
وزارت بهداشت: شرایط فعال نگران کننده نیست  

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
اینکه عامل اصلی آلودگی هوای این روزها در  با بیان 
شهر تهران معاون شن و ماسه و شرایط جوی است، به 
گروه های حساس توصیه کرد که در صورت نیاز در شهر 

تردد داشته باشند.
محسن فرهادی  در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه 
فعال آلودگی هوا در شهر تهران شرایط نگران کننده ای ندارد، 
اظهار کرد: »در دو سه روز گذشته شاخص آلودگی هوا 
در شهر تهران از ۱۰۰PSI کمی افزایش پیدا کرد و در 
بدترین شرایط به ۱۴۰ تا ۱۵۰ رسید. در این مدت  ذرات 
pm 2/۵افزایش بیشتری پیدا کردند که با توجه به شرایط 
جوی، باد و باران، اکنون شاخص در شرایط ناسالم قرار 
دارد و صبح امروز میانگین آن به ۱۱۶ رسیده بود.« وی 
ادامه داد: »با توجه به اینکه فعال شرایط خیلی نگران کننده 
نیست، فقط الزم است بیماران قلبی عروقی، زنان باردار 
و کودکان حساس کمتر در فضای باز قرار گیرند، تحرک 
کمتری داشته باشند و درصورت نیاز در شهر تردد کنند.«
معاون فنی دفتر سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
همچنین اضافه کرد: »امیدواریم با توجه با اعالم سازمان 
هواشناسی، این شرایط رو به بهبودی برود.« وی درباره 
جلسه جمعه شب کمیته اضطرار آلودگی هوا، افزود: »علت 
اینکه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، مدارس را تعطیل 
نکرد این بود که از روز جمعه شب که این جلسه برگزار 
شد، پیش بینی شد شرایط رو بهبود برود که همین اتفاق 
  ۱۵۰PSI هم افتاد. روز یکشنبه هم شاخص آلودگی هوا از
به ۱۴۰و بعد به ۱2۳ رسید و در حال حاضر هم میانگین 

آن روی ۱۱۶ است.«
به گفته فرهادی، ذرات غبارpm 2/۵ دید را در سطوح 
باال مختل می کند و بنابراین بیماران قلبی و عروقی و زنان 
باردار و افراد حساس باید کمتر در مواجهه با آن قرار 
بگیرند. البته شواهد علمی درباره این موضوع که این نوع از 
ذرات غبار باعث ایجاد بیماری یا آالینده ای خاص می شود، 
 وجود ندارد.« وی تصریح کرد: »تولید کننده اصلی ذرات

 pm 2/۵ شرایط جوی و بادهایی هستند که غبار را به هوا 
بلند می کنند و باعث می شوند این ذرات افزایش پیدا کند. 
در این آالینده خاص بیشتر مسائل جوی و معادن شن و 
ماسه اطراف شهر تهران دخیل هستند. کمیته اضطرار آلودگی 
هوای شهر تهران نیز تمهیدات ویژه ای را برای فعالیت آنها 

در نظر گرفته است تا ذرات بیشتری را وارد هوا نکنند.«
فرهادی همچنین اعالم کرد: »تعداد روزهای آلوده سال 
جاری نسبت به سال قبل تا این بازه زمانی کمتر بوده است. 
با شروع فصل پاییز و ماه آبان شاهد اولین روزهای ناسالم 

هستیم و نسبت به پارسال شرایط بهتر است.«

آلودگی هوا چه بیماری هایی را در طوالنی 
مدت ایجاد می کند؟ 

عضو بورد سالمت در بالیای وزارت بهداشت برخی 

عوارض ناشی از آلودگی هوا را تشریح و در عین حال 
چند توصیه به مردم ارائه کرد.

