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سرپرست وزارت بهداشت در نشست مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی؛

سعید نمکی  گفت: »قرار نبود به میدان مین سالمت بیایم زیرا از افتادن به ورطه ای 
که در آن خیلی اوضاع واحوال را خوش نمی دیدم، تردید داشتم. بااین حال مشیت 

الهی بود و توفیق یافتم که در این عرصه در خدمت مردم باشم.«



سرپرست وزارت بهداشت با اشاره به تخریب هایی 
که جامعه پزشکی را هدف قرار داده است، گفت: »با 
تمام قدرت می ایستم تا کسی خارج از عرصه سالمت 
به همکاران من کوچک ترین توهینی نکند، اما شما 
هم باید به ما کمک کنید تا اگر لکه ناپاکی در حرفه 

و جامعه پزشکی هست، خودمان آن را پاک کنیم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در نهمین نشست مجمع 
انجمن های علمی گروه پزشکی گفت: »اعتقاد من به 
انجمن های علمی زبانی نیست بلکه با این نگاه بزرگ 
شده ام که قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره 
و دریا، دریاست.« وی با بیان اینکه انسان توسعه یافته از 
خرد جمعی به عنوان یکی از اهرم های زندگی استفاده 
می کند، به اهمیت انجمن های علمی گروه پزشکی در 
پیشبرد برنامه های نظام سالمت، گفت: »هر وزیری یا 
برای  علمی  انجمن های  از ظرفیت  که  تصمیم گیری 
سیاست گذاری های کالن ملی استفاده نکند، به بیراهه 
رفته و من امیدوارم بتوانم بعد از تأیید مجلس به عنوان 
وزیر بهداشت در ساختار و اتاق فکر وزارت بهداشت 
»برنامه  داد:  ادامه  وی  کنم.«  استفاده  ظرفیت  این  از 
وزارت بهداشت را بلند پروازانه نوشتم اما این برنامه 

با همکاری انجمن های علمی واقع بینانه می شود.«
نمکی با اشاره به دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه 
سالمت، گفت: »باید از همه کسانی که طی سال های 
انقالب به عنوان وزیر پرچم دار حوزه سالمت بودند، 
قدردانی کرد؛ چراکه می بینیم که پیشرفت های حوزه 
سالمت از همه عرصه ها چشمگیرتر بوده است. ما در 
عرصه سالمت و بعد از انقالب با ۵ دالر بچه هایمان 
را علیه شش بیماری مهلک و مسری واکسینه کردیم. 
خانه های  در  ارائه خدمات  نظام  توسعه  با  همچنین 
بهداشت و تمرکز بر دو گروه آسیب پذیر کودکان و 
زنان، نتایج خوبی گرفتیم. حال امروز با چالش جدی به 
نام بیماری های غیرواگیر در نظام سالمت طرفیم. باید 
بدانیم که وزارت بهداشت به تنهایی قادر به کنترل این 
بیماری ها نیست و باید از مشارکت همه به خصوص 

انجمن های علمی کمک بگیرد.«

قرار نبود به میدان مین سالمت بیایم
نمکی با بیان اینکه در همه عرصه های سالمت علی رغم 
داریم،  هم  فراوانی  چالش های  همچنان  دستاوردها، 
گفت: »من هم قرار نبود به این میدان مین بیایم زیرا 
از افتادن به ورطه ای که در آن خیلی اوضاع واحوال 
بااین حال مشیت  داشتم.  تردید  نمی دیدم،  را خوش 
الهی بود و توفیق یافتم که در این عرصه در خدمت 
مردم باشم.«  سرپرست وزارت بهداشت با بیان اینکه 
طرح تحول سالمت یکی از دغدغه ها است، گفت: 
»این طرح دستاوردهای مهمی به ویژه برای فرودستان 
در زمینه حمایت از هزینه های درمانیشان داشت و به 
بیماران خاص و صعب العالج کمک کرد و ماندگاری 

و مقیمی طبیب را در نقاط دورافتاده ممکن کرد.«
نمکی با بیان اینکه طرح تحول با دو مشکل اساسی مواجه 
است، ادامه داد: »گره نخوردن طرح تحول سالمت به 
منابع پایدار مالی برای ادامه حیات و توزیع ناعادالنه و 
غیرمنطقی منابع در بعضی محل ها از مشکالت اساسی 
یکی  ازاین رو  است.  محسوب  تحول سالمت  طرح 
از مأموریت های معاون درمان وزارتخانه را تشکیل 
کمیته ای با حضور انجمن های علمی برای برنامه ریزی 
در حوزه کالن نظام سالمت و طرح تحول سالمت 
انتقاد  اعالم کرده ایم.« سرپرست وزارت بهداشت با 
از بیمه رایگان ۵.۵ میلیون نفر در کشور که توان مالی 
برای پرداخت هزینه های درمان داشتند، گفت: »ما باید 
بیشترین خدمات را برای فرودستان ارائه بدهیم و کمتر 
به افراد توانمند خدمات رایگان بدهیم زیرا در هیچ 
جای دنیا خدمات درمانی برای همه رایگان نیست. 
درعین حال ما باید به سمت ایجاد زیرساخت هایی چون 
پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سالمت 
برویم و نظام پرداخت معیوبمان را اصالح کنیم تا طبیب 
ما دو سال معطل پرداخت معوقات خود نباشد.« وی 
همچنین به وضعیت آموزش پزشکی اشاره و اظهار 
کرد: »فارغ التحصیالن ما جامعه نگر تربیت نمی شوند و 
هنوز بین دانشگاه و جامعه دیوارهای بتنی است. هنوز 
مهارت های ارائه خدمت به مردم را به دانشجویانمان 
یاد نمی دهیم و دانش آموختگان  ما تک بعدی تربیت 
می شوند. در گذشته طبیبان ما حکیم بودند، طبیبی که 
حکمت، عرفان و عشق به مردم را آموخت، حکیم 

است، اما ما امروز حکیم تربیت نمی کنیم.«
نمکی با بیان اینکه ما در حوزه پژوهش هم جزیره ای 
عمل می کنیم، افزود: »ما به اندازه یک قاره امکانات 
داریم اما به اندازه یک شهر هم از امکاناتمان استفاده 
نمی کنیم. هنوز اولویت های پژوهشی  ما حل معضالت 
نظام ارائه خدمت نیست. حال انجمن های علمی باید 

اولویت های تحقیقاتی نظام سالمت را تعیین کنند.«
بهداشت  حوزه  در  »درعین حال  کرد:  تأکید  نمکی 

غیرواگیر  بیماری های  عدیده ای چون  هم مشکالت 
و بهداشت روان داریم و در آینده هم با سالخوردگان 
پرهزینه مواجه خواهیم بود. در حوزه سالمت مردان 
هم ضعف های عمیق فرهنگی داریم؛ به طوری که مردان 
نان آوران  که  می بینیم  و  برای چکاب می روند  کمتر 
خانه ناگهان فرو می ریزند. مشکالت حاشیه شهرها که 
زیرپوست شهر هستند نیز گریبان گیر سالمت می شوند.«

صنعت دارو در حال فروپاشی است
وی همچنین به مشکالت صنعت دارو اشاره کرد و 
گفت: »در عرصه دارو مشکالت زیادی داریم، صنعت 
می شود  لگدمال  و  است  فروپاشی  حال  در  داروی 
به طوری که ۹۷ درصد داروی تولید داخل ما ۵۵۰ میلیون 
دالر ارزبری داشته، اما سه درصد داروی وارداتی یک 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ارز می برد. باید درب ها را 
به روی صنعت دارو باز کنیم، باید استانداردها را هم 
رعایت کنیم، اما این قدر به پای صنعت دارو نپیچید.«
نمکی با بیان اینکه ما برای حل این چالش ها نیازمند 
حضور انجمن ها هستیم، گفت: »من به تنهایی نمی توانم 
این چالش ها را رفع کنم؛ بنابراین امروز زمان وفاق 
ملی و کنار هم بودن است.« نمکی در ادامه درباره 
تخریب هایی که جامعه پزشکی را هدف قرار داده 
است، گفت: »من با تمام قدرت می ایستم تا کسی در 
خارج از عرصه سالمت، به همکاران من کوچک ترین 
کنید  کمک  ما  به  باید  هم  شما  اما  نکند،  توهینی 
پزشکی هست،  و جامعه  در حرفه  ناپاکی  لکه  اگر 
خودمان آن را پاک کنیم.« وی ادامه داد: »من به عنوان 
سکان دار سالمت، نمی توانم نسبت به حقوق مردم 
پیام را بدهیم که خودمان  این  باید  باشم و  بی اعتنا 
پزشکی هستیم.  در حرفه  پاکیزگی  اصلی  داوطلبان 
در این صورت محکم در برابر هر تعرضی به درون 

حرفه پزشکی می ایستم.«

با مالیات مشکل حل می شود
گروه  علمی  انجمن های  مجمع  رئیس  فاضل،  ایرج 
پزشکی در نهمین نشست کارشناسی مجمع انجمن های 
گروه پزشکی با اشاره به اهداف تشکیل این مجمع 
که ایجاد وفاق و دوستی و همیاری بین افراد حرفه 
اهداف  از  دیگر  »یکی  گفت:  است،  بوده  پزشکی 
است.  بوده  حرفه  علمی  ارتقا  مجمع  این  تشکیل 
مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی تشکیل شد تا 
بتوانیم در کنار یکدیگر به معرفی این حرفه بپردازیم.«
فاضل ارتباط با تصمیم گیران حوزه سالمت را یکی 
دیگر از اهداف تشکیل مجمع عنوان کرد و افزود: »ما 
تالش می کنیم تا از طریق تعامل با وزارت بهداشت 
بتوانیم نسبت به بهبود وضعیت حوزه سالمت کشور 
کمک کنیم. البته در حال حاضر با چالش های بزرگی 
در حوزه درمان کشور مواجه هستیم. درمان کشور 
در بخش خصوصی یا دولتی وضع مطلوبی ندارد و 

باید نگاه تازه ای به این حوزه داشت.«
رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی با تأکید 
بر اینکه بخش خصوصی رقیب بخش دولتی نیست، 
تصریح کرد: »آنچه مسلم است در حوزه درمان با این 
روش که جلو رفته ایم خیلی موفق نبوده ایم.« وی بخش 
خصوصی و دولتی را مکمل یکدیگر در حوزه درمان 
دانست و افزود: »اینکه تعرفه های عجیب وغریب به 
جامعه پزشکی تحمیل کنیم به جایی نمی رسیم. پیشنهاد 
ما به مسئوالن جدید وزارت بهداشت این است که 
به عهده سازمان  تعرفه گذاری بخش خصوصی را 
نظام پزشکی بگذارند تا مشکالت بیمارستان ها رفع 
شود.« فاضل با بیان اینکه جامعه پزشکی از دو طرف 
در حال صدمه خوردن است، افزود: »یکی اینکه گفته 
می شود رشته پزشکی پول ساز است و دیگری اینکه 
در حال حاضر اکثریت جامعه پزشکی زیرخط فقر 
قرار دارند و فقط عده ای هستند که دراین بین از این 

حرفه و رشته سوءاستفاده می کنند.«
رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ادامه 
داد: »البته می توان با مالیات مشکل سوءاستفاده در 
پزشکی را حل کرد. درعین حال درست نیست که یک 
پزشک تمام عمر تحصیل کند و بعد با فقر زندگی 
کند.« فاضل ه به موضوع بودجه سالمت هم اشاره 
کرد و افزود: »مراجعات بی ثمر، اقالم دارویی که در 
نسخه ها نوشته می شود و تجویز تصویربرداری های 
پزشکی بیهوده باعث شده ما شاهد افزایش هزینه ها 

در نظام سالمت باشیم.«

آسیب جامعه پزشکی به سالمت مردم لطمه 
می زند

محمدرضا ظفرقندی، سرپرست سازمان نظام پزشکی 
موضوعات  و  مبانی  به  اشاره  با  مراسم  این  در  هم 
مختلفی که پیرامون ارتباط بین جامعه پزشکی و حوزه 
سالمت وجود دارد، اظهار داشت: »حفظ منزلت و 
سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی، حمایت از برنامه های 
تثبیت جایگاه واالی اخالق  تبیین و  سالمت محور، 
حرفه ای، مبارزه با تهدید و تخریب جامعه پزشکی 
و همچنین تعامل مثبت با وزارت بهداشت برای حل 
مشکالت از مهم ترین احداث مجمع انجمن های علمی 

گروه پزشکی ایران است.«
پزشکی  جامعه  بدنه  جایگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اظهار  پزشکی  نظام  سازمان  اصلی  نیروی  عنوان  با 
داشت: »منزلت حرفه پزشکی دست خود ما است. 
اگر عملکرد خوبی داشته بابشم این منزلت باال می رود 
اگر یک تخلف عمده ای رخ دهد جایگاه حرفه  و 
پزشکی پایین می آید.« وی با اعالم آمادگی سازمان 
بیرونی  برای یک تالش  نظام پزشکی در همکاری 
و پاالیش درونی افزود: »جامعه پزشکی به رغم همه 
تهدیدها و تخریب ها همچنان در رتبه سوم در بین 

