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معاون اداره کل  نظارت بر فرآورده های غذایی 
سازمان غذا و دارو تشریح کرد

ماجرای آدامس های خارجی  
قاچاق 

رئیس سازمان غذا و دارو:

تغییر قیمت نداریم

یادداشتی از  سهیل طالبی حسینی

جوانپزشكان 
بازنشسته 

صدور آنالین مجوز مطب برای 
اپتومتریست ها

معاون بهداشت خبر داد

 اجرای طرح »مدارس 
عاری از پوسیدگی 

دندان« از مهر

روی خط سپید
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وزیر بهداشت در گردهمایی معاونان غذا و داروی سراسر کشور:

 کسی که لباس پزشكی بر تن کرد 
باید به بزرگان رشته تأسی کند

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

»سپیـد« تنها روزنامه پزشكی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشكی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« 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
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اجازه دهید 
قیمت ها

 آزاد شود

هشتگ های تولید خشم 
ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سالمت شورای اسالمی شهر تهران

 

زندگی  احساس  و  همبستگی  روح  تقویت  اجتماعی،  امید  آرامش، 
در هیاهوی خوش آهنگ و دلپذیر اجتماعی هویت می بخشد و فرهنگ 
می سازد و این دو که باشند ثروت آفرینی و عبور از تنگناهای اقتصادی 
آسان می نماید. چه شده است که این روز ها برخی فعالین فضای مجازی 
دانسته یا نادانسته تحقیر،  نفرت پراکنی قومیتی، منطقه ای، محلی، حرفه ای و 
اخیراً صنفی را ابزاری برای فعالیت اجتماعی خود قرار داده اند و شوربختانه 
برخی اصحاب رسانه نیز در این موج گرفتار آمده و در شرایط ملتهب 
کنونی که کشور نیازمند آنست تا اهل قلم و دغدغه مندان فرهنگی سیاسی 
اجتماعی و اقتصادی مسیر عقالنیت و تدبیر را به تصمیم سازان بنمایانند، 
بالعکس با هجمه و جریان سازی منفی نسبت به  یکدیگر، مقدمه ای برای 
بروز بحران هایی جدید می شوند. یکی از تلخ ترین تیرهایی که این روزها 
از کمان هشتگ های خشم آلود توییتری رها شد، بیرحمانه جامعه پزشکی 
کشور را نشانه گرفت و گرچه به ظاهر مطرح کننده موضوع نه چندان 
قابل اهمیت درآمد، مالیات و کارتخوان های مطب پزشکان بود. اما نباید 
غافل بود که پس لرزه ها و آسیب های روانی ناشی از این شیوه نقد در 
حال کاشتن بذر خشم و بی اعتمادی آن هم در دل مردمی است که با آنکه 
دعا می کنیم "تنشان نیازمند طبیبان مباد" اما هر لحظه ممکن است بیماری 
امانشان ندهد و نیازمند طبیبی باشند که شک و تردید ناشی از طوفان های 
تویتتری اخیر، اطمینان به مهارت و نفس شفا بخش پزشک معالج که اولین 

شرط شروع درمان مؤثر است را از وی گرفته است  . 
سالمت با ارزش ترین ثروت فردی، خانوادگی و اجتماعی بشر است؛ 
هر هجمه ای که قادر باشد تا خشم، نفرت، یا توهین و تهمتی را به سمت 
هر حرفه ای باالخص جامعه پزشکی هدایت کند، فلز زنگ زده ای است 
که بر نیاز مردم و آرامش پزشک جراحتی ناپیدا وارد می کند که زنجیر  وار 
جامعه ای را به سمت تزلزل پیش می برد، خصوصًا که ماهیتًا شب و روز 
تنها  نه  شده  ایجاد  جراحت  و  است  مردم  به  متعلق  پزشکان،  حرفه ای 

سالمت شغلی و حرفه ای پزشک را خدشه دار می سازد... 

سرمقاله

 ادامه در صفحه 4

ترحمی،  مدیر صنعت داروسازی:

 صفحه 3



وزیر بهداشت در گردهمایی معاونان غذا و داروی سراسر کشور:

کسی  امروز  »اگر  گفت:  بهداشت  وزیر 
احتکار کرد، زیرمیزی گرفت، دارو را تحویل 
نداد یا به قیمتی باالتر از سقف تعیین شده 
فروخت، جرمش چندین برابر خواهد بود 

چرا که شرایط فعلی، عادی نیست.« 
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سید حسن 
هاشمی در گردهمایی معاونان غذا و داروی 
سراسر کشورافزود: »موضوع دارو و کسب و 
کار پزشکی، مسئولیتی ملی و اجتماعی است. 
به  باید  بر تن کرده  را  لباس  این  که  کسی 
بزرگان این رشته و سوابقی که آنها در ذهن 
مردم ایجاد کرده اند، تاسی کند بنابراین اگر 
امروز کسی احتکار کرد، زیرمیزی گرفت، 
از  باالتر  قیمتی  به  یا  نداد  تحویل  را  دارو 
سقف تعیین شده فروخت، جرمش چندین 
برابر خواهد بود چرا که شرایط فعلی، عادی 
نیست.« وی در ادامه گفت: »ما در این حوزه 
با مادران باردار، نوزادان، شیرخواران، بیماران 
و در مجموع با افرادی مواجه هستیم که به 
اندازه کافی مشکالت دارند بنابراین به هیچ 

وجه قابل قبول نیست که کسانی به قصد سودجویی 
لباس سپید پزشکی را بر تنشان کرده باشند. بر همین 
بودن  همشهری  صنفی،  احتمالی  مالحظات  اساس 
این  البته  باید کنار گذاشت  یا هم رشته بودن را  و 
موضوع از قبل هم چندان مطرح نبوده است اما در 
شرایط فعلی باید متفاوت عمل کرد و از همان ابتدا 
نباید اجازه داد چنین افکاری در ذهن کسی شکل 
دادستان  اخیرا  که  گزارشی  در  خوشبختانه  بگیرد. 
تهران به ما داده عنوان شده که داروخانه ها در کنار 
بوده اند  برخوردار  عملکرد  بهترین  از  سایر صنوف 

که این موضوع جای تشکر دارد.«
خود  صحبت های  از  دیگری  پخش  در  هاشمی 
آن  با  به تدریج  که  شرایطی  به  توجه  »با  اظهارکرد: 
مواجه می شویم باید رودربایستی ها را کنار بگذاریم. 
مسئولیت سختی بر عهده ماست. تامین دارو، مواد 
اولیه، واکسن، تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات کم 
نقص در این حوزه جزو مسئولیت های همه ماست. 
بی تردید شرایط مان متفاوت خواهد شد چرا که با 
کمبودهای احتمالی ارز، مشکالت مربوط به تبدیل 
ارز مورد نیاز همچنین معضالتی در حوزه انتقال ارز 
مواجه خواهیم شد.« وی ادامه داد: »ممکن است هزینه 
افزایش  داخلی  شرکت های  برخی  برای  شده  تمام 
یابد و طبیعتا در این زمینه مقاومت هایی در شورای 
داشت  خواهد  وجود  وزیران  هیات  و  بیمه  عالی 
و  واکسن  دارو  تامین  در  را  مشکالتی  می تواند  که 
ملزومات پزشکی ایجاد کند اما باید بدانیم که تمام 
این مباحث، بحث های داخلی است و ما را مسئول 
کرده اند که اجازه ندهیم برای مردم نگرانی پیش آید.«
که  کلی  اهداف  منظر  »از  افزود:  بهداشت  وزیر 
آفرین  نقش  نحوی  به  باید  نیز  آرمان هاست  تداوم 
باشیم که بتوانیم نقشه دشمنان را نقش بر آب کنیم. 
تبلیغ  و  نارضایتی  تولید  در  دشمن  که  است  مسلم 
آن تالش می کند و در دو دسته کردن مردم به غنی 
و فقیر، فساد و غیر فساد و کارآمد و ناکارآمد تالش 
می کند؛ موضوعی که شناخته شده است اما متاسفانه 
برخی دوستان قسم خورده ما بدون آنکه خود متوجه 
باشند آب به آسیاب دشمن می ریزند. ما باید از تمام 
ماه های  در  مردم  تا  کنیم  استفاده  توان مان  و  هوش 
آینده با کمترین مشکل مواجه شوند. عمیقا معتقدم 
البته  دهیم  انجام  را  کار  این  می توانیم  حتما  ما  که 
دستگاه هایی  به  بستگی  زیادی  حد  تا  موضوع  این 
دارد که باید  به ما کمک کنند مانند وزارت اقتصاد، 
وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه و مهمتر از 

همه بانک مرکزی.«
هاشمی اضافه کرد: »خوشبختانه هماهنگی خوبی 

میان دستگاه های مختلف وجود دارد و بسیار خوب 
هم پیش رفته ایم؛ به طوری که تا کنون بیش از یک 
سوم خریدهایمان انجام و تالش شده که در چرخه 
تولید کمترین مشکل را داشته باشیم. در زمینه واردات 
نیز در زمینه توزیع و نظارت باید با کمک معاونان غذا 
و دارو به سرانجام قابل قبولی از نگاه مردم برسیم. 
در همین راستا الزم است اطالعات کامل از منطقه 

خودتان را به ستاد اعالم کنید.«
تدابیر  ستاد  فعالیت  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
دیناروند  دکتر  دبیری  به  بهداشت  وزارت  در  ویژه 
و عضویت معاونان وزارت بهداشت و بازرسی کل 
هر  در  تقریبا  ستاد  »این  اظهارکرد:  وزارتخانه،  این 
آن  وظایف  از  یکی  و  می دهد  جلسه  تشکیل  هفته 
از کمبودهای احتمالی است. معاونان غذا و  اطالع 
دارو می توانند کمک کنند تا اطالعات کم نقصی به 
بدانیم که چه  ترتیب  این  به  داده شود و  این ستاد 
کمبودهایی در پیش است. بر همین اساس نظام کسب 
اطالع و واکنش سریع را راه اندازی کرده ایم و تا ۱۰ 

روز آینده به شما ابالغ خواهد شد.«
وزیر بهداشت در ادامه صحبت هایش در مقایسه 
افزایش قیمت خدمات و کاالها با قیمت دارو گفت: 
کاالها  و  خدمات  قیمت  افزایش  میزان  کاش  »ای 
حداقل به اندازه دارو بود. در این حوزه بسیار خوب 
دارو،  و  غذا  معاونان  از همه شما  و  کرده ایم  عمل 
جامعه داروسازان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان 
تشکر می کنم اما باید مراقب افرادی باشیم که ممکن 
است بخواهند این خدمات ارزشمند را لکه دار کنند 
بنابراین ضمن اینکه با ارائه اطالعات دقیق، ستاد را 
به روز رسانی می کنید. باید بگویم که در حوزه دارو 
بر خالف تجهیزات بسیار راحت تر می توان کنترل ها 
را انجام داد و به راحتی می توان بر داروها و کاالهای 
سالمت محور نظارت کرد البته اشکالی بین پخش و 
داروخانه وجود دارد که در این زمینه نیز شرکت ها 
موظف شدند موجودی خود را اعالم کنند چرا که 
این شرکت ها ارز دولتی می گیرند و متعهد شده اند 
که به موقع جنس وارد کنند بنابراین کنترل های الزم 
صورت می گیرد تا شرکت ها موجودی انباشته نداشته 
باشند و شما نیز همین مسیر را در داروخانه کنترل 

خواهید کرد.«
پزشکان  نسخ  کنترل  بر  همچنین  بهداشت  وزیر 
داروهای  نیز  زمینه  این  »در  اظهارکرد:  و  تاکید  نیز 
خاص، بیماران خاص و پزشکان خاص مهم هستند. 
آن دسته از پزشکانی را که احساس می کنید می توانند 
به چرخه تامین دارو آسیب وارد کنند، شناسایی کنید 
و با استفاده از نظام پزشکی استان و تعزیرات کج 

رفتاری ها و بدرفتاری ها را از همان ابتدا اصالح کنید.«
وی ادامه داد: »در عین حال یک سری از داروها 
هستند که جزو فارماکوپه نیستند و به استناد قانون 
مصوب مجلس، پزشک حق تجویز آن ها را ندارد. 
موارد تخلف در این زمینه باید به سازمان نظام پزشکی 
موارد  اما  شود  تشکیل  پرونده  آنها  برای  و  ارجاع 
استثنائی در این حوزه نیز ساز و کارشان مشخص 
است و باید تایید شود که یک داروی خاص که جزو 
فارماکوپه نیست و واقعا برای یک ایرانی ضروری 

است و باید وارد شود.«
هاشمی در ادامه صحبت هایش با تاکید بر تامین 
داروی مورد نیاز بیماران خاص گفت: »باید از بیماران 
خاص مانند بیماران تاالسمی، هموفیلی، کلیوی،  ام 
اس، سرطان، ای بی، اوتیسم، بیماران مزمن اعصاب 
این  داروی  در  تاکید می کنم  کنیم.  مراقبت  و روان 
بیماران نباید نسبت به گذشته تغییری ایجاد شود. مگر 
درآمد این بیماران چقدر است ؟ مشخص است که 
حتی هزینه یک قوطی شیر خشک در سبد هزینه های 
این بیماران چه رنگ و نقشی دارد. باید خود را جای 
مردم و البته فقیرترین آنان بگذاریم. چرا که یک سری 
باید  است.  شده  تحمیل  آن ها  به  ارثی  بیماری های 
تالش کنیم که حداقل ما باری برای آن ها نباشیم و 

سعی کنیم گرفتاری برایشان ایجاد نشود.«
هاشمی با اشاره به اهمیت اجرای راهنماهای بالینی 
ادامه داد: »البته این مبحث بیشتر بر عهده بیمه هاست 
و باید به عنوان خریدار خدمت از راهنماهای بالینی 
استفاده کنند اما اگر بیمه ها کمکی از شما خواستند 

باید توجه الزم را داشته باشید.«
مردم  جای  را  »خودمان  افزود:  بهداشت  وزیر 
پیش رو و در  ماه های  ندهیم در  اجازه  بگذاریم و 
این بخش آزار و آسیبی به مردم وارد شود. در این 
راستا باید مرکز و فرماندهی را از کمبودهای احتمالی 
مطلع کنیم. ما وظیفه مان را در مرکز انجام خواهیم 
داد به طوری که ابالغ کرده ام که از مجموع پولی که 
باید  درصد   25 می آید حداقل  بهداشت  وزارت  به 
از  یکی  پزشکی صرف شود.  تجهیزات  و  دارو  در 
واردات،  و  توزیع  تولید،  حوزه های  در  مشکالت 
نقدینگی است و در همین راستا باید بتوانند مهمترین 
نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. شهادت می دهم 
که همکاران مان در ستاد شبانه روزی تالش می کنند 
تا کمترین مشکل  بنابراین همه کمک خواهند کرد 

را داشته باشیم.«
وی اضافه کرد: »در دوران دولت یازدهم و دوازدهم 
آن  حاصل  که  یافت  ادامه  و  شد  شروع  مذاکراتی 
به صورت  آمریکا  اما  بود  برجام  نام  به  معاهده ای 

از  جدای  و  شد  خارج  آن  از  جانبه  یک 
نیز  را  ثانویه  تحریم های  تحریم های خود، 
که  کرد  تالش  نیز  آن  از  پس  کرد.  اعمال 
بتواند کاری کند تا نفت ایران صادر نشود 
و به این ترتیب ایران را وارد مذاکره ای کند 
که حاصل آن مشخص است. آمریکایی ها به 
غیر از رابطه ای که با شاه سعودی و برخی 
از کشورهای منطقه دارند، راضی نخواهند 
شد. آنها جز نوکری، هیچ رابطه دیگری را 
قطعا  که  نمی پذیرند  ما  منطقه  در  حداقل 
این موضوع از سوی مردم ما پذیرفته شده 
می آید،  پیش  که  شرایطی  بنابراین  نیست. 

