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نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو فاش کرد

قطع ارتباط اکثر شرکت  های 
خارجی از شهریورماه

مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت خبر داد

 شناسایی 37650  نفر مبتال به 
HIV تا پایان سال 96

یادداشتی از بابک خطی

فرسنگ ها راه 
پيش از آنكه حق خسته شدن 

داشتـه بـاشيـم

رئیس انجمن داروسازان ایران خبر داد

تسویه بدهی داروخانه ها 
و شرکت های پخش دارو 

تا پایان مردادماه

روی خط سپید

 صفحه 2

سخنگوی وزارت بهداشت:

 قيمـت دارو 
و تجهيـزات پزشكی 
ارتبـاطی با ارزآزاد ندارد 

دولت اعتماد کند 
دارو را تامین می کنیم

www.sepidonline.ir

قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپيـد« تنها روزنامه پزشكی خاورميانه است
اغلب اعضای جامعه پزشكی هر روز »سپيـد« را مطالعه می کنند

»سپيـد« هر روز برای پزشكان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشكی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

 صفحه 4

»با اطمینان می گویم که اگر دولت به ما اعتماد کند و مشکل 
نقدینگی را حل کند مشکلی برای تأمین دارو نخواهیم داشت.« 
این وعده رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو است که در میانه 
نگرانی های امروزه از احتمال کمبود دارو روزنه های امید را در 
دل ها روشن می کند. وعده ای که اگر جامه عمل به خود گیرد بیم 
بحران دارویی سال های نه چندان دور را از اذهان دور می کند. 
گفت وگوی روزنامه سپید با ناصر ریاحی را در صفحه 3 
شماره امروز بخوانید

وعده رئيس اتحادیه واردکنندگان دارو

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:
مردم فریب کالهبرداران را نخورند

تامین اجتماعی وجهی در ازای صدور کارت الکترونیک 
سالمت دریافت نمی کند



سخنگوی وزارت بهداشت:

وزارت  سخنگوی  خبری  نشست 
حضور  با  گذشته  روز  بهداشت 
خبرنگاران و اصحاب رسانه در ستاد 

وزارت بهداشت برگزار شد.
نشست  این  در  حریرچی  ایرج 
خبری در ارتباط با تأثیر نرخ ارز بر 
نرخ دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین 
تعرفه خدمات اظهار داشت: »با توجه 
به سیاست دولت و مجلس مبنی بر 
تخصیص ارز با نرخ دولتی برای دارو 
و تجهیزات پزشکی، قیمت این اقالم 
ارتباطی با ارز آزاد ندارد.« وی با بیان 
اینکه رشد سبد دارویی زیر نرخ تورم در 
سال 97 خواهد بود، گفت: »98 درصد 
داروی مصرفی کشور در داخل تولید 
می شود و با تدابیر اندیشیده شده کمبود 
دارو نداریم و این مسئله مطابق روال 4 
سال گذشته و مشابه کشورهای غربی 
یعنی یک تا دو درصد حجم بازار است.« 
سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرد: 
»داروسازان، بیماران و رسانه ها در این 
زمینه نگران نباشند و جنگ روانی دشمن 

را شکست دهند.«
حریرچی در مورد موضوع حقوق و دستمزد همچنین 
تعرفه ها گفت: »روال تعرفه و دستمزد برای همه مشاغل 
مشخص است و روال دریافتی پزشکان و پرستاران 
مشابه سایر مشاغل همچون اساتید، کارمندان، کارگران و 
اصحاب مختلف است.« وی از همه پزشکان، داروسازان 
و پرستاران که علی رغم تأخیر دریافتی کارانه ها 24 
ساعته به مردم خدمت می کنند قدردانی کرد و اظهار 
داشت: »جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی مراقب 
افراد معدود متخلف باشند و البته سازمان هایی همچون 
تعزیرات نیز در این زمینه به وظیفه خود عمل می کند  
و مردم هم می توانند تخلفات را از طریق شماره 197 

اطالع دهند.«
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از 
برابر ظرفیت شرکت کننده ها در کنکور مربوطه   3.5
در  میزان  »این  افزود:  هستند،  تجربی  رشته های  به 
مقایسه با کشورهای هم سطح و حتی کشورهای غربی 
غیرعادی است که از علل آن موقعیت اجتماعی، اشتغال 
تضمین شده و یا شاید سطح درآمدی باال باشد.« حریرچی 
افزود: »فرهنگ خانواده ها نیز به صورتی بوده که با تشویق 
اجبار فرزندانشان را تشویق می کنند تا پزشک شوند 
درحالی که تعداد زیادی از این افراد عالقه چندانی به این 
رشته ندارند.« وی  با بیان اینکه این مسئله در گروه های 
تجربی بالقوه مشکل ایجاد می کند و محرومیت سایر 
رشته ها را به همراه دارد عنوان کرد: »افرادی که عالقه 
در حوزه بهداشت و درمان ندارند به این حوزه ورود 
نکنند و مواردی وجود داشته که فرد در کنکور قبول 
نشده ولی به دلیل اصرار خانواده به دانشگاه های خارج 
از کشور رفته که گاهی غیرمعتبر هستند.« سخنگوی 
وزارت بهداشت اظهار داشت: »گاهی نیز امکان تأیید 
مدرک دانشگاهی این افراد در ایران امکان پذیر نیست 
نهادهای  و  خانواده ها  لذا  می شوند  مشکل  دچار  و 

فرهنگی باید به این موضوع توجه کنند.«

حکایتمطبهاوالزامبهداشتنکارتخوان
حریرچی در ادامه با اشاره به اینکه اهرم قانونی 
برای مطب ها به کارتخوان نداریم، افزود: »در شرایطی 
که حتی در کنار جاده ها کارتخوان وجود دارد حتما 
مکان آن در مطب ممکن بوده و ما این مسئله را از 
پزشکان درخواست داریم. البته برخی در این زمینه 
کم لطفی می کنند.« وی گفت: »برخی به دلیل تخلفات 

تعرفه ای و مالیات چنین اقداماتی را انجام می دهند و در 
مورد ویزیت باالی برخی پزشکان نیز ما این موضوع 
را صریحا اعالم کردیم. البته آمار ویزیت های باال و 
غیرقانونی در شهرستان ها کمتر است و در تهران این 
آمار قابل توجه محسوب می شود.« سخنگوی وزارت 
بهداشت ادامه داد: »متاسفانه برخی از این افراد حتی 
مدعی کار خیر بوده و در نقاطی این عمل پسندیده 
انجام می دهند ولی گاهی ویزیت های غیرقانونی  را 
دریافت می کنند. در حالی که دریافت تعرفه باید طبق 
قانون برای پزشکان متخصص 38 هزار و 500 و برای 
پزشکان فوق تخصص 44 هزار تومان باشد.« حریرچی 
دچار  را  اعتماد عمومی  تخلفات  »این  کرد:  تصریح 
مشکل  با  را  جامعه  پاکدست  اکثر  و  می کند  خدشه 
البته مردم می توانند تخلفات در  مواجه می سازد که 
این زمینه را از طریق سامانه 190 به وزارت بهداشت 

اطالع دهند.«
مهاجرت  مورد  در  دقیقی  آمار  اینکه  بیان  با  وی 
پزشکان نداریم، گفت: »دو سال پیش از یک صنفی 
در یک ماهی 40 نفر برگه برای مهاجرت گرفته بودند 
که سال بعدش این میزان به 120 مورد رسید که برخی 
رسانه ها تیتر زدند که 300 درصد افزایش مهاجرت 
پزشکان را داشته ایم در حالی که این مسئله مهاجرت 
نبوده و تنها درخواست نامه بود.« سخنگوی وزارت 
به  توجه  با  می کنم  فکر  »البته  کرد:  اضافه  بهداشت 
مشکل  با  نیز  رفتن  خارج  به  خرید  قدرت  کاهش 
همراه شده باشد. ولی به طور کلی مهاجرت در رشته 
نظام  مانند سازمان  پزشکی همچون سایر دستگاه ها 
کرد:»در  تاکید  حریرچی  دارد.«  وجود  نیز  مهندسی 
با توجه  کشور کمبود قابل توجهی پزشک داریم و 
به ارائه آموزش های رایگان برای این افراد شرایط را 

به حداقل برسانیم.« 
ایرج حریرچی درخصوص میزان بهره مندی جامعه 
از لبنیات گفت: »نقش ما در این زمینه ترویجی بوده تا 
سبد مطلوب در این زمینه را تعیین و به مراجع ذیربط 
اعالم کنیم. البته باید توجه داشت از گذشته در حوزه 
لبنیات با مشکل مواجه بودیم و اکنون شیر معمولی که 
مشمول قیمت گذاری شود، وجود ندارد و شیرهای 
موجود پرچرب، کم چرب یا ... هستند.« سخنگوی 
وزارت بهداشت تاکید کرد: »لبنیات به ویژه شیر باید 
مطابق استطاعت دهک پایین جامعه فراهم باشد.« وی 

تاکید کرد: »وزارت رفاه، کمیته امداد و بهزیستی تالش 
می کنند که از طریق کمک های یارانه ای اقشار تحت 
پوشش را مدنظر قرار دهند ولی به طور کلی مردم با 
هر سطح اقتصادی باید به سبد غذایی مطلوب توجه 
کنند و مصرف میوه، سبزیجات و ترکیبات لبنیاتی و 

پروتئینی را داشته باشند.«

وضعیتمطلوبسالمتحجاج
نسبتبهسالهایگذشته

حریرچی در مورد سالمت حجاج اظهار داشت: 
»امسال سازمان حج و زیارت و جمعیت هالل احمر 
داده اند  انجام  اعزام حجاج  از  قبل  وسیعی  اقدامات 
همچنین  گرفت.  صورت  خوبی  غربالگری های  و 
گفت:  وی  شد.«  انجام  کامل  حجاج  واکسیناسیون 
»طبق گزارش واصل شده وضعیت سالمت حجاج 
نسبت به سال های گذشته خوب بوده و البته با توجه 
به سن باالی اکثر این افراد خودشان باید توصیه های 
بهداشتی و درمانی را هر چه بیشتر مورد توجه قرار 
دهند.« سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: »مصرف 
آب، اجتناب از زیاده روی در خوردن، استحمام روزانه و 
رعایت موازین بهداشتی در سالمت حجاج موضوعاتی 
است که باید مدنظرشان باشد. در مورد بیماران دیالیزی 
نیز شرایط بهداشتی مشابه کشور است و حجاج نگرانی 

در این زمینه نداشته باشند.«
این  اینکه  بر  مبنی  به سؤالی  پاسخ  در  حریرچی 
تحریم های  و  ارزی  نوسات  به  توجه  با  وزارتخانه 
ظالمانه چه تدابیری برای سالمت روان مردم اندیشیده 
است، اظهار کرد: »در شهرستان ها اوضاع مثل تهران 
نیست و اقدامات الزم البته برای سالمت روان را انجام 
می دهیم ولی در این راستا از رسانه ها گالیه مندیم 
و نباید این مشکالت را تشدید یافته برای مردم بیان 
کنند.« وی اضافه کرد:  »گاهی رسانه ها آمارهایی منتشر 
می کنند که دقیق و درست نیست و به طور مثال اعالم 
می شود که مردم ایران عصبانی ترین مردم جهان هستند 
23.8 درصدی  ولی  نیست.  این چنین  که  در حالی 
مردم کشورمان دارای مشکالت روانشناختی هستند 
که از طریق مشاوره و تغییر سبک زندگی مشکل شان 

رفع می شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت:  »در شرایط پیش 
آمده باید دست به دست هم بدهیم تا همچون دوران 

دفاع مقدس و انقالب اسالمی بتوانیم 
در مقابل دشمنان بایستیم.«

80درصدمردمتواناییتعرفه
خصوصیرابرایبستریندارند

وی در مورد راه اندازی کلینیک های 
ویژه گفت: »با توجه به استطاعت مردم 
برای دسترسی به خدمات بهداشتی و 
درمانی، وزارت بهداشت تصمیم گرفت 
این کلینیک های ویژه را گسترش دهد، 
زیرا ما می دانیم هزینه های مراجعات 
مردم به بخش خصوصی بسیار بیشتر 
حریرچی  است.«  دولتی  بخش  از 
هزار   39 از  حاضر  حال  »در  گفت: 
هزار   21 از  بیش  متخصص  پزشک 
نفر آنها به صورت تمام وقت یا نیمه 
وقت در بخش دولتی مشغول خدمت 
بهداشت  وزارت  سخنگوی  هستند.« 
نشان می دهد  »بررسی  ها  کرد:  عنوان 
در  مردم خصوصا  درصد   80 حدود 
بخش بستری توانایی پرداخت تعرفه 
با  درصد   17 و  ندارند  را  خصوصی 
این  می توانند  تکمیلی  بیمه  داشتن 
هزینه ها را تامین کنند و تنها 3 درصد از مردم هستند 
دریافت  برای  بخش خصوصی  به  مراجعه  توان  که 
»در  داد:  ادامه  دارند.« حریرچی  را  بستری  خدمات 
مورد خدمات سرپایی، روشی که قبال انجام شده بود 
به این صورت بود که بخش خصوصی تنها 15 درصد 
بیمارستانی سهم داشت، ولی در بخش  در خدمات 
سرپایی حدود 80 درصد خدمات را انجام می داد اما 
با اجرای طرح تحول سالمت این عدد به 66 درصد 
خدمات سرپایی رسید و هدف گیری ما ارائه خدمات 
برای 50 درصد با تعرفه دولتی از طریق خرید خدمت 