۲۰ رتبه جایگاه اجتماعی جامعه قرار دارد.« 
ظفرقندی با تأکید بر حفظ منزلت حرفه پزشکی تصریح 
کرد: »جامعه پزشکی از هر حرکت مثبتی که در حوزه 
سالمت انجام شود حمایت می کند.« وی با اشاره به 
»سازماندهی  داشت:  اظهار  اخالق حرفه ای  اهمیت 
اصلی اخالق حرفه ای در دست انجمن ها است. اگر 
را  حرفه ای  اخالق  اینکه  یعنی  می بینیم  آسیب  ما 
رعایت نمی کنیم. پس وظیفه ما است که در جایگاه 
واالی اخالق حرفه ای نقش خودمان را ایفا کنیم.« 

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه حرکت 
سازماندهی شده ای برای کاهش اعتماد عمومی حرفه 
پزشکی آغاز شده است، تأکید کرد: »وظیفه ما است 
در بحث تهدید و تخریب جامعه پزشکی، خط قرمزی 
داشته باشیم. چون این تهدید و تخریب ها به سرمایه 
اجتماعی آسیب می زند و در نتیجه باعث لطمه زدن 

به سالمت مردم می شود.«
سرپرست سازمان نظام پزشکی با عنوان این مطلب 
که ما در بحث استفاده از کارت خوان در مطب ها 
قانون  ما  »مشکل  داشت:  اظهار  نداریم،  مشکلی 
است که می گوید تصمیم گیری برای این موضوع بر 
عهده سازمان امور مالیاتی است درحالی که کمیسیون 
در  خودش  قانون  با  که  داده  انجام  حرکتی  تلفیق 

است.« تناقض 

بررسی برنامه های سعید نمکی
 در نشست فراکسیون مستقلین

وزیر پیشنهادی بهداشت با حضور در جمع اعضای فراکسیون 
این  تصدی  برای  خود  برنامه های  تشریح  به  مجلس  مستقلین 

وزارتخانه خواهد پرداخت.
مهرداد الهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس در گفت وگو 
با ایسنا، گفت: »جلسه فراکسیون مستقلین والیی صبح یکشنبه با 
حضور دکتر نمکی وزیر پیشنهادی بهداشت در محل کمیسیون 

اصل ۹۰ مجلس برگزار می شود.
با وزیر پیشنهادی  به گفته وی، این فراکسیون پس از نشست 

بهداشت،  نظر خود را در این رابطه اعالم خواهد کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: 

عملکرد مثبت و منفی نمکی،
به حساب نوبخت نوشته می شود

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حواشی رفتن 
قاضی زاده هاشمی و آمدن سعید نمکی، گفت: »به آقای نوبخت گفتم که 
نکات مثبت عملکرد آقای نمکی و احیاناً مشکالت پیش روی او همه 
به حساب آقای نوبخت نوشته می شود. لذا الزم است کمک های الزم 

صورت گیرد که البته ایشان هم قول کمک دادند.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، حسینعلی شهریاری با بیان اینکه 
»نظر ما نسبت به حضور آقای نمکی در وزارت بهداشت و درمان 
مثبت است«، گفت: »مطمئن هستم آقای نمکی می تواند با کمک 
مجلس قانون برنامه ششم در حوزه سالمت را به بهترین شکل 
اجرا کند.« وی اظهار کرد: »آقای نمکی سابقه ریاست در دانشگاه 
و معاونت وزیر بهداشت را داشته است. همچنین معاون اجتماعی 
سازمان برنامه و بودجه بوده و به طور کلی فردی پاکدست، سالم و 
از جنس مردم محسوب می شود. مطمئن هستم آقای نمکی با کمک 
مجلس و کمیسیون بهداشت می تواند مواد قانون برنامه ششم در 

حوزه سالمت را به خوبی اجرایی کند.« 
شهریاری با اشاره به حواشی رفتن قاضی زاده هاشمی و آمدن نمکی، 
گفت: »به آقای نوبخت گفتم که نکات مثبت عملکرد آقای نمکی 
و احیاناً مشکالت پیش روی او همه به حساب آقای نوبخت نوشته 
می شود. لذا الزم است کمک های الزم صورت گیرد که البته ایشان 

هم قول کمک دادند.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه »اهتمام 
آقای نمکی برای اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع بسیار 
خوب است«، گفت: »اجرای پزشک خانواده به معنای رضایتمندی 
مردم نیست اما تنها راه استقرار عدالت در سیستم سالمت محسوب 
می شود. این کار سختی است که اجرای آن چند سال طول می کشد. 
مهم آن است که هر چه سریع تر شروع شود که آقای نمکی در این 

باره عزم جدی دارد.«

قربانی، عضو کمیسیون بهداشت تاکید کرد

درمان رایگان بیماران صعب العالج
نیازمند تزریق منابع مالی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه برخی از 
بیماران صعب العالج برای طی پروسه درمانی شان فرش زیر پایشان 
را می فروشند، گفت: »تامین ۱۰۰ درصدی هزینه های بیماران صعب 
 العالج و سرطانی نیازمند تزریق منابع مالی به وزارت بهداشت و درمان 

است.«
محمد حسین قربانی درباره وضعیت بیماران صعب العالج در کشور، 
گفت: »پوشش ۱۰۰ درصدی هزینه های بیماران صعب العالج نیازمند 
تزریق بودجه به وزارت بهداشت و درمان است زیرا منابع مالی در 
حوزه بهداشت و درمان محدود است.« نماینده مردم آستانه اشرفیه 
با بیان اینکه دغدغه های بیماران صعب العالج در حوزه بهداشت و 
درمان بسیار جدی است تصریح کرد: »ما اگر بطور واقع بینانه به دنبال 
تامین صد درصدی هزینه های درمان بیماران صعب العالج هستیم، 
الزامی است که فکری برای  رفع محدویت های منابع مالی در وزارت 

بهداشت و درمان کنیم.« 
قربانی افزود: »طرح تحول سالمت به عنوان طرحی کاربردی به نوعی 
هزینه های درمان را به نحو اصولی کاهش  داده است بنابراین می بایست 
طرح مذکور در  حوزه بهداشت و سالمت  به نحو شایان و اصولی 
مورد حمایت قرار  گیرد.« وی ادامه داد: »برای برداشتن فشارهای 
اقتصادی از بیماران بویژه صعب العالج بهترین گزینه افزایش منابع 
مالی وزارت بهداشت و درمان است و از  همین رو نمی توان کتمان 
کرد با توجه به تالش های صورت گرفته برای کاهش هزینه های درمان 
بیماران صعب العالج بازهم بیماران در فشارهای اقتصادی قرار دارند.« 
قربانی افزود: »حوزه بهداشت وسالمت جزء رکن های اساسی در افزایش 
سرانه سالمت جامعه تلقی می شود بنابراین باید برنامه ریزی اصولی و 
حمایتی وزارت بهداشت و درمان را از منظر وضعیت بودجه ای یاری 
داد تا بتوان سرانه سالمت جامعه را نیز ارتقا داد.« عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس یادآورشد: »برخی  از بیماران صعب العالج 
برای طی پروسه درمانی شان فرش زیر پایشان را می فروشند البته 
با توجه به حمایت های انجام شده  از بیماران این نوع موارد اندک  
است اما باید گفت طرح تحول سالمت نیز  توانسته است، بسیاری 

از مشکالت هزینه ای در  حوزه درمان را نیز  کاهش دهد.«

خانه ملت
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سرپرست وزارت بهداشت در نشست مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی؛

نمی گذارم کسی به همکارانم توهین کند

غوغاساالری با طرح تحول سالمت
علی نوبخت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در نشست مجمع انجمن های علمی گروه 
پزشکی در سالن دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: »طرح تحول سالمت، یک 
هدف مقدس دارد که همه ما به عنوان جامعه پزشکی، برای آن قسم خورده ایم که یار بیماران باشیم.« 

وی افزود: »ما قسم خورده ایم که کمر بیماران زیر بار سنگین مخارج درمانی خم نشود.«
عضو هیئت مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی با انتقاد از غوغاساالری در وزارت بهداشت 
تحت پوشش طرح تحول سالمت، افزود: »قرار نبود تمام مسائل سالمت کشور تحت تأثیر این طرح 
قرار بگیرد. امروز با اجرای این طرح همه مشکالت بر سر دانشگاه ها ریخته شد و دانشگاه ها به روزی 

افتاده اند که برای هزینه های خود دست خود را به سمت همه دراز می کنند.«
نوبخت با تأکید بر اجرای قانون در وزارت بهداشت، تصریح کرد: »متأسفانه قانون اجرا نشده، در 
حالی که تکالیف در حوزه سالمت بسیار روشن است.« وی ادامه داد: »اگر قانون در برنامه های سالمت 

اجرا شود، صرفه جویی بودجه ای هم حاصل خواهد شد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این مطلب که کمبود بودجه در سالمت وجود 
ندارد، افزود: »تنها دستگاهی که توانسته ۱۱۰ درصد تخصیص بودجه داشته باشد، وزارت بهداشت 
است.« نوبخت اظهار داشت: »اگر برنامه پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سالمت و نظام ارجاع، 

اجرا شود، همین بودجه جواب می دهد.«
وی در ادامه با خطاب قرار دادن سرپرست وزارت بهداشت، گفت: »برای یکبار هم که شده موضوع 
تعرفه ها برای همیشه حل شود.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: »وزارت بهداشت، 

بدون همکاری انجمن های علمی گروه پزشکی و سازمان نظام پزشکی، راه به جایی نخواهد برد.«
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وزارت بهداشت هشدار داد

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن هشدار 
نسبت به عوارض استفاده از نمک دریا، گفت: »چندی 
است که تبلیغات گسترده و بی اساس در خصوص استفاده 
از نمک دریا توسط عده ای سودجو و مردم فریب ارائه 
می شود و مردم را تشویق به خرید و مصرف نمکی می کنند 

که قابل مصرف خوراکی نیست.«
به گزارش سپید، زهرا عبدالهی با بیان این مطلب، گفت: 
»این افراد نه تنها سالمت مردم کشور را به خطر انداخته بلکه 
موجب برگشت مشکل گواتر، تولد نوزادان با ناهنجاری های 
مادرزادی وبسیاری پیامدهای زیانبار بهداشتی خواهند بود.«

نمکدریاسرطانزاست
وی افزود: »نمک دریا نمکی است تصفیه نشده که 
دارای انواع ناخالصی ها ازجمله فلزات سنگین است که 
خطر سرطان زایی آنها به اثبات رسیده است. عالوه بر 
داشتنن ناخالصی ها، نمک دریا دارای میزان کم ید و یا 
حتی فاقد ید است که نیاز روزانه به ید را تأمین نمی کند.«
وی بیان داشت: »وجود این ناخالصی ها در نمک دریا 
می تواند منجر به بروز عوارض نامطلوب در اندام های 
گوارشی، کلیوی و کبدی شده و در مواردی ایجاد مسمومیت 
کند. حتی ممانعت در جذب آهن موجود در وعده غذایی 
و در نتیجه ابتالء به کم خونی ناشی از کمبود آهن شود.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر در کشور ما واحدهای 
تولید کننده نمک با تجهیز سیستم تصفیه توانسته اند با 
روش تبلور مجدد )کریستالیزاسیون مجدد( ناخالصی های 
محلول و نامحلول موجود در نمک را حذف کنند و نمکی 
کاماًل بهداشتی تحت نام »نمک تصفیه شده« تبلور مجدد 

را تولید و عرضه کنند.«

تهدیدسالمت۱.۵میلیاردانسانباکمبودید
وی با اشاره به اینکه اختالالت ناشی از کمبود ید زندگی 
1.۵ میلیارد انسان خصوصاً ساکنان مناطقی که ید خاک آن 
ناچیز است را تهدید می کند، گفت: »بیش از ۶۵ میلیون نفر 
در جهان فقط از گواتر رنج می کشند و دو میلیون نفر هم 
دچار اختالالت ذهنی به دلیل کاهش شدید IQ هستند.«
وی افزود: »در نتیجه با کاهش توانمندی های ذهنی و 
ناتوانی در کسب مهارت های پیچیده در جوامعی که شیوع 
کمبود ید باالست، روند توسعه کشورها به مخاطره می افتد. 
تردیدی نیست که عوارض ناشی از کمبود ید، مانع بزرگی 
در راه توسعه و تکامل مردم جهان فراهم می کند. پیامدهای 

زیانبار بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی کمبود ید ضرورت و 
اهمیت پیشگیری از آن را بیش از پیش جلوه گر می سازد.«

بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، وی افزود: »اهمیت پیشگیری و کنترل عوارض 
IDD در سی و نهمین اجالس سازمان جهانی بهداشت 
در سال 198۶ مورد تاکید قرار گرفت و این سازمان حذف 
کامل اختالالت ناشی از کمبود ید را تا سال ۲۰۰۰ در 
رأس فعالیت های پیشگیری از کمبود ریزمغذی ها قرار داد.«
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تصریح 
کرد: »پیشگیری از کمبود ید منجر به ارتقای سطح سالمت، 
افزایش توان یادگیری، بهبود کیفیت زندگی و افزایش 
خالقیت و تولید در میلیون ها انسانی می شود که در حال 

حاضر در مناطق کمبود ید زندگی می کنند.«
وی هشدار داد: »کمبود ید یک عامل خطر برای رشد و 
توسعه کشورها به حساب می آید؛ سقط جنین، تولد نوزاد 

مرده، ناباروری، ناهنجاری های مادرزادی، عقب ماندگی 
ذهنی، افزایش مرگ و میر نوزادان و شیرخواران، کر و اللی، 
کاهش بهره هوشی کودکان تا 13.۵ امتیاز، کاهش قدرت 
یادگیری و افت تحصیلی می تواند تحت تأثیر ناکافی بودن 
تولید هورمون های تیروئید در بدن به دلیل کمبود ید به وجود 
آید و نهایتاً روند توسعه کشور بدلیل ناتوانمندی های ذهنی 

و جسمی ناشی از کمبود ید به مخاطره افتد.«
وی گفت: »تا دو دهه قبل، ایران در بین کشورهای 
دچار کمبود شدید ید قرار داشت که با تشکیل کمیته 
کشوری مبارزه با عوارض ناشی از کمبود ید در سال 
13۶8 و اجرای بررسی سریع گواتر در کلیه استان های 
کشور، تهیه و توزیع نمک یددار در سطح جامعه، به عنوان 
استراتژی اصلی مبارزه با این اختالالت انتخاب و تالش 

برای یددار کردن نمک های یددار آغاز شد.«
مدیترانه  کشورهای  بین  در  »ایران  افزود:  عبداللهی 

شرقی، اولین کشوری بود که اقدام به بررسی کشوری 
گواتر و تولید و توزیع نمک یددار در سطح جامعه کرد 
و به موفقیت های چشمگیری نیز در طی دهه گذشته در 
زمینه مبارزه با اختالالت ناشی از کمبود ید دست یافته و 
به عنوان کشور عاری از اختالالت ناشی از کمبود ید در 

منطقه شناخته شده است.«
وی اضافه کرد: »به دنبال اقدامات وزارت بهداشت و 
افزودن ید به نمک های خوراکی شیوع گواتر از حدود 
7۰ درصد در سال 13۶8 به ۶.۵ درصد کاهش یافته است 
که به معنی کاهش حدود 9۰ درصدی در شیوع گواتر به 

عنوان عالمت بارز کمبود ید شده است.«
وی خاطر نشان کرد: »در مناطقی که آب و خاک فقیر 
از ید هستند، محصوالت غذایی نیز ید کافی ندارند. لذا 
مطمئن ترین و ارزان ترین راه برای تأمین ید مورد نیاز بدن 

استفاده از نمک های یددار تصفیه شده است.«

رئیس انجمن داروسازان ایران در بیان ویژگی های وزیر پیشنهادی بهداشت 
گفت: »با توجه به روحیه تعاملی دکتر نمکی با بخش های مختلف و پرهیز 

ایشان از تصمیم گیری های فردمحور و سلیقه ای، در کنار تأکیدی که ایشان 
بر بهره برداری از ظرفیت تشکل ها و انجمن های مرتبط دارند، امیدواریم با 

رأی باال به عنوان وزیر بهداشت انتخاب شوند.«
محمدباقر ضیا در گفت و گو با سپید اظهار داشت: »طرح تحول سالمت، 
علی رغم اینکه اهداف ارزشمند و مفیدی را برای جامعه دنبال می کرد ولی 
در طول اجرا، به دلیل عدم پیش بینی منابع مالی پایدار برای آن و عدم نظام 
بخشی به هزینه ها، دچار مشکالت و دست اندازهایی شد و فشار بسیار 

زیادی را بر بخش های مختلف ازجمله داروسازان وارد کرد.«
وی افزود: »بی شک ادامه خدمات رسانی به مردم بر اساس آن، نیازمند 
بازبینی درست و واقع گرایانه مبتنی بر اصول اقتصادی و برنامه ریزی مالی 
است.« ضیا تأکید کرد: »وضعیت نظام بهداشت و درمان در طول سال های 
اخیر، به روشنی بیانگر آن است که نیازمند رهایی از نگاه های جزیره ای 
مالی و  نظام بخشی  به سمت  از گذشته  بیش  باید  و  و تک بعدی است 

بودجه ای حرکت کند.«

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: »دکتر نمکی به عنوان مردی که 
به مسائل بودجه ای و اقتصاد حوزه سالمت آگاهي دارد و تجربه ایشان در 
سازمان برنامه وبودجه نیز شاهدی بر این مدعا است، قطعًا می تواند کمک 

فراوانی به رفع مشکالت و گلوگاه های موجود کند.«
ضیا افزود: »با توجه به روحیه تعاملی ایشان با بخش های مختلف و 
همچنین پرهیز ایشان از تصمیم گیری های فرد محور و سلیقه ای، در کنار 
تأکیدی که ایشان بر بهره برداری از ظرفیت تشکل ها و انجمن های مرتبط 

دارند، امیدواریم با رأی باال به عنوان وزیر بهداشت انتخاب شوند.«
رئیس انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: »برنامه هایی که دکتر نمکی در 
روزهای اخیر منتشر کرده اند، همسو با نیازمندهای کشور در حوزه بهداشت 
و درمان است و داروسازان امیدوارند ایشان به عنوان وزیر بهداشت، بتوانند 
عالوه بر ارتقای وضعیت بهداشت و درمان کشورمان، نقش بسزایی در 
تقویت نظام دارویی کشور و رفع معضالتی که پیش روی داروسازان قرار 

گرفته، ایفا کنند.«

حمایترئیسانجمنداروسازانایرانازوزیرپیشنهادیبهداشت

خبــر

راهانـدازیخـطتـولیـد
داروهایبیمارانصعبالعالجدرالبرز

خط تولید دو داروی مورد نیاز بیماران سرطان، هموفیلی و ام اس 
در البرز راه اندازی شد.

این داروها که  تولید  ایسنا، خط  از  نقل  به  به گزارش سپید 
با حضور وزیر  ام اس است  بیماران سرطانی، هموفیلی و  ویژه 
صنعت، معدن و تجارت در شرکت آریوژن فارمد راه اندازی شد.
وزیر صنعت در حاشیه راه اندازی این خطوط تولید دارو اظهار 
کرد: »خوشبختانه امروز جوانان این مرزوبوم با اراده و انگیزه به 

دستاوردهای بزرگی در حوزه دانش و فناوری دست یافته اند.«
رضا رحمانی افزود: »راه اندازی این خط تولید نمونه بارزی 
تولید،  انقالب در مسیر  پیشرفت جوانانی است ک در سایه  از 
صادرات و رفع وابستگی گام برداشته اند و در حوزه تولید داروهای 
استراتژیک نیاز کشور را تأمین می کنند.« وی بیان کرد: »البرز یکی 
از استان های برتر کشور در حوزه صنعت به ویژه صنعت دانش بنیان 
است، پیشرفت صنعت توأم با فناوری قطعًا زمینه پیشرفت و توسعه 
اقتصادی کشور را فراهم می کند که این استان در جهت تحقق این 

هدف تاکنون توانسته به موفقیت های بسیاری دست پیدا کند.«
در ادامه مدیرعامل شرکت تولیدکننده این داروها اظهار کرد: »با 
راه اندازی این خط افزایش ظرفیت تولید این دو دارو که ویژه بیماران 

صعب العالج و سرطانی است تا پنج سال آینده تأمین می شود.«

امیر فرشچی با اشاره به اینکه با راه اندازی این خط تولید، ۵۰ 
کیلوگرم به ظرفیت ساالنه تولید این دارو اضافه می شود، گفت: 
»نیاز ساالنه کشور برای تأمین این دو دارو 1۵۰ کیلوگرم است 
که با افتتاح این خط تولید قطعًا می توان در آینده ای نزدیک در 
مسیر صادرات گام برداریم.« وی تأکید کرد: »این شرکت با تولید 
داروهای خاص ساالنه ۲۵۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی و ۲۰ 

میلیون دالر ارزآوری دارد.«

هشـداردربـارهافـزایـش
مصرفخودسرانهقرص»زولپیدوم«

یک کارشناس اعتیاد با هشدار درباره مصرف خودسرانه داروی 
»زولپیدم«، گفت: »اکنون با بیماران متعددی روبه رو هستیم که روزی3۰ 
تا 4۰ عدد قرص زولپیدم می خورند و حتی اخیراً بیماری را بستری 

کردیم که 3۰۰ عدد قرص زولپیدم مصرف کرده بود.«

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، هومان نارنجی ها درباره مصرف 
بیش ازحد قرص زولپیدم اظهار داشت: »مصرف 3۰۰ عدد قرص 
در یک روز بدین معنا است که فرد یکباره بیش از یک مشت قرص 
را می خورد. این بیمار عجیب می تواند به عنوان یک مورد خاص در 
تحقیقات اعتیاد مورد بررسی قرار گیرد زیرا این اقدام بیمارگونه باعث 
اعتیاد و اختالل شدید در فرد می شود.« وی ادامه داد: »زولپیدم به 
اسامی تجاری مختلف استیلنوکس در بازار به راحتی و به حتی بدون 
نسخه عرضه می شود و افراد مصرف کننده این دارو اذعان دارند که 
برای آرامش، فرار از استرس ها و خواب راحت این دارو را مصرف 
می کنند.« نارنجی ها تصریح کرد: »برخی داروهای اعتیادآور بدون رصد 
در کشور در دسترس مردم قرار دارد. سؤال اینجاست که چرا سیستم 
پاسخ دهی سریع در وزارت بهداشت به ویژه در معاونت غذا و دارو 
برای این موضوع اقدامی نمی کند.« این درمانگر اعتیاد افزود: »سازمان 
غذا و دارو باید بازار را رصد کند و در صورت مشاهده غیرعادی 
و رشد روزافزون مصرف برخی داروها، علت یابی کند. این سازمان 
باید واکنش سریع داشته باشد زیرا تبعات سوءمصرف بعداً موجب 

گرفتاری های بسیاری به مردم و سیستم پزشکی کشور می شود.«
نارنجی ها اضافه کرد: »زولپیدم باید مانند ریتالین جزو داروهای 
کنترلی قرار گیرد. اکنون ۲۰ عدد ریتالین در بازار آزاد 1۵۰ هزار 
تومان است و بیماران مبتالبه اعتیاد ریتالین به کلینیک های درمان 
اعتیاد مراجعه می کنند. « این پژوهشگر اعتیاد پیشنهاد داد: »باید در 
سازمان غذا و دارو بخشی با عنوان »داروهای کنترلی« ایجاد شود تا 
ضمن رصد بازار و بررسی میزان عرضه و تقاضای داروهای اعتیادآور 
از پیامدهای نامطلوب گسترش استفاده از برخی داروها پیشگیری 
شود.« نارنجی ها اضافه کرد: »ممکن است گاهی به دلیل ناآگاهی و 
نسنجیده عمل کردن در ورود دارو به سیستم درمان کشور، داروهایی 
ناکارآمد وارد شود اما باید با تحقیق و بررسی اگر دارویی کارایی الزم 

را ندارد از سیستم دارو و درمان حذف شود.«

تهدید سالمت مردم با تجارت نمک دریا

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
گفت: »اجازه واردات در حوزه ماده اولیه  دارویی تولید 
داخلی که بتواند پاسخگوی بازار کشور باشد، نمی دهیم 
بیشتر  جدیت  با  موضوع  این  آینده  سال  برای  قطعًا  و 

دنبال خواهد شد.«
به گزارش سپید به نقل از ایفدانا، محمد عبده زاده گفت: 
»هر جایی که بتوانیم توانمندی های داخلی را به نمایش 
بگذاریم مفید است به شرطی که حضور شرکت کنندگان 
خارجی در آن پررنگ و به فرآیند مالی منتج شود که این امر 
نیز نیازمند بسترسازی مناسب در روابط بین المللی است.«
وی در ادامه افزود: »عرضه توانمندی ها در قالب برگزاری چنین نمایشگاه هایی مثبت است و برای 
اینکه این نمایشگاه ها خروجی داشته باشند باید میزان مراجعه کنندگان آن افزایش یابند.« مدیرکل امور 
دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه صنعت داروسازی در کشور صنعت وابسته ای 
است، تصریح کرد: »تولید محصول نهایی، ماده اولیه و فرموالسیون وابسته به یکدیگر هستند که تا رسیدن 
استقالل در این حوزه فاصله زیادی داریم؛ چراکه قیمت تمام شده در کشور باالست و تولیدکنندگان دارو 
ترجیح می دهند نیاز خود را با قیمت تمام شده پایین تر تأمین کنند.«  وی خاطرنشان کرد: »اجازه واردات 
در حوزه ماده اولیه  تولید داخلی که بتواند پاسخگوی بازار کشور باشد، نمی دهیم. قطعًا برای سال آینده 
این موضوع با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد، اما ممنوعیت واردات ماده اولیه دارویی در صورتی اعمال 

