
 صفحه 2

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 پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

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

سال 14  شماره 1310  یکشنبه 22 مهـر 1397 

دا    
ب 

 و

www.sepidonline.ir

انتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی اردبیل از تصمیم 
به پرداخت اوراق قرضه به پزشکان 

 هیچ بانکی این اوراق را
 قبـول نمی کنـد
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سخنگوی سازمان غذا و دارو

کمبودهای دارویی نهایتا
 تا آبان ادامه خواهد داشت

روی خط سپید

جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

طرح تحول سالمت بار مالی 
سنگینی به نظام واردکرده است

در کنگره ملی ساالنه آنفلوآنزا مطرح شد

کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها 
زائران کربال مراقب سالمتی خود باشندبا   تزریق واکسن آنفلوآنزا

 دادگاه اخاللگران اقتصادی صادر کرد

حکم سنگین محتکر دارو
 در فارس

بدرقه کاروان بهداشت و درمان اربعین حسینی و توصیه های وزیر بهداشت 

اعزام 17هزار نیروی اورژانس برای پوشش مراسم اربعین



بدرقه کاروان بهداشت و درمان اربعین حسینی و توصیه های وزیر بهداشت 

وزیر بهداشت ضمن تشریح اقدامات 
برای حفظ سالمت  بهداشت  وزارت 
زائرین اربعین حسینی، در عین حال از 
زائران خواست که مراقبت سالمتی شان 
در حین سفر به کربال و نجف باشند.

 به گزارش سپید، سیدحسن هاشمی 
در مراسم بدرقه کاروان بهداشت و درمان 
اربعین حسینی، گفت: »در کنار مرقد امام 
خمینی )ره( و رهروان صالح آن بزرگوار 
در بهشت زهرا)س( و در جوار قبور 
مطهر صف شکنان و رزمندگانی هستیم 
که برای رسیدن به کربال معبرگشا بودند و 
جان شان را فدا کردند که به همه آنها و به 
همه کسانی که این راه را گشودند، درود 
می فرستیم و امیدواریم ما ادامه دهندگان 
صادق و خالص این راه باشیم. خوشحالم 
که بار دیگر با شما همکاران اورژانس 
و حوزه بهداشت برای خدمت رسانی 
به زائران حسینی آماده می شویم. شما 
پیش قراول و تامین کننده سالمت و امنیت 
جانی این زائران هستید و امیدوارم در 
کنار سایر خدمت گذاران اعم از هالل 

احمر، پلیس، وزارت کشور و ...  در حوزه امنیت و 
ایرانی و زائران کشورهای اطراف که  دفاع از زائران 
وارد مرزهای شرقی ما می شوند تا خود را به کربال 

برسانند، موفق باشید.«

دعا برای جمهوری اسالمی را فراموش نکنید
هاشمی با بیان اینکه خوشحالم که بار دیگر توفیق 
با ما یار بود و می توانیم در این ایام انجام وظیفه کنیم، 
 افزود: »شما ۲۵ روز در خدمت زائران امام حسین )ع( 
هستید و امیدوارم خداوند اجرش را در این دنیا و آن 
دنیا به شما بدهد. از طرفی هم در حوزه بهداشت و 
هم در حوزه فوریت های پزشکی مسئولیت های مهمی 
برعهده دارید. البته این اقدامات را در طول سال هم 
انجام می دهید، اما در این ایام به صورتی پررنگ تر و 
سنگین تر باید آنها را انجام دهید.« وی ادامه داد: »در 
کربال حتما همه مردم و ما را دعا کنید و به خصوص 
دعا برای نظام جمهوری اسالمی را فراموش نکنید؛ چرا 
که جمهوری اسالمی معبرگشا بود. دعا کنید خداوند 
به مسئوالن بصیرت، اخالق، توان و تدبیر بیش از قبل 
عطا کند. آنچه که در حال حاضر کشور به آن نیاز دارد، 
چیزی جز اخالق و صداقت برای کسانی که فضای 
عمومی کشور را اداره می کنند، اعم از رسانه ها، افراد 

دارای تریبون، مقامات اجرایی و ... نیست و اخالص 
و صداقت است که می تواند کارنامه حسینی برایمان به 
ارمغان آورد و ان شاءاهلل جمهوری اسالمی به صاحب 

اصلی اش امام زمان )عج( متصل شود.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه کار دانشگاه های علوم 
پزشکی که در نقاط مرزی هستند، شبانه روزی است، 
گفت: »باید مراقب بیماری های واگیر بود. در عین حال 
مردم باید بیش از همه رعایت کنند چه در رفت و آمد 
امام  قطعا  آشامیدن.  و  در خوردن  چه  و  رانندگی  و 
حسین )ع( هم راضی نیستند که کسی به خودش آسیب 
بزند »و الضرر و ال ضرار« جزو دین ما است. کسی 
که توانایی ندارد، نباید برای این سفر برود و اگر هم 
رفت باید از خودش مراقبت کند. امیدوارم امسال هم 
اربعین بسیار باشکوهی داشته باشیم. اربعین یک نماد 
بزرگ اسالمی است که دنیا ناباورانه آن را در قرن ۲۱ 
مشاهده می کند.«وی همچنین در حاشیه این مراسم با 
حضور در جمع خبرنگاران گفت: »قبل از هر چیز از 
همه کسانی که این فرصت را برای سازمان اورژانس 
کشور فراهم کردند تا بتواند در این ایام در کنار همه 

زائران باشند، تشکر می کنم.« 
وزیر بهداشت با اشاره به افزایش توان خدمت رسانی 
اورژانس و گروه های بهداشتی در اربعین امسال ادامه 

داد: »نیروهای ما هم در مرزهای شرقی و غربی و هم 
ایام ۱۷  این  در  مستقرند.  از کشور عراق  در بخشی 
هزار نیروی فوریت های پزشکی، ۹۰۰ آمبوالنس، ۴۰ 
گروه بهداشتی، ۱۰ هزار پزشک متخصص، پرستار و 
... به خدمت رسانی به زائران مشغول خواهند شد و ۱۵ 
دانشگاه علوم پزشکی نیز مستقیما با این خدمت رسانی 
در تماسند.«  هاشمی تاکید کرد: »امیدوارم خود زائرین 

اربعین نیز از سالمت شان مراقبت کنند و 
مواظب استراحت شان باشند و مراقب باشند 
تا آسیبی به خودشان نزنند.« وزیر بهداشت 
با بیان اینکه برنامه ریزی برای پوشش مراسم 
اربعین چه در عراق و چه در مرزها، اقدامی 
بوده که هر ساله انجام می دادیم، گفت: »در 
عین حال به میزان کافی دارو و تجهیزات 
در کشور  مرزها و هم  در  پزشکی الزم 
عراق وجود دارد. در عین حال از رسانه ها 
هم تشکر می کنم. قطعا رسانه در این خیر 
جمعی می تواند به ادامه این راه کمک کند.«

نظارت بر بهداشت آب 
اینکه وظیفه همکاران  بیان  با  هاشمی 
بهداشت هم نظارت بر وضعیت بهداشتی 
آب، غذا و کنترل بیماری ها است، گفت: 
»کارشناسان بهداشت هم در مسیر زائرین 
و  و هم در خاک عراق مستقر می شوند 
مسافت های  در  هم  آمبوالنس هایمان 
مختلف در مرزهای شرقی و غربی مستقرند. 
در عین حال گروه بهداشت و پیشگیری بر 
مراکز تغذیه نظارت دارند، اما نظارت بر 
این حرکت عظیم دشوار است و بهتر از هر کس خود 

مردم می توانند از سالمت شان مراقبت کنند.«
به گزارش ایسنا، امروز در مراسمی با حضور وزیر 
بهداشت، کاروان بهداشت و درمان اربعین حسینی شامل 
تیم های اورژانس و بهداشت محیط، برای ارائه خدمات 
به زائران اربعین حسینی به مناطق مرزی غرب و جنوب 

کشور اعزام شد.

سرپرست سازمان اورژانس کشور از حضور ۱۷ هزار 
نیروی فوریت های پزشکی و ۹۰۰۰ نیروی درمانی 
برای پوشش مراسم اربعین در مسیرهای منتهی به عراق 
خبر داد و گفت: »در عین حال بیمارستان های ثابت ما 
در نزدیکی مرزها افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را در 

تخت ها، تجهیزات پزشکی و ... داشته اند.«
پیرحسین کولیوند در مراسم بدرقه کاروان بهداشت 
و درمان اربعین حسینی، گفت: »امسال مانند سال های 
قبل کاروان ویژه بهداشت و درمان برای خدمت رسانی 
به زائران در مرزهای شرقی و غربی داخل کشور و 

بخشی از کشور عراق اعزام می شود.«
وی افزود: »ارتقای شناخت جامعه از جنبه های 
سالمتی و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیرواگیر، 
و  بیمارستانی  پزشکی  فوریت های  خدمات  ارائه  

میر  و  مرگ  یا  بیماری ها  کاهش  پیش بیمارستانی، 
و غیره اهداف ما برای برنامه ریزی و اعزام کاروان 
بهداشت و درمان به مراسم اربعین بوده است. باید 
توجه کرد که امسال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را 
در برخی منابع مان ایجاد کردیم. در عین حال خون 
و فرآورده های خونی الزم نیز با همکاری سازمان 
انتقال خون تدارک دیده شده و ذخیره و اعزام شده 

و در مرزها دپو می شوند.«
بیمارستان  مرزها هم  در  این که  بیان  با  کولیوند 
صحرایی و هم بیمارستان CBRNE مستقر شده است، 
گفت: »بیمارستان های CBRNE را ایجاد کردیم تا 
آمادگی الزم را در برابر حمالت احتمالی تروریستی 
را داشته باشیم. همچنین در مرز، درمانگاه های سیار 
حضور دارند و در تمام محورها ۱۷ هزار نیروی فوریت 

پزشکی مراقب سالمت زائران هستند. همچنین طی 
تفاهمی که با وزارت بهداشت کشور عراق منعقد 
کرده ایم، نیروهای بهداشتی ما در قالب یک کارگروه 
مشترک با کشور عراق ارائه  خدمت می کنند و بر همه 
موکب ها نظارت دارند تا مشکل و بیماری خاصی 

ایجاد نشود.«
سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان این که 
دارو و تجهیزات پزشکی به اندازه کافی تدارک دیده 
شده، گفت: »بخشی از این دارو و تجهیزات به کشور 
عراق اعزام شده و بخشی از آنها هم در دانشگاه های 
علوم پزشکی و نقاط مرزی انبار شده اند. در عین حال 
ظرفیت های بیمارستان های ثابت مرزی را هم افزایش 
دادیم و فعالیت بخش هایی چون ICU و CCU بیشتر 
می شود. در عین حال پزشکان متخصص و پرستاران 
به  بی هیچ چشم داشتی  و  داوطلبانه  به صورت  نیز 
نواحی مرزی اعزام شده اند تا به مردم خدمت رسانی 
کنند و خدمات اصلی تخصصی و فوق تخصصی را 

برای همه زائران ارائه کنند.«
وی با بیان این که نظارت بر تهیه، پخت و توزیع 
غذا توسط متخصصین بهداشت محیط با دقت انجام 
خواهد شد، افزود: »امسال ما همه موکب داران را از 
نظر مسائل سالمتی و رعایت بهداشت و پیشگیری های 
الزم آموزش داده ایم و امیدواریم بتوانیم با این اقدامات 

خدمات مان را ارتقاء دهیم.«
به گزارش ایسنا، سرپرست سازمان اورژانس کشور 
در حاشیه این مراسم با حضور در جمع خبرنگاران نیز 
گفت: »در طول کلیه محورهای مواصالتی مرزهای 
شرقی و غربی به فاصله هر ۴۰ کیلومتر عوامل اورژانس 
و آمبوالنس حضور دارند، اما از مرز شرقی اصلی مسافت 
میان آمبوالنس ها کمتر می شود. به عنوان مثال از ایالم 
تا مرز مهران در هر پنج کیلومتر یک آمبوالنس و در 

هر ۱۵ کیلومتر یک اتوبوس آمبوالنس مستقر است. در 
عین حال درمانگاه هایمان هم در نقطه صفر مرزی مستقر 

شدند و بیمارستان های سیار هم پیش بینی کرده ایم.«
وی افزود: »در عین حال با هماهنگی معاونت درمان 
و نیروهای مسلح و سپاه پاسداران و ارتش، بیمارستان 
ویژه تهدیدات بیوتروریست مستقر شده که در فاصله 
پنج تا شش کیلومتری از مرز قرار دارند.« کولیوند با 
بیان این که اگر در سال گذشته چنین برنامه ریزی هایی 
را برای ایام اربعین نداشتیم، نمی توانستیم در زلزله 
کرمانشاه آنقدر موفق عمل کنیم، گفت: »در حال حاضر 
هم آمادگی مان بسیار خوب است. شش بالگرد را در 
مرز عراق مستقر کردیم تا در صورت نیاز بتوانیم آنها 
را به این کشور اعزام کنیم. همچنین دو بیمارستان 
هوایی کامل پیش بینی شده است و هماهنگ کردیم 
تا آمبوالنس ها و اتوبوس آمبوالنس ها بتوانند در داخل 
کشور عراق با مجوز قانونی بین کربال، نجف، کاظمین 

