
سرپرست سازمان اورژانس کشور در واکنش به فرضیه جهش ژنتیکی در قارچ های سمی:

شعیبشاهزمانی


ماجرای مسمومیت بیش از هزار نفر در 
اثر مصرف قارچ سمی، مدتی است که به 
یکی از اخبار داغ حوزه سالمت تبدیل شده 
است. ماجرای تلخی که متاسفانه به جان باختن 
15 نفر از هموطنانمان منجر شده و تعداد 
بسیار بیشتری را تحت مداواهای سنگین 
این  در  است.  داده  قرار  درمانی  مراکز  در 
میان کارشناسان و صاحب نظران رشته هایی 
مانند پزشکی، سم شناسی، زیست شناسی، 
کشاورزی، ژنتیک و علوم و فنون مرتبط 
قارچ سمی،  اثر مصرف  در  با مسمومیت 
هرکدام  از ظن خود به بررسی و اظهارنظر 
درباره موضوع پرداخته اند و سعی کرده اند 
که به سواالت این ماجرای معماگونه پاسخ 
دهند. از این رهگذر، فرضیه هایی مطرح شده 
زیادی  راه  آنها  اثبات  یا  رد  تا  که هرچند 
مانده است ولی نسبت به آنها بی تفاوت هم 

نمی  توان بود.
فرضیه نخست که این روزها با الحان و عبارات مختلف 
از زبان برخی از کارشناسان شنیده می شود، شدیدتر شدن 
سم اینگونه از قارچ ها است. گفته می شود مسمومیت با قارچ 
سمی، پدیده نوظهوری نیست و همیشه وجود داشته است 
ولی نکته اینجاست که این مسمومیت های گوارشی، هرگز 
آسیب هایی به این شدت وارد نمی کرده و ابعاد آن به این 
گستردگی نبوده است. طرفداران این فرضیه، احتمال بروز 
تغییرات ژنتیکی در قارچ ها را مطرح می کنند و معتقدند سم 

قارچ ها شدیدتر و آسیب رسان تر شده است. 
برخی پا را از این هم فراتر گذاشته و ضمن تایید 
جهش های ژنتیکی در قارچ های سمی، آن را به فعل و 
انفعاالت اقلیمی و زمین شناسی که سال گذشته در غرب 

کشور شاهد بودیم، منتسب می کنند.
گروهی دیگر از کارشناسان هم می گویند: »هرچند 
شناخت قارچ سمی از غیرسمی کار ساده ای نیست و نیاز به 
دانش و مهارت های کارشناسانه دارد، ولی مردم استان هایی 
که به دلیل شرایط اقلیمی با قارچ های خودرو سروکار 
دارند، به مرور زمان توانایی نسبی تشخیص قارچ های 
سمی از غیرسمی را به دست آورده اند و پیش از این 
هرگز به این گستردگی و با این ابعاد، در دام مسمومیت 

نیفتاده اند.« البته طرفداران این فرضیه، تبصره ای را اضافه 
می کنند و می گویند: »قارچ های سمی که امسال به وفور 
در غرب کشور روییده و بالی جان هموطنان مان شده 
است، بومی مناطق غربی کشور نیست و به همین دلیل مردم 
منطقه با آنها آشنایی نداشته اند.« آنها معتقدند این گونه از 
قارچ های سمی بیشتر در مناطق شمال کشور می رویند و 
باد و باران های بهار امسال، آنها را باخود به مناطق غربی 
کشور آورده و این تغییر اقلیم، ساکنان استان های غرب 

کشور را غافلگیر کرده است.