غالمرضا معصومی، عضو هیئت علمی سالمت در بالیای 
دانشگاه علوم پزشکی ایران که با باشگاه خبرنگاران جوان 
سخن می گفت، با بیان اینکه سالیانه چند میلیون نفر در 
اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند که درصد 
باالیی از آنان در کشورهای توسعه یافته اند، گفت: »این 
مرگ ومیر به طور خاص مربوط به بیماری هایی چون آسم، 
برونشیت، تنگی نفس، حمالت قلبی و آلرژی های مختلف 
تنفسی است. در عین حال باید توجه کرد که آلودگی هوا 
یعنی افزایش میزان گازهای سمی و ذرات ریز جامد و 
مایع در هوا در غلظت هایی که تهدیدکننده سالمتی هستند 
و می تواند برای انسان یا محیط او مضر باشند.« وی با بیان 
اینکه منابع آلوده کننده هوا به دو قسمت طبیعی و مصنوعی 
تقسیم می شوند، افزود: »منابع طبیعی شامل فعالیت های 
آتش فشان ها و آتش سوزی جنگل ها، گرد و غبار طبیعی، دود 
و مونواکسیدکربن ناشی از آتش سوزی ها، گاز رادون ناشی 
از کانی های زمین و... است. در عین حال منابع مصنوعی 
آلوده کننده هوا هم وجود دارند. به عنوان مثال وسایل 
نقلیه موتوری مشکلی اساسی در این زمینه هستند. چراکه 
دی اکسیدنیتروژن را که مهم ترین آلوده کننده هوا محسوب 
می شود، تولید می کنند. سایر منابع مصنوعی آلوده کننده هوا 
عبارتند از زغال سنگ سوزها، صنایع مختلف آلودگی های 
ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی و مواردی از این دست.«

آلودگی هوا چه بیماری هایی را در طوالنی 
مدت ایجاد می کند؟ 

معصومی با بیان اینکه آلودگی هوا به طرق گوناگون 
می تواند آثار زیان بار درازمدت و کوتاه مدتی بر سالمت 
انسان ها بگذارد، ادامه داد: »باید توجه کرد که تاثیر آلودگی 
هوا بر افراد مختلف، متفاوت است. به طوریکه آسیب پذیری 
برخی افراد در برابر آلودگی هوا بسیار بیشتر از سایرین 
است و بر همین اساس کودکان کم سن و سال و سالمندان 
بیش از دیگران از آلودگی هوا آسیب می بینند. در عین حال 
آلودگی هوا باعث تحریک مجاری هوایی و تشدید آسم 
شده و هرچه میزان آلودگی هوا بیشتر باشد، تعداد بیشتری 
از افراد، مبتال به آسم می شوند. همچنین تماس دراز مدت 
با آلودگی هوا باعث بروز برونشیت مزمن و آمفیزم شده و 
در طوالنی مدت آلودگی هوا می تواند بیماری مزمن تنفسی، 
سرطان ریه، بیماری قلبی، آسیب به مغز، اعصاب، کبد و 
کلیه ها را ایجاد کند. همچنین برخی بیماری ها مانند آسم و 
بیماری قلبی و ریوی در مواقع آلودگی هوا تشدید می شوند.« 
بهداشت،  وزرات  بالیای  در  سالمت  بورد  عضو 
حساسیت های چشمی، بینی و حلق، عفونت های دستگاه 
تنفسی فوقانی مانند برونشیت و ذات الریه، سردرد، تهوع و 
واکنش های آلرژیک را از جمله عوارض کوتاه مدت آلودگی 
هوا دانست و گفت: »باید توجه کرد که بنا به دالیل مختلف 
کودکان بیش از بزرگساالن در معرض خطر آلودگی هوا 
قرار دارند؛ چراکه کودکان و شیرخوارگان با سرعت بیشتری 
نفس می کشند و این باعث افزایش تماس با مواد آلوده کننده 