و سامرا رفت و آمد داشته باشند.«
سرپرست سازمان اورژانس کشور همچنین اظهار 
کرد: »یکسری تجهیزات آزمایشگاهی رپید را هم به عراق 
اعزام می کنیم تا اقدامات بهتری در راستای تشخیص 
و درمان بیماری ها انجام شود. باید توجه کرد که در 
اربعین حسینی ۱۷ هزار نیروی فوریت های پزشکی 
و ۹۰۰۰ تیم درمانی که تعدادی از آنها متخصص و 
فوق تخصص هستند در مناطق مرزی حضور می یابند و 
عالوه بر خدمت رسانی به زائران به بیماران آن شهرها 

هم خدمت ارائه می دهند.«
وی تاکید کرد: »خدمات ما تا زمانی که زائران 
بازگردند ادامه دارد. در عین حال بیمارستان های ثابت 
ما بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش ظرفیت اعم از تخت 
با  کاملی  داشتند و هماهنگی  پزشکی  تجهیزات  و 

دولت عراق داریم.«

جعفرزاده ایمن آبادی:

طرح تحول سالمت بار مالی سنگینی 
به نظام واردکرده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: »طرح 
تحول سالمت بار سنگین مالی به نظام وارد کرده است زیرا این 
طرح بدون مطالعه و اصول کارشناسی شده اجرا شده است و 
این در حالی است که طرح تحول سالمت  بطور کامل بیمه ها 

را بر زمین زده است.«
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره وضعیت اجرایی طرح 
تحول سالمت در حوزه بهداشت ودرمان،گفت: »اجرایی طرح 
تحول سالمت فی نفسه رویکرد مناسبی داشته است اما دولت 
طرح تحول سالمت را بدون مصوبه  بهارستان اجراکرده است 
که این امر موجب شده است که اجرایی این طرح  با مشکالتی 

روبرو شود.«
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی  تصریح کرد : 
»طرح تحول سالمت بار سنگین مالی به نظام وارد کرده است زیرا 
این طرح بدون مطالعه و اصول کارشناسی شده اجرا شده است 
و این در حالی است که طرح تحول سالمت  بطور کامل بیمه ها 
را بر زمین زده است.« وی ادامه داد: »درگذشته بیمارستان ها برای 
انعقاد قرارداد با بیمه ها رقابت می کردند اما هم اکنون پشت شیشه 
برخی از بیمارستان ها می نویسند اگر بیمه دارید، مراجعه نکنید.«
 نماینده مردم  رشت در  مجلس افزود: »نارضایتی و سرگردانی 
آزرده خاطر کرده  را  مراجعه کنندگان  بیمارستان ها،  در  بیماران 
بیمه ها  از  بیمارستان ها  اینکه  به  توجه  با  رو  همین  از  و  است 
مطالباتی دارند و بیمه ها توان پرداخت ندارند، مشخص است 
که بیمارستان ها انگیزه ای برای بستن قرارداد با بیمه ها را ندارند.«
خرابکاری  از  »پس  افزود:  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
است  تحول سالمت  دومین خرابکاری طرح  یارانه ها  هدفمند 
که بدون  اصول کارشناسی شده عملیاتی شده است و تاثیر منفی 

در حوزه سالمت در کشور داشته است.«
 عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه 
بیمه های درمانی فاقدکارآیی هستند یادآورشد: »طرح تحول سالمت 
بدون در نظر گرفتن توان بیمه ها اجرایی شد و متاسفانه  به این 
مسئله نیز توجه نشده است که آیا  بیمه ها  پاسخگو  مطالبات و 

انتظارات مردم هستند یا خیر؟«

سیدمرتضی خاتمی: 

 شیوع بیماری ها و اختالالت روانپزشکی 
در جوانان ۲۴ درصد است

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی گفت: 
»شیوع بیماری ها و اختالالت روانپزشکی در جوانان ۲۴ درصد 

است که این یک زنگ خطر است.«
سیدمرتضی خاتمی با اشاره به هفته بهداشت روان بر اهمیت 
بهداشت روان  جوانان تاکید کرد و گفت: »جوانان  سازندگان 
سن  جوانی  سن  هستند.  جامعه  هر  آینده  فعال  و  پویا  نسل 
مشارکت  شروع  و  خانواده  تشکیل  تجربه ،  کسب  یادگیری ، 
زمان  سنی،  دوره  این  که  همانطور  است.  شغلی  و  اجتماعی 
ورود به  دنیای بزرگسالی و اجتماعی است ، شروع بسیاری از 
اعتیاد ،  از جمله  معضالت و اختالالت روانپزشکی و رفتاری  
اختالالت خلقی ، اضطرابی ، روانی و حتی بزهکاری و انحرافات 

اجتماعی  نیز در این دوره است.« 
مشکالت ،  درخصوص  ایجرود  و  ماهنشان  مردم  نماینده 
بیان  چنین  جوانان  در  روانپزشکی  اختالالت  و  معضالت 
داشت: »جوانان در شرایط بحران، آسیب پذیرترند . در ضمن  
 ۱۴ سن  از  روانپزشکی  بیماری های  تمام  از  نیمی  از  بیش 
سالگی شروع می شود  که اغلب موارد ناشناخته و درمان نشده 
می مانند.» خاتمی  افزود: »خودکشی، افسردگی ، سوء مصرف 
مواد مخدر ، پرخاشگری ، وسواس اجباری و مشکالت رفتاری 
در بین جوانان شایع است . پیشگیری بسیاری از بیماری ها و 
اختالالت اگر بنا به اجرا باشد می بایست در این سن شروع 
شود. بسیاری از بیماری های جسمی از جمله اختالالت قلبی 
و عروقی ، سرطان ها ، اختالالت ایمنی و اختالالت گوارشی با 
آنها است را  ایجاد و تشدید  منشاء روانی که استرس عامل 
می توان در این سن پیشگیری نمود.« نایب رئیس فراکسیون 
خانواده مجلس شورای اسالمی گفت: »انگ زدایی اجتماعی از 
جوانان ، آموزش مؤثر و پایدار مهارت های زندگی به جوانان 
مجازی ،  فضاهای  از  صحیح  استفاده  آموزش  نوجوانان ،  و 
پیشگیری از بیماری های غیر واگیر نظیر افسردگی ، اضطراب ، 
و  پرخاشگری  دگر کشی ،  و  خودکشی  مواد ،  مصرف  سوء 
است  دولت  از  مجلس  مطالبات  جمله  از  رفتاری  انحرافات 
و در این راه، وضع قوانین و نیز برقراری تعامالت الزم از 

سوی مجلس صورت می گیرد.«
مرتبط  زمینه ای  »مشکالت  یادآور شد:  پایان  در  جعفرزاده 
سن  رفتن  باال  جمله  از  جوانان  مختلف  اختالالت  ایجاد  با 
ازدواج ، کمبود جایگاه شغلی ، مکفی نبودن درآمد و همچنین 
سرانه اعتباری اندک و عدم تکافوی واحدها و شبکه بهداشت 
و واحدهای مرتبط  با نیاز واقعی نیز از دیگر مسائلی است که 
باید مورد توجه جدی قرار گیرد و با برنامه های میان مدت و 

بلند مدت آسیب ها و معضالت کاهش یابد.«

خانه ملت

زائران کربال مراقب سالمتی خود باشند
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سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: کمبودهای دارویی نهایتاً تا آبان 
ماه ادامه خواهد داشت.

 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، کیانوش جهانپور با بیان اینکه 
قیمت اقالم دارویی در سامانه سازمان غذا و دارو اعالم عمومی می شود، 
اظهار کرد: »افزایش قیمت دارو در آخرین قیمت گذاری ها، حداکثر 9.7 

درصد بوده که از تورم سال گذشته هم کمتر است.«
افزایش قیمت را هزینه های جانبی عنوان کرد و  وی علت این 
گفت: »بسته بندی شامل ارز دولتی نمی شود، لذا بخشی از هزینه ها 
برای شرکت های تولیدکننده گران تر تمام خواهد شد و این مسئله در 
افزایش قیمت هم در نظر گرفته شده و به تدریج اعالم خواهد شد.«

جهانپور کمبود دارو را در همه جوامع امری عادی و معمول خواند 
و ادامه داد: »فهرست اقالم کمبودی متغیر است و در بهترین شرایط 
هم 2۵ تا 30 قلم کمبود دارو همیشه وجود داشته است، با این  حال 
کمبودهای دارویی به صورت روزانه در سطح داروخانه ها مورد رصد قرار 
می گیرد و اقالمی که موجودی کمتر از نیاز دو تا سه ماه داشته باشند، 
نسبت به »واردات فوری« آنها در سریع ترین زمان ممکن اقدام می شود.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو در مورد 
لیست انواع داروهایی که در حال حاضر درگیر 
کمبود هستند، گفت: »آمار سیار است و امکان 
دارد دارویی امروز در لیست اقالم کمبودی 
باشد و روزهای آینده از این لیست خارج 
شود و برعکس.« وی در مورد »وارفارین« 
و دیگر داروهایی که گفته می شود بیش ترین 
کمبود را دارند، توضیح داد: »وارفارین که 
مدتی کمبود آن از سوی داروخانه ها اعالم 

می شد، وارد شده است.«
وی با اعالم اینکه اکثر داروها در دسترس 
هستند و توزیع آنها کنترل شده است، گفت: 

»اگر کسی از احتکار شرکتی اطالع دارد باید به این سازمان اطالع دهد. 
موجودی شرکت ها مشخص است و اگر کسی اطالعات ویژه ای دارد 
باید اطالع رسانی کند، در غیر این صورت هر آمار کلی در مورد همه 
شرکت ها و کمبود ویژه دارو نقض و اشتباه است.« جهانپور مکمل های 

غذایی را از دایره اقالم دارویی خارج خواند و 
تصریح کرد: »مکمل ها دارو نیستند، مشمول 
قیمت گذاری و پوشش بیمه هم نمی شوند و 
زیر نظر اداره کل مکمل، به صورت آزاد وارد 
شده و به فروش می رسند و جزو اقالم کمبود 

دارویی به حساب نخواهند آمد.«
مدیرکل روابط عمومی سازمان غذا و دارو 
پیش بینی کرد کمبودهای دارویی نهایتاً تا آبان 
ماه ادامه خواهد داشت. وی با تأکید بر اینکه 
اقالم کمبودی دارو در همه کشورها وجود 
دارد، کمبود حال حاضر در کشور را جریان 
گرفته از تهدیدات بین المللی و توقف فروش 
مواد اولیه دارویی بعضی شرکت های خارجی، سخت شدن مبادالت 
مالی به دلیل تحریم ها، کمبود نقدینگی شرکت های دارویی که ناشی 
از مطالبات معوقه دارویی و نوسانات ارزی هستند دانست و اضافه 

کرد: »همه این دالیل، به طور موقت کمبود دارو را باعث شده اند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

کمبودهای دارویی نهایتا تا آبان ادامه خواهد داشت

در کنگره ملی ساالنه آنفلوآنزا مطرح شد

 روابط عمومی دادگستری استان فارس از صدور 
حکم قطعی نصیر کاظمی، محتکر دارو خبر داد.

 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، دادگاه مفسدین و 
اخاللگران نظام اقتصادی استان فارس؛ نصیر کاظمی، 
محتکر پرونده احتکار دارو و شیر خشک در نورآباد 
ممسنی را به حبس طوالنی مدت، جریمه نقدی و 
محرومیت از اشتغال به داروسازی محکوم کرد. بر 
اساس این گزارش برابر حکم صادره از سوی دادگاه، 

این متهم که محاکمه وی 6 روز قبل به صورت علنی در محل دادگاه انقالب 
اسالمی شیراز برگزار شده بود، توسط شعبه ویژه این دادگاه به 12 سال حبس، 
جریمه نقدی به میزان ارزش اموال مورد احتکار و دو سال محرومیت از اشتغال 

به امر داروسازی و داروخانه ای محکوم شد.

