
در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی، از برگزیدگان حوزه های مختلف پزشکی  تقدیر شد

علی اکبر ابراهیمی
جشنواره علمي فرهنگستان علوم پزشكي  

ایران با تقدیر از برگزیدگان برتر حوزه های 
در  مرکز  این  محل  در  پزشكی  مختلف 

تهران برگزار شد.

انتظارات پژوهشگران به حق است
رئیس  مرندی،  علیرضا 
علوم  فرهنگستان 
پزشكی ایران در حاشیه 
این مراسم در گفت و گو 
با خبرنگار سپید در خصوص این جشنواره 
گفت: »جایزه پژوهشگر برتر، پژوهشگر 
جوان، مرکز تحقیقاتي برتر یا جایزه دکتر 
جالل الدین هادوی  به همت این استاد از 
ده سال قبل که مبلغ 200 میلیون تومان به 
فرهنگستان علوم پزشكی کشور اهدا کردند 
شروع شد. ازاین رو با هماهنگی های انجام 
شده با ایشان قرار شد تا از محل این مبلغ 
و  پژوهشگران  آن  از  حاصل  سود  و 
دانشمندان برتر علوم پایه و بالینی هرساله 
دانشمند  جایزه  همچنین  شود.  تقدیر 
برگزیده دهه اخیر علوم پزشكي یا جایزه 
به همت خود  نیز  عزیزی  فریدون  دکتر 
دانشمند  دریافت جایزه  از  بعد  و  ایشان 
برتر که 100 سكه بود به فرهنگستان اهدا 
شد از محل این اقدام دانشمند برتر دهه 
انتخاب می شود و مورد تقدیر قرار می گیرد.«
که  هم  دیگری  »جایزه  افزود:  وی 
تصمیم  آن  اهدای  بر  فرهنگستان  مجمع 
گرفتند تحت عنوان جایزه سالمت قرار 
داده شد تا از اساتید این حوزه نیز تقدیر 
شود. ازاین رو امسال این جایزه به دو نفر 
بیشترین  انقالب  از  بعد  که  اساتیدی  از 
خدمت را در حوزه سالمت انجام داده اند 
اهدا خواهد شد. یكی از این اساتید دکتر 
عباس شیبانی است که به خاطر خدمات 
مستمر ایشان در عرصه های مختلف این 
جایزه به ایشان اهدا خواهد شد و جایزه 
دوم به دکتر حسینعلی شهریاری اهدا شد.« 
مرندی در خصوص جایگاه پژوهش در 
کشور  »خوشبختانه  داشت:  اظهار  کشور 
از لحاظ تحقیقات مراحل خوبی را پشت 
به دلیل کمبود  سر گذاشته است. زمانی 
برای  فرصتی  کشور  در  استاد  و  پزشک 
تحقیقات وجود نداشت اما امروزه بعد از 
تأسیس دانشگاه های علوم پزشكی در همه 
استان های کشور شاهد رشد دانشجویان و 

اساتید در این حوزه هستیم.«
رئیس فرهنگستان علوم پزشكی ایران 
از  پژوهشی  جامعه  مطالبه  به  اشاره  با 
سیاست گذاران افزود: »این انتظار اساتید 
و پژوهشگران به حق است که باید توجه 
بیشتری به تحقیقات آنها شود و هزینه های 
باید  اما  گردد  صرف  آنها  برای  بیشتری 
فشارهای  دلیل  به  ما  کشور  که  پذیرفت 
سیاسی در شرایط اقتصادی مطلوبی قرار 
ندارد. ولی باید به این مهم توجه کنیم که اگر 
امروز از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی 

قرا نداریم از لحاظ رشد علمی و تعداد 
باالی دانشجویان در رشته های مختلف در 
شرایط مطلوبی هستیم و این ها سرمایه های 
اصلی کشور هستند. اما این نكته هم باید 
مورد توجه قرار می گرفت که از ابتدا اگر 
جاری  بخش های  در  فراوانی  هزینه های 
کشور نمی شد و این هزینه در بخش های 
از  ما  وضعیت  می گردید  عمرانی صرف 