هوا می شود. آنها اکثرا تنفس دهانی دارند و به این ترتیب 
فیلتر بینی که قسمتی از آلودگی هوا را می گیرد، به طور 
موثر نمی تواند عمل کند. از سوی دیگر کودکان بیش از 
بزرگساالن در محیط آزاد به سر می برند. به خصوص در 
فصول گرم و تابستان که سطح آلودگی شدیدتر است.« 
وی با بیان اینکه سیستم ایمنی و ارگان های وابسته در 
کودکان هنوز نارس است و نسبت به آلودگی حساس ترند، 
افزود: »آلودگی هوا باعث تحریک انسداد راه های هوایی و 
تشدید آسم شده و بر رشد سیستم عصبی، تنفسی، ایمنی 
و غدد داخلی تاثیرگذار است و می تواند خطر سرطان را 

در سال های بعدی زندگی افزایش دهد.«
چند توصیه مراقبتی

معصومی به مردم توصیه کرد: »در روزهای بحرانی 
آلودگی هوا تا حد امکان از تردد در محدوده های مرکزی 
و پر ترافیک شهر اجتناب کنند. همچنین استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی در سفرهای روزانه درون شهری خود 
را جایگزین خودروهای شخصی کرده و فعالیت یا بازی 
کودکان در محیط های باز را محدود کنند. در عین حال 
افراد مسن یا افرادی که دارای  بیماری های قلبی، ریوی 
نظیر آسم، برونشیت مزمن و نارسایی قلبی هستند، از 
خروج از خانه اجتناب کنند.« وی تاکید کرد: »نوشیدن 
مایعات را در زمان آلودگی هوا افزایش دهید و آب و 
مایعات ساده مصرف کنید. همچنین هرشب دوش بگیرید 
و از دستگاه بخور، حمام بخار برای رفع عالیم ناشی از 

آلودگی استفاده کنید.«

میزان مصرف دارو در ایران و چین
 برابر است

عضو هیئت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به 
برابر بودن میزان مصرف دارو در ایران با کشور چین که جمعیتی 

چندین برابر کشورمان دارد، انتقاد کرد.
یعقوب شیویاری با اشاره به اینکه درصورت عدم تصمیم گیری 
و فکر اساسی برای پرداخت مطالبات داروسازان درآینده ای نزدیک 
مشکالت اساسی برای بخش بهداشت و درمان به وجود می آید، 
گفت: »ایجاد مشکل در حوزه بهداشت و درمان به طورحتم آسیب 
فراوانی را به مردم وارد می کند، ضمن اینکه درحال حاضر مصرف 

بی رویه دارو در جامعه بسیار زیاد است.«
نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسالمی، با تاکید براینکه 
صنعت دارو بسیار پر سود است، افزود: »افرادی که در واردات و 
توزیع دارو در کشور فعال هستند، سود فراوانی را از این حوزه 
کسب می کنند؛ البته داروهای مورد نیاز برای بیماران خاص و 
صعب العالج نیز ازطریق واردات به کشور آمده و چاره ای جز 
واردات برای برخی اقالم دارویی وجود ندارد.« وی با بیان اینکه 
واردات برخی داروها به کشور بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و به لحاظ 
درمانی کاربردی ندارند، تصریح کرد: »دولت براساس تعهدات 
خود به حوزه دارو باید طبق قانون مطالبات شرکت های دارویی را 
پرداخت کند، نمی توان بیشتر از این یک شرکت دارویی را هرچند 
دولتی به دلیل نبود نقدینگی و عدم پرداخت بدهی بیمه ها بازهم 

برای تولید تحت فشار قرار داد.«
شیویاری با اشاره به اینکه درحال حاضر ۶۰ شرکت بزرگ تولید 
کننده دارو در کشور فعال هستند، گفت: »بیشتر این شرکت ها 
دارای مطالبات هنگفت از دولت بوده و بیمه ها نیز خود مطالبات 
بسیاری از دولت دارند، به عنوان مثال درخصوص بیمه سالمت 
ایرانیان بیش از۱۰ میلیون نفر دارای دفترچه بیمه هستند که ارایه 
خدمات به آنها هزینه های زیادی را به دنبال دارد؛ ضمن اینکه بیش 
از ۳۰ درصد داروی مصرفی در کشور برای حوزه درمان هزینه 