می شود که مطمئن باشیم تولیدکننده داخلی بتواند بازار داخل را پوشش دهد.«

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

اجازهوارداتمواداولیهمشابهتولیدداخلرانمیدهیم
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر 
گفت: »برای سرعت بخشیدن و سهولت تحویل دارو 
به مراجعه کنندگان بخش جدید به داروخانه مرکزی 

هالل احمر افزوده خواهد شد.«
 به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران، علی 
فرجی در خصوص معطل شدن افراد برای تحویل دارو 
در داروخانه های هالل احمر اظهار کرد: »معموالً سه ماه 
آخر سال، مراجعه به داروخانه ها افزایش می یابد؛ به 
همین دلیل ما تعداد نیرو های کاری که تائید UAV را 
انجام می دهند، افزایش دادیم و از طرفی دیگر با بیمه ها 

صحبت کردیم تا یک باند اختصاصی برای افزایش سرعت اینترنت و ارتباط به داروخانه هالل احمر اختصاص 
دهند.« وی با اشاره به افزوده شدن بخشی جدید به داروخانه مرکزی هالل احمر گفت: »به دستور رئیس 
جمعیت هالل احمر طی یک یا دو ماه آینده، طبقه باالی داروخانه مرکزی که شرکت پخش بوده است به 
داروخانه اضافه خواهد شد و دارو های بیماران خاص، چون دارو های شیمی درمانی و ام اس را به این بخش 
انتقال خواهیم داد.« فرجی در خصوص تأسیس شعب بیشتر داروخانه های هالل احمر تصریح کرد: »در غرب 
تهران فضایی برای تأسیس داروخانه وجود دارد و ما آمادگی این را داریم که با اخذ مجوز از سازمان غذا 
و دارو شعبه غرب تهران را تأسیس کنیم.« رئیس سازمان تدارکات پزشکی درباره آخرین وضعیت تولید 
شربت ترک اعتیاد، گفت: »بررسی ها و آزمایش های شربت ترک اعتیاد )تنطور اوپیوم( صورت گرفته و نمونه 

آزمایشی این شربت تولید و به محض تایید سازمان غذا و دارو وارد مرحله تولید صنعتی خواهد شد.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد

تأسیسبخشجدیددرداروخانهمرکزیهاللاحمر



کوله های سنگین دانش آموزان 
و خشونت در مدارس

بابک خطی، طبیب کودکان
 

خشونت علیه کودکان گاهی بر خالف ظاهر روشن و کریه خود، 
آنقدر ظریف و پیچیده می گردد که تعیین مصادیق آن سخت است.
سوءرفتار با کودک می تواند به صورت جسمی، عاطفی، غفلت ورزی 

و جنسی  و گاهی مجموعه ای از این موارد با هم باشد. 
اما خشونتی نیز برای همه افراد جامعه از کوچک و بزرگ وجود 
دارد که از آن به عنوان خشونت نمادین یاد می شود و  به معنی 
تولید و مخابره  ارزش هایی مجعول در جامعه است که توسط افراد 
آن جامعه به عنوان برتری، موفقیت و ارزشمند بودن تعبیر شود. 
این خشونت به صورت غیرمستقیم و فرهنگی اعمال می شود و 

گاهی تعبیر به هوایی می شود که تنفس می کنیم.
تعریف  ارزش های  به دو قسمت صاحب  این مدل جامعه  در 
شده و فاقد این ارزش ها تقسیم می شود، بدون اینکه دلیلی برای 
واالتر بودن یک ارزش ارائه شود مثل داشتن لهجه ای خاص، 
انتخاب نوع خاصی از سبک زندگی با نماد های بیرونی مثل  منطقه 
خاصی برای زندگی، چیدمان خانه، انتخاب ماشین، رفتن به سفر 

خارجی )به عنوان یک ارزش برتری دهنده(. 
منجر  جامعه  در  تبعیض  ایجاد  به  نهایت  در  نمادین  خشونت 
القاء این ارزش ها چنان ناخودآگاه است که بعد از  می شود و 
چندی دستیابی به آن تبدیل به ایده آل و آرزوهای افراد جامعه 
می گردد، در حالی که عمال به ایجاد جهانی پر از رنج و اضطراب  

منتهی می شود. 
نهاد آموزش بستر بسیار مناسب اعمال خشونت نمادین است. 
مساله اي که سیستم آموزش و پرورش ما نیز خواسته یا ناخواسته 
در دام آن گرفتار آمده  و در حالی که بسیاری از نهاد های آموزشی 
جهان با درک مشکل به مقابله با این هیوالی بی شکل کمر بسته اند  

با تمام قوا در حال اشاعه و باز تولید آن است. 

موارد زیر از بارزترین مصادیق این کارکرد آسیب زاست:
 آوار حجم زیاد مطالب درسی بر سر دانش آموزان در مواردی 
 حتی نامتناسب با سن آنها که اکثرا در آینده و زندگی آنان نقش 

موثری ندارد.
 الزام یادگیری طوطی وار و توام با فشار این انبار از مفاهیم به 
طور تحمیلی که به دروس نیازمند به درک و استدالل نیز تسری 

یافته است.
 نبود بعضی از مطالب درسی تعریف شده در کتب درسی و 
ارجاع این مباحث به کتاب های کمک آموزشی برخی انتشارات  
به صورت اختیاری و پیشنهادی! که هم باعث فزون تر شدن بار 
سنگین روی دوش دانش آموزان است و هم شبهه وجود یک 
تجارت رانتی پرسود برای صاحبان این انتشارات ها را به ذهن 

متبادر می کند.
 قرار دادن آزمون های مکرر و استرس زا در برابر دانش آموزان 
که نتیجه آن استرس فراوان برای همه دانش آموزان و ایجاد دو 
طبقه برنده مضطرب برای آزمون بعدی و بازنده سرخورده است.
 خلق واژه های کّمی بی مفهومی مانند »تراز نمره« که دانش آموزان 
عدد  یک  با  تنها  نمی شوند  و  ارزیابی  توانایی هایشان  براساس 

قضاوت می گردند.
 نبود موضوعاتی برای آشنایی با مفاهیم اصلی زندگی در برنامه 
درسی و آموزه های ارائه شده به دانش آموزان مثل روش های حل 
مساله ، تفکر خالق ، روش برخورد با مشکالت، صلح ، حقوق 

انسانی ، اجتماعی شدن  و ...
 تبعیض بر اساس سطح اقتصادی خانواده ها بین دانش آموزان

  ایجاد بدعتی به نام مدارس خاص که در بسیاری از موارد با 
شهریه های کالن ، هم تمام موارد باال در آن ساری و جاری است 
و هم با نوآوری های سردستی و سطحی بیشتر به دنبال ایجاد 
یک برند الیت پرور کاذب و در نهایت کسب سود بیشتر است.

بر حق   ها  بر وظیفه دولت  نامه حقوق کودک  پیمان  ماده ۲۸ 
آموزش کودکان تاکید دارد .

ماده ۲۹ این پیمان نامه اهداف این آموزش را در راستای رشد 
کودک،  روحی  و  توانایی های جسمی  و  استعداد  و  شخصیت 
احترام به حقوق اساسی بشری، آمادگی برای یک زندگی مسوالنه ، 
صلح، مدارا، تساوی زن و مرد، دوستی میان همه مردمان  توصیف 
برای  تربیت نسلی سالم و موثر  با هدف  آموزشی که  می کند. 

ساختن دنیای آینده باشد.
مساله ای که ظاهرا در سیستم آموزش ما به یک مسابقه پراسترس 
و  تحلیل برنده برای دانش آموزان تبدیل شده است و گاهی جنبه 
خشونت نمادین آن والدین نگران و دلسوز کودکان را نیز مشتاق 
این مسابقه بی نتیجه و هل دادن هر چه بیشتر کودکان در این 
چرخه معیوب و ویرانگر با آرزوی محال ایجاد آینده ای روشن 
برای آنان می کند .در حالی که این روش مصداق بارز خشونت 
و سوءرفتار با کودکان است و نتیجه آن ، تولید نسلی مضطرب، 

بدون خالقیت و همیشه در حالت ترس است.
تنها راه مقابله ، بازگشت به ارزش های طبیعی  زندگی محور و 
دگراندیشی در روش های آموزشی و مقابله با واسطه های رانتی 
این خشونت بارز است. البته این پویش اصالح ، عزمی بزرگ 
می طلبد؛ هم اراده آموزش و پرورش به ایجاد تغییرات ساختاری 
بهتر برای کودکان و هم آگاهی  آینده ای  اساسی برای ساختن 
والدین از این روند نابودگر ، در خواست برای تغییر و حمایت 
از کودکان دانش آموز خود در برابر این خشونت نادیدنی عمیق 

که می تواند باعث آسیب های جبران ناپذیر باشد.

اخبــار
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با توجه به روند  توسعه و پیشرفت علوم پزشکی در تمامی عرصه های درمان ، 
پیشگیری و تشخیص در جوامع بین المللی  ، همگام شدن با این پیشرفت ها و 
ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی ، مستلزم بسترسازی مناسب است. از 
جمله این زیر ساخت  ها ، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و حرفه ای  
منطبق با علم روز پزشکی می باشد. در حال حاضر این امر مهم در دانشکده های 
پزشکی و پیراپزشکی  دانشگاه های علوم پزشکی صورت می گیرد ؛ با این حال 
امروزه موسسات و ارگان هایی وابسته به دانشگاه ) جهاد دانشگاهی (  و صرفا با 
دید اقتصادی ، در یک بازه زمانی کوتاه مبادرت به برگزاری کالس های تئوری 
و عملی برای آموزش افرادی که هیچ پیش زمینه ای در خصوص بالین بیمار 
ندارند ، کرده و در نهایت با اراِئه یک مدرک  نمادین و فاقد ارزش ، این افراد را 
امیدوار به حضور درمراکز درمانی می کنند. هرچند بعضی از مراکز از حضور 
و جذب اینگونه افراد ممانعت به عمل می آورند، ولی برخی مراکز درمانی  این 
افراد را به کار می گیرند و این می تواند سالمت جامعه را به خطر انداخته و گاهی 
آسیب های جبران ناپذیری  به بار می آورد.                                                                                  
آزمایشگاه تشخیص پزشکی یکی از بازوهای  مهم  در عرصه تشخیص و 
درمان است. به طوری که بالغ بر 70 درصد تشخیص  و همچنین پیگیری روند 
درمان و پیشگیری از بیماری ها بدون دخالت آزمایشگاه میسر نیست . از این 
رو ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  طی یک کوریکولوم آموزشی، 
مبادرت به تربیت نیروی انسانی متخصص و آکادمیک به عنوان کارشناس علوم 
آزمایشگاهی می نماید و این افراد پس از فارغ التحصیلی، ملزم به گذراندن طرح 
نیروی انسانی در مراکز درمانِی دولتی بوده و پس از گذراندن این مرحله است 
که قادر به دریافت مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی می شوند. درواقع فارغ 

التحصیالن  این رشته با صرف 5 سال از عمر خویش به عنوان یک نیروی 
کارشناس و حرفه ای ، شناخته شده  و با هزار امید و آرزو  وارد بازار کار می شوند ، 
ولی متاسفانه این قشر، با چالش های شغلی فراوانی دست به گریبان می شوند 

که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم؛
1. وضعیت بد استخدامی که می توان گفت کمتر از 10 درصد این فارغ التحصیالن  

امکان استخدام در مراکز دولتی را پیدا می کنند.
۲. در مراکز آزمایشگاهی خصوصی و یا دولتی که  به بخش خصوصی واگذار 
شده اند، استخدام صرفا به صورت قراردادی و تحت عنوان قانون وزارت کار 
صورت می گیرد  و عدم توجه به میزان  تخصص و تجربه ، موجب سرخوردگی 
شاغلین این مراکز می شود. لذا ضروری است که قوانین این حوزه مورد بررسی 
مجدد قرار گرفته و اصالحات الزم در آن صورت پذیرد تا عالوه بر حقوق 
پایه ای که ساالنه تعیین می گردد، معیارهای دیگری چون تخصص ، تجربه و 

مدرک نیز در نظر گرفته شده و در میزان دریافتی دخیل شود.
3. حضور  افراد غیرمرتبط و فاقد صالحیت  حرفه ای در مراکز آزمایشگاهی، عالوه 
بر تهدید معیشت و امنیت شغلی این قشر، به دلیل نداشتن  تحصیل آکادمیک  بالینی 
و مهارت مورد نیاز ،  موجب خدشه برحیثیت حرفه ای آزمایشگاهیان  نیز می شود.
4. واگذاری مراکز درمانی بخش دولتی  به بخش خصوصی امروزه یکی از 
چالش های اصلی جامعه آزمایشگاهی است . این دغدغه می تواند ازچند بعد 

