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رئیس مرکز تحقیقات سالمت در نشست خبری 
گنگره سالمت زنان هشدار داد

روش غلط خانواده ها 
در انتخاب مواد غذایی
 ششمین عامل مرگ در ایران آلودگی هوا است

کامران باقری لنکرانی با اشاره به شیوه نادرست انتخاب مواد غذایی  در 
بین خانواده های گفت: »یکی از مشکالت تغذیه ای خانواده ها انتخاب 
مواد غذایی  کم ارزش و ناسالم است و این نشان می دهد که خانواده های 
ایرانی هزینه زیادی برای غذاهای ناسالم پرداخت می کنند...«



رئیس مرکز تحقیقات سالمت در نشست خبری گنگره سالمت زنان هشدار داد

علی اکبر ابراهیمی
 

رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری 
با اشاره به شیوه نادرست  سالمت 
بین  در  غذایی   مواد  انتخاب 
خانواده های گفت: »یکی از مشکالت 
مواد  انتخاب  خانواده ها  تغذیه ای 
غذایی  کم ارزش و ناسالم است و 
خانواده های  که  می دهد  نشان  این 
غذاهای  برای  زیادی  هزینه  ایرانی 

ناسالم پرداخت می کنند.«
به گزارش خبرنگار سپید، کامران 
خبری  نشست  در  لنکرانی  باقری 
کنگره بین المللی سالمت زنان اظهار 
کرد: »امسال هفتمین دوره از سمینار 
سالمت زنان با محوریت مخاطرات 
تاریخ  در  زنان  محیطی و سالمت 
30 آبان ماه در شهر شیراز برگزار 
می شود.« وی گفت: »زندگی مدرن  
شهری و تغییرات فناوری همه را در 
معرض  مخاطرات محیطی  قرار داده و 
به خصوص برای بانوان که در دوران 

بارداری هستند، آسیب زا است و جنین را تحت تأثیر 
قرار می دهد.« لنکرانی در ادامه بیان کرد: »مطالعات 
نشان می دهد که در برنامه ریزی برای سالمت خانواده ، 
زنان در محوریت قرار دارند. زنی که سالم باشد تمام 
ابعاد اجتماعی، معنوی و اقتصادی خانواده نیز سالمت 
است و ترویج رفتارهای سالمت در خانواده به خانم ها 
ارتباط دارد. به همین دلیل محوریت سمینار امسال را 
مخاطرات محیطی و سالمت زنان در نظر گرفته ایم.«
رئیس هفتمین سمینار بین المللی زنان و مخاطرات 
را  زنان  متعددی، سالمت  »عوامل  داد:  ادامه  طبیعی 
به  نیاز  آنها،  مدیریت  که  می دهند  قرار  تأثیر  تحت 
ما در  بررسی، واکاوی و هم افزایی تالش ها دارد و 
هفتمین کنفرانس بین المللی سالمت زنان که به مدت 
دو روز برگزار می شود، مخاطرات محیطی را مورد 

توجه قرار داده ایم.«

ارسال 450 مقاله به دبیرخانه سمینار
رئیس هفتمین سمینار بین المللی زنان و مخاطرات 
طبیعی ادامه داد: »امسال 450 مقاله به دبیرخانه سمینار 
ارسال شده که از این تعداد 330 عدد به عنوان پوستر 
برگزیده شده است. همچنین 40 سخنران داخلی و 

خارجی در این سمینار حضور خواهند داشت.«
 UCL دانشگاه  کشاورزی،  »جهاد  گفت:  وی 
و  غذا  سازمان  اسالمی ،  کنفرانس  سازمان  آمریکا، 

دارو، فرهنگستان علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات 
سیاست گذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
نیز از حامیان این سمینار هستند.« لنکرانی  با اشاره به 
اینکه بخشی از مخاطرات محیطی، مخاطرات تغذیه ای 
هستند، بیان کرد: »عامل اصلی چاقی در کشور مصرف 
باالی کربوهیدرات است در حالی که برخی متخصصان  
این عامل را به اشتباه چربی می دانند و بیشتر تمرکز آنها 
بر روی کاهش وزن و کاهش توده چربی بدن است که 
یکی از نقش های این سمینار آگاه سازی آنان است.«

رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت اظهار 
از جمله  با مشکالت دیگری  کرد: »در زمینه تغذیه 
باقی مانده سموم و کودهای شیمیایی  در مواد غذایی  
روبه رو هستیم که خوشبختانه  وزارت جهاد کشاورزی 
با همکاری وزارت بهداشت اقدامات مؤثری را انجام 
داده اند و برخی سمومی که در این زمینه مشکل ساز 
هستند را از بازار حذف کرده ایم اما هنوز مواردی را 

به صورت قاچاق مشاهده می کنیم.«
این استاد دانشگاه در خصوص انتخاب مواد غذایی  
در خانوار گفت: »یکی از مشکالت ما انتخاب مواد 
می دهد  نشان  که  است  ناسالم  و  ارزش  کم  غذایی  
خانواده های ایرانی قیمت بیشتری برای غذای ناسالم 

در برابر غذای سالم و مفید پرداخت می کنند.«
مشکالت  از  دیگر  »یکی  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
انتخاب ماهی در سبد خانوار است به خصوص ماهی 

دریا که حاوی ید و مصرف آن برای خانم ها ضروری 
است به عنوان مثال تحقیقاتی انجام شده که ماهی هایی 
که چربی باالیی دارند مثل کوسه ماهی حاوی فلزات 
سنگی هستند و این برای خانواده به خصوص زنان باردار 
خطرناک است بنابراین یکی از اهداف ما در این سمینار 
آگاه سازی متخصصین و عامه مردم در انتخاب غذای 
سالم است.« وی در مورد خطرات مصرف دخانیات 
و الکل بیان کرد: »یکی از مخاطرات محیطی در زنان 
مصرف دخانیات است. آمارها نشان می دهد 4 درصد 
زنان دخانیات مصرف می کنند ولی آمار مصرف قلیان 
در خانم ها رو به افزایش است که بیشتر برای آنان جنبه 
تفریحی دارد، در این موضوع نکته  قابل تأمل مضرات 
دخانیات برای جنین است و در بسیاری از موارد در 

بانوان موجب تغییرات ژنتیکی می شود.
لنکرانی تصریح کرد: »مصرف الکل در کشور ما 
نسبت به بسیاری از کشورهای جهان کمتر است و همین 
آمارها رو به افزایش است عمده اثر الکل در سالمت 
ایرانیان بر روی سالمت، ایجاد سرطان و تصادفات 
جاده ای است که در این کنگره به آن پرداخته می  شود.«

آلودگی ششمین عامل مرگ ومیر
رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت بیان 
کرد: »مبحث بعدی که در این کنگره به آن پرداخته می شود 
بحث آلودگی هوا است که در ایران به عنوان ششمین 

عامل مرگ شناخته شده است البته 
با کشورهایی  مقایسه  در  آمار  این 
چون عربستان که 27 درصد است 
بسیار کمتر و در حدود 20 درصد 
است اما متأسفانه آثاری ماندگار در 

سالمتی انسان است.«
رئیس هفتمین سمینار بین المللی 
کرد:  اظهار  پایان  در  زنان  سالمت 
حقوق  کمیسیون  سمینار  این  »در 
بشر با قوه قضاییه  گزارش هایی در 
خصوص این مخاطرات و رابطه آن 
داد و  با حقوق شهروندی خواهد 
با  مقابله  برای  قانونی  ظرفیت های 
مخاطرات محیطی مورد بحث قرار 
می گیرد زیرا برخی از این مخاطرات 
به دلیل سود اقتصادی به مردم تحمیل 
می شود و باید با همکاری سازمان های 
مربوطه قدمی برای جلوگیری از این 

مخاطرات طبیعی برداشته شود.«
بین المللی  کنفرانس  رئیس 
باید  »کشور  گفت:  زنان،  سالمت 
پیش از آنکه دیر شود، برای مقابله 
با مصرف دخانیات در بین دختران و زنان، چاره اندیشی 
کند.« وی ادامه داد: »یکی از مهم ترین موضوعاتی که 
این خصوص مطرح است، بحث شیوع مصرف  در 
که  است  دختران  و  زنان  میان  در  قلیان  و  دخانیات 
کشور باید پیش از آنکه بیش از این دیر شود در این 

رابطه چاره اندیشی کند.«
وی تصریح کرد: »استعمال سیگار در میان زنان حدود 
4 درصد است که در مقابل مردان که حدود 2۸ درصد 
است، چندان زیاد نیست ولی به هرحال ازآنجایی که به 
نظر می رسد صنعت دخانیات در دنیا توجه ویژه ای به 
بازار مصرف زنان و دختران دارد، باید در این رابطه 

دقت نظر بیشتری لحاظ شود.«
رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت افزود: 
»البته بیش از سیگار آنچه نگران کننده است استعمال 
قلیان است، چراکه این باور غلط در میان مردم شایع 
مخاطره  و  آسیب  سیگار،  نسبت  به  قلیان  که  است 
نیم  هر  و  نیست  اینگونه  دارد. درصورتی که  کمتری 
ساعت قلیان کشیدن، معادل 40 نخ سیگار کشیدن، سم 
وارد بدن می کند.« به گفته لنکرانی، استعمال سیگار در 
زمان بارداری، هم سالمت مادر و هم سالمت جنین را 
تحت شعاع قرار می دهد و نکته بسیار مهم این است 
که مصرف قلیان می تواند این منجر به تغییرات ژنتیکی 
ماندگار در جنین شود که درواقع یک سری عوارض 

بین نسلی ایجاد می کند.

گفت:  مجلس  ایثارگران  فراکسیون  عضو 
ام آر آی های  و  سی تی اسکن ها  »نسخه ها، 
بی مورد بر توانایی مالی بیمه ها برای تحت 
پوشش قرار دادن نیازمندی های واقعی درمانی 

تاثیر منفی می گذارد.«
به  بااشاره  نوبندگانی  جمالی  محمدجواد 
مشکالت جانبازان برای تهیه دارو گفت: »یکی 
از مشکالت نسخه نویسی در حوزه بهداشت 
و درمان به طور کلی و به طور اخص برای 
جانبازان، این است که ما به صورت گایدالین یا 
سیستمی که پزشک را هدایت کند که چگونه و 
چه مقدار نسخه بنویسد، متاسفانه وجود ندارد.«
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی 
افزود: »متاسفانه برخی از شرکت های دارویی 
که واردکنندگان دارویی هستند، به انواع مختلف 
ارتباطاتی برقرار می کنند و مراکز درمانی و 
برای  الزاماً  که  می کنند  ترغیب  را  پزشکان 
بیماران خود داروی خارجی بنویسند. بیمه ها 
نیز متاسفانه بیمه های ورشکسته ای هستند و 

به آن صورت حساب و کتابی ندارند. دولت و مجلس 
بر این ها یک مسائل و وظایفی را تحمیل کرده اما در 

کنار آن منابع مالی نیز برای آنها دیده نشده است.«

تاثیر منفی برخی نسخ بر توانایی مالی بیمه ها 
 وی تصریح کرد: »از طرفی در نوشتن دارو و پاراکلینیک 
مثال برای کسی که سر وی درد می کند، همان دفعه اول 
سی تی اسکن نوشته می شود، حتی اگر چیزی نداشته 

باشد، ام آر آی نیز نوشته می شود. درحالی که بسیار ضرر 
دارد. من دیدم که حتی برای یک توده کوچک چربی 
در دست نیز ام آر آی نوشتند. اینها مواردی است که 
بر توانایی مالی بیمه ها برای تحت پوشش قرار دادن 

نیازمندی های واقعی درمانی تاثیر منفی می گذارد.«

باید به ایثارگران و جانبازان نگاه ویژه ای شود
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به مشکالت 

جانبازان برای تهیه دارو خاطرنشان کرد: »اینکه توقع 
داشته باشیم جانبازان نیز داروهای 3ماهه یا 6ماه خود 
را یکجا بگیرند در هیچ جا مرسوم و عملیاتی نیست. 
با توجه به سختی شرایط این افراد بایستی پرداخت 
دارویی به این افراد نسبت به بیماران عادی بیشتر باشد 
اما یکجا دادن داروها مشکالتی از جمله خراب شدن 
دارو و اووردوز شدن و مسمومیت بر اثر مصرف زیاد 