تحمیلی خواهد بود.«
وزیر بهداشت در ادامه گفت:  »مقام معظم 
رهبری نیز تکلیف را روشن کردند. اینکه ما 
چه استفاده ای می توانیم از این شرایط داشته 
باشیم مهم است. در اینکه باید شرایط را برای 
مردم هموار کرد تردیدی نیست اما نکته دیگر 
آن است که اکنون اقتصاد مقاومتی می تواند 
شکلی واقعی به خود بگیرد. شاید ترامپ با 
تحریم هایی در حوزه هواپیمایی، نقل و انتقال و ... 
اما کمک غیر مستقیمی که  بخواهد فشار وارد کند 
این تحریم ها می توانند برای ما داشته باشند جدای 
کشور  در  مقاومتی  اقتصاد  تقویت  ملی،  از وحدت 
خواهد بود. باید از این فرصت برای تقویت تولید 
ملی استفاده شود. بر همین اساس آحاد جامعه پزشکی 
اعم از پزشکان، دندانپزشکان، پرستاران، داروسازان و 
... باید گام های موثرتری برداریم. باید باور کنیم که 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی می توانیم بسیاری 
از انواع وارداتی را در داخل کشور تولید کنیم و با 
تولید  که  خارجی  داروهای  ملی،  تولید  از  حمایت 
مشابه داخلی دارند را مشمول ارزهای ویژه نکنیم.«
هاشمی ادامه داد: »ما باید بتوانیم در سفره بزرگ 
رفتار  طوری  سالمت  خدمات  و  درمان  بهداشت، 
کنیم که مردم کمترین آسیب را ببینند. در عین حال 
اجازه  به هیچ وجه  تولید ملی  از  با وجود حمایت 
نخواهیم داد که دارو یا ماده اولیه ای وارد بازار شود 
که کیفیت الزم را نداشته باشد یا کیفیتی پایین تر از 
مشابه خارجی داشته باشد. سخت گیری ها در این 
رسانه ها  به  خطاب  وی  است.«  زیاد  بسیار  حوزه 
دارو چه  که  نکنند  سوال  دائم  »رسانه ها  گفت:  نیز 
جامعه  در  اضطراب  سوال  همین  که  چرا  می شود 
بر  شاهدی  جلساتی  چنین  برگزاری  می کند.  ایجاد 
آن است که همگان تالش می کنند که در این حوزه 

گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.«
وزیر بهداشت همچنین در حاشیه این همایش و در 
جمع خبرنگاران درباره نظارت ها در حوزه دارو گفت: 
»نظارت ها در حوزه دارو شدید است اما کافی نیست. 
در حوزه تجهیزات نیز نظارت ها مقداری ضعیف تر 
است که باید تشدید شود. نظارت هایی که ما اعمال 
می کنیم نافی نظارت های مردمی نیست بنابراین مردم 
یا  گرفته  احتکاری صورت  کردند  احساس  جا  هر 
مشکلی وجود دارد، مراتب را به شماره ۱۹۰ اعالم 
کنند.« وی افزود: »رئیس جمهور در زمینه تامین ارز 
مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی دستور داده  است 
و به آن عمل نیز می شود. مشکلی در این زمینه وجود 
ندارد و همین نرخ ارز تا پایان فروردین ۹۸ برای 

داروها و تجهیزات تامین خواهد شد.«
هاشمی تاکید کرد: »باید بدانیم که مکمل ها دارو 
نیستند و به ویژه در حوزه بدنسازی و ... از ارز دولتی 
استفاده نمی کنند و به همین دلیل مشمول تغییر قیمت 
می شوند اما 22 هزار قلم دارو واکسن و ... تحت پوشش 
ارز ۴2۰۰ تومانی هستند.« وی در پایان به خبرنگاران 
گفت: »شرکت هایی را تبلیغ و تقویت خواهیم کرد 

که در این روزهای سخت کنارمان خواهند بود.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه در ایران 
۱۸ میلیون نفر دچار کم تحرکی و ۹ میلیون نفر دچار توده 
بدنی باال هستند، گفت: »با ورزش و فعالیت های بدنی 

بر بسیاری از بیماری های غیر واگیر می توان فائق آمد.«
مریم حضرتی در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی 
- ورزشی پرستاران در همدان با بیان اینکه پدیده های 
شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع با تغییرات وسیع 
در سبک زندگی همراه است، اظهار داشت: »در کنار 
بهبود شاخص های بهداشتی که سبب افزایش امید در 
زندگی شده است، مهمترین عوامل افزایش بار بیماری ها، 

 بیماری های غیر واگیر بوده اند.« وی افزود: »بیماری  های 
غیر واگیرمسئول بیش از 53 درصد بار بیماری ها در جهان 
هستند و بیش از 76 درصد بار کل بیماری ها در ایران به 

بیماری های غیر واگیر اختصاص دارد.«
حضرتی تصریح کرد: »پایه پیشگیری از بیماری های 
غیر واگیر، شناسایی عوامل خطر اولیه و پیشگیری و کنترل 
این عوامل است.«معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه 
داد: »چهار بیماری " دیابت، فشارخون باال، سرطان و 
بیماری های مزمن تنفسی" بیماری های غیرواگیر اصلی 
و چهار عامل " خطر کم تحرکی، تغذیه ناسالم، مصرف 

الکل و دخانیات"، مهمترین عوامل خطر ابتالء به این 
بیماری ها محسوب می شوند. به همین دلیل سازمان جهانی 
بهداشت، کنترل این بیمارها و عوامل زمینه ساز آن را 
به عنوان هدف اصلی برای کاهش 25 درصد مرگ و 
میر بیماری های غیر واگیر در سال  2۰25 تعیین کرده 
است.« وی افزود: »در ایران ۱۸ میلیون نفر دچار کم 
تحرکی و ۹ میلیون نفر دچارتوده بدنی باال می باشند. با 
ورزش و فعالیت های بدنی بر بسیاری از بیماری های 
غیر واگیر می توان فائق آمد.«حضرتی با اشاره به انتخاب 
همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 

در سال 2۰۱۸ به سبب ظرفیت های تاریخی،  فرهنگی 
و اقلیمی اش، خاطرنشان کرد: »این اتفاق می تواند نقش 
بسزایی در شکوفایی ظرفیت های تاریخی و اقلیمی همدان 
ایفا کند، چراکه صنعت گردشگری چهارمین صنعت مهم 
دنیاست که سبب نزدیک شدن ملت  ها، بهبود روابط و 
افزایش کیفیت زندگی مردم  و تبادل فرهنگی می شود.«

وی در پایان با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این 
جشنواره به ویژه سازمان نظام پرستاری، استانداری، دانشگاه 
علوم پزشکی همدان، از همه کسانی که در به ثمر رسیدن 

این رویداد فرهنگی ورزشی تالش کردند قدردانی کرد.«

جوانپزشكان بازنشسته 

سهيل طالبى حسينى، جراح و متخصص ارتوپدى
 

جوانپزشکان قبل از آنکه اختصاص یک نیروی متعهد به کار 
صرفًا دولتی باشد، یک هرزداد سیستماتیک سرمایه کار با ایجاد 
موانع مرتفع در اشتغال نسل جوان است. در کشوری که فریاد 
ابوالمشاغل ها،  همین  است،  بلند  بازنشسته ها  شغلگی  چند  از 
قوانینی ایجاد مي کنند تا جوانپزشکان در یک جغرافیای محدود، 
تمامِ وقت شان به بطالت بگذرد. من از یک عجایب الحیلی حرف 

مي زنم که داغ دل جوانان سرزمین من است.
کسانی دارند بر قواعد و روابط کاری و شغلی طبابت در کشور 
من قانون مي زنند که از فرط تکثر پست و جایگاه شغلی حتی 
از نوشتن رزومه و برنامه هفتگی خود عاجز مي شوند. این فقط 
درد مشترکی نیست که من باید بنویسم، این شکایتی به انتهای 
فهم در تاریکی تاریخ است. جوانپزشکان ما به استناد بندهای 
قانونی فرودستانه با اتکاء به صورتک تک  شغله بودن مستخدم و 
متعهد دولتی، ساعات سرشار از انرژی جوانی خود را که مي توانند 
به خدمت یا کار مفید بگذرانند، در یک بازنشستگی صامت و 
ساکت روستایی زودرس به آتش بیتوته انتظار و اتالف وقت 
می کشند. در حقوق اولیه انسانی مندرج در قانون اساسی توافق 
علیه قانون آمره باالدست باطل است. اینکه ما جوانپزشکان را که 
مي توانند بدون دغدغه تن فرسوده پیرانه سری یا دلهره دل وازده 
سالخوردگی، به کار و فعالیت شبانه روزی بپردازند، برای انتفاعی 
نزدیک و نمایشی به کار دولتی صرف محدود کنیم؛ فقط ظاهر 

زودگذر عوام پسند و مردم فریب دارد.
قانون رفع موانع کار و اشتغال حکم مي کند هر کس که مي تواند 
کار کند را به جای ایجاد سد و انحصار در حصار محدودیت های 
ساختگی به کارآفرینی دعوت کنیم. وقتی جوانپزشکان خالق را به 
جای تشویق به ایجاد بنگاه های کارآفرین و سازمان های مردم نهاد 
اشتغالزای تجاری رقابتی به جیره خواری روزمزد و مواجب بگیری 
ماهیانه تشویق کنیم، مصداق اتالف یک سرمایه ملی کارساز و 
کارآفرین ست. جوانپزشکان آنقدر انرژی و انگیزه دارند که در 
کوره دهات محروم سرزمین من دست به خلق خالقیت سازمانی 
و استارت آپ های درمانی بزنند؛ اما قید و بندی که من سالخورده 
انتفاعی  ابوالمشاغل با محدودیت فعالیت درمانی خصوصی و 
عظیم  کارمایه  این  رهاسازی  مانع  مي زنم،  دستهاش  و  پاها  به 
نهفته در قشر جوان برای تولید کار شورانگیز در کشور مي شود.
سیاستگذار درمان در این کشور با ایجاد دلزدگی و وازدگی 
با یک بازنشستگی زودرس اجباری و  رخوت آمیز با ممانعت 
از کار خصوصی برای نیروی متعهد دولتی گمان مي کند، برای 

خدمات صرفًا دولتی وقت آزاد مي خرد.

دوست مدیر چندشغله من!
باور کن؛ آن اوقات خودی و فراغتی که جوانپزشک مي توانست 
به خدمات انتفاعی شخصی و خصوصی طبابت آزاد بپردازد با 
منع کار خصوصی هرگز به محیط صرف دولتی منتقل نمي شود؛

بلکه صرف بطالت مطلقی مي شود که در کنج بیتوته خانه ای 
روستایی صرف تماشای فیلم و بازی رایانه ای خواهد شد. بلندتر 

و دورتر نگاه کنیم؛
متخصص یا ماهری که مجبور به ماندن در یک ناکجاست، 

اگر انتفاع شخصی اش را فراهم کنید،
اوقات فراغتش را به ضرب نیروی جوانی به کار شبانه روزی 
25 ساعته اختصاص خواهد داد. قدری اقتصادی، ملی و کالن 

فکر کنید.
اشتغال  آمار  بی شغلی، جزء  دهاِت  کوره  در  کار خصوصی 
اوقات  در  جوانپزشکان  از  که  کاری  متراکم  حجم  ست.  ملی 
فراغت ولو به انتفاع خصوصی مي شود گرفت، در بیالن اشتغال 
ملی و کارآفرینی محاسبه خواهد شد. این فکرهای نزدیک بین، 
این برنامه های نمایشی تفکیک کار خصوصی از دولتی تئوری 
از رونق افتاده چپگرایی است که امروز جای خود را به تلفیق 

بخش خصوصی و دولتی داده است.
من آنقدر روزگار دیده ام که جهان بینی ام از نوك بینی بیشتر 
شده باشد؛ انرژی سرشار جوانی را در کوچه پس کوچه های کهنه 
اندیشه تان دفن نکنید. ایران به اوقات فراغت جوانان اش همین 

امروز محتاج است، آن را حواله به فردا نکنید...
در خصوصی کسی ساعت در خالء نمیزند...

یک لحظه صبر کنید؛ یک بار در هوای من نفس بکشید؛ اینقدر 
تکراری و منقبض اندیشه نکنید...

برای معاش دوباره  به شور و شوق تالش  را  جوانپزشکان 
مهمان کنید؛ مجوزهای دیرهنگامی که شما در میانسالی به این 
مانداب  تولید  به  تنها  داد  خواهید  جلگه ها  در  خروشان  رود 

منجر مي شود.
این سیل خروشان جویای کار را د  ر قله های جوانی منهدم 
نکنید. جغرافیای ایران من به جوانپزشکانی که تمامِ وقت کار 
مي کنند، بیشتر از تمامْ وقتی نیاز دارد که خیال مي کنید دارد کار 

مي کند...

یادداشت

 کسی که لباس پزشکی بر تن کرد، باید به بزرگان این رشته تاسی کند
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معاون پرستاری وزارت بهداشت:

 18میلیون ایرانی دچار کم تحرکی هستند
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رونمایی از دستگاه الپاراسکوپ
 و تیوپ اشعه ایکس تولید داخل

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از رونمایی 
از دستگاه الپاراسکوپ و تیوپ اشعه ایکس تولید داخل 
در سومین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای تجهیزات 
پزشکی استان فارس خبر داد. به گزارش سپید، رضا مسائلی در 
حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای 
این خبر گفت:  اعالم  با  فارس،  استان  پزشکی  تجهیزات 
»نزدیک به 5 سال مطالعات بالینی روی دستگاه الپاراسکوپ 
توسط جراحان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز انجام شده و اقدامات فنی و تست ایمنی و عملکرد 
است.« وی  گرفته  دستگاه صورت  ترایال روی  کلینیکال 
با تأکید بر اینکه این دستگاه هیچگونه کمبودی نسبت به 
نمونه خارجی اش ندارد، گفت: »تولید این دستگاه دارای 
مزیت هایی است، چراکه ازآنجاکه اساتید خودشان با این 
دستگاه ها کار کردند، نقاط ضعف و قوت آن را متوجه شده و 
در خصوص ارتقای این دستگاه و برطرف کردن ضعف های 
احتمالی آن، تالش کردند. همچنین این دستگاه به زودی وارد 
بازار خواهد شد.« مشاور وزیر بهداشت همچنین از رونمایی 
دستگاه تیوپ اشعه ایکس در این نمایشگاه خبر داد و گفت: 
»مطالعاتی نزدیک به 5 سال برای تولید این دستگاه که بسیار 
پرمصرف و گران قیمت است صورت گرفته است و امروز 
پروانه ساخت آن را ارائه می دهیم و به زودی این محصول 
روانه بازار خواهد شد.« مسائلی افزود: »دستگاه تیوپ اشعه 

ایکس در مراکز تصویربرداری مورد استفاده قرار می گیرد.«

ماجرای آدامس های قاچاق با برند 
خارجی

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو 
در ارتباط با وجود آدامس های تقلبی و قاچاق در بازار کشور، گفت: 
»محصوالتی که سازمان غذا و دارو به آنها مجوز ورود می دهد قطعًا 
بر اساس ضوابط و آیین نامه ها بوده و همه جوانب اعم از سیاست های 