دستگاه های مختلف درحال مطالعه قارچ ها هستند
سرپرست سازمان اورژانس کشور در واکنش به این 
اظهارات مختلف، گفت: »نمونه قارچ های سمی به آزمایشگاه  
فرستاده شده و دستگاه های مربوطه هم درحال بررسی 
و مطالعه موضوع هستند ولی درحال حاضر نه می توانیم 
فرضیه هایی که مطرح شده است را رد کنیم و نه می توانیم 

آنها را تایید کنیم.«
پیرحسین کولیوند در گفت وگو با خبرنگار سپید، اظهار 
داشت: »متاسفانه تا امروز 1017 نفر به علت مسمومیت 
بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه  با قارچ سمی به 

کرده اند که از این تعداد هنوز 116 نفر در بیمارستان ها 
بستری هستند و مابقی مرخص شده اند. اما متاسفانه 15 
نفر از هموطنانمان هم جان خود را از دست داده اند که 7 
نفر از استان کرمانشاه، 3 نفر از کردستان، 3 نفر از لرستان 

و 2 نفر هم از استان آذربایجان غربی بوده اند.«
وی به افزایش تعداد مسمومین اشاره کرد و گفت: 
»علی رغم اینکه انصافا رسانه ها و شبکه های اجتماعی تالش 
خوبی برای اطالع رسانی انجام دادند، ولی ما بازهم شاهد 
افزایش تعداد مسمومین بودیم. آنچه درحال حاضر اهمیت 
دارد، بحث پیشگیری است که مردم عزیز باید کمک کرده 

و به این توصیه ها عمل کنند.«
کولیوند تصریح کرد: »باالخره این قارچ ها ممکن است 
در دشت و کوه و کوهپایه ها، پس از بارش باران و ایجاد 
رعد و برق تولید شود ولی مردم عزیزمان نباید به راحتی از 
این قارچ ها استفاده کنند. تشخیص قارچ سمی از غیرسمی 
حقیقتا کار ساده ای نیست که هرکسی موفق به انجام آن 
شود. مردم باید از خرید قارچ های کوهی و فله ای که 
معموال هم به صورت دست فروشی فروخته می شود، جدا 
خودداری کنند و اگر هم نیاز به استفاده از قارچ دارند، 
حتما از مراکز معتبر و به صورت بسته بندی شده تهیه کنند.«

سرپرست سازمان اورژانس در ادامه این 
گفت وگو به عالئم مسمومیت در اثر مصرف 
قارچ سمی اشاره کرد و گفت: »عالئم شایع 
مسمومیت با قارچ سمی، ایجاد تهوع، استفراغ، 
دردهای شکمی، دلیپیچه، ضعف و بی حالی، 
زردی و در نهایت کاهش سطح هوشیاری 
است و در مواردی که وضعیت بیمار بدتر 
می شود، بیمار دچار تشنج و کما می شود. 
توصیه ما به مردم عزیزمان این است که اگر 
هرکسی به هردلیل از قارچ سمی استفاده کرد 
و دچار چنین عالئمی شد، هرچه سریع تر و 
بدون فوت وقت، خودش را به مراکز درمانی 
برساند چرا که در این مورد، سرعت دریافت 
خدمات درمانی بسیار تاثیرگذار است.« وی 
اثرات بدی روی کبد  افزود: »قارچ سمی 
می گذارد و بالفاصله کبد را از کار می اندازد. 
بنابراین بسیار مهم است که مردم مبنا را بر 
پیشگیری بگذراند تا انشاله دچار مشکل نشوند 
ولی اگر به هرصورت به دلیل مصرف قارچ 
سمی دچار عالئم مسمومیت با قارچ شدند، 

در مراجعه به مراکز درمانی درنگ نکنند.«
رئیس اورژانس کشور در واکنش به این فرضیه که گفته 
می شود امسال قارچ های سمی تحت تاثیر عوامل ناشناسی 
دچار تغییراتی مثل جهش ژنتیکی شده و سم آنها قوی تر 
شده است، اظهار داشت: » درکردستان و کرمانشاه قارچ هایی 
که باعث مسمومیت هموطنان عزیزمان به آزمایشگاه های 
تخصصی ارسال شده و نوع قارچ هم مشخص شده است 
اما هنوز نمی توانیم فرضیه های موجود را رد یا تایید کنیم. 
الزم است که به پیگیری های خودمان ادامه دهیم. ضمن 
اینکه کارشناسان مربوطه به خصوص در دستگاه هایی که 
در این موضوع نقش اصلی را دارند، درحال بررسی و 
مطالعه هستند. ازجمله کارشناسان جهاد کشاورزی درحال 
انجام آزمایش های الزم هستند، سازمان پدافند غیرعامل 
هم کامال فعال است و درحال پیگیری موضوع هستند، 
مباحثی که درجهت کنترل و پیشگیری از گسترش دامنه 
موضوع است را به همه مراکز درمانی، شبکه ها  خانه های 