دارو ایجاد می کند.«

مشکالت جانبازان با بیماری هایی که بر اثر 
کهولت سن ایجاد می شود

جمالی نوبندگانی با اشاره به ناکارآمدی بیمه ها 
و بالتکلیفی جانبازان گفت: »باید یک هماهنگی 
بین معاونت درمان بنیاد جانبازان و معاونت درمان 
و داروی وزارت بهداشت و درمان باید صورت 
بگیرد. قدیم در این مسائل ارتباطات و هماهنگی ها 
بیشتر بود. در حال حاضر با توجه به اینکه جانبازان 
عالوه بر مسائل مربوط به درمان جانبازی، سنشان 
نیز باال رفته است، از آخرین روزهای جنگ قریب 
به 30سال می گذرد و بیماری هایی که مردم عادی 
می گیرند، آنها نیز می گیرند و بر بیماری فعلی آنها، 
دیابت، بیماری های قلبی، اعصاب و روان و ... 
مشکالت جانبازان را که بر اثر ترکش، شیمیایی 

شدن و ... ایجاد شده، تشدید می کند.«

جانبازان آیینه تمام قد دفاع مقدس 
هستند

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس با بیان اینکه 
جانبازان آیینه تمام قد دفاع مقدس و ایثارگری هستند 
افزود: »باید به ایثارگران و جانبازان نگاه ویژه ای شود 
و باید برای آنها توضیح داده شود و آنها را توجیه کرد 
که چرا روش درمان آنها به این صورت است. با توجه 
به اینکه از اواخر جنگ تاکنون سال ها از عمر جانبازان 
گذشته است و گذر عمر و جمع شدن بیماری های 
عادی و کهولت سن آنها، می طلبد که نگاه ویژه ای به 

جانبازان شود.«

تاکید شهریاری بر رفع محدودیت منابع مالی حوزه سالمت

پایان بدهی بیمه ها به بیمارستان ها 
رئیس کمیسیون بهداشت  ودرمان مجلس بابیان اینکه بدهکاری 
بیمه ها به  بیمارستان ها معضلی در  جهت خدمات رسانی بهینه درمانی 
است، گفت: »حل شدن معضل بدهکاری بیمه ها به بیمارستان ها  
نیازمند رفع منابع مالی محدود درحوزه بهداشت و درمان است.«
به  بیمه ها  بدهکاری  وضعیت  درباره  شهریاری   حسینعلی 
بیمارستان ها، گفت: »اگر بطورواقع بینانه خواهان رفع بدهکاری 
برای  اساسی  فکری  می بایست  هستیم،  بیمارستان ها  به  بیمه ها 
رفع منابع مالی محدود  در حوزه بهداشت و درمان کرد تا بتوان  

خدمات رسانی در  حوزه بهداشت و درمان را توسعه داد.«

کنترل هزینه های درمانی راهکار اساسی اجرایی کامل 
طرح پزشک خانواده

نماینده مردم  زاهدان در مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه 
برای کنترل هزینه های درمانی راهکار اساسی اجرایی کامل طرح 
پزشک خانواده است تصریح کرد: »با ساختار کنونی که هم اکنون 
وجود دارد یک فرد با دفترچه بیمه می تواند به 10 پزشک نیز 
مراجعه کند که این امر نمی تواند در  حوزه درمان  مورد قبول باشد.«

صرفه جویی در تجویز دارو  با  اجرایی طرح پزشک 
خانواده

وی ادامه داد: »با اجرایی طرح پزشک خانواده بطور مسلم این 
امکان وجود خواهد داشت که اگر  پزشک  خانواده بر طبق شرایط 
بیمار صالح دانست، فرد بیمار را به انجام امور تصویربرداری 
پزشکی یا ارجاع  به متخصص  رهسپار کند و در غیر این صورت 

فرد می تواند تحت مداوای پزشک خانواده قرار بگیرد.«
»با اجرایی طرح پزشک خانواده می توان  افزود:  شهریاری 
برای  بنابراین  داد  ارائه  جامعه  اقشار  تمام  به  وسیعی  خدمات 
رهایی از  مشکالت منابع مالی محدود  در  حوزه بهداشت  ودرمان 
باید عزم  جدی در اجرایی طرح پزشک خانواده استوار شود.«

 نماینده مردم  زاهدان در  مجلس افزود: »بطور عملی سیستم 
امر پرواضح  این  ارجاع پزشک خانواده اجرایی نشده است و 
است که اگر  مشکالت منابع مالی محدود را  کنترل نکنیم با 

مشکل روبه رو می شویم.«
رییس کمیسیون بهداشت  و درمان مجلس بابیان اینکه  بدهکاری 
بیمه ها به  بیمارستان ها معضلی در  جهت خدمات رسانی در  حوزه 
درمان است یادآورشد: »حل شدن معضل بدهکاری بیمه ها به 

بیمارستان ها نیازمند رفع محدودیت منابع مالی است.«

سلیمی تاکید کرد

 ارزانی عمل های جراحی مزیتی 
برای حضور توریست های خارجی

نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه ارزانی عمل های جراحی 
در کشورمان مزیتی برای حضور توریست های خارجی در حوزه 
گردشگری سالمت تلقی می شود، گفت: »توقف عملکرد مراکز 
غیرمجاز در حیطه امور درمانی و زیبایی برای پاسداری از سالمت 

شهروندان الزامی است.«
اصغر سلیمی درباره وضعیت حضور  بیماران خارجی در حوزه 
درمان در کشور، گفت: »سرمایه گذاری برای ورود بیماران خارجی 
در حوزه درمان، دروازه اقتصادی مثبت را به روی ما باز می کند 
بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاری در  جذب 
بیماران  خارجی در قالب توریست بسیار می تواند رونق مناسبی 

را نصیب حوزه سالمت کشور بکند.«

امور درمانی  در مراکز غیر تخصصی از جمله آرایشگاه ها  
متوقف شود

 نماینده مردم سمیرم در مجلس   تصریح کرد: »امور درمانی  در 
مراکز غیر تخصصی از  جمله آرایشگاه ها متوقف شود و فعالیت در 
این حیطه تنها با مجوز وزارت بهداشت و درمان  امکان پذیر است 
زیرا  امور درمانی و زیبا شناسی  تنها باید زیر نظر متخصصین و 
پزشکان کاردان  عملیاتی شود و این در حالی است که سالمت 

بیماران از  هرمسئله ای  باالتر است.«

ارزانی خدمات درمانی بیماران خارجی  را به ایران 
می آورد

زیبایی در کشور  »ارزانی هزینه های جراحی  افزود:  سلیمی 
از  درمان  برای  توریست ها   از  بسیاری  شود،  موجب  می تواند 
سرتاسر جهان  به کشورمان دعوت شوند تا بتوان اقتصاد حوزه 
پزشکی و درمانی را نیز تقویت کرد و این در حالی است که در 
کشور نیز نباید جراحی  در مراکز غیر استاندارد  زیر نظر  وزارت 

بهداشت و درمان  عملیاتی  شود .«

ارزانی  عمل های جراحی مزیتی برای حضور  
توریست های خارجی

بیان  با  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  سخنگوی 
اینکه ارزانی عمل های جراحی مزیتی برای حضور  توریست های 
خارجی در  حوزه گردشگری سالمت تلقی می شود یادآورشد: 
»توقف عملکرد مراکز غیر مجاز در حیطه  امور درمانی و زیبایی 

برای  سالمت شهروندان  الزامی است.«

خانه ملت

روش غلط خانواده ها در انتخاب مواد غذایی
 ششمین عامل مرگ در ایران آلودگی هواست
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مشاور وزير و مديركل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت گفت: 
»در حال حاضر از 1٠٠ درصد ظرفيت كشور براي توسعه توليدات 
داخلی تجهيزات پزشكي فقط 3٠ درصد مورد استفاده قرار گرفته و 
هنوز 7٠ درصد از پتانسيل ها و ظرفيت ها خالي باقي مانده است.«
به گزارش سپيد به نقل از وبدا، رضا مسائلي در سفر به استان 
همدان گفت: »حوزه دارو در افكار عمومي شناخته شده تر است، 
اما حوزه تجهيزات پزشكي با وجود ظرفيت هاي خوبي كه براي 

توسعه دارد، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.«
شركت   9٦ و  پزشكي  تجهيزات  شركت   1٠٠٠« افزود:  وي 
دارويي در كشور وجود دارد كه شركت های دارويي به صورت 
اكثراً  نيز  پزشكي  تجهيزات  شركت های  و  شده  اداره  خصولتي 
خصوصي هستند. همچنين تعداد اقالم تجهيزات پزشكي با اقالم 

نيست.« قابل مقايسه  نيز  دارويي 
مسائلی اضافه كرد: »در حوزه دارو ٦ هزار قلم دارو و در حوزه 

تجهيزات پزشكي 2٨٠ هزار قلم كاال وجود دارد، اين موضوع براي 
حوزه تجهيزات پزشكي نقطه قوت محسوب می شود، ازآن جهت 
كه بازار بزرگي را در حدود ساالنه 2 ميليارد و ٥٠٠ ميليون دالر 
دربرگرفته و از طرفي منجر به اشتغال زايی شده و زمينه صادرات 

را نيز فراهم كرده است.«
مديركل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت با بيان اينكه استان 
همدان ظرفيت خوبي براي توسعه در زمينه توليد تجهيزات پزشكي 
توليدكننده  شركت   ٨ حاضر  حال  »در  كرد:  خاطرنشان  دارد، 
تجهيزات پزشكي در همدان فعاليت دارد، درحالی كه اين تعداد 
و  است  كم  بسيار  فراوان،  قابليت های  با  استاني  براي  شركت 
بيشتر  زمينه  اين  در  بايد  استان همدان  نظر می رسد مسئولين  به 

كنند.« تالش 

مديركل تجهيزات پزشكي:

 ٧٠ درصد ظرفيت توليد تجهيزات پزشکی خالي است

رييس سازمان غذا و دارو پاسخ گفت

ذخایر دارویی کشور چقدر است؟
ضمن  دارو  و  غذا  سازمان  رييس 
تشريح وضعيت بازار دارويی كشور 
بعد از اعمال تحريم ها از سوی آمريكا، 
گفت: »در حال حاضر مشكل اصلی 
حوزه دارو در نقل و انتقال پول و 

كاال است.«
به گزارش سپيد به نقل از ايسنا ، 
وضعيت  درباره  اصغری  غالمرضا 
به  توجه  با  كشور  دارويی  بازار 
»با  گفت:  آمريكايی،  تحريم های 
توجه به اين كه از قبل مطلع بوديم 
تشديد  و  شده  ايجاد  تحريم ها  كه 
می شود، پيش بينی های الزم انجام شد 
تا ذخاير كافی از داروهای مورد نياز و 
به ويژه مواد اوليه دارويی تامين شود. 
به همين دليلی نگرانی از بابت تامين 

دارو در بازار وجود ندارد.«

چالش نقل و انتقال پول دارو
حاضر  حال  »در  افزود:  وی 
آمريكايی ها ادعا می كنند كه دارو و 
قرار  تحريم  ليست  در  غذايی  مواد 
ندارد و اين به مفهوم آن است كه 
شركت هايی كه فروشنده دارو به ايران 
ايران  با  بوده اند، همچنان می توانند 
كه  است  اين چيزی  كنند؛   معامله 
اعالم شده است، اما مشكل اصلی در 
نقل و انتقال پول و كاال است كه به 
دليل شرايط جديد تحريم ها مشكالتی 
در اين زمينه ايجاد شده كه البته برای 

آنها راه حل هايی پيدا كرديم و نقل و انتقال 
پول و كاال می تواند از طريق مكانيسم هايی 
اتفاق بيفتد. البته برای اين كار هزينه هايی 

هم به كشور تحميل می شود.« 
اصغری با بيان اينكه در حال حاضر ميزان 
ذخاير ما در حوزه دارو و مواد اوليه بين 
شش ماه تا دو سال است، افزود: بنابراين 
حداقل شش ماه فرصت داريم تا از طريق 
مكانيسم های اشاره شده، دارو و مواد اوليه 

را تامين كنيم، اما به هر حال اين كار با 
زحمت بيشتری انجام می شود. در عين حال 
تمام تالش ما اين است كه هيچ فشاری به 
بيماران منتقل نشود. البته هزينه هايی برای 
انتقال پول و كاال به كشور تحميل می شود.

