
در بزرگداشت پروفسور مزدا مطرح شد

در مراسم یاد بود پروفسور کیوان مزدا  که برخی از 
اعضای شورای شهر نیز در آن حضور داشتند، پیشنهاد 
نامگذاری یکی از خیابان های پایتخت به نام این شخصیت 

پزشکی مطرح شد.
به گزارش سپید، مراسم یادبود »پروفسور مزدا مردی 
از جنس مهر« با حضور خانواده وی، برخی مسئوالن، 
هنرمندان و حضور چشمگیر بیمارانی که عاشقانه و به 
احترام وی گرد هم آمده بودند در آمفی تئاتر دانشگاه علوم 
پزشکی تهران برگزار شد. در ابتدای مراسم بزرگداشت 
پروفسور مزدا که به همت موسسه خیریه زنجیره امید 
برگزار شد، پیام وزیر بهداشت قرائت شد و پس از آن 
مدیر عامل موسسه خیریه زنجیره امید با اشاره به سابقه 
۱۶ ساله آشنایی و همکاری با پروفسور مزدا اظهارکرد: 

»با گذشت ۱۳ سال از راه اندازی زنجیره امید، پروفسور 
مزدا بدون چشمداشت و با از خود گذشتگی نسبت به 
جراحی و درمان کودکان و مراجعان نیازمند بدون درنظر 

گرفتن نژاد، ملیت و مذهب اقدام می کرد.«
مریم مرعشی ادامه داد: »با فوت دکتر مزدا ما تنها یک 
پزشک فوق تخصص را از دست ندادیم بلکه پزشکی 
را از دست دادیم که نماد انسانیت و نوع دوستی بود. 
با این حال به قول پروفسور مزدا زندگی در جریان 
است بنابراین ما باید راه او را با تمام قوت ادامه دهیم 
چراکه کودکان نیازمند زیادی چشم انتظار جراحی و 
درمان هستند.« وی با اشاره به ساخت بیمارستان فوق 
تخصصی جراحی اطفال به عنوان یکی از آرزوهای بزرگ 
پروفسور مزدا اظهارکرد: »پروژه ساخت این بیمارستان 

با همکاری خیرین، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 
پزشکی تهران آغاز شده است و امیدواریم به زودی 
به بهره برداری برسد. در همین زمینه بخش ارتوپدی 
این بیمارستان به احترام این پزشک وارسته »پروفسور 

کیوان مزدا« نامگذاری شده است.«
مرعشی با اشاره به حضور برخی از اعضای شورای 
شهر از جمله محمدجواد حق شناس در این مراسم گفت: 
»پیشنهاد نامگذاری یکی از خیابان های پایتخت به نام 

این شخصیت پزشکی مطرح شد.«
در این جلسه محمدهادی ایازی معاون اجتماعی 
وزارت بهداشت ضمن بزرگداشت یاد پروفسور مزدا 
و ارزشمند دانستن اعمال متعهدانه او به عنوان یک 
پزشک برجسته، اظهار کرد: »مهم این است که مسیر 
و خط سیری که پروفسور مزدا آغازگر آن بود، ادامه 
پیدا کند. زنجیره امید جزو مجموعه های خوب و موفق 
خیریه و آغازگر این مسیر بوده است که بدون تردید 
آن را ادامه خواهد داد. نام پروفسو مزدا نیز همواره در 

عرصه پزشکی کشور زنده می ماند.«
در ادامه این مراسم رخشان بنی اعتماد کارگردان 
شناخته شده سینما  نیز که با ساخت فیلم مستند »آی 
آدما« فعالیت موسسه خیریه زنجیره امید و عملکرد نوع 
دوستانه پروفسور مزدا را به تصویر کشیده بود، در این 
مراسم گفت: »از زمان آشنایی با موسسه زنجیره امید 
و زمانی که شخصا تصمیم به ساخت این فیلم مستند 
گرفتم تا مراحل پژوهشی، ساخت و تدوین این مستند، 
خود را عضوی از خیریه زنجیره امید می دانم و از همین 
نقطه در برابر تمامی پزشکان و اعضای این مجموعه 