نصیر کاظمی فرزند راه خدا که تنها متهم این پرونده 
بود، روز 4 شهریورماه 1397 و در پی کشف یک 
انبار دارویی در شهرستان نورآباد ممسنی دستگیر 
و در روز 1۵ مهرماه به اتهام اخالل در امر توزیع 
مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده شیر خشک 
و دارو به ارزش 41 میلیارد و 902 میلیون و 974 

هزار ریال در این دادگاه محکوم شد.
در ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین 
و اخالل گران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره 2 ماده 2 قانون 
مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، 
بازرسین و به طورکلی مسئول و یا مسئولین ذی ربط که به خاطر عدم توجه 
به تکالیف مقرر در این تبصره جهت جلوگیری از وقوع جرم اقدام فوری 

و مؤثر انجام نداده اند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است. در 
بخشی از محتویات این پرونده که در رأی دادگاه منعکس شده است در 
حالی به کشف سه انبار دارو و شیر خشک در شهرستان ممسنی اشاره شده 
است که بخشی از اقالم دارویی در استان و شهرستان با کمبود مواجه و شیر 
خشک مورد نیاز کودکان در آن مقطع از زمان از طریق شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان به صورت حواله توزیع می شد. همچنین در رأی صادر از سوی شعبه 
ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخالل گران نظام اقتصادی دادگاه انقالب 
استان فارس به گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز، مبنی بر غیرمجاز بودن انبارها و نگهداری نامناسب داروهای 
مکشوفه در شرایط نامطلوب که منجر به غیرقابل مصرف شدن داروها و شیر 
خشک های احتکار شده در انبارها و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها به علت 

احتکار و عدم توزیع آن در شبکه مصرف اشاره شده است.

دادگاه اخاللگران اقتصادی صادر کرد

حکـم سنـگیـن محتکـر دارو در فـارس

اخبــار

رئیس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر خبر داد

توزیع شیرخشک های  رژیمی و 
آلرژیک در داروخانه های هالل

رئیس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر از تأمین انواع شیر 
خشک های رژیمی و آلرژیک مورد نیاز نوزادان و کودکان شیرخوار 
از سوی این سازمان خبر داد و گفت: »این شیر خشک ها اکنون از 

طریق داروخانه مرکزی هالل احمر در حال توزیع است.«
 به گزارش سپید به نقل از ایرنا، علی فرجی اظهار داشت: »پیش 
از تأمین این شیر خشک ها، در خصوص توزیع شیر خشک های 
رژیمی و آلرژیک برخی محدودیت ها و کمبودهای مقطعی وجود 
داشت اما در زمان حاضر هیچ گونه کمبودی در این خصوص در 
داروخانه مرکزی جمعیت هالل احمر وجود ندارد.« وی اظهار 
داشت: »این شیر خشک های رژیمی و آلرژیک از سوی سازمان 
تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر تأمین شده و عموم مردم و 
والدین نوزادان و کودکان شیرخوار می توانند این شیر خشک ها را 

از داروخانه مرکزی هالل احمر دریافت کنند.«

معاون بهداشت:

تزریق واکسن آنفلوآنزا برای 
همه زائران اربعین ضروری نیست

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »تزریق واکسن آنفلوآنزا برای 
همه افراد شرکت کننده در راهپیمایی اربعین ضرورتی ندارد و فقط 

گروه های حساس می توانند از این واکسن استفاده کنند.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی ضمن اعالم جزئیات ارائه خدمات 
بهداشتی به زائران اربعین حسینی، گفت: »طبق روال سال های گذشته 
در خصوص حضور پرشور زائران و برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین 
حسینی برنامه ریزی های الزم در حال انجام و پیگیری است و دانشگاه های 
علوم پزشکی اهواز، ایالم و کرمانشاه از ماه ها قبل در این زمینه 
فعالیت های خود را آغاز کرده اند.« وی وضعیت بهداشتی مواکب را 
امری مهم خواند و افزود: »موکب هایی که در مبادی مرزی راه اندازی 
می شوند، توسط کارشناسان بهداشت محیط به دقت نظارت خواهند 
شد. همچنین هم زمان با راهپیمایی اربعین حسینی با هماهنگی بین 
وزارت بهداشت و مرکز پزشکی حج و زیارت تیم های کارشناسی 
بهداشت محیط، مواکب طول مسیر در داخل کشور عراق و نحوه 

توزیع غذا و آب شرب را مورد نظارت قرار خواهند داد.«
رئیسی با بیان اینکه همه کسانی که از پیاده روی اربعین باز می گردند 
توسط دستگاه های تب سنج از سوی کارشناسان بهداشت کنترل 
می شوند، اضافه کرد: »چنانچه هموطنان برای درمان به بیمارستان 
نیاز داشته باشند، بیمارستان های تعیین شده آمادگی دارند تا بیماران 
را قبل از اینکه وارد استان های خود شوند از نظر ابتال به بیماری 

مورد بررسی کامل قرار دهند.«
رئیسی با اعالم اینکه تزریق واکسن آنفلوآنزا برای همه افراد 
شرکت کننده در راهپیمایی اربعین ضرورتی ندارد، گفت: »فقط گروه های 
حساس شامل سالمندان، بیماران، زنان باردار و افرادی که مشکل 

خاصی دارند می توانند از این واکسن استفاده کنند.«

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:

قیمت گذاری تجهیزات براساس 
ارز دولتی است

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در واکنش به اخباری 
مبنی بر کمبود ایمپلنت های ارتوپدی و برخی تجهیزات فیزیوتراپی، 
گفت: »در حال حاضر پیچ و پالک ارتوپدی توسط 1۸ تولیدکننده 
فعال در داخل کشور تولید می شود و مشکلی در این حوزه نداریم.«

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، رضا مسائلی گفت: »با توجه 
به سیاست های وزارت بهداشت، مواد اولیه ساخت این اقالم جزء 
کاالهای ضروری بوده و مشمول دریافت ارز دولتی هستند، بنابراین 
مشکلی در این حوزه وجود ندارد.« وی افزود: »از طرفی در زمینه 
پروتزهای زانو و لگن افزایش قیمت نداشته ایم و مراکز درمانی مانند 
گذشته، پروتزهای زانو را در اختیار داشته و بیماران از این لحاظ 
با مشکلی روبه رو نیستند. در حال حاضر بهترین و با کیفیت ترین 
محصوالت پروتز زانو در کشور به ثبت رسیده و برای بیمارانی که 

به این پروتزها نیاز دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.«
مسائلی با بیان اینکه قیمت هر پروتز زانو 7.۵ میلیون تومان است، 
افزود: »پروتزهای مصرفی در طرح تحو ل سالمت، تحت حمایت 
بیمه قرار گرفته و بیمه هزینه های مربوط به آن را می پردازد. در 
عین حال این پروتزها در قالب طرح تحول سالمت قیمت گذاری 
شده اند و تحت نظارت های قیمتی بوده و با نوسانات ارز، افزایشی 
پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  است.«  نبوده  زمینه  این  در  قیمتی 
وزارت بهداشت تاکید کرد: »در حال حاضر دو شرکت ایرانی 
در تولید پروتز زانو و لگن فعالیت دارند و به جز دو شرکت 
ایرانی تولیدکننده پروتز، 24 شرکت تامین کننده در زمینه پروتز 
در کشور  لگن  پروتز  زمینه  در  تامین کننده  و 2۵ شرکت  زانو 
فعالیت می کنند.« مشاور وزیر بهداشت درباره نحوه تخصیص 
ارز دولتی به حوزه تجهیزات پزشکی، تاکید کرد: »ارز سیستم 
بانکی در اختیار تمامی اقالم تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز 
درمانی ازجمله تجهیزات ارتوپدی و پروتز زانو قرار می گیرد. از 
طرفی قیمت گذاری تجهیزات پزشکی هم بر اساس تخصیص 

ارز سیستم بانکی انجام می شود.«

یک عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا گفت: »طبق 
نتایج حاصل از مطالعات مختلف در کشورها 
تزریق واکسن آنفلوآنزا می تواند به میزان قابل 
توجهی باعث کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها و 
در نتیجه کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی شود.«
 به گزارش سپید، مسعود مردانی در کنگره 
ملی ساالنه آنفلوآنزا با اشاره به اینکه آنفلوآنزا 
به تنهایی یکی از علل عمده مصرف نابجای 
آنتی بیوتیک ها محسوب می شود، افزود: »به 
همین علت تزریق واکسن آنفلوآنزا باعث 
کاهش موارد بستری در بیمارستان ها و در 
نتیجه کاهش مصرف دارو و آنتی بیوتیک ها 

می شود.«

ثبت 700 هزار مرگ براثر مقاومت 
آنتی بیوتیک

وی با بیان اینکه در سال 2014 حدود 
700 هزار مورد مرگ در جهان براثر مقاومت 
آنتی بیوتیکی اتفاق افتاد، عنوان کرد: »پیش بینی 
می شود با ادامه روند کنونی و در صورت 
تقویت نشدن کنترل های عفونی تا سال 20۵0 
مقاومت  براثر  جهان  در  مرگ ومیر  تعداد 
آنتی بیوتیکی به حدود 10 میلیون نفر برسد. به 
همین علت سازمان جهانی بهداشت، مقاومت 
آنتی بیوتیکی را یک موقعیت اضطراری در 
جهان و اولویت نخست این سازمان اعالم کرده 
است.« مردانی افزود: »به عنوان یک پزشک 
باید بگویم تاکنون پیش نیامده که بیماری با 
عفونت دستگاه تنفسی به من مراجعه کند و 
قبل از مراجعه به من سه یا چهار آنتی بیوتیک 
را مصرف نکرده باشد و این وضعیت واقعًا 
باعث تأسف است. جالب اینجاست که بعداً 
هم مشخص می شود که در بسیاری از موارد 
مصرف این آنتی بیوتیک ها اصاًل ضرورتی 
نداشته است. البته فرهنگ مردم هم در این 
زمینه نادرست است و نیاز به اصالح دارد 
چراکه برخی از بیماران هم پزشکان را برای 
تجویز آنتی بیوتیک تحت فشار قرار می دهند.«
بیان  با  آنفلوآنزا  کشوری  کمیته  عضو 
که  است  ثابت شده  مطالعات  طبق  اینکه 
تزریق واکسن آنفلوآنزا در کودکان تا شش 
ماه بعد از تزریق هم باعث کاهش 40 تا 
70 درصد موارد پنومونی شده است، عنوان 
کرد: »بنابراین می توان نتیجه گرفت که تزریق 
واکسن آنفلوآنزا عالوه بر پیشگیری از آنفلوآنزا 
در کاهش عفونت های ثانویه مثل پنومونی هم 

به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مؤثر است.«
مردانی تأکید کرد: »ایران کشور فقیری 
نیست و مردم ایران الیق این هستند که واکسن 
آنفلوآنزا در برنامه کشوری قرار بگیرد و همه 
مردم تحت پوشش این برنامه قرار بگیرند.« 
وی با بیان اینکه وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی 
در جهان از سال 2014 تاکنون حتی بدتر 
هم شده است، توضیح داد: »ابتالی مردم به 
آنفلوآنزا باعث افزایش مصرف آنتی بیوتیک 
در آنها می شود و در نتیجه این وضعیت 
خودش به ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی منجر 
می شود؛ بنابراین یک راه مؤثر علیه مقاومت 
آنتی بیوتیکی پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا از 

طریق تزریق واکسن است.«
و  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
گرمسیری گفت: »همچنین بررسی های انجام 
شده نشان می دهد که در کودکان دچار اختالل 
سرطان تزریق واکسن آنفلوآنزا باعث کاهش 
می شود.  آنها  توسط  آنتی بیوتیک  مصرف 
همچنین تزریق واکسن آنفلوآنزا در گروه ها 
و افرادی که این واکسن را دریافت کرده اند، 

میزان مصرف آموکسی سیلین را توسط آنها به 
میزان چشمگیری کاهش داده است.«

عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا تصریح 
کرد: »اگر سازمان تأمین اجتماعی و خدمات 
درمانی به واقعیت واکسن آنفلوآنزا پی ببرند، 
به جای این همه هزینه کردن در حوزه های 
درمان و دارو و بستری در بیمارستان های 
تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، واکسن 
آنفلوآنزا را به صورت رایگان در اختیار همه 

مردم قرار می دهند.«
مردانی اضافه کرد: »برای مثال آمریکا در 
سال 2016 توصیه کرد که همه افراد این 
کشور از شش ماهه تا 106 ساله واکسن 
کافی  وجود  با  حتی  بزنند.  را  آنفلوآنزا 
نبودن میزان تولید این واکسن در آمریکا 
مسئوالن این کشور عنوان کردند که اگر 
همه آمریکایی ها واکسن آنفلوآنزا را بزنند 
آنها حاضرند بخشی از تأمین این نیاز را از 
طریق واردات از اروپا انجام دهند و این 
را  آنفلوآنزا  اهمیت زدن واکسن  موضوع 
نشان می دهد. وقتی در آمریکا که از نظر 

منابع مالی غنی است اینطور اقتصادی به 
موضوع واکسن آنفلوآنزا نگاه می شود چرا 
در ایران که کمبود منابع دارد، اقتصادی به 