سازی صرف است.«
با بیان اینکه برای برخی  این نماینده مردم درمجلس دهم، 
بیماری ها به هیچ عنوان نیاز به تجویز دارو وجود ندارد، افزود: »در 
اکثر خانواده ها داروهای بسیاری نگهداری می شود که برای هرکدام 
از این داروها هزینه های بسیاری انجام شده است، همچنین مصرف 
دارو تنها باید در زمان مقرر و توسط پزشک برای بیمار تجویز شود؛ 
از سوی دیگر طبق آمارهای مطرح شده میزان مصرف دارو در کشور 
برابر با کشور چین آن هم با چندین برابر جمعیت ایران است.« 
وی با تاکید براینکه فقدان آموزش های الزم و فرهنگ سازی افراد 
را ترغیب به استفاده بی رویه از دارو می کند، تصریح کرد: »وزارت 
بهداشت و درمان در مسیر اجرای طرح تحول سالمت باید در 
زمینه پیشگیری نیز اقدامات الزم را انجام دهد، یعنی درجلوگیری 

از مصرف بی رویه دارو عوارض آن به مردم اطالع داده شود.«
عضو هیئت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره 
به اینکه دولت باید خط اعتباری ویژه برای پرداخت مطالبات بیمه 
ها در نظربگیرد، گفت: »بیمه ها نیز باید پرداخت بدهی های خود 
به صنعت دارو را با اولویت دردستور کار قرار دهند، اگر منابع 
پایدار برای حوزه بهداشت و درمان در نظرگرفته نشود، شرکت های 
دارویی دچار مشکل شده و افراد بسیاری بیکار می شوند؛ ضمن 
اینکه در این شرایط به ناچار باید داروهای بسیاری را با واردات 

در اختیار بیماران قرار داد.«

انتقاد از تأخیر ۱۴ ماهه در پرداخت 
کارانه پزشکان و پرستاران

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تاخیر ۱۴ ماهه 
در پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران از سازمان برنامه و بودجه 

خواست در این خصوص راهکاری اتخاذ کند.
بهروز بنیادی  از تاخیر ۱۳ الی ۱۴ ماهه در پرداخت کارانه 
پرستاران و پزشکان انتقاد کرد و با بیان اینکه عدم تخصیص کامل 
بودجه یکی از مهمترین معضالت سد راه طرح تحول سالمت 
است، گفت: »متاسفانه سهم قانونی طرح تحول سالمت از ۱۰ 
درصد هدفمندی یارانه و یک درصد ارزش افزوده پرداخت نشد 
بنابراین این انباشت بدهی منجر به  تاخیر ۱۳ الی ۱۴ ماهه در 
پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران شد.« نماینده مردم کاشمر در 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه وزارت بهداشت نزدیک به 
۵ هزار میلیارد تومان به پزشکان و پرستاران بدهی دارد، تصریح 
کرد: »انتظار می رود وزارت بهداشت با تمهیدات اتخاذشده به 
تدریج این مطالبات را پرداخت کند.« بنیادی با یادآوری اینکه 
تاخیر ۱۴ ماهه در مطالبات پزشکان و پرستاران نارضایتی آنها را 
به دنبال داشته است، گفت: »در گذشته مدت زمان این بدهی به 
۴ یا ۵ ماه می رسید و کارکنان به این وضع پرداختی عادت کرده 
بودند اما تاخیر فعلی به هیچ وجه پسندیده و مقبول نیست.« این 
نماینده مجلس دهم با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید هر 
چه سریع تر راهکاری برای پرداخت مطالبات پزشکان و پرستاران 
اتخاذ کند، تصریح کرد: »متاسفانه در سیستم بهداشت و درمان 
کشور با کمبود نیروی انسانی به ویژه پرستار مواجه هستیم و در 
این رابطه مقرر شده ۱۶ هزار نفر از طریق آزمون جذب شوند؛ 
هر چند با جذب این نیروها بخشی از مشکالت رفع می شود اما 
هنوز نسبت به سرانه جمعیت کشور با کمبود پرستار و پزشک 
متخصص و عمومی روبرو هستیم.« عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس با تاکید بر اینکه با امکانات فعلی و منابع موجود 
باید در جهت رفع مشکالت حوزه سالمت گام برداشت، ادامه داد: 
»باید با به کارگیری راهکارهای موثر در منابع حوزه سالمت صرفه 