مورد بررسی وتحلیل قرارگیرد:
1-4 . برون سپاری موجب می شود کارفرما در بدو حضور، درجهت تامین منافع 
و درآمد بیشتر، به تعدیل نیرو بیندیشد و در اکثر مواقع، نیروهای با سابقه جابجا 
شده و در ازای آن نیروهای کم تجربه و بعضا فاقد صالحیت جایگزین می گردند 

و در نتیجه فضای ناامن شغلی در محیط کار فراهم می شود؛ ضمن اینکه با 
تشدید واگذاری ها ، نرخ استخدام در این حوزه  کاهش یافته و در مقابل، شاهد 
افزایش نرخ بیکاری در میان منابع انسانی ارزشمند آزمایشگاهیان خواهیم بود. 
۲-4 . از منظرآموزشی نیز برون سپاری ها، تاثیرات چشمگیری در کاهش کیفیت 
آموزش دانشجویان این رشته را سبب شده است ، بطوری که مراکز درمانی 
آموزشی واگذار شده، به دلیل صرف هزینه، رغبت چندانی به آموزش دانشجویان 
نداشته و امروزه متاسفانه با کاهش کیفیت آموزش های عملی و در نهایت افت 

شدید در بعد توانمندسازی نیروهای آزمایشگاهی روبرو هستیم.
درحال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های  جامعه آزمایشگاهی کشور که 
بارها اعتراض این قشر را در پی داشته است ، ظهور موسسات و حتی مراکز  
منتسب به دانشگاه های معتبر علوم پزشکی ) جهاد دانشگاهی ( سراسر کشور 
است که اقدام به آموزش افراد غیرآکادمیک  در مدت زمان کوتاه  و در قبال 
دریافت مبالغی گاها هنگفت می کنند و  نیرو های فاقد صالحیت حرفه ای را 
 تحویل جامعه پزشکی می دهند و با حضور این اشخاص در مراکز درمانی و با 
انجام آزمایشات در بخش های حیاتی و حساس ، سالمت جامعه ،  آینده شغلی 
و حیثیت حرفه ای کارشناسان شریف علوم آزمایشگاهی را به خطر می اندازند . 
جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور بدینوسیله مراتب اعتراض خود را در خصوص 
حضور افراد غیرمرتبط با این رشته در مراکز آزمایشگاهی  اعالم نموده و امیدوار 
است  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور به عنوان متولی  درمان و 
سالمت جامعه و کارکنان زیرمجموعه خود ، با تحلیل و بررسی  این عقب گرد 
علمی و تخصصی در حوزه آزمایشگاه راهکارهای اجرایی و عملیاتی  در راستای 

افزایش کیفیت خدمات نیروی انسانی تدوین و اجرا نماید.

بیانیه اعضای هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور )جابک(

اعتراض به حضور افراد غیرمرتبط در مراکز آزمایشگاهی 

فراگیر شدن استفاده از دستگاه کارتخوان، اتفاق 
خوبی بود که موجب سروسامان دادن به حساب 
و کتاب دخل و خرج صاحبان مشاغل شد و 
البته رضایت مراجعه کنندگان را هم بیشتر کرد. 
اما از روزی که دولت اعالم کرد قصد دارد از 
وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی بکاهد 
و توجه خود را روی درآمدهای مالیاتی متمرکز 
کند، بررسی تراکنش های بانکی جدی تر شد. همین 
موضوع باعث شد تا برخی اقشار پردرآمد تالش 
 کنند با حذف دستگاه های کارتخوان، از زیر بار 
پرداخت مالیات واقعی  شانه خالی کنند. از روزی 
که رییس سازمان امور مالیاتی کشور آهن فروشان، 
طالفروشان و پزشکان را بزرگ ترین فرارکنندگان 
مالیات نامید، بدبینی نسبت به قشر پزشکان در جامعه 
افزایش یافت. تا جایی که نبود دستگاه کارتخوان 
در بعضی از مطب ها، به خیانت بزرگ نسبت به 
ملت تعبیر شد.  در ادامه معاون حقوق بشر و امور 
بین الملل وزیر دادگستری حذف دستگاه کارتخوان 
در مطب برخی پزشکان را توهین به مردم و بیماران 
دانست و گفت که این حرکت نشان می دهد که آن 
پزشک، فرد متخلفی است و حتماً به عنوان تخلف 

انتظامی قابل تعقیب کیفری است. و اینچنین بود که بعد 
از آن، بعضی ها به راحتی آب خوردن، پزشکان کشور را 
به دو گروه تقسیم کردند: »پزشکان خوب« و »پزشکان 
بدون کارتخوان«. آنها معتقد بودند که نبود کارتخوان در 
مطب برخی از پزشکان، به این دلیل است که درآمدهای 
افسانه ای آنها از چشم دولت و ماموران مالیات پنهان بماند.

اما آیا واقعا چنین است؟ اول اینکه آیا استفاده از کارتخوان برای 
پزشکان الزام قانونی دارد؟ دوم اینکه اگر کسی از کارتخوان 
استفاده نکرد، به این معناست که قطعا از پرداخت مالیات 
طفره رفته است؟ و سوم اینکه آیا همه پزشکان درآمدها 
و تراکنش های مالی افسانه ای دارند که با زیربار کارتخوان 
نرفتن، می خواهند آنها را از دید ماموران دولت پنهان کنند؟

بعید است کسی منکر این باشد که حتی در میان جامعه 
فرهیخته پزشکی هم متخلف وجود دارد کما اینکه هیچ کدام 
از اقشار و اصناف و گروه های کشور، از این قاعده مستثنی 
نیستند ولی وقتی چنین موضوعی طوری به یک گروه 
خاص منتسب می شود که انگار همه یا اکثریت افراد آن 
گروه را دربرمی گیرد، قطعا یک رسالت مهم برای رسانه ها 
ایجاد می شود تا کشف حقیقت را در دستور کار خود قرار 
دهند. ما هم به عنوان یک رسانه تخصصی، برخود الزم 
می دانیم که درباره تک تک این سواالت که حاال دیگر بین 
تعداد قابل توجهی از مردم مشترک هستند، تحقیق کنیم و 
پاسخ آنها را بیابیم. البته هرکدام از این موضوعات، مجال 
مستقلی می طلبد و این گزارش، مدعی پاسخگویی به همه 
آنها نیست؛ اما چرایی »نبود کارتخوان« در بعضی مطب ها، 
از یک زاویه دیگر هم قابل بررسی است که شاید تا به 

امروز کمتر به آن توجه شده باشد.

بانک هایی که اقدام به جمع آوری کارتخوان از 
مطب ها می کنند

خانم دکتر منصوری پزشک زنان و زایمان است که در فلکه 
دوم صادقیه مطب دارد. وی پیش از شروع این جنجال ها، 
اقدام به تهیه دستگاه کارتخوان برای مطب خود کرده بود، اما 

بعدا با یک صحنه غیرحرفه ای مواجه شد. خودش ماجرا را 
برای پزشکان و قانون، این گونه نقل می کند:  »مدت ها پیش 
برای مطب، سفارش دستگاه کارتخوان از بانک پارسیان 
داده بودم و از آن استفاده می کردم. یک روز یک نفر از 
طرف بانک به مطب مراجعه کرد و در حضور بیماران، 
دستگاه کارتخوان را جمع کرد، داخل کیسه انداخت و با 
خود برد. من از قبل هیچ تذکری نگرفته بودم و آن آقا 
هم هیچ توضیحی به من نداد. به همین دلیل تصور کردم 
که شاید برای به روز رسانی سیستم این کار را کردند. اما 
وقتی کاغذی را که به منشی داده بود، مطالعه کردم، در آن 

عبارت »فسخ قرارداد« قید شده بود.«

سبزی فروش ها تراکنش باالتری از پزشکان دارند
وی ادامه می دهد: »به بانک مراجعه کردم و آنجا مسئول 
بانک به من توضیح داد که به دلیل تراکنش پایین، این اتفاق 
افتاده است. من توضیح دادم که تعداد بیماران من کم است 
و سوال کردم که مثال یک وکیل که ممکن است در طول 
ماه تنها ۲ پرونده داشته باشد، چه باید بکند؟ با هزار منت 
و اینکه قبال از این بانک وام گرفته بودم و خوش حساب 
بودم، یک فرصت دیگر به من دادند و البته گفتند که باید 
3 هفته بگذرد و بعد به من دستگاه دادند. حتی سوال کردم 
که چطور به یک سبزی فروش به راحتی دستگاه کارتخوان 
می دهید اما به من نمی دهید؟ گفتند سبزی فروش ها تراکنش 
باالیی دارند. به هر صورت من چند هفته کارتخوان نداشتم 
و باید جواب ارباب رجوع را می دادم. االن کارتخوان دادند 
اما خود بانک گفته که اگر تعداد تراکنش های شما کمتر 

از 100 عدد در ماه باشد، کارتخوان را جمع می کنیم.«

هر روز چند تراکنش صوری انجام می دهم
دکتر زمانی متخصص اطفال است که در خیابان کارگر 
شمالی مطب دارد و همین اتفاق را تجربه کرده است. 
او می گوید: »هر کاری هم که می کنم، تعداد تراکنش های 
واقعی من در ماه کمتر از آن عددی است که بانک انتظار 

دارد، به همین دلیل هر روز خودم چند تراکنش به شکل 
صوری انجام می دهم تا به مشکل نخورم. مثال روزی 3 
بار به مبلغ هزار تومان و ۲ هزار تومان کارت می کشم. 
این ترفند را خانم کارمند بانک به من یاد داد و به همین 
دلیل است که االن مدتی است که به دنبال من نیامده اند.« 
وی یادآور می شود: »قرارداد بانک به این شکل است که یا 
باید در ماه مبلغ ۲0 میلیون تومان گردش مالی داشته باشم 
یا تعداد تراکنش های من 100 عدد باشد. من که معامله گر 
نیستم که در ماه ۲0 میلیون تومان گردش مالی داشته باشم. 
از طرفی بحث اداره مالیات وجود دارد. اگر من به شکل 
صوری با کارتخوان ۲0 میلیون تومان جابه جا کنم، می گویند 
این مبلغ را از چه کسی گرفته ای؟ االن هم دلهره دارم که 
نکند پیدایشان شود و کارتخوان را جمع کنند.«دکتر زمانی 
ضمن انتقاد از انفعال سازمان نظام پزشکی در این زمینه 
می گوید: »نماینگان مجلس هم که هیچ وقت دلسوز پزشکان 
نبوده اند. من با هزار بدبختی مطب راه اندازی کردم و جرمم 

این است که چرا تراکنش من پایین است؟«
دکتر آزاده مهدیان متخصص زنان نیز این تجربه تلخ را 
داشته است. او می گوید: »من کارتخوان بانک ملت داشتم 
و تقریبا به مدت یک سال و نیم از آن استفاده می کردم. در 
تمام این مدت هم کارمند بانک به شکل مرتب مراجعه و از 
تعداد پایین تراکنش ها گالیه می کرد و می گفت آن مبلغی 
که ما انتظار داریم، واریز نمی شود. یا خودتان به شکل 
صوری کارت بکشید یا اینکه اگر نمی خواهید، بگویید تا 
ما دستگاه را جمع کنیم. چند بار که این مساله را تکرار 
کردند، حوصله من سر رفت و گفتم دستگاه نمی خواهم. 