کالن سالمت، اقتصاد مقاومتی و...، در مورد آنها لحاظ می شود.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، سمیره صباح افزود: »اصالت این 
محصوالت با کد رهگیری و رهیابی الصاق به بسته بندی آنها و از طریق 
سامانه TTAC قابل استعالم است.« وی خاطرنشان کرد: »توجه به 
نشان سازمان غذا و دارو در محصوالت تولید داخل و عادت کردن به 
استعالم فرآورده سالمت وارداتی، راهکار جدی و عملیاتی برای مبارزه 
با کاالهای تقلبی و قاچاق و اطمینان مصرف کننده نسبت به محصول 
خریداری شده است.« سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت 
نیز در واکنش به موضوع جمع آوری آدامس های قاچاق گفت: »یکی 
از مأموریت های اصلی ما در پلیس، مبارزه با قاچاق کاال و ارز است 
و در این زمینه اقدامات ویژه ای توسط پلیس صورت گرفته است؛ 
به ویژه  اینکه امسال سال حمایت از تولید ملی است و قاچاق کاال 
می تواند ضربه بسیاری به تولیدکنندگان ما وارد کند.« وی ادامه داد: 
»از سوی دیگر بسیاری از کاالهای قاچاق کشف شده تاریخ مصرف 
آنها گذشته است و در داخل بار دیگر تاریخ جدید روی محصول 
ثبت می شود که این موضوع به لحاظ سالمت هم بسیار مشکل ساز 
است.« سردار رحیمی درباره 7 برند آدامس که قاچاق اعالم شده 
است، گفت: »هر چه را که به عنوان کاالی قاچاق به ما اعالم کنند ما 

به شدت با موارد و مصداق های آن مقابله می کنیم.«

رئیس فراکسیون داروی مجلس:

با توزیع کنندگان غیرمجاز 
محصوالت پزشکی برخورد شود

 عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »بخشی از تبلیغات پزشکی 
در ایران به مسائل زیبایی مربوط می شوند که غالبا در شبکه های 
ماهواره ای و فضای مجازی انجام می گیرد و متأسفانه بر روند اینگونه 

از تبلیغات نظارت دقیقی وجود ندارد.« 
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، همایون هاشمی در خصوص 
تبلیغات گسترده خدمات پزشکی و زیبایی در ماهواره ها و فضای مجازی 
گفت: »بخشی از تبلیغات پزشکی در ایران، به مسائل زیبایی مربوط 
می شوند که غال با در شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی انجام 
می گیرد که متأسفانه بر روند این گونه از تبلیغات نظارت دقیقی وجود 
ندارد.« نماینده مردم میاندوآب  افزود: »اکثر محصوالتی که در شبکه های 
ماهواره ای و فضای مجازی تبلیغ می شود، غیراستاندارد، نامرغوب 
و گاهی آسیب رسان هستند. فروش از این طریق با همکاری های 
پنل های پیامکی و سامانه ای ارسال پیامک انجام می گیرد که از طریق 
مخابرات تهیه می شود، این موضوعات بارها مطرح شده است، ولی 
توجه به این مسائله نمی شود.« هاشمی با اشاره به عرضه برخی از 
محصوالت در داروخانه های داخلی گفت: »عرضه این محصوالت 
در داروخانه ها مشکلی ندارد چراکه تحت نظارت و کنترل قرار 
دارند و اگر محصولی، در آنجا عرضه شود یا نیاز به دریافت نسخه 
پزشک هست و یا جزو محصوالتی است که امکان فروش بدون 
نسخه در داروخانه ها وجود دارد که بر هر دو نوع عرضه نظارت 
دقیقی انجام می شود.« عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعالم کرد: 
»برای کنترل این موضوعات باید با پرونده هایی که مشکل ایجاد 
کرده اند، برخورد قاطع انجام بگیرد تا درس عبرتی شود برای افرادی 
که به تازگی می خواند وارد این حوزه بشوند، متولی اصلی نظارت 
وزارت بهداشت است که باید با برنامه ریزی و حساسیت بیشتری 

این مسائل را پیگیری کند.«

اخبــار ترحمی،  مدیر صنعت داروسازی:

علی اکبر ابراهیمی
یک مدیر صنعت داروسازی معتقد است  

راهکار برون رفت از مشکالت فعلی صنعت 
داروسازی که آن را در آستانه ورشکستگی 
نهاده های  قیمت  که  است  این  داده  قرار 
تولید آزاد شده و یارانه پرداختی به صنعت 
داروسازی به سمت شرکت های بیمه برده 
شود و این اجازه را بدهند که قیمت ها آزاد 
شود تا بازگشت سرمایه در کمترین زمان 
اتفاق بیفتد. در این شرایط بازار رقابتی خواهد 
شد و شرکت ها قیمت ها را به صورت رقابتی 

عرضه خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار سپید، پیمان ترحمی، 
مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی در 
نشست خبری با اشاره به استراتژیک بودن 
دارو اظهار داشت: »متأسفانه باید اعتراف کنیم 
که در طول چند ماه اخیر خطوط تولید برخی 
شرکت ها با 5۰ درصد ظرفیت کار می کنند 

و این یک زنگ هشدار است.«
وی در تشریح علت این اتفاق گفت: 
»متأسفانه بخشی از این مشکالت به گذشته 
مرض های  دقیق تر  عبارت  به  برمی گردد. 

مزمنی که سال های طوالنی است گریبان گیر صنعت 
داروسازی کشور شده است. یک سری از مشکالت 
صنعت در خود آن نهادینه شده است. برای مثال سن 
باالی دستگاه های تولید موجب شده تا تمام ظرفیت را 
نتوان به کار برد. این یک موضوع کلی است که اکثر 
قریب به اتفاق صنعت داروسازی کشور اعم از دولتی 
و خصوصی و خصولتی با آن درگیر است. بحث دیگر 
واقعیت مشکالت این روزهای صنعت داروسازی است 
که موجب شده تا به مرور به سمت کاهش ظرفیت برویم.«

امکان برنامه ریزی از صنعت گرفته شده است
مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی ادامه داد: »در 
حال حاضر امکان برنامه ریزی برای تولید از صنعت 
گرفته شده است. این به این مفهوم است که تأمین همه 
مؤلفه های تولید اعم از تأمین کنندگان مواد اولیه داخلی 
و واردکنندگان مواد مؤثره خارجی تا اقالم بسته بندی با 
مشکل مواجه شده اند. برای مثال فویل تا همین چند روز 
پیش 3۰ تومان بود که به یک باره به 42 تومان رسید و 
امروز به 5۰ تومان رسید است. حتی تولیدکننده داخلی 
اعالم کرده که امکان تأمین آن فراهم نیست و علت را 
این چنین اعالم می کند که معلوم نیست این محصول در 
گروه یک محصوالت قرار گیرد یا در گروه دو. پس باید 
تا تعیین تکلیف این محصول صبر کرد؛ بنابراین همه این 
عوامل برنامه ریزی برای تولید محصول را با مشکل مواجه 
کرده است. مثال دیگر ماده مؤثره گلیسیرین است که در 
عرض یک هفته از 72۰۰ به 23 هزار تومان رسیده است.«
ترحمی افزود: »در شرایط فعلی نمی توان برنامه ریزی 
از تولیدکنندگان  انجام داد و حتی بسیاری  بلندمدت 
برنامه روزانه دارند و ترجیح می دهند میزان تولید خود 
را بسیار پایین بیاورند. همچنین نبود نقدینگی مشکالت 
عدیده ای را برای صنعت به وجود آورده است. علت 
دیگر پایین آمدن ظرفیت تولید اشباع بودن بازار است. 

وقتی محصولی را 2۰ تولیدکننده تولید می کند دیگر 
نیازی به تولید نیست و این در نتیجه سوء مدیریت بازار 
داخلی و عدم روی آوری به بازارهای خارجی در طول 
سالیان متمادی بوده است. علیت این هم می تواند پیر 
بودن صنعت ما در مقایسه با منابع داروسازی دنیا باشد.«

دولت خود تحریمی می کند
ترحمی با انتقاد از تغییرات پی درپی قوانین حوزه دارو 
اضافه کرد: »متأسفانه در طول چند ماه اخیر قوانین پی درپی 
تغییر کرده و دولت خود تحریمی را در دستور کار خود 
قرار داده است. البته این قابل درک است که برنامه دولت 
این است که جلوی سوءاستفاده ها را بگیرد ولی متأسفانه 
سوءاستفاده کنندگان در کمترین زمان راه خود را پیدا 
می کنند و ما به عنوان تولیدکنندگان از دست یافتن به منابع 
مورد نیاز خود باز می مانیم؛ بنابراین همه این مشکالت 
موجب خواهد شد تا هر روز از ظرفیت های تولید کمتر 
شود.« وی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: »برای 
نمونه ماده مؤثره الکتولوز که یک ماده اولیه برای تولید 
است در چند روز اخیر در گروه دو قرار گرفته و این 
جابجایی موجب شده تا این ماده اولیه در گمرک گیر 

کند و برنامه ریزی ها برای تولید مختل شود.«
این مدیر صنعت داروسازی اضافه کرد: »متأسفانه هنوز 
برخی مدیران و کارشناسان تصمیم گیر متوجه نشده اند که 
اوضاع از چه قرار است. برای مثال وقتی برای واردات 
یک ماده مؤثره مراجعه می کنیم اعالم می کنند که تولید 
داخل دارد ولی تولیدکننده داخلی امکان تولید ندارد و 
یا اینکه تولیدکننده داخلی قیمت را نقد می خواهد اما 
صنعت توان پرداخت آن را ندارد و یا قیمت آن رقابتی 
نیست و ما مجبور به واردات می شویم. ولی همچنان 
کارشناس مسئول اعالم می کند که تولید داخل دارد و 
ما نمی توانیم واردات کنیم. از سوی دیگر اعالم می کنند 
که به هر طریق ممکن واردات مواد اولیه را انجام دهید 

و همه این مسائل موجب می شود تا ما در ادامه مسیر به 
مشکالت عدیده ای برخورد کنیم و دیگر امکانی برای 
اجرای طرح های تحقیق و  به روز و  خرید تجهیزات 

توسعه نداشته باشیم.«
افزایش قیمت  این سؤال که  به  ترحمی در پاسخ 
مواد اولیه تا چه میزان بر قیمت تمام شده محصوالت 
تأثیر گذاشته است؟ گفت: »متأسفانه به دلیل افزایش های 
روزانه قیمت ها امکان پیش بینی هزینه های تولید برای 
ما مقدور نیست. در قیمت تمام شده یک محصول 6۰ 
تا 7۰ درصد صرف مواد می شود و وقتی قیمت مواد 
اولیه، مواد مؤثره و مواد بسته بندی تغییر می کند، طبیعی 
است که هزینه تمام شده محصول افزایش پیدا می کند 
و رنج آور این است که افزایش قیمت داروها متناسب 
با آن نیست و حتی نظارت های اولیه روی قیمت مواد 

اولیه نیز صورت نمی گیرد.«
مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی تصریح کرد: 
»متأسفانه تولیدکنندگان دارو در یک سقف قیمتی گیر 
افتاده اند که این سقف فقط به تولیدکننده اختصاص دارد 
و مسئوالن تصور می کنند که با سرکوب قیمت می توانند 
راه دسترسی بیماران به دارو را هموار کنند. مشکل دیگر 
این است که نوع پرداخت ها از اعتباری به نقدی تغییر 
پیدا کرده است و ما مجبور هستیم برای تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز خود قیمت را به صورت نقد پرداخت 
کنیم درحالی که تنها می توان بخش کوچکی از این فشار 
مالی را به شرکت های پخش و داروخانه ها وارد آورد.«

احتکار در چرخه دارو معنایی ندارد
وی در واکنش به این خبر که داروسازان احتکار می کنند؟ 
گفت: »مطمئناً این قبیل اقدامات از سمت تولیدکنندگان 
صورت نمی گیرد؛ زیرا شرکت ها باید در هر شرایطی 
فروش داشته باشند تا سود کسب کنند و بتوانند نیازهای 
مالی خود را تأمین کنند. البته ممکن است یک تولیدکننده 

میزان تولید خود را پایین بیاورد ولی احتکار 
در این چرخه معنایی ندارد. در خصوص 
شرکت های وارداتی هم باید بگویم که ممکن 
است برخی شرکت ها محصوالتی را داشته 
باشند که نخواهند عرضه کنند ولی باید این 
سؤال را از دولت پرسید که آیا این اطمینان 
را در واردکنندگان به وجود آورده است که 
قیمت مناسب به داروهای وارداتی داده است 
و آیا بعدازاین مرحله مابه التفاوت ارز را از 

واردکنندگان نمی گیرند.«
ترحمی با تأکید بر اینکه وظیفه وزارت 
ایجاد  دارو  و  غذا  سازمان  و  بهداشت 
اضافه  است،  تولیدکنندگان  در  اطمینان 
کرد: »مطمئناً شرکت هایی هستند که از این 
شرایط سوءاستفاده می کنند اما مسئوالن این 
شرکت ها و افراد را هم می شناسند و اتفاقاتی 
ازاین دست در هر حوزه ای ممکن است بیفتد. 
البته نباید از این نکته هم غافل شویم که 
دارو محصولی است که تاریخ مصرف دارد 
و نمی توان زمان زیادی آن را نگهداشت؛ 
بهانه جویی  موضوعات  این  همه  بنابراین 
است که از سوی برخی مطرح می شود و 

فرافکنی است.«
مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی در پاسخ به این 
سؤال که آیا وضع امروز صنعت بدتر است یا سال 91؟ 
گفت: »امروز وضعیت بدتر است زیرا در آن سال صنعت 
نقدینگی داشت و تنها ارز نداشت و می توانست راه هایی 
برای دور زدن تحریم ها پیدا کند اما امروز شرکت های 
دو  که در طول  دارویی در سایه سیاست های غلطی 
سال گذشته اعمال شده حتی ذخیره هم ندارند و در 
این وضعیت بد نقدینگی ارزی هم به آنها تخصیص داده 
نمی شود تا بتوانند مواد اولیه تأمین کنند. البته معتقدم اگر 
شرایط ثبات پیدا کند صنعت می تواند ظرف چند ماه 

آینده اوضاع خود را بهبود ببخشد.«

یارانه تولید دارو را قطع کنید
ترحمی در بیان راهکار حل مشکالت موجود اظهار 
داشت: »در وهله نخست باید سیاست ها اصالح شود. 
وقتی می گوییم قیمت دارو افزایش پیدا نخواهد کرد و 
خود قیمت ها را افزایش می دهیم و به مردم می گوییم 
که اگر افزایش دیدید اعالم کنید، این یعنی مردم را در 
مقابل تولیدکنندگان قرار می دهید؛ پس بهتر است دروغ 
نگوییم. در وهله دوم قیمت نهاده های تولید آزاد شود و 
هرچقدر یارانه برای این بخش پرداخت می شد به سمت 
شرکت های بیمه برود؛ بنابراین این اجازه را بدهند که 
قیمت ها آزاد شود تا بازگشت سرمایه در کمترین زمان 
اتفاق بیفتد.« وی تصریح کرد: »البته ممکن است برخی 
تولیدکنندگان با این نظرات موافق نباشند ولی در این 
شرایط بازار رقابتی خواهد شد و شرکت ها قیمت های 
خود را به صورت رقابتی عرضه خواهند کرد؛ بنابراین 
درخواست ما این است که تصدی گری دولت کم شود 
که  را  یارانه  از  بخشی  آن  و  باشند  داشته  و صداقت 
در بخش تولید صرف می کنند به سمت بیمه ها ببرند 
تا قیمت ها رقابتی شود چراکه در این حالت قیمت ها 