این موضوع نگاه نمی شود.«

اغلب فوتی های آنفلوآنزا در ایران 
واکسن نمی زنند

تحقیقات  مرکز  رئیس  یادگاری،  داود 
بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی هم در این کنگره 
گفت: »اغلب افرادی که در ایران براثر آنفلوآنزا 
فوت شده اند، قباًل واکسن نزده بودند.« وی 
با بیان اینکه زدن واکسن آنفلوآنزا در افراد 
چاق با BMI باالی 40 اولویت دارد، افزود: 
»کسانی که مبتال به آنفلوانزا می شوند هم زمان 
به آنها استروئید داده می شود که این موجب 

می شود تا وضعیت آنها بحرانی تر  شود.«
داود پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی 
بیمارستان مسیح دانشوری هم در این کنگره 
پوشش واکسیناسیون آنفلوانزا در گروه های 
پرخطر را در ایران بسیار ضعیف توصیف 

کرد و افزود: »هیچ یک از افرادی که براثر 
واکسن  کرده اند،  فوت  ایران  در  آنفلوآنزا 
اهمیت  نشان دهنده  این  که  بودند  نزده 
واکسیناسیون آنفلوآنزا در گروه های پرخطر 
برای  آنفلوانزا  است.« وی تزریق واکسن 
کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار، افراد مبتال 
به بیماری های قلبی عروقی، بیماری های 
مزمن ریوی، اختالالت متابولیکی، چاقی، 
هپاتیت، افراد سیگاری، افراد دچار نقص 
سیستم ایمنی، کارکنان بهداشت و درمان 
را در اولویت دانست. سعید کلباسی، فوق 
تخصص غدد داخلی و متابولیسم هم در 
این برنامه گفت: »4 درصد مرگ ومیر افراد 
دیابتی به خاطر آنفلوآنزا و پنومونی است 
و تنها را کاهش موارد مرگ ومیر، تزریق 
واکسن آنفلوآنزا است.« وی با بیان اینکه 
از  ناشی  عوارض  شده  انجام  اقدامات  با 
ابتال به آنفلوآنزا در بیماران دیابتی کاهش 
یافته اما نرخ مرگ ومیر تغییری نکرده است، 
افزود: »تنها راه کاهش مرگ ومیر، تزریق 

واکسن است.«

کاهش مصرف 
آنتی بیوتیک ها 
با تزریق واکسن 

آنفلوآنزا



انتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی اردبیل از تصمیم به پرداخت اوراق قرضه به پزشکان 

اردبیل  پزشکی  نظام  سازمان   رئیس 
گفت: »با توجه به بدهی چندین ساله 
پزشکان  به  شده  قرار  بیمه ای  مراکز 
اوراق قرضه بدهند در حالی که هیچ 
از بانک های استان اردبیل این اوراق 

را قبول نمی کند.«
 به گزارش سپید، منصور جعفری 
نمین  اظهار کرد: »جامعه پزشکی از عمق 
جان دغدغه مردم به ویژه مشکالت 
اقتصادی آن را می داند و جدا از این 
دلیل تالش  به همین  و  نیست  مردم 
می کند تا همراه و همسو با مردم در ارائه 
خدمات به آنها پیشقدم باشد.« وی در 
مورد نصب نشدن کارتخوان در برخی 
از مطب های پزشکان خاطرنشان کرد: 
»از نظر قانون هیچ اجباری در استفاده 
از کارتخوان در مطب پزشکان وجود 
مراجعه  باب  از  کار  این  بلکه  ندارد 
راحت مردم است و اکثر همکاران ما 
در مطب های خود کارتخوان هایی را 

نصب کردند.«
رئیس سازمان نظام پزشکی اردبیل 

در گفت وگو  با ایسنا بیان کرد: »یکی از مشکالتی که 
ما در نصب کارتخوان در مطب ها با آن روبرو هستیم 
آنها  تراکنش هاست که  باب تعدد  از  ایراد شرکت ها 
انتظار دارند روزانه 10 تا 20 مورد تراکنش به ثبت 
برسد در حالی که در تمامی مطب پزشکان این میزان 

مراجعه و تراکنش را شاهد نیستیم.«
جعفری نمین ادامه داد: »پزشکان ما بخشی از ویزیت 
خود را مربوط به بیماران دارای پوشش بیمه تکمیلی 
و یا نهادهای حمایتی قرار داده اند و بخش دیگری 
نیز تمایل به پرداخت نقدی حق ویزیت دارند که با 
این شرایط تعداد تراکنش ها پائین بوده و شرکت های 
طرف قرارداد بانک ها تمایلی به نصب کارتخوان در 
برخی مطب ها نشان نمی دهند.« وی افزود: »به جای 
اینکه این شرکت ها به مبالغ هر تراکنش تمرکز کنند به 
تعداد تراکنش ها متمرکز شدند که به یقین با این شرایط 
پزشکان نمی توانند از کارتخوان بانک ها استفاده کنند.«

 
16 ماه است که بیمه ها ریالی به پزشکان 

پرداخت نکرده اند
به  ادامه  در  اردبیل  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
بدهی سنگین بیمه ها به پزشکان و مراکز خصوصی 
درمانی اشاره کرد و گفت: »به جای حل این مشکالت 
چرا عده ای خاص به دنبال آن هستند که فرار مالیاتی 
پزشکان و یا نصب نشدن کارتخوان ها را برجسته کنند 
در حالی که اکثر پزشکان در این اوضاع سخت اقتصادی 
توان مدیریت مطب ها و مراکز درمانی خود را ندارند.«

جعفری نمین صنف پزشکان را منظم ترین صنف 
در پرداختی های مالیاتی و خوش حق و حساب ترین 
مجموعه در این زمینه اعالم و تصریح کرد: »فرار مالیاتی 
در صنف پزشکان ممکن نیست چرا که آنها عمده مبالغ 
خود را از بیمه ها می گیرند که پرداختی مالیات در این 
صورت در همان مراحل اول انجام می شود.« وی بیان 
کرد: »99 درصد پزشکان طرف قرارداد با بیمه ها هستند 
که به صورت آنالین از حساب پزشکان مالیاتشان برداشته 
می شود و جالب است بعد از 16 ماه بدهکاری بیمه ها 
رقم مالیاتی پزشکان در همان مراحل اولیه از حساب 

آنها برداشت شده است.« 
رئیس سازمان نظام پزشکی اردبیل گفت: »آنهایی 
که مسایل حاشیه ای را برای پزشکان مطرح می کنند 
در حقیقت سعی دارند به جای حل مشکالت صنف 
پزشکان به نوعی رو به جلو حرکت کرده و درصدد 
این مشکالت هستند در حالی که پزشکان  فرافکنی 
خدوم ما حتی در سخت ترین شرایط نیز در کنار مردم 
بوده و حتی به صورت رایگان و یا با تخفیفات ویژه 
بیماران را ویزیت، مداوا و حتی عمل جراحی می کنند.«
جعفری نمین دلیل دیگر بی رغبتی پزشکان را در 
استفاده از کارتخوان ها اشتغال منشی های باسابقه آنها 
و عدم آگاهی آنها در استفاده از کارتخوان ها اعالم و 
اظهار کرد: »با توجه به اینکه در قسمت عظیمی از مطب 
پزشکان افراد باسابقه به عنوان منشی فعالیت می کنند 
چندان تسلطی بر کار با کارتخوان ها ندارند و از همین 
روی پزشکان نیز تمایلی ندارند تا آنها از کار بیکار شوند.« 

پرداخت اوراق قرضه به پزشکان
جای  به  قرضه  اوراق  پرداخت  پیشنهاد  از  وی 
پرداخت نقدی مطالبات پزشکان از سوی بیمه ها و 
مراکز دولتی خبر داد و خاطرنشان کرد: »این اوراق 
تبدیل  نقد  پول  به  خاص  شرایط  با  که  نیز  قرضه 
می شود از سوی هیچ یک از بانک های اردبیل مورد 
پذیرش قرار نمی گیرد و در همان گام اول 20 درصد 
پزشکان در تبدیل آن به مبالغ نقدی متضرر می شوند.«
»این  افزود:  اردبیل  پزشکی  نظام  رئیس سازمان 
به ویژه  ماه دولت   16 از گذشت  بعد  جفاست که 
قرضه  اوراق  به صورت  همه  آن  را  مبالغی  بیمه ها 
با سررسید دوساله پرداخت کنند که ارزش پول به 

نسبت 16 ماه گذشته به شدت پائین آمده است.«
جعفری نمین ادامه داد: »با تداوم این شرایط به نظر 
می رسد کمتر مرکز جراحی و بیمارستان خصوصی 
بتواند دوام بیاورد چرا که اکثر وسایل و امکانات مورد 
نیاز این مراکز چندین برابر افزایش یافته در حالی 
که بیمه ها قادر به پرداخت هزینه این مراکز در ارائه 
خدمات به بیمه شدگان نیستند.« وی بیان کرد: »البته 
در این بین مشکل به وجود آمده هیچ ربطی به مردم 
دریافت  قبال  در  که  هستند  بیمه ها  این  بلکه  ندارد 
هزینه ماهیانه از بیمه شدگان مبالغ مورد نظر را به 

حساب پزشکان و مراکز درمانی واریز نمی کنند.«
رئیس سازمان نظام پزشکی اردبیل با انتقاد از اجرای 
نامناسب طرح تحول سالمت که به ورشکستگی مراکز 
خصوصی و حتی دولتی منجر شده است، اظهار کرد: 

»پزشکان طرح ما ماه هاست که نه تنها 
کارانه نگرفته اند بلکه حقوق ماهیانه 

نیز به آنها پرداخت نمی شود.«
کرد:  خاطرنشان  نمین  جعفری 
»نه تنها پزشکان بلکه داروسازان نیز 
آنها در  دارند و چک  مشکل جدی 
مرحله برگشت است و به خاطر عدم 
پرداخت مطالبات بیمه ها داروخانه ها 
نیز به مرحله ورشکستگی رسیده و 
اقالم دارویی کمیاب روز به روز بیشتر 
می شود.« وی افزود: »در سال جاری 
به رغم افزایش همه تعرفه های صنوف 
مختلف تنها تعرفه پزشکان بدون تغییر 
باقی مانده و جای تامل است که برخی 
از پزشکان با این شرایط حتی رایگان 
نیز به مردم ارائه خدمات می کنند.«

 
امکان دریافت زیرمیزی برای 

پزشکان وجود ندارد
رئیس سازمان نظام پزشکی اردبیل 
استان  در  وجه  هیچ  »به  داد:  ادامه 
اردبیل پزشکی را سراغ نداریم که در 
ارائه خدمات خود زیرمیزی بگیرد چرا که نظارت ها 
خود  به  پزشکی  هیچ  که  شده  گسترده  قدری  به 
را  تعیین شده  تعرفه  بر  مازاد  مبالغ  نمی دهد  اجازه 

دریافت کند.« 
جعفری نمین گفت: »در چنین شرایط اقتصادی 
پدیده زیرمیزی بی معناست چرا که بسیاری از مراجعین 
و بیماران قادر به پرداخت ویزیت عادی نیستند چه 
برسد به اینکه بخواهند زیرمیزی نیز پرداخت کنند.«
وی بیان کرد: »ما یک هزار پزشک در استان داریم 
که 650 نفر از آنها پزشک عمومی و تا 90 درصد 
عمومی و متخصص هستند و تنها 10 درصد پزشکان 
ما فوق تخصص و جراح می باشد که امکان دریافت 
زیرمیزی از سوی این پزشکان در حد صفر است.«
رئیس سازمان نظام پزشکی اردبیل اضافه کرد: »هم 
در سامانه HIS و هم اکیپ های نظارتی علوم پزشکی 
بر پرداختی بیماران نظارت می شود که در این سیستم 
امکان کوچکترین تخلف برای پزشکان وجود ندارد.«
جعفری نمین افزود: »در کنار همه این مشکالتی 
که مراکز درمانی، بیمارستانی و جراحی با آن روبرو 
هستند هزینه نگهداری دستگاه ها و تعمیر و تجهیز 
افزایش  با  که  است  دیگری  نیز خود حکایت  آنها 
چندین برابری قیمت ها در شرایط کنونی ما مجبور 
به پرداخت این هزینه های گزاف هستیم در حالی که 
در اکثر مراکز بیمارستانی و درمانی بخش خصوصی 
حتی با کمترین هزینه و تخفیف های آنچنانی پذیرش 

و مداوای بیماران انجام می شود.«

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
درباره  اخبار  برخی  به  واکنش  در  بهداشت 
»آمار مبتالیان به عفونت ایدز در ایران«، گفت: 
»تعداد افراد آلوده شناسایی شده به ویروس 
ایدز )مبتال به عفونت ایدز( در کشور حدود 
۳6 هزار نفر است که در خبر مورد اشاره به 