آنها هم آمدند و آن را بردند.«
وی ادامه می دهد: »رئیس بانک تجارت با من آشنا بود و 
من در آن بانک حساب داشتم. به همین خاطر به سراغ 
این بانک رفتم و دستگاه گرفتم، با این حال هنوز هم به 
من ایراد می گیرند. من 3 سال است که هفته ای 3 روز در 
مطب تهران هستم اما تعداد مریض های مطب کم است. 
من هم حاضر نیستم به شکل صوری کارت بکشم و نتیجه 

همین می شود که بانک دستگاه را جمع می کند.«

نمی توان مریض را مجبور
 به کشیدن کارت کرد

خانم محمدی یکی دیگر از پزشکان زنان و زایمان 
است که هفته ای یک روز به  مطب خود در خیابان 
بهارشیراز می آید تا بیماران قدیمی را ببیند.  ۲ سال 
پیش دستگاه کارتخوان برای مطب مهیا کرده، اما 
آن را هم همان سال جمع کردند. او می گوید: 
»دستگاه کارتخوان متعلق به بانک ملت بود که 
به علت تراکنش کم آن را جمع کردند. هرچه 
توضیح دادم که من به شکل پرکیس کار می کنم، 
قبول نکردند. از طرفی من نمی توانم مریض را 
مجبور کنم که حتما کارت بکشد. منشی من به 
مریض می گوید که اگر امکان دارد به جای پول 
نقد کارت بکشید. اما خیلی پیش می آید که آنها 
کارت به همراه ندارند.« وی می افزاید: »مسئوالن 
اگر با انجام این کارها به دنبال مشخص کردن 
درآمدهای پزشکان هستند، اشتباه می کنند. بهترین 
روش رصد درآمد پزشکان، میزان مبلغی است 
که بیمه برای ما واریز می کند چون ما اطالعات 
بیماران را به شکل کامل برای بیمه می فرستیم. بیماران آزاد 

ما درصد باالیی نیستند.«
دکتر مریم غالمپور متخصص زنان و زایمان است. از مردادماه 
امسال مطب راه اندازی کرده و قبل از آن در بیمارستان دولتی 
بوده است. وی به پزشکان و قانون می گوید:  »از همان اوایل 
مرداد ماه که مطب را باز کردم، به بانک ملت درخواست 
کارتخوان دادم. چون بیماران من حامله هستند و نمی خواستم 
شرایط برای آنها سخت باشد. به مدت 4 ماه مجبور شدم 
که به شکل حضوری به بانک مراجعه کنم تا دستگاه را 
بیاورند. درنهایت دستگاه من در تاریخ 1۹ آذر ماه نصب 
شد. هجدهم دی یعنی یک روز قبل از اینکه زمان نصب 
دستگاه یک ماه کامل شود، از طرف همان شرکت آمدند 
و گفتند که شما در طول ماه تنها 1۹ تراکنش داشتید و 
اگر تا فردا که سرماه می شود، 40 تراکنش  دیگر نداشته 
باشید، فردا دستگاه را قطع می کنیم. باید دوباره در سیستم 
درخواست دهید تا ما دوباره آن را فعال کنیم اما اگر باز 

هم این روند تکرار شود، دستگاه را می بریم.«
قطعا نبود دستگاه کارتخوان در برخی مطب ها، دالیل 
دیگری هم دارد که ما در این گزارش تنها به یکی از 
آنها پرداختیم. شاید توجه به تراکم پزشکان در شهرهای 
نام  با  بزرگ )همان جاهایی که بود و نبود دستگاهی 
کارتخوان، جنجال به پا می کند( و شمارش تعداد پزشکانی 
که مطب شان مطلقا منبع اصلی درآمد آنها نیست و بخش 
اعظم وقت و انرژی و درآمدشان از بیمارستان ها و مراکز 
درمانی است، حاوی نکات قابل تاملی باشد. چه اینکه 
بحث فرار مالیاتی به هیچ عنوان مربوط به بخش هایی 
مثل بیمارستان های دولتی نیست و اتفاقا در چنین مراکزی 
حتی پیش از رسیدن درآمد افراد به دست شان، مالیاتش 
کسر می شود. در مراکز درمانی بخش خصوصی هم که 
نبود دستگاه کارتخوان، تقریبا غیرممکن است. پس اگر 
مشکلی باشد، در همان بخش سرپایی خصوصی یعنی 
مطب هاست. جایی که بانک ها، اصال به عنوان یک مرکز 

تراکنش درست و حسابی، قبولش ندارند...

گزارشی از قوانین دست وپاگیر بانک ها برای ارائه خدمات کارتخوان به مطب ها؛

پزشکان تراکنش صوری بکشند تا کارتخوان را جمع نکنیم
تعداد تراکنش سبزی فروش ها بیشتر از تراکنش پزشکان است
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شعار روز جهانی سرطان، 15 بهمن، »ما می توانیم، من می توانم« است؛ یعنی هر کس می تواند سرطان را هدف قرار دهد

جهانی بدون سرطان بسازیم
شعار روز جهانی سرطان، 
می توانیم،  »ما  بهمن،   15
من می توانم« است؛ به این 
معنی که هر کس می تواند 
با بار سرطان برخورد کند، می توانیم به کمک 
موانع  بر  کنیم،  کم  خطرساز  عوامل  از  هم 
تسکینی  درمان های  و  زودهنگام  تشخیص 
بهتر  را  سرطان  هم  کمک  به  شویم،  چیره 
مهار کنیم و به اهداف تعیین شده جهانی برای 
به  ابتال  اثر  بر  زودهنگام  مرگ های  کاهش 
نامگذاری  از  برسیم. هدف  بیماری سرطان 
چنین روزی افزایش آگاهی سازمان ها و افراد 
سراسر جهان درباره این بیماری و تبدیل آن 
به اولویت سالمت است. امید همه نهادهای 
افزایش  با  که  است  این  درگیر  و  مسوول 
آگاهی درباره سرطان در وهله اول و بعد از 
آن بهبود تشخیص و درمان از تلفات فزاینده 

این بیماری جلوگیری کنند. 
هر سال در جهان حدود 9/6 میلیون نفر بر اثر 
سرطان جان خود را از دست می دهند؛ یعنی آمار 
جانباختگان از این بیماری از مجموع قربانیان 
ایدز، ماالریا و سل بیشتر است. کارشناسان 
پیش بینی می  کنند اگر روند رشد این بیماری 
به همین ترتیب ادامه پیدا کند، میزان قربانیان 
این بیماری تا سال 2030 میالدی ساالنه بالغ 

بر 13میلیون نفر خواهد بود.  
در  نفر  میلیون   7/6 میالدی  در سال 2005 
سراسر جهان، براثر ابتال به انواع سرطان ها جان 
دادند. 70درصد از این تلفات در کشورهای 
کم درآمد یا با درآمد متوسط اتفاق افتاده که 
مهم ترین علت آن محدودیت یا نبود منابع 

برای پیشگیری، تشخیص یا درمان بوده، اما 
مساله این است که حتی اگر در کشورهای 
پیشرفته هم به سرطان مبتال شوید، اگر جزو 
طبقات کم درآمد، بومی، مهاجر یا پناهنده یا 
نابرابری  گرفتار  هم  باز  باشید،  روستانشین 
در درمان خواهید بود. اگر همین حاال وارد 
عمل نشویم، این عده در 10 سال آینده به 

84 میلیون نفر خواهد رسید.
بیش از یک سوم از سرطان ها قابل پیشگیری 
هستند. یک سوم دیگر هم اگر به موقع تشخیص 
داده شوند، می توان درمان کرد. به این ترتیب، 
با تشخیص زودهنگام و درمان درست، می توان 
از مرگ 3/7میلیون نفر در سال جلوگیری کرد.

تحقیقات  در  سرمایه گذاری  یمن  به  امروز 
و نوآوری های تشخیص و درمان ما شاهد 
بیماری  مهار  در  چشمگیری  پیشرفت های 
می توانیم  بهتر  بدانیم  بیشتر  هرقدر  هستیم. 
تشخیص  و  بشناسیم  را  خطرآفرین  عوامل 
و درمان بهتری ارائه دهیم اما این اقدامات 
بمانند.  باقی  محدود  سطوح  در  نمی توانند 
هم  با  با سرطان  مبارزه  برای  باید  کشورها 
همکاری کنند و جهان سیری یکپارچه را  پیش  
بگیرد، ازجمله آنکه اقدام برای تشخیص و 
درمان سرطان باید در صحبت رهبران سیاسی 

هم انعکاس پیدا کند. 

سرطان تا حد زیادی قابل پیشگیری 
است

بیش از 40درصد از سرطان ها شامل سرطان 
پستان، روده و دهانه رحم را می توان پیشگیری 
و در صورت تشخیص زودهنگام درمان کرد.

جهانی  سازمان  منابع،  میزان  از  صرف نظر 
بهداشت توصیه می کند همه کشورها با پیش 
گرفتن اقداماتی در 4 مرحله اساسی تا حد 
امکان تلفات خود را از سرطان کاهش دهند. 
این 4 مرحله عبارتند از: پیشگیری، جستجوی 
درنهایت  و  درمان  و  تشخیص  زودهنگام، 
مراقبت های آرامبخش که هم می تواند میزان 
ابتال و مرگ براثر سرطان را کم کند و هم از 

درد و رنج مبتالیان بکاهد.
جستجوی زودهنگام سرطان راهی موثر برای 
کم کردن قربانیان این بیماری و درواقع کلید 
درمان بهتر است. یکی از مشکالت درمان در 
کشورهای درحال توسعه و کم درآمد تشخیص 
وقتی  یعنی  پایانی؛  مراحل  در  بیماری  این 
برای درمان دیر شده. یکی  است که دیگر 
افزایش  موقع  به  تشخیص  عدم  مسائل  از 
هزینه های درمان است. بی تردید اگر دولت ها 
برای آزمایش های غربالگری  برنامه هایی را 
)آزمایش هایی که طیف وسیعی از مردم را 
شامل می شوند( پیش بینی کنند، از هزینه های 
سرطان  آنکه  برای  می شود.  کم  هم  درمان 
ابتدا باید موانع  زودتر تشخیص داده شود، 

این کار را برطرف کرد.
سازمان جهانی بهداشت 3 پیشنهاد اساسی برای 
برداشتن این موانع دارد که بخش بزرگی از 
آنها در حیطه وظایف دولت ها قرار می گیرند:
اول، آگاهی عمومی درباره عالئم بروز بیماری 
سرطان را باید باال برد و مردم را تشویق کرد 
تا نسبت به این عالئم هوشیار و حساس باشند 

و آنها را نادیده نگیرند.
دوم، باید برای تقویت و تجهیز و آموزش 

کارکنان بخش سالمت سرمایه گذاری شود تا 
بتوانند به موقع اقدامات تشخیصی و درمانی 

را انجام دهند.
سوم، افراد مبتال به سرطان باید مطمئن باشند 
که به درمان موثر و ایمن شامل مسکن های 
درد بدون در نظر گرفتن موانع فردی یا مالی 
دسترسی دارند. این همان سیاست ما برای از 
میان برداشتن نابرابری در درمان سرطان است.

این نقشه راه را می توان باتوجه به امکانات و 
منابع در سطوح مختلف اجرا کرد. این سطوح 
اجتماعات  کردن  درگیر  می توانند  متفاوت 
روش های  بهبود  یا  باشند  اقدامات  این  در 
تشخیص و ظرفیت ارجاع بیماران مبتال به 
که  راه هایی  آوردن  فراهم  یا  درمانی  مراکز 
مبتالیان اطمینان داشته باشند به درمان به موقع 

و باکیفیت دسترسی دارند. 

مشکالت ظاهری در شیمی درمانی
عالوه بر همه آنچه گفته شد، یکی از اهداف 
روز جهان سرطان، انگ زدایی از مبتالیان به 
درمان  مواقع  از  بسیاری  در  است.  بیماری 
بیماری همراه می شود با برخی تغییرات ظاهری 
در بدن که هرچند از نظر جسمانی اثر زیادی 
فشار  تحت  را  بیمار  روانی  نظر  از  ندارند، 
این تغییرات ریختن  از  قرار می دهند. یکی 
موها در دوره شیمی درمانی است. برای حمایت 
از این افراد هر سال همزمان با روز جهانی 
سرطان در حرکتی جهانی به نام »همراهان 
بی مو« )هیرتیسیپنت(، افراد سالم موی خود 

را می تراشند. 
منبع: سازمان جهانی بهداشت 

بحران زباله در پایتخت ایتالیا

اتحادیه پزشکان رم، پایتخت ایتالیا با ارسال نامه ای به شهردار و وزیر بهداشت نسبت به جمع آوری نشدن 
زباله ها در سطح شهر هشدار داد. به گفته پزشکان، بحران باقی ماندن زباله ها در سطح شهر رم می تواند عامل 
بیماری های عفونی و واگیردار زیادی شود که مبارزه و از بین بردن آن نیازمند میلیون ها یورو هزینه خواهد بود. 
شهر رم مدت هاست درگیر بحران زباله است، بحرانی که شامل تمام مناطق این شهر زیبای باستانی می شود. 
کیسه های زباله مانند کوهی در تمام مناطق روی هم انباشته شده و گویا شهرداری از جمع آوری آنها صرف نظر 
کرده اما بحران انباشته شدن زباله ها از یازدهم دسامبر سال گذشته میالدی بیشتر شد و در دو هفته اخیر، به دلیل 

تعطیالت سال نوی میالدی و عدم همکاری ماموران شهرداری این بحران به معضل ملی تبدیل شده است.
منبع: یورونیوز

ایتالیا

سازمان جهانی 
بهداشت

 مرجان 
یشایایی

در ایاالت متحده، چارچوب واحدی برای تشخیص و درمان سرطان 
که همه درمانگران و بیمارستان ها از آن استفاده کنند و انگیزه ای 
برای انتقال مستندات مربوط به این حوزه از جایی به جای دیگر، 
وجود ندارد. آشفتگی در سوابق و اسناد پزشکی دست و پای 
تحقیقات را می بندد و سد راه تالش برای درمان بهتر بیماران می شود.