خیریه سر تعظیم فرو می آورم.«
وی با اشاره به نقش پررنگ پروفسور مزدا در مستند 
»آی آدما« اظهارکرد: »ارتباط خاص دکتر مزدا با بیمار، 
خصلت های واال و انسانی وی و انجام کار داوطلبانه 
نه برای عافیت خویش و اسم درکردن و ده ها خصلت 
انسانی دیگرهر کدام دلیلی بود برای تمرکز  بخش اعظم 

این مستند حول محور دکتر مزدا.«
بنی اعتماد ادامه داد: »فاصله ای که شما پزشکان خیر 
با دنیای کاسب کارانه ای که این روزها  زنجیره امید 
در اکثر حرفه ها دیده می شود و مرزی که شما ایجاد 
کرده اید، آنقدر بزرگ است که بسیاری از ناپاکی ها را 

از اذهان ما پاک می کند.«
این کارگردان سینما با اشاره به همت دکتر مزدا و 
اعضای موسسه زنجیره امید برای ساخت بیمارستان 
فوق تخصصی جراحی کودکان، یادآور شد: »همه ما 
باید به نوعی وظیفه خود بدانیم که با رقمی، قلمی و 

هر نوع توان دیگری به تحقق ساخت این بیمارستان 
که چشم های زیادی در انتظار آن است، کمک کنیم.«

در ادامه مراسم رئیس بیمارستان شریعتی و از دوستان 
و همکاران پروفسور مزدا در موسسه زنجیره امید با 
به عنوان یکی   فقرات  به رشته جراحی ستون  اشاره 
وضعیت  از  پزشکی،  علوم  رشته های  از سخت ترین 
جوانان امروزی که تنها به دنبال انتخاب راحت ترین و 

درآمدزاترین رشته ها هستند  انتقاد کرد.«
خود  همکاری  به  اشاره  با  مهرپرور   سعیدرضا 
تهران در  دانشگاه  پزشکان  مزدا و سایر  پروفسور  با 
موسسه زنجیره امید گفت: »دکتر مزدا سالی چهار بار 
برای ویزیت و جراحی بیماران راهی ایران می شد و 
پیچیده ترین و سخت ترین جراحی ها را در کوتاه ترین 
زمان ممکن و با موفقیت به سرانجام می رسانید به گونه ای 
که در آخرین سفر وی به ایران در شهریور ماه گذشته 

۲۸ بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفتند.«
مهرپرور در خاتمه با تاکید بر اینکه با تمام توان راه 
پروفسور مزدا را ادامه می دهیم، خطاب به بیماران در 
لیست انتظار موسسه زنجیره امید اظهارکرد: »نگران نباشید 
چراکه خیلی ها در داخل و خارج از کشور دست یاری 
به سمت ما دراز کرده اند، بدون تردید راه دکتر مزدا با 
قدرت ادامه خواهد داشت و مطمئنا این مشعل خاموش 
نخواهد شد.« در پایان مراسم نیز با اهدای یادمان هایی 
از همسر و دختر پروفسور مزدا که در مراسم حضور 

داشتند تقدیر به عمل آمد.
به گزارش ایسنا کیوان مزدا یکی از ماهرترین پزشکان 
ایرانی - فرانسوی در عرصه جراحی ستون فقرات بود 
که به دلیل تکنیک خاص و ابداعی خود در اصالح 
ستون فقرات به عنوان یکی از مشهورترین پزشکان دنیا 
همچنین پدر کمر ایران شناخته شد. وی که از سال ۸۶ 
همکاری خود را در موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید 
آغاز کرده بود، سالی چهار مرتبه برای ویزیت رایگان 
کودکان بی بضاعت و با شرایط بیماری پیچیده به ایران 
و سالی دو بار به همراه تیم خود جهت انجام عمل های 
جراحی پیچیده به ایران سفر می کرد. وی در طول سال ها 
فعالیت در زنجیره امید عالوه بر جراحی و درمان شمار 
زیادی از کودکان نیازمند ایرانی، چندین جراح ستون 
فقرات را نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 
تربیت کرد. پروفسور مزدا در آخرین سفر خود به ایران 
در شهریور ماه ۹۷ حدود ۲۸ کودک نیازمند را تحت 
عمل جراحی قرار داد و پس از بازگشت به پاریس در 
یک جلسه کاری فشرده دچار حمله قلبی شد و در ۱۱ 