سرانجام ۵٠٠ ميليون یوروی دارو 
چه شد؟

رييس سازمان غذا و دارو درباره زمان 

تخصيص ٥٠٠ ميليون يورويی كه قرار 
است از صندوق توسعه ملی به حوزه 
»هنوز  گفت:  يابد،  اختصاص  دارويی 
سازمان  و  نشده  عملياتی  موضوع  اين 
اين  كه  ملی  توسعه  صندوق  و  برنامه 
تامين می كند، در حال مذاكره  را  پول 
هستند؛  چراكه اين پول به عنوان قرض 
داده می شود و بايد بررسی شود كه با 
چه مكانيسمی می توان بازپرداختش را 

انجام داد. درباره 2٠٠ ميليون دالری هم 
كه درخواست كرديم از محل حمايت 
از توليد نهاده های كاالهای اساسی در 
داخل كشور، به حوزه دارو اختصاص 
دهند، هنوز چيزی به ما منعكس نشده 

است.«
اصغری با بيان اينكه ميزان كمبودهای 
دارويی كشور طبيعی و مانند سال گذشته 
است، گفت: »البته در حوزه غذا وضعيت 

خيلی بهتر است. زيرا عمده ذخاير 
نياز  مورد  مواد  و  كشور  غذايی 
است.  شده  تامين  غذايی  صنعت 
مانند  هم  توليدات مان  همچنين 
تنها مشكل  انجام می شود.  گذشته 
افزايش  بحث  غذايی  صنعت  در 
حوزه  در  هم  آن  كه  قيمت هاست 

مسئوليت وزارت صنعت است.«

راه اندازی خط توليد 
بيماران سرطانی داروهای 

 وی در پاسخ به سوالی درباره 
گفت:  داخلی،  داروهای  صادرات 
»به طور كلی اولويت ما تأمين بازار 
دارويی داخلی است. بر اين اساس 
صادرات  اجازه  داخلی  داروهای 
و  غذا  سازمان  اينكه  مگر  ندارند، 
دارو تاييد كند و ما مطمئن باشيم 
كه اين دارو می تواند به طور دائم 
بازار داخلی را تامين كند. بنابراين 
اگر مازاد بر نياز كشور دارو توليد 

كنند اجازه صادرات می دهيم.«
اصغری از افتتاح يک خط توليد 
داروهای های تک و سرطان در پنجم 
آذر ماه امسال خبر داد و گفت: »در 
با  پنجم آذرماه خط توليد دارويی 
ظرفيت وسيعی در صنعت دارويی 
افتتاح می شود كه جهش بزرگی در 
كشور  نياز  مورد  داروهای  توليد 
است. بر اين اساس شركت دارويی 
اكتوور خط توليد داروهای ضدسرطان 
و »های تک« را ايجاد می كند كه ظرفيتی 
مازاد بر نياز كشور را توليد خواهد كرد. 
در اين خصوص نگاه صادراتی داريم و 
ميليون   1٠٠ بر  بالغ  آن  سرمايه گذاری 
دالر و با مشاركت اسپانيا و يک كمپانی 
هم  تحريم  اساس  اين  بر  است.  هندی 
برايشان مشكلی ايجاد نمی كند؛ چرا كه 

خودشان مواد اوليه را تامين می كنند.«

آمريكا تحريم های يكجانبه و غيرقانونی خود بر ضد مردم ايران را به گونه ای 
طراحی كرده كه واردات غذا و دارو نيز دچار مشكل شود.

 به گزارش سپيد به نقل از ايسنا، از زمان خروج آمريكا از برجام و اعمال 
تحريم های يكجانبه عليه ايران، مقامات اين كشور بارها اعالم كرده اند كه 
غذا و دارو مشمول تحريم ها نمی شود و در نتيجه هدف تحريم ها، مردم 
ايران نيستند. اين ادعاها در حالی مطرح می شود كه تحريم های بانكی فرآيند 

واردات همه كاالها ازجمله غذا و دارو را نيز شامل می شود. درواقع اگرچه 
روی كاغذ واردات كاالهای ضروری تحريم نشده، اما در عمل، فروشندگان 
خارجی اين كاالها نمی توانند پول خود را از واردكنندگان ايرانی دريافت 
كنند و اين مسئله می تواند باعث بروز مشكالتی در واردات محصوالت شود.
در اين رابطه فرهاد احتشام زاد، رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگانی 
ايران اظهار كرد: »ترس برخی بانک های خارجی از جريمه شدن باعث شده 
در همكاری و تجارت با ايران با منشأ مالی يا تقاضا، بسيار محتاطانه رفتار 
 كنند و به دليل اين كه مبادالت با ايران را ريسک آميز می دانند، تن به مراوده با 
ايران نداده و در حقيقت پرونده ها را طوری بررسی نمی كنند كه آيا اين پرونده، 
جزو كاالهای مجاز، غيرمجاز، كاالهای در ليست تحريم ها يا شركت های 

مورد تحريم هست يا خير.«
وی افزود: »برخوردهای سخت گيرانه و با يک چارچوب سخت در اين 
موضوع باعث شده كه مبادالت ايران فارغ از ماهيت كاال از جمله غذا و 
دارو، با مشكل روبرو شود.« نايب رئيس كميسيون واردات اتاق بازرگانی ايران 
ادامه داد: »علت اين است كه برای تعريف كانال های مالی در وهله اول بايد 
زيرساخت های مبادله مالی را فراهم كنيم. پس از فراهم شدن زيرساخت ها، 
تازه وارد فاز مذاكره برای تأمين كاال می شويم كه در آن فاز هم مجدداً اتفاقاتی 

كه برای بانک ها رخ داد، برای فروشنده ها نيز اتفاق می افتد. به طور واضح به 
اين معناست كه منابع خارجی تأمين كاال هم دچار ترديد شده و نگران اين 
موضوع هستند كه اگر كاال برای ايران تأمين شود، آيا بر فعاليت و همكاری 

آن ها با ساير كشورها تأثيرگذار خواهد بود يا خير؟«
وی اظهار كرد: »در كنار تمام سختی هايی كه يک تاجر در حال حاضر برای 
خريد يا فروش )صادرات يا واردات كاال( متحمل می شود، تهديدهايی ديگر 
از داخل هم برايش ايجاد شده است. در حال حاضر صادركننده اگر بعد از سه 
ماه ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازنگرداند، در حكم قاچاقچی 
محسوب می شود. همچنين اگر تأمين ارز واردكننده خارج از مبادی رسمی 
باشد يا اگر كاال را بالفاصله در بازار تزريق نكند، به عنوان يک متخلف با 
آن برخورد می شود.« احتشام زاد با اشاره به اينكه در حال حاضر به ويژه در 
بخشی كه ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده می شود، يک حلقه 
و زنجيره تعريف می شود كه در آن واردكننده و صادركننده به هم نيازمند 
می شوند، گفت: »صادركننده نياز دارد كه ارز خود را به واردكننده بفروشد 
تا بتواند از نقدينگی آن مجدداً برای تأمين مواد اوليه يا محصول نهايی برای 
صادرات استفاده كند؛ به همين ترتيب واردكننده به صادركننده نياز دارد كه 

از ارز حاصل از صادرات او استفاده كند.«

رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگانی ايران:

واردات غذا و دارو عماًل تحریم است

اخبــار

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

ممنـوعيـت فـروش آزاد 
pcc داروی ضـدانعقـاد

از ممنوعيت فروش آزاد يک داروی گران قيمت مؤثر بر انعقاد 
خون خبر داد و گفت: »فروش و توزيع داروی pcc كه بر 
تشكيل لخته و انعقاد خون مؤثر است بر اساس ابالغيه اداره 
كل دارو به شركت های توزيع، خارج از ضوابط سازمان غذا 

و دارو و بدون تأييد ممنوع است.«
به گزارش سپيد به نقل از شفاآنالين، كيانوش جهانپور با 
اشاره به ممنوعيت توزيع و فروش آزاد پروترومبين كامپلكس 
 )Prothrombin complex concentrate( كانسنترت
يا pcc خبر داد و گفت: »فروش و توزيع داروی pcc كه بر 
تشكيل لخته و انعقاد خون مؤثر است بر اساس ابالغيه اداره 
كل دارو به شركت های توزيع، خارج از ضوابط سازمان غذا 

و دارو و بدون تأييد ممنوع است.«
وی در ادامه در مورد مصرف داروی پروترومبين كامپلكس 
كانسنترت افزود: »اين دارو تركيبی از فاكتور های 7، 9، 1٠ 
و 2 و پروتئين C و پروتئين S است كه از پالسمای تازه و 
منجمد خون تهيه می شود و برای وارونه كردن اثرات دارو های 
ضد انعقاد خوراكی در زمانی كه خونريزی )در مغز يا روده( 

رخ داده است و نياز به اقدام فوری است، تجويز می شود.«
 جهانپور ادامه داد: »داروی پروترومبين كامپلكس كانسنترت 
 Beriplex، Octaplex، Kcentra، نام های تجاری  با   pcc يا 

Cofact توليد و در بازار عرضه می شود.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار كرد: »داروی PCC در 
درمان انعقاد خون بسيار مؤثر است اما گران قيمت محسوب می شود 

و به شكل پودر و حاللی برای تزريق بيماران به فروش می رسد.«

رئيس انجمن ارتودنتيست های ايران عنوان كرد

3٠ تا 4٠ درصد ایرانی ها 
گرفتار بی نظمی های شدید دندانی

 رئيس انجمن ارتودنتيست های ايران با اشاره به اينكه 3٠ تا 4٠ 
درصد ايرانی ها دچار بی نظمی های دندانی هستند، گفت:  «امروزه 

بيشترين آمار ارتودنسی در ميان بزرگساالن است.«
به گزارش سپيد به نقل از فارس، الدن اسالميان مدير گروه 
ارتودنسی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی در نشست خبری 
شانزدهمين گردهمايی علمی ساالنه انجمن ارتودنتيست های ايران  
در ارتباط با اختالالت و ناهنجاری فكی دندانی اظهار داشت: 
»3٠ تا 4٠ درصد افراد جامعه گرفتار بی نظمی های شديد دندانی 
بوده و كمتر از ٥٠ درصد بی نظمی های دندانی متوسط دارند.«

اسالميان ادامه داد: »بيشترين ناهنجاری های فكی مربوط به 
عقب بودن فک پايين و جلو بودن فک باال است كه بيشترين 
باال  بودن فک  يعنی عقب  اين قضيه  برعكس  مراجعات  دليل 
است.« وی عنوان كرد: »خانواده ها بهتر است در سن 7 تا ٨ و 
نيم سالگی كودكان شان حتما به دندانپزشک مراجعه كنند تا در 

صورت نياز ارتودنسی به موقع برای آنها انجام گيرد.«
رئيس انجمن ارتودنتيست های ايران خاطر نشان كرد: »بی نظمی های 
دندانی، سالمت فرد را به خطر می اندازد و در بزرگسالی می تواند 
مشكالت لثه را به همراه داشته باشد. بنابر اين ارائه درمان به موقع 
امری ضروری است.« وی گفت: »آمار ارتودنسی در ايران باالتر 
از اروپا و آمريكا بوده چرا كه اين اقدام در كشورهای ديگر بسيار 
هزينه بر است ولی در ايران  كمتر بوده و مراكز دانشگاهی درمان 