از بخش خصوصی است.«
وی گفت: »از همین رو گسترش کلینیک های ویژه 
را در دستور کار قرار دادیم به طوری که در حال 
حاضر 250 کلینیک در قالب 6500 نفر این خدمات 
را به مردم ارائه می دهند.« سخنگوی وزارت بهداشت 
به  ساالنه  ایرانی  هر  اینکه  به  توجه  »با  کرد:  تأکید 
مراجعه  متخصص  به  بار  دو  از  بیش  میانگین  طور 
می دهد  نشان  می  آید  دست  به  که  ارقامی  می کند، 
پرداختی های مردم در بخش خصوصی بسیار بیشتر 

از بخش دولتی است.«

میزانمجازآرسنیکبرنج
به سوالی در مورد اختالف  پاسخ   حریرچی در 
نظر وزارت بهداشت با سازمان ملی استاندارد بر سر 
میزان آرسنیک برنج گفت: »با توجه به اینکه شرایط 
مصرف برنج در کشور ما با کشورهای دیگر متفاوت 
است، بنابراین سخت گیری های ما نیز بیشتر است.« 
وی بیان داشت: »آرسنیک برنج به دو نوع آلی و غیرآلی 
تقسیم می شود که از منابع متعددی جذب ترکیبات 
گیاهی از جمله برنج می شود. با توجه به اینکه سرانه 
مصرف برنج در ایران باالست و همچنین عدم اطالع 
ما از نوع پخت این محصول به شیوه آبکش یا کته، 
ما باید حساسیت های خود را در قبال آرسنیک برنج 

مورد توجه قرار دهیم.«
به صورت  برنج  »اگر  کرد:  حریرچی خاطرنشان 
آبکش پخته شود میزان قابل توجهی از آرسنیک آن 
از بین می رود ولی ما نمی دانیم که این محصول به 
ویژه در بین اقشار فقیر و محروم جامعه به چه صورت 
پخت می شود، بنابراین مجبور به سخت گیری بر روی 

این قبیل موارد هستیم.«

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران، گفت: »در 
حال حاضر بخشی از هزینه های نازایی نیز پرداخت 
می شود و پیش نویس مصوبه ای در این زمینه تقدیم 
دولت شده است تا شورای عالی بیمه براساس آن 

تصمیم گیری کند.« 
موهبتی  طاهر  وب دا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
درخصوص پوشش بیمه ای بیماری های خاص، گفت: 
»در حال حاضر بیماری های تاالسمی، هموفیلی، ام 
اس، پیوند کلیه و دیالیز تحت پوشش بیمه قرار دارند.« 
از  نفر  اینکه در حال حاضر 64 هزار  بیان  با  وی 
بیماران خاص تحت پوشش خدمات سازمان بیمه 
سالمت هستند، افزود: »اغلب هزینه های این بیماران 

رایگان است و حدود 1050 میلیارد تومان در سال 96 
در این راستا هزینه شده است. البته در قانون بودجه 
97 تصویب شد که سه بیماری دیگر نیز در لیست 
وزارت بهداشت به عنوان بیماری خاص قرار گیرد.« 
 موهبتی درباره پوشش بیمه ای بیماری های نازایی 
نیز بیان کرد: »در حال حاضر بخشی از هزینه های 
نازایی پرداخت می شود و پیش نویس مصوبه ای در 
بیمه  عالی  تا شورای  دولت شد  تقدیم  زمینه  این 
براساس آن تصمیم گیری کند. در مورد سه بیماری 
اضافه شده نیز قرار شد از محل اعتبارات وزارت 
بهداشت تامین هزینه شود.«  مدیرعامل سازمان بیمه 
سالمت ادامه داد: »البته وقتی تصمیمی گرفته می شود، 

باید بار مالی آن نیز در نظر گرفته شود، در غیر این 
صورت انتظاراتی در فضای عمومی ایجاد می شود. 
در مورد نازایی طبق اعالم قانون گذار، باید بخشی از 
هزینه ها، تحت پوشش قرار گیرد که همین موضوع 
نیز جای بررسی بیشتر دارد، چون هزینه های این 
بیماران بسیار باالست و باید جزییات پوشش بیمه ای 

و تامین منابع دقیقا مشخص شود.«
 موهبتی درباره بیمه همگانی سالمت نیز بیان کرد: 
»بارها اعالم کردیم که هیچ تغییری در مورد بیمه 
رایگان یا همگانی سالمت ایجاد نشده و هنوز حدود 
32 تا 33 میلیون نفر از جمعیت کشور از این بیمه 
بهره مند هستند. باید توجه کرد که این بیمه مخصوص 

بیمه  سرانه  می توانند  که  کسانی  است.  محرومین 
این حق  باید  توانمند هستند،  و  کنند  پرداخت  را 
بیمه را بپردازند و بیمه همگانی سالمت را مختص 

محرومین بدانند.«  
رئیس هیئت مدیره بیمه سالمت تاکید کرد: »باید تحت 
هر شرایطی محرومین را مد نظر قرار دهیم و خدمت 
خوبی به این افراد ارائه کنیم. اگر بتوانیم در بخش دولتی 
به بیمه شدگان همگانی سالمت خدمات مناسبی ارائه 
کنیم، طبیعی است که اولویت دولت به ارائه خدمات 
در بخش دولتی خواهد بود.«  وی خاطرنشان کرد: 
»باید توجه کنیم که حوزه سالمت، حوزه مناسبی 

برای تسویه حساب سیاسی یا شخصی نیست.«

فرسنگهاراه
پیشازآنکهحقخستهشدنداشتهباشیم

بابک خطی؛ طبیب کودکان
 

تصویب الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از 9 
سال در صحن علني مجلس شاید نشانه ای از  همت مجلس ایران 
به پایان یاس برانگیز  مسکوت گذاشتن تقریبا یک دهه ای این الیحه 
بسیار ابتدایی حمایت از کودکان باشد که به هر حال مایه خشنودی 
است . از سویی عدم تصویب بررسی طرح در کمیسیون و تالش و 
همت به بارنشسته گروهی از نمایندگان برای طرح مستقیم الیحه 
در صحن علنی نیز به ترتیب شایسته تاسف و تقدیر است. اما نباید 
کسي از مسئوالن انتظار داشته باشد جامعه و فعاالن حقوق کودک 
از تصویب این الیحه به عنوان وظیفه  و با تاخیر زیاد پس از قریب 

9 سال از شوق و جامه دران به تمجید و تحسین بپردازند.
این اقدام را تنها می توان تالشی برای حفظ تتمه آبروی مجلس در 
مدعای حمایت از کودکان تفسیر کرد و البته قدردان کسانی - خصوصا 
عمده نمایندگان محترم زن مجلس- باید بود که با سیاست انتقال 
ترتیب بررسی الیحه از کمیسیون به صحن علنی مجلس باالخره 

تصویب آن را عملی کردند.
الف: در این الیحه بر همکاری های بین بخشی تاکید بسیار 
شده  که به همان اندازه که در نوشتن سهل می نماید در اجرا دشوار 
خواهد بود. در چرخه الیحه حمایت از کودکان نهادها و  ارگان های 
زیادی از بهزیستی، آموزش و پرورش، مراکز درمانی، شهرداری ها 
و دهیاری ها ، سازمان اقدامات تامینی و تربیتی گرفته تا واحدهای 
حمایت وکال و مشاوران ، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان های 
مردم نهاد باید برای رسیدن به نتیجه ، در تعاملی واقعی، عملی و منظم 
باهم باشند . تعاملی که تنها در کنف عزم و عملگرایی  واقعی تک تک 
این نهاد ها در ساختن بسترها به طور جداگانه و همکاری صادقانه 
باهم امکانپذیر است و هر لحظه ازدست دادن زمان برای ایجاد این 

هماهنگی های بین بخشی آسیب های جبران ناپذیر به دنبال دارد.
ب: فعاالن حقوق  کودک به یاد دارند و داشته باشند که این الیحه 
حاوی حداقل و کف خواسته های حفاظت از حقوق کودکان است 
و چون گذشته مطالبه گری و تالش برای افزودن موارد  الزم دیگر 

 به این الیحه را هرگز از نظر دور ندارند.
پس به دقت در ذهن ها حک کنیم که این تصویب نه پایان یک 
فرایند و برگزاری جشن موفقیت که ابتدای راهی بسیار دشوار است 
و تا به طور ملموس اثرات این نوشته های کاغذی تصویب شده در 
جامه عملی نشود،  انگار هیچ اقدامی انجام نشده است وقتی که آمار 
انواع کودک آزاری جسمی ، روحی، جنسی و سهل انگاری نسبت 
به کودکان واقعا کاهش یابد و کودکان کار به حداقل های رفاهی 

استاندارد زندگی دست یابند  و به جای انجام کار ، کودکی کنند.
تا آن روز خواندن سرودهای مهیج پیروزی ، فرستادن کارت های 
تبریک برای خود و سرمستی از تصویب صرف این الیحه ، از هرگونه 
معنی تهی و در جهت مخالف هدف اولیه  حفاظت از حقوق کودکان 

و نوجوانان است.

یادداشت
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران اعالم کرد

64هزاربیمارخاصتحتپوششبیمهسالمت

شناسایی37650نفرمبتالبهاچآیوی
تاپایانسال96

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد: »براساس 
نظام جامع مدیریت داده های الکترونیک  اچ آی وی کشور ، تا پایان 
سال 1396 مجموعًا  37650 نفر مبتال به اچ آی وی شناسایی، ثبت 
و گزارش شده است که  83 درصد آنان  را مردان و 17درصد را 
زنان تشکیل می دهند و 51 درصد موارد ثبت شده در گروه سنی 

21 تا 35 سال هستند.«
شده  شناخته  موارد  کل  از  گزارش دهی   نظام  این   اساس   بر 
تعداد 13293 نفر فوت ثبت شده است  و 15278 نفر نیز ، وارد 
مرحله ایدز ) اچ آی وی پیشرفته( شده اند .بر اساس اعالم مرکز 
مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، علل ابتال به اچ آی 
وی  در بین کل مواردی که از سال 1365 تا کنون در کشور به ثبت 
رسیده اند به ترتیب، تزریق با وسائل مشترک در مصرف کنندگان 
مواد )61.7 درصد(، رابطه جنسي )20.3 درصد( و انتقال از مادر 
به کودک )1.5 درصد( بوده و  راه انتقال در 16.3 درصد از این 

گروه نامشخص مانده است.
 الزم به ذکر است که راه انتقال 0.2 درصد از این موارد مربوط 
به خون و فرآورده های خونی در سال  های پیش از اجرای سیاست 
پاالیش صد در صدی خون سالم توسط سازمان انتقال خون است.«
این در حالی است که الگوی راه انتقال و درصد ابتالی زنان 
و مردان  در سال های اخیر تغییر کرده است به گونه ای که از کل 
موارد شناسایی و گزارش شده  در سال 1396،  32درصد موارد ثبت 
را زنان و 68 درصد آنها را مردان تشکیل می دهند  و راه احتمالی 
انتقال در 33 درصد موارد اعتیاد تزریقی ،  47 درصد روابط جنسی 
)24درصد زن و 23درصد مرد( ؛ 2درصد مادر به کودک و در 18 
درصد راه احتمالی ابتال بیان نشده است . ضمنا هیچ مورد ابتال 
جدیدی از طریق خون و فرآورده های خونی ثبت نشده است. 

همچنین از کل زنان مبتال از طریق روابط جنسی در سال 1396، 
45 درصد  موارد همسر فرد مبتال به اچ آی وی و 29درصد  نیز 
همسر فرد دارای رفتار پرخطر بوده اند. در سال 1396 راه احتمالی 
انتقال  46 درصد از مردان شناسایی شده ، اعتیاد تزریقی و 34درصد 

از این افراد ارتباط جنسی است.«

گزارش خبری

 قیمت دارو و تجهیزات پزشکی ارتباطی با ارزآزاد ندارد 
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مديرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت با بيان اينكه ۵6 دارو 
گياهی در فهرست بيمه ای کشور قرار دارند، گفت: »مشكل ما اين 
است که پزشكان اين داروها را نمی شناسند و ما در همين راستا 2 
واحد طب سنتی به کريكلوم رشته های علوم پزشكی اضافه کرديم .«
به گزارش سپيد به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمود خدادوست 
در خصوص راه اندازی سالمتكده های طب سنتی گفت: »11 سالمتكده 
طب سنتی تيپ در حال احداث داريم که 2 سالمتكده در هفته دولت 
به بهره برداری می رسد.« وی در خصوص ميزان اعتبار تخصيص يافته 
برای ساخت سالمتكده های طب سنتی اظهار داشت: »برای هر کدام 
از 11 سالمتكده در حال احداث 3 ميليارد تومان بودجه تخصيص يافته 

و اين پول به پروژه تزريق شده است.« 
وی ادامه داد: »افزون بر سالمتكده های طب سنتی، کلينيک های 
طب سنتی نيز در 17 دانشگاه علوم پزشكی که رشته محل طب سنتی 

در آنها وجود دارد  و پزشكان متخصص طب سنتی در آنها تربيت 
می شوند،  راه اندازی خواهد شد.«

مديرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت يادآور شد: »تاکنون ۵٠ 
به مردم خدمت رسانی  سالمتكده و درمانگاه طب سنتی داريم که 
می کنند.«  وی با بيان اينكه ۵6 دارو گياهی در فهرست بيمه ای کشور 
قرار دارند، گفت: »مشكل ما اين است که پزشكان اين داروها را 
به کريكلوم  راستا 2 واحد طب سنتی  ما در همين  نمی شناسند و 
رشته های علوم پزشكی ازجمله پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی، 

مامايی، تغذيه و توانبخشی اضافه کرديم.«
خدادوست ادامه داد: »افزون بر اين پزشكان دوره های بازآموزی 
نيز در زمينه طب سنتی می گذرانند همچنين دوره های کوتاه مدت 2٠٠ 
ساعته مهارتی برای پزشكان عمومی در نظر گرفته ايم که تاکنون اين 
دوره ها در دانشگاه های علوم پزشكی مشهد، همدان، ارتش، شهيد 

بهشتی و اصفهان و قم برگزار شده است.« مديرکل دفتر طب سنتی 
وزارت بهداشت يادآور شد: »تالش می کنيم با برگزاری دوره ها پزشكان 

عمومی را در زمينه طب سنتی و تجويز داروهای گياهی توانمند کنيم.«

۵۶ داروى گياهی در ليست بيمه اى كشور

وعده رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو

دولتاعتمادکندداروراتامینمیکنیم
علی اکبر ابراهیمی 

 

»با اطمينان می گويم که اگر دولت به ما 
را حل  نقدينگی  کند و مشكل  اعتماد 
کند مشكلی برای تأمين دارو نخواهيم 
اتحاديه  رئيس  وعده  اين  داشت«؛ 
ميانه  در  که  است  دارو  واردکنندگان 
کمبود  احتمال  از  امروزه  نگرانی های 
دارو روزنه های اميد را در دل ها روشن 
می کند. وعده ای که اگر جامه عمل به 
خود گيرد بيم بحران دارويی سال های 
نه چندان دور را از اذهان دور می کند.