مهر ماه چشم از جهان فرو بست 

رئیس شبکه هپاتیت ایران ضمن ارایه آخرین آمار 
و ارقام مبتالیان به انواع هپاتیت در کشور، با بیان 
برنامه  C در زندان ها،  برای درمان هپاتیت  این که 
منسجمی وجود ندارد، بر لزوم درمان ساالنه ۱۰هزار 
زندانی مبتال به این بیماری در جهت حذف بیماری 

تا سال ۱۴۱۰ در کشور تاکید کرد.
 به گزارش سپید، سید موید علویان همزمان با روز 
ملی اطالع رسانی هپاتیت در گفت وگو با ایسنا، درباره 
انواع بیماری هپاتیت و راه های انتقال آن گفت: »به 
طور کلی با دو نوع هپاتیت روبرو هستیم؛ یک نوع 
هپاتیت از طریق آب و غذای آلوده منتقل می شوند. 
)هپاتیت A و E( و هپاتیت دیگر که از طریق تماس 

)B و C خون قابل انتقال است. )هپاتیت
وی بابیان اینکه دغدغه مهم ما کنترل هپاتیت B و  
Cاست، درباره آمار مبتالیان به هپاتیت B و  C در 
کشور، گفت: »حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار نفر 
مبتال به هپاتیت B هستند که ۶۰ درصد این موارد 
ناشناخته است. یکی از اهداف اطالع رسانی ها درباره 

این بیماری، شناسایی این ۶۰ درصد است.«

۱۸۶هزار مبتال به هپاتیت C در کشور
رییس شبکه هپاتیت کشور همچنین گفت: »۱۸۶هزار 
نفر نیز مبتال به هپاتیت C هستند. خوشبختانه در 
کنترل  برای  خوبی  برنامه های  اخیر  سال   ۱۰ طی 
هپاتیت C در بیماران هموفیلی، تاالسمی و دیالیزی 
داشته ایم. در همین راستا میزان ابتال به هپاتیت C در 

این بیماران بسیار کاهش یافته است.«
ابتال به  علویان درباره گروه های خطر در معرض 
این بیماری، گفت: »بیشتر مبتالیان به هپاتیت C در 
کشور، معتادان تزریقی هستند که سابقه زندان رفتن 
هم دارند. در عین حال کشور ما جوان است با اینکه 
این موضوع یک حسن برای فناوری و اقتصاد کشور 

است، اما در حال حاضر سن ازدواج در کشور باال 
رفته است و این موضوع رفتارهای پرخطر جنسی 
را به دنبال دارد. این رفتارهای محافظت نشده، خطر 
انتقال بیماری هایی مانند هپاتیت را دارد. موارد دیگری 
که موجب ابتال و انتقال هپاتیت می شود، خالکوبی ها 
رفتارها  این  هستند.  غیربهداشتی  حجامت های  و 
موجب حساس شدن جامعه برای ابتال به این بیماری 
می شود و باید از این رفتارهای پرخطر بپرهیزیم.«

رئیس شبکه هپاتیت ایران در ادامه صحبت هایش 
درباره وضعیت داروهای هپاتیت در کشور نیز گفت: 
»خوشبختانه تمام داروهای هپاتیت B و  C تولید 
داخلی هستند. داروهای تولید داخل اثربخشی مشابه 
با داروهای خارجی دارند؛ در حالی که قیمت هایی 
بسیار مناسب تر و ازران تر دارند. در حال حاضر درمان 
هپاتیت در کشور با داروهای ایرانی انجام می شود.«
وی ادامه داد: »افراد مبتال به هپاتیت C ، یا معتادان 
تزریقی اند یا افرادی هستند که سابقه زندان داشته اند. 
این افراد از نظر اقتصادی سطح پایینی دارند و حتی 
توان درمان با داروهای ایرانی را ندارند و از طرفی 
دیگر بسیاری از این افراد بیمه هم نیستند. بنابراین 
تا تمام  بیماری آگاه کنیم  این  جامعه ر ا نسبت به 
جوامع برای درمان این افراد پرخطر مبتال به هپاتیت 
کمک کنند تا جامعه سالمی را داشته باشیم و خطر 