اشتباه ۴۳ هزار نفر آمده است.«
»فرد  افزود:  باره  این  محمد مهدی گویا در 
مبتال به عفونت ایدز یا آلوده به ویروس ایدز 
فردی است که ویروس وارد بدن وی شده 
بیماری  مرحله  وارد  هنوز  الزاما  ولی  است، 
ایدز  بیماری  به  مبتال  فرد  است.  نشده  ایدز 
فردی است  که قبال ویروس ایدز وارد بدن 
وی شده است ولی به علت عدم درمان، تکثیر 
عفونت،  گسترش  با  و  شده  انجام  ویروس 
عالئم  و  است  افتاده  کار  از  ایمنی  سیستم 
بیماری را از خود بروز می دهد.« وی ادامه 
قبل(  سال   ۳0 )حدود   1۳66 سال  »از  داد: 

که اولین مورد آلوده به ویروس ایدز در کشور ما 
شناسایی شد، تاکنون حدود 10 هزار نفر از افراد 
آلوده وارد مرحله بیماری ایدز شده و بر اثر این 

بیماری جان باختند.« 
گویا افزود: »در حال حاضر 1۳ هزار نفر از بیماران 
شناسایی شده آلوده به ویروس یا مبتال به ایدز در 

کشور تحت درمان قرار دارند و به همین تعداد از 
افراد شناسایی شده وجود دارند که تحت درمان 

قرار ندارند.«
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
بهداشت گفت: »بر اساس آخرین تخمین های علمی 
مورد تایید وزارت بهداشت، دفتر برنامه مشترک 

جمهوری  در  ایدز  زمین   در  متحد  ملل  سازمان 
سازمان های  کلیه  و   UNAIDS ایران   اسالمی 
تعداد  کنون  تا  که  می شود  پیش بینی  بین المللی، 
افراد آلوده به ویروس ایدز در ایران )از ۳0  سال 

قبل( حدود 6۳ هزار نفر  باشد.«
هزار   ۳0 درباره حدود  ترتیب  »بدین  افزود:  وی 

افراد آلوده به ویروس ایدز در کشور هیچ 
اطالعاتی وجود ندارد و نحوه خدمات گیری 
آنان مشخص نیست. با توجه به شواهد علمی 
موجود باید با اطالع رسانی و آگاه کردن و 
مشاوره مردم، از لحاظ فرهنگی زمینه ای فراهم 
شود تا این افراد به واحدهای بهداشتی، درمانی 
مراجعه و خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.«
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت، گویا تصریح کرد: »متاسفانه 
برخی افراد که در این زمینه علم و اطالع کافی 
ندارند، اعداد و ارقامی را اعالم می کنند که از 
صحت و ارزش کافی برخوردار نبوده و باعث 
بهداشت  وزارت  می شود.  اذهان  تشویش 
کشور  مردم  امین  ایران  اسالمی  جمهوری 
بوده و آنچه اعالم می کند مبتنی بر دقت نظر 
کافی با محاسبات دقیق و مورد تایید تمام 

سازمان های بین المللی قرار دارد.«
علمی  پیشرفت های  وجود  با  است  گفتنی 
در دنیا، در صورتیکه افراد آلوده به ویروس ایدز 
درمان دارویی را بصورت مستمر و منظم دریافت 
کنند، امکان سیر بیماری به سمت مرگ تا حدود 
بسیار زیادی کاهش یافته و عرضه کلیه داروها در 
مبتال  یا  ایدز  ویروس  به  آلوده  افراد  برای  کشور 

به بیماری نیز بصورت رایگان انجام می شود.

ترکی:

اختالف نظر در تعداد پرستار مورد نیاز 
سدی در مسیر جذب این قشر

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت : »هم اکنون اختالف نظرهایی 
در رابطه با تعداد پرستاری که باید برای رفع کمبود جذب شود، 
وجود دارد و قرار شده  در این زمینه شفاف سازی صورت بگیرد 
که چه تعداد نیروی پرستاری جذب شده اند و چه تعداد کمبود 
وجود دارد، چرا که اگر آمار واقعی از نیاز به جذب نیروی پرستاری 
ارائه نشود، ممکن است چانه زنی هایی که صورت می گیرد به 
نتیجه مطلوب منتهی نشود.« وی اظهار کرد: »اغلب پرستاران در 
قالب شرکتی و کار معین مشغول فعالیت هستند که استخدام 
قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی را ندارند که در پی آن به 
دلیل نبود امنیت شغلی از انگیزه الزم برای ادامه فعالیت به این 
دغدغه  رفع  به منظور  باید  بنابراین  نیستند،  برخوردار  صورت 

پرستاران برای تبدیل وضعیت آنها چاره اندیشی شود.«
ترکی با اشاره به نبود ظرفیت کافی برای تربیت پرستار در 
دانشگاه ها تصریح کرد: »ما طرحی را مبنی بر ضرورت جذب 
ساالنه ۳0 هزار پرستار امضا کرده ایم که قرار است در صورت 
تصویب آن بتوانیم پرستارانی که در قالب شرکتی و کار معین در 
مراکز درمانی فعالیت دارند، جذب شوند، بنابراین در این طرح 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  که  کرده ایم  تاکید 
ظرفیت تربیت دانشجویان رشته پرستاری را در دانشگاه های علوم 
پزشکی افزایش دهد، همچنین به دانشگاه آزاد نیز این مجوز داده 
شود که بتواند تعداد زیادی پرستار تربیت کند.« وی تاکید کرد: 
»اگر این موارد رعایت شود می تواند در تامین نیروی پرستاری 
مورد نیاز مطابق با استانداردهای الزم کارساز باشد تاجایی که 
بتوانیم به تعداد تخت های بیمارستانی سراسر کشور که در مراکز 

خصوصی و دولتی داریم، جذب پرستار داشته باشیم.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد درخواست جامعه 
پرستاری،  حرفه ای  صالحیت  پروانه  صدور  برای  پرستاری 
پرستاری  کارشناسی  رشته  از  که  پرستارانی  »البته  یادآورشد: 
فارغ التحصیل می شوند باید از حداقل صالحیت فنی برخوردار 
باشند و بر اساس تجربیات و سطح بندی که در قالب مترون، 
زمینه  این  میزان سوابقی که در  سوپروایزر و مسئول بخش و 

دارند از پروانه صالحیت حرفه ای بهره مند شوند.«
عضو کمیسیون بهداشت خاطر نشان کرد: »آنچه مسلم است 
کار پرستاری را باید کارشناس این رشته انجام دهد و این امری 
متقن و مطلق است و در این مورد باید به این موضوع توجه شود 
که کمک پرستار یا مددکار هیچ گاه نمی تواند همچون پرستار 
دارای پروانه صالحیت حرفه ای باشد، بنابراین صدور این پروانه 
برای افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی پرستاری باشند به هیچ 
مدرک  دارای  که  پرستارانی  باید  تنها  و  نیست  قابل قبول  وجه 
کارشناسی هستند بر حسب میزان تجربه ای که در مراکز درمانی 

کسب کرده اند، از این پروانه بهره مند شوند.«

همتی:

واکسن  آنفلوانزای سال گذشته 
اثربخشی الزم را ندارد

 عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با بیان  اینکه هشدار به گروه های 
حساس برای تزریق واکسن آنفلوانزا قبل از فصل سرما بر اساس 
یک پروتکل بین المللی صورت می گیرد تاکید کرد که افراد باید 

به تاریخ مصرف این واکسن ها دقت کنند.«
احمدهمتی در مورد هشدار رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت تزریق واکسن آنفلوانزا 
برای گروه های پرخطر قبل از شروع فصل سرما گفت: »واکسن 
آنفلوانزا بیشتر باید برای سنین خیلی پایین یا سنین خیلی باال 
و افرادی که نقص ایمنی دارند، مبتالیان به بیماری های مزمن 

و افرادی که در ریسک باالی پنومونی هستند، تزریق شود.«
نماینده مردم سمنان ادامه داد: »افرادی که سوءتغذیه مزمن 
درمان  حال  در  مدت  طوالنی  در  که  سرطانی  بیماران  دارند، 
هستند و مبتالیان به لوپوس که نقص ایمنی دارند باید قبل از 
شروع فصل سرما واکسن آنفوالنزا تزریق کنند، چرا که ورود 
ویروس این بیماری به بدن این افراد عالئم خیلی شدیدی را 
به همراه خواهد داشت.« وی در رابطه با انتشار خبری در ماه 
آنفلوانزایی که در سال گذشته  اینکه واکسن های  بر  مبنی  قبل 
تولیدشده از اثربخشی الزم برخوردار نیست، تصریح کرد: »هر 
سال سوش های جدید ویروس می آید که واکسن های آنفوالنزا 
باید مطابق با این سوش های پیش بینی شده، تولید شده باشند، 
ضمن اینکه واکسن های سال گذشته از اثربخشی کمتری برخوردار 
هستند، بنابراین افراد باید در زمان خرید حتما به تاریخ مصرف 
واکسن ها توجه کنند.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، در پاسخ به اینکه آیا هشدار فوق می تواند به 
دلیل بحران احتمالی دارو بعد از 1۳ آبان که پیش از این از آن 
خبر داده شده بود، صورت گرفته باشد، یادآورشد: »این هشدار 
جدیدی نیست و هر سال قبل از فصل سرما بر اساس یک پروتکل 
بین المللی از کانال رسانه ها اعالم می شود، ضمن اینکه وقتی به 
هر روشی برای پیشگیری از ابتالی به بیماری ها اقدام شود قطعا 
به کاهش هزینه های ناشی از مصرف دارو و انجام آزمایش های 

پاراکلینیکی منتهی خواهد شد.«

خانه ملت

هیچبانکیایناوراقراقبولنمیکند
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رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت خبر داد 

شناسایی 36 هزار نفر آلوده به ویروس ایدز

ورشکستگی مراکز خصوصی و حتی دولتی با اجرای طرح تحول سالمت 



5
شماره 1310 223 مهـر 1397 سالمت در جهان شماره ششصدوهشتادوهشت  بیست ویک مهرنودوهفت

دانشمندان هشدار دادند، کمبود ید 14درصد از نوزادان را در معرض خطر رشد ناکافی مغز هستند

یددار کردن نمک همچنان مهم است
گزارشی جدید حاکی از آن 
است که کمبود ید در دوران 
بارداری و مراحل اولیه تولد، 
هر سال 19میلیون نوزاد در 
اما  سراسر جهان را با خطر صدمات دائمی 
قابل پیشگیری مغزی روبرو می کند. کمبود ید 
در زمان بارداری می تواند بر رشد فیزیولوژیک و 
عصبی تاثیرات مخرب بگذارد و آی کیو )ضریب 
هوشی( این کودکان را از 10 به 8 نمره برساند. 
به نظر کارشناسان، کمبود حاد ید در سطحی 
وسیع تر، می تواند سرمایه شناختی ملت ها و رشد 

اقتصادی و اجتماعی را تقلیل دهد.
حرکتی جهانی که از دهه 1990 میالدی برای 
جبران کمبود ید مقدار کمی از این ماده را به 
نمک خوراکی اضافه کرد، توانست به خوبی 
این مشکل را مهار و از رشد مغزی کودکان 
سراسر جهان محافظت کند، اما نتایج مطالعه ای 
که چندی قبل منتشر شده، نشان می دهد کار 
مبارزه با کمبود ید هنوز تمام نشده و 14درصد 
از نوزادان هنوز در معرض خطر صدمات مغزی 
قابل پیشگیری ناشی از کمبود این ماده هستند. 
برای حل این مشکل، طی دهه گذشته، آژانس 
کودکان ملل متحد )یونیسف( همراه اتحاد جهانی 
برای تغذیه بهتر )گین( مشغول همکاری هستند.  
گزارش مشترک آنها با عنوان »آینده روشن تر: 
حفاظت از رشد مغزی در مراحل ابتدایی تولد 
با استفاده از نمک یددار« تاثیر افزودن ید به 

نمک غذایی را در 13 کشور بررسی 
کرده است.

ارشد  کارشناس  کوپکا،  رونالد 
تغذیه یونیسف عقیده دارد: »یددار 
اقدام  خوراکی  نمک های  کردن 
موفقیت آمیز بزرگی بود، اما هنوز 
این روند که می تواند طی دهه ها و 
سده ها بر نوع بشر تاثیر بگذارد، کامل 
نشده است. مواد مغذی که کودک 
ابتدای زندگی دریافت می کند، بر 
اثر  عمر  تمام  در  او  مغزی  رشد 
می گذارد و می تواند آینده کامیاب او 
را مخدوش یا شکوفا کند. مهم ترین 
دوره حیاتی رشد کودک و درنتیجه 
از  روز،  کافی، 1000  ید  دریافت 
زمان لقاح تا 2 سالگی است.  تغذیه 
با حمایت، محرک  درست همراه 
فعالیت ها و یادگیری اولیه در فرد 
است و نیز مغز وی را برای تمام 

عمر شکل می دهد.«
ساکنان بسیاری از کشورهایی که ید کافی در 
خاک یا محیط طبیعی آنها وجود ندارد، درمعرض 
کمبود ید قرار دارند. در بسیاری از مناطق، خاک 
به سرعت از ید خالی می شود. خصوصیات 
جغرافیایی هر کشوری تعیین می کند چه مقدار 
ید باید به چرخه غذایی افراد اضافه شود، اما در 
هر صورت اضافه کردن ید به نمک های خوراکی 

برای جلوگیری از کمبود این ماده غذایی ضروری 
است. کارشناسان تغذیه معتقدند، روزانه باید 
5 گرم ید وارد بدن شود و برای دریافت این 
مقدار باید نمک های خوراکی را یددار کرد.