با سپيد  ناصر رياحی در گفت و گو 
در پاسخ به اين سؤال که اگر تحريم ها 
دوباره برگردد و بحران دارويی سال 92 
اتفاق بيفتد آيا اين آمادگی در شرکت های 
واردکننده دارو و تجهيزات وجود دارد که 
با تحريم ها مقابله کند و کمبود و بحران 
به وجود نيايد؟ گفت: »نگرانی اصلی ما 
کمبود نقدينگی است و وزارت بهداشت 
هم در جريان اين مشكل است؛ بنابراين 
اگر اين مشكل را حل کنند ما راه حل 

کمبودها را پيدا می کنيم.«

باید پول در زمان مناسب به دست 
ما برسد 

وی افزود: »نبايد فراموش کنيم که دارو از 
فهرست تحريم ها مستثنا است و ما می توانيم 
با استفاده از مكانيزم های مختلفی که راهكار 
بلد  تجهيزات  و  دارو  واردکنندگان  را  آن 
توليدکنندگان  دست  به  را  پول  هستند، 
محصول برسانيم و نيازهای خود را تأمين 
نه چندان  اينكه تجربه سال های  کنيم. کما 
دور نيز در اين زمينه وجود دارد و می تواند 

به ما در اين راه کمک کند.«
رياحی اضافه کرد: »با اطمينان می گويم 
که ما مشكلی برای رساندن پول و حواله 
به توليدکنندگان خارجی و تأمين نيازهای 
خود نداريم ولی بايد پول در زمان مناسب 
به دست ما برسد. البته يک شرط اساسی 
در اين  بين وجود دارد و آن اين است که 
دولت مكانيزم های واردکنندگان را بپذيرد.«
در  دارو  واردکنندگان  اتحاديه  رئيس 
»مكانيزم ها  گفت:  مكانيزم ها  توضيح 
راهكارهای پيچيده ای نيستند. برای مثال ما 
درخواست کرديم که مقداری وجه به صورت 

اختصاصی در يكی از بانک های اروپايی که 
تا  تعامل خوبی دارد سپرده کنيم  ايران  با 
نيازی به LC و گشايش اعتبار پيدا نكنيم 
با يک تلكس  بانک  اين  نياز  تا در مواقع 
دستور پرداخت مبلغ خريد را از محل آن 
اعتبار بدهد و ديگر مشكلی برای گردش 
مالی پيدا نكنيم؛ بنابراين راه های متفاوتی 
برای اين منظور وجود دارد که اگر دولت 
طريق  اين  از  می توانيم  کند  اعتماد  ما  به 

مشكالت را حل کنيم.«
رياحی در واکنش به نامه رئيس سازمان 
غذا و دارو به شرکت های واردکننده دارو و 
مواد اوليه و تهديد آنها به قرار گرفتن در 
ليست سياه سازمان غذا و دارو در صورت 
عدم تأمين به موقع مواد اوليه و دارو در زمان 
تحريم ها، گفت: »اين نوعی تاکتيک است که 
از طرف سازمان در پيش گرفته شده ولی 
مخاطب اصلی اين نامه شرکت های خارجی 
مانند کمپانی  LGهستند که تأمين کننده مواد 
اوليه بوده و قصد دارند فروش مواد را به 
ايران قطع کنند. منتها اين روند تغييری در 

شرايط موجود به وجود نخواهد آورد.«

رئيس کميسيون سالمت اتاق بازرگانی 
مجموعه ها  اين  »متأسفانه  افزود:  تهران 
احتمال  به  که  هستند  بزرگی  شرکت های 
زياد دوباره به بازار ايران باز خواهند گشت 
و ما در گذشته نيز اين اتفاقات اين چنينی را 
شاهد بوده ايم؛ زيرا اين شرکت ها به دليل 
کيفيت و قيمت مناسب بازار ايران را در 
اختيار دارند؛ بنابراين می توان به يقين گفت 
که اين نامه خطاب به نمايندگان شرکت های 

خارجی صادر شده و نه ايرانی.«
نوشتن  به  نيازی  اينكه  بيان  با  رياحی 
ما  ديدگاه  »از  کرد:  اضافه  نبود،  نامه  اين 
شرکت های ايرانی می توانند راه هايی را برای 
اين مشكالت پيدا کنند. ولی شايد سازمان با 
اين اقدام خواسته تا اقدام پيش دستانه ای انجام 
داده باشد. ولی می توان گفت که اقدام سازمان 
غذا و دارو در اين خصوص عجوالنه بوده 
و واردکنندگان می توانستند با شرکت های 
خارجی مذاکره کرده و مشكل را حل کنند.«

افزود: »آن طور که عنوان شد اين  وی 
اقتصادی  فعاالن  طرف  از  درخواست 
مطرح بوده اما به اعتقاد ما اين اقدام نبايد 

صورت می گرفت زيرا هر بخشی نماينده 
و مسئول مربوط به خود را دارد و بايد از 
آنها می خواستند تا برای حل اين مشكل با 
شرکت ها مذاکراتی انجام دهند. بخصوص 
در موضوع کمپانی LG که صادرات ماد 
اوليه بطری سرم به ايران را قطع کرد که 
می توانستيم مشكل را با مذاکره حل کنيم.«

زبان تهدید به صالح نيست
رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو گفت: 
»ما اقداماتی ازاين دست را در گذشته نيز انجام 
داده ايم. برای مثال در گذشته يک شرکت 
سوئيسی صادرات محصوالت خود را به 
رئيس وقت  به اتفاق  ما  و  قطع کرد  ايران 
شيبانی(  دکتر  )آقای  دارو  و  غذا  سازمان 
آنها  مذاکرات  در  و  رفتيم  کشور  اين  به 
را قانع کرديم که اين محصوالت مصرف 
انسان دوستانه دارد و مشكل حل شد. روش 
مذاکره و حل مشكل هم به اين طريق بود 
که از يک شرکت اتريشی نامه ای به شرکت 
ديگر برديم با اين مضمون که اگر ايرانی ها 
نتوانند پول را پرداخت کنند ما آنها را تضمين 

می کنيم و با اين ترفند توانستيم نياز خو 
را تأمين کنيم؛ بنابراين امروز هم می توانيم 
مسئوالن  ولی  کنيم  حل  را  اختالفات 
سازمان زبان تهديد را صالح می دانند.«
وی در پاسخ به اينكه چرا شرکت های 
خارجی بازار ايران را ترک می کنند؟ گفت: 
»خوشبختانه تا امروز بازگشت تحريمی 
اتفاق نيفتاده که شرکتی مجبور به ترک 
کاری  حوزه  در  ولی  شود  ايران  بازار 
اين  از  قبل  که  کمپانی هايی  هستند  ما 
به صورت اعتباری با ما معامله می کرد و 
جنس برای ما می فرستاد ولی امروز اعالم 
کرده اند که زمان ثبت سفارش بايد مبلغ 
قرارداد پرداخت شود و در تماس با ما 
اعالم می کنند که اگر تحريم ها بازگردد 
راه انتقال پول بسته خواهد شد و آنها 
پيدا  دسترسی  پول خود  به  نمی توانند 
کنند. البته آنها اعتبار شرکت های ايرانی 
را قبول دارند و ما سعی خواهيم کرد تا 
در مذاکرات با اين شرکت ها راهكاری 

برای اين مشكل پيدا کنيم.«
رياحی با اشاره به حذف ارز دولتی 
مواد اوليه و واسطه ای برخی محصوالت، 
گفت: »امروز ارز مورد نياز برای تأمين 
مواد اوليه عام مانند مواد واسطه ای و مواد 
اين  دليل  و  شده  حذف  کارخانه ها  اوليه 
اتفاق هم اين است که اين مواد با ارز 42٠٠ 
تومانی وارد می شدند و زمانی که توليد اتفاق 
می افتاد اين محصوالت را صادر می کردند 
و ارز حاصل از اين روند را در بازار آزاد 
می فروختند و اين منجر به گردش ارز در 
بازار و به دست آوردن سودهای کالن برای 
برخی شده بود که شبهاتی را هم ايجاد به 

وجود آورد.«
وی ادامه داد: »اما اين اتفاق برای دارو 
نيفتاد و اختيار تصميم گيری در خصوص هر 
ماده اوليه ای که مربوط به دارو و تجهيزات 
پزشكی بود به وزارت بهداشت داده شد. 
ولی اطالعيه وزارت صمت در خصوص 
رفتن مواد اوليه و ماشين آالت به گروه دو 
اين  ارزی شبهاتی را به وجود آورد ولی 
پوشش  تحت  اقالم  برای  همچنان  استثنا 
وزارت بهداشت قرار داده شد که بايستی 
وزارت بهداشت اين توضيح را می داد که 
محصوالت اين وزارتخانه از اين بخشنامه 

مستثنا است.«

نايب رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو با بيان اينكه در صورت تحريم  انتظار 
می رود خط توليد شرکت های دارويی متوقف شود، گفت: »عمدتًا مواد اوليه 
و مواد جانبی توليدات داروی داخلی از کشور های خارجی به ويژه چين و 
هند تأمين می شود. حتی شرکت هايی که مواد اوليه دارويی توليد می کنند، 

اکثراً مواد بينابينی و حالل   ها را از کشور های 
ديگر وارد می کنند.«

به گزارش سپيد، اميرحسين معينی  زندی 
شرکت  های  از  بسياری  اينكه  بيان  با 
خارجی از شهريورماه به ايران صادرات 

نخواهند داشت، افزود: »برخی از شرکت های 
هندی به خريداران ايرانی گفته اند بانک های هند به آنها 

دستور داده از ششم آگوست، 1۵ مرداد، به بعد هيچ تراکنش مالی با 

شرکت های ايرانی انجام ندهند تا ببينند وضعيت تحريم های احتمالی چه 
خواهد شد. کره ای ها نيز اعالم کرده اند پس از ماه نوامبر به بعد نمی توانند 
از شرکت های ايرانی پول دريافت کنند و از آنها خواسته  اند اگر قصد خريد 
دارند تا پيش ازاين تاريخ اقدام کنند. شرکت های خصوصی چين  نيز که با 
آمريكايی ها مراوده مالی دارند، عالقه ای به همكاری با 
ايران ندارند؛ به طوری که پس از صحبت های 
که  را  پولی  آمريكا  رئيس جمهور 
شرکت  های ايرانی برای معامالت 
حواله کرده بودند، عودت دادند. 
شرکت  های اروپايی نيز برای 
دريافت پول از ماه نوامبر به 
و  کرده اند  نگرانی  ابراز  بعد 

سفارش های بعد از ماه نوامبر را نمی پذيرند.«
معينی  زندی با ابراز نگرانی از شروع تحريم  ها، به »شرق« گفت: »شنيده می شود 
مقدار دپوی کشور در مقايسه با سال گذشته کمتر است. اين در حالی است 
که شرايط کنونی پيش بينی پذير بود و ماه هاست شرکت های دارويی درباره 
شروع تحريم ها به دولت هشدار داده اند اما متأسفانه اقدامی در اين زمينه 
انجام نگرفت يا اگر هم اقدامی انجام شده، آن را اعالم نكرده  اند. دولت 
بايد با در  نظر  گرفتن شروع تحريم  انبارهای دارويی خود را پر می کرد و 
شايد حاال ديگر برای اين کار دير شده باشد، به اين خاطر که مراحل خريد 
و تأمين دارو و مواد اوليه دست کم سه تا چهار ماه طول می کشد. البته اگر 
دولت تنخواه ريالی در اختيار شرکت ها قرار دهد و ارز الزم را نيز تهيه کند، 
شايد با توجه به اعتبار شرکت های واردکننده و توليد کننده ايرانی بتوان برای 

شش ماه دارو و مواد اوليه مورد نياز کشور را تهيه کرد.«

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو فاش کرد

قطع ارتباط اكثر شركت  هاى خارجی از شهریورماه

اخبــار

مدیرعامل انجمن صرع ایران:

نگران كمياب  شدن دارو هستيم
مديرعامل انجمن صرع ايران درباره مشكالت تأمين داروی 
بيماران  برای  دارو  کمبود  با  »فعاًل  گفت:  صرع  بيماران 
مبتالبه صرع مواجه نيستيم اما نگرانی هايی در اين زمينه 

وجود دارد.«
به گزارش سپيد به نقل از طبنا، داريوش نسبی تهرانی 
اين است که  مبتالبه صرع  بيماران  به  ما  افزود: »توصيه 
حتی برای مدتی داروها را به مقدار بيشتر خريداری و 
ذخيره کنند تا اگر در سفر داروی خود را گم کردند يا 
به هر دليلی داروی آنها از بين رفت با مشكل تأمين دارو 