به گفته دکتر ند شارپلس، مدیر موسسه ملی سرطان آمریکا، اطالعات 
در تله  گیر کرده اند و این مساله بیش از آنکه فکرش را کنید، مشکلی 

بزرگ است.
موسسه ملی سرطان میلیون ها دالر برای تعیین ترتیب ژنتیکی تومورهای 
سرطانی بیماران هزینه کرده و پژوهشگران هزاران ژن را کشف کرده اند 
که به نظر می رسد در رشد غده های سرطانی دخیل هستند، اما تا زمانی 
که سوابق پزشکی بیماران به داده های ژنتیکی گره خورده، نمی توان به 
این سوال های حیاتی پاسخ داد؛ چه دارویی برای آنها تجویز شده؟ آیا 

درمان موثر بوده و آنها زنده مانده اند؟ کجا درمان شده اند؟
دولت فدرال در زمان اوباما دستور داد سوابق الکترونیکی بیماران در 
شبکه ای الکترونیکی به شکلی واحد و استاندارد گردآوری و ثبت شود، 
اما به گفته کارشناسان، سطح این اطالعات و جزییات داده های بالینی 
برای پاسخگویی به پرسش های علمی موردنظر دانشمندان کافی نیست.

برخی بنگاه های درمانی خصوصی در پی حل این مشکل برآمده اند. 
موسسه سالمت فالتیرون به تازگی توانسته 2/2میلیون سابقه بیماران 
مبتال به سرطان را جمع آوری کند و بعد از تقسیم بندی در اختیار 
پژوهشگران بگذارد. البته فالتیرون مجبور است برای ادامه این کار 
900 پرستار و کارشناس ثبت تومور و کارشناس برنامه نویسی اطالعات 
استخدام کند تا بتواند سوابق گردآوری شده را به صورت قابل استفاده 
دربیاورد. رئیس این شبکه می گوید: »دست کم نزدیک 50درصد از 
اطالعات اطالعاتی که توانسته ا یم جمع کنیم، داده های ساختارنیافته 
است. برخی فایل ها پی دی اف هستند که نمی توانیم محتوایشان را تغییر 
دهیم، ممکن است پزشکی یادداشت دستی یا تایپی کنار اطالعات 
بیمارش گذاشته باشد. این یادداشت ها روایتی هستند که نمی توانند 
درحکم اطالعات پزشکی در جداول علمی پزشکی گنجانده شوند و 
مشکل دیگر اینکه احتمال دارد اطالعات موسسه فالتیرون به سهولت 
در دسترس پژوهشگران قرار نگیرند، اما اگر بتوان با هزینه معقولی 
مشکالت گفته شده را حل کرد، کارشناسانی مایل به خرید و استفاده 

از این اطالعات هستند.
برخی کارشناسان سال هاست بر موضوع گردآوری اطالعات پزشکی 
از مراکز مختلف، سازمان دادن و گروه بندی و به اشتراک گذاشتن 

آنها کار می کنند، اما هنوز حجم اطالعاتی که بتوانند به واقع مفید واقع 
شوند کم است.

دکتر وگل، یکی از این کارشناسان، داستان انگیزه خود برای شروع جمع 
کردن اطالعات را این طور تعریف می کند که بیماری داشته با سرطان 
پیشرفته تیروئید که همه انتظار داشتند ظرف چند ماه زندگی اش به پایان 
برسد. در اوج ناامیدی، پزشکان دارویی برایش تجویز کردند که امیدی 
به اثرگذاری آن نداشتند. در کمال تعجب دارو جواب گرفت. تومور 
سرطانی از بین رفت و بیمار زنده ماند چون تومور طوری جهش ژنتیکی 
پیدا کرد که نتوانست دربرابر دارو مقاومت کند. همین موضوع دکتر 
وگل را به فکر فرو برد که چه خوب می شد اگر پزشکان به پایگاهی 
اطالعاتی دسترسی داشته باشند که سوابق این بیماران خوش شانس، 
نوع تومورهایشان و نوع جهش ژنتیکی تومور که احتمال موفقیت 
درمان را پیش بینی پذیر می کند، در آن ثبت شده باشد و چه بهتر که 
عالوه بر اطالعات استاندارد، اطالعات درمان های غیراستانداردی 

هم که جان بیمار را نجات داده در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.
برای انجام تحقیقات بهتر، پژوهشگران به پایگاه اطالعاتی بزرگی نیاز 
دارند که اطالعات بالینی و ژنتیکی و تجویزهای بیماران را کنار هم 
از مراکز مختلف گردآوری کرده باشد. عالوه بر اینها، اثری از روایت های 
شخصی پزشکان که نقشی حیاتی دارند، در مرکز اطالعات رسمی 
دیده نمی شود. به این ترتیب، برای آنکه بهترین راه برای معالجه بیماران 
مبتال به سرطان را پیش بگیریم، همه اطالعات باید در مرکزی یکپارچه 

شوند و در اختیار همه قرار گیرند. 
منبع:  نیویورک تایمز

براساس نتیجه تحقیقاتی که به تازگی انجام گرفته، شعار چاقی همراه 
با سالمت افسانه ای بیش نیست.

پژوهشگران موسسه مطالعات چاقی در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا در 
گزارشی گفته اند افراد چاق در طول عمر خود با مشکالت جسمی 
مواجه می شوند ولو اینکه اوایل زندگی، نشانه ای از عوارض قلبی، 

دیابت و سطح باالی کلسترول در آنها دیده نشود.
در این گزارش که در نشست کنگره اروپایی بررسی چاقی در پرتغال 
ارائه شده، آمده: »اصطالح چاق اما سالم« نظریه ای گمراه کننده است 
که اطمینان می دهد اگر فردی چاق باشد اما عوامل متابولیکی او 
مانند فشارخون و قندخون در حد مناسب باشد، از سالمت جسمی 
برخوردار است. این نظریه درست نیست.« برای تهیه این گزارش، 
پژوهشگران آمار و اطالعات پزشکی مربوط به 3 میلیون مرد و زن 
بریتانیایی را بین سال های 1995 تا 2015 میالدی مورد بررسی قرار 
دادند. از میان این افراد، وضعیت کسانی دنبال شد که در آغاز دوره 
مطالعه، با وجود اضافه وزن، نشانه ای از مشکالت پزشکی مانند 
فشارخون، قندخون و کلسترول باال در آنها دیده نمی شد. )فرد چاق 

کسی است که شاخص توده بدنی او 30 یا بیشتر باشد.(
نتیجه به دست آمده از این بررسی حاکی از آن است که افراد چاق 
اما از نظر متابولیسم بدنی سالم، بیش از افراد با وزن عادی در معرض 

ابتال به بیماری قلبی، سکته مغزی و نارسایی قلبی قرار داشتند.

بیماری های مرتبط با چاقی ضرورت دارد
یک عضو بنیاد بیماری های قلبی بریتانیا در مورد این گزارش گفته 
معموال انتظار نمی رود تحقیقات علمی با چنین قاطعیتی یک باور 

قدیمی و نادرست را بی اعتبار کند. پیش از این مشخص بود  افرادی که 
اضافه وزن دارند یا چاق هستند به علت داشتن فشارخون یا کلسترول 
باال بیش از سایرین با خطر سکته مغزی و حمله قلبی مواجه هستند. 
نکته جدید در این گزارش این است که نشان می دهد حتی افراد 
چاق هم که امروز از نظر پزشکی سالم تشخیص داده می شوند از 

ابتالی به این امراض در آینده در امان نیستند.
نتیجه این تحقیقات احتماال بیشترین تاثیر را بر نگرش نسبت به 
اضافه وزن و چاقی نوجوانان و جوانان خواهد داشت که به تدریج 
به یک مشکل اساسی در بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای 
البته این گزارش هنوز همراه با  ثروتمند جهان تبدیل می شود. 
جزییات تحقیقات انجام گرفته در یک نشریه علمی منتشر نشده و 
متخصصان دیگر امکان بررسی و ارزیابی نتایج آن را نداشته اند. با 
این همه،  پذیرش آن برای ارائه در یک نشست علمی بین المللی 
دست کم می تواند هشداری برای ابراز تردید جدی در اعتبار و 
صحت نظریه »چاق اما سالم« باشد. بنیاد بیماری های قلبی بریتانیا 
به همگان توصیه می کند برای اجتناب از ابتال به بیماری های قلبی، 
سیگار را ترک کنند، به رژیم غذایی معتدل و مناسبی روبیاورند و 
ورزش و حرکات بدنی را نادیده نگیرند. داشتن وزن مناسب نیز 

از دیگر توصیه های این بنیاد است.
چرا اضافه وزن زیاد می تواند خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد؟

محققان در کالج  ترینیتی دوبلین دریافتند یک نوع سلول که بدن از 
آن برای منهدم کردن بافت های سرطانی استفاده می کند توسط چربی 
زیاد مسدود می شود و از کار می افتد. بنا به اعالم مرکز تحقیقات 
سرطان بریتانیا، چاقی بعد از سیگار بزرگ ترین عامل ابتال به سرطان 
در این کشور است که می توان از آن پیشگیری کرد و از هر 20 مورد 
سرطان - ساالنه حدود 22 هزار و 800 مورد در بریتانیا - یک مورد به 
دلیل اضافه وزن زیاد است. براساس تعریف سازمان بهداشت بریتانیا 
)ان اچ اس(، کسانی که شاخص توده بدن آنها 30 تا 39/9 است دچار 

اضافه وزن زیاد یا چاقی مفرط هستند.
کارشناسان از قبل سوءظن داشتند که چربی سیگنال هایی به بدن ارسال 
می کند که می تواند به سلول ها صدمه بزند و منجر به سرطان شود.

اکنون دانشمندان در کالج  ترینیتی توانسته اند نشان دهند سلول های 
ضدسرطانی بدن توسط چربی مسدود می شوند. نتیجه این مطالعه 

در نشریه »ایمنی شناسی نیچر« چاپ شده است.
آنها امیدوارند بتوانند معالجاتی برای احیای توانایی این سلول ها برای 

کشتن بافت های سرطانی پیدا کنند.
منبع: رویترز

برای مقابله با سرطان 
باید اطالعات را دراختیار همه پزشکان قرار داد

چاقی و سالمت افسانه ای بی پایه است
با بیماری دست به گریبان هستند

قتل امید به زندگی را در مکزیک کاهش داده

میزان قتل به حدی در مکزیک باالست که بر میزان امید به زندگی بین مردان تاثیر گذاشته. تحلیل اطالعات دلیل 
مرگ موسسه آمار مکزیک حاکی از آن است که آدم کشی بین سال های 2005 تا 2015 میالدی در مقایسه با یک 
دهه پیش از آن 53درصد افزایش یافته. تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا درباره امید  به زندگی در مکزیک در 20 سال 
گذشته نشان می دهد بین سال های 1995 تا 2005 میالدی امید به زندگی بین مردان این کشور حدود 58 سال 
بوده که طی 10 سال بعدی تنها 6 ماه به این میزان افزوده شده و مهم ترین دلیل آن افزایش آدم کشی بوده است. 
آدم کشی وقتی در مکزیک اوج گرفت که جنگ دولت با کارتل های بزرگ علیه مواد مخدر به میان مردم کشیده 

شد. به گفته کارشناسان، برای باال بردن امید به زندگی بین مردان مکزیکی باید آدم کشی مهار شود.
منبع: نیوزویک

مکزیک



بررسي آمارهای مرگ ومير در كشور نشان داده علت اصلی شان، بيماری های غيرواگير بوده كه البته در سنين زیر 70 سال روند 
 مهدیه 
آقازمانی

رو به رشدي پيدا كرده است. تغذیه نامناسب به عنوان یکی از عوامل اصلی ابتال به دیابت، فشارخون و چربی خون باال و 
بيماری های قلبی- عروقی مطرح شده كه اگر از دوران كودكی مناسب باشد، شيوع این بيماری ها كاهش پيدا مي كند. امروزه 
همه جوامع برمبنای ميزان توسعه یافتگی شان گروه بندی می شوند و انسان هم به عنوان محور توسعه پایدار معرفی می شود. در 
كشورهای توسعه یافته سرانه مصرف مواد غذایی سالم مانند شير و لبنيات باالست و این یعنی برنامه ریزی برای تغذیه به ویژه در كودكی، برنامه ریزی 

برای آینده كشور است بنابراین داشتن انسان سالمی كه قرار است توسعه یک كشور را رقم بزند، ضروری است. توجه به كودكان و نيازهایشان 
از بدو تولد الزم است. البته در ایران كمبود بسياری از  ریزمغذی های موردنياز بدن كودكان با برنامه هایی مانند مکمل یاری تامين شده و 
شاخص هایی مانند كوتاه قدی و كم وزنی در كودكان نسبت به گذشته كاهش چشمگيری داشته اما نگرانی ای كه به تازگی مطرح شده 
چاقی و اضافه وزن كودكان است و بدتر از آن، افزایش كودكانی كه چاق هستند ولی سوء تغذیه دارند. امسال در چهاردهمين كنگره 
انجمن علمی تغذیه كودكان هم به همين موضوع پرداخته شد و متخصصان تغذیه نسبت به شيب تند افزایش چاقی كودكان هشدار 

دادند. ما نيز در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته به مشروح صحبت های متخصصان تغذیه در این كنگره پرداخته ایم.