پایین خواهد آمد.«

اجازه دهید قیمت ها آزاد شود

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه دارو و تجهیزات 
پزشکی ارز دولتی ترجیحی دریافت می کنند، گفت: »هیچگونه تغییر قیمتی 

در بازار سالمت رخ نخواهد داد.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، غالمرضا اصغری در همایش سراسری 
معاونان غذا و داروی دانشگاه های سراسر کشور گفت: »تأمین دارو، صرفًا 
یک بیزینس نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است. خط تولید هیچ 
دارویی نباید متوقف شود و هیچ تولیدکننده ای نباید از عرضه دارو خودداری 
کنند.« وی با اشاره به شرایط تحریم کشور عنوان کرد: »ذینفعان حوزه دارو 
و تجهیزات باید همکاری جدی با یکدیگر داشته باشند، واردکنندگان، 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارو ممکن است سود آنها در شرایط خاص 
تحریم کاهش یابد؛ اما همه ما در کنار هم و بر اساس مسئولیت قانونی و 
اجتماعی باید حداکثر تالش خود را برای تأمین دارو داشته باشیم.« وی 
خطاب به معاونان غذا و دارو سراسر کشور گفت: »ارز دولتی برای واردات 
مکمل های تغذیه ای خارجی تخصیص داده نمی شود و بیشترین تمرکز بر 
این است که تولیدکنندگان داخلی، بازار را تأمین کنند، همچنین پیش بینی 
می شود به دلیل افزایش قیمت ارز، این محصوالت در حجم مصرف فعلی 

به صرفه نبوده و طبیعتاً واردات آن کاهش یابد.«
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم حمایت جدی از تولید داخل و 
داروی ایرانی، خاطرنشان کرد: »مسئوالن غذا و دارو باید تسهیل کننده تولید 
داخل در شرایط کنونی باشند و عمده فعالیت بر روی دارو و تجهیزات 
ضروری پزشکی باشد.« وی با اشاره به تشدید نظارت ها در حوزه دارو و 
تجهیزات، اظهار کرد: »نظارت بر چرخه تأمین و تولید تشدید شده است 

و با توجه به اینکه تمام داروها و تجهیزات ضروری پزشکی ارز 42۰۰ 
تومانی دریافت می کنند، طبیعتاً تغییر قیمتی در بازار رخ نداده و نخواهد داد.«

اصغری ادامه داد: »موجودی داروها تحت نظارت است و باید به صورت 
مرتب توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور گزارش شود. همچنین برای 
نظارت بیشتر بر داروها و مدیریت بیشتر، داروهایی که موجودی آنها به 
زیر 4 ماه برسد، در داروخانه های خاص و منتخب که عمدتاً دولتی هستند 
توزیع شود تا به دست تمام مردم برسد.« وی عنوان کرد: »با هرگونه تخطی 
از لحاظ افزایش قیمت و غیره به صورت انتظامی برخورد و تعزیرات نیز 
به این حوزه ورود خواهد کرد.« معاون وزیر بهداشت به معاونان غذا و 
داروی سراسر کشور توصیه کرد در صورت مشاهده شرکت هایی که 
مخصوصاً در حوزه تجهیزات پزشکی از عرضه محصوالت جلوگیری 
کنند، به سرعت موجودی آنها ضبط و در استان توزیع خواهد شد و در 
دسترس مردم قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره لزوم 
همزمان کنترل تقاضا گفت: »در جلساتی که با سازمان نظام پزشکی برگزار 
شد، مقرر شده همکاران جامعه پزشکی به تجویز منطقی توصیه شوند، 
همچنین کنترل نسخ باید به تخصص های بیشتری تعمیم یافته و برای خود 

پزشکان کارنامه فرستاده شود.« 
به گفته اصغری عدم تجویز داروهای خارج از فهرست نیز باید مورد 
توجه پزشکان قرار گیرد و متخلفانی که خارج از این فهرست دارو تجویز 
می کنند به نظام پزشکی معرفی شوند. وی با اشاره به لزوم به روزرسانی 
مطالبات داروخانه ها ازجمله داروخانه های سرپایی دولتی عنوان کرد: »باید 
توان این داروخانه ها یابد تا داروهای خاص را خرید و عرضه کنند، ما بر 

روی داروخانه های سرپایی دولتی حساب ویژه ای باز کرده ایم.«  وی با 
اشاره به پرداخت معوقات بیمه به دانشگاه ها گفت: »3 هزار میلیارد تومان 
از سوی بیمه سالمت و 3 هزار میلیارد تومان از سوی تأمین اجتماعی به 
دانشگاه ها تخصیص می یابد که با تزریق این 6 هزار میلیارد تومان، بدهی 
بیمارستان ها و دانشگاه ها تا حدودی کاهش می یابد و ضروری است 
حداقل 25 درصد از این منابع در دارو و تجهیزات هزینه شود.« معاون 
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »امیدواریم با همکاری بیشتر برای تأمین 
داروی مورد نیاز این تحریم نیز مانند دوره های گذشته با کمترین عارضه 
سپری شود، ما و همکارانمان تالش می کنیم مردم در حوزه دارو و درمان 

دغدغه کمتری داشته باشند.«

رئیس سازمان غذا و دارو:

تغییر قیمت نداریم



معاون بهداشت وزیر بهداشت خبر داد

معاون بهداشت وزیر بهداشت 
عاری  »مدارس  طرح  اجرای  از 
برای  دندان«  پوسیدگی  از 
در  ششم  مقطع  دانش آموزان 
امسال  مهرماه  از  کشور  سراسر 

خبر داد.
از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
درباره  رئیسی  علیرضا  ایسنا، 
برای  بهداشت  وزارت  برنامه 
سال  در  آموزان  دانش  سالمت 
»گروه  گفت:  جدید،  تحصیلی 
هدف اصلی ما در حوزه بهداشت 
در این سنین قرار گرفته اند و اگر 
برای  را  خود  برنامه های  بتوانیم 
این گروه به درستی انجام دهیم، 
۹۰ درصد کار انجام شده است. 
وزارت آموزش و پرورش نیز در 
این حوزه همکاری خوبی دارد.«
وی افزود: »یکی از برنامه های 
که در حوزه سالمت  برجسته ای 
در  می شود،  اجرا  آموزان  دانش 
حوزه دندانپزشکی است؛ به طوری 
که در حال حاضر وزارت بهداشت 

افراد زیر ۱۴ سال، مادران باردار و شیرده را در این 
حوزه تحت پوشش قرار داده  است.«

وی با اشاره به میانگین ۲.۱ درصدی دندان های 
پوسیده دانش آموزان ایرانی، افزود: »از امسال برنامه 
دیگری به نام »مدارس عاری از پوسیدگی دندان« 
اجرا می شود.  دانش آموزان مقطع ششم  تمام  برای 

صورت  به  اردبیل  استان  در  که  برنامه  این  طبق 
آزمایشی اجرا شد، مراقبان سالمت به صورت فعال 
طی  در  و  می کنند  شناسایی  را  آموزان  دانش  این 
برطرف  آنها  دندان های  همه  پوسیدگی  سال  یک 
ازجمله  الزم  اقدامات  سایر  آن  بر  افزون  می شود. 
ارائه آموزش ها نیز برای آنها انجام می شود؛ به این 

با دندان هایی سالم وارد  این دانش آموزان  ترتیب 
می شوند.« هفتم  پایه 

معاون بهداشت وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه 
آموزان  دانش  برای  رایگان  صورت  به  برنامه  این 
این مقطع انجام می شود، افزود: »این دانش آموزان 
عالوه بر دریافت این خدمات درباره نگهداری از 

دندان های خود آموزش می بینند و سال 
معاینه می شوند. قرار است  بعد مجدداً 
این برنامه هر سال برای پایه ششم اجرا 
شود. به این ترتیب بعد از سه یا چهار 
سال می توان گفت دانش آموزان مقاطع 

باالتر دندان پوسیده ندارند.«

پیشنهاد وزارت بهداشت برای 
توزیع سبد غذایی سالم در 

مدارس
رئیسی در ادامه با اشاره به پیشنهاد 
وزارت بهداشت به آموزش و پرورش 
برای بهبود کیفیت تغذیه دانش آموزان، 
گفت: »در این پیشنهاد مطرح کردیم که 
بوفه مدارس به چند شرکت بزرگ فعال 
در حوزه صنایع غذایی سپرده شود؛ به 
است  قرار  که  غذایی  نوع  ترتیب  این 
کارشناسی  شود  عرضه  بوفه ها  این  در 
شده و مطابق ذائقه دانش آموزان خواهد 
بود. در عین حال این سبد غذایی سالم 

و غنی از مکمل ها و پروتئین است.«
غذایی  بسته  »این  داد:  ادامه  وی 
مشخصی  قیمت  و  بسته بندی  می تواند 
داشته باشد و در همه بوفه های مدارس عرضه شود. 
مالی  وضعیت  که  دانش آموزانی  صورت  این  در 
غذایی  بسته  این  از  می توانند  نیز  ندارند  مناسبی 
استفاده کنند و همه دانش آموزان از یک نوع سبد 
غذایی مصرف می کنند. همچنین دولت می تواند با 

این روش به خانواده های بی بضاعت یارانه بدهد.«

 ادامه سرمقاله از  صفحه یک

و  خانوادگی  فردی،  ثروت  ارزش ترین  با  سالمت 
اجتماعی بشر است؛ هر هجمه ای که قادر باشد تا 
خشم، نفرت، یا توهین و تهمتی را به سمت هر حرفه ای 
باالخص جامعه پزشکی هدایت کند، فلز زنگ زده ای 
است که بر نیاز مردم و آرامش پزشک جراحتی ناپیدا 
وارد می کند که زنجیر  وار جامعه ای را به سمت تزلزل 
پیش می برد، خصوصاً که ماهیتاً شب و روز حرفه ای 
پزشکان، متعلق به مردم است و جراحت ایجاد شده 
نه تنها سالمت شغلی و حرفه ای پزشک را خدشه 
دار می سازد بلکه بیمار و خانواده نگران وی را نیز 

دستخوش التهابی مخرب می سازد.
گرچه چرایی فرآیند تخریب های مجازی به خصوص در 
فضای تویتتر نیازمند یک مطالعه روانشناختی اجتماعی 
سیاسی عمیق است ولی با گفت و گویی که با اهالی 
رسانه بر سر این روند داشتم، مسائل مهمی بیان شد. 
از جمله گفتند که رسانه های حقیقی و مجازی چشم 
و گوش مردم و مسئولین هستند و همواره در تالشند 
تا ضمن شفاف سازی و شفاف گویی مراقبت کنند که 
نیش قلم و بیانشان از انصاف دور نشود و انسانی را 
آزرده نسازد تا همچنان نقش ویژه خود را در بهبود 
امور حفظ کنند و در نشر اخالق، ایجاد امید و اطمینان 
اجتماعی و ترغیب مردم به مشارکت های مدنی پیشتاز 
باشند اما چه بخواهیم و چه نخواهیم سایر فعالین فضای 
مجازی نیز بر رسانه های رسمی تآثیر گذارند و جز با 
آگاهی بخشی و حضور پر رنگ صاحبنظران و دلسوزان 
این حوزه و طرح مسئله نمی شود این موج را کنترل 
کرد که اصوالً کنترل هرگز نتیجه بخش نخواهد بود. 
مهارت ارتباطی و پایبندی به اخالق حرفه ای چالش 
اصلی در فعالیت های مجازی است که هر دو آموختنی 

است که بعد از خانواده در دبستان و دبیرستان قابلیت 
نزج دارد. روشن است  که صدا یا قلمی که نقد و 
ارزیابی را به تخریب تبدیل کند، آتشی می افروزد 
که نه تنها تاول های دردناکی را بر پیکر نظام سالمت 
می نشاند، بلکه دود آن نیز چشم های انسجام و اعتماد 
اجتماعی را می سوزاند و آنچه به جای می ماند، خاکستر 
یأس، بدبینی و حسرت است که این هر سه قدرت  
گسستن و فروپاشیدن روح و روان جامعه را دارند.   
برخی عقیده دارند که رد پای اندک تخصص های 
پزشکی و زیاده خواهی و ایجاد تقاضای القایی آنان 
بر صدا ها و هشتگ های  طراحی شده برای تخریب 
اطبای کشور بی تاثیر نبوده، ولی آنچه مسلم است این 
است که جامعه پزشکی کشور قدرت خود ارزیابی 
و پاالیشگری بی نظیری دارد که ضمن آنکه هر نقد، 
سؤال و پیشنهاد های مردمی و رسانه ای را به فال نیک 
می گیرد، همگی اعضای سازمانی هستند )سازمان نظام 
پزشکی کشور( که با ساز و کار دقیق و قانونی خود، 
همواره نظارت و پایش حرف مختلف گروه پزشکی 
را به خوبی به انجام رسانده است و در هر زمان که 
کوچکترین کجروی از جانب اعضای خود مشاهده کند 
با سختگیری بسیار بدان رسیدگی می کند و هرگز نشده 
است که بیماری شکایت از پزشکی به سازمان ببرد و 
صدایش شنیده نشود. سازمان نظام پزشکی به عنوان 
یک تشکل صنفی بزرگ کشور همواره منافع بیمار و 
مردم را بر منافع  اعضای خود اولویت داده است و 
با سختگیری و دقت فراوان موارد احتمالی تخلف و 
یا خروج از مرز های اخالق پزشکی را مورد ارزیابی 
و توبیخ و تنبیه قرار می دهد. ولی مشکل آنجاست که 
متاسفانه آنگونه که باید و شاید به مردم گفته نشده 
است که سازمان نظام پزشکی چگونه حافظ منافع 

آنان بوده و هست. 
در تبیین و آسیب شناسی آنچه این روزها بهداشت 
درمان و جامعه پزشکی کشور را تحت تاثیر قرار داده 
است، مشاهده می شود که عالوه بر ارتباط جریانات 
اقتصادی و سیاسی و همچنین تعارضات بین حرفه ای، 
این رویکرد مدیریت کنترلی و سنتی حاکم بر کشور 
و عدم مشارکت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در 
تصمیم گیری های کالن است که  دامن نظام سالمت 
کشور را نیز گرفته است، به طوری که انجمن های علمی 
گروه پزشکی و سازمان نظام پزشکی همواره کمترین 
سهم را در سیاستگذاری های بهداشت و درمان دارند 
و این امر سبب شده است تا در تعرفه گذاری، روابط 
بین حرفه ای و روابط بیمار و گروه درمانی نیز نوآوری 
و بروز رسانی مطلوبی مشاهده نشود و جامعه پزشکی 
را در مقابل شرایط حال حاضر کشور آسیب پذیر کرده 
است، به طوریکه از یک طرف هجمه به گروه پزشکی 
گاها به ابزاری برای مبارزه و طرح مطالبات مدنی نیز 
تبدیل شده است و از طرف دیگر پزشکان نیز همچون 
سایر اقشار روند نابسامان اقتصادی بر معیشت آنان و 
نحوه خدمت رسانی به بیماران و نیازمندان را دستخوش 
از  بیشترین رنج حاصل  مشکالتی نموده است که 
آن سهم تیم درمان می شود. رنجی که پنهان است و 
ممکن است هرگز بیمار و خانواده و جامعه متوجه آن 
نباشد که زیرا سوگند و اخالق حرفه ای پزشکی حکم 
می کند که آرامش و منافع بیمار اولویت اول درمان 
است. به نظر می رسد وزارت بهداشت بتواند هر چه 
سریع تر با نگاهی دوباره به قابلیت های خارج از ستاد 
وزارت متبوع و تجدید نظر مختصر در شیوه سنتی 
مدیریت خود، عالوه بر کاهش بار مسئولیت و محقق 
شدن اهداف طرح تحول سالمت ترتیبی اتخاذ کند تا 