بهداشت ارسال شده که مردم را آگاه کنند.«
کولیوند در پایان خاطرنشان کرد: »درهرصورت ما با 
این پدیده مواجه شده ایم و باید دقت کنیم و از تکرار آن 
پیشگیری کنیم ولی به هرحال طبیعی است که به نتیجه رسیدن 

کامل مباحث کارشناسی موضوع، قدری زمان گیر است.«

افزایش تعداد زوجین نابارور
عامل موثر کاهش نرخ موالید

جمعیت  رشد  نرخ  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
کشور را 1.6 درصد دانست و گفت: »برای حمایت از 

یابد.« افزایش  باید  بیمه ها  نابارور سرانه  زوجین 
محمدنعیم امینی فرد با یادآوری وجود 3 میلیون زوج 
نابارور در کشور با انتقاد از اینکه بیمه ها حمایت مناسبی 
از زوجین نابارور ندارند، گفت: »به دلیل عدم اختصاص 
سرانه اندک به بیمه ها و تکالیف زیاد آنها از توانمندی 
کافی برخوردار نیستند و نمی توانند هزینه درمان پایدار 
را متقبل شوند.« نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای 
اسالمی، افزود: »هر چند هزینه درمان ناباروری در مقیاس 
اقتصاد  سرانه  متوسط  مقابل  در  اما  است  پایین  جهانی 
بسیار  ناباروری  داروهای  زیرا  است  باال  بسیار  کشور 
ادامه  وی  نیستند.«  بیمه ها  پوشش  تحت  و  گران قیمتند 
مانند  مختلف  روش های  و  جراحی ها  سویی  »از  داد: 
اهدای جنین تحت پوشش بیمه نیستند و علت آن عدم 

است.« بیمه ها  توانمندی 
یادآوری سرانه  با  نماینده مردم در مجلس دهم   این 
اندک و ناچیز بیمه ها، تصریح کرد: »بیمه ها با این سرانه 
افزایش  از سویی  کنند و  انجام وظیفه  اندک نمی توانند 
تکالیف و وظایف زمینه بروز مشکالت زیادی را برای 
آنها فراهم کرده است؛ برای حمایت از زوجین نابارور 
نیاز است مانند اغلب کشورها سرانه بیمه ها را افزایش 
داد. البته تمامی جمعیت روستایی تحت پوشش رایگان 
بیمه قرار دارند و همچنین تنها 2 درصد کارکنان دولت 
را دولت  مابقی  5 درصد  پرداخت می کنند و  بیمه  حق 
متمرکزی  »البته ردیف های  افزود:  امینی فرد  می پردازد.« 
در راستای اجرای سیاست های جمعیتی برای حمایت از 
زوجین نابارور پیش بینی شده است و بر اساس آمار 85 
درصد تعرفه دولتی را می توان از این طریق تامین کرد 
ناپایدار  منابع  به  توجه  با  البته  است  مهمی  گام  این  که 
بیمه ها تا زمانی که نرخ مشارکت مردم در بیمه به نرخ 
معقولی نرسد نباید امیدی به رفع مشکالت بیمه ها داشت.«

اینکه  بیان  با  دهم   در مجلس  ایرانشهر  مردم  نماینده 
بلوک های  توسعه  برای  جدی  تالش  بهداشت  وزارت 
زایمانی داشته است، گفت: »بخشی از درمان ناباروری 
در این بلوک ها انجام می شود.« عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی  با تاکید بر اینکه افزایش 
سن ازدواج عاملی موثر در بروز ناباروری است، تصریح 
کرد: »عوامل اقتصادی و فرهنگی در افزایش سن ازدواج 
موثر بوده و از سویی ازدواج ها نیز ناپایدار است.« امینی فرد 
با انتقاد از اینکه جمعیت کشور به سرعت به سمت پیری 
پیش می رود، افزود: »نرخ رشد جمعیت حدود 1.6 درصد 
است؛ به طور قطع افزایش تعداد زوجین نابارور زمینه 