این بهتر بود.«
وی با توصیه به محققان درباره کاربردی 
کردن پژوهش ها برای رفع نیازهای کشور 
تصریح کرد: »امروز به دلیل اینكه بسیاری 
از مقاالت و پژوهش ها در مجالت خارجی 
به چاپ می رسد، در بسیاری موارد اطالعی 
از آنها در دسترس کشور قرار نمی گیرد 
درحالی که اگر این تحقیقات در مجالت 
می توانستیم  می رسید  چاپ  به  داخلی 
استفاده زیادی آنها داشته باشیم اما در حال 
حاضر از سرمایه و نتیجه تحقیقات بی نصیب 
سیاست گذاران  باید  ازاین رو  هستیم. 
به مقاالت  امتیازدهی  سالمت روش های 
و پژوهش ها را تغییر دهند چراکه لزومی 
برای دادن امتیاز به تحقیقات چاپ شده 

در مجالت خارجی وجود ندارد.«    

تحقیقات کشور، نگاهی به حل مشکالت 
جامعه ندارند

پزشكیان،  مسعود 
مجلس  نایب رئیس 
نیز در  شورای اسالمی 
حاشیه مراسم در پاسخ 
به سؤال خبرنگار سپید  در خصوص مشكل 
اصلی پیش روی بخش پژوهش در کشور 
گفت: »امروز مشكل اساسی که در حوزه 
پژوهش در کشور ما وجود دارد این است 
که بسیاری از تحقیقات در کشور نگاهی 
به حل مشكالت جامعه ندارد و پژوهشگران 
تحقیقاتی می کنند که اثرات ملموسی برای 
سالمت و فرهنگی و اجتماعی جامعه ندارد. 
بنابراین بیشتر مباحث علمی و پایه ای است 
و چون مشارکت صاحبان فرآیند در آنها 
بسیار ناچیز است مشتری ای برای تحقیق 
تنها در حوزه  آنها  تأثیر  پیدا نمی شود و 

علمی است و برای پژوهشگر می ماند.«
وی افزود: »اگر بخواهیم تحقیقات در 
کشور ثمربخش شود باید مدیرانی که در 
روند  در  را  هستند  مختلف  قسمت های 
تحقیقات دخیل کنیم تا روند پیگیری از 
سوی مدیران انجام شود. اما اگر این روند 
درست تنظیم نشود تنها تحقیق برای تحقیق 
است و برای کتاب و مدرک. بنابراین باید 
نگاه تحقیقات را بر مبنای نیاز جامعه و 
مدیران متمرکز کنیم و در این وقت است 
که نتیجه مطلوب را به دست خواهیم آورد.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس اضافه 
کرد: »البته اینكه چه کسی باید متولی این 
بخش باشد خود جای بحث دارد. برای 
مثال اگر در محیط هایی مانند فرهنگستان 
سابقه های  با  اساتیدی  که  پزشكی  علوم 
طوالنی در عرصه مدیریتی و علمی نتوانیم 

تزریق  علمی  جامعه  در  را  سیاست  این 
دنبال  به  ارشد  مدیران  اینكه  انتظار  کنیم 
واقعیت  از  دور  انتظاری  بروند  محققان 
است و باید ما در این گونه مراکز این روند 

را هدایت کنیم.«
پزشكیان ادامه داد: »بنابراین علت اصلی 
اینكه در حال حاضر بسیاری از تحقیقات 
در کشور راکد مانده و استفاده عملی از آنها 
نمی شود به این دلیل است که این تحقیقات 
به نوعی  و  گرفته  انجام  نیازسنجی  بدون 
جنبه نظری دارند و برای حل مشكالت 
انجام نشده اند. ازاین رو اگر تحقیق برای 
حل مشكل جامعه باشد مدیران ملزم به 
تحقیق و  دنبال  به  که   بود  این خواهند 

محقق بروند.«
»البته  کرد:  اذعان  مجلس  نایب رئیس 
دراین بین انتقاد به سیاست گذاران نیز وارد 
است زیرا علت اینكه امروز ما نمی توانیم 
است  این  کنیم  را حل  مشكالت جامعه 
که به علم و کار علمی بهاء نمی دهیم. اگر 
مدیران ما این نگاه را داشته باشند که هیچ 
مشكلی بدون راه حل نیست به دنبال علم 
آن خواهند رفت اما متأسفانه این نگاه در 

بین مدیران کشور وجود ندارد.«

وزارت بهداشت باید الگوسازی کند
رئیس  نوحی،  فریدون 
عروق  و  قلب  انجمن 
ایران هم در حاشیه این 
برنامه در خصوص لزوم 
توجه به نظرات پژوهشگران و اساتید در 
گفت:  سپید  به  کالن  تصمیم گیری های 
»بدون تردید توجه به نقطه نظرات افرادی 
کنونی  شرایط  در  می تواند  ازاین دست 
راهگشا باشد. البته نكته اصلی در این مورد 
زیرا  است،  این خصوص  در  الگوسازی 
افرادی مانند دکتر شیبانی می توانند برای 
نسل امروز که بسیاری از سختی های اوایل 