ارتودنسی دو فک بين 4.٥ تا ٥ ميليون تومان است.«

  تأثير نوسانات ارزی بر حوزه دندانپزشکی
در ادامه اين نشست، حسين ارباب زاده رئيس شانزدهمين گردهمايی 
ساالنه ارتودنتيست های ايران گفت: »نوسانات ارزی تأثير زيادی 
روی رشته دندانپزشكی داشته چرا كه اكثر مواد و  وسايل در اين 
رشته در كشور توليد نمی شود. از طرفی دستمزدهای پزشكان پايين 
است و اين مسئله دندانپزشكان را با چالش مواجه كرده است.« وی 
با اشاره به اينكه ارز دولتی در حوزه ارتودنسی نداريم گفت: »انجام 
ارتودنسی محدوديت سنی ندارد ولی در بزرگسالی بايد با انجام 
مالحظاتی صورت گيرد. همچنين استفاده از پالک های شفاف در 
بزرگساالن می تواند بيشتر مورد استقبال قرار گيرد.« كاظم دااليی 
دبير علمی سومين كنگره و شانزدهمين گردهمايی ساالنه انجمن 
ارتودنتيست های ايران گفت: »متوسط افراد 12 ساله در كشور ما دو 
دندان پركرده، پوسيده يا از دست رفته دارند و اين موضوع از طريق 
اندازه گيری شاخص DMS به دست می آيد كه نسبت به سال های 
گذشته اين ميزان كاهش يافته است.« وی گفت: »انجام ارتودنسی 
تنها برای زيبايی نيست و در برخی افراد جنبه درمانی داشته و به 

بهبود جويدن، تنفس و تكلم كمک می كند.«



معاون بهداشت وزارت بهداشت :

»هدف  گفت:  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
وزارت بهداشت به هیچ وجه کاهش خدمات نیست 
بلکه اعتقاد بر این است که باید خدمات با کیفیت 
ارائه کنیم و از القای خدمات بیهوده و هزینه زا در 
بیماران هزینه زیادی  باعث شود  بیمارستان ها که 

پرداخت کنند، جلوگیری شود.
به گزارش سپید به نقل از وب دا، علیرضا رئیسی 
پنج  منطقه  تحول سالمت کالن  ستاد  نشست  در 
کشور با حضور روسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی کالن منطقه پنج کشور، افزود: »در 
راستای استاندارد سازی و ارتقای کیفیت خدمات 
بیمارستان ها و مراکز درمانی، رویکردی بسیار جدی 
در وزارت بهداشت وجود دارد که با تشکیل ستاد 
طرح تحول نظام سالمت، کارها پیگیری می شود و 
مشابه کارهایی که در وزارت بهداشت سیاستگذاری 
می شود، در کالن منطقه های کشور نیز پیگیری و 
دنبال می شود که یکی از آنها کالن منطقه پنج با 
مرکزیت و محوریت شیراز است.« وی با اشاره به 
برگزاری نشست های مختلف در این زمینه، اقدامات 
موثر در زمینه استانداردسازی و ارتقای کیفیت را 
نمونه ای از ثمربخشی این تالش ها و ایده ها برشمرد 
که در سطح کالن منطقه پنج بسیار برجسته بوده و 
به عنوان الگو انتخاب شده و در حال پیگیری است.
محوریت  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
نشست کالن منطقه پنج را ارائه گزارش عملکرد 
دانشگاه ها و دانشکده های کالن منطقه پنج کشور 
با دو موضوع محورهای ابالغی از سوی وزارت 
ابتکارات حاصل  و  نوآوری  و همچنین  بهداشت 

از اصالح فرآیندهای حوزه درمان دانشگاه های این 
کالن منطقه عنوان کرد و گفت: »دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز یکی از دانشگاه های پیشرو در این زمینه است 
و بسیاری از اقداماتی که در دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز انجام شده، در سطح کالن منطقه پنج از سوی 

سایر دانشگاه ها دنبال می شود.« 
رییسی تاکید کرد: »هدف وزارت بهداشت به هیچ 
وجه کاهش خدمات نیست بلکه اعتقاد بر این است 
که باید خدمات با کیفیت ارائه کنیم و از القای خدمات 

بیهوده و هزینه زا در بیمارستان ها که باعث شود بیماران 
هزینه زیادی پرداخت کنند، جلوگیری شود. همچنین 
و  بیمارستان ها  دانشگاه ها،  پرداختی  هزینه های  باید 
بیمه ها مدیریت شده و از منابع سالمت محافظت شود. 
این منبع محدودی است که باید به بهترین شکل برای 
افراد مستحق، به شکل درست و به جا استفاده شود.« 
»بحث  افزود:  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
همه  شامل  هزینه ها  کنترل  و  منابع  در  صرفه جویی 
حوزه ها است که یکی از آنها حوزه درمان است، اما 

در حوزه های دیگر مانند بهداشت، آموزش، پژوهش، 
نیروی انسانی، کارکنان، پشتیبانی و حوزه صرفه جویی 
در انرژی مانند برق و آب نیز مورد بحث قرار می گیرد. 
پیشنهادهای مختلفی وجود دارد که بتوانیم با کمک 
بخش خصوصی و مشارکت مردم و نیک اندیشان از 

همه ظرفیت ها استفاده کنیم.« 
وی با بیان شاخص ترین مصوبات چهارمین نشست 
پنج کشور، گفت:  منطقه  ستاد تحول سالمت کالن 
»مقرر شد تا برای ارتقای کیفیت سیستم الکترونیک 

بیمارستانی )HIS( تالش و برای برقراری ارتباط 
HIS استان ها با یکدیگر در آینده، برنامه ریزی کنیم تا 
با انجام این کار ضمن اینکه سرعت و کیفیت خدمات 
باال می رود، کاهش هزینه های بیمار و راحتی بیمار 

را نیز به همراه دارد.« 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این 
نشست با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در 
دانشگاه و کالن منطقه پنج کشور در زمینه اجرای 
طرح تحول سالمت به ویژه مدیریت هزینه ها گفت: 
»از راهکارهای مناسبی که در زمینه کنترل هزینه ها 
و صرفه جویی در منابع حتی از خارج از سیستم 

دانشگاه ارائه می شود، استقبال می کنیم.« 
علی بهادر افزود: »در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
با وجود تمام مسائل هزینه ای، پرداخت ها به صورت 
منظم انجام می شود و تالش و مدیریت افراد در 
راستای صرفه جویی در هزینه ها قابل مشاهده است.« 
رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه 
موضوع کنترل و صرفه جویی در هزینه ها بیشتر در 
بیمارستان ها اجرا شده است، ادامه داد: »مداخالت 
در زمینه کنترل و کاهش هزینه ها می تواند عالوه 
بر بیمارستان ها در سایر زمینه ها مانند نیروی انسانی 
در ابعاد مختلف نیز انجام شود تا به صرفه جویی 
باید  در هزینه ها منجر شود، برای کنترل هزینه ها 

تمامی جوانب در نظر گرفته شود.« 
در  نشست ها  این  ثمربخشی  به  نسبت   بهادر 
مدیریت صحیح هزینه ها و دستاورد حاصل از آن 
که ارتقای خدمات رسانی به مردم جامعه است، ابراز 
امیدواری کرد و گفت: »دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور باید به هم نزدیک باشند. در سراسر کشور به 
شکل های مختلف با نیروهای متفاوت و ماموریت های 
مختلف روبه رو هستیم که اگر ساماندهی شده و شیوه های 
صرفه جویی در هزینه ها در دانشگاه های مختلف به 
یک صورت اجرا شود، کنترل بهتر هزینه ها را به همراه 
دارد.« در ادامه این جلسه، نتایج پایش های انجام شده 
از سوی کارشناسان وزارت بهداشت و اقدامات انجام 
شده از سوی دانشگاه ها و دانشکده های کالن منطقه 

پنج کشور، ارائه شد.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس 
از گذشت چهار سال از اجرای طرح تحول سالمت، 
در مطالعه ای به بررسی دستاوردها و چالش های طرح 

تحول نظام سالمت ایران پرداختند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، تمام فعالیت هایی 
که با هدف ارتقاء و حفظ سطح سالمت انجام می گیرد 
به عنوان »نظام سالمت« شناخته می شوند و همه  
سازمان ها، موسسات و منابعی که در جهت ارتقاء و 
حفظ سالمت افراد خدمات ارائه می کنند، نظام سالمت 
را شکل می دهند. اهداف اصلی تمام نظام های سالمت، 
ارتقای سالمت جامعه، تامین و توزیع عادالنه منابع 
و رضایت بیماران است. اصالحات نظام سالمت در 
دهه های گذشته در کشورهای زیادی با وضعیت های 

اقتصادی اجتماعی مختلف اجرا شده است.
در ایران نیز پیش از آغاز طرح تحول نظام سالمت، 
اشکاالت قابل مالحظه ای در حوزه بهداشت و درمان 
کشور وجود داشت. طبق داده های مرکز آمار ایران، 
سهم مردم در پرداخت هزینه های مرتبط با خدمات 
نظام سالمت در سال ۱۳۸۹ حدود ۵۸ درصد بود 
که پس از تزریق ۲۰۰۰ میلیارد ریال مازاد اعتبارات 
باقی مانده از هدفمندی یارانه ها به بخش سالمت، این 

شاخص به ۵۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۲رسیده بود. 
به عالوه در بخش قابل توجهی از مراکز بیمارستانی، 
همراهان بیماران برای خرید برخی از اقالم دارویی یا 
لوازم پزشکی مورد نیاز و انجام بسیاری از آزمایشات 
به خارج از بیمارستان هدایت می شدند که این خود 
عالوه بر نارضایتی بیماران، منجر به افزایش پرداخت 
از جیب بیماران می شد. از طرفی از نظر پزشکان 
مقدار تعرفه های خدمات پایین بود و این امر توجیهی 
برای اخذ وجوه غیر رسمی )زیر میزی( از مردم از 

سوی برخی پزشکان شده بود.
طرح تحول نظام سالمت از اردیبهشت ۱۳۹۳ با 
دو هدف اصلی افزایش دسترسی و افزایش عدالت 
در ارائه  کاالها و خدمات سالمت، آغاز و دستورالعمل 
آن به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ 
شد. با اجرای این طرح، عالوه بر محافظت مالی 
از مردم در برابر هزینه های سالمت، ارتقای کیفیت 
خدمات درمانی در بخش های بستری بیمارستان های 

دولتی مد نظر قرار گرفت.
اهداف این طرح به ترتیب در چهار گام »بهبود 
دسترسی، استطاعت پذیری و کیفیت درمان«، »توسعه 
خود مراقبتی«، »واقعی سازی تعرفه ها« و »تحول در 

آموزش پزشکی«   پیگیری شد.
در همین راستا و پس از گذشت چهار سال از 
به اجرا در آمدن طرح تحول نظام سالمت ایران، 
دکتر حمیدرضا راسخ دانشیار دانشکده  داروسازی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همکارانش در 
مطالعه ای نظر خبرگان حوزه  سالمت را در مورد نکات 
قوت و ضعف این طرح، مورد بررسی قرار دادند.

در این بررسی با ۱۷ نفر از خبرگان بخش های 
مختلف  بخش های  شامل  سالمت  حوزه   مختلف 
دانشگاهی،  حاکمیتی و سیاست گذاری، مدیریتی، 
بیمه، پزشکان، صنعت و تجارت و سازمان های مردم 
نهاد، با میانگین تجربه  کاری ۳.۹  سال، جهت استخراج 
نقاط قوت و ضعف طرح تحول نظام سالمت مصاحبه 
انجام شد. در تحلیل نتایج این طرح، مشخص شد 
که »کاهش پرداخت های مردمی در بخش بستری 
دولتی«، »کاهش تعداد افراد فاقد بیمه«، »حفاظت از 
بیماران آسیب پذیر«، »توسعه  زایمان طبیعی«، »ارتقای 
دارایی های مشهود حوزه  سالمت« و »بهبود دسترسی 

به خدمات تخصصی«، از آثار مثبت طرح بودند.
همچنین »افزایش تقاضای القایی«، »افزایش کل 
مراکز  مراجعات  بار  »افزایش  درمانی«،  هزینه های 

دولتی«، »افزایش سهم هزینه های سالمت از سبد 
هزینه  خانوار«، »افزایش نارضایتی کادرهای درمانی به 
دنبال بی عدالتی در پرداخت ها« و »افزایش اختالالت 
در زنجیره  تامین دارو«، به عنوان آثار منفی طرح 

شناسایی شدند.
به عالوه عدم انجام مطالعات امکان سنجی، عدم 
با  مغایرت  طرح،  ادامه  برای  پایدار  منابع  وجود 
سیاست های باالدستی، تضاد منافع در سیاست گذاری، 
اولویت درمان بر پیشگیری، مدیریت ناکارآمد منابع 
انسانی و پایین بودن اثربخشی سیاست ها به عنوان 

چالش های اصلی طرح شناسایی شدند.
رغم  »به  همکارانش  و  راسخ  دکتر  گفته   به 
عدم  و  یکپارچگی  عدم  طرح،  دستاوردهای 
برخورداری از منطق صحیح اقتصادی مانع تحّقق 
اهداف نهایی طرح شده و با گذشت زمان برخی 
از آثار مثبت آن که با صرف منابع زیادی به دست 
آمده بودند، روند معکوس به خود گرفته که نیاز 

به بازبینی دارند.«
نتایج این پژوهش در آخرین شماره  دوماهنامه  
»پایش« وابسته به پژوهشکده  علوم بهداشتی جهاد 

دانشگاهی، منتشر شده است.