در حال حاضر، در 86درصد خانه ها در کل 
جهان نمک خوراکی یددار وجود دارد و میزان 
استفاده از ید در صنایع غذایی هر روز بیشتر 
می شود. با تمام این اقدامات، چالش کمبود ید 

هنوز در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص 
در کشورهایی که محصوالت غذایی نمکی 
کمی دارند، باقی است. کشورهایی که کمبود 
ید دریافتی در آنها شایع است، شامل برندی، 
مالی، ماداگاسکار، موزامبیک، سودان جنوبی 
و سودان، مناطقی هستند که باید به آنها توجه 

جدی شود.
آخرین گزارش حاکی از آن است که در شرق 

و جنوب آفریقا، میزان پوشش نمک 
یددار 75درصد است، اما نزدیک 
به 4میلیون نوزاد دربرابر کمبود ید 
حمایت نمی شوند. هرچند وضعیت 
پوشش ید در جنوب آسیا دومین 
حدود  است،  جهانی  پوشش 
87درصد، اما میزان بیشتر زادوولد 
است  آن  معنای  به  ناحیه  این  در 
که هنوز 4/3میلیون کودک به دلیل 
کمبود ید دریافتی در معرض خطر 
کاهش عملکرد شناختی قرار دارند.
کوپا می گوید: »تحقیقات ما نشان 
ید  کمبود  کشور  در 20  می دهد، 
در سطح ملی مطرح است. بسیاری 
هستند.  اروپایی  کشورها،  این  از 
اروپای  کشورهای  از  بسیاری  در 
غربی ید مناسب به نمک خوراکی  
اضافه نشده است. حتی در بریتانیا، 
کمبود ید در دوران بارداری مشکل 

بزرگی  شده است.«
معدنی  مواد  تامین کننده  منابع  از جمله  شیر 
برای مردم انگلستان است، اما حاال با کاهش 
مصرف شیر، خطر کمبود ید در برخی گروه ها 
باال رفته است. میزان ید موجود در حبوبات و 
غالت، تخم مرغ و غذاهای دریایی متغیر است 
و در انگلستان، این میزان برای جبران کمبود 

ید کافی نیست.

برای  جهانی  اتحاد  کارشناس  گارت،  گرگ 
تغذیه بهتر )گین(، عقیده دارد: »با تالش جمعی 
دولت ها، صنایع غذایی، جنبش های مدنی و 
دیگران، اکنون در آستانه دریافت ید کافی برای 
همه کودکان جهان قرار داریم، اما برای پایان 
دادن به کمبود ید در جهان، هنوز راه درازی  
پیش روی ماست و امیدواریم با پیوستن بقیه 
نهادها و افراد به این حرکت، بتوانیم میزان 
دریافت ید در مناطق دوردست و صعب الوصول 

را هم بهبود بخشیم.«
به پیشنهاد این گزارش، بهتر است ضمن تدوین 
نظام قوی تر تنظیم کننده برای قوانین مربوط به 
یددار کردن نمک، تالش های مربوط به یددار 
کردن و کاهش میزان مصرف نمک خوراکی 
با برنامه های ملی حمایتی تغذیه کودکان ادغام 
به  دسترسی  برای  پایش  سیستم  یک  نیز  و 
جمعیت آسیب پذیر پیش بینی شود. کمبود ید 
همچنان اولین دلیل قابل پیشگیری صدمات 
مغزی در سراسر جهان است. با هزینه کردن 
ساالنه تنها 0/05 تا 0/02 دالر برای دریافت 
ید کافی برای هر کودک، می توان عالوه بر 
صدمات مغزی، از خسارات اقتصادی بسیاری 
هم جلوگیری کرد. هر دالر آمریکا که برای 
با  شود  هزینه  نوزادان  بدن  به  ید  رساندن 
دالر   30 تقریبا  آنها  آتی  توانایی های  بهبود 

را برمی گرداند.
منبع: گاردین

رئیس جمهور فیلیپین: احتماال سرطان دارم
رودریگو دوترته، رئیس جمهور 73 ساله فیلیپین که عملکرد وی در کشتار قاچاقچیان و خرده فروشان مواد 
مخدر، انتقاد گسترده نهادهای حامی حقوق بشر را برانگیخته، اعالم کرد احتماال به سرطان مبتالست. این 
خبر در حالی منتشر می شود که در ماه های اخیر شایعاتی درباره خستگی های طوالنی و مفرط آقای دوترته 
و احتمال ابتالی وی به یک بیماری سخت پخش شده بود. به گزارش آسوشیتدپرس، رئیس جمهور فیلیپین 
در جریان یک سخنرانی در دانشگاه نظامی مانیل گفت: »باید منتظر بمانم. مایلم به شما بگویم که سرطان، 
سرطان است. اگر نوع سوم ]بدخیم[ باشد، درمانی در کار نیست. نه در این مقام و نه در هیچ جای دیگر، 
تمایلی به ادامه رنج و عذاب ندارم.« آقای دوترته حدود 3 هفته پیش آزمایش های مرتبط با سرطان دستگاه 

گوارشی را پشت سر گذاشته است.
منبع: یورونیوز

نیمی از زنان و یک سوم مردان جهان در معرض خطر سکته مغزی، آلزایمر و پارکینسون
تقریبا نیمی از زنان و یک سوم مردان جهان در معرض خطر سکته مغزی، آلزایمر و پارکینسون هستند.
نتایج مطالعه جدیدی که در دانشکده پزشکی اراسموس هلند روی 12 هزار فرد سالم بزرگسال انجام گرفته 
نشان می دهد 48 درصد زنان و 36درصد مردان 45 سال به باال در طول زندگی خود به یکی از این بیماری ها 
مبتال می شوند. عرفان اکرم، مدیر این پروژه تحقیقاتی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: »نتایج 
این تحقیق نشان می دهد بیماری های مرتبط با مغز تا چه اندازه جدی هستند و باید برای پیشگیری و درمان 
آنها تالش های بیشتری کرد.« افراد شرکت کننده در این مطالعه از سال 1990 میالدی تا سال 2016 میالدی 
تحت نظر بودند. در مدت 26 سال بیش از 5 هزار نفر جان باختند و تقریبا 1500نفر به بیماری زوال عقل مبتال 

شدند که از این تعداد 1300 نفر آلزایمر داشتند. تعداد مبتالیان به پارکینسون نیز 263 نفر گزارش شده است. 
منبع: یورونیوز

فیلیپینهلند

یونیسف

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

امروز همه کارشناسان و حتی مردم عادی 
می دانند باید برای هزینه های درمان و سالمت 
در آمریکا فکری کرد. برای درک بهتر این 
هزینه های رو به افزایش در ایاالت متحده 
ابتدا باید مثالی بزنم. در نظر بگیرید مردی 60 
ساله مبتال به دیابت و اضافه وزن که سیگار 
نمی کشد، از یک حمله قلبی جان به در برده 
است. شاید نیاز به آنژیوگرافی داشته باشد یا 
مثال استنتی که رگ هایش را باز کند. وظیفه 
پزشک این است که رگ ها را باز نگه دارد 
و برای کاهش خطر سکته دومی، 2 انتخاب 
می تواند داشته باشد؛ یکی داروی پالویکس، 
دارویی آزمایش شده برای رقیق کردن خون 
که قیمت هر قرص آن 25 سنت می شود و 

دارویی جدید به نام »بریلینتا« که آن هم برای جلوگیری از 
تشکیل لخته خود موثر است، با قیمت هر قرص 6/5 دالر 

یعنی 25 برابر قرص اولی.
نتایج تحقیقاتی که روی 18 هزار و 600 بیمار قلبی طی 1 
سال انجام گرفته، نشان می دهد داروی بریلینتا حدود 2درصد 
از پالویکس موثرتر عمل کرده، اما آیا پزشک مجاز است 
به دلیل  2درصد عملکرد بهتر، پرداخت هزینه ای 25برابر 
را بر دوش بیمار بگذارد؟ یا باید با تجویز دارویی با تاثیر 
قابل قبول، در مثال ما پالویکس، با 2درصد عملکرد ضعیف تر، 

از بار هزینه های مالی درمان کم کند؟
بسیاری از پزشکان هنگام ترخیص بیمار از بخش کاردیولوژی 
به این سواالت فکر می کنند. برخی عقیده دارند وظیفه 
پزشک ارائه بهترین درمان براساس یافته های علمی است 
و عده ای دیگر می گویند پزشکان باید بتوانند بین درمان 
کارآمد، هزینه های مالی و مسوولیت اجتماعی تعادلی برقرار 
کنند. واقعیت این است که پزشکان برای پاسخ دادن به این 
پرسش ها آموزشی ندیده اند. آیا پزشک واقعا باید به فکر 
انتظاری  هزینه های درمان هم باشد؟ در این زمینه، چه 

می توان از پزشک داشت؟
براساس آخرین مطالعات، آمریکا بین 11 کشور ثروتمند 
جهان بیشترین پول را برای سالمت و درمان مردم خود 
خرج می کند. آمریکایی ها 18درصد از تولید ناخالص داخلی، 
مجموع ارزش کاالها و خدمات نهایی در انتهای زنجیره تولید 
طی یک دوره معین را برای سالمت و درمان خود هزینه 
می کنند. استرالیا، کانادا، دانمارک و ژاپن نیمی از این درصد 

را هزینه می کنند اما موضوع اینجاست که این گشاده دستی 
نتوانسته آن طور که باید و شاید سالمت مردم را به ارمغان 
بیاورد. امید زندگی در آمریکا بین 11 کشور ثروتمند جهان 
در کمترین میزان و مرگ ومیر نوزادان آمریکایی در همین 
گروه، باالترین میزان را دارد. تاثیر هزینه های درمان بر اقتصاد 
ما کمرشکن می شود. شرکت هایی که بخشی از حق بیمه 
کارکنان خود را می پردازند، احتماال گرفتار افزایش هزینه ها 
خواهند شد. چرا ما آمریکایی ها باید هزینه های سرسام آور 
را برای درمانی هزینه کنیم که در کشورهای پیشرفته دیگر 

با هزینه کمتر و بازده بهتر انجام می شود؟
پژوهشگران برای پاسخ به این پرسش از پایه شروع کردند؛ 
هزینه های درمان در آمریکا به شدت باال رفته چون ما به اندازه 
کافی پزشک مراقبت های اولیه نداریم تا گام اول درمان را 
ساماندهی کند؟ جواب منفی است. تعداد پزشکان مراقبت های 
اولیه آمریکا در میانه های جدول 11 کشور پیشرفته جهان 
قرار می گیرد. سوال دوم: آیا مردم ما بیشتر بیمار می شوند؟ 
هم بله، هم نه. آمریکایی ها کمتر سیگار می کشند و کمتر 
الکل مصرف می کنند، اما شیوع چاقی بین آنها بیشتر از بقیه 
کشورهای پیشرفته است. آیا هزینه های درمان ما بیشتر است 
چون ما آمریکایی ها بیشتر درمان مصرف می کنیم؟ به نسبت 
جمعیت نه، ما مردمی هستیم که نصف آلمانی ها به بیمارستان 

می رویم و یک سوم ژاپنی ها با پزشک مشورت می کنیم.
 پس چه چیز برایمان اینقدر هزینه به بار آورده است؟ به 
نظر می رسد، هربار که نزد پزشک می رویم، هزینه ها پشت 
سر هم می آیند. مردم آمریکا بسیار بیشتر آزمایش انجام 

می دهند. ما بیشتر از مردم کشورهای پیشرفته 
به دستگاه های سی تی اسکن و ام آر آی مراجعه 
می کنیم و بیش از سایر کشورهای پیشرفته 
جراحی های گرانقیمت مانند تعویض مفصل 
زانو، جراحی آب مروارید، سزارین و اعمال 
جراحی قلب باز انجام می دهیم. هرچند در برخی 
اعمال جراحی تقریبا با بقیه 11 کشور همسان 
هستیم، درمجموع، بیشترین تعداد جراحی در 
کشور ما انجام می شود، ضمن اینکه بسیاری از 
آنچه در روند جراحی ها انجام می شود، قیمتی 
بیشتر از سایر کشورهای پیشرفته دارد؛ تعجب 
نکنید اگر بگویم،  ام آر آی در آمریکا 1150 دالر 
و در سوئیس 140 دالر است؛ یعنی حدود 
8برابر! برخی از اقدامات گرانقیمتی که در روند 
درمان یا جراحی انجام می گیرند به پیچیدگی هایی منجر 
می شوند که باید هزینه آن پیچیدگی ها را هم پرداخت. از 
قرار معلوم، هرآنچه تا به حال انجام شده، تاثیر اندکی بر امید 
به زندگی داشته است. ایاالت متحده دچار گرفتاری ای شده 
که محققان آن را آزمایش های بیش از حد، تشخیص های 