انتقال کاهش یابد.«

برای درمان هپاتیت  Cدر زندان ها، برنامه 
منسجمی وجود ندارد

علویان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۰۰هزار 
نفر از زندانیان کشور توسط وزارت بهداشت و اداره 
بهداری زندان ها واکسن هپاتیت B می زنند، گفت: 
»این در حالی است که برای درمان هپاتیت   Cدر 
زندان ها، برنامه منسجمی وجود ندارد و به صورت 

پراکنده برخی دانشگاه ها با کمک بهداری زندان ها، 
زندانیان مبتال به هپاتیت C را درمان می کنند. درمان 
هپاتیت C در زندان یک فرصت برای کاهش ابتال 

به این بیماری و کنترل آن است.«
وی بر کنترل و معاینه  همسران زندانیان مبتال به 
مبتال  فرد  افزود: »همسر  و  کرد  تاکید  نیز  هپاتیت 
به هپاتیت نیز باید معاینه شود. بررسی هپاتیت در 
همسران زندانیان می تواند موجب تشخیص به موقع 
این بیماری و کنترل آن شود. در همین راستا همسران 
افراد مبتال به هپاتیت باید دقت کنند برای برقراری 
ارتباط از لوازم پیشگیری کننده استفاده کنند و خودشان 

را نسبت به هپاتیت ایمن کنند.«
علویان درباره برنامه هایی که برای کاهش آسیب های 
ناشی از هپاتیت انجام شده نیز گفت: »برنامه هایی برای 
کاهش آسیب هپاتیت در کشور در حال اجراست. بر 
هیمن اساس راه های پیشگیری را به افراد در معرض 

خطر آموزش می دهیم و آن ها را واکسینه می کنیم. 
در افراد معتاد، اعتیاد تزریقی را با مصرف متادون 
درمان می کنیم. این اقدامات برای پیشگیری از ابتال 

به ایدز و هپاتیت بسیار موثر بوده است.«

حذف هپاتیت در کشور تا سال ۱۴۱۰
 رئیس شبکه هپاتیت ایران در پایان افزود: »برنامه 
و هدف ما برای آینده حذف بیماری هپاتیت C تا 
سال ۱۴۱۰ در کشور است. برای تحقق بخشیدن 
این هدف باید ساالنه ۱۰هزار نفر از زندانیان مبتال 
 B به این بیماری را درمان کنیم. در مورد هپاتیت
نیز دورنمای بسیار خوبی داریم. حدود ۳۵ میلیون 
آمار  و  کرده اند  تزریق   B هپاتیت  واکسن  ایرانی 
ابتال به این بیماری هر ساله رو به کاهش است؛ به 
طوریکه در بعضی استان ها این کاهش به زیر یک 

درصد بوده است.«

سازمان بیمه سالمت خبر داد:

 نسخه بیماران تحت پوشش بیمه 
سالمت الکترونیکی می شود

مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سازمان بیمه سالمت کشور 
گفت: »با بسترسازی های انجام شده تجویز دارو برای بیماران 
تحت پوشش این سازمان بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.«
به گزارش سپید مهدی قنادی اظهار داشت: »هم اکنون این طرح 
در استان کرمان اجرا می شود که با رفع نقایص آن، تا پایان سال 
اینکه  بیان  با  اجرا خواهد شد.« وی  استان ها  مراکز  تمامی  در 
الکترونیکی شدن خدمات این سازمان نیز به معنای توقف در ارائه 
خدمات نیست، اظهار داشت: »هم اکنون پوشش بیمه همگانی 
و دیگر صندوق های بیمه ای طبق روال گذشته انجام می شود و 

هیچگونه خللی به روند آن وارد نشده است.«
قنادی افزود: »یکی از مشکالت سازمان بیمه سالمت، همپوشانی 
بیمه ای است که رفع آن در دستور کار قرار گرفته است.« وی با 
بیان اینکه شمار بیمه شدگان در کشور از کل جمعیت آن بیشتر 
است، بیان کرد: »طبق بررسی های انجام شده بیشترین همپوشانی ها 
مربوط به سازمان تامین اجتماعی است.« وی ادامه داد: »با رفع 
همپوشانی ها، تا پایان سال بیمه شدگان در صندوق های مختلف 
از جمله بیمه شدگان روستایی، همگانی و کارمندی ساماندهی 