برخی  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
به  منتسب  و  نامتعارف  زیبایی  جراحی  اعمال 
زییایی  جراحی  اعمال  »تعداد  گفت:  حیوانات 
نامتعارف در کشور ما نسبت به اکثر کشورهای 

دنیا بیشتر است.« 
به گزارش وبدا، ایرج حریرچی با اعالم این 
مطلب اظهار داشت: »متاسفم که برخی از همکاران 
ما برخی اعمال جراحی زیبایی نامتعارف را انجام 

می دهند که مالک قانونی، علمی و اخالقی برای 
آنها وجود ندارد.« 

کمتر  و  محروم  مناطق  در  اینکه  بیان  با  وی 
توسعه یافته کشور مجبور هستیم از پزشکان خیّر 
افزود:  کنیم،  استفاده  اعمال جراحی  برخی  برای 
انجام اعمال  »انتظار داریم که همکاران ما بجای 
غیرضروری به خدمت رسانی به مردم کشور در 

بپردازند.« مناطق محروم 

به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون   
زیبایی  جراحی  اعمال  برخی  قانونی  مالحظات 
تشدید  »مجازات های  کرد:  خاطرنشان  نامتعارف 
شده و مضاعف برای بروز عوارض اعمال جراحی 
زیبایی وجود دارد و از برخی انجمن های علمی 
پزشکی نیز درخواست کرده ایم که با مواردی که 
مطابق با اخالق و موازین علمی و قانونی نیست، 

حتما برخورد شود.«

بنیادی اعالم کرد

سوئیس رابط دارویی ایران برای 
تبادل داروهای مورد نیاز به کشور

بهداشت  کمیسیون  عضو 
بیان  با  مجلس  درمان  و 
برای  سوئیس  کشور  اینکه 
در  همیاری  و  کمک رسانی 
با کشورمان  دارویی  تبادالت 
اعالم آمادگی کرده است، گفت: 
شرکت های  از  نقدی  »خرید 
صنعت  در  معضلی  خارجی 

داروسازی کشور است.«
بهروز  بنیادی درباره شرایط 
صنعت داروسازی کشورمان در زمان تحریم ها  برعلیه جمهوری 
اسالمی ایران، گفت: »کشور سوئیس در شرایطی که تحریم ها 
بر علیه کشورمان در جریان  است ، به عنوان تولید کننده دارو  و 
رابط با کشورهای خاص برای تامین دارو، بیماران ایرانی اعالم 

آمادگی کرده است.«
 

اهمیت تسریع مبادالت  بانکی  در تامین  دارو
 نماینده مردم کاشمر در مجلس تصریح کرد: »مواد اولیه برخی 
از داروهای مورد نیاز بیماران ازخارج کشور تامین می شود و از 
همین رو یکی از مشکالت مهم که هم اکنون صنعت دارو با آن 
روبه رو است، تبادالت مالی در بحث واردات و صادرات است.«
خارجی  شرکت های  از  نقدی  خرید  اینکه  بیان  با  بنیادی   
دارو  نقد  »خرید  افزود:  است  داروسازی  صنعت  در  معضلی 
نیازمند سرمایه است واین موضوعات دست به دست هم داده 
است تا عالوه بر واردات، داروهای داخلی نیز در چرخه تولید 

با مشکل روبرو شوند.«
 وی ادامه داد: »نحوه تخصیص ارز، آزادسازی دارو از  گمرک  
از دغدغه های اساسی برای تامین مواد اولیه دارو است  و این 
از سوی دولت  راستای  این  در  بخشنامه های  البته  در حالی  که  
ابالغ شده است که تا میزانی این روند را بهبود بخشیده است.«
 عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه کشور 
با  دارویی  تبادالت  در  همیاری  و  رسانی   برای کمک  سوئیس 
کشورمان اعالم آمادگی کرده است، گفت: »ایجاد تقاضای کاذب 
دارو نیز بازار دارو وارد مشکالت می کند بنابراین نبایداجازه داد ، 

استرس کمبود دارو در داروی خاصی  در کشور نهادینه شود.«

سلیمی تاکید کرد

ارزانی عمل های جراحی مزیتی 
برای حضور توریست های خارجی

دهم  درمجلس  مردم  نماینده 
با بیان اینکه ارزانی عمل های 
مزیتی  کشورمان  در  جراحی 
توریست های  حضور  برای 
خارجی در حوزه گردشگری 
سالمت تلقی می شود، گفت: 
»توقف عملکرد مراکز غیرمجاز 
در حیطه امور درمانی و زیبایی 
سالمت  از  پاسداری  برای 

شهروندان الزامی است.«
اصغر سلیمی درباره وضعیت حضور  بیماران خارجی در حوزه 
درمان در کشور، گفت: »سرمایه گذاری برای ورود بیماران خارجی 
در حوزه درمان، دروازه اقتصادی مثبت را به روی ما باز می کند 
بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاری در  جذب 
بیماران  خارجی در قالب توریست بسیار می تواند رونق مناسبی 

را نصیب حوزه سالمت کشور بکند.«

امور درمانی  در مراکز غیر تخصصی از جمله آرایشگاه ها  
متوقف شود

 نماینده مردم سمیرم در مجلس   تصریح کرد: »امور درمانی  در 
مراکز غیر تخصصی از  جمله آرایشگاه ها متوقف شود و فعالیت در 
این حیطه تنها با مجوز وزارت بهداشت و درمان  امکان پذیر است 
زیرا  امور درمانی و زیبا شناسی  تنها باید زیر نظر متخصصین و 
پزشکان کاردان  عملیاتی شود و این در حالی است که سالمت 

بیماران از  هرمسئله ای  باالتر است.«
زیبایی در کشور  »ارزانی هزینه های جراحی  افزود:  سلیمی 
از  درمان  برای  توریست ها   از  بسیاری  شود،  موجب  می تواند 
سرتاسر جهان  به کشورمان دعوت شوند تا بتوان اقتصاد حوزه 
پزشکی و درمانی را نیز تقویت کرد و این در حالی است که در 
کشور نیز نباید جراحی  در مراکز غیر استاندارد  زیر نظر  وزارت 

بهداشت و درمان  عملیاتی  شود .«
بیان  با  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  سخنگوی 
اینکه ارزانی عمل های جراحی مزیتی برای حضور  توریست های 
خارجی در  حوزه گردشگری سالمت تلقی می شود یادآورشد: 
»توقف عملکرد مراکز غیر مجاز در حیطه  امور درمانی و زیبایی 

برای  سالمت شهروندان  الزامی است.«

خانه ملت

   هدف وزارت بهداشت کاهش خدمات نیست

شماره ۱۳۲۹ ۲4 آبان ۱۳۹۷
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توسط پژوهشگران ایرانی بررسی شد

نقاط قوت و ضعف طرح تحول نظام سالمت

سخنگوی وزارت بهداشت: 

 تعداد اعمال جراحی زیبایی نامتعارف در کشور زیاد است
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پیشخوان

عملزیبایینامتعارفکنید،مجازاتمیشوید
 سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تعیین مجازات، تا 2 ماه حبس و ۷۴ 
ضربه شالق بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی هم برای افراد متقاضی انجام 
عمل های چشم گربه ای و گوش االغی و هم پزشکان تسهیل کننده این اقدام خبر داد.
 حسن نوروزی در گفت وگو با »خانه ملت«، با تایید صحت خبر منتشرشده از سوی 
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران تاکید کرد جراحی های نوظهور زیبایی مثل 
تغییر رنگ چشم و شکل گوش، مشروع تلقی نمی شوند و بر اساس قانون مجازات 
اسالمی غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری هستند. نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »اگر افرادی که گرفتار وسواس شده اند تصمیم بگیرند 

با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، باید به دادگاه صالحه - که 
دادگاه خانواده است - مراجعه کنند و دادخواست ارائه دهند و بعد با مجوز دادگاه به 

این امر مبادرت ورزند.«
وی با اشاره به انجام عمل جراحی برای قراردادن عنبیه مصنوعی و کاشت نگین در چشم، 
تغییر دائم رنگ چشم به رنگ هایی مانند قرمز و عمل های نامتعارف تحت عنوان »چشم 
گربه ای« و »گوش االغی«، تصریح کرد: »انجام این نوع عمل ها مصداق ماده ۶۳۸ قانون 
مجازات اسالمی و اقدامی مجرمانه است و چنین تغییراتی که در جسم انسان ایجاد شده 

و باعث تحریف در جامعه می شود، ممنوع است.«            
منبع: ایسنا

مشاورهازدواجآمارطالقرا25درصدکاهشداد
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفت: »با توجه به همکاری دستگاه های اجرایی 
شاهد کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی و طالق بین جوانان استان هایی هستیم که در آنها مشاوره 

پیش از ازدواج اجباری شده است.«
 محمد مهدی تندگویان در هفتادویکمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اظهار داشت: »آموزش های 
اجباری قبل از ازدواج اهمیت بسیار باالیی دارد و مجلس و سایر نهادها می توانند در این زمینه اثرگذار 
باشند.« وی با تاکید بر نقش این آموزش ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی افزود: »بهتر است افرادی 

که مجرد هستند یا قصد ازدواج دارند، در این دوره های آموزشی شرکت کنند.«
منبع : ایرنا 

 شعار هفته ملی و روز جهانی دیابت؛ »دیابت، نگرانی هر خانواده«

ساالنهیکدرصدبهجمعیتدیابتیهااضافهمیشود
از هر 11 بزرگسال در دنیا 1 نفر مبتال به دیابت است و تا سال 2030 میالدی تخمین زده می شود  522 میلیون نفر در دنیا دیابتی باشند. همچنین برآوردها نشان می دهد از هر 2 نفر مبتال به دیابت، یکی از 
دیابت خود بی اطالع است به بیان دیگر، 212 میلیون نفر دیابتی تشخیص داده نشده، وجود دارد. این درحالی است که 3 نفر از هر 4 فرد مبتال به دیابت در کشورهای کم درآمد زندگی می کند. اطلس دیابت 
در سال 2017 میالدی که فدراسیون بین المللی دیابت منتشر کرده، نشان می دهد ایران یکی از کشورهایی است که با افزایش 110 درصدی شیوع دیابت تا سال 2045 میالدی مواجه خواهد بود. این آمارها 
بیانگر این است که شیوه زندگی مردم به گونه ای تغییر کرده که عوامل خطر بیماری هایی مثل دیابت در آن نقش اصلی دارد و به همین علت یکی از چالش های زندگی امروز، بیماری های غیرواگیر در همه 
گروه های سنی است. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد 70 درصد از مرگ ومیر های زودرس در بزرگسالی ناشی از عاداتی است که فرد در دوران نوجوانی کسب کرده و با اصالح شیوه زندگی می توان ابتال به دیابت نوع2 
را 80 درصد کاهش داد. همه ساله 14 نوامبر به عنوان روز جهانی دیابت همزمان با سالروز تولد کاشف انسولین برگزار می شود تا آگاهی عموم جامعه نسبت به این بیماری افزایش یابد و مردم نسبت به این بیماری حساس 
شوند. فدراسیون جهانی دیابت دو سال متوالی شعار »دیابت و خانواده« را برای این روز جهانی در نظر گرفته تا از این طریق شاهد افزایش آگاهی عمومی از تاثیر دیابت روی خانواده و ترویج نقش خانواده در پیشگیری، 

آموزش و مدیریت دیابت باشیم. به همین منظور وزارت بهداشت هفته ملی دیابت را در نظر گرفت که در این هفته با دعوت از انجمن ها و رسانه ها با برگزاری نشستی در مورد دیابت اطالعات قابل توجهی ارائه داده شد. 