با پرهیز از تدوین سند های کپی شده و جشنواره های 
نمایشی تحمیلی به خود و مدیریت هدر رفت هزینه های 
ناشی از آن، با اقدامی بنیادین برخی از وظایف خود 
را از طریق برون سپاری به سازمان نظام پزشکی و 
مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی محول کند تا 
خود بخود مشارکت گروه های مختلف پزشکی در 
انتظار  نظام سالمت  مسیری که سیاست های کالن 
دارد هدایت شود و مسیر سخت مدیریتی که کوله بار 
آسان تر طی  به دوش می کشد  را  بدهکاری  سنگین 
کند. واسپاری اموری که انرژی زیادی را از مسئولین 
وزارت بهداشت تلف می کند از جمله حل تعارضات 
بین حرفه ای، نظارت و ارزشیابی بر مراکز بهداشتی و 
درمانی و مطب ها، تعرفه گذاری منطبق با روند تورم 
بر خدمات پزشکی، تدوین گایدالین ها و پروتکل های 
درمانی مواردی است که سازمان نظام پزشکی و مجمع 
انجمن های گروه پزشکی می توانند با مشارکت سایر 
انجمن ها به عهده بگیرند و این ساماندهی ضمن تأمین 
متوازن منافع مردم ، بهبود شرایط حرفه ای پزشکان و 
تقویت حرمت حکیمانه آنان را بدنبال خواهد داشت. 
سازمان نظام پزشکی، انجمن های صنفی و علمی گروه 
پزشکی و حتی کانال های مجازی نیز می توانند با بسط 
گفتگو و مباحثه های بین حرفه ای و رصد آنچه در 
جریان است قادرند تا در مسیر عقالنیت و به دور از 
پاسخ های پوپولیستی و احساسی  آنچه این روزها بر 
له یا علیه جامعه پزشکی در جریان است را به درستی 
تحلیل کنند تا با همدلی و هم آوایی بتوان هر تهدیدی 
را به فرصت تبدیل کرد. گفتگوی میان حرفه ای شرط 
بالغت و عبور از سنگالخ تعارضات است و خوب 
خواهد شد اگر به جای تخریب، سرزنش یا قضاوت 

یکدیگر، با هم گفت وگو کنیم. 

خانه ملت

 اجرای طرح »مدارس عاری از پوسیدگی دندان« از مهر

شماره ۱۲77 ۲5 مرداد ۱3۹7
4

هشتگ های تولید خشم 

حبس داروهای وارداتی در گمرک
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »دولت باید برای تسریع 

روند واردات دارو از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.«
انتقاداتی پیرامون دخالت  محمد حسین قربانی در واکنش به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در تخصیص ارز 
به حوزه واردات دارو گفت: »دولت بر این باور است که ارز مورد 
نیاز کاالهای اساسی همچون دارو را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص 
دهد، اما اینکه این نوع ارز در اختیار بخش خصوصی هم قرار بگیرد 
یک ضرورت مورد چالش است.« نماینده مردم آستانه اشرفیه ادامه 
داد: »ما برای اینکه بتوانیم التهاب کنونی بازار دارو را از بین ببریم، 
ناچار هستیم از ظرفیت بخش خصوصی هم بهره مند شویم، چرا 
که دولت به تنهایی توان تامین نیاز این بخش را ندارد و این روال 
در سال های گذشته هم وجود داشته است.«وی با بیان اینکه برغم 
وجود ظرفیت بسیار خوبی که در حوزه تولید دارو در داخل کشور 
وجود دارد، نیازمند واردات مواد اولیه و سایر داروهای ضروری 
که از خارج وارد می شود، هستیم، تصریح کرد: »در حوزه واردات 
دارو روال به این صورت است که رئیس سازمان غذا و دارو نیاز 
موجود در بازار را اعالم می کند و افرادی که توانایی انجام آن را 
دارند بر اساس پروتکلی که وجود دارد وارد عمل شده و ثبت 
سفارش انجام می دهند.« قربانی یادآورشد: »یکی از مواردی که 
باعث جلب اعتماد بخش خصوصی می شود پایبندی به تعهدات 
است، به این معنا که ارز مورد نیاز این بخش تخصیص پیدا کند، 
اما متاسفانه وقتی بانک مرکزی به دلیل عدم هماهنگی با سازمان 
غذا و دارو ارز الزم را به این حوزه تخصیص نمی دهد و بعد از 
انجام واردات، دارو به اندازه ای در گمرک معطل می ماند که تاریخ 
انقضای آن فرا می رسد، خسران بسیار بزرگی محسوب می شود 
نیاز  تا  و در این شرایط نمی توان از بخش خصوصی خواست 
موجود در این حوزه را تامین کند، از سوی دیگر کمبود دارویی 
که به دنبال آن در بین مردم ایجاد می شود، خسارت بزرگتری را 
به همراه خواهد داشت.« وی خاطرنشان کرد: »آنچه که ما در 
حوزه واردات دارو درخواست داریم، کما اینکه در نشست های 
مختلف هم مطرح کردیم، این است که بعد از ثبت سفارش ارز در 
اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، ضمن اینکه بر این روند به گونه ای 
نظارت شود که حتما این نوع ارز برای واردات دارو استفاده شود، 
نه اینکه واردکنندگان ارز دریافتی را برای واردات مکمل ها استفاده 
کنند.« قربانی تاکید کرد: »بی تردید ارز دولتی باید در اختیار بخش 
خصوصی قرار بگیرد و از این ظرفیت گرانبها برای واردات دارو 
استفاده شود، چرا که عملکرد دولت در این حوزه مطلوب نیست.« 
وی، بیان کرد: »ما نشست هایی در این مورد هم با بانک مرکزی، هم 
سازمان غذا و دارو و هم واردکنندگان دارو برگزار کردیم، چرا که 
ممکن است آنچه امروزه به بزرگترین معضل کشور تبدیل شود، 

عدم هماهنگی بین دستگاه های مرتبط باشد.«

دولت  درمان معتادان راآسان کند
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: »دستگاه ها برنامه ای 

برای پس از درمان معتادان ندارند.«
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، منوچهرجمالی سوسفی در 
خصوص اینکه درمان معتادان متجاهر وظیفه وزارت بهداشت 
نیست، گفت: »درمان معتادان کار سطحی نیست ، بنابراین نمی توان 
یک وزارتخانه و دستگاه ها را مسئول درمان معتادان کرد و گفت 
همه مشکالت رفع خواهد شد، به طورحتم معتاد متجاهر در 
ابتدا اعتیاد نداشته و همانند افراد دیگر زندگی عادی خود در 
جامعه را داشته است؛ اما در نقطه ای بنا به دالیلی اقدام به مصرف 
مواد مخدر می کند که از  همان ابتدا باید فرد را به مسیر صحیح 
زندگی بازگرداند، یعنی دراین شرایط است که باید از مشاوره و 

روانپزشک برای ارتقاء سالمت روانی فرد استفاده کرد.«
نماینده مردم رودبار با اشاره به اینکه متاسفانه معتادان متجاهر 
شرایط زندگی مناسبی ندارند، افزود: »معتادان متجاهر در مرحله 
آخر زندگی قرار گرفته و به طور معمول تمام امکانات زندگی 
خود را در تهیه مواد از دست دادند، درحال حاضر از یک فرد 
معتاد هیچ گاه دالیل استفاده از مواد مخدر پرسیده نمی شود؛ 
ضمن اینکه فرد معتاد پس از درمان هم به حال خود رها می 
شغل  جامعه  به  ورود  از  پس  که  نیست  مشخص  یعنی  شود، 
مشخص و یا سرپناهی برای زندگی دارد.« جمالی سوسفی با 
تاکید بر اینکه  بی توجهی به سالمت افراد معتاد به افراد سالم هم 
تسری پیدا کرده است، گفت: »تا زمانی که مشکالت اقتصادی 
نیز موفقیت آمیز  معتادان  اشتغال درجامعه رفع نشود، درمان  و 
نبوده و نگاه سطحی به این مسله مهم حالل مشکالت نیست 
فردی که شرایط زندگی، بیمه ای، معیشتی و بودجه ای مشخصی 
ندارد، چطور ممکن است که همانند افراد دیگر جامعه زندگی 

معمولی داشته باشد.«
این نماینده مردم درمجلس دهم، با اشاره به اینکه یک فرد معتاد 
افزود:  باید مورد توجه و حمایت قرار داد،  انتها  تا  ابتدا  از  را 
»متاسفانه تاکنون تمامی دستگاه ها از جمله بهزیستی، شهرداری و 
نهادهای دیگر با ابتدایی ترین شرایط  از معتادان متجاهر نگهداری 
می کنند، اما راهی برای جدایی معتادان از مصرف مواد مخدر 
پیشنهاد نداده و در واقع راهکاری برای این بخش ندارند؛ لذا 
معتاد را اگر به حال خود رها کنیم مجدد همان مسیر اعتیاد را 

درپیش خواهد گرفت.«
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با بیان اینکه نمی توان 
تنها یک دستگاه را متولی درمان معتادان متجاهر دانست، تصریح 
کرد: »نیروی انتظامی، بهزیستی، وزارت بهداشت، موسسات خیریه 
و نهادهای دیگر دراین حوزه نقش موثری داشته و نگاه ناکارآمدی 

دستگاه ها تنها منجر به افزایش معتادان می شود.«

نظام سالمت

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: 
»قرار نیست اپتومتریست برای مجوز عینک سازی مراحل 
سختی را گذراند و این در صالحیت اپتومتریست است. 
ضمناً امروز دفتر کار برای اپتومتریست ها توسط سازمان 
نظام پزشکی به صورت آنالین مجوز و پروانه صادر 
می کند.« به گزارش سپید به نقل از مهر، محمد جهانگیری 
در بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری 
ایران اظهار داشت: »جامعه اپتومتری یکی از جامعه های 
فعال پزشکی و عضو ثابت این نظام پزشکی و حق دار 
جامعه پزشکی است،  همچنین این انجمن در شورای 

عالی نظام پزشکی عضو فعال دارد.« وی با بیان اینکه 
جامعه پزشکی در شرایط فعلی کشور باید برنامه  داشته 
باشد، گفت: »۹۰۰ میلیون بار مراجعه به جامعه پزشکی 
داریم عضوی از مردم هستیم و با دردهای مردم آشناییم 
و ما فرزندان نخبه این کشور هستیم و اگر نتوانیم نسخه 
برای خود بپیچیم کفایت برای کارهای دیگر نمی کند.« 
جهانگیری با اشاره به اینکه جامعه پزشکی امروز مظلوم 
است و در تمام عرصه ها و مشکالتی که وجود دارد 
افزود: »امروز تنها صنفی که به جرأت می گویم کاستی 
برای مردم نگذاشته جامعه پزشکی است. همه هزینه ها 

افزایش یافته ولی کاستی و احتکاری توسط پزشکان 
»منظم ترین  کرد:  اضافه  است.« وی  نگرفته  صورت 
صنفی که مالیات می پردازد طبق آمار سازمان مالیاتی 
کشور جامعه پزشکی است و پزشکان تالش می کنند 
همیشه اقدامات مؤثری برای مردم انجام دهند.« معاون 
نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با اشاره به 
اینکه پیگیری ها را برای رفع مشکالت جامعه اپتومتری 
انجام می دهیم افزود: »از اول شهریورماه با سندیکای 
بیمه تکمیلی برای پذیرش نسخ اپتومتریست ها نشست 
خواهیم داشت و مشکالت در این زمینه برطرف می شود 

در بحث نظارت ها که گاهی افراد فاقد صالحیت دخالت 
می کنند پیگیری و نظارت را با کمک جامعه اپتومتریست 
انجام می دهیم.« معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام 
پزشکی با بیان اینکه برخی اپتومتریست ها که آمار آنها 
کمتر از یک درصد است فعالیت خالف انجام می دهند 
که با کمک خود اعضای خود اپتومتری می توان گام های 
مؤثر را برای پیگیری و نظارت بیشتر انجام داد، گفت: 
»امروز ۲5۴5 نفر در جامعه اپتومتری هستند و ۱7۶۶ دفتر 
کار اپتومتری داریم که مصداق دفتر کار و عینک سازی 

را باید یکی کنیم.«

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی خبر داد

صدور آنالین مجوز مطب برای اپتومتریست ها
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نشست خبری بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ایران

داروهای قلبی تحت تاثیر شرایط تحریم و نوسانات ارز

گزارش سالمت از نشست خبری

از مکمل ها تا وارفارین و داروی بیماران هموفیلی

 مهدیه 
آقازمانی

اغلب  اینکه  به  توجه  با 
عروق  و  قلب  داروهای 
داخل کشور تولید و تامین 
می شود، چندان تحت تاثیر 
شرایط تحریم قرار نمی گیرد و قاعدتا گران 
نمی شود. همچنین با توجه به اینکه برخی 
داروهای قلب و عروق با ارز دولتی وارد 
می شوند، آنها هم نباید از لحاظ قیمت تحت 

تاثیر قرار بگیرند.

دکتر مسعود قاسمی در آستانه برگزاری بیستمین 
کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ایران 
در  پزشکی مصرفی  تجهیزات  در خصوص 
مورد  »در  کرد:  عنوان  عروق  و  قلب  حوزه 
ارز  با  اینکه  به  توجه  با  نیز  وسایل مصرفی 
دولتی تامین می شوند، مشکل چندانی نخواهیم 
داشت. فقط تجهیزات پزشکی مثل دستگاه های 
اکوکاردیوگرافی، ام آرآی و...، در فهرست ارز 
دولتی قرار ندارند و احتماال دچار افزایش قیمت 
قلب و عروق  این متخصص  خواهند شد.« 
افزود: »یکی از عواملی که به عنوان عامل اصلی 
مرگ ومیر در جهان شناخته می شود، بیماری های  
قلبی است که شایع ترین نوع آن سکته قلبی 
است. این عارضه معموال در آقایان از ۴۰ سالگی 
به بعد و در خانم ها پس از یائسگی بیشتر دیده 
می شود، بنابراین باید در این سنین به تغییرات 
قفسه سینه توجه بیشتری کرد.« قاسمی گفت: 
»از جمله عالئم این بیماری می توان به احساس 
درد، فشار و سنگینی بر قفسه سینه هنگام راه 
رفتن اشاره کرد. همچنین تعریق غیرمعمول، 
تغییر حال عمومی و خستگی زودرس از جمله 
عوامل بروز سکته  قلبی است.« عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: »احتمال 
بروز حمالت قلبی در افرادی که زمینه بیماری 
قلبی- عروقی دارند یا سابقه سکته قلبی در 

خانواده آنها وجود دارد بیشتر خواهد بود.«

هشدار در مورد شیوع بیماری های 
قلبی- عروقی در ۱۰ سال آینده

دبیر علمی بیستمین کنگره بین المللی تازه های 
قلب و عروق ایران، هزینه های جراحی قلب 
در بخش خصوصی و دولتی را بسیار متفاوت 
دانست و گفت: »هزینه های جراحی قلب در 
بخش خصوصی اختالف زیادی با بخش دولتی 
دارد چون با اجرای طرح تحول سالمت، بیماران 
قلبی در بخش دولتی تنها ۱۰ درصد هزینه ها 
را پرداخت می کنند که چندان سنگین نیست.«
دکتر مسعود اسالمی افزود: »با توجه به اینکه 
در  است،  آزاد  هزینه ها  در بخش خصوصی 
نتیجه درمان گران تر می شود که البته بیمه های 
تکمیلی تا حدودی این هزینه ها را پرداخت 
می کنند، اما سقف بیمه های تکمیلی محدود 
است و مابه التفاوت آن را بیمار از جیب پرداخت 
می کند.« این متخصص قلب و عروق نسبت به 
شیوع بیماری های قلبی- عروقی در ۱۰ سال 
آینده در کشور هشدار داد و گفت: »متاسفانه در 
بحث پیشگیری، برنامه جامع و مدونی نداریم و 
همین مساله می تواند میزان بیماری های قلبی را 

افزایش دهد.« اسالمی از شیوع چاقی، دیابت، 
کم تحرکی، مصرف دخانیات و سایر عوامل خطر 
به عنوان عامل شیوع بیماری های قلبی- عروقی 

و سکته های قلبی در کشور، نام برد.