می شوند و آمار دقیقی در این حوزه به دست می آید.«
مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سالمت سازمان بیمه سالمت 
کشور در ارتباط با لغو همکاری برخی مراکز ارائه دهنده خدمات 
با سازمان بیمه سالمت گفت: »طبق قانون در صورت نیاز تمامی 
مراکز ارائه خدمات باید با سازمان های بیمه گری پایه قرارداد داشته 
باشند.« وی بیان کرد: »در سال های گذشته مراکز طرف قرار داد 
با بیمه با تاخیرهای چندین ماهه و حتی یک ساله مطالبات خود 
این  پرداخت  اقداماتی،  با  که  حالی  در  می کردند،  دریافت  را 
مطالبات به روزتر شده است.« وی ادامه داد: »هم اکنون پرداختی 
مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان بیمه سالمت از پذیرش 
سندها و بررسی تا پرداخت، به سه ماه رسیده است.« وی بیان 
کرد: »سازمان بیمه سالمت دستورالعملی مبنی بر تعیین سقف 
تعرفه برای ارائه خدمات درمانی ندارد، اما قانونگذار به وزارت 
بالینی را تدوین و برای  بهداشت تکلیف کرده است راهنمای 
اجرا در اختیار سازمان های بیمه گر مانند تامین اجتماعی، بیمه 
سالمت و خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار دهد تا در مراکز 
بهداشتی درمانی خصوصی و دولتی و عمومی اجرایی شود.«  

قنادی دامه داد: »امسال تعیین سقف تعرفه خدمات در تمامی 
به مراکز دانشگاه های  نیز  بیشترین فشار  مراکز درمانی اجرا و 
علوم پزشکی وارد شد.« وی تاکید کرد: »سقف تعرفه خدمات 
ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سازمان برنامه و بودجه به این سازمان اعالم و ابالغ شده و 
این سازمان مدیریت این کار را برعهده دارد تا کمترین آسیبی 

به مردم وارد نشود.«
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سالمت سازمان بیمه سالمت 
کشور ادامه داد: »این سازمان به دنبال آن است که درمان و تجویز 
دارو با همان ارجاع به پزشک اول انجام بگیرد و این کار بصورت 
مرحله به مرحله خواهد بود.« وی اظهار داشت: »بر این اساس 
بهره گیری از روش های منسوخ شده گذشته دیگر کارآیی ندارد 
و باید از روش های نوینی برای ارائه خدمات استفاده کرد.« قنادی 
خاطر نشان کرد: »این سازمان حتی شمار بازرسی های خود را 
از مراکز درمانی استان ها افزایش داده و در صورت بروز تخلف 

با موارد برخورد خواهد کرد.«
به گزارش ایرنا هم اکنون ۴۰ میلیون نفر در کشور تحت پوشش 

سازمان بیمه سالمت هستند.

پاسخ نایب رییس کمیسیون بهداشت 
به ادعای نادر قاضی پور

 نایب رییس کمیسیون بهداشت 
قاضی پور  ادعای  به  پاسخ  در 
مبنی بر این که وزیر بهداشت 
سوال  نمی گذارد  و  دارد  پول 
در مجلس پیگیری شود، گفت: 
»این یک توهین به کمیسیون 
شورای  مجلس  تخصصی 

اسالمی است.«
به گزارش سپید به نقل از 
ایسنا، محمد نعیم امینی فرد در جلسه علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی با استناد به ماده ۷۹ آیین نامه داخلی مجلس در پاسخ 
به این گفته قاضی پور مبنی بر این که وزیر بهداشت پول دارد 
و نمی گذارد سوال در مجلس مطرح شود، گفت: »مساله ای که 
آقای قاضی پور عنوان کردند جای تامل دارد. ایشان به صورت 
مکرر طرح تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۶ را به دفعات 
در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح کردند و همه مراحل به 
صورت قانونی اعمال شده است. باالخره سوال حق ایشان است 
و وزیر هم مکلف است که پاسخ دهد.« وی افزود: »این که ایشان 
می فرمایند آقای وزیر پول دارند و نمی گذارد سوال از وی در 
مجلس مطرح شود و کمیسیون مساله را اینگونه پیگیری می کند 

یک توهین مستقیم به یک کمیسیون تخصصی است.«

اخبــار

 نامگذاری خیابانی در پایتخت به نام پروفسورمزدا
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