کاهش نرخ موالید را فراهم می کند.«

شناسایی۱۰ مورد ابتال به 
تب کریمه کنگو در کشور 

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
بیماری  شیوع  وضعیت  آخرین  تشریح  ضمن  بهداشت 
تا   100 بین  »ساالنه   گفت:  کشور،  در  تب کریمه کنگو 
150 مورد از ابتال به بیماری تب کریمه کنگو در کشورمان 
ابتال  مورد   10 کنون  تا  هم  امسال  می کنیم.  شناسایی 
فرد  به فوت  منجر  مورد هم  که یک  کرده ایم  شناسایی 
تب کریمه کنگو  بیماری  که  کرد  توجه  باید  است.  شده 
درمان دارویی دارد، اما اثرگذاری این درمان دارویی به 
دارویی  درمان  دارد و  بستگی  بیماری  مرحله تشخیص 
هم درمان قطعی و 100 درصد نیست. محمدمهدی گویا 
درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری تب کریمه کنگو در 
کشور، گفت: »بیماری تب کریمه کنگو بیماری است که 
معموال از فصل بهار آغاز می شود و با آغاز زمان زایمان 
بیان  با  پیدا می کند.« وی  دام ها، موارد شیوع آن شدت 
اینکه این بیماری از سه طریق می تواند به انسان منتقل 
شود، افزود: »در صورتی که کنه  موجود روی بدن دام، 
روی بدن انسان قرار گیرد و انسان را بگزد، فرد را به 
بیماری تب کریمه کنگو مبتال می کند که این راه شایع ترین 
دیده  کسانی  در  معموال  ابتال  نوع  این  است.  ابتال  راه 
می شود که مستقیما با دام ها سروکار دارند،  دام نگهداری 
ذبح  را  دام  زندگی شان  و محیط  منزل  در  یا  و  می کنند 
کشتارگاه ها  در  که  افرادی  قصاب ها،  همچنین  می کنند. 
یا دامداری ها کار می کنند و کسانی که دام را بدون اینکه 
می کنند،  تهیه  غیرمعتبر  منابع  از  باشند  داشته  اطمینان 
ممکن است از این طریق به بیماری تب کریمه کنگو مبتال 
بیماری،  این  انتقال  دوم  »شکل  داد:  ادامه   شوند.«گویا 
که  وقتی  می افتد.  اتفاق  دام  آلوده  ترشحات  طریق  از 
کسی دام را ذبح می کند، ممکن است ترشحات خونی 
یا ترشحات بدن دام، در دهان، چشم یا مخاطش بریزد 
و فرد به این بیماری مبتال شود. راه سوم انتقال بیماری 
تب کریمه کنگو نیز می تواند در بیمارستان اتفاق افتد. بر 
همین اساس فردی که به این بیماری مبتال می شود، باید 
در شرایط بسیار ایزوله نگهداری شود، تحت درمان قرار 
گیرد و پزشک و پرستار باید مراقب باشند که خودشان 

مبتال نشوند و احتیاطات حفاظت فردی را انجام دهند.«

اخبــار

هنوز نمی توان فرضیه های موجود را رد یا تایید کرد

موضوع  آیین نامه »توسعه همکاری بیمارستان ها با دانشکده های پرستاری 
و مامایی« که از آن به عنوان »تربیت پرستار بیمارستانی« یاد می شود، دوباره 
محل بحث سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت قرار گرفته است؛ 
طرحی که گروهی بر توقف آن تاکید دارند و گروه دیگر تاکید می کنند 