بیش از حد و درمان بیش از حد نام داده اند.
اگر بتوان بخشی از هزینه های درمان را با اقدامات پزشکی 
حین تشخیص توضیح داد، بخش دیگر هزینه ها حتما برعهده 
هزینه های دارویی است. در آمریکا ساالنه هر کس 1443 
دالر هزینه دارویی دارد. بله، رقم را درست خواندید! این رقم 
باال هم به دلیل قیمت باالی داروها در کشور است و هم به 
دلیل اینکه ما داروهایی را مصرف می کنیم که در بسیاری از 
کشورهای دیگر موجود نیستند. هزینه های اقدامات جراحی 
و داروهای گرانقیمت به کنار، بیشتر داروهای گرانقیمت 
در آمریکا ساخته می شوند، ولی ما برای آنها بیش از سایر 

کشورها باید پول بپردازیم.
پس از آن، محققان سراغ هزینه های کار، دستمزدها و حقوق ها 
رفتند و به این نتیجه رسیدند که پزشکان و پرستاران آمریکایی 
بیش از همکاران خود در کانادا، اروپا و ژاپن درآمد دارند. 
برای اینکه هزینه های تصاعدی درمان در ایاالت متحده مهار 
شوند، می توان از هزینه های غیرضروری کارهای کاغذی 
کم کرد، با مذاکره با شرکت های دارویی قیمت داروها را 
تعدیل یا با اتمام زمان مجوز، انواع ژنریک را روانه بازار 

کرد و از اقدامات پرهزینه و کم فایده پزشکی کاست.
منبع: نیویورک تایمز  

 شرکت »بیواسکارف« شالی تولید 
حساسیت ها،  برابر  در  که  کرده  
آلودگی  و  ویروسی  عفونت های 
هوا مقاوم است و مانند یک ماسک 

می کند. عمل 
از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
»آلودگی  امروزه مساله  اینهبیتت، 
هوا« به یک معضل جهانی تبدیل 

شده است. 
تاکنون راهکارهای بسیاری برای 
که  رفته  کار  به  مشکل  این  رفع 

بوده اند. بی فایده  تقریبا 
در این راستا، شرکت »بیواسکارف«  
اقداماتی  مشکل  این  حل  برای 
زیبا  »شال«  یک  و  داده  انجام 
که  مردمی  برای  که  کرده  تولید 
باالی  آلودگی  با  مکان هایی  در 
هوا زندگی می کنند، مانند ماسک 

می کند.  عمل 
کمک  صاحبش  به  شال  این 
به  آن  از  استفاده  با  می کند 
آلرژن ها  هوا،  آالینده های  جنگ 
)نوعی آنتی ژن که باعث واکنش 
غیرطبیعی و شدید سیستم ایمنی 
می شوند( و عفونت های ویروسی 
سرماخوردگی  عفونت های  مانند 

بروند. آنفلوانزا  و 
شال  این  »بیواسکارف«  شرکت 
تولید  باالیی  رنگی  تنوع  با  را 
کرده  است. این شال در رنگ های 
چریکی  و  سبز  مشکی،  سفید، 

است. شده   تولید 

 یکی از متداول ترین هشدارهایی که 
در تحقیقات تغذیه ای به آن اشاره 
گوشت  مصرف  خطر  می شود 

فراوری شده برای سالمت است.
از  ایسنا، سرطان یکی  به گزارش 
است  خطراتی  شناخته شده ترین 
گوشت  مصرف  از  می تواند  که 

فراوری شده ناشی شود. 
 )WHO( سازمان بهداشت جهانی
نتایج  ارزیابی  و  بررسی  از  پس 
به  یافته های  و  متعدد  مطالعات 
دست آمده از مطالعه روی نمونه های 
حیوانی، گوشت فراوری شده را در 
برای  غذایی سرطان زا  مواد  گروه 

انسان قرار داد.
المللی  بین  آژانس  اعالم  بنابر 
کافی  شواهد  سرطان،  تحقیقات 
وجود دارد که حاکی از تاثیر مصرف 
گوشت فراوری شده بر خطر ابتال 

به سرطان روده است. 
دارد  وجود  شواهدی  همچنین، 
که نشان می دهد مصرف این ماده 
سرطان  به  ابتال  موجب  خوراکی 

معده می شود.
وجود  سرطان  از  دیگری  انواع   
دارند که می توانند با مصرف این 

نوع گوشت مرتبط باشند. 
به تازگی مطالعه ای انجام گرفته که 
نشان می دهد رابطه قوی بین مصرف 
گوشت فراوری شده و خطر ابتال به 

سرطان پستان وجود دارد.

آزمایش های بیش از حد، تشخیص های بیش از حد و درمان بیش از حد، بالی جان نظام سالمت آمریکا شده

درمان بهتر یا ارزان تر؟ 
شالی که به جنگ 

آلودگی هوا می رود!
مضرات گوشت 

فراوری شده برای 
سالمت
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میالدی   1979 سال  از 
اکتبر  شانزدهم  تاکنون 
غذا«  جهانی  »روز 
است.  شده  نامگذاری 
این رویداد جهانی که سالیانه در بیش از 
گرفته  دنیا، جشن  در سراسر  150 کشور 
می شود، با هدف بزرگداشت سالروز تاسیس 
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 
آغاز شد اما به مرور و با هدفمند تر شدن، 
پیدا  متفاوت  و  وسیع  بسیار  چشم اندازی 
این روز خاص فرصت  کرد. در حقیقت 
مناسبی است تا افراد عالقه مند بتوانند در 
طول زندگی خود با انجام اقداماتی ضروری 
و موثر گام بزرگی در جهت از بین بردن 
گرسنگی و قحطی بردارند. گرامیداشت این 
رویداد ساالنه عالوه بر اینکه موجب جلب 
نظر افکار عمومی و باال بردن آگاهی می شود، 
و  قحطی  کامل  زمینه ساز حذف  می تواند 
اهمیت  و  نیازمندان  زندگی  از  گرسنگی 
پیدا کردن موضوع امنیت غذایی و داشتن 
رژیم غذایی مغذی برای تمامی افراد نوع 
روز خاص  این  اصلی  تمرکز  باشد.  بشر 
غذا  که  است  موضوع  این  اهمیت  روی 
نیاز بنیادی، اساسی و جزو اصلی حقوق 
بشر است. با این وجود هنوز در سرتاسر 
دنیا 805 میلیون نفر از گرسنگی مزمن رنج 
می برند. آمار تقریبی حاکی از آن است که 
60 درصد از این تعداد زنان و 5 میلیون 
آن، کودکان زیر 5 سال هستند که روزانه 
در اثر سوء تغذیه و مشکالت وابسته به آن، 

جان خود را از دست می دهند.

از سال 1981 میالدی تاکنون، هر ساله در روز 
جهانی غذا عالوه بر برگزاری مراسم مختلف 
کمیسیون ها،  جلسات،  جشن ها،  جمله  از 
فرهنگی  و  آموزشی  برنامه های  و  سمینارها 
در سطوح مختلف شعاری متفاوت برای هر 
سال جدید با هدف جلب نظر بیشتر، در نظر 
شعار مخصوص  مثال  برای  می شود.  گرفته 
سال 1996 میالدی )غذا اولویت اول است( 
و شعار سال 2016 میالدی )مبارزه با گرسنگی 

و سوء تغذیه( انتخاب شده بود و شعار منتخب 
امسال یعنی سال 2018 میالدی رفتار ما آینده 
ما، همزمان با هشتگی با مضمون دنیایی عاری 
از گرسنگی تا سال 2030 میالدی غیرممکن 

نیست، در نظر گرفته شده است.

1. اهداف کلی روز جهانی 
غذا کدامند؟

این اهداف عبارتند از تشویق و 
جلب نظر عموم مردم به تولید 

مواد غذایی و کشاورزی، 
و  اقتصادی  توسعه 
فنی  همکاری های 
کشور های  در 
توسعه،  حال  در 
مشارکت و دعوت 
روستایی  مردم  از 
نقش  یاد آوری  و 
بهبود  در  آنها 
زندگی  شرایط 
با  سایرین  و  خود 
محصوالت  تولید 
سالم، افزایش آگاهی 

عمومی از مشکالت و 
در  گرسنگی  خطرات 

ترویج  و  جهانی  سطح 
در  تکنولوژی  توسعه  و 

برای  غذایی  مواد  زمینه 
پیشرفت جهانی.

2. روز جهانی غذا چگونه 
جشن گرفته می شود؟

در کل، سازمان های مختلف در سراسر جهان 
سعی دارند با همکاری یکدیگر و برگزاری 
پویش ها نظر افکار عمومی را جلب کنند و 
زمینه گرسنگی و  آگاهی در  ترتیب  این  به 
سوء تغذیه را افزایش دهند. برای مثال، یکی 
آمریکا  در  مراسم ها  نوع  این  بزرگ ترین  از 
انجام می شود. بیش از 450 سازمان در سراسر 
ایاالت متحده با راهکارهای مختلف و متفاوت 
این روز را گرامی داشته و جشن می گیرند. 

یکی از این روش ها بر قراری 
کنفرانس های تلفنی بین متخصصان علم تغذیه، 
کشاورزی و اقتصاد است تا با انجام سوال و 
جواب های تخصصی در زمینه غذا و گرسنگی 
به دستاوردهای نوینی دست یابند. عالوه بر این 

مختلف  سازمان های  روش، 
مراسمی اعم از ناهار و شام نیز برگزار می کنند.
صرف نظر از برگزاری مراسم  رسمی، همکاری 
ایده  می تواند  هم  کشاورزان  با  مشارکت  و 
مناسب و خالقانه ای برای جشن گرفتن این 

رویداد جهانی باشد. کشاورزان، تولید  کنندگان 
اصلی مواد غذایی هستند. پس بد نیست با 
بر  عالوه  خاص  روز  این  در  آنها  همیاری 
آشنایی از شیوه های مختلف کشاورزی و 
تولید مواد غذایی با صرف کمی وقت و 
کمک رسانی به آنها قدر دان زحمات 
با  ارزش آنها نیز باشیم. برای مثال، 
با جمع آوری حتی مقدار کمی 
پول به شکل خیر خواهانه 
در حل مشکالت کاری 
آنها  اقتصادی  و 

کمک کننده باشیم.

3. چرا 
رفع کامل 

گرسنگی در 
جهان موجب 

تغییر بنیادی 
در دنیا 

خواهد شد؟
با رفع کامل  زیرا 
گرسنگی در جهان 
می توان ساالنه جان 
کودک  میلیون   3/1
را نجات داد. مادران 
مناسب  تغذیه  با  هم 
می توانند کودکانی سالم تر 
به  ایمنی قوی تر  با سیستم 
دنیا بیاورند. کاهش فقر آهن 
می تواند  هر کشور  در جمعیت 
بازدهی و بهره وری در محیط و محل 
کار را تا 20 درصد افزایش دهد و رفع 
کامل گرسنگی می تواند جهانی امن تر برای 

همگان بسازد.