مواجه نشوند.«
وی با اشاره به اينكه دغدغه اصلی بيماران مبتالبه صرع 
تأمين دارو است، اضافه کرد: »با توجه به شرايط فعلی 
جامعه و نگرانی هايی که با توجه به بحث تحريم ها و وارد 
نشدن داروها حاکم شده، اين مسئله برای بيماران مبتالبه 
صرع بسيار نگران کننده است چراکه استرس و اضطراب 

موجب افزايش شدت تشنج در اين افراد می شود.«
مديرعامل انجمن صرع ايران تأکيد کرد: »به نظر من 
مسئوالن وزارت بهداشت اگر در اين زمينه مطمئن هستند 
که می توانند داروهای الزم را برای بيماران فراهم کنند بايد 
اين اطمينان را به بيماران بدهند که مشكلی برای دارو به 

وجود نخواهد آمد.«
نسبی تهرانی يادآور  شد: »اگر مسئولين وزارت بهداشت 
بدانند که احيانًا مشكلی در تهيه برخی از داروها چه در 
زمينه توليد داخلی يا واردات به وجود خواهد آمد از اآلن 
بايد تمهيدات الزم را در جهت فراهم کردن اين داروها 
چه از نظر توليد يا ذخيره سازی آن به بيماران ارائه دهند 
و با توجه به اينكه در امر حيات اين افراد مصرف داروها 
ضروری است بايد حداقل برای يک سال آينده داروهای 

مربوط به صرع را در اختيار اين افراد قرار دهد.«
وی با تأکيد بر اينكه نگرانی و استرس می تواند حمالت 
تشنج و صرع را در اين بيماران افزايش دهد، عنوان می کند: 
»در حال حاضر مشكل و دغدغه اصلی اين بيماران تأمين 
گرانی  بسيار  قيمت  داروها  از  برخی  چراکه  است  دارو 

دارند و افراد برای تهيه آنها با مشكل مواجه می شوند.«

رئیس انجمن داروسازان ایران خبر داد:

تسویه بدهی داروخانه ها و شركت هاى 
پخش دارو تا پایان مردادماه

سرانجام با پادرميانی کميسيون بهداشت مجلس، داروسازان 
به بخشی از خواسته خود خواهند رسيد و تأمين اجتماعی 
قول داد که تا پايان مرداد بدهی داروخانه ها و شرکت های 

پخش دارو را تسويه کنند.
به گزارش سپيد به نقل از فارس، محمدباقر ضيا، رئيس 
به جلسه روز کميسيون  اشاره  با  ايران  انجمن داروسازان 
بهداشت مجلس با مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی اظهار 
مكرر  گاليه های  و  متوالی  شكايت های  دنبال  »به  داشت: 
انجمن داروسازان ايران در خصوص تأخير پرداخت مطالبات 
داروخانه ها و توصيه مؤکد رياست مجلس شورای اسالمی به 
کميسيون بهداشت مجلس جهت رسيدگی به موضوع، روز 
گذشته کميسيون بهداشت مجلس با دعوت از مديرعامل 
انجمن  دبير  اينجانب و سجادی  اجتماعی،  تأمين  سازمان 

داروسازان ايران تشكيل جلسه داد.«
وی ادامه داد: »در اين جلسه، مستندات مربوطه از سوی 
تبعات  و  عوارض  و  مطرح  ايران  داروسازان  انجمن  دبير 
طوالنی شدن پرداخت های سازمان تأمين اجتماعی تشريح 
شد و پس از بحث های طرفين، مديرعامل تأمين اجتماعی 
ضمن محق دانستن اعتراض داروسازان به مشكالت ناشی 
از تأخير پرداخت مطالبات و تأکيد بر تالش سازمان به حل 
موضوع، قول تسويه بدهی سال 96 را در مردادماه دادند.«

رئيس انجمن داروسازان ايران افزود: »البته در ادامه اصرار 
مسئولين انجمن داروسازان ايران به حل ريشه ای موضوع 
مقطعی،  راه حل های  به  داروسازان  رضايت  عدم  اعالم  و 
پيگيری مسئله  بهداشت قول  شهرياری رياست کميسيون 

تا حصول پرداخت مرتب بدهی ها را دادند.«
سوی  از  ديرکرد  پرداخت  به  ضرورت  اشاره  با  ضيا 
داروسازان  انجمن  »مسئولين  افزود:  بيمه گر  سازمان های 
گردش  در  سرمايه  و  نقدينگی  حذف  به  عنايت  با  ايران 
شخصی داروسازان بر اثر تأخير پرداخت ها نسبت به احتمال 
وقفه در تأمين داروهای موردنياز هشدار داده و خواستار 
آن شدند که برابر تأکيد قانون، خسارت ديرکرد مطالبات 

پرداخت شود.«



مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی:

به دنبال مصوبه شورای عالی بیمه در سال 95  
قرار بر این شد که دو سازمان بیمه خدمات 
سالمت و تامین اجتماعی با وحدت رویه اقدام 
به حذف تمام دفترچه های بیمه و صدور کارت 
هوشمند الکترونیک کنند، ضمن اینکه اجرای 
پرونده الکترونیک سالمت در جهت تسهیل 
روند ارائه خدمات درمانی از جمله مواردی 
بود که در برنامه ششم توسعه نیز بدان تاکید 

شده است.
نبودن  فراهم  و  اعتبارات  کمبود 
زیرساخت های الزم از عللی بوده که تاکنون 
شده  بیان  طرح  این  اجرای  در  تاخیر  برای 
است. با توجه به اینکه مردم همچنان در انتظار 
اجرای این طرح هستند بارها افرادی با اطالع 
از عطش موجود در جامعه برای تحقق این 
مطالبه ملی با ادعای همکاری با این سازمان 
اقدام به سوءاستفاده مالی از افراد تحت پوشش 
این سازمان کرده اند، کما اینکه  در روزهای 

از سوی  این روند  بر تکرار  نیز اخباری مبنی  اخیر 
تعدادی سودجو منتشر شده که به بهانه اجرای طرح 
حذف دفترچه بیمه سازمان تامین اجتماعی و صدور 
کارت های طالیی و هوشمند با دسترسی به اطالعات 
تعدادی از افراد تحت پوشش این سازمان از طریق 
و  کرده اند،  وجوهی  دریافت  به  اقدام  تلفنی  تماس 

در  مبلغی  هیچ  سازمان  این  که  است  در حالی  این 
ازای ارائه این نوع خدمات از مستمری بگیران خود 

دریافت نمی کند.
به گزارش خانه ملت، سیدتقی نوربخش در واکنش 
به انتشار خبری مبنی بر تماس تلفنی سودجویان با 
بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 

در قالب شرکت های درمانی برای ارائه کارت هوشمند 
درمان تأمین اجتماعی در ازای دریافت وجه در روزهای 
اخیر، گفت: »این موضوعی است که بارها در رابطه 
داده  هشدار  سازمان  عمومی  روابط  سوی  از  آن  با 
شده است، چرا که هیچ وجهی در ازای ارائه این نوع 

خدمات توسط تامین اجتماعی دریافت نمی شود.«

وی در تشریح روند اجرای طرح الکترونیک 
سالمت برای جمع آوری دفترچه های بیمه درمانی 
صدور  برای  هنوز  »ما  یادآورشد:  سازمان  این 
اما  نکرده ایم،  اقدام  سالمت  الکترونیک  کارت 
پوشش  تحت  ملکی  مراکز  در  می توانند  افراد 
این سازمان که نسخه الکترونیکی در حال تولید 
است یا مراکز طرف قرارداد آن با ارائه کد ملی 
که آیدی هر فرد محسوب می شود از خدمات 

این سازمان بهره مند شوند.«
تصریح  اجتماعی،  تامین  سازمان  مدیرعامل 
کرد: »جمع آوری دفترچه های درمانی زمانی انجام 
می شود که بخواهیم کارت الکترونیک سالمت 
در  کنونی  شرایط  در  اینکه  ضمن  کنیم،  صادر 
مراکز ملکی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 
نیازی به ارائه دفترچه درمانی نیست و بیماران 
آن مرکز  تمام خدمات  از  ملی  ارائه کد  با  تنها 
بهره مند خواهند شد.« گفتنی است بیمه شدگان 
و بازنشستگان تامین اجتماعی باید اخبار اقدامات 
این سازمان را تنها از طریق پایگاه اطالع رسانی تامین 
اجتماعی به نشانی www.tamin.ir، پیگیری کرده و 
یا قبل از اتخاذ هر تصمیمی برای پرداخت هزینه هایی 
که به بهانه ارائه خدمات این سازمان از آنها مطالبه 
می شود با شماره 1420مرکز ارتباطات مردمی تامین 

اجتماعی تماس حاصل کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  بابیان اینکه 
سودجویان فعال در ناصرخسرو و برخی داروخانه ها 
تاثیر تحریم ها بر حوزه دارو  پیرامون  بر شایعاتی 
باید  بهداشت  »وزارت  کرد:  تاکید  می زنند  دامن 

نظارت دقیقی بر این بازار داشته باشد.«
حسینعلی شهریاری در واکنش به دو اظهارنظر 
مختلف مسئوالن حوزه سالمت در مورد بودن یا 
نبودن دارو و تجهیزات پزشکی در لیست تحریم ها 
گفت: »ما در گذشته نیز مشکالتی را در زمینه تامین 
دارو و تجهیزات پزشکی در زمان تحریم داشتیم، 
اما امیدواریم که این بار وزارت بهداشت و درمان 
به طوری این بازار را مدیریت کند تا اتفاقاتی که 

در دوره قبل تحریم ها افتاده بود، نیفتد.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: »البته وقتی دشمنان اقدام به تحریم ایران 
کنند، این درست است که گفته شده غذا و دارو 
در لیست تحریم ها قرار نمی گیرد، اما در عمل اگر 
بازار دارو و تجهیزات پزشکی به خوبی مدیریت 

اینکه  نشود، قطعا دچار مشکل خواهیم شد، کما 
در گذشته نیز در پی اعمال تحریم ها با مشکالتی 

در این حوزه مواجه شدیم.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد وجود 
شایعاتی مبنی بر تاثیر تحریم ها بر حوزه سالمت که 
عامل ایجاد نابسامانی در بازار دارو بوده است تصریح 
کرد: »هم اکنون مسئوالن وزارت بهداشت و درمان 
باید نظارت دقیقی بر وضعیت بازار دارو داشته باشند، 
چرا که در شرایط کنونی نه تنها سودجویان فعال در 
ناصرخسرو بلکه متاسفانه برخی از داروخانه ها هم 
با ترویج این شایعات به مشکالت موجود در حوزه 

دارو و تجهیزات پزشکی دامن زده اند.«
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
شایعات  ترویج  علل  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
از سوی سودجویان فعال در ناصرخسرو و برخی 
برخی  »آنچه مسلم است  یادآور شد:  داروخانه ها 
سودجویان با سوءاستفاده از شایعات ایجاد شده اقدام 
به گران فروشی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی 

می کنند و چنانچه مسئوالن حوزه سالمت به این 
این  بر  دقیقی  نظارت  و  نکرده  رسیدگی  موضوع 

بازار نداشته باشند، قطعا وضعیت نگران کننده ای در 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد خواهد شد.«

گفت:  مجلس  ودرمان  بهداشت  کمیسیون  عضو 
داروسازان  برای  نقدینگی  تامین  عدم  »درصورت 
با شکست روبه رو شده و مشکالت  حوزه دارو 

حادی به وجود می آید.«
عباسعلی پوربافرانی با اشاره به اینکه بسیاری از 
خدمات درحوزه سالمت از جمله دارو درمقایسه با 

سایر کشورها ارزان قیمت است، گفت: »ارزانی قیمت 
در تولید داروهای داخلی سبب افزایش قاچاق به 
خارج می شود، ضمن اینکه برخی خدمات درحوزه 
دارو پایه و مبنای خاصی نداشته و ممکن است در 
تهیه دارو برخی با سوء استفاده و به بهانه استفاده 
شخصی در گام اول دارو را انبار و پس از آن قاچاق 

کنند؛ البته در حال حاضر درخصوص برخی داروها 
به ویژه داروهای گران قیمت و خاص مشکالتی 

ویژه وجود دارد.«
اسالمی،  نایین درمجلس شورای  مردم  نماینده 
داروهای  برای واردات  اینکه مجوزی  به  اشاره  با 
دارای مشابه داخلی وجود ندارد، افزود: »متاسفانه 
به دلیل نداشتن مجوز جهت واردات، قاچاق برخی 
دارو افزایش پیدا می کند، زیرا پزشک باید به این 
مسئله توجه کند که درپروتکل دارویی کدام دارو 
وجود داشته و چه دارویی دچار کمبود شده است؛ 
بنابراین اگر پزشکی دارویی را تجویز کرد که برای 
درمان بیمار حیاتی است، باید برای تامین دارو همه 

شرایط الزم فراهم شود.«
وی با بیان اینکه درخصوص سایر داروها شرایط 
قابل قبولی به جهت میزان تولید آن و ذخیره در 
انبارها وجود دارد، تصریح کرد: »اما در حال حاضر 
داروسازان به دلیل عدم پرداخت مطالبات در تامین 
مواد  اولیه دچار مشکل شده و نقدینگی الزم را برای 
تولیدات داخلی ندارند، این مسئله در دفعات مداوم 
در کمیسیون بهداشت و درمان با مسئوالن ذی ربط 
رایزنی شده و درصورت عدم تامین نقدینگی برای 

داروسازان حوزه دارو با شکست روبه رو شده و 
مشکالت حادی به وجود می آید؛ اینکه درشرایط 
فعلی جامعه بخواهیم حوزه دارو را درگیر با مسائل 
ارز و نوسانات اقتصادی کنیم نه تنها هیچ تاثیری 
درحل مشکالت این جامعه ندارد، بلکه شرایط حوزه 