 مهدیه 
آقازمانی

 دیابت ساالنه 4 میلیارد دالر هزینه 
دربردارد 

 بر اساس آخرین مطالعات  انجام شده، حدود 11 
درصد جمعیت باالی 25 سال در کشور به دیابت 
مبتال هستند و حدود 1۸ درصد از جمعیت بزرگسال 
نیز در وضعیتی قرار دارند که به آن »پیش دیابت« 
گفته می شود و این افراد مستعد ابتال به دیابت هستند. 
بنابراین حدود 29 درصد بزرگساالن یا دیابت  دارند 
یا در معرض خطر جدی ابتال هستند.  دکتر افشین 
استوار، مدیر کل مرکز مدیریت بیماری  های غیرواگیر 
وزارت بهداشت با بیان این آمار و با اشاره به روز 
جهانی دیابت گفت: »هرساله 1۴ نوامبر همزمان با 
22 آبان ماه به عنوان روز جهاني دیابت نامگذاري 
شده که به دلیل اهمیت این بیماری، این هفته نیز 
در ایران، هفته ملي دیابت در نظر گرفته شده است.«
وی توضیح داد: »بیماري دیابت یکی از مهم ترین 
بیماری  های غیرواگیر و یکی از ۴ بیماری  غیرواگیر 
است که کنار بیماری  های قلبی-  عروقی و سرطان  ها 
و بیماری  های تنفسی، بیشترین مرگ ومیر و ناتوانی 
را در جهان ایجاد می کند.« دکتر استوار به هزینه های 
بیماری دیابت نیز اشاره کرد: »هزینه های مستقیم و 
غیرمستقیم درمان و مراقبت دیابت در کشور بالغ بر 
۴ میلیارد دالر برآورد شده است. به بیان دیگر عالوه 
بر هزینه هاي مستقیم درمانی، عوارض و آسیب هاي 
جسمی و اجتماعی ناشي از بیماري دیابت، هزینه هاي 
غیرمستقیم این بیماري است که هم به خانواده ها و هم 
به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می شود.«
وی این را هم گفت که وزارت بهداشت در  تمام 
سطوح ارائه خدمات از جمله در زمینه پیشگیری، 
درمان و بازتوانی به دیابت توجه جدی و ویژه ای 
دارد و تالش می کند در وهله  اول از روند افزایشی 
بروز دیابت در کشور پیشگیری کند. رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های غیرواگیر، مهم ترین عوامل خطر 
دیابت را این گونه بیان کرد: »چاقی و فعالیت بدنی 
ناکافی و تغذیه ناسالم  مهم ترین دالیل ابتال به دیابت 
نوع2 است و تمام تالش وزارت بهداشت،  افزایش 
آگاهی عمومی برای کاهش این عوامل خطر است تا 
بتوان از بروز این بیماری جلوگیری کرد. در سطح 
بعدی و بروز دیابت، مهم ترین مساله این است که 
بیماری تحت کنترل باشد و مراقبت کافی در این 
رابطه انجام  گیرد تا از عوارض ناشی از بیماری 

دیابت جلوگیری شود.«
 به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماري هاي غیرواگیر 
وزارت بهداشت، بیماری  های قلبی- عروقی، نارسایی 
کلیوی، اختالالت عصبی )نوروپاتی( و عوارض 
چشمی، از عوارض بعدی بیماری دیابت هستند 
که با کنترل و مراقبت از دیابت می توان تا حدود 
زیادی از این عوارض  جلوگیری کرد و هزینه های 
آن را کاهش داد. دکتر استوار با اشاره به شعار امسال 
روز جهانی دیابت که به نقش خانواده تاکید دارد، 
توضیح داد: »تاکید بر نقش خانواده در  هفته ملی 
دیابت در دو سال متوالی مورد توجه بوده چون 
خانواده در زمینه پیشگیری و کنترل و مراقبت دیابت، 

نقش اساسی دارد.«
 وی افزود: »تمام تالش وزارت بهداشت این است که 
امکانات کافی در سطح درمان  فراهم شود.  داروهای 
اساسی بیماران دیابتی در کشور موجود است. همچنین 
امکانات و شرایط درمان بیماران دیابتی شامل نیروهای 
تخصصی و واحدهای درمانی در زمینه درمان دیابت در 
سطح کشور، توزیع مناسبی دارد تا  بتوان از این طریق، 
خدمات مورد نیاز بیماران دیابتی را به آنها ارائه داد. «
دکتر استوار در پایان گفت: »وزارت بهداشت دست 
یاری به سمت سازمان های مردم نهاد و رسانه ها دراز 
می کند تا با کمک آنها این بیماری کنترل شود چون 
وزارت بهداشت به تنهایی قادر نیست بیماری دیابت 

را کنترل کند.«

برنامه های دیابتی وزارت بهداشت 
  ساالنه حدود 1 درصد به مبتالیان دیابت در کشور افزوده می  شود. حدود 5 درصد از 
بیماران دیابتی، به نوع1 این بیماری مبتال هستند و در کشور ما حدود 1۷۰ هزار نفر بیمار 
دیابتی نوع1 وجود دارد. دکتر علیرضا مهدوی، مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل 
دیابت با بیان این آمار در مورد افزایش ابتال کودکان و نوجوانان به دیابت نوع2 هشدار 
داد: »همیشه در کودکان و نوجوانان شاهد دیابت نوع1 بوده  ایم ولی متاسفانه امروزه به 
دلیل تغییر شیوه زندگی، چاقی و تغذیه نامناسب، شاهد شیوع دیابت نوع2 نیز هستیم.«
معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، گفت: »مداخالت پیشگیرانه 
بر کودکان تاثیر بیشتری نسبت به افراد بالغ دارد. به همین منظور، تمرکز بر تغذیه سالم 
و فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان اولین هدف وزارت بهداشت در  راستای پیشگیری 

از ابتال به دیابت است.« 
 به گفته دکتر مهدوی، 1۸  درصد جمعیت باالی 25 سال کشور در شرایطی هستند 
که قند ناشتای آنها غیرطبیعی است. حدود ۳۰ درصد جمعیت باالی 25  سال یا دیابتی 
هستند یا اگر مداخله  ای انجام نشود، طی ۳ تا 5 سال آینده، دیابتی خواهند شد. در 
حال حاضر، 5 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر  دیابتی و ۸/5 میلیون نفر مبتال به پیش دیابت 
هستند. این افراد باید شیوه زندگی خود را تغییر دهند. کافی است فعالیت بدنی خود 
را بیشتر کنند، وزن خود را تا ۷ درصد کاهش دهند و فعالیت بدنی 15۰ دقیقه ای در 
۳ تا 5 نوبت در هفته داشته باشند. این موضوع  باعث خواهد شد، تا 2۰ درصد موارد 

از ابتال به دیابت جلوگیری شود و 11 سال ابتال به دیابت در آنها به تعویق می افتد. 
وی به برنامه های وزارت بهداشت برای شناسایی افراد در معرض ابتال به دیابت اشاره 
کرد و افزود: »طبق برنامه سطح 1 وزارت بهداشت، تمام افراد باالی ۳۰ سال در کشور، 
می توانند با مراجعه به خانه ها و پایگاه های بهداشت از لحاظ خطرسنجی قلبی- عروقی، 
وضعیت قندخون، چربی خون و فشارخون مورد سنجش قرار گیرند و همه این خدمات 
را رایگان دریافت کنند. همچنین چاقی و دیابت رابطه مستقیمی با همدیگر دارند. بر 
همین اساس مداخالتی در بسته خدمات سطح 1 ایجاد کردیم و سعی داریم شیب 
ابتال به دیابت را کم کنیم. دیابت مانند فشارخون با خوردن یک یا دو قرص درمان و 
کنترل نمی شود، بلکه درمان و کنترل آن، نیازمند تغییر شیوه زندگی، آموزش و افزایش 
آگاهی عمومی است.«  دکتر مهدوی به درمان بیماری دیابت و وضعیت دارو در این 
بیماری پرداخت و با تاکید بر اینکه تقریبا تمام داروهای دیابتی در کشور ما موجود 
هستند و تحت پوشش بیمه اند، ادامه داد: »بعضی از این داروها )انسولین( تا 9۰ درصد 
پوشش بیمه  ای دارند که قرار بوده این پوشش تا ۷۰ درصد کاهش یابد که باز هم در 
مقایسه با کشورهای دنیا از حمایت خوبی برخوردار است چراکه بودجه ای که دولت 
برای پوشش انسولین های جدید هزینه کرده، قابل توجه بوده و به کنترل دیابت کمک 

بسیاری کرده است.« 
مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت عنوان کرد: »در سال جاری گروه جدیدی 
از داروها برای درمان دیابت وارد بازار شده که در آینده نزدیک تحت پوشش بیمه 

قرار خواهند گرفت.« 

 هر دقیقه 2 نفر به دلیل 
دیابت قطع عضو می شوند 

دکتر امیر کامران نیکوسخن، مدیر عامل انجمن 
دیابت نیز در این نشست به مشکالت بیماران 
دیابت اشاره کرد: »یکی از مشکالتی که بیماران 
مبتال در گرفتن انسولین دارند این است که 
باید سال به سال تاییدیه داشته باشند و به 
داروخانه ارائه دهند تا انسولین دریافت کنند. 
با توجه به اینکه بیماران مبتال به دیابت نوع1 
باید مادام العمر انسولین بزنند، این تاییدیه ها 
برایشان مشکل ساز است. عالوه بر این به 
دلیل پرداخت نشدن معوقات داروخانه ها از 
سوی بیمه، بسیاری از داروخانه ها اصال دفترچه 
را قبول نمی کنند و این قضیه برای بیماران 
مشکل ایجاد کرده است.« نکته دیگری که دکتر 
نیکوسخن به آن تاکیدکرد تغییراتی است که 
در درمان بیماران مبتال به دیابت ایجاد شده: 
»امسال تغییرات اساسی در درمان دیابت ایجاد 
شده و درمان دیابت نوع2 جدا از بیماری های 
قلبی- عروقی نیست، به این صورت که با 
پایین آوردن قند خون، عوارض قلبی بیماری 
نیز کم می شود. بررسی ها نشان داده در بیماران 
دیابتی 2 تا ۴ برابر عوارض قلبی بیشتر بروز 
پیدا می کند و 12 سال طول عمر این افراد کمتر 
می شود اما نکته اینجاست که داروهای جدید 
گران هستند و تحت پوشش بیمه نیستند.« 
 یکی از معضالت و عوارض بیماری دیابت، 
زخم پاست که در برخی از موارد باعث 
قطع عضو می شود. عضو فدراسیون بین المللی 
دیابت در این باره توضیح داد: »در هر دقیقه 
2 نفر به علت دیابت در جهان دچار قطع 
عضو می شوند و شایع ترین قطع عضو بعد 
از تصادفات، پای دیابتی است. هند یکی از 
کشورهایی است  که بیشترین قطع عضو بر 
اثر دیابت دارد. در این کشور بررسی انجام 
شد که نتایج نشان داد اگر آموزش مناسب 
برای مراقبت از پای دیابتی داده شود، 5۰ 
درصد قطع عضو کاهش پیدا می کند.« به 
گفته دکتر نیکوسخن، پوشش نامناسب پا، 
مهم ترین علت زخم های منجر به قطع عضو 
است و اگر رسانه ها و انجمن ها در این زمینه 
به بیماران دیابتی آموزش دهند، میزان قطع 

عضو کمتر خواهد شد. 
لزوم مشورت و دخالت دادن انجمن های 
بیماران  برای  تصمیم گیری  در  تخصصی 
دیابتی، درخواستی بود که مدیر عامل انجمن 
دیابت ایران برای مسووالن مطرح کرد چون 
آن طور که وی بیان کرد، تصمیم گیری هایی 
در ارگان های مختلف درباره  بیماران دیابتی 
گرفته می شود که گاهی منجر به بروز مشکالت 
احتمالی برای بیماران می شود؛ به طور مثال 
 گاهی تصمیم هایی در سازمان های بیمه گر 
گرفته می شود که مشکالتی به دنبال دارد. 
دکتر نیکوسخن که همسرش نیز مبتال به 
دیابت نوع1 است در ادامه صحبت هایش، 
دیابت را تا ۸۰ درصد قابل پیشگیری دانست 
و گفت: »باید فرهنگ تغذیه سالم در مدارس 
ترویج و فرهنگ سازی شود، در صورتی که 
در حال  حاضر تبلیغات متعددی در سطح 
شهر برای تبلیغ غذاهای ناسالم وجود دارد 
ولی در هیچ جای دنیا جانگ فود ها اجازه تبلیغ 
ندارند. عالوه بر این بستر فعالیت بدنی را باید 
فراهم کنیم چون تصور کنید در زمان سالمندی 
بیماران به علت آرتروز و کمردرد شاید فقط 
بتوانند از آب درمانی استفاده کنند، پس الزم 