2 نفر از هر ۱۰۰ ایرانی دچار
نارسایی قلبی

دکتر مسعود اسالمی، اظهار داشت: »این عارضه 
زمانی ایجاد می شود که قلب نتواند نیازهای بافت 
بدن را تامین کند یا اینکه تامین نیاز بافت ها با فشار 
قلبی بیشتری انجام شود. فرم معمول نارسایی 
قلب زمانی است که عضله قلب ضعیف شده و 
قلب بزرگ تر می شود و قدرت انقباضی اش که 
حدود ۵۵ یا ۶۰ درصد است به زیر ۵۰ می رسد. 
در آن زمان می گوییم عضله قلب ضعیف شده 
است. ضعیف شدن قلب درجات مختلفی دارد. 
ممکن است قدرت انقباضی قلب به ۳۵ تا ۵۰ 
درصد برسد که در این زمان با عارضه نارسایی 
قلبی مواجه می شویم.« این متخصص قلب و 
عروق درمورد عالئم نارسایی قلبی توضیح داد: 
»احساس تنگی نفس، خستگی حین فعالیت های 

روزانه، ورم شکم که ناشی از تجمع آب در آن 
است و ورم پاها از جمله عالئم این بیماری 
هستند. البته در مواردی که فرد با نارسایی شدید 
قلب مواجه باشد در زمان استراحت نیز دچار 
تنگی نفس می شود.« دبیر علمی بیستمین کنگره 
تازه های قلب و عروق ایران با بیان اینکه پرفشاری 
خون ارتباط مستقیمی با بروز نارسایی قلب دارد، 
افزود: »پرفشاری خون باعث می شود عضله 
باال  بطن چپ قلب ضخیم شود، فشارخون 
برود و این فشار به ریه ها منتقل شود که این 
روند باعث ایجاد تنگی نفس خواهد شد.« وی 
تصریح کرد: »درمان نارسایی در مراحل اولیه با 
رژیم غذایی مناسب و پرهیز از مصرف غذاهای 
حاوی نمک و غذاهای نفاخ امکان پذیر است. 
پیاده روی  همچنین فعالیت های ورزشی مثل 
باعث کاهش ابتال به این عارضه خواهد شد. 
الزم به ذکر است کنترل فشارخون، باز کردن 
عروق قلبی و برطرف کردن مشکالت دریچه 
قلب می تواند در بهبود این عارضه موثر باشد.«

اسالمی با بیان اینکه در حال حاضر نارسایی 
قلب را می توان با کمک برخی داروها درمان 

کرد، گفت: »در مواردی که انقباض قلب کمتر 
از ۳۰ درصد باشد، برای فرد باتری قلبی استفاده 
می شود که این دستگاه باعث تقویت عضله قلب 
خواهد شد. پیوند قلب نیز آخرین مرحله برای 
درمان نارسایی شدید قلبی است که خوشبختانه 
این عمل در تعدادی از مراکز درمانی با موفقیت 
انجام می شود. البته این در صورتی است که ابتدا 
قلب مناسب که با گروه خونی بیمار مطابقت 

داشته باشد، پیدا شود.«

آریتمی اولین و آخرین عالمت 
مرگ قلبی

مرگ ناگهانی قلب یکی از مشکالت قلبی است 
که به دلیل آریتمی قلبی اتفاق می افتد. متاسفانه 
آریتمی قلبی که منجر به مرگ ناگهانی می شود 
بدون عالمت است و در کمتر از ۱ ساعت جان 
فرد را می گیرد. دکتر مهرداد میرمعصومی با بیان 
اینکه مرگ قلبی، جان تمام افراد حتی کسانی 
که سابقه بیماری قلبی ندارند را تهدید می کند، 
اظهار داشت: »عملیات احیا باید برای افرادی 
که دچار سنکوپ شده اند بالفاصله انجام شود، 
در غیراین صورت موجب مرگ بیماران خواهد 
شد. حتی در کشورهای پیشرفته تنها ۱۰ درصد 
افراد به کمک انجام به موقع احیا، زنده می مانند 

و متاسفانه سایر بیماران جان خود را دست 
می دهند.« وی تصریح کرد: »مرگ قلبی در جامعه 
با عنوان سنکوپ شناخته می شود، به گونه ای 
که وقتی فردی بدون عالمت و بیماری زمینه ای 
فوت می کند، می گویند سنکوپ کرده که این 
مساله همان مرگ قلبی است.« این متخصص 
قلب و عروق افزود: »متاسفانه آمار دقیقی از 
تعداد افرادی که به دلیل مرگ قلبی جان خود 
را از دست می دهند در کشور وجود ندارد اما 
نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد از هر ۱۰۰۰ 

نفر ۱ نفر دچار این عارضه می شود.«
دکتر میرمعصومی با بیان اینکه عملیات احیا باید 
در کمتر از ۵ دقیقه پس از مرگ قلبی برای بیمار 
انجام شود، گفت: »متاسفانه با وجود ترافیک های 
بسیار سنگین در سطح شهرها، نیروهای امدادی 
بعد از این زمان طالیی بر بالین بیمار حاضر 
می شوند که درنهایت هیچ اقدام موثری نمی توان 
برای بیمار انجام داد.« این متخصص قلب و 
عروق یادآور شد: »ضروری است دستگاه شوک 
در معابر و اماکن عمومی وجود داشته باشد تا 
بتوان در اسرع وقت و تا حد امکان به ادامه 

حیات بیماران کمک کرد.«
وی با بیان اینکه تقریبا دوسوم افراد مرگ قلبی، 
سابقه ابتال به هیچ بیماری ای را ندارند، تصریح 
کرد: »تشخیص مرگ قلبی افراد بسیار سخت و 
تقریبا غیرممکن است، به جز مواردی که افراد 
دارای سابقه بیماری یا جراحی باشند. با این حال 
به همه افراد توصیه می شود تا حد امکان عوامل 
خطری مانند چربی باالی خون، پرفشاری  خون، 

استعمال سیگار و... را در خود کنترل کنند.«
گفتنی است، بیستمین کنگره بین المللی تازه های 
قلب و عروق از ۲۰ تا ۲۳ شهریور ۹۷ با حضور 
سخنرانانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، 
آمریکای شمالی، ترکیه، انگلیس، اتریش و...، در 
مرکز همایش های بین المللی برج میالد برگزار 

خواهد شد.

طرح اورژانس برای درمان سکته های قلبی و مغزی 
رئیس اورژانس کشور در گفت وگو با »سالمت« از برنامه درمان بیماران دچار سکته های قلبی با نام ۲۴۷ سخن گفت. دکتر پیرحسین کولیوند با اشاره 
به اینکه این طرح ۱/۵ سال است که در برخی مناطق مثل تهران و اصفهان اجرایی شده، گفت: »تا پیش از این، اطرافیان فردی که دچار حمله قلبی 
 شده بود، با اورژانس تماس می گرفتند و تکنیسین های اورژانس بیمار را به اورژانس بیمارستان منتقل می کردند. در راه ترافیک بود و تا زمانی که 
پزشک بر بالین بیمار بیاید و بقیه بیماران ویزیت شوند، عمال زمان طالیی از بین می رفت و بیمار ممکن بود فوت کند. در حال حاضر طرحی را به 
یک شرکت دانش بنیان دادیم و آنها دستگاه تله مدیسین تولید کردند.« به گفته رئیس اورژانس کشور، این دستگاه در دنیا تک سیم کارت است ولی 
دستگاه ما دوسیم کارت است، به این صورت که  زمانی که تکنیسین بر بالین بیمار با عالئم سکته می رسد، بالفاصله از بیمار نوار قلب می گیرد و 
نوار قلب با یکی از سیم کارت ها برای مرکز اورژانس ارسال می شود. در آنجا پزشک مقیم متخصص نوار قلب را می بیند و نتیجه قطعی را می گوید 
که بیمار دارو نیاز دارد یا جراحی. این کار با سیم کارت دوم که دستگاه صوت و تصویر همزمان با هم دارد، منتقل می شود. وی با بیان اینکه اگر 

بیمار نیاز به اتاق عمل داشته باشد، مستقیم به اتاق عمل ارجاع داده می شود، تاکید کرد: »در این شرایط دیگر نیازی نیست بیمار به اورژانس منتقل 
و از آنجا برای درمانش تصمیم گیری شود، بلکه تا رسیدن بیمار به اتاق عمل، پزشک و پرستار در اتاق عمل حاضر هستند و دستگاه ها آماده اند 
و بالفاصله بیمار وارد کت لب اتاق عمل می شود.« دکتر کولیوند ادامه داد: »از این طریق جان بسیاری از بیماران را از مرگ حتمی نجات دادیم.« 
وی در مورد علت نامگذاری این طرح به نام ۲۴۷ توضیح داد: »اسم این طرح ۲۴۷ است؛ یعنی ۲۴ ساعت، ۷ روز هفته. این طرح تقریبا ۱/۵ سال 

است که در کل دانشگاه های علوم پزشکی تهران و اصفهان اجرایی شده و در حال گسترش است.«
 رئیس اورژانس کشور در پاسخ به این سوال »سالمت« که آیا در مورد سکته مغزی نیز چنین طرحی وجود دارد یا نه؟ تاکید کرد: »برای درمان به 
موقع سکته های مغزی نیز طرحی به نام ۷۲۴ یعنی ۷ روز هفته ۲۴ ساعت داریم که در این طرح نیز بالفاصله نوار مغزی برای متخصص ارسال 
می شود و اگر نیاز باشد سی تی اسکن انجام می گیرد و بعد اگر نیاز بود، بیمار به اتاق عمل ارجاع می شود.« به گفته دکتر کولیوند، عوارض سکته های 

مغزی از این طریق کاهش پیدا کرده است.

پیشخوان

چرا برخی پزشکان در مطب های خود دستگاه 
کارتخوان ندارند؟ این سوالی است که در چند 
روز اخیر خیلی بر سر زبان ها افتاده و سخنگوی 
وزارت بهداشت در دو نشست خبری اخیر خود 
نسبت به آن واکنش نشان داد. البته الزامی از نظر 
قانونی در این زمینه وجود ندارد ولی از جنبه 
اخالقی در رابطه پزشک و بیمار تاثیر می گذارد. 
همچنین بحث پرداخت مالیات و درآمد پزشکان 
نیز موضوعی است که بی ارتباط با نصب دستگاه 
کارتخوان نیست. دکتر ایرج حریرچی در نشست 
خبری هفتگی خود باز هم به این موضوع پرداخت 
و گفت: »من به عنوان یک پزشک نه به عنوان 
معاون وزارتخانه، خجالت می کشم که کارتخوان 
که وسیله بسیار آسانی برای پرداخت است در 
بعضی مطب ها وجود ندارد، در مورد اینکه وجود 
کارتخوان در مطب ها قانونی است یا نه باید گفت  
این کار از نظر اخالقی و تسهیالت برای مردم 
مهم است، اما الزام و قانونی برای این کار از 
طرف وزارتخانه وجود ندارد.« وی درخواست 
و توصیه خود را از نظر اخالقی این گونه بیان کرد: 
»پزشکان کارتخوان را در مطب های خود داشته 
باشند. برای الزامی و قانونی کردن این کار، یک 
قانون مصوب از طرف مجلس باید وجود داشته 

باشد تا بتوان این کار را قانونی و الزامی کرد.«

 احتکار دارو در موارد اندک 
وجود دارد

موضوع مهمی که این روزها بسیار اهمیت پیدا کرده، 
کمبود برخی دارو هاست و اینکه گفته می شود 
برخی تولید کنندگان دارو محصوالتشان را احتکار 
کرده اند. آیا این ادعا صحت دارد؟ معاون کل وزارت 

بهداشت با بیان اینکه موضع ما این نیست که به 
هیچ وجه کمبود دارو نداریم، توضیح داد: »ایران 
هم مانند سایر کشورهای اروپای غربی یا آمریکا 
۱ تا ۲ درصد کمبود اقالم دارویی دارد. ما در 
مقطعی از زمان ۳۰۰ تا ۳۵۰ قلم دارویی کمبود 
داشتیم، اما در چند ماهه اخیر به دلیل نوسانات 
ارزی ۵۰-۴۰ قلم کمبود دارو آن هم در مورد 
داروهای خارجی داشتیم.« وی در مورد احتکار 
دارو هم تاکید کرد  احتکار در موارد اندک وجود 
دارد و بعضی  شرکت های دارویی به دلیل مشکالت 
نقدی و مطالبات خود، دارو را دیر توزیع می کنند 
که در این شرایط، چنین برخوردهایی نامناسب و 
غیراخالقی است. مردم نیز در این شرایط بیشتر 

از نیازشان دارو تهیه کرده اند.
 دکتر حریرچی در ادامه صحبت هایش در مورد 
هزینه های تولید دارو این گونه شرح داد: »هزینه 
دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و مکمل ها و 
هزینه جانبی دارو در دو گروه تقسیم می شوند؛ 
یکی هزینه هایی که مردم به طور مستقیم در 
داروخانه ها یا فروشگاه با خرید دارو پرداخت 
می کنند و هزینه دیگر مربوط به دارویی است که 
در بیمارستان ها تجویز می شود و در صورتحساب 
بیمارستان محاسبه خواهد شد.« به گفته سخنگوی 
وزارت بهداشت، هر ایرانی در سال ۹۳ مبلغ ۱۱۷ 
هزار تومان و در سال ۹۴ مبلغ ۱۳۴ هزار تومان 
برای خرید داروی سرپایی پرداخت کرده است.