انقالب را ندیده اند بسیار مفید باشد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی 
تهران در تبیین وظایف نهادهای تصمیم گیر 
در این خصوص اظهار داشت: »نهادهای 
پزشكی  علوم  فرهنگستان  مانند  مختلفی 
و وزارت بهداشت می توانند در این زمینه 
ورود کرده و همه باید در این زمینه کمک 

کنند تا به یک نتیجه مطلوب برسیم.«   

باید به سرمایه های انسانی توجه  شود
صاحب کار،  امیرحسین 
دانشمند  جایزه  برنده 
برگزیده دهه اخیر علوم 
پزشكي نیز در خصوص 
مشكالت پژوهش و پژوهشگران در کشور 
به خبرنگار سپید گفت: »یكی از مشكالت 
بودجه  این بخش  اصلی و همیشگی در 
است، که امروز به دلیل مشكالت اقتصادی 
تا حدودی قابل پذیرش است. اما ایرادی 
که در این مورد همیشه وارد است نحوه 
است.  اعتبارات  این  توزیع  و  تخصیص 
زیرا مشكل کمبود اعتبار برای پژوهشگران 

و اعضای هیئت علمی به قدری پذیرفته شده 
است ولی اینكه این مبلغ به صورت عادالنه 
و با یک برنامه ریزی مشخص و اولویت بندی 
نیازمند قدری توجه و  توزیع شود  شده 
مدیریت درست است تا بتوان با این مبلغ 

ناچیز هم بتوان بازده بهتری داشت.«
در  تحقیقات  دیگر  »مانع  افزود:  وی 
انسانی  به سرمایه های  توجه  کشور عدم 
بیشتر  حاضر  حال  در  متأسفانه  است. 
بر  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  تمرکز 
آزمایشگاهی  امكانات  و  تجهیزات  روی 
است درحالی که نیروهای انسانی مراکز را 
نمی توان با هیچ مبلغی خرید و جایگزین 
کرد و امروز به این مورد اهمیت چندانی 
داده نمی شود. بحث دیگر این است که باید 
به این باور برسیم که اگر کشور بخواهد به 
پیشرفت و توسعه برسد بایستی از مسیر 
علم و فناوری به این مهم دست پیدا کند 
و برای این منظور باید بستر به لحاظ زمانی 
فراهم شود تا پژوهشگران بیشتر وقت خود 

را بر روی تحقیقات صرف کنند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی 
انتقاد از مدیریت های میانی در  با  مشهد 
»متأسفانه در  اضافه کرد:  پژوهش  حوزه 
بیشتر مواقع شاهد اعمال سلیقه در مدیریت 
پایین هستیم اما مدیریت های سطوح باال 
تنظیم  با  باید  هم  اصلی  تصمیم گیران  و 
آیین نامه ها و قوانین درست دست اندازها 
از پیش روی محققین و پژوهشگران  را 
بردارند تا بتوانند آزادانه فكر و کار بكنند. 
بنابراین اگر یک مدیریت خوب و خوش فكر 
حاکم شود کشور این توانایی را دارد که با 
بسیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا رقابت کند.«

فرهنگستان علوم پزشکی نقشه راه 
مشخص کند

یونس پناهی، برنده رتبه 
نخست علوم بالینی در 
به  نیز  پژوهش  حوزه 
سپید گفت: »متأسفانه در 
کشور ما در امر سیاست گذاری در حوزه 
تحقیق پستی وبلندی هایی وجود دارد. برای 
بی اهمیت  را  مقاالت  دوره ای  در  مثال 
می دانستند اما امروز این موضوع برعكس 
شده است. بنابراین نخستین موضوعی که 
باید در امر تحقیق مورد توجه قرا گیرد 
این است که ما از تحقیق چه می خواهیم؟«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی 
بقیه اهلل افزود: »نكته بعدی که باید مورد 
یک  باید  که  است  این  گیرد  قرار  توجه 
تحقیقات  مبنای  بر  سیاست گذاری کالن 
در کشور انجام شود. برای مثال در حوزه 
درمان اگر متولیان این بخش داروهای بومی 
ایران را در فارماکوپه قرار دهند می توان 
به نتایج خوبی دست پیدا کرد.  همچنین 
باید هزینه کردها براساس سیاست گذاری ها 
باشد. واقعیت این است که باید یک برنامه 
مشخص در این حوزه تنظیم شود تا افرادی 
که عالقه مند هستند به کار گرفته شوند. 
البته فرهنگستان علوم پزشكی نیز به عنوان 