جویی و مقوله پیشگیری در دستور کار قرار گیرد.«

خانه ملت

ایسنا: مسئول خانه بیماران پروانه ای )EB( از وزیر آموزش و پرورش درخواست 
وقت مالقات  کرد.  وی  گفت: »مدارس کشور برای پذیرفتن دانش آموزان 
مبتال به این بیماری همکاری نمی کنند و ای.بی را بیماری قابل سرایت می دانند؛ 

در حالی که ای.بی واگیر ندارد.«
سیدحمیدرضا هاشمی در این راستا افزود: »از این وزارتخانه تقاضا داریم در 
پذیرش کودکان ای.بی در مدارس همکاری بهتری داشته باشد. این کودکان در 
مدارس پذیرش نمی شوند؛ چون مسئوالن آنها اعتقاد دارند این بیماری واگیر 
دارد و با آن آشنا نیستند. الزم است جلساتی با مدیران استان ها تشکیل دهند 
و ما را دعوت کنند تا بیان کنیم که این بیماری واگیردار نیست. بچه هایی که 
شدت بیماری زیادی دارند، یا تحصیل نمی کنند یا خیلی زود از مدرسه زده 
می شوند و از آن فاصله می گیرند. ما درخواست وقت مالقات از وزیرآموزش 
و پرورش داریم و در این زمینه تالش خود را کرده ایم، اما نتوانسته ایم تاکنون 

دیداری داشته باشیم.«
هاشمی با اشاره به شناسایی ۵۴۰ بیمار مبتال به ای. بی در کشور، افزود: 
»بر مبنای آمار جهانی باید ۱۰۰۰ بیمار ای.بی شناسایی کنیم. ممکن است در 
یک شهر فقط یک بیمار ای.بی داشته باشیم؛ به همین دلیل آموزش و پرورش 
می تواند از راه های دیگری به تحصیل آنها کمک کند. برای مثال می تواند به 

خانه آنها معلم بفرستد.«

وی با بیان اینکه امروز دریافت پانسمان، تحصیل و لباس مخصوص در 
اولویت بیماران مبتال به ای. بی قرار دارد، گفت: »درخواست ما از دولت آن 
است که ای.بی را به عنوان بیماری خاص بپذیرد. یک بیماری اگر بخواهد 
در لیست بیماری های خاص قرار گیرد نیاز به دستور رئیس جمهور دارد. در 

حال حاضر بیماری هایی مثل تاالسمی، هموفیلی و بیماری های کلیوی جزو 
بیماری های خاص قرار دارند که در دولت آیت اهلل رفسنجانی به نام بیماری 
خاص شناخته شدند. و در دولت های بعدی بیماری به لیست بیماری های 
خاص اضافه نشد. اما دولت یازدهم در تامین پانسمان های مورد نیاز این بیماران 
تالش زیادی کرده است.« وی ادامه داد: »تا این ماه پانسمان بچه ها تامین شده 
و امیدواریم وزارت بهداشت برای ماه های دیگر نیز بتواند آن را تامین کند.«