خبری از لغو نیست، بلکه طرح اصالح می شود.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، هفته گذشته اصغر دالوندی  رئیس 
سازمان نظام پرستاری  اعالم کرد که اجرای آیین نامه  »توسعه همکاری 
بیمارستان ها با دانشکده های پرستاری و مامایی برای تربیت دانشجو«  متوقف 
شده است. به گفته وی، از سال آینده ظرفیت پذیرش دانشجویان پرستاری 
صرفا از طریق کنکور سراسری و اختصاص یک کد به هر دانشکده همانند 

پذیرش سابق انجام می شود.
این طرح از سال ۹۴ مطرح شده است و طبق آن بیمارستان های منتخب 
می توانند دانشجویان ممتاز دانشکده های پرستاری را برای فعالیت در دوره 
کارورزی جذب کنند. این بیمارستان ها در نهایت محل خدمت آینده این 
دانشجویان می شوند. این طرح در ابتدا با مخالفت سازمان نظام پرستاری 
روبرو شد، اما در نهایت بازنگری شد و با اصالحاتی در برخی دانشگاه های 
علوم پزشکی به مرحله اجرا رسید. نقطه اشتراک گفته های موافقان و مخالفان 
این طرح، اجرای نادرست آن بود که منجر به تغییر شرایط ورود دانشجویان 

ممتاز به بیمارستان های منتخب شد.
مشاور عالی رئیس کل سازمان نظام پرستاری  درباره جزئیات جلسه  
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاری و برد پرستاری 
در زمینه وضعیت اجرای این آیین نامه توضیح داد و گفت: »در جلسه ای 
که با معاونت آموزشی وزارت بهداشت و برد پرستاری برگزار شد، برخی 
به دنبال ادامه طرح قدیمی بودند، اما سازمان نظام پرستاری اعالم کرد که 
این طرح کارایی الزم را ندارد. گزارش هایی در این زمینه دریافت شده 
که نشان می دهد در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی نه تنها دانشجو 
بورس نشده، بلکه از هر دانشجو نیز شش میلیون تومان دریافت شده است. 
در دانشگاه دیگری نیز مشخص شد که نیازی به این پرستاران نداشته اند. 
عالوه بر آن گزارش های زیادی نیز از نارضایتی دانشکده های پرستاری، 
دانشجویان و اعضای هیئت علمی و بیمارستان ها در این خصوص داشته ایم.«

محمد شریفی مقدم   ادامه داد:  »ما با بحث کد جداگانه در دفترچه  
کنکور مخالف بودیم. این طرح مورد آزمایش قرار گرفته، اما بازخورد 
مناسبی نداشته و هزینه های سنگینی نیز داشته است. با وجود این باید 
منتظر جمع بندی از طرف وزارت بهداشت باشیم. معاونت آموزشی نیز 
متقاعد شد که در سال جاری دانشجویی با کد جداگانه دانشجوی پرستاری 
نداشته باشیم. این موضوع تقریبا توافق اصلی جلسه بود. در حال حاضر 

در سطح کشور به جز تهران پرستار اضافه داریم؛ به همین دلیل بورسیه 
کردن دانشجوی پرستاری معنایی پیدا نمی کند.«

آیین نامه لغو نمی شود 
با وجود اینکه سازمان نظام پرستاری از تجمیع نظرات برای لغو این 
طرح می گوید، دبیرکارگروه توسعه علوم پرستاری می گوید: »اجرای این 

طرح منتفی نشده، بلکه روند اجرای آن اصالح شده است.«
 علیرضا ایرج پور با بیان اینکه اجماع نظر جامعه پرستاری درباره این 
طرح، لغو آن نیست، بلکه اجرای صحیح و اثربخش آن است، تصریح کرد: 
»با توجه به آثار مثبت این طرح برای بیمارستان ها و دانشجویان پرستاری، 
این طرح حذف نمی شود. متاسفانه این طرح سال گذشته به خوبی اجرا 
نشد. مشکل اجرا اختصاص کد دوم در دفترچه انتخاب رشته بود که نباید 
وجود داشته باشد. در جلسه ای که در این زمینه برگزار شده بود، توافق شد 
که کد دوم در دفترچه کنکور درج نشود؛ به این ترتیب دانشکده پرستاری 
از طریق کنکور دانشجو جذب می کند. بعد از آن اگر بیمارستانی متقاضی 
بورسیه کردن دانشجوی پرستاری بود، به دانشکده درخواست می دهد.« 
وی افزود: »اگر این طرح اجرا شود، دانشجویان در یک سال آخر تحصیل 
خود با فرآیندهای جاری محل تعهد خود آشنا و مسئولیت های الزم را 
نیز متقبل می شوند؛ یعنی آنها کارورزی خود را در محل خدمت آینده شان 
انجام می دهند. در حال حاضر دانش آموخته های پرستاری دو سال از طرح 
خود را در یک بیمارستان کار می کنند و ممکن است در محل دیگری به 