سالمت را حاد تر می کند.«
تاکید  با  دهم،  درمجلس  مردم  نماینده  این 
بیمه گر  های  سازمان  در  منابع  مدیریت  براینکه 
در اولویت راهکارها برای حل مشکالت قرار دارد، 
گایدالین ها  براساس  که  گفته شده  »بارها  گفت: 
بالینی تجویز دارو انجام نمی شود،  و راهنماهای 
بنابراین اگر این مسائل مورد توجه قرارگرفته و 
بیمه ها  تمامی  طورحتم  به  شود،  مدیریت  منابع 
داشته  بهتری  عملکرد  درپرداخت ها  می توانند 
الکترونیک  زیرساخت های  اینکه  ضمن  باشند؛ 
فراهم شود می توان اعتبارات و منابع را مدیریت 

کرد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: 
حوزه  شرایط  تغییر  به  نسبت  اکنون  هم  از  »اگر 
دارویی کشور اقدام نشود، باید منتظر هر اتفاقی 

پس از اعمال تحریم ها دربخش دارو بود.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:

مدرک دانشگاهی تنها مالک 
فعالیت پرستاران نباشد

اینکه  بیان   با  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
پرستاران نباید با هر سطحی از مهارت و تنها به دلیل داشتن مدرک 
ایجاد شورای هماهنگی  دانشگاهی وارد مراکز درمانی شوند، 

صدور پروانه صالحیت حرفه ای را ضروری دانست.
حیدرعلی عابدی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ایجاد 
شورای هماهنگی صدور پروانه صالحیت حرفه ای در استان ها 
برای تفکیک پرستاران حرفه ای و غیرحرفه ای که رئیس کل سازمان 
نظام پرستاری از آن خبر داده بود، گفت: »در تمام نقاط دنیا در 
هر کجا که به سالمت مردم اهمیت می دهند، ضوابطی وجود 
دارد که بر اساس آن، افرادی که قرار است وارد حرفه ای مرتبط 

با حوزه سالمت شوند، باید حتما از صافی هایی عبور کنند.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
»بی تردید افرادی که در دانشکده های آموزش پزشکی سطوح 
مختلف آموزشی را برای تحصیل در رشته   پرستاری می گذرانند 
اینکه  بجای  می شوند،  کارشناسی  دوره  گذراندن  به  موفق  و 
بالفاصله وارد بازار کار شوند باید از یک صافی عبور کنند که 

بدان شایستگی حرفه ای اطالق می شود.«
وی تاکید کرد: »هم اکنون باید شورایی ایجاد شود تا ضوابط 
صدور کارت شایستگی پرستاران را معین کند و بعد از اینکه فرد 
موفق به دریافت کارت شایستگی حرفه ای از این شورا شد، اجازه 
ورود به مراکز درمانی داشته باشد و در این حوزه فعالیت کند.«
عابدی یادآورشد: »تاکنون شورای هماهنگی صدور پروانه 
صالحیت حرفه ای در استان های کشور وجود نداشته است و هر 
فردی بالفاصله بعد از اینکه در رشته پرستاری فارغ التحصیل 
می شد با هر سطح از مهارت وارد بازار کار شده است که این 

روند نیاز به اصالح دارد.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
پرستاری و  معاونت  که  آنچه  پی  در  »امیدواریم  کرد:  تصریح 
سازمان نظام پرستاری تحت عنوان بررسی صالحیت حرفه ای 
که  برسیم  نقطه ای  به  نزدیک  آینده  در  بتوانیم  می کنند،  دنبال 
هر فردی تنها به این دلیل که از یک دانشکده فارغ التحصیل 
شده است تحت عنوان پرستار اجازه فعالیت در مراکز درمانی 
را نداشته باشد، مگر اینکه موفق شود بر اساس ضوابط تعیین 

شده در این حوزه کارت صالحیت حرفه ای را اخذ کند.«

خضری مطرح کرد:

مراکز معاینه فنی خودرو
محل کسب درآمد سودجویان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: »ارائه معاینه فنی نباید 
شود،  تبدیل  افراد  برخی  درآمد زایی  و  سودجویی  محل  به 
اتومبیل های هیبریدی و صفر باید از دریافت معاینه فنی معاف 
شوند.« رسول خضری در رابطه با اجرای فاز دوم طرح کاهش 
آلودگی هوا و عدم امکان ورود خودروهای فاقد معاینه فنی به 
داخل محدوده طرح ترافیک زوج و فرد گفت: »در این طرح 
ایراداتی وجود دارد که می بایست بررسی و  رفع شود، از این رو 
اجرای این طرح به نتایج مد نظر کامال نرسیده است، همچنین 
معاینه فنی نباید به محل سودجویی و درآمد زایی برخی تبدیل 
شود، خودروهایی که هیربیدی و صفر هستند نیازی به این قبیل 
این  شامل  بیشتر  درآمدزایی  برای   اما  ندارند  فنی  معاینه های 

طرح می شوند.«
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسالمی 
با  انتقاد از وضعیت حمل و نقل عمومی در شهر های ایران افزود: 
»مشکل زمانی آغاز می شود که مهمترین عامل کنترل و کاهش 
آلودگی هوا یعنی حمل و نقل عمومی در کشور تقویت نشده 
است. همه کشورهای دنیا بر توسعه وسایل حمل نقل عمومی 
تاکید ویژه ای دارند. در برنامه توسعه پنجم و ششم مقرر شده 
ناوگان  نگه داری  و  توسعه  هزینه  درصد   50 دولت  که  است 
حمل و نقل عمومی را پرداخت می کند و 50 درصد آن را نیز 
شهرداری کالنشهر های بزرگ پرداخت کنند. ما در این زمینه 

نیاز به حمایت و توسعه داریم.« 
وی ادامه داد: »تهران سه برابر میزان مساحت جغرافیایی خود 
تراکم جمعیت دارد،  این میزان جمعیت در بسیاری از کشور ها 
وجود دارد اما با مساحتی بسیار بزرگتر از تهران، ضمن اینکه 
موتور و بنزین مصرفی خودروها در آنجا یورو 5 است، ولی 
در ایران با اینکه در برنامه ششم و پنجم به آن اشاره شده بود، 

اجرایی و عملیاتی نشد.«
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: »ما باید به 
سمت خودرو های پاک و برقی حرکت کنیم، موضوع آلودگی 
هوا یک مبحث بسیار پیچیده است و بسیاری از وزارتخانه ها 
و  راه  وزارت  است،  کرده  درگیر  موضوع  این  با  را  نهادها  و 
شهرسازی، وزارت صنایع و معادن، وزارت نفت، نهادهای ریاست 
جمهوری مانند سازمان محیط زیست، و بسیاری از مجموعه های 
دیگر در این موضوع دخیل هستند و تنها یکی مجموعه نباید 
پاسخگو باشد.امیدواریم همه ارگان ها در این مبحث ورود کنند 

و با صدای واحد به نتیجه مطلوب برسیم .« 

خانه ملت

مردم فریب کالهبرداران را نخورند
تامین اجتماعی وجهی در ازای صدور کارت الکترونیک سالمت دریافت نمی کند

شماره 1266 9 مرداد 1397
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شهریاری انتقاد کرد:

موج سواری دالالن ناصرخسرو و برخی داروخانه ها بر شایعات حوزه دارو

پوربافرانی:

دولت حوزه دارو را درگیر نوسانات ارزی نکند
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آمار ابتال به هپاتیت ویروسی B در ایران تا قبل از همگانی 
شدن واکسیناسیون، بیش از 5 درصد بود اما از حدود 
26 سال پیش با گنجاندن واکسن هپاتیت B در برنامه 
واکسیناسیون نوزادان، آمار این بیماری به شدت پایین 
 B آمده است. درواقع ایران از بین کشورهای اطراف و منطقه خاورمیانه، کمترین آمار ابتال به هپاتیت
را دارد. آمار ابتال به هپاتیت C نیز در کشور حدود 0/1 درصد ذکر می شود. اگرچه شیوع هپاتیت 
B در ایران رو به کاهش است، آمار ابتال به هپاتیت C روز به روز افزایش می یابد زیرا هنوز برای 
این ویروس واکسنی تهیه نشده است. ویروس هپاتیت C به طور مرتب، ساختمان خود را تغییر 
می دهد. بنابراین حتی اگر برای مبارزه با آن آنتی بادی تولید شود، این واکسن بعد از مدتی اثر خود 

را از دست خواهدداد.
هپاتیت B؛ شایع ترین علت بیماری های مزمن کبدی

هپاتیت B، شایع ترین علت بیماری های مزمن کبدی در ایران )در بیش از 75 درصد از موارد( است. 
از آنجایی که هپاتیت در اغلب موارد تا مراحل پیشرفته بدون عالمت باقی می ماند، بیشتر افراد مبتال 
به هپاتیت مزمن زمانی به پزشک مراجعه می کنند که دچار سیروز کبدی شده و عالئمی مثل آب 
آوردن شکم، ورم پا، زردی چشم، خستگی و کوفتگی، اختالل خواب و... پیدا کرده اند. در سیروز 
کبدی، کبد فعالیت طبیعی خود را از دست می دهد و در معرض خطر سرطان قرار می گیرد. در این 
شرایط خیلی از بیماران باید در فهرست پیوند کبد قرار بگیرند. این موضوع بیانگر اهمیت پیشگیری 

از هپاتیت و انجام غربالگری های الزم است. 
C و B افراد پرخطر از لحاظ ابتال به هپاتیت

افراد پرخطر از لحاظ ابتال به عفونت های هپاتیت B و C و همچنین HIV به چند گروه تقسیم  
می شوند:

 معتادان تزریقی: طبق آمارهای موجود بیش از 30 تا 35 درصد از معتادان تزریقی به این ویروس ها 
آلوده هستند. حتی بعضی از این معتادان به طور همزمان این 3 ویروس را در خون دارند. ارائه 
سرنگ یکبار مصرف رایگان به این افراد از سوی سازمان های بهداشتی و تالش برای تبدیل اعتیاد 

تزریقی به اعتیاد خوراکی )متادون( می تواند در پیشگیری از این بیماری ها نقش مهمی ایفا کند. 
 بیمارانی که به علت نارسایی کلیه تحت همودیالیز قرار می گیرند: هرچه مدت همودیالیز 

طوالنی تر باشد، خطر ابتال به عفونت هایی مثل هپاتیت C در این افراد بیشتر می شود. 
 زنان و کودکان خیابانی: یکی از مهم ترین راه های انتقال هپاتیت B، تماس جنسی است. افرادی 
که تماس های جنسی متعدد یا شرکای جنسی متعدد دارند و همچنین هم جنس بازان یا افرادی که 
روابط جنسی غیرمتعارف دارند، برای ابتال به هپاتیت بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. در این 

موارد، استفاده از کاندوم می تواند در جلوگیری از انتقال ویروس کمک کننده باشد. 
 افراد با سابقه زندان: در این زمینه معموال ذکر می شود اگر فردی بیشتر از 3 روز در زندان  باشد 

باید حتما از لحاظ ابتال به هپاتیت بررسی شود. 
 آتشنشان ها، پلیس ها و رفتگران شهرداری: این افراد به دلیل شغل خود و تماس با مبتالیان 
به هپاتیت و انتقال بیماری درمعرض خطر بیشتری قرار دارند. برای مثال اگر در زباله های شهری، 
سوزن یا سرنگ آلوده به ویروس هپاتیت وجود داشته باشد، رفتگران با حمل این کیسه ها در معرض 
خطر تماس با سوزن قرار می گیرند. اگر این سوزن به دست فرو برود، فرد تا 20 درصد درمعرض 
خطر انتقال ویروس هپاتیت قرار می گیرد. البته این موضوع در گذشته که زباله های بیمارستانی درون 
کیسه به سطل زباله انداخته می شدند، بیشتر مطرح بود. افراد عادی نیز ممکن است بدون اطالع از 
این خطر، درپوش سرنگ را پس از تزریق روی آن قرار ندهند و به همین شکل دور بیندازند. با 
این سهل انگاری نیز رفتگران در معرض خطر آلودگی قرار می گیرند. پس حتما سرنگ را قبل از 

دور انداختن، با درپوش مخصوص بپوشانید و در جعبه محافظتی قرار دهید. 
 کارمندان کادر بهداشتی و درمانی: اگر کادر درمانی هنگام تزریق یا خون گیری و... دقت کافی 
نداشته باشند و بهداشت را به خوبی رعایت نکنند، با فرو رفتن سوزن به دست خود تا 20 درصد 

در معرض خطر آلودگی به هپاتیت قرار می گیرند.
انتقال هپاتیت از مادر به جنین و اهمیت پیشگیری از آن

در زمان گذشته، شایع ترین راه انتقال هپاتیت B در ایران از مادر به نوزاد بود اما خوشبختانه امروزه با 
اقدامات سازمان های بهداشتی، تمام خانم های باردار از لحاظ آلودگی به این ویروس تحت بررسی 
قرار می گیرند. خانم های آلوده به هپاتیت B ممکن است عالمتی نداشته باشند و خود متوجه وجود 
بیماری نشوند. در این وضعیت اگر فرد قبل از بارداری تحت بررسی قرار نگیرد، ویروس معموال به 
نوزاد منتقل می شود. این نوزادان در 90 تا 95 درصد از موارد تا پایان عمر درگیر ویروس هپاتیت 
B باقی می مانند. بنابراین آزمایش هپاتیت قبل از بارداری یا طی بارداری از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است. اگر این آزمایش مشخص کند مادر به هپاتیت مبتالست، در صورت فعال بودن 
ویروس می توان از داروهای ضدویروسی طی این دوران استفاده کرد. عالوه بر این اگر مادر به هپاتیت 
B مبتال باشد، پزشک باید طی 12 ساعت اول بعد از تولد به نوزاد واکسن هپاتیت B و همچنین 
ایمنوگلوبولین علیه هپاتیت B )HBIG( تزریق کند. از این طریق می توان تا 95 درصد احتمال 
ابتالی نوزاد را به ویروس کاهش داد. از آنجایی در این روش 5 درصد احتمال عدم پاسخگویی 
وجود دارد، نوزاد باید در 15 ماهگی مجدد از لحاظ آلودگی به ویروس هپاتیت B بررسی شود. 
در غیر این صورت ممکن است به این ویروس آلوده باقی بماند و تا سنین باال متوجه آن نشود. 