مسئول خانه ای. بی مهم ترین نیاز این کودکان را حضور در فضای عمومی 
جامعه خواند و افزود: »الزم است فضایی ایجاد شود که آنها خانه نشین نشوند 
و در جامعه حضور داشته باشند. آنها دارو و درمان خاصی ندارند و بیمار 
صعب العالج به شمار می آیند، اما باید در جامعه زندگی کنند. مردم ما بسیار 
فهیم هستند، اما در بعضی موارد ممکن است سواالتی کنند که بیماران را 
خسته می کند. اجازه دهیم آنها راحت تر در جامعه حضور پیدا کنند و کمتر با 

سواالت خود آنها را خسته کنیم.«
وی تاکید کرد: »ای.بی واگیر ندارد و سرایت نمی کند. این بیماری نیاز به 
حمایت بیشتری دارد. آنها نیاز به لباس های خاص خود دارند که در داخل کشور 
تولید نمی شود. این پوشش در لیست تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت قرار 
نگرفته است و در اتریش و فرانسه تولید می شود. همچنین بخشی از بچه های 

ای.بی که درس خوانده اند، متاسفانه امروز شغلی ندارند.«

انتقاد مسئول خانه بیماران پروانه ای از مدارسی که دانش آموزان پروانه ای را نمی پذیرند

ای.بی واگیر ندارد
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گروه های حساس حتی المقدور در شهر تردد نکنند

مدیر کل دفتر سالمت روانی و اعتیاد وزارت بهداشت:

تحویل دارو به مراکز درمان اعتیاد، موکول به ثبت 
اطالعات در سامانه آیداتیس است

 مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه قطع داروی 
مراکز درمانی ترک اعتیاد در دستور کار قرار ندارد، گفت: »همکاری مراکز ترک اعتیاد با 
سامانه آیداتیس متضمن تحویل دارو است.« احمد حاجبی گفت: »با توجه به وجود تعداد 
7 هزار مرکز درمان با داروهاي آگونیست تحت پوشش دانشگا ه هاي علوم پزشکي سراسر 
کشور برای درمان مبتالیان به اختالل مصرف مواد و ضرورت ساماندهی این مراکز براي 

ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده و در راستای تکالیف و مصوبات ابالغی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، سامانه اطالعات درمان سوء مصرف مواد ایران )آیداتیس( از مهر ماه سال 
گذشته در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی تابعه راه اندازی شده و در حال 
حاضر اکثریت مراکز درمانی تحت پوشش این سامانه درآمده اند.« حاجبی تصریح کرد: 
»از جمله فواید استفاده از این سامانه در مراکز درمان با داروهای آگونیست، این است که 
مراکز درمانی فعال در سطح کشور به طور دقیق شناسایی می شوند؛ همچنین مشکل شایعی 
که با آن مواجه هستیم، ثبت مکرر یک بیمار در مراکز مختلف درمانی برای دریافت دارو 
است که با به کارگیری سامانه آیداتیس این مشکل هم برطرف می شود.« وی در خصوص 
برخی نگرانی ها پیرامون استفاده از این سامانه، تاکید کرد: »طراحی این سامانه به گونه ای 
است که اصل رازداری حرفه ای در مورد مراجعین به مراکز درمان با داروهای آگونیست 

حفظ خواهد شد و این امر خواست جدی وزارت بهداشت است که همانند گذشته، 
مشخصات بیماران تنها در خود مراکز قابل دستیابی است و بازیابی اطالعات بیماران از 

سایر سطوح نظارت امکان پذیر نخواهد بود.«
 بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مراکز باید در راستای اجرا و عملیاتی کردن این طرح 
همکاری کنند، خاطرنشان کرد: »قطع داروی مراکز درمانی به هیچ وجه در دستور کار قرار 
ندارد، اما تحویل دارو به درمانگران مراکزی که تاکنون اقدام به ثبت الکترونیک داده های 
درمان در سامانه آیداتیس نکرده اند، موکول به انجام این مهم شده است، به این معنی که 
درمانگران برای جلوگیری از ایجاد وقفه درمان بیماران مرکز، کافی است که هر چه زودتر 

جهت ثبت فرآیندهای تعریف شده در سامانه اقدام نمایند.« 