استخدام درآیند و به عبارت بهتر در  دوره کارآموزی در عرصه یا کارورزی 
بطور مستقل تربیت نمی شود و این طرح زمینه تربیت مستقل و در محل 

تعهد را فراهم می کند.«
سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری در ادامه اضافه کرد: »سال 
گذشته باید شرایط این کد رشته در دفترچه کنکور مشخص و جزییات آن 
به داوطلب اعالم می شد، اما این کار انجام نشده بود. بر اساس هماهنگی 
در جلسه مقرر شد سال آینده دانشگاه ها دانشجو را جذب کنند و بعد 
بیمارستان متقاضی از میان همین دانشجویان تعدادی را بورسیه کند. دانشجوی 
داوطلب نیز با علم به این که محل تعهد آینده او کجاست، داوطلب بورسیه 

در این بیمارستان ها می شود.«
ایرج پور با بیان اینکه در این طرح قدرت انتخاب محل خدمت آینده 
با دانشجو خواهد بود، افزود: »بیمارستان می تواند کارنامه دانشجو را ببیند 
و دانشجویان توانمندتر را انتخاب کند. در دوره قبلی دانشجو به صورت 
مستقیم از طریق کنکور جذب می شد و شناختی از او وجود نداشت. 
بیمارستانی که شاخص های اعتباربخشی پیش بینی شده در طرح را داشته 
باشد، می تواند تقاضای بورسیه کردن دانشجویان را مطرح کند. بعد از طرح 
این درخواست از طرف بیمارستان، دانشکده پرستاری این شاخص ها را در 
بیمارستان بررسی می کند. این بررسی از طرف کارگروه مدیریت تفاهم نامه 
انجام می شود که نمایندگانی از دانشکده پرستاری، بیمارستان، معاونت 

آموزشی و درمان دانشگاه و همچنین نظام پرستاری دارد.« 
وی تاکید کرد: »متولی اصلی آموزش به دانشجویان پرستاری، دانشکده 
است و همه آموزش های تئوری نیز در همین محل انجام می شود. کارآموزی 
متناسب با امکانات بیمارستان ولی کارورزی که در یکسال آخر تحصیل 
انجام می شود، قطعا در  بیمارستان محل تعهد دانشجو صورت می گیرد. 
دانشکده نیز می تواند از عرصه آموزشی بیمارستان متقاضی استفاده کند. 

زمان جذب این دانشحویان نیز بسته به تقاضای بیمارستان است.«
سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری  درباره چگونگی تامین مربی 
برای آموزش این دانشجویان نیز توضیح داد و گفت: »دانشکده باید برای 
این موضوع به بیمارستان مربی بفرستد،  مگر اینکه در بیمارستان پرستاران 
واجد صالحیت  شناسایی شوند تا آنها بتوانند روی فعالیت دانشجویان 
نظارت داشته باشند. همکارهای آموزشی نیز جزو نیروهایی هستند که در 
صورت تایید دانشکده، در شیفت های عصر و شب روی کار کارورزان 
نظارت می کنند. این اقدام، همکاری بیمارستان محسوب می شود، اما همه 
آموزش ها توسط سیستم نظارتی دانشکده صورت می گیرد ولی از ظرفیت های 

آموزشی بیمارستان به بهترین شکل بهره برداری خواهد شد.«

آخرین وضعیت اجرای یک آیین نامه پرستاری

طرح تربیت پرستار بیمارستانی لغو نمی شود 
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