4. شما برای به صفر رساندن 
گرسنگی در جهان چه کارهایی 

می توانید انجام دهید؟
کمتر غذا دور بریزید، خوب غذا بخورید و 
سعی کنید با پیروی از رژیم غذایی مناسب 
شیوه زندگی سالمی داشته باشید. مطمئن باشید 

انتخاب شیوه پایدار و سالم برای زندگی کلید 
اصلی برای جهانی بدون گرسنگی است. به 
یاد داشته باشید انتخاب های امروز ما اقدامی 
بسیار مهم برای داشتن آینده ای ایمن با امنیت 

غذایی باالست.
باور کنید شما هم می توانید در صورت تمایل 
به سهم خود گامی مهم در این زمینه بردارید و 
آینده ساز جهانی بهتر باشید. برای مثال تا حد 
امکان غذا هدر ندهید و اگر غذا یا خوراک 
به جای دور  باقیمانده ای داشت،  روزانه تان 
ریختن آن را فریز کرده و بعد از آن استفاده 
کنید یا حتی با کمی خالقیت و تغییر از برخی 
مواد آن برای تهیه و آماده سازی وعده غذایی 
برای صرف  که  زمانی  کنید.  استفاده  بعدی 
غذا به بیرون از منزل می روید، اگر احساس 
گرسنگی چندانی ندارید در رستوران بخواهید 
در  یا  کنند  آماده  برایتان  غذا  کمتری  میزان 
صورت اضافه ماندن غذایتان آن  را با خود 
به منزل بیاورید تا مانع دور ریختن و هدر 

رفتن آن شوید.
نکته پایانی اینکه گرسنگی و مشکالت ناشی 
از آن یکی از بزرگ ترین معضالتی است که 
در جهان امروز میلیارد ها نفر با آن دست به 
گریبان هستند اما حل این معضل بزرگ عالوه 
بر مدیریت کارآمد و جهانی، نیازمند مشارکت 
تک تک افراد در قالب اتحاد کلی و جهانی نیز 
است. پس بی شک شما هم می توانید به طور 
کامل تاثیر گذار باشید. درست تصمیم بگیرید 
و همزمان با باور به شعار امسال روز جهانی 
غذا با رفتاری درست آینده ساز جهانی هرچه 

بهتر و سالم تر باشید.
www.greeningtheblue.org :منبع
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 ترجمه: 
سحر نیکزادی

غذا از ابتدایی ترین نیازهای انسان 
و بلکه تمام موجودات زنده است 
و نقش اساسی آن، انکارناشدنی 
از  گرسنگی  غریزه  اشباع  است. 
آغازین روز آفرینش تاکنون، همراه 
آدمی بوده، به طوری که می توان 
گفت پیشرفت های شگفت انسان 
در عرصه صنعت و کشاورزی، 
مدیون پاسخ به همین غریزه ساده و 
ابتدایی است. یافته های علمی حاصل از پژوهش های 
مختلف در چند دهه اخیر بیانگر سهم تردیدناپذیر و 
برجسته تغذیه در پیشگیری و درمان بیماری هاست. 
آثار  و  انسان  رشدونمو  در  غذا  اهمیت  همچنین 
زیانبار سوءتغذیه بر بهداشت و سالمت افراد از 
یک سو و اقتصاد جامعه از سوی دیگر، اهمیت 
تغذیه را در ارتقای سالمت جامعه نشان می دهد.

شاید همه این حقایق از دیرباز مدنظر مردم دنیا 
بار در سال 1945 میالدی  اولین  برای  بوده ولی 
به افتخار تاسیس سازمان فائو )سازمان خواروبار 
گسترش  آن  هدف  که  متحد(  ملل  کشاورزی  و 
کردن کشاورزی، جنگلداری، شیالت  مدرنیزه  و 
به  کمک  و  همگان  برای  مناسب  غذای  تامین  و 
کشورهای در حال توسعه است، روزی را به عنوان 
»روز جهانی غذا« نامگذاری کرده اند. فائو هر ساله 
در تاریخ 16 اکتبر )24 مهرماه( با برگزاری مراسم 
با شکوهی روز جهانی غذا را که مقارن با سالروز 
تاسیس این سازمان بین المللی است، در اقصی نقاط 
جهان گرامی می دارد. مراسم روز جهانی غذا در 
150 کشور جهان از جمله جمهوری اسالمی ایران 
با حضور تمام دست اندرکاران چرخه تولید غذا از 
مزرعه تا سفره، برگزار می شود. به همین دلیل این 
رویداد یکی از شناخته شده ترین روزهای موجود 
در تقویم جشن های مهم سازمان ملل متحد است.
میزان  که  است  این  از  حاکی  فائو  گزارش های 
گرسنگی در سطح جهان پس از یک دوره کاهش 
بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. اکنون بیش 
از 815 میلیون نفر در جهان از سوءتغذیه مزمن رنج 
می برند. جنگ، شرایط آب وهوایی وخیم ناشی از 
تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و سرعت فزاینده 
پدیده چاقی و اضافه وزن، مسیر پیشرفت در نبرد 
علیه گرسنگی و سوءتغذیه را با موانع جدی مواجه 
کرده ، در حالی که میلیون ها نفر گرسنه هستند، 600 

میلیون نفر در جهان از چاقی رنج 
می برند و 1/3 میلیارد نفر دیگر نیز 
دچار اضافه وزن هستند. روز جهانی 
غذا برای سال 2018 میالدی، با شعار 
»رفتار ما آینده ما، دستیابی به گرسنگی 
صفر تا سال 2030 امکان پذیر است« 
برگزار می شود. هدف از نامگذاری 
این روز و برگزاری مراسم مختلف، 
افزایش آگاهی و دریافت حمایت های 
بیشتر و همه جانبه برای پایان دادن به 
گرسنگی جهانی است. در ایران نیز 
ارگان های  سازمان ها،  وزارتخانه ها، 
ذی ربط و همه دست اندرکاران چرخه 
تولید غذا از مزرعه تا سفره در این 
روز به برگزاری مراسم می پردازند. 
امسال هفتادوسومین سالی است که 
از  دنیا  در سراسر  غذا  روز جهانی 
جمله ایران برگزار می شود. امیدواریم 
به جای برگزاری مراسم تشریفاتی 
در  حداقل  زمینه،  این  در  غیرموثر 
ایران عزیزمان به بهانه این روز که 
همه مسووالن و دست اندرکاران این 
امر گرد هم می آیند، نگاهی عالمانه 
و عامدانه از منظر سازندگی به این 

موضوع داشته باشیم. البته شرایط و نکات زیر می تواند 
انگیزه های جدی تری در مسووالن امر ایجاد کند:

امنیت غذایی
سازمان ملل در سال 1986میالدی، امنیت غذایی را 
دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات 
از  دور  به  کرد.  تعریف  سالم  داشتن جسم  برای 
زیاد،  تالش های  وجود  با  و  رایج  تعارفات  همه 
در حال حاضر با توجه به شرایط پیچیده و دشوار 
اقتصادی در کشور، امنیت غذایی به خصوص میان 
اقشار آسیب پذیر به شدت تهدید می شود که این 
مساله نیازمند توجه ویژه و آنی از سوی مسووالن 

امر است.

ایمنی غذایی
که  غذایی  اینکه  از  اطمینان  یعنی  غذایی  ایمنی 
مردم جامعه استفاده می کنند، کامال سالم و بدون 

هرگونه آلودگی است. این آلودگی می تواند شامل 
نتایج  آلودگی میکروبی، انگلی و شیمیایی باشد. 
بررسی های علمی نشان می دهد در دهه های اخیر، 
گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی ها، 
آفت کش ها، آنتی بیوتیک ها و هورمون ها در تولید 
اثر  مواد غذایی در کشورهای در حال پیشرفت، 
داشته  انسان ها  سالمت  بر  انکارناپذیری  و  سوء 
بروز  شامل  بیماری ها  و  آلودگی ها  این  است. 
سونامی  ایجاد  و  مادرزادی  ناهنجاری های  انواع 
انواع سرطان های مختلف و افزایش چشمگیر بار 
آمار،  اساس  بر  است.  گذشته  دهه  در  بیماری ها 
میزان وقوع مسمومیت های ناشی از آلودگی غذا 
در کشورهای در حال پیشرفت 13 درصد بیشتر 
از کشورهای صنعتی است. نظارت بر ایمنی غذا 
از وظایف اصلی و ذاتی نهاد های ذی ربط در دولت 
است. جایی که مردم فی نفسه هیچ نقشی در آن 
براساس  به عنوان مصرف کننده و  ندارند و صرفا 

اعتماد به ایفای نقش سازنده نهادهای 
نظارتی، مواد غذایی را می خرند و 
نخواسته  خدای  می کنند،  استفاده 
چشم پوشی، تسامح، رانت و فساد 
عوارض  می تواند  بخش  این  در 
در  نابخشودنی  و  غیرقابل جبران 

سالمت مردم داشته باشد.

تغییرات اقلیمی
اقلیم در حال تغییر است، کشاورزی 
نیز  باید به تناسب آن تغییر کند. آنچه 
که  است  این  برمی آید،  شواهد  از 
سیاست های جهانی برای تامین غذا و 
انقالب سبز، با وجود آنکه توانسته از 
میزان گرسنگی به میزان قابل توجهی 
بکاهد، ناظر بر پایداری تامین غذا 
یا همان امنیت غذایی پایدار نیست 
به  و غالبا صدمات غیرقابل جبرانی 
است.  کرده  وارد  زیستی  ذخایر 
زاینده   در سطح جهان  نگرش  این 
بسیار  و  جهانی  غذایی  نظام های 
مالی  منافع  به علت  پیچیده است و 
و استراتژیک باالیی که دارد، رقابتی 
عموما غیرعقالنی برای تولید غذا راه 
انداخته و نتیجه  آن، ابهام در تامین غذا به صورت 
پایدار، شیوع رو به رشد چاقی و بیماری های مزمن 

و تخریب وسیع محیط زیست بوده است.
بدین  کشاورزی  سیاست های  ادامه  است  بدیهی 
سیاق، جهان را به جای بهتری برای زندگی انسان 
تبدیل نخواهد کرد و بیم آن می رود عواقب بسیار 
اجتماعی،  فرایندهای  محیط زیست،  برای  جدی 
نیز  ایران  باشد.  داشته  جوامع  امنیت  و  سالمت 
نیست و  تهدیدکننده مستثنی  بسیار  این روند  از 
فعالیت های صنعتی و کشاورزی در آن آثار بسیار 
مخربی بر محیط زیست داشته است. اکنون کشور 
ما هوای گرم تر و اقلیم خشک تری دارد و منابع 
است  جهانی  متوسط  از  کمتر  مراتب  به  آن  آبی 
که به شدت آینده  تامین و امنیت غذایی را تهدید 
می کنند. به عالوه، دیگر زمان آن رسیده تا تفکراتی 
که منحصرا رشد بخش کشاورزی را به عنوان گفتمان 
غالب تامین غذا و امنیت غذایی محور قرار داده اند، 

جای خود را به دیدگاه های متعالی توسعه ای بدهند. 
این تغییر نگرش و استراتژیک نیازمند به کارگیری 
بسیار جامع تری است که  سازوکارهای مدیریتی 
به  را  غذا  تامین  برای  زیستی  منابع  از  بهره وری 
بهینه ترین سطح موجود ارتقا بدهد. یقینا نمی توان 
رشد و توسعه  بخش کشاورزی را مجزا و مستقل 
از دیگر فرایندهای توسعه ای دید. با توجه به تاثیر 
عمیق دیگر بخش های اقتصادی، به خصوص بخش 
صنعت و معدن، بر توسعه  پایدار بخش کشاورزی، 
لزوم به کارگیری رویه های تلفیقی مدیریتی و ارتقای 
هماهنگی و سیاست گذاری های بین بخشی، بیش 

از پیش احساس می شود.

انجمن تغذیه ایران
انجمن تغذیه ایران نیز با وجود پیروی از اهداف 
جایگاه  اعتالی  و  رشد  که  خود  به  مخصوص 
متخصصان تغذیه و رژیم درمانگران است، در این 
خصوص برنامه هایی خواهد داشت. با توجه به ایجاد 
مسائل تغذیه ای جدید در جامعه و رشد روزافزون 
بیماری های غیرواگیر که نقش تغذیه در پیشگیری 
و درمان های حمایتی آنها کامال به اثبات رسیده، 
فعالیت های آموزشی و عملیاتی انجمن در راستای 
پیشگیری و آگاه سازی فعاالن عرصه تخصصی نظام 

سالمت و همچنین اقشار مختلف جامعه است.
البته با توجه به شعاری که برای امسال انتخاب شده، 
نقش جامعه تغذیه و تخصص آنها در امنیت پایدار 
غذایی، بیش از پیش مشهود می شود و انجمن در 
با توصیفی کردن سیاست های کالن  تالش است 
تغذیه ای در سطح کشور، تعبیری مناسب از سالمت 
تغذیه ای و امنیت غذایی در تمام سطوح نظام سالمت 
ایجاد کند. در این خصوص الزم است مسووالن 
امر از تخصص های موجود در حوزه علوم تغذیه 
مانند سیاست گذاری های تغذیه ای و تغذیه در جامعه 

آکادمیک ما رشد یافته اند، بیشتر بهره ببرند.
به  تقویم  در  روزی  اختصاص  اینکه  به  توجه  با 
و  همگان  توجه  جلب  باعث  خاص  موضوعی 
تغذیه  انجمن  می شود،  موضوع  اهمیت  افزایش 
ایران نیز درصدد است که روز جهانی رژیم درمانگر 
نیز  ایران  ماه است، در  اسفند  با 19  که مصادف 
رسمیت دهد و این روز در تقویم به عنوان رژیم 
ثبت میسر نشده و  این  ثبت شود. فعال  درمانگر 

امیدواریم با نظر مساعد مسووالن امر محقق شود.

می خواهیم روز رژیم درمانگر را به ثبت برسانیم

 دکتر 
جالل الدین 
میرزای رزاز
رئیس انجمن 

تغذیه ایران

کمتر غذا دور بریزید، خوب غذا 
بخورید و سعی کنید با پیروی از 

رژیم غذایی مناسب شیوه زندگی 
سالمی داشته باشید. مطمئن باشید 

انتخاب شیوه پایدار و سالم برای 
زندگی کلید اصلی برای جهانی بدون 

گرسنگی است
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