یک سیاست گذار کالن در حوزه سالمت 
نقشه  و  کرده  ورود  امر  این  به  می تواند 

راهی در این زمینه تنظیم کند.«
اسامی منتخبان جشنواره به شرح زیر بود:
1( برندگان جایزه سالمت: عباس شیبانی، 

حسینعلی شهریاری.
2( برنده جایزه دانشمند برگزیده دهه اخیر 
علوم پزشكي: امیرحسین صاحب کار، عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد.
3( برندگان جایزه پژوهشگر برتر: رتبه اول 
علوم بالینی: یونس پناهی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشكی بقیه اهلل؛ رتبه دوم: 
فروزان فقیه زاده. رتبه اول علوم پایه پزشكی: 

آنیتا احمدی؛ رتبه دوم: علیرضا کریمی؛
4( مرکز تحقیقات برگزیده: مرکز تحقیقات 
بیوتكنولوژی دانشگاه علوم پزشكی مشهد.
5( پژوهشگر جوان برتر: قربانگل اصحابی 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی 

دانشگاه تهران.
6( منتخبان گروه هاي علمي فرهنگستان 

علوم پزشكي:
گروه سالمت معنوی: اکرم  حیدری، 

دانشیار دانشگاه علوم پزشكی قم.
نخعی،  شهربانو  زنان:  سالمت  گروه 
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
محمود  پزشكی:  پایه  علوم  گروه 
پزشكی  علوم  دانشگاه  استاد  شهرآبادی، 

تهران.
گروه علوم دارویی: حسنیه تاجرزاده، 

استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران.
گروه علوم بالینی: سیاوش صحت، استاد 

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان.
گروه طب سنتی و اسالمی: عبدالعلی 
پزشكی  علوم  دانشگاه  استاد  محقق زاده، 

شیراز.
سیدضیاء الدین  پزشكی:  اخالق  گروه 
تابعی، استاد دانشگاه علوم پزشكی شیراز.
گروه آینده نگری و رصد کالن سالمت: 
مجید فوالدگر، دانشجوی دکترای دانشگاه 

امیرکبیر.
گروه علوم بهداشتی و تغذیه: علیرضا 
مصداقی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشكی تهران. 
گروه علوم پیراپزشكی: کاظم محمد، 
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكی تهران.
گروه ارتقا سالمت: اسداهلل رجب، استاد 

دانشگاه علوم پزشكی تهران.
انصاری،  هادی  عترت:  و  قرآن  گروه 

استاد دانشگاه نجف اشرف.
گروه سالمت و همكاری های بین المللی: 
حسین ملک افضلی، استاد ممتاز دانشگاه 

علوم پزشكی تهران.
سیداحمد  دندانپزشكی:  گروه 
پزشكی  علوم  دانشگاه  استاد  قائم مقامی، 

شهید بهشتی.
گروه سالمت اجتماعی: بهزاد دماری، 

استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران.
گروه سالمت روان: محمدباقر صابری 
زفرقندی، دانشیار دانشگاه علوم پزشكی 

تهران.

ارتبـاط مصـرف بیـش از حـد 
قرص های ضد بارداری و سکته مغزی

در  از حد نمک  بیش  اعصاب مصرف  مغز و  یک متخصص 
جامعه را یكی از علل شیوع سكته های مغزی عنوان کرد و در 

خصوص سایر علل بروز این عارضه توضیحاتی را ارائه داد.
خصوص  در  مغزی  سكته  فوق تخصص  برهانی  افشین 
خونریزی های مغزی، اظهار داشت: »این بیماری در گذشته به 
عنوان یكی از مشكالتی که درمان ندارد و باید روش های خاصی 
برای بهبود آن استفاده می  شد مورد توجه واقع شده بود اما با 
گذشت زمان و پیشرفت علمی روش های درمانی جدیدی برای 
آن کشف شده است.« وی با بیان اینكه خونریزی های مغزی به دو 
دسته تقسیم می شوند، توضیح داد: »یكی از این نوع خونریزی ها 
از دالیل ساختاری برخوردار بوده که این مورد 80 درصد از 
خونریزی های مغز را شامل می شود که دلیل اصلی آن فشار خون 
است.« استاد تمام دانشگاه علوم پزشكی شیراز، ادامه داد: »نوع 
دیگر این خونریزی ها، خونریزی های ثانویه هستند که به دالیل 
فیزیولوژیک و دارویی بروز می کنند. در مورد خونریزی های 
اولیه نیز باید گفت که مهمترین پیغام یا هشداری که می توان 