است این امکانات را برای آنها فراهم کنیم.«

در ایران در هر 100 هزار نفر، 17/5 بیمار دیابتی جان خود را  از دست می دهد 
براساس مطالعات انجام شده، فقط 25 درصد از خانواده ها در جهان به آموزش مطلوب در مورد بیماری دیابت دسترسی دارند که این رقم در ایران، کمتر است.  دکتر شهین 
یاراحمدی، رئیس اداره غدد و متابولیک دفتر مدیریت بیماری  های غیرواگیر وزارت بهداشت، با بیان این مطلب، به آمار مرگ ومیر بیماری دیابت اشاره کرد: »بین کشورهای 
منطقه، بحرین بیشترین مرگ ناشی از بیماری دیابت؛ یعنی 9۸ مرگ به ازای هر 1۰۰ هزار بیمار دیابتی و ژاپن کمترین میزان مرگ ناشی از این بیماری را با ۴ مرگ به ازای 
هر 1۰۰ هزار بیمار دیابتی دارد. این بررسی در ایران نیز نشان می  دهد به طور متوسط 1۷/5 مرگ به ازای هر 1۰۰ هزار نفر دیابتی رخ می  دهد که در همین راستا در برنامه 

ایراپن، ۴ بیماری اصلی غیرواگیر مهم و عوامل خطر این بیماری ها را بررسی کردیم و هدف  این است که میزان مرگ ناشی از این بیماری ها را کاهش دهیم.«
 دکتر یاراحمدی یکی از فعالیت  های وزارت بهداشت را آموزش  و افزایش سطح آگاهی عموم مردم ذکر کرد و افزود: »عالوه بر برنامه های ساالنه برای آموزش مردم، در 
طول هفته ملی دیابت، آموزش ها گسترده تر می  شود تا با افزایش آگاهی، دیابت را در خانواده ها کنترل کنیم چراکه خانواده در مدیریت، مراقبت و پیشگیری از دیابت، نقش 

اساسی دارد و با این کار، عالوه بر پیشگیری از دیابت و کاهش عوارض آن، از هزینه های ناشی از مراقبت و درمان دیابت نیز کاسته خواهد شد.«

 استرس باعث دیابت می شود؟ 
در زمینه عوامل خطر ابتال به دیابت و سایر بیماری های غیرواگیر بیشتر به چاقی، اضافه وزن، بی تحرکی و تغذیه مناسب اشاره می شود. آیا استرس نیز از عوامل خطر ابتال 
به دیابت است ؟ دکتر نیکوسخن در این زمینه به »سالمت« پاسخ داد: »دیابت عصبی از نظر علمی درست نیست و چنین دیابتی وجود ندارد، ولی استرس باعث ترشح 
هورمون هایی در بدن می شود که ما آنها را به عنوان »استرس هورمون ها« می شناسیم که در باال بردن قندخون نقش دارند. مدیر عامل انجمن دیابت ایران تاکید کرد: »اگر 
استرس به طور مزمن و ادامه دار در فردی وجود داشته باشد، می تواند یکی از عوامل زمینه ساز دیابت شود. از طرف دیگر چنانچه فردی مبتال به دیابت است، داشتن استرس 
باعث می شود قند خون وی به خوبی کنترل نشود.« به گفته نیکوسخن، امروزه در درمان های نوین دیابت بر مدیریت استرس تاکید زیادی می شود. به همین منظور تمام 
افراد دیابتی باید تحت نظر  مشاور روان شناس باشند. وی صحبت هایش را با بیان یک مثال ادامه داد: »در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا دیده شده ۳۰ درصد از افراد مبتال 
به دیابت نوع2 دچار افسردگی شدید هستند. در کشور ما آماری در این زمینه وجود ندارد ولی با توجه به شرایطی که در کشور ما حاکم است، شاید این عدد بیشتر باشد. 
اگر قند کنترل نشود، استرس بیشتری ایجاد می شود و خود استرس قند را تشدید می کند. به این ترتیب چرخه معیوبی شکل می گیرد. عالوه بر این در ۶ پایه درمان دیابت که 

بسیاری از مردم فکر می کنند دارو اولین پایه درمان است، درمان با آموزش شروع می شود و بعد کنترل روزانه است؛ یعنی قند و فشارخون باید به طور روزانه بررسی شود.«



3 سالمت در جهان شماره ششصدونود ودو   بیست وشش آبان نودوهفت

قحطیحاصلازجنگیمن،جانمیلیونهایمنیراتهدیدمیکند

جنگیکهحتیدرمناطقغیرجنگیکشتارمیکند
پس بچه ای 3 ساله ساکت 
روی تخت بیمارستانی در 
صنعای یمن دراز کشیده، 
مشتی پوست و استخوان که 
باید برای هر نفسی که می کشد، بجنگد.پدرش، 
علی جحاجی، با ناامیدی و اضطراب کنارش 
ایستاده. او چندی پیش پسر دیگرش را بر اثر 
گرسنگی که یمن را از پا انداخته، از دست 
داده و امروز نگران مرگ پسر دیگرش است.
نیست.  غذا  کمبود  دلیل  به  قحطی  این 
از کاال  بیمارستان پر  از  بیرون  فروشگاه های 
هستند، اما گرانی قیمت ها مانع از خرید است.

جنگ ویرانگر یمن، بعد از کشته شدن خبرنگار 
معترض سعودی در استانبول، نگاه های بسیاری 
را متوجه عربستان سعودی کرده است. امروز 
بیشترین انتقادات به سعودی ها بر حمالت هوایی 
آنها به یمن متمرکز شده که بیش از هزاران 
شهروند یمنی را در عروسی  یا تشییع جنازه 
یا اتوبوس مدرسه به کام مرگ کشیده است. 
این حمالت با استفاده از بمب ها و اطالعاتی 
انجام شده که آمریکا دراختیار عربستان سعودی 
گذاشته. کارشناسان کمک رسانی و مسووالن 
سازمان ملل عقیده دارند، عالوه بر حمالت 
هوایی نوعی جنگ موذیانه علیه یمن درجریان 
است که بیش از حمالت نظامی تلفات گرفته 
و اکنون خطر آن را دارد که سراسر این کشور 

را در قحطی هولناکی فرو برد.

عربستان تحت حاکمیت محمد بن سلمان، 
به رهبری عربستان و متحدان یمنی  ائتالف 
خود، اقدامات تنبیهی اقتصادی را برای در فشار 
قرار دادن حوثی های یمنی که کنترل شمال 
یمن را در دست دارند، به کار بسته اند، اما این 
اقدامات شامل محاصره های دوره ای، محدود 
کردن واردات و خودداری از پرداخت دستمزد 
از یک میلیون کارمند غیرنظامی، باعث  بیش 
نابودی اقتصاد یمن و فقیرتر شدن میلیون ها 
یمنی شده است. این اقدامات آرام آرام جان مردم 
را می گیرد؛ زیرساخت های اقتصادی را نابود 
می کند، باعث از بین رفتن اشتغال، تضعیف 
پول ملی و افزایش ناگهانی قیمت ها می شود. 
در هفته های گذشته، این فلج اقتصادی به نحو 
بی سابقه ای افزایش یافته و سبب شده مسووالن 
سازمان ملل نسبت به پیش بینی قحطی تجدید 
نظر کنند. مارک لوکوک، معاون امور بشردوستانه 
به شورای امنیت گزارش می دهد: »اکنون خطر 
وقوع یک قحطی بزرگ و سراسری در یمن، 
است. 8میلیون  کامال روشن  و  قریب الوقوع 
نفر در یمن برای زنده ماندن نیاز به کمک های 
فوری دارند و این تعداد می تواند به زودی به 
14میلیون یعنی نیمی از جمعیت یمن برسد.«

الکس وال که روی قحطی های بشرساخته مطالعه 
می کند، در توضیح این موضوع می گوید: »اغلب 
مردم قحطی را کمبود غذا می دانند، در صورتی 
که این مساله در یمن، یک جنگ اقتصادی است.«

از  و  هست  جا  همه  جنگ  این  نشانه های 
مرز طبقات و قبایل و مناطق گذشته. استادان 
به  کمک  جلب  برای  دانشگاه  حقوق نگرفته 
رسانه ها روآورده اند. پزشکان و معلمان برای 
سیر کردن شکم خانواده شان، طال و اتومبیل و 
زمین های خود را می فروشند و در خیابان های 
صنعا، پایتخت، زنی با بلندگو تقاضای صدقه 
می کند و می گوید: »کمکم کنید. همسرم بیمار 

است و خانه ای برای فروش دارم.«
در هجوم گرسنگی، نوزادان بیمار بین مرگ و 
زندگی دست و پا می زنند. تخمین می زنند، از 
بین 2میلیون کودک مبتال به سوءتغذیه در یمن، 
400هزار نفر سخت بیمارند و این تعداد احتماال 

در ماه های آتی 25درصد اضافه خواهد شد.
در  درمانگاهی  پزشک  مهدی،  مکیا  دکتر 
اسالم، شهر فقیری در جنوب شرقی صنعا که 

مناطق جنگی  از  گریخته  پناه جویان  پذیرای 
است، می گوید: »داریم نابود می شویم«. او از 
این تخت به آن تخت سر می زند، به مادران 
دلگرمی می دهد و با قاشق شیر دهان نوزادان 
بیمار می ریزد. برای برخی از آنها دیر شده، 
این درمانگاه  ماه در  شب قبل یک پسر 11 
براثر گرسنگی مرد. وزنش هنگام مرگ تنها 3 
کیلوگرم بود. دکتر مهدی به اطراف خود نگاه 
می کند و نمی تواند بفهمد چرا قتل خاشقچی 
آن همه سرو صدا در غرب راه انداخته، اما 
کسی به میلیون ها کودک یمنی که از گرسنگی 
و بیماری در حال مرگند، توجهی نمی کند. او 
به یکی از کودکان روی تخت بیمارستان اشاره 
می کند: »ببینید! فقط استخوان است. گوشتی 

به تنش نمانده.«
سفارت عربستان سعودی درباره سیاست های 
کشورش در یمن به خبرنگاران پاسخ نمی دهد، 
اما مسووالن سعودی در دفاع از خود می گویند 
موشک هایشان را به مواضع شورشیان شیعه 
حوثی پرتاب کرده اند و ادعا می کنند، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی تاکنون بیشترین 
کمک های بشردوستانه، یک میلیارد دالر کمک 

انسان دوستانه، را به یمن ارسال کرده اند. 
 همه این تالش ها و تالش های دیگر مانند 
ذخیره کردن 2میلیارد دالر در بانک مرکزی 
یمن برای تقویت پول ملی از سوی عربستان، 
درسایه حمالت و بمباران های نظامی و بلوکه 

کردن دستمزد یک میلیون یمنی که باعث افزایش 
قیمت مواد غذایی شده، رنگ می بازد.

