها در مواردی 
وارد می شوند که فرد نمی تواند سهم فرانشیزش 
را پرداخت کند و الزم است بیمارستان به او 
کمک کند. البته این اقدام هم بسیار نادر است؛ 
چراکه بیمارستان ها اعتبار زیادی ندارند و اگر 
خیری به بیمارستان کمک کند، آن ها هم می توانند 

به بیماران کمک کنند.«
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پیشکسوت تکواندو در بیمارستان 
بستری شد

آزمون  کمیته  پیشین  رئیس  مهر: 
دلیل ضایعه  به  تکواندو  فدراسیون 

مغزی در بیمارستان بستری شد.
سعید مهیمن از پیشکسوتان خوش 
نام تکواندو ایران شب گذشته دچار 
  ICU ضایعه مغزی شد و در بخش
بیمارستان شهریار تهران بستری شد. 
این  در  او  فرزند  مهیمن  هومن 
سه شنبه شب   »استاد  گفت:  مورد 
دچار خونریزی شدید مغزی شدند 
و  منتقل  بیمارستان  به  بالفاصله  و 
بستری شدند.  استاد شرایط مساعدی 
ندارند و از همه مردم می خواهیم برای 

سالمتی او دعا کنند.«
هادی  اولیه  استاد  مهمین  سعید 
پرافتخار  و  نامدار  قهرمان  ساعی 
تکواندو ایران است که سابقه ریاست 
هیئت تکواندو استان تهران، عضویت 
در کمیته فنی و ریاست کمیته آزمون 
فدراسیون را در کارنامه سالها خدمت 
به تکواندو ایران برای خود ثبت کرده 

است. 

»ما به هم دروغ نمی گیم« به نفع 
کودکان بی سرپرست 

سپید: نمایشنامه خوانی »ما به هم دروغ 
نمی گیم« به کارگردانی محمد عالیی 
اول مهرماه به نفع کودکان بی سرپرست 

خوانده می شود.
گروه هنری »حس ششم« با همکاری 
بنیاد خیریه شریف نمایشنامه خوانی 
خیریه »ما به هم دروغ نمی گیم« را شنبه 
اول مهرماه به نفع کودکان بی سرپرست 
در پردیس سینمایی ملت برگزار می کند. 
این نمایشنامه خوانی با اجرای موسیقی 

زنده همراه خواهد بود.
کیوان میرمحمدی نویسنده و محمد 
عالیی کارگردان این نمایشنامه خوانی 
برخورداری،  لیال  همچنین  هستند. 
السافیروز آذر، یاسر جعفری، حسین 
نورعلی، سولماز حصاری، فرناز جهان 
سوز نقش خوانی این اثر را بر عهده دارند.
دیگر عوامل این نمایشنامه خوانی 
عبارت اند از مدیر تولید و برنامه ریز: 
طاهره  هنری:  مدیر  آیینی،  مسلم 
نیلوفر رضایی  قهرمانی، مدیر اجرا: 
نظری، مدیر روابط عمومی: فائزه ذاکر، 
قیطاسی،  محمدرضا  تبلیغات:  مدیر 
موسیقی:  صمدی،  نادر  تدارکارت: 

امیرعلی خرمی.
این نمایشنامه خوانی اول مهرماه در 
دو نوبت ۱۹ و ۲۰ در پردیس سینمایی 
ملت برگزار می شود. حضور در این اجرا 
برای عموم رایگان است اما در صورت 
تمایل عالقه مندان می توانند به صورت 
همت عالی به کودکان بی سرپرست 

کمک کنند.
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دومین محموله کمک های بشردوستانه جمعیت هالل احمر برای پناهجویان 
میانماری دیروز بارگیری و پس از اخذ مجوزهای الزم به بنگالدش ارسال شد. 

`      هالل احمر 

آیین تجلیل از مقام علمی زنده یاد پروفسور مریم میرزاخانی و همچنین رونمایی 
از تندیس او، عصر دیروز در سازمان اسناد و کتابخانه ملی با حضور خانواده 
پروفسور میرزاخانی، اشرف بروجردی مشاور رییس جمهور و رییس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی و برخی از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور برگزار شد.

                 ایسنا 

پردیس سینمایی کورش پس از حادثه آتش سوزی، از ظهر روز چهارشنبه فعالیت های 
خود را از سر گرفت. بعد از اتفاقات ناگهانی روز سه شنبه و اطفا حریق این پردیس 

سینمایی فعالیت خود را آغاز کرد. این حادثه خسارت جانی به همراه نداشت. 
              هنرآنالین

 

» بیست ویک روز بعد«؛ اغراق یا واقعیت؟

تکرار بی رحمانه های زندگی برای صعب العالج ها

سپید: بهنوش صادقی کارگردان »خانه دیگری« به زودی 
فیلمی درباره پروتزهای زیبایی خواهد ساخت.

»خانه   فیلم  با  گذشته  سال  که  صادقی  بهنوش 
دیگری« به نویسندگی مهنوش صادقی در جشنواره 
فیلم فجر حضور داشت درباره قصه فیلم جدیدش 
صادقی  مهنوش  که  است  سال  یک  »حدود  گفت: 
فیلم جدیدمان  فیلم نامه  نگارش  در حال  )خواهرم( 
به نام »پروتز« است که به تازگی نگارش فیلم نامه به 
پایان رسیده و در بانک فیلم نامه خانه سینما به ثبت 
رسانده ایم و هم زمان با تهیه کننده ای برای ساخت به 
توافق رسیده ایم و به زودی برای پروانه ساخت اقدام 

خواهیم کرد.«
درباره  »پروتز«  »قصه  فیلم گفت:  درباره قصه  او 
عمل های جراحی زیبایی است که جوانان و به ویژه 
نگاهی  با  ما  و  به شدت درگیر خودکرده  را  دختران 

متفاوت و با لحنی طنازانه به آن خواهیم پرداخت.«

با نگاهی طنز
یک کارگردان زن فیلمی درباره پروتزهای زیبایی می سازد

سپید: آخرین کنسرت بخش موسیقی پنجمین جشنواره 
نابینایان  ُکر  گروه  اجرای  به  صلح«  برای  »هنر  بین المللی 

»ماهبانگ« اختصاص دارد.
گروه ُکر نابینایان »ماهبانگ« به سرپرستی حمید سوارکار 
مطمئن، عصر امروز چهارشنبه ۲۹ شهریور در فضای باز 

خانه هنرمندان به اجرای برنامه می پردازند.
در این اجرا که آخرین کنسرت بخش موسیقی پنجمین 
جشنواره »هنر برای صلح« است، جواد محبوبی، سعید محبوبی، 
علیرضا سیف الهی، علی مؤمنی، محمدرضا راشاد، َمهدی 
قرنلی، حمید محبوبی، ابوالفضل مغانلو، فهیمه خواجه امیری، 
زینت جهانگیری، ندا امیری، طیبه موسوی و شیرین برقی 
اعضای گروه »ماهبانگ« به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
گروه ُکر نابینایان »ماهبانگ« از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در استیج 
فضای باز خانه هنرمندان ایران برای عموم عالقه مندان به 

اجرای برنامه می پردازد.
بین المللی »هنر برای صلح« در کنار  پنجمین جشنواره 
برنامه های  با  روز  همه  شهریور   ۳۰ تا  نمایشگاهی  بخش 
متنوعی در عرصه تئاتر، موسیقی و سینما میزبان عالقه مندان 

به هنر و صلح است.

تصویرروز

گروه ُکر نابینایان از »صلح« می خواند