افرادی که از طریق مادر به هپاتیت B مبتال شده و در نوزادی واکسن و ایمنوگلوبولین علیه این 
هپاتیت دریافت نکرده اند اغلب تا سنین 40-35 سالگی بدون عالمت باقی می مانند زیرا بدن در 
حالت تحمل بار ویروسی قرار می گیرد. این افراد اغلب نیازی به مصرف دارو ندارند اما بعد از 35 
سالگی ممکن است بر اساس میزان تغییر آنزیم های کبد و بار ویروسی در خون به داروهای ضد 
ویروس نیاز پیدا کنند. داروهای خوراکی هپاتیت B مزمن اغلب باید تا پایان عمر مصرف شوند. 

در این موراد می توان با داروهای تزریقی مثل اینترفرون نیز به از بین رفتن ویروس کمک کرد.  
هپاتیت های ویروسی تا مدت  ها بدون عالمت باقی می مانند

عفونت های ویروسی هپاتیت اغلب اوقات بدون عالمت هستند، مگر اینکه به صورت حاد ظاهر 
شوند. هپاتیت C در کمتر از 15 تا 20 درصد از موارد به صورت حاد ظاهر می شود اما در بیش از 
80 درصد از موارد مزمن است. عفونت هپاتیت B نیز در 30 درصد از موارد می تواند به صورت 
حاد ظاهر شود. در هپاتیت های حاد فرد ابتدا دچار عالئمی مثل تب، تغییر رنگ ادرار به رنگ 
چای، خستگی و کوفتگی، حالت تهوع و استفراغ می شود. این بیماری به دلیل تشابه با عالئم 
آنفلوانزا خیلی اوقات ممکن است با آنفلوانزا اشتباه گرفته شود اما باید توجه داشت آنفلوانزا با 
حالت تهوع و استفراغ همراه نیست. درمورد هپاتیت مزمن، شایع ترین عالمت، کوفتگی و خستگی 
است. گاهی نیز این بیماری قبل از بروز زردی، با دردهای مفصلی، آرتریت، تب، درگیری کلیه 
و عالئم پوستی همراه می شود اما در بسیاری از موارد، هپاتیت تا مدت های طوالنی بی عالمت 

باقی می ماند و در مراحل پیشرفته خود را با عوارضی مثل سیروز 
کبد نشان می دهد.

ازدواج با فرد مبتال به هپاتیت B به شرط تزریق واکسن
برای ازدواج یک فرد مبتال به هپاتیت B با یک فرد سالم هیچ مانعی 
وجود ندارد اما فرد سالم حتما باید واکسن را تزریق کرده باشد و همراه 
همسر آینده خود تحت مشاوره پزشک قرار بگیرد. این زن وشوهر تا 
قبل از مشخص شدن سطح آنتی بادی در فرد سالم باید در تماس های 
جنسی از کاندوم استفاده کنند. اگر سطح آنتی بادی های همسر به میزان 
کافی برسد، دیگر هیچ خطری از لحاظ انتقال بیماری بین آنها وجود 
نخواهد داشت. فرد آلوده به هپاتیت B باید هر 6 ماه به پزشک مراجعه 
کند و آزمایش و بررسی های دوره ای را انجام دهد. این افراد در معرض 
خطر بیشتری برای ابتال به سرطان کبد قرار دارند اما اگر این سرطان در 

مراحل اولیه تشخیص داده شود به راحتی درمان خواهدشد. 
مراقبت  های شیردهی در مادران مبتال به هپاتیت

مادر مبتال به هپاتیت B می تواند به نوزاد خود شیر بدهد اما اگر زخم در 
نوک سینه باشد باید شیر دادن را قطع کند زیرا زخم می تواند باعث انتقال 
ویروس به نوزاد شود. اما انتقال هپاتیت C از طریق شیر مادر بسیار ناچیز 
است. انتقال این نوع هپاتیت از مادر به جنین در دوران بارداری نیز بسیار کم 
است، مگر اینکه مادر به ویروس HIV هم مبتال باشد یا بار ویروس هپاتیت 

C در خونش باال باشد. 
 B مراقبت  های الزم برای پیشگیری از انتقال هپاتیت

هپاتیت B معموال از طریق بوسیدن، دست دادن و تماس با فرد مبتال، منتقل 
نمی شود. بنابراین اگر یک فرد در خانواده به این بیماری مبتال باشد الزم نیست 
بشقاب، قاشق و چنگال جداگانه داشته باشد اما این افراد باید از به اشتراک گذاشتن 
لوازم بهداشتی خود مثل مسواک، تیغ و... با دیگران خودداری کنند. حتی در 
آرایشگاه ها نیز توصیه می شود هر فرد برس و شانه اختصاصی خود را همراه ببرد 
زیرا اگر فرد قبلی به هپاتیت مبتال باشد و روی سر خود زخم داشته باشد، ممکن 
است ویروس را روی شانه انتقال دهد. ویروس هپاتیت B می تواند در محیط بیرون 
از بدن تا 1 هفته زنده باقی بماند. حال اگر فرد دیگری در این مدت از همان شانه 
استفاده کند و روی سرش زخمی داشته باشد، ممکن است به ویروس آلوده شود. 
مبتالیان به هپاتیت باید حتما در زمان مراجعه به پزشک یا دندان پزشک نیز کادر درمانی 
را از ابتالی خود آگاه کنند. یکی دیگر از راه های مهم انتقال ویروس هپاتیت، خالکوبی 
و حجامت غیربهداشتی است. حتی ختنه غیربهداشتی که البته بیشتر در روستاها معمول 

است، می تواند کودک را در خطر ابتال به هپاتیت قرار دهد. 
هپاتیت درمان پذیر است

درمان هپاتیت در سال های اخیر با پیشرفت های بسیاری مواجه بوده است. ویروس هپاتیت 
C را می توان در بیش از 50 درصد از موارد با تزریق آمپول های پگ اینترفرون و پگافرون از 
بین برد. همچنین با مصرف داروهای خوراکی جدید می توان در عرض 3 ماه تا حدود 95 
درصد هپاتیت C را برطرف کرد. البته بعد از درمان توصیه می شود فرد سالی 1 بار آزمایش 
هپاتیت بدهد زیرا گاهی اوقات این بیماری به خصوص هپاتیت B مجدد فعال می شود زیرا 
ویروس به مغز سلول های کبدی نفوذ می کند. درواقع ممکن است پس از درمان هپاتیت B با 
بروز ضعف در سیستم ایمنی به دالیل مختلف مثل مصرف کورتون  یا شیمی درمانی، ویروس 
مجدد زنده و فعال شود. به همین دلیل تمام افرادی که قرار است تحت شیمی درمانی قرار 

بگیرند باید حتما از لحاظ وجود هپاتیت B تحت بررسی قرار بگیرند.

هپاتیت، بیماری التهابی کبد است که در نتیجه 
عوامل بیماری زا مثل ویروس ها، قارچ ها، باکتری ها 
و حتی داروها ایجاد می شود. این بیماری میان مردم 
بیشتر با انواع ویروسی B و C شناخته می شود. 
خوشبختانه امروزه در جمعیت زیر 30 سال کشور به مرحله کنترل هپاتیت B رسیده ایم 
زیرا از سال 1372 واکسن هپاتیت B به طور رایگان برای تمام نوزادان تزریق شده است. 
همچنین طی چند پویش، بسیاری از متولدین سال های 72-60  نیز واکسن را دریافت 
کرده اند. هپاتیت  های B و C شایع ترین علت بیماری کم کاری کبد یا سیروز کبدی هستند. 
سیروز کبد خود می تواند منجر به سرطان کبد شود. بنابراین با کنترل، حذف و ریشه کنی 
هپاتیت B شاید تا 20 سال آینده دیگر شاهد موارد جدید سرطان کبد در کشور نباشیم. 

بسیاری از مبتالیان از بیماری خود خبر ندارند
برای پیشگیری از هپاتیت B  می توان از واکسن استفاده کرد. این نوع هپاتیت نسبت به 
سایر هپاتیت ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. آمارها نشان می دهد اکنون حدود 1 
تا 1/5 درصد از جمعیت ایران به بیماری هپاتیت B مبتال هستند. بخشی از این افراد 
ناقل سالم هپاتیت B هستند که از میان آنها عده  بسیاری از ابتالی خود اطالع ندارند. 
مطالعات اپیدمیولوژیک نیز نشان می دهند  بیش از 186 هزار نفر در ایران به ویروس 
هپاتیت C مبتال هستند و گروهی از آنها از بیماری خود خبر ندارند. این افراد معموال 
به طور تصادفی با اهدای خون یا انجام آزمایش خون برای مقاصد دیگر متوجه هپاتیت 
می شوند. درواقع سازمان انتقال خون، خون های اهدایی را از لحاظ هپاتیت B و C و 
همچنین ویروس HIV بررسی می کند و اگر به موارد آلوده به این ویروس ها برخورد 
کند، فرد اهداکننده را مطلع خواهد کرد. به طور کلی به تمامی افراد فعال از لحاظ جنسی 
توصیه می شود همان طور که به صورت دوره ای آزمایش چربی، قند خون و... می دهند، 

یک بار هم از لحاظ هپاتیت B و C و HIV بررسی شوند. 
اگر قبل از سال 1372 خون اهدایی دریافت کرده اید...

کمتر از 30 سال است که عامل بیماری هپاتیت C  شناسایی شده است. قبل از آن، خون های 
اهدایی از لحاظ این ویروس بررسی نمی شدند. به همین دلیل توصیه می شود تمام افرادی 
که قبل از سال 1375 به دالیل مختلف مثل سزارین، تصادفات و جراحی ها و بیماری های 
مختلف خون یا فراورده های خونی مثل فاکتورهای انعقادی دریافت کرده اند، از لحاظ 
هپاتیت C بررسی شوند اما افرادی که بعد از سال 1375 خون اهدایی دریافت کرده اند  
نگران نباشند زیرا از بعد از این سال تمامی خون ها از لحاظ هپاتیت C بررسی می شوند. 

اگر سابقه زندان، خالکوبی یا اعتیاد تزریقی دارید...
بیشترین درصد مبتالیان به هپاتیت C در کشور را معتادان مواد مخدر تزریقی تشکیل می دهند. این افراد با 
استفاده از سرنگ مشترک در خطر ابتال به ویروس های مختلف از جمله هپاتیت و HIV قرار می گیرند. 
 HIV از طریق سرنگ آلوده بسیار آسان تر از ویروس C جالب است بدانید انتقال ویروس هپاتیت
است. حتی اگر فرد برای یک بار مواد مخدر تزریقی را امتحان کرده باشد باید از لحاظ هپاتیت بررسی 
شود. افرادی که سابقه زندان دارند نیز حتی اگر فقط یک بار به زندان رفته باشند باید آزمایش هپاتیت 
بدهند. خالکوبی و سوراخ کردن گوش به صورت غیربهداشتی و غیراستریل از دیگر عوامل خطر 

انتقال هپاتیت و HIV هستند. 
هپاتیت C  حدود 30 درصد از مبتالیان خودبه خود درمان می شود

هپاتیت B و C کامال قابل درمان هستند. هپاتیت C در حدود 30 درصد از مبتالیان، خودبه خود 
درمان می شود. با این حال عامل بیماری ممکن است تا آخر عمر در بدن باقی بماند. درنتیجه این 
افراد باید از اهدای خون خودداری کنند و وسایل نظافت شخصی خود مثل تیغ و مسواک را با 
دیگران به اشتراک نگذارند. انتقال هپاتیت C از راه مقاربت جنسی بسیار کم است. طبق اعالم 
سازمان جهانی بهداشت، اگر آقایی هپاتیت C داشته باشد و همسرش سالم باشد، با وفادار ماندن 
به همسر و خودداری از روابط جنسی خارج از حریم خانواده می تواند حتی بدون کاندوم رابطه 
جنسی داشته باشد و از بابت انتقال بیماری به همسر خود نگرانی نداشته باشد. افراد مبتال به 
هپاتیت C مانعی برای برای بچه دار شدن ندارند اما باید قبل از اقدام به بارداری با پزشک 
خود مشورت کنند و آزمایش هپاتیت بدهند تا میزان بار ویروس در بدن  مشخص شود. 
اگر بار ویروسی صفر یا غیرقابل تشخیص باشد، نیاز به مراقبت خاصی وجود ندارد اما اگر 
ویروس در آزمایش قابل تشخیص باشد می توان با 3 ماه درمان تا 95 درصد آن را از بین 

برد و بعد اقدام به بارداری کرد. 
B آزمایش ها و درمان های الزم برای مبتالیان به هپاتیت

افرادی که به طور اتفاقی در آزمایش خود متوجه می شوند که به هپاتیت B مبتال هستند باید 
حتما به پزشک مراجعه کنند و سونوگرافی انجام دهند. با سونوگرافی می توان به نشانه های 
بیماری مزمن کبدی پی برد. عالوه براین، مبتالیان باید از لحاظ مارکر های سرولوژیک، 
آنزیم های کبدی و بار ویروس بررسی شوند. اگر بار ویروس صفر و آنزیم های کبدی 
طبیعی باشند، فرد ناقل سالم هپاتیت B محسوب می شود. این افراد باید هر 6 ماه یکبار 
تا آخر عمر، آنزیم های کبد را بررسی کنند و آزمایش های الزم را طبق تجویز پزشک 
انجام دهند. با این آزمایش ها می توان باال رفتن آنزیم های کبدی و فعال شدن ویروس 
را به موقع تشخیص داد و از داروهای ضدویروسی موثر استفاده کرد. این داروها از 
کم کاری و سیروز کبد، سرطان و مرگ در این افراد جلوگیری می کنند. بنابراین انجام 
آزمایش های دوره ای و پایبندی به درمان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. الزم 
به ذکر است داروهای درمان هپاتیت، قابل دسترس، تحت پوشش بیمه و ارزانقیمت 
هستند. بار ویروس هپاتیت B در بسیاری از افراد با شروع درمان، صفر می شود. با 
این حال بهتر است درمان تا مدتی ادامه پیدا کند و بهبود کامل شود. الزم به ذکر 
است اگر در خانواده یک نفر به هپاتیت B مبتال باشد، سایر اعضای خانواده و 

افرادی که به منزل فرد رفت وآمد دارند باید واکسن هپاتیت B را تزریق کنند.
تزریق واکسن هپاتیت B در 3 نوبت 

واکسن هپاتیت B در ایران برای همه نوزادان تزریق می شود. افراد با سنین 
باالتر نیز اگر این واکسن را تزریق نکرده باشند، می توانند آن را تزریق کنند. 
واکسن هپاتیت در مراکز بهداشت برای افرادی که واقعا نیازمند واکسن هستند 
به رایگان تزریق می شود. همچنین می توان آن را در انستیتو پاستور یا مطب 
پزشکان تزریق کرد. واکسن هپاتیت B در 3 نوبت تزریق می شود؛ نوبت 
اول، نوبت دوم بعد از 1 ماه و نوبت سوم بعد از 6 ماه. ب ا این روش فرد 

تا بیش از 96 درصد از واکسن جواب خواهد گرفت. 