غیرضروری بودن مکمل ها
مکمل ها، قیمت آنها و سهم آن از سبد هزینه های 
دارویی مردم، موضوع دیگری بود که سخنگوی 
وزارت بهداشت در مورد آن صحبت کرد: »به دلیل 

بازاریابی بسیاری از شرکت های دارویی مکمل ها 
هم وارد نسخ پزشکان شده اند، در صورتی که 
مصرف مکمل و مولتی ویتامین غیرضروری است 
ولی بسیاری از مردم خودسرانه آن را مصرف 
می کنند. حتی در چند سال گذشته تا ۷۰۰ میلیون 
دالر واردات مکمل به ایران را داشتیم که ما آن را 
تا ۱۵۰ میلیون دالر کاهش دادیم و در حال حاضر 
هیچ گونه مکمل آمریکایی را وارد نمی کنیم.« وی با 
بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد تولید ملی مکمل را داریم، 
تاکید کرد: »مکمل ها توسط سازمان غذا و دارو 
قیمت گذاری نمی شود چرا که دارو نیست و در 
 D بعضی موارد مکمل های خاص مانند ویتامین
و قطره آهن عمدتا رایگان عرضه می شوند و در 
بقیه موارد مصرف مکمل ها به جز مکمل های 
بیماری های نادر را توصیه نمی کنیم.«  دکتر حریرچی 
همچنین تاکید کرد: »متاسفانه مکمل ها مانند دارو 
عرضه می شوند و گرانقیمت هستند. همچنین میزان 
امالح و ویتامین هایشان چند برابر نیاز یک فرد به 
ویتامین است. توصیه ما این است که اگر مردم 
در تغذیه به تنوع و کامل بودن مواد غذایی توجه 

کنند، نیازی به مصرف مکمل نیست.«

کمبود وارفارین و داروی بیماران 
هموفیلی

کمبود وارفارین در داروخانه ها در روزهای اخیر 
به چه علت است و چه زمانی مانند قبل توزیع 
می شود؟ سخنگوی وزارت بهداشت با توضیح 
اینکه ذخیره دارویی ما در شرایط عادی به اندازه 
8 ماه است، گفت: »اگر این ذخیره به ۴ ماه برسد، 
نگران کننده می شود و ما سیاست خود را تغییر 
می دهیم. در تولید بعضی داروها مثل وارفارین، 

تولید کنندگان داخلی به مشکل برخوردند و ما 
برای جبران کمبود آن را وارد کردیم. در این 
مقطع برای اینکه دارو به دست مصرف کننده 
واقعی برسد، در داروخانه های دولتی یا بزرگ 
توزیع می شود. ما از مردم عذرخواهی می کنیم 

اما ناچار به گرفتن چنین تصمیم هایی هستیم.«
در توزیع داروی بیماران هموفیلی نیز مشکالتی 
ایجاد شده، این مشکل چه زمانی حل می شود؟ 
دکتر حریرچی با تاکید بر اینکه، همه داروها تا 
زمان پخش و توزیع رصد می شوند، یادآور شد: 
»توزیع داروهایی مانند هموفیلی کامال غیراخالقی 
است و افرادی که در روزهای سخت سعی در 
سودجویی دارند، بدانند ما هم اهرم های الزم را 
در بازار داریم و این افراد وارد فهرست قرمز یا 
سیاه ما می شوند و برخورد قانونی هم از طرف 

ما و هم مراجع قانونی انجام می گیرد.«

گز اصفهان و سوهان قم در فهرست 
کاالهای آسیب رسان

فهرست جدیدی از کاالهای آسیب رسان منتشر 
شده که تبلیغ این کاالها طبق مصوبه های قانونی 
ممنوع است. کاالهای آسیب رسان کاالهایی هستند 
که استفاده طوالنی مدت از آنها می تواند سالمت 
ما را به خطر بیندازد. در فهرست جدید از گز 
اصفهان و سوهان قم نیز نام برده شده است. دکتر 
حریرچی در این زمینه توضیح داد: »فهرست 
کاالهای آسیب رسان در اسفند ماه سال گذشته 
به صورت علنی اعالم شد و موضوع جدیدی 
نیست. برخالف مسائلی که درباره این فهرست 
مطرح شده، در آن حرفی از آسیب رسان بودن 
سوهان قم، گز اصفهان و... نبوده است. باید 

توجه کرد از نظر ما غذاهای پرشکر و پرنمک 
مضرند، اما این موضوع به این معنی نیست که 

تولید آنها ممنوع است.«
به گفته وی، در بحث کاالهای آسیب رسان به 
سالمت دو جنبه اهمیت دارد؛ یکی اینکه تبلیغ آنها 
ممنوع است و دوم اینکه وزارت بهداشت طبق 
قانون می تواند برای این کاالها عوارض وضع کند.
وی در ادامه فهرست این کاالها را اعالم کرد: 
شامل  آماده  غذاهای  و  گوشتی  »فراورده های 
سوسیس، کالباس، ژامبون، کباب کوبیده و لقمه 
صنعتی و صنفی، انواع ساندویچ و پیتزای دارای 
سوسیس، کالباس و ژامبون صنعتی و صنفی، 
غذاهای آماده مصرف شامل ساالد الویه، سمبوسه، 
فالفل که با روش غوطه وری در روغن آماده 
پروسس،  و  خامه ای  پنیرهای  انواع  شده اند، 
فراورده های شیرین و نوشیدنی ها، انواع نوشابه های 
گازدار با قند یا بدون قند و نوشابه های انرژی زا 
به استثنای نوشیدنی مالت بدون شکر افزوده، 
فراورده های یخی خوراکی، انواع نوشیدنی های 
میوه ای با محتوای آبمیوه ۲۵ درصد و کمتر، 
انواع شربت های میوه ای و غیرمیوه ای و انواع 
پودر نوشیدنی های فوری، همچنین سایر اقالم 
خوراکی شامل انواع روغن های مصرفی خانوار و 
روغن سرخ کردنی، مارگارین یا کره گیاهی، انواع 
سس های پرچرب با چربی بیش از ۳۰ درصد، 
انواع فراورده های سرخ شده در روغن مانند چیپس 
سیب زمینی، انواع فراورده های حجیم شده بر پایه 
ذرت، انواع دسرهای پرچرب، فراورده های کاکائو، 
محصوالت دخانی، فراورده های آرایشی و رنگی 
پوست و مو، انواع فراورده های برنزه کننده پوست، 
انواع فراورده های الغر کننده موضعی و داروهایی 

با احتمال سوء مصرف جزو این فهرست هستند.«

سوء قصد به دو پزشک در بیمارستان
 چندی پیش دو پزشک یکی در بیمارستان شهید 
مدرس و دیگری در نجف آباد مورد سوء قصد 
قرار گرفتند و وزیر بهداشت دستور ویژه برای 
رسیدگی به وضعیت آنها و پیگیری ماجرا داد. 
سخنگوی وزارت بهداشت در این زمینه گفت: 
»خشونت به هر نحو مورد نکوهش و محکوم 
است و متاسفانه آمار خشونت در کشور کم 
نیست. بنابراین خشونت از هر نوعی خصوصا 
اگر برای کادر درمان باشد، محکوم است و 

ما از این بابت متاسف هستیم.«
در  خشونت  اینکه  بیان  با  حریرچی  دکتر   
محیط های بیمارستانی در تمام دنیا کمی از 
متوسط جامعه بیشتر است، ادامه داد: »معموال 
افراد در شرایط روانی نامناسب به بیمارستان 
مراجعه می کنند که کامال طبیعی است و پزشکان 
نیز در این زمینه آموزش دیده اند که چگونه 
برخورد کنند.« وی این را هم گفت که پزشکان، 
پرستاران، پیراپزشکان و... جزو مردم هستند و 
مسائل فردی، خانوادگی و مالی دارند. تاکید 
می کنم دو مورد اخیری که در این باره اتفاق 
افتاده صددرصد غیرمرتبط با حرفه پزشکی 
و بهداشت و درمان بوده است. یکی از این 
اتفاقات به دلیل مسائل مالی بوده که البته به 
پزشک هم ربطی نداشته و یکی هم به دلیل 
اختالفات درون خانوادگی بوده است. البته ما 
از رسانه ها و خود این افراد هم گالیه داریم 
که این موضوع را به وزارت بهداشت و امنیت 

بیمارستان ربط می دهند.«

مرگ قلبی، جان تمام 
افراد حتی کسانی که 
سابقه بیماری قلبی 
ندارند را تهدید می کند. 
عملیات احیا باید برای 
افرادی که دچار سنکوپ شده اند 
بالفاصله انجام شود، در غیراین صورت 
موجب مرگ بیماران خواهد شد
- دکتر میرمعصومی
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خواه ناخواه، باالخره روزی گذر همه 
به بیمارستان و محیط درمانی می افتد؛ 
جایی که در عین امید به بهبود، ترسناک 
نیز هست. کتاب ها و فیلم های بسیاری 
که این فضا را به نمایش گذاشته اند، اغلب به این پرداخته اند که پزشکان برای تشخیص 
و درمان بیماری چگونه عمل می کنند اما تاکنون چندان به جنبه  احساسی پزشکی که 
از دیده ها پنهان است، توجه نشده است. هرچند اهمیت آن اگر بیشتر از نحوه  درمان 
نباشد، کمتر هم نیست. امروزه، تقریبا تمام افراد به  آسانی از طریق اینترنت به دانش 

پزشکی، بیماری ها و داروها دسترسی دارند. کتاب ها و مقاالت پزشکی به صورت 
آنالین در دسترس همه قرار دارد، اما نحوه  به کارگرفتن این دانش توسط پزشک 
است که وی را متمایز می کند. تحقیقات بسیاری در مورد نحوه  تصمیم گیری پزشکان 
انجام شده و راه های گوناگونی برای گشودن گره های این دنیای پیچیده امتحان شده است. 
به طور کلی، آنچه از نوشته ها و گفته ها حاصل می شود این است که بپذیریم مشکالتی 
جدی در فضای درمانی وجود دارد که محدود به کشور ما نیست و همه گیر و جهانی 
است. شناخت این مشکالت و ریشه یابی علل آن شاید بتواند به حرکت در مسیر بهبود 
این شرایط کمک کند. پژوهش میدانی اُفری، شیوه  بیان ساده و بی تکلف او و مهم تر 

از آن، استفاده از تجربه های شخصی افراد برای رسیدن به دستور العمل های عینی و 
موثر می تواند درسنامه  مناسبی برای پزشکان و بیماران باشد. براین اساس، الگوبرداری 
از این تجربه ممکن است در شرایط فعلی کشورمان نتایجی را در پی داشته باشد. 

نتایجی که شاید اندکی به سامان بخشی مشکالت فضای درمانی کشورمان کمک کند، 
اگرچه این امر عزمی ملی می طلبد، اما من به سهم خود، درصدد برآمدم تا روایت های 
پزشکان و بیماران را جمع کنم تا براساس آنچه با آن مواجهیم، دنبال راهکارهای موثر 
باشیم. مهم این است که تالش برای درمان فقط برعهده  پزشک نیست، بلکه سوی  
دیگر بیمار است که باید همراهی کرده و پزشک را برای بهترین درمان راهنمایی کند.

برای درمان درست، بهتر است پزشک و بیمار یکدیگر را درک کنند

کدام طرف میز نشسته اید؟ پزشک یا بیمار؟

1. همواره این نکته را مدنظر داشته باشید که آنچه می شنوید، لزوما با آنچه بیمار گفته یکی نیست. هر کسی برمبنای تجربه   خود 
حرف های دیگران را تفسیر می کند و همیشه امکان سوءتفاهم وجود دارد.

2. یادتان باشد رابطه  شما با بیمار رابطه  برابری نیست. بیمار آن طرفی است که درد می کشد، ترسیده و این اوست که جانش در 
خطر است. بنابراین، منصفانه است که بگوییم، شما در کسب اطمینان از درک درست حرف های بیمار مسوولیت بیشتری دارید.

3. ارتباط چشمی خود را با بیمار حفظ کنید. وقتی مجبورید یادداشت بردارید، می توانید بگویید: اشکالی ندارد یادداشت بردارم؟ 
نمی خواهم چیزی از قلم بیفتد، ولی حواسم کامال به شماست.

4. به بیمار فرصت دهید تا داستانش را تمام کند. باور کنید آنقدرها هم که شما فکر می کنید وقت گیر نیست. به عالوه اغلب 
صحبت هایش از سایر تست  های تشخیصی کمک کننده تر است و در نهایت، حتی باعث صرفه جویی در وقت هم خواهد شد.

5. مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. شنونده  فعال باشید. بگذارید بیمار به شما اعتماد کرده و حس کند گوش می دهید. 
گاهی می توانید خالصه صحبت هایش را تکرار کنید. شنیدن تنها گوش سپردن به فهرست شکایات بیمار نیست، بلکه نوعی 
وسیله  تشخیصی و درمانی است. جالب است که گوش دادن به مشکالت بیمار از طریق کاهش کورتیزول و آدرنالین و کاهش 

تغییر درک درد در سطح نورونی موجب بهبود درد بیمار می شود.
6. با چشم هایتان هم بشنوید. دنبال نشانه های غیرکالمی در زبان بدن بیمار باشید. گاهی بیمار نشانه های عدم پذیرش دارو را نشان 

می دهد. شاید خجالت می کشد یا ترسیده است.
7. معاینه  بالینی صرفا لمس طحال نیست. گاهی فرصتی است برای ایجاد جو صمیمانه، تا بیمار بتواند اطالعاتی را که از گفتن 

آن شرم دارد، فاش کند.
8. تالش کنید که دریابید خواسته  واقعی بیمار چیست؟ اگر برای سردرد به شما مراجعه کرده، آیا هدفش تسکین دردی است که 

امانش را بریده یا می خواهد به او اطمینان بدهید که تومور مغزی ندارد؟
9. به دنبال ناگفته ها بگردید. شاید خجالت می کشد علت واقعی مراجعه اش را بگوید، شاید با خشونت خانگی روبروست یا مشکالت پیچیده تری دارد.
10. بیمار را هم در تصمیم گیری برای درمان دخالت دهید. گاهی بهتر است مزایا و معایب چند روش درمانی را به او بگویید تا خودش انتخاب کند.
11. اگر بیماری داروهایش را مصرف نمی کند، دنبال علت بگردید؛ هزینه  تهیه  آن را ندارد؟ طریقه  مصرف را بلد نیست؟ سواد ندارد؟ از اعتیاد 

به دارو یا عوارض آن می ترسد؟
12. برای انسانی کردن رابطه  خود با بیمار بکوشید. همدلی بسیار ارزشمند است. بیمار همدلی واقعی را حس و بر پایه  آن به شما اعتماد می کند 

و خود را برای درمان به شما می سپارد.
13. سعی کنید بیمار را درمان کنید، نه بیماری را.

14. به ترس خود مبنی بر آسیب رساندن به جان بیمار آگاه باشید، آن را جدی بگیرید و سعی کنید به موقع آن را مهارکنید.
15. در پایان جلسه از گفته های بیمار جمع بندی کوتاهی بکنید. مطمئن شوید بیمار متوجه اقداماتی که باید انجام دهد شده یا نه.

16. وقتی خبر بدی به بیمار می دهید، بیمار دیگر جمالت بعدی را نمی شنود. باید به بیمار فرصت کافی بدهید تا با واقعیت کنار بیاید و سپس، 
راجع به اقدامات درمانی صحبت کنید. برای بسیاری از پزشکان اخبار بد شامل سرطان و قطع عضو است، اما شاید برای بیمار خبر بد این باشد 

که قرار است تا آخر عمر دارو بخورد.
17. با بیمار خود صادق باشید. بیماران می خواهند حقیقت را بدانند، بنابراین نمی خواهند پزشکشان حاشیه برود.

18. شکی نیست با برخی بیمارانتان روابطی عاطفی برقرار می کنید، اما شاهد از دست رفتن آنها می شوید. گاهی هر برخورد با بیمار به منزله  
شمارش معکوس تا مرگ است و تحمل آن ناگوار. از برخی جهات، سوگواری هم جنبه ای از عشق است، بازتابی از توانایی ارتباط برقرارکردن. 
همانطورکه قلب می تواند بزرگ تر شود تا جای بیشتری برای عشق در آن باز شود، می تواند این کار را با غم و سوگ بکند. هیچ پزشکی نمی خواهد 
بیمارش را از دست بدهد، اما این اتفاق خارج از توان شماست. قبول کنید که همیشه شما پیروز نیستید. گاهی بیماری شما را شکست می دهد.