از سوی دیگر، جنگی که برای تصرف حدیده 
در جریان است، راه های اصلی واردات به شمال 
یمن را بسته و 570هزار نفر را در خطر جدی 
می گوید:  لوکوک  است.  داده  قرار  گرسنگی 
»قحطی یمن بزرگ تر از هر قحطی است که 
ممکن است کارشناسی در طول عمر کاری 

خود دیده باشد.«
وقتی پسر علی جحاجی براثر گرسنگی دچار 
اسهال و استقراغ شد، پدر برای ماندن او به 
هر دری زد. بزرگان دهکده به او گفتند، برای 
خارج شدن خون سیاه از بدن پسرش، چوب 
سوزانی را روی سینه فرزندش بگذارد: »وقتی 
پسرتان بیمار است و پولی ندارید، هر حرفی 

را باور می کنید.«
در گذشته، بسیاری از مردان یمنی در عربستان 
کار می کردند و هرچند از سوی کارفرمایان 
سعودی زور می شنیدند، دستمزد آنها کفاف 
شروع  با  می داد.  را  یمن  در  خانواده  اداره 
جنگ در این کشور در سال 2015 میالدی 
افراد  این  این راه بسته شد و قطع دستمزد 
باعث شد دیگر نتوانند غذایی برای خانواده 
ترتیب، جنگ  این  به  کنند.  خود خریداری 
آنجا  به  حمالت  پای  که  مناطقی  در  حتی 

نرسیده، قربانی می گیرد.
منبع: نیویورک تایمز 

پاهاییبرایپناهجویانسوری
طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ماه اوت سال 2018 میالدی 4 میلیون پناهجو 
در ترکیه زندگی می کنند. برنامه موسوم به »ساخت پروتز«که در سال 2013 میالدی به ابتکار تعدادی از پزشکان 
سوری مقیم خارج از کشور راه افتاده، سعی می کند به کسانی که در جنگ داخلی سوریه دچار نقص عضو شده اند، 
کمک کند. شهر مرزی ریحانلی میزبان تعداد زیادی از پناهجویان سوری است. چند متر دورتر جنگی جریان دارد 
که به صحنه زورآزمایی قدرت های جهانی تبدیل شده است. کار حسام زینو مراقبت و کمک به هموطنانی است 
که دچار نقص عضو شده اند. حسام خود قربانی جنگ سوریه است؛  2 سال پیش زمانی که او به اینجا آمد دو 
پایش را در جنگ از دست داده بود. او می گوید:  »یادم می آید روز جمعه بود. همراه دوستانم در یک تظاهرات 
ضددولتی بودیم. با تانک یا بمب هدایت شونده به ما حمله کردند. همان موقع هر دو پایم را از دست دادم.« 
نیویورک تایمز منبع:   6سال از این اتفاق می گذرد. حسام امروز می تواند روی پای خودش بایستد.          

نسلجدیدآنتیبیوتیکهادرراههستند؟
داروشناسان توانسته اند نوع جدیدی آنتی بیوتیک  بسازند که مانند داستان اسطوره ای اسب تروآ، باکتری ها 
را اغوا می کند تا به آن اجازه ورود دهند و سپس آنها را نابود می کند. دانشمندان معتقدند نتایج اولیه 
تست این آنتی بیوتیک بسیار »امیدبخش« بوده است. این دارو که محصول شرکت داروسازی شیونگی 
است روی 448 نفر آزمایش شده و گزارش شده روی کسانی که به عفونت ادرار و کلیه دچار شده 
بودند، اثر درمانی داشته است. تحقیق درباره آنتی بیوتیک های جدید و موفق بسیار نادر است چرا که در 
سال های اخیر بسیاری از باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های رایج مقاوم شده اند و درمان بیماری های 
ناشی از آنها بسیار دشوار شده است. نتایج یک تحقیق درباره مقاوم شدن باکتری ها پیش بینی کرده با 
وضعیت موجود تا سال 2050 میالدی ساالنه 10 میلیون نفر جان خود را بر اثر ابتال به بیماری های 
نیویورک تایمز منبع:   ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک از دست خواهند داد.          

سوریه جهان

یمن

 مرجان 
یشایایی

نتایج مطالعه ای بزرگ در آمریکا نشان می دهد فعالیت 
منظم جسمی به مدت 45 دقیقه برای 3 تا 5 بار 
در هفته می تواند به بهبود سالمت روان کمک کند.

در این مطالعه یک میلیون و 200 هزار نفر میزان 
فعالیت جسمی و وضع روانی خود را برای یک 

دوره یک ماهه گزارش دادند.
»روزهای بد« کسانی که ورزش کردند در مقایسه 
با کسانی که ورزش نمی کردند به اندازه 1/5 روز 

در ماه کمتر بود.
نتایج این مطالعه نشان داد هرچند ورزش های جمعی، 
دوچرخه سواری و ایروبیک بیشترین تاثیر مثبت را 
داشته، اما انواع تحرک جسمی از جمله کار خانگی 
و رسیدگی به بچه ها، صرف نظر از سن یا جنسیت، 

باعث بهبود وضعیت روانی شده است.
این مطالعه که نتایج آن در نشریه »روان شناسی لنست« 
چاپ شده و در نوع خود بزرگ ترین تحقیق تا امروز 
است، تنها نگاه آماری به نتایج فعالیت جسمی افراد 
داشته و نمی تواند ثابت کند چگونه فعالیت جسمی 

علت مستقیم بهبود حال روانی بوده است.
تحقیقات قبلی درباره تاثیر ورزش بر سالمت روان 
به نتایج ضدونقیضی منجر شده بود. بعضی مطالعات 
حاکی از آن بود که بی تحرکی می تواند به وضع بد 
روانی منجر شود و همچنین از عوارض آن باشد.

عالوه بر تاثیر ورزش بر روان افراد، مطالعات نشان 
داد ورزش خطر بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت 
را کم می کند و به این ترتیب باعث بهبود سطح 

کیفیت زندگی می شود.
بزرگساالن شرکت کننده در این مطالعه گفتند به 
طور متوسط هر ماه 4-3 روز را در حال بد روانی 
سپری کردند. برای کسانی که از نظر فیزیکی فعال 

بودند این رقم 2 روز در ماه بود.
میان کسانی که از قبل دچار افسردگی بودند، ورزش 
ظاهرا تاثیر بیشتری داشت. این گروه ماهی 7 روز 
بد روانی سپری کردند، درحالی که  را در حال 
این رقم برای کسانی که ورزش نمی کردند ماهانه 

11 روز بود.
براساس این مطالعه دفعات و طول زمان فعالیت 
جسمی هم عوامل مهمی بودند و حالت ایده آل 
فعالیت30 تا 60 دقیقه یک روز در میان بود اما این 
مطالعه نتیجه گیری کرد که چیزی به نام »ورزش 
زیادی« هم وجود دارد. دکتر آدام چکرود، نویسنده 
این مقاله و استادیار روان شناسی در دانشگاه ییل 
هرچه  که  بودند  باور  این  بر  مردم  »قبال  گفت: 
بیشتر ورزش کنید، سالمت روانی شما بهتر است، 
اما مطالعه ما می گوید که چنین نیست. اگر بیش 
از  بیش  برای  یا  کنید  ماه ورزش  در  بار  از 23 
۹0 دقیقه ورزش کنید، به وضع بدتر روانی تان 
افزود: »تاثیر مثبت ورزش های  او  مرتبط است.« 
تیمی نشان می دهد فعالیت های ورزشی جمعی 
می تواند از انزوا بکاهد و برای استقامت روانی 

و کاهش افسردگی مفید باشد.«
منبع: فرانس پرس

دوران نوجوانی دوران سختی است و اگر دم دستت کمکی نداشته باشی، 
کمک گرفتن از سخت ترین کارهاست. برنامه می تو )MeeTwo( دقیقا به 
همین منظور ساخته شده: برای اینکه شاید کار نوجوانان را راحت تر کند، 
بلکه از پشت صفحه تلفن همراه راحت تر بتوانند مشکل شان را مطرح کنند.
کاربر می تو بدون اینکه معلوم شود کیست سوال هایش را می پرسد و از 
آدم های شبیه خودش یا دانشجویان رشته روان شناسی کمک می خواهد. 
حسن دانشجویان روان شناسی این است که در عین تخصص، کم سن اند و 
احتماال با نوجوان بهتر ارتباط برقرار می کنند. البته متخصصان دیگری هم 
هستند که پشت صحنه پاسخ ها را رصد می کنند. مشکالت عمده نوجوانانی 
که از این برنامه استفاده می کنند، چیست؟ سوزی گادسان، از بنیانگذاران این 
پروژه، می گوید: »مشکالت کاربران باتوجه به اینکه کجای سال باشیم، فرق 
می کند. مثال در دوران امتحانات استرس درس بیشتر است و در تعطیالت 

مشکالت خانوادگی«
آنچه در پی می آید روایت خانم گادسان از 5 مشکلی است که 5 هزار کاربر 

می تو )MeeTwo( در ماه اوت امسال بیشتر طرح کرده اند.

خانواده - ۱۰۵۵ پرسش
مشکالت خانواده بسیار مهم است و جالب اینکه خانواده ها اغلب تمایل 
ندارند به آن بپردازند. بسیاری از پرسش هایی که نوجوانان در مورد خانواده 
روی برنامه طرح می کنند، به درگیری های خانوادگی مربوط می شود؛ از آزار 

بچه ها گرفته تا ارتباط مادر و پدر با یک فرد دیگر.
از موارد دیگر، خانواده هایی با نامادری یا ناپدری است. بچه هایی که از 

سوی خواهر و برادر ناتنی آزار می بینند.
مشکل فراوان دیگر، فشار خانواده روی نوجوان به خاطر درس و مدرسه 

است. این مساله در دوران امتحانات شدیدتر می شود.
مرفه تماس می گیرد  از خانواده ای  نوجوان  پیش می آید که  نیز  مواردی 

و می گوید احساس بدبختی می کند و پدر و مادر به او توجه نمی کنند.
خاطر درس و مدرسه از مشکالت نوجوانان است

دوستان - ۱۰33 پرسش
رابطه های نزدیک دوستی روی شخصیت نوجوان بیش از معلم یا پدر 
و مادر اثر می گذارد. دوست ها مثل یک شبکه حمایتی عمل می کنند، اما 

همین دوست ها گاهی منبع تنش و استرس شدید می شوند.
این مساله به ویژه بین دختران حادتر است. بسیار پیش می آید که ترکیب 
دوست ها عوض می شود و بعضی بچه ها تک می افتند یا از گروه بیرون 

می مانند.
البته خجالتی بودن هم روی این ماجرا اثر دارد. در دوران نوجوانی تاثیرش 

هزار برابر می شود.
هیچ کس نمی داند عادی بودن یعنی چه. خیلی ها می خواهند بدانند واقعا 
عجیب  وغریب اند یا نه. وقتی به آنها می گویی عادی اند، حال شان بهتر و 

مشکل شان خفیف تر می شود.

رابطه جنسی - ۹۴۷ پرسش
من در نشریات در مورد روابط خاص و مسائل جنسی می نویسم. گاهی از 

سطح ناآگاهی نوجوانان و سوال هایی که می پرسند، حیرت می کنم.
مثال اولین بار که عادت ماهانه می شوند، سوال هایی می کنند یا می پرسند 
خودارضایی یعنی چه؟ پرسش های ساده ای که گاهی پدر و مادرها دوست 

ندارند جواب بدهند و از معلم هم نمی شود پرسید.
البته سوال های پیچیده تر در مورد جنسیت، میل جنسی و گرایش جنسی هم 
پیش می آید، به خصوص در سال های اخیر این مسائل بیشتر مطرح می شود 
اما در این موارد هم خیلی ها صرفا می خواهند بدانند عادی اند یا نه؟ بعضی ها 
هم کمک می خواهند چون تحت فشارند که کاری که دوست ندارند بکنند.

مدرسه - ۷۰۹ پرسش
طبعا مشکالت مربوط به مدرسه با مشکالت دوستان و خانواده همپوشانی 
دارد ولی سوال در مورد استرس دوران امتحانات هم زیاد دریافت می کنیم.
نکته اینجاست که استرس مختص امتحان آخر سال نیست. بچه ها مدام تحت 
فشار امتحان های مختلف  هستند. بچه هایی که درس شان خوب است، با 
امتحان ها مشکلی ندارند، ولی آنها که ضعیف ترند، برای هر امتحان اضطراب 
دارند و می ترسند نمره قبولی نیاورند.  متاسفانه این ترس از شکست در درس 

عموما با موفقیت در زمینه های دیگر مثل ورزش و هنر جبران نمی شود.

اضطراب - ۶3۹ پرسش
موارد اضطراب، دلشوره و وحشت زدگی )حمله پانیک( هم زیاد داریم.

بدیهی است مساله اضطراب مرتبط با خانواده، دوستان و مدرسه وجود 
دارد و جدی است. در بسیاری موارد، بچه ها دلیل خاصی برای اضطراب 

ذکر نمی کنند و صرفا می گویند مضطربند.
منبع: رویترز

تحرکمنظمجسمی
بهبهبودسالمتروانیکمکمیکند
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