در جمعیت زیر 30 سال به مرحله کنترل هپاتیت B رسیده ایمایران کمترین شیوع هپاتیت B را در خاورمیانه دارد

بررسی عالئم، راه  های تشخیص، درمان و پیشگیری از هپاتیت ویروسی به مناسبت روز جهانی این بیماری

میلیون  ها نفر در جهان از هپاتیت خود بی خبر هستند!
28 ژوئیه مصادف با ششم مردادماه، هرساله به عنوان »روز جهانی هپاتیت« برگزار  می شود. این نامگذاری بر اساس تاریخ زادروز »دکتر باروخ ساموئل بلومبرگ« انجام 
شده است. دکتر بلومبرگ در سال 1967 میالدی ویروس هپاتیت B را شناسایی کرد و 2 سال پس از آن موفق به ساخت اولین واکسن هپاتیت B شد. هپاتیت یک واژه 
کلی به معنای التهاب کبد است. این التهاب می تواند علل مختلفی داشته باشد؛ مصرف بعضی داروها، سموم، مشروبات الکلی، چرب شدن کبد و بعضی از ویروس ها 
همگی ممکن است منجر به التهاب کبد شود. هپاتیت های ویروسی انواع مختلفی دارند که از شایع ترین آنها می توان به هپاتیت های B، C، D، E و A اشاره کرد. در 
این میان، هپاتیت های نوع B و C از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در حال حاضر حدود 370 میلیون نفر در جهان به ویروس هپاتیت B آلوده هستند و حدود 240 میلیون نفر از 
آنها دچار بیماری مزمن هپاتیت B شده اند. آمار مبتالیان به هپاتیت C نیز به بیش از 170 میلیون نفر در جهان می رسد. این آمار در حالی اعالم  می شود که اغلب مبتالیان به هپاتیت  های 

ویروسی از بیماری خود بی خبر هستند. شعار روز جهانی هپاتیت نیز امسال بر اهمیت شناسایی موارد ناشناخته این بیماری تمرکز دارد. 

نگاه فوق تخصص بیماری های عفونی و تب دارنگاه فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد
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درمانگاه گوش و حلق و بینی 

سمعک ها براساس مدار پردازشی و محل 
قرارگیری روی گوش به چند گروه تقسیم  

می شوند.

انواع سمعک ها براساس مدار 
پردازشی

سمعک های آنالوگ:  این سمعک کمیت 
فیزیکی یعنی صوت را به کمیت فیزیکی 
می کنند.  تبدیل  الکتریسیته  یعنی  دیگر 
سیگنال های الکتریکی را به تقویت کننده 
می فرستند و بعد از تقویت به گیرنده یا 
پردازشی  مدار  می دهند.  تحویل  رسیور 
سمعک های آنالوگ عملیات های کمتری 
را نسبت به نسل جدیدتر انجام می دهد. 
برای  کنترل  ولوم  آنالوگ،  سمعک های 
تنظیم صدا دارند و فقط یک برنامه روی 

آنها نصب می شود.
سمعک قابل برنامه ریزی: سمعکی است 
که به واسطه تقویت کننده ها و فیلتر هایی 
که دارد می تواند از منبع دیجیتالی استفاده 

کند. به وسیله  هایپرو به کامپیوتر وصل و 
تنظیم می شود. بیش از یک برنامه روی 

این سمعک ها نصب می شود.
سمعک دیجیتال: این سمعک ها به واسطه 
سیگنال  می شوند.  برنامه ریزی  کامپیوتر 
مدارهای  و  دیجیتالی  آنها  در  ورودی 
پردازشی دیجیتالی)DSP( در آنها استفاده 
می شود. باتوجه به تعداد باند و کانال تعداد 
برنامه ها نیز متغیر است. هر چه تعداد باند 
و کانال بیشتر باشد، ادیولوژیست می تواند 
را  بیشتری  برنامه های  و  بهتر  تنظیمات 
بیمار  نتیجه رضایت مندی  اجرا کند. در 

بیشتر خواهد بود.
سمعک هوشمند: سمعک های هوشمند 
از انواع سمعک های دیجیتال هستند. نسل 
دوم سمعک های دیجیتال را با نام »سمعک 
هوشمند« می شناسند. به طور کلی در همه 
بخش های نسل دوم سمعک های دیجیتال 
پیشرفت حاصل شد و مدارهای پردازشی 
نیز کارآمدتر شدند. این سمعک ها به واسطه 

میکروفون های ویژه ای که دارند می توانند 
گفتار را از نویز زمینه تشخیص دهند و آن 
را تقویت کنند. در نتیجه نسبت سیگنال به 
نویز باالتر خواهد رفت و وضوح گفتار 
بیشتر خواهد شد. سمعک های هوشمند 
محیط را می شناسند و متناسب با محیط 

تقویت الزم را اعمال خواهند کرد.
سمعک های  نوع  از  وایرلس:  سمعک 
امکانات  تمامی  و  است  هوشمند 
ردیابی  جمله  از  هوشمند  سمعک های 
دارد.  را  زمینه  نویز  حضور  در  گفتار 
ویژگی منحصربه فرد سمعک وایرلس دار 
شنوایی دو گوشی است. این تکنولوژی 
به واسطه ارتباط دادن دو سمعک هر دو 
گوش و اشتراک گذاری ورودی های هر دو 
گوش به مغز کمک می کند تا اطالعات هر 
دو گوش را به صورت همزمان دریافت 

بلوتوث  طریق  از  ارتباط  همچنین  کند. 
تلویزیون و وسایل شنیداری  با موبایل، 

از دیگر ویژگی های این سمعک است.

انواع سمعک ها براساس محل 
قرارگیری روی گوش

سمعک  انواع  وجود  با  جیبی:  سمعک 
پشت گوشی دیگر کاربردی ندارند. برای 
افراد مسن یا کسانی که اختالل دارند یا 
کودکانی که نمی توانند سرخود را حفظ 

کنند، مناسب بودند.
سمعک عینکی: این سمعک در ترکیب با 
عینک است. این نوع سمعک برای افرادی 
مناسب است که مشکل بینایی نیز دارند.

سمعک پشت گوشی: این سمعک دوتکه 
است. قسمت میکروفون، رسیور و اجزای 
الکترونیک در ساختمان موزی شکلی قرار 

گرفته اند و پشت گوش قرار می گیرند. در 
سمعک پشت گوشی، صدا از طریق یک 
تیوب و قالب سفارشی به گوش می رسد. 
برای همه افت های شنوایی کاربرد دارند 
و تقریبا پرفروش ترین سمعک ها هستند.

گوشی  پشت  سمعک های  انواع  از 
می توان  سمعک پشت گوشی کوچک و 
سمعک های گیرنده درون گوش یا گیرنده 

درون کانال را نام برد.
سمعک های داخل گوشی: داخل گوش 

قرار می گیرند و انواع مختلفی دارند.
سمعک های نامرئی داخل گوش: این   •
سمعک ها  نوع  کوچک ترین  سمعک ها 
قرار  گوش  مجرای  داخل  که  هستند 
نامرئی  این سمعک ها  می گیرند. ویژگی 

بودن آنهاست.
• سمعک های کامال داخل کانال گوش: 
این سمعک ها نیز در رده سمعک  نامرئی 
هستند. در واقع تفاوت آنها با نوع قبلی 

در فاصله از پرده گوش است.

سمعک های داخل کانال: محل قرارگیری 
این سمعک ها در بخش کوچکی از کانال 
نوع  این  از  استفاده  ابتدای مجراست.  و 
سمعک راحت تر است. نسبت به دو نوع 
دیگر افت های شنوایی باالتر را پوشش 

می دهند.
نیم  یا  این سمعک ها تمام صدفه گوش 

صدفه را می پوشانند.

انواع سمعک

آلودگی صوتی یکی دیگر از 
تحفه های دنیای مدرن امروز 
آسیب های  بالطبع  و  ماست 
ناشی از آن یکی از مشکالت 
بزرگی است که بر دوش جامعه جهانی نهاده 
شده است. این روزها بسیار اتفاق می افتد که 
می توانیم صدای هدفون گوشی همراه شخصی 
که کنارمان راه می رود، بشنویم. از سوی دیگر 
شاهد رانندگانی هستیم که صدای ضبط یا رادیوی 
ماشین را آنقدر باال برده اند که به راحتی از فاصله 
دور می توان صدای آن را شنید و باید به همه 
اینها صدای بوق، صدای موتور و سایر صداهای 
مزاحم را اضافه کرد. حاصل این همه سروصدا 
چیست؟ کم شنوایی. ثابت شده علت بیش از 
نیمی از کم شنوایی ها در سراسر جهان این است 
که فرد در معرض صداهای بلند قرار می گیرد. 
1/1 میلیارد نفر در سراسر جهان دچار کم شنوایی 
هستند و همین مساله موجب ناتوانی کامل یا 
نسبی بسیاری از آنها شده است. 124 میلیون 
نفر از این افراد در کشورهای فقیر یا در حال 
توسعه زندگی می کنند.  براساس داده های انجمن 
شنوایی شناسی ایران، شیوع این اختالل در ایران 
باالتر از آمار جهانی است، به طوری که در جهان 
از هر 1000 نفر 1 تا 2 نفر دچار این اختالل  
هستند، در حالی که در کشورما از هر 1000 نفر 
4 تا 5 نفر. همچنین سن پیرگوشی در کشور ما 
به زیر 40 سال رسیده است. کم شنوایی سومین 
مشکل بهداشتی در کشور آمریکاست و می تواند 
روی کیفیت زندگی و روابط انسان ها تاثیر زیادی 
بگذارد. حدود 48 میلیون نفر در کشور آمریکا 
دچار این اختالل هستند. عواملی از قبیل سن، 
بیماری و ژنتیک در بروز این اختالل دخیل اند 
اما زندگی مدرن هم عوامل دیگری را به آن 
اضافه کرده، از جمله صداهای بلند و مصرف 
برخی داروها. کم شنوایی زمانی اتفاق می افتد 
که فرد متوجه می شود در فضایی که صداهای 
مختلف وجود دارد نمی تواند صحبت های فردی 
را که با او گفت وگو می کند به خوبی بفهمد یا 
برای شنیدن صدای رادیو و تلویزیون مجبور 
می شود کمی صدای آن را بلندتر کند یا زمانی 
که حساسیت فرد نسبت به صداهایی که به طور 
طبیعی باید شنیده شود، کم می شود. گاهی فرد 
صدای فرد مقابل را می شنود اما نمی تواند مفهوم 
سخنان او را درک کند. این جنبه کم شنوایی 
معموال با تست های درک شنیداری تشخیص 

داده می شود. 

ما چگونه می شنویم؟
ما زمانی می شنویم که امواج صوتی به ساختار 
درون گوش می رسد و ارتعاش امواج صوتی 
در آنجا به سیگنال های عصبی تبدیل می شود که 
مغز می تواند آن را تشخیص دهد. گوش ما از 3 
قسمت اصلی تشکیل شده؛ گوش خارجی، میانی 
و داخلی. امواج صوتی از گوش خارجی عبور 
می کند و موجب ارتعاش پرده گوش می شود. در 
این قسمت پرده گوش و 3 استخوان گوش میانی 
این ارتعاش را تشدید می کنند و به گوش داخلی 
می فرستند. سپس ارتعاش از درون مایع بخش 
حلزونی گوش داخلی عبور می کند. در این ناحیه 
سلول های مژه دار وجود دارند که ارتعاش صدا 
را به امواج الکتریکی تبدیل می کنند و از طریق 
سلول های عصبی به مغز می فرستند. این سلول های 
مژه دار بر اساس صداهای مختلف سیگنال های 
متفاوتی را به مغز می فرستند و ما می توانیم صداهای 

مختلف را از هم تشخیص دهیم.