برای آن در نظر گرفت فشار خون باال است.« 
عمل  خاموش  قاتل  عنوان  به  خون  »فشار  افزود:  برهانی 
می کند و عامل بسیاری از بیماری ها اعم از سكته های مغزی و 
قلبی به شمار می رود که متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم 
که این عارضه در جامعه ما بسیار شیوع پیدا کرده است.« وی 
میل به مصرف نمک را یكی از دالیل اصلی بروز فشار خون 
دانست و توضیح داد: »استفاده از نمک در دوران قدیم به دلیل 
اینكه  برای  مردم  و  است  بوده  شایع  در جوامع  یخچال  نبود 
غذاها فاسد نشوند آنها را نمک سود می کردند تا بتوانند غذا را 
نگهداری کنند اما در حال حاضر نیز مشاهده می کنیم که گرایش 

به مصرف نمک در جامعه ما رواج دارد.«  
این متخصص مغز و اعصاب، گفت: »باید توجه داشته باشیم 
که مصرف تنقالت شور و پفک در کودکان به مرور زمان باعث 
عادت غذایی استفاده از نمک خواهد شد که با باال رفتن سن فرد 
استعداد سكته در آنها افزایش خواهد یافت لذا توصیه می شود 
در خصوص استفاده استاندارد از نمک در جامعه برنامه ریزی 

صورت گیرد.« 
وی خاطرنشان کرد: »سكته های مغزی ثانویه بیماری هایی 
هستند که باید به دقت به دنبال علل بروز آنها باشیم. بادکنكی 
لخته ای  خونریزی های  عروقی،  ناهنجاری های  عروق،  شدن 
برهانی  هستند.«  ثانویه  مغزی  خونریزی  بروز  علل  جمله  از 
حقیقتی گفت: »متأسفانه به دلیل مصرف نابه هنجار قرص های 
ضدبارداری در بانوان مشاهده می کنیم که برخی از آنها با سكته 

وریدی مواجه می شوند.«
ادامه  در  مغزی  این فوق تخصص سكته  فارس،  از  نقل  به 
مصرف مواد مخدر صنعتی را یكی دیگر از علل بروز سكته های 
مغزی دانست و گفت: »باید به مردم این آگاهی داده شود که 
مصرف این مواد باعث خونریزی مغزی و معلولیت خواهد شد.« 
 80 کاهش  باعث  خون  فشار  »کنترل  گفت:  پایان  در  وی 

درصدی سكته های مغزی می شود.«

آمار باالی خطاهای دارویی در انگلیس
ایسنا: محققان انگلیسی برآورد کرده اند اشتباهات دارویی 
عامل فوت ۷00 نفر در سال است و همچنین می تواند عامل 
1۷00 تا بیش از 22 هزار مورد مرگ و میر دیگر باشد. 

جرمی ها
نت وزیر بهداشت انگلیس در این باره گفت: »خطای 
پزشكی در تجویز و مصرف دارو سطح باالیی از آمارهای 
فوت و آسیب های خطرناک به بیماران را در این کشور 

موجب شده است.«
داروسازان،  عمومی،  پزشكان  گزارش،  این  براساس 
پرستاران خانگی و بیمارستان ها در سال 23۷ میلیون خطا 
انجام می دهند. همچنین در بررسی انجام شده آمده است 
در بیشتر موارد اشتباه دارویی مشكلی پیش نمی آورد اما در 
بیش از یک چهارم موارد این خطاها می تواند آسیب های 

جدی به دنبال داشته باشد.
همچنین خطاهای دارویی می تواند فاکتوری در وقوع 

هزاران مورد فوت در سال باشد.
این بررسی محققان  به گزارش روزنامه تلگراف، در 
فوت  عامل  دارویی  اشتباهات  کرده اند  برآورد  انگلیسی 
۷00 نفر در سال است و همچنین می تواند عامل 1۷00 
تا بیش از 22 هزار مورد مرگ و میر دیگر باشد. همچنین 
یک پنجم این خطاها مربوط به مراقبت های بیمارستانی 
از جمله اشتباهات انجام شده توسط متخصصان بیهوشی 

اخبــار
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