19. سخت ترین وظیفه  پزشک پرهیز از پیش فرض ها و تعصب درونی  است. بدون شک این خصلت ریشه در فرهنگ و شخصیت ما دارد. 
وقتی یک بیمار مدام گله و شکایت می کند و مشکلش را درست بیان نمی کند یا وقتی بیمار معتاد، الکلی یا بسیار چاق است، ممکن است اسیر 

پیشداوری بشوید و مشکالتش را جدی نگیرید. سعی کنید گاهی خود را جای او بگذارید.
20. شما هم مثل هر انسان دیگری ممکن است دچار اشتباه شوید. هیچ کس کامل و بی نقص نیست. 
توضیح شرایط برای بیمار و همراهان و عذرخواهی در صورت رخ دادن خطا بسیار موثر است.
21. فرسودگی شغلی در کمین شماست. به علت مدت طوالنی دوران تحصیل پزشکی و 
تخصص، عادت کرده اید هر روز نکته ای جدید بیاموزید. گرفتارشدن در روزمرگی ممکن 
است موجب فرسودگی روح شود. برنامه های جانبی داشته باشید. داشتن حمایت همکارانتان 

که شرایطی مشابه دارند بیش از هرچیزی می تواند به شما کمک کند.
22. اخیرا از تداخل منافع بسیار صحبت می شود. هر مساله ای که به نحوی باعث شود پزشک 
داروی خاصی را تجویز کند، بیمار را به آزمایشگاه به خصوصی بفرستد یا برند خاصی از پروتز 
را برای بیمار کار بگذارد، تظاهری از تداخل منافع محسوب می شود. بسیاری از پزشکان فکر 
می کنند تحت تاثیر هیچ چیزی به جز نیازهای بیمارشان قرار نمی گیرند، اما درحقیقت چنین 
نیست و گاهی این اتفاق به صورت ناخودآگاه رخ می دهد. تداخل منافع فقط مختص بخش 
درمان نیست، بلکه در تحقیقات پزشکی و دستورالعمل های آموزش پزشکی نیز تاثیرگذار است. 

شفافیت برای جلوگیری از تداخل منافع، اهمیت بسیاری دارد.
23. گاهی اطرافیان بیمار هم نیاز به مراقبت و حمایت دارند، به ویژه وقتی بیمارشان را از 

دست می دهند.
24. به یاد داشته باشید رمز درمان مناسب اهمیت دادن به بیمار است.

1. چطور پزشکتان را انتخاب می کنید؟ توصیه می کنم به جای جستجو در صفحات وب، برای یافتن معروف ترین ها، 
پزشکی را انتخاب کنید که بتوانید به او اطمینان کرده و رابطه  مناسبی با او برقرار کنید. اگر چنین باشد، حتی 
اگر در تشخیص و درمان با مشکل مواجه شود، قبل از آنکه شما بخواهید، خودش از بهترین همکارانش )که 

معموال فهرست آنها با فهرست شما متفاوت است!( کمک خواهد گرفت.
2. قبول دارم که نگرانید پزشکتان مشکل شما را جدی نگیرد. هنگام معاینه ممکن است درد داشته یا نگران 
باشید. این عوامل موجب می شود نتوانید به درستی به پزشک گوش کنید. ممکن است خیلی از جمالت را 
نشنوید یا جمالت را اشتباه برداشت کنید. ممکن است در مدت کوتاهی، اطالعات بسیاری به شما داده شود 
که به خاطرسپردن همه  آنها ممکن نباشد. می توانید یک نفر را همراه خود ببرید که او نیز به پزشک گوش 

بدهد و در یادآوری نکات به شما کمک کند.
3. یادداشت برداری راه دیگری است که به کمک آن می توانید مطالب را بعدا به یاد بیاورید.

4. به خاطر داشته باشید پزشک نیز انسانی است مثل شما. می تواند خسته باشد. می تواند برنجد. می تواند 
فراموش کند و می تواند منظور شما را درست متوجه نشود.

5. از قبل خود را آماده  ویزیت کنید. مشکالتتان را اولویت بندی کنید. در هر نوبت ویزیت  3-2مشکل مهم تر 
را مطرح کنید. سواالتتان را از قبل بنویسید. نام و طریقه  مصرف داروهای خود را همراه داشته باشید. )این مورد 

آخر را خواهش می کنم جدی بگیرید.(
6. اگر احساس کردید پزشک به حرفتان گوش نکرده می توانید بگویید: »می دانم سرتان شلوغ است ولی لطفا یک دقیقه 

به من وقت بدهید تا حرفم را تمام کنم.« مطمئن باشید که کسی نمی تواند »نه« بگوید.
7. وقتی پزشک در تنگنای زمانی قرار دارد، ممکن است فکر کنید خوب به شما گوش نمی دهد، مدام کالم شما را قطع می کند یا 
چشمش مدام به کامپیوتر است. شما شاید روزها برای معاینه صبر کرده باشید و می خواهید تمامی مشکالت خود را، طی این چند 
دقیقه  که نزد پزشک هستید، مطرح کنید و این موضوع برای شما آزار دهنده است اما بدانید پزشک عالوه بر گوش دادن به شما، باید 
دارو تجویز کند، آزمایش ها را بررسی کند، عکس های رادیولوژی را ببیند، آزمایش جدید بنویسد و پرونده را کامل کند که همه  این 
اقدامات تمرکز و توجه کامل پزشک را می طلبد. حقیقت این است که زمان کافی برای همه  این کارها وجود ندارد. بیماران بعدی 
هم از به تعویق افتادن نوبتشان عصبانی می شوند. شاید ساعت 8 شب مهدکودک فرزندش تعطیل می شود و کودکش باید در خیابان 

منتظرش بماند. کمی هم او را درک کنید.
8. گاهی بیان علت اصلی مراجعه سخت است و شرم مانع گفتن آن می شود. متاسفانه ما برای تشخیص و درمان درست به کمک 

بیمار نیازمندیم. با ما صادق باشید. ما قسم خورده ایم که راز شما را برای کسی فاش نکنیم.
9. در برنامه ریزی تشخیصی و درمانی خود سهیم باشید. اگر به هر علتی نمی خواهید سی تی اسکن انجام دهید، به جای اینکه نسخه  
سی تی را بگیرید و از مطب خارج شوید و سپس، به پزشک دیگری مراجعه کنید، به این امید که او سی تی ننویسد، مشکل خود را به 

همان پزشک اول توضیح دهید. مطمئن باشید که او نیز دنبال راهی است که مشکلتان با کمترین آسیب به شما حل شود.
10. توصیه های پزشک خود را اجرا کنید. اگر به هر علتی دارو را نمی پسندید یا قبال دارو را امتحان کرده و با آن مشکل داشته اید، 
موضوع را با پزشک خود درمیان بگذارید. اگر هزینه  تهیه  دارو را ندارید خجالت را کنار بگذارید و مطرح کنید. شاید پزشکتان داروی 

ارزان تری را پیشنهاد کند.
11. باز هم تاکید می کنم  نام و طریقه  مصرف داروهایتان را همراه داشته باشید و به پزشک نشان دهید.

12. توقعتان را از پزشک منطقی تر کنید. در یک نوبت بستری بیمار بیش از هزار تصمیم درمانی شکل می گیرد و توقع »عدم اشتباه« 
از آن غیر واقع بینانه است. شاید این مشکل فرهنگی باشد که مردم از پزشک توقع خطا و نقص ندارند، همان تفکر سفید یا سیاه؛ شما 

یا پزشکی خارق العاده هستید یا پزشکی بی سواد! شاید توقع مراقبت قابل قبول و صادقانه بهتر باشد.
13. اگر حس می کنید پزشک مشکلتان را جدی نمی گیرد و پیش از آنکه حرفی بزنید نسخه اش را نوشته، می توانید بگویید که مطمئن 

نیستم متوجه مشکل من شده باشید یا فکر می کنم پیشداوری می کنید.
14. گاهی فکر می کنید  پزشک هنگام گفتن خبر ناگوار بی احساس است. گفتن 
خبر بد هرگز برای هیچ پزشکی عادی نمی شود. بسیاری از پزشکان از گفتن 
آن طفره  می روند، نگران هستند که بیمار یا اطرافیان او عصبی و ناامید شوند، 
واضح حرف نمی زنند و می خواهند سریع تر این مرحله تمام شود. در حقیقت 
ما پزشکان نیز از ناامیدکردن بیمارانمان آزرده می شویم. نمی خواهیم اشکی را 
سرازیر و آرزوهایی را نابود کنیم اما حرفه  پزشکی ما را برای این موضوع ورزیده 
نکرده که چگونه می توان خبرهای بد را منتقل کرد. ما در تمام دوران تدریس 
می آموزیم که چگونه درمان کنیم، نه اینکه با چه روش هایی حوادث ناگوار 
را اعالم کنیم، به همین سبب وقتی می خواهیم خبر ابتال به سرطان را به بیمار 
بدهیم، به سرعت روش های درمان را برمی شماریم و شاید فرصت نمی دهیم 
بیمار یا اطرافیان او خبر را هضم کنند. گاهی ما فراموش می کنیم  وقتی بیمار 

خبر بد را می شنود دیگر چیزی را نمی شنود!
15. خطاهای پزشکی گاهی اجتناب ناپذیر است. چیزی که بیمار می بیند این 
است که پزشک مسوولیت اشتباه خود را نمی پذیرد. بیماران فکر می کنند پزشکان 
می خواهند خطایشان را پنهان کنند. حقیقت این است که پزشکان نیز در معرض 

خطا و اشتباه هستند، اما اشتباهاتشان، گاهی جبران ناپذیر و نابودکننده است.

سخنی با بیمارانسخنی با پزشکان

بیمارانمان از ما دور می شوند، اما حرفه پزشکی 
هم خود در این دوری نقش دارد. پزشکان این 
روزها کمتر برای بیماران خود وقت می گذارند و 
اهمیت فرصت های گفتگوی رودر رو و اعتماد 
متقابل  را دست کم می گیرند. این روزها، پشت نقاب کارآمدی، نتایج 
آزمایش های پزشکی غالبا قبل یا بدون هیچ تفسیری مستقیم دراختیار 
بیمار قرار می گیرد اما رها کردن اطالعات خطر این را دارد که همه 
افراد در یک سطح تخصص فرض شوند. وقتی صحبت سالمت 
به میان آید، دنیای دیجیتال الزاما دنیای کارآمدی نیست و نتایج آن 

ممکن است به استفاده کننده ضرر بزند.
دسترسی به اطالعات پزشکی در فضای مجازی سودمندی های خود را 
دارد. برای مثال، می توانیم در فضای مجازی توضیحات یا راه حل هایی 
برای بیماری مان پیدا کنیم که سخت آزارمان می دهد یا می ترسیم یا 
خجالت می کشیم درباره آن با فرد دیگری صحبت کنیم یا در روند 
بیماری های حاد درمانگاه های دیگری را بیابیم که احتماال پزشک ما 
از آن بی خبر بوده است، اما مشکل حجم زیاد اطالعات نادرست و 

گمراه کننده ای است که فراوان در هر گوشه و کنار فضای مجازی 
وجود دارد. اینترنت پر از فروشندگان انواع مکمل ها یا رژیم های 
درمانی است که هنوز هیچ آزمایشی روی آنها انجام نشده است. حتی 
می توانید داروهایی را پیدا کنید که بی آنکه بررسی از سوی نهادهای 
سالمت  روی آنها انجام شده باشد، نویدهای دلخوش کننده می دهند 
یا در برخی وبسایت ها برای کم شدن یکباره وزن رژیم های تهاجمی 
پیشنهاد می کنند که ممکن است جان استفاده کننده را به خطر اندازد.
بسیاری از افراد تحصیلکرده فکر می کنند آنها از خطرات ناشی از 
این اطالعات نادرست درامان هستند، غافل از اینکه بیماری تا چه 
حد می تواند بر قضاوت های ما اثر بگذارد. درد و رنج عاطفی، ما را 
منزوی و اعتماد به نفسمان را مخدوش می کند. همراه شدن با بقیه 
افراد، منظورم پزشکان و درمانگرانی است که براطالعات آنها برای 
درمان می توان تکیه کرد، بخشی از اقداماتی است که به نتایج بهتر 
منجر خواهد شد. سال ها قبل، در زمان دانشجویی، وقتی صحبت 

از اختیار بیمار بر بدن و ورند درمانش به میان می آمد، استدالل من 
این بود که چه کسی بهتر از خود وی می تواند برای بیماری اش 
تصمیم بگیرد، اما حاال که نزدیک به 2 دهه از روان پزشک شدنم 
می گذرد، به این نتیجه رسیده ام که اطالعات داشتن به خودی خود 
کافی نیست. باید به خصوص در شرایط پیچیده ناگزیر درباره آن 
اطالعات داوری کرد و این تنها افراد هستند که قابلیت چنین داوری 
را دارند و نه مجموعه ای از داده ها. بیمارانی داشته ام که از داروی 
ضدافسردگی که برایشان تجویز کرده ام استفاده نکرده اند چرا که در 
اینترنت خوانده بودند، دارو ممکن است وزن را باال ببرد و هرقدر 
هم برایشان توضیح داده ام که این احتمال تا چه حد ضعیف است، 
قانع نشده اند. بیمارانی داشته ام که به اصرار از من داروی محرک 
می خواستند برای اینکه فکر می کردند عالئمشان به نشانگان کمبود 
تمرکز می خورد، اما من روان پزشک می دانستم داروی ضداضطراب 
برای آنها بهتر جواب می دهد. دانشجویی داشتم که درمان خود را 

ادامه نداد، زیرا جایی در فضای مجازی خوانده بود دارویی که تجویز 
کرده ام خطر حساسیت به گلوتن را باال می برد. بله، من هم وقتی 
بخواهم آژانس مسافرتی مناسبی پیدا کنم یا دنبال بهترین نوع فالن 
کاال می گردم به اینترنت مراجعه می کنم، اما شک نیست که داده های 
اینترنتی نمی تواند جای نظر متخصص را بگیرد. بیماران راضی از 
درمان معموال برای گذاشتن رضایتمندی خود از پزشک در اینترنت 
خود را به زحمت نمی اندازند، اما بیماران ناراضی فورا برای شکایت 
و شکوه از پزشک به طرف فضای مجازی می روند، اما حتی همین 
انتقادات را هم نمی توان مالک قطعی برای نادرست دانستن درمان 
دانست. به همین ترتیب، روایت های فردی از خوب یا بد بودن 
یک درمان، معلوم نیست برای افراد دیگر هم مصداق داشته باشد. 
من پزشکی می خواهم که با توجه به سواد و تجربه اش بتوانم به او 
اعتماد کنم . سپس بعد از برسیدن همه سواالتم، تصمیم می گیرم به 
قضاوت او و تفسیرش از اطالعات پزشکی ام اعتماد کنم. امیدوارم 

بتوانیم به نسل آینده یاد بدهیم که با اپلیکیشن ها نمی توان مداوا شد.
منبع: نیویورک تایمز 

سخنی هم با مسووالن 
بهداشت و درمان

آزمایش های سی تی اسکن دارد و هرچه صبورانه و با حوصله  بیشتری نسبت به سایر اقدامات تشخیصی مانند مهم ترین بخش تشخیصی و درمانی است و ارزش همان طوری که می دانید مکالمه  پزشک و بیمار  بسیاری  از  شود،  انجام  با آرامش بیشتری به ویزیت بیماران بپردازند.واقعی تشخیصی آن لحاظ شود تا پزشکان بتوانند وقت آن باشد که در سیاست گذاری ها ارزش تشخیصی غیرضروری پیشگیری می کند. شاید بیشتری 

اپلیکیشن ها مداوا نمی دانند  نویسنده: 
دوریس الروویچی

ترجمه: مرجان 
یشایایی

 افروز معتمد 
متخصص قلب و فوق تخصص 

آنژیوپالستی
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