7دیده بان تغذیه شماره هفتصدویک سیزده بهمن نودوهفت

حدود 14 سال است که انجمن علمی تغذیه کودکان تشکیل شده و از آن زمان تاکنون سعی داشته 
برای بهبود تغذیه )هم در کودکان و هم مادران(، گام هاي اساسی برای سالمت کودکان بردارد. در کل، 
زمان طالیی رشد و تکامل کودکان در 2 سال اول زندگی است و تغذیه با شیر مادر زیربنای رشد 
شیرخواران است بنابراین در این زمان تغذیه کودکان اهمیت زیادی دارد. متاسفانه به تازگی شاهد 
اشتباه هایي در دستور غذایی از سوی متخصصان تغذیه یا کودکان هستیم که توصیه می کنم از این 2 
اشتباه بپرهیزید. اول تاکید بر حذف لبنیات توسط مادر شیرده با داشتن شیرخوار سالم است، آن هم 
به این دلیل که احتمال بروز حساسیت به پروتئین گاوي را افزایش مي دهد، در حالي که از این طریق 
با کم شدن توان مادر برای شیردهی مواجه می شویم. اشتباه دیگر، حذف شیر مادر به علت اسهال 
شیرخوار است، درصورتی که همه می دانیم مواد مصون کننده اي در شیر مادر وجود دارد که بدن نوزاد 
را در برابر عفونت ها محافظت می کند. بنابراین وظیفه پزشکان این است که از این اشتباه بپرهیزند و 

همکاران خود را تشویق کنند که چنین رژیم های غذایی را به مادران شیرده ندهند.

سوء تغذیه در کودکان باعث می شود کشور به توسعه یافتگی نرسد و ضرر مالی زیادی برای کشور به دنبال دارد. ناتوانی 
ساخت تکنولوژی، ناتوانی در بهره گیری از فناورهای نوین و تولید کمتر و واردات بیشتر، همه ناشی از تغذیه نامناسب 
است. ابتالی شیرخواران به کم خونی ناشی از کمبود آهن 9 امتیاز ضریب هوشی را کم می کند، تولد نوزاد با وزن کم 
5 امتیاز، نوزاد محروم از شیر مادر 8 امتیاز و کمبود ید می تواند تا 13 امتیاز از ضریب هوشی کودکان بکاهد. این در 
حالی است که 90 درصد رشد مغزی کودکان قبل از 5 سالگی اتفاق می افتد. ما می گوییم انسان سالم محور توسعه 
پایدار است ولی چه انسانی محور توسعه پایدار است؟ انسانی که بتواند کارها را به بهترین شکل انجام دهد، توانمندی 
برای معنا دادن به زندگی داشته باشد، هدفمند باشد و انگیزه برای بهتر شدن داشته باشد و همه این رفتارها آموختنی 
و اکتسابی هستند. تغییر، کار سختی است ولی در کودکان دشوار نیست بنابراین باید مسوولیت اجتماعی را بپذیریم و 
برای بهبود کشور، هر فرد وظیفه خود را انجام دهد . هزینه هر زندانی در سال به اندازه هزینه 25 دانش آموز دبستانی 
است و وقتی بزهکاری زیاد می شود؛ یعنی از کودکان غفلت کرده ایم بنابراین باید برای رفتارهای خانواده آموزش داشته باشیم و بدانیم 

توسعه هر کشور با سرمایه گذاری از همان زمان کودکی شکل می گیرد.

انجمن علمی تغذیه کودکان در سال 82 تاسیس شد و دکتر خاتمی ریاست 
این انجمن را برعهده گرفت. هدف ما از تشکیل این انجمن این بود که 
به بهبود تغذیه مادران و کودکان کمک شود و در این زمینه به وزارت 
بهداشت نیز کمک می کردیم و با برگزاری کنگره ها و سمینارها با گزینه های 
مشخص در جهت بهبود تغذیه کودکان گام های بلندی برداشتیم. در گذشته، 
20 درصد کودکان زیر 5 سال کوتاه قد بودند ولی در حال حاضر این آمار 
بسیار کاهش یافته است. خطری که در مورد سالمت کودکان احساس 
می شود مربوط به جریان فکری است که گروهي از متخصصان تغذیه و 
حوزه علمیه در کشور راه انداخته اند. این افراد، دستاوردهای جدید را نفی 
می کنند و می گویند باید به گذشته برگردیم، مثال واکسن نزنیم، نمک دریا 
بخوریم و.... در حالی که در سال 1360 در اهواز من سرباز بودم. سالی 10 هزار نوزاد در 
کشور به دلیل کزاز نوزادی می مردند، در صورتی که سال هاست یک مورد گزارش مرگ نوزاد 
به علت کزاز نوزادی وجود ندارد و این دستاورد واکسیناسیون 95 درصدی است. گروه اول 
هم لباس ما هستند و می گویند واکسن نزنید، در حالي که ما سال هاست به دلیل واکسیناسیون 
سرخک، کودک مبتالیی که به علت سرخک فوت کند، نداریم، در صورتي که قبال در یک 
روستا 30 کودک در عرض 1 ماه به دلیل سرخک مردند. گروه دوم، مدعیان طب اسالمی 
هستند که اعتقاد دارند در روایات هر چه هست، کفایت می کند. در قم یکی از مسووالن در 
موسسه روایت شناسی می گوید: »64 هزار روایت داریم که تنها هزار روایت، مستند است و 
بقیه استناد ندارد.« بیشتر این هزار روایت در مورد بهداشت است و در مورد درمان کم است. 
متاسفانه طب اسالمی به استناد همین روایات قلیل، هم نیرو تربیت می کند و هم مجوز به 
محصوالت تولیدی خود می دهد. با اینکه نمک یددار از عقب ماندگی هزاران کودک جلوگیری 
کرد ولی در حال حاضر همین طب اسالمی می گوید مردم نمک دریا بخورند. باید جلوی 
خرافات و ساده اندیشی و سوء استفاده را بگیریم. ما در انجمن علمی تغذیه کودکان کتابی را 
تهیه کردیم که تمام اطالعاتی که مادران در مورد حساسیت های کودک؛ اینکه چه زمانی به 
نوزاد شیر ندهیم؟ چه مواد غذایی منع مصرف دارد؟ جایگزین های شیر مادر چیست؟ و... 
نیاز دارند، مطرح کرده و مادران با استفاده از آن می توانند مواد غذایی مفید را برای خود و 

کودکان شان بشناسند. این کتاب یک راهنما در زمینه تغذیه کودکان و مادران شیرده است.

43 درصد کودکان زیر 5 سال؛ یعنی 250 میلیون کودک در 
دنیا به دلیل فقر و دسترسی ناکافی به غذا و خدمات بهداشتی 
رشد مطلوبی ندارند، در صورتی که تکامل ابتدای کودکی بر 
حیطه های شناختی، تکلمی، احساسی، اجتماعی، یادگیری 

ابتدایی، پایه ای و موفقیت کودک در تحصیل تاثیر دارد. 
تکامل ابتدای کودکی یکی از اولویت های قرن 21 است و 
این تکامل از زمان لقاح تا تولد، تولد تا 3 سالگی با تاکید 
بر هزار روز اول زندگی؛ یعنی از لقاح تا 24 ماهگی، تکامل 
ابتدای کودکی تا پیش دبستان و دبستان 6 تا 8 سالگی اهمیت 
زیادی دارد. تغذیه هم به صورت مستقیم و هم به صورت میانجی در بیان عوامل 
ژنتیکی موثر بر رشد و تکامل مغز تاثیرگذار است و عملکرد اختصاصی مغز 
نیاز به برخی مواد مغذی مثل اسیدفولیک، آهن و روی دارد. به همین دلیل دادن 
مکمل آهن در دوران بارداری موجب افزایش امتیاز عملکرد حرکتی و ذهنی 
کودکان شده است. البته نوع صبحانه بر میزان ماده خاکستری مغز و عملکرد 
شناختی کودکان تاثیر می گذارد و مصرف مواد غذایی با شاخص گالیسمی 
پایین با افزایش ماده خاکستری مغز و بهره هوشی کودکان ارتباط مستقیم 
دارد. به عالوه، کاهش دریافت منابع غذایی دریایی در بارداری باعث کاهش 
بهره هوشی در کودکان می شود. استرس و افسردگی مادر نیز بر رشد تکاملی 
کودک تاثیر دارد. در برخی کشورها و کشور ما مداخالت و خدمات الزم در 
هزار روز اول زندگی از طریق سیستم بهداشتی و درمانی برای دسترسی بهتر 
خانم های باردار و کودکان فراهم شده است؛ از جمله آهن یاری و مکمل یاری 
با ویتامین D در دختران دبیرستانی، مکمل یاری خانم های باردار، آموزش و 
مشاوره تغذیه در دوران بارداری، شناسایی خانم های باردار دچار سوء تغذیه، 
ارائه سبد غذایی به آنها و... در این زمینه با همکاری بنیاد علوی 80 هزار خانم 
باردار تحت پوشش قرار گرفتند و بهبود بیش از 90 درصدی داشتند. در مناطق 
محروم نیز 400 هزار تومان در ماه به حساب سرپرست خانوارها واریز می شود 

تا در زمینه تغذیه خانوار شان استفاده کنند.

همان گونه که غذا برای رشدونمو کودکان ضروری است، 
زیاده روي در مصرف آن عوارضی هم برای سالمت بدن دارد. 
به طور کلي، عدم عدالت در توزیع غذا در دنیا وجود دارد و 820 
میلیون گرسنه در دنیا داریم و در مقابل آن 672 میلیون نفر چاق 
و 1 میلیارد نفر در دنیا اضافه وزن دارند. همچنین 8/6 درصد 
کودکان در دنیا چاق هستند و چاقی در کودکان با شیب تندی 
رو به افزایش است. در ایران نیز در کودکان 6 ساله، 12/5 درصد 
و در کودکان زیر 2 سال 19/1 درصد چاق هستند و در کشور 
ما نیز چاقی روند افزایشی در کودکان دارد. بررسی های مختلف نشان می دهد، در 
10 سال گذشته چاقی در کودکان 2 برابر شده است. مطالعات انستیتو تحقیقات 
تغذیه در سال 94 نشان می دهد 20/8 درصد کودکان دچار چاقی و اضافه وزن و 

در مقابل 6/2 درصد دچار الغری و کمبود وزن هستند. 
اهمیت این شاخص ها در بیماری های غیرواگیر است زیرا در سال 80 میزان مرگ ومیر 
ناشی از بیماری های غیرواگیرمان 57 درصد بود ولی در سال 95 این رقم به 76 
درصد رسیده و در سال 96 تقریبا 82 درصد مرگ ها به دلیل بیماری های غیرواگیر 

و یکی از مهم ترین علت این بیماری ها تغذیه و چاقی است. 
مطالعات نشان داده اند به ازاي هر 10 درصدی که بیماری های غیرواگیر زیاد می شود، 
0/5 درصد رشد اقتصادی کشورها کمتر می شود و باید بدانیم عدم رعایت الگوی 
مناسب تغذیه باعث ناامنی غذایی و گرسنگی پنهان می شود. در دنیا 2 میلیارد نفر 
گرسنگی پنهان دارند؛ یعنی در یک یا بیش از یک  ریزمغذی کمبود دارند. این افراد 

ممکن است چاقی و اضافه وزن هم داشته باشند. 
در کل، راهبرد وزارت بهداشت و انستیتو تحقیقات تغذیه، فرهنگ سازی برای پیروی 
از رژیم غذایی سالم است. ما هنوز در زمینه فرهنگ سازی خوب عمل نکرده ایم ولی 
در مورد مکمل یاری قدم های بلندی برداشته شده است. به طور مثال در مورد ویتامین
D در برخی از استان ها تا 90 درصد مکمل به صورت رایگان هم به بزرگساالن 
و هم به کودکان داده شده است. غنی سازی نان با ویتامین D نیز در حال پیگیری 

است و زمانی که نتایج آن به دست آمد، طی برنامه کشوری اجرایی خواهد شد.

افزايش بزهکاری؛ يعنی از کودکان غفلت کرده ايم از اين 2 اشتباه فاحش تغذيه ای بپرهيزيد

با خرافات و ساده انديشی
سالمت کودکان را به خطر نيندازيم 

نوع صبحانه بر افزايش 
ماده خاکستری مغز تاثير دارد 

چاقی در کودکان با شيب تندی 
رو به افزايش است 
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کشور

 پاي صحبت هاي متخصصان حوزه تغذیه در چهاردهمین کنگره تغذیه کودکان 

توجه به تغذيه کودکان
برنامه ريزي براي آينده کشور است
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