چه عواملی باعث کم شنوایی 
می شوند؟

بیشترین علت  رفتن سن  باال  افزایش سن: 
کم شنوایی محسوب می شود. از هر 3 نفر فرد 
65 تا 74 ساله، 1 نفر به این عارضه دچار است 
و بعد از  75 سالگی این عدد افزایش می یابد و 
به 1 نفر از هر 2 نفر می رسد. محققان به طور 
قطع نمی دانند چرا با افزایش سن شنوایی کاهش 
می یابد. شاید وجود صداهای بلند و سایر عوامل 
آسیب زننده به گوش در طول زندگی به تدریج 
به ساختار گوش صدمه می زند، هرچند عامل 

ژنتیک را نیز نمی توان نادیده گرفت. 
از  نیمی  تقریبا  علت  بلند  صدای  صدا: 
کم شنوایی هاست و 5 درصد افراد در سراسر 
دنیا به این علت دچار عارضه می شوند. موسسه 
ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا اعالم کرده 
علت اغلب کم شنوایی ها صداهای بلند است، 

نه افزایش سن. 
می تواند  بلند  صدای  از  ناشی  کم شنوایی 
حالت موقت داشته باشد و آن زمانی است 
که برای مدت کوتاهی در یک سالن کنسرت 
یا هنگام تیراندازی در معرض صدای بلند 
قرار می گیریم. این نوع کم شنوایی معموال طی 
24 ساعت کم کم از بین می رود اما اگر فرد 
به طور دائم در معرض صدای بلند باشد یا 
یکباره صدای بسیار بلندی به گوش او برسد، 
ممکن است برای همیشه دچار کم شنوایی 
شود. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
آمریکا گزارش کرده حدود 22 میلیون نفر از 
آمریکاییان به واسطه نوع شغل خود در معرض 
این صدمه جدی هستند، از جمله این افراد 
می توان به افراد نجار، کارگران ساختمانی، 
سربازان، معدنچیان، کارگران کارخانه ها و 
موسیقیدانانی  حتی  کرد.  اشاره  کشاورزان 
هستند  موسیقی  تولید  سرگرم  پیوسته  که 
در معرض خطر این آسیب قرار دارند. به 
تازگی گروهی از آنها هنگام اجرای موسیقی 
قرار  خود  روی گوش های  را  گوشی هایی 
می دهند که به آنها این امکان را می دهد بدون 
صدمه زدن به اجزای داخلی گوش موسیقی 

خود را بشنوند. 

به صداهایی که در  از مردم نسبت  بسیاری 
آنها  شنوایی  به  آنها می تواند  زندگی  محیط 
آسیب بزند، بی توجه هستند. این صداها ممکن 
است ناشی از سروصدای موتور ماشین ها و 
موتورسیکلت ها، صدای جمعیت داخل خیابان، 
صدای وسایل برقی مختلف یا آالت موسیقی 
باشد. میزان آسیب صدا با کاهش فاصله ما 

نسبت به منبع صدا افزایش می یابد. 
نیمی  برآورد کرده  بهداشت جهانی  سازمان 
از افراد 12 تا 35 ساله به دلیل استفاده بیش 
از حد از وسایل صوتی شخصی و هدفون و 
صدای بلند در معرض خطر این اختالل هستند. 
کم شنوایی ناشی از صدا بیماری زندگی مدرن 
شهری است. این عارضه در زمان گذشته کمتر 
بود. همچنین در مناطقی که دور از شهر و 
سروصداهای شهری واقع شده اند، به ندرت 

دیده می شود. 
سوء  اثر  می توانند  داروها  برخی  داروها: 
برخی  از جمله  باشند،  داشته  شنوایی  روی 

برای  که  داروهایی  بعضی  آنتی بیوتیک ها، 
آسپیرین،  می شوند،  استفاده  شیمی درمانی 
ماالریا  درمان  برای  که  دارویی  دیورتیک ها، 
تجویز می شود و باالخره گروهی از داروهایی 
که برای ضعف قوای جنسی مصرف می شوند. 
بیماری ها: بیماری هایی از قبیل بیماری های 
قلبی، فشار خون باال و دیابت با ایجاد اختالل 
در خونرسانی گوش ها فرد را در معرض خطر 
اوستئو  بیماری  می دهند.  قرار  کم شنوایی 
اسکلروزیس،  بیماری منیر و بیماری ام اس 

هم عوامل مستعد کننده این اختالل هستند. 
و  جمجمه  شکستگی های  تروماها: 
آسیب دیدگی های پرده گوش زمینه بروز این 
اختالل را فراهم می کنند. سکته مغزی باتوجه به 
اینکه کدام یک از عروق بر اثر سکته آسیب دیده 

باشد می تواند زمینه بروز کم شنوایی باشد. 
می تواند  گوش  داخل  ترشحات  عفونت ها: 
مانع  ترتیب  این  به  و  ببندد  را  مسیر گوش 

شنوایی فرد شود.

عالئم کم شنوایی چیست؟
در بسیاری از موارد شنوایی آنقدر به آرامی کاهش 
می یابد که فرد متوجه بروز اختالل نمی شود. 
ممکن است فرد فکر کند همسرش آهسته تر 
از معمول حرف می زند یا گوشی تلفن اشکال 
دارد ولی به تدریج درمی یابد بعضی حرف ها را 
خوب متوجه نمی شود. متخصصان کم شنوایی را 
از نظر شدت اختالل این گونه طبقه بندی کرده اند:
کم شنوایی مختصر: اگر فرد مستقیم با یک نفر 
صحبت کند، کامال می شنود اما اگر در محیط 
همه  شنیدن  برای  باشد،  هم  دیگر  صداهای 

حرف ها دچار اشکال می شود. 
کم شنوایی متوسط: در این وضعیت فرد مجبور 
می شود از طرف دیگر گفت وگو بخواهد دوباره 

حرف خود را تکرار کند. 
کم شنوایی شدید: در این حالت فرد برای شنیدن 

صدا مجبور است از سمعک استفاده کند. 
کم شنوایی کامال شدید: در این حالت فرد 
مجبور است از طرف مقابل بخواهد هنگام حرف 
زدن فریاد بزند و برای درک حرف هایش باید 

از سمعک استفاده کند. 
در صورت بروز این اختالل فرد برای شنیدن 
فرکانس  زنانه که  یا صدای  صدای کودکان 
صوت باالست یا حروف »س«  یا »ف« دچار 
مشکل می شود و این صداها را سخت تر متوجه 
نفر در یک  از یک  خواهد  شد. وقتی بیش 
زمان با او حرف می زنند، متوجه گفت وگوها 
نمی شود و فکر می کند دیگران خوب صحبت 
نمی کنند. اغلب حرف دیگران را اشتباه متوجه 
می شود و پاسخ بی ربطی می دهد. این افراد 
اغلب اوقات مورد انتقاد سایر اعضای خانه 
قرار می گیرند که چرا صدای تلویزیون را بلند 
کرده اند. شنیدن صدای وزوز از دیگر عالئم 

این اختالل است. 

تشخیص اختالل کم شنوایی
این اختالل با انجام تست های شنوایی تشخیص 
داده می شود. در روش اول صدایی تولید  شده 
و مشخص می  شود فرد تا چه فرکانس صدا را 
می تواند بشنود. در این تست میزان حساسیت 
گوش به فرکانس های مختلف صدا اندازه گیری 

می شود. روش دیگر تست شنوایی است که 
Speech-in-noise نام دارد. در این روش 
مشخص می شود  آیا فرد می تواند در محیطی 
شلوغ حرف ها را بفهمد یا نه؟ شخصی که دچار 
کم شنوایی است در جایی که سروصدای دیگری 
باشد، قادر نیست سخنان فرد گوینده را بفهمد. 
دیگری  شنوایی  تست  اکوآکوستیک  تست 
است که معموال برای کودکان مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
از  هم  و سی تی اسکن  ام ارآی  تصویربرداری 

روش های تشخیصی دیگر است. 

چگونه با کم شنوایی خود کنار بیاییم؟
 هنگام گفت وگو با فرد دیگر طوری بنشینید 
که بتوانید حرکات لب ها و صورت وی را به 
خوبی ببینید. هنگام گفت وگو سایر صداهای 
اضافه محیط مانند رادیو و تلویزیون را خاموش 
کنید و زمان صحبت با شخص دیگر فریاد نزنید 

و سعی کنید شمرده حرف بزنید. 

چگونه مواظب گوش مان باشیم؟
است  دائمی  اختالل  یک  کم شنوایی  معموال 
بنابراین هر آنچه که می توانید انجام دهید تا از 
گوش خود مراقبت کنید، مثال وقتی در جایی 
قرار می گیرید که صداهای زیادی در اطراف 
شماست حتما گوشی روی گوش خود بگذارید. 
هنگام استفاده از وسایل الکترونیک صدای آن 
را حتی االمکان کم کنید. اگر دیگران می توانند 
صدا را از هدفون شما بشنوند به این معناست 
که صدای آن زیاد است. ثابت شده  نیمی از 

کم شنوایی ها قابل پیشگیری هستند. 

کم شنوایی با زوال عقل رابطه دارد؟
با افزایش سن زمینه بروز زوال عقل و کم شنوایی 
فراهم می شود اما دانشمندان به تازگی ثابت 
کرده اند این دو مشکل دو اتفاق مجزا نیستند 
و کامال به هم مرتبط اند. در این مطالعه نشان 
داده شد افراد سالخورده ای که دچار کم شنوایی 
متوسط یا شدید بودند، به میزان 40-30 درصد 
بیشتر دچار دمانس شدند. این موضوع به این 
معناست که هرچه میزان کم شنوایی شدیدتر 
باشد، احتمال بروز دمانس هم افزایش می یابد. 
محققان دالیل زیادی برای اثبات این فرضیه 
می آورند اما آنچه که در این میان اهمیت دارد 
این است که چگونه از بروز آن جلوگیری 
کنیم. آنها می گویند اگر می خواهید احتمال 
بروز کم شنوایی را کاهش دهید، قلب خود 
را سالم نگه دارید، از گوش خود در برابر 
صداهای بلند محافظت کنید و سیگار نکشید. 
با این حال بسیاری از افراد با وجود رعایت 
همه نکات به اختالل کم شنوایی دچار می شوند 
بنابراین برای جلوگیری از ابتالی به دمانس باید 
از وسایل کمک شنوایی مانند سمعک استفاده 
کنید. در یک مطالعه آزمایشی به افرادی که 
دچار دمانس بودند سمعک  داده شد. پس از 
مراقبت  بیماران  این  از  پرستارانی که  ماه   1
می کردند متوجه شدند میزان تعامل بیماران 
بیشتر شد، با مراقبان خود بیشتر حرف می زدند 

و خوشحال تر بودند. 
بنابراین اگر احساس می کنید شنوایی تان دچار 
مشکل شده، بالفاصله به پزشک مراجعه کنید. 
تست شنوایی یک آزمایش بدون درد و نسبتا 
سریع است. اگر برای شنیدن نیازمند وسیله 

کمکی بودید در استفاده از آن درنگ نکنید.
WebMD – Myo clinic :منابع

شیوع اختالل کم شنوایی در ایران باالتر از آمار جهانی است

کم، بد، نا»شنوایی«
 سیما اخالقی

در جهان از هر 
1000 نفر 1 
تا 2 نفر دچار 

کم شنوایی  
هستند، در حالی 

که در کشورما 
از هر 1000 

نفر 4 تا 5 نفر. 
همچنین سن 
پیرگوشی در 

کشور ما به زیر 
40 سال رسیده 

است. این 
اختالل سومین 

مشکل بهداشتی 
در آمریکاست 
و روی کیفیت 

زندگی و روابط 
انسان ها تاثیر 

زیادی می گذارد 

»رابطه« فیلمی ایرانی درباره 
نوجوانی ناشنوا و الل

و  نویسندگی  به  ایرانی  فیلمی  »رابطه« 
پوران درخشنده و محصول سال  کارگردانی 
۱۳۶۵ است. این فیلم که نخستین تجربه بلند 
سینمایی پوران درخشنده محسوب می شود، در 
مورد نوجوانی ناشنوا و الل به نام ناصر است که 

قادر به ایجاد رابطه با اطرافیان خود نیست.

درمان  کم شنوایی
درمان این اختالل باتوجه به شدت و علت بروز آن متفاوت است. در صورت از دست 
دادن ناگهانی شنوایی درمان دارویی می تواند درمان مناسبی باشد. اگر علت بیماری 
اوستئواسکلروزیس و عفونت باشد، درمان جراحی و تجویز آنتی بیوتیک می تواند شنوایی 

فرد را برگرداند اما بیماری »منیر« با دارو و تغذیه قابل درمان است. 
تکنولوژی های مدرن می تواند به کمک این افراد بیاید، از جمله سیستم شنیداری تلویزیونی 
که به فرد امکان می دهد بدون باال بردن صدای رادیو و تلویزیون صدای آن را خوب 
بشنوند یا وسایل تقویت کننده تلفن که صوت را به صورت نوشتاری درمی آورد و فرد 
با خواندن متن متوجه سخنان فرد پشت تلفن می شود. اغلب افرادی که به طور دائم 
دچار این عارضه هستند می توانند با استفاده از سمعک مشکل خود را حل کنند. این 
وسیله با تقویت ارتعاش صدای تولیدشده در گوش فرد موجب می شود فرد صدا را 
به خوبی بشنود و کلمات را از هم تشخیص دهد. نشان داده شده  استفاده از سمعک 
به تعامالت اجتماعی افرادی که کم شنوایی متوسط یا خفیف دارند کمک بسیار بزرگی 
می کند و شرایط روانی، اجتماعی، فیزیکی و ذهنی فرد را بهبود می بخشد. گروهی از  
افراد کم شنوا می گویند بدون سمعک نمی توانند زندگی کنند زیرا تنها وسیله ای است که 
آنها را با دنیای اطرافشان ارتباط می دهد.  گذاشتن ایمپلنت یکی دیگر از راه های درمان 
است که خصوصا برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرد، هرچند اخیرا سالمندان هم 

نسبت به این روش درمان عالقه زیادی نشان می دهند.
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