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بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
شده  انجام  هماهنگی های  »با  گفت: 
پرستار سالمت روان، سالمت جامعه و 
سالمت سالمندی جهت خدمت رسانی 
می شوند  اعزام  اهواز  اردوگاه های  به 
و تصمیمات خوبی در زمینه نیازهای 

شد.« گرفته  سیل زدگان 
وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
اردوگاه  از  بازدید  در  حضرتی  مریم 
سیل زدگان اهواز اظهار داشت: »مردم 
داده  اسکان  خوبی  به  اول  مرحله  در 
زمینه  این  در  الزم  تدارک  و  شده اند 
با تالش گروه های مختلف دیده شده 

است.«
با  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
شدن  گرم  و  جوی  شرایط  به  اشاره 
در  فاضالب ها  آمدن  باال  هوا،  سریع 
استان، حضور جمعیت در اردوگاه ها، 
خطر رشد بیماری های عفونی مختلف 

از جمله عفونت های گوارشی، پوستی و همچنین 
کودکان،  سالمندان،  جمله  از  پرخطر  افراد  وجود 
مادران باردار و بیماران در بین کسانی که اسکان 

افزود: »این مساله حساسیت کار را  داده شده اند، 
بیشتر می کند و با بررسی های انجام شده ضرورت 
دارد گروه پرستاری سالمت جامعه ، سالمت روان و 

سالمت سالمندی جهت ارائه خدمات به اردوگاه ها 
اعزام شوند. البته با هماهنگی هایی که با دانشکده 
اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی  و  پرستاری 

منطقه  به  نیروها  این  شده  انجام 
نیاز  صورت  در  و  می شوند  اعزام 
نیروهای  نیز  دیگر  دانشگاه های  از 
داوطلب به منطقه اعزام خواهند شد. 
عالوه برآن، مقرر شد که یک گروه 
25 نفره از پرستاران بحران به منطقه 

شوند.« اعزام 
»با  کرد:  بیان  ادامه  در  حضرتی 
توزیع  شده،  انجام  هماهنگی های 
برای  وعده  سه  در  غذایی  مواد 
است  شده  ریزی  برنامه  سیل زدگان 
مثل  افرادی  اینکه  به  توجه  با  ولی 
زنان شیرده و کودکان  باردار،  زنان 
زیر 3 سال نیاز به میان وعده دارند، 
به عنوان  نیز  مقرر شد شیر و خرما 
میان وعده در اختیار آنها قرار گیرد.«
بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
بسیار  »خدمات  گفت:  پایان  در 
انجام  سیل زدگان  برای  ارزشمندی 
شده و از تالش های دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
هموطنان  به  کمک  جهت  پرتالشمان  همکاران  و 

می کنم.« قدردانی  زده  سیل  نقدی بر قرارداد 
کارانه پزشکان

 مهدی هادوی، متخصص بیهوشی
 

میزان و چگونگی  روابط کارگر و کارفرما در بخش دستمزد، 
پرداخت آن همواره موردی چالشی در اعصار مختلف بوده و محل 
بسیاری از دعواهای بین این گروه است. موضوع تا حدی جدی  است 
که در بسیاری از روایات منتقله از معصومین )ع( به این موضوع اشاره 

شده است.
پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله : »ُظلُم األجیرِ أجَرُه مَِن الَکبائِرِ« )بحار 

األنوار، ج 103 ص 170 (
»ظلم در پرداخت مزد کارگر ، از گناهان بزرگ است.«

امام علی علیه السالم : »نَهی ]َرُسوُل اهللهّ ِ صلي اهلل علیه و آله[ أن یُستَعَمَل 
أجیٌر َحتهّی یُعَلَم ما اُجَرتُُه )کتاب من الیحضره الفقیه، ج4، ص10(

»پیامبر خدا از به کار گرفتن کارگر ، پیش از تعیین مزدش نهی فرمود.«
امام صادق علیه السالم : »أعِطهِم اُجوَرُهم َقبَل أن یَِجفَّ َعَرُقُهم« )الکافی، 

ج5، ص289(
»پیش از آن که عرق آنان )کارگران( خشک شود ، مزدشان را بپرداز.«

از این موارد هم که بگذریم، اصلی ترین و بدیهی ترین عامل محرکه افراد 
برای انجام کار، کسب روزی است که باید از طرف کارفرما و صاحب 
کار مورد احترام واقع شود و این موضوع است که در تمامی جوامع با هر 

ایدئولوژی پذیرفته شده است.
بستن هر نوع قرارداد کاری به گونه ای که میزان و موعد پرداخت 
حق الزحمه انجام دهنده خدمت، در آن معین نباشد، محلی خواهد شد 
برای عدم شفافیت و مناقشات بعدی که خود به لحاظ قانونی قرارداد 
را مشکل دار می کند. فراتر این موضوع در قرارداد، در بخش نحوه 
پرداخت، باید تکلیف دیرکرد پرداخت حق الزحمه مستخدم نیز معلوم 

باشد.

مقدمه باال جهت ورود به موضوع قرارداد کارانه پزشکان در سیستم 
دولتی بود.

اولین نکته که در پرس و جو از همکاران پزشک شاغل در سیستم دولتی 
متوجه می شوید، این است که در بسیاری از مراکز اصال قراردادی برای 
این موضوع وجود ندارد. این موضوع بسیار عجیب می نماید؛ زیرا در 
هر سیستم دولتی باید ردیف مشخصی برای درآمدها و هزینه ها وجود 
داشته باشد که در آن چگونگی هزینه کرد به لحاظ میزان و زمان معین 
باشد. در بسیاری از قراردادهای موجود به عبارت »پس از وصول از 
سازمان های بیمه« برمی خوریم. این عبارت به روشنی وعده را به زمانی 
می دهد که مشخص نیست. یعنی شما امروز کار انجام بده و مرکز 
درمانی/دانشگاه هر زمان خواست حق الزحمه شما را می دهد. همین 
موضوع باعث شده است مدت تعویق مطالبات همکاران بعضا به بیش از 
یک سال برسد. همچنین تقریبا در هیچ کدام از قراردادها روشن نشده که 
مبنای عددی پرداخت چه میزان است و فقط در بعضی موارد از عبارت 
»پرداخت مبانی بر عملکرد« نام برده شده است. این به این معنی است که 
طرف دوم قرارداد یا همان پزشک هرگز نخواهد فهمید که چه میزان از 

تعرفه یا همان جز حرفه ای نصیب وی خواهد شد.
تعویق طوالنی مطالبات در شرایطی که تورم منجر به کاهش ارزش پول 
می شود، باعث کاهش ارزش تبادلی دریافتی معوق در زمان پرداخت 
شده و عمال و به ویژه در شرایطی مانند آنچه در سال 1397 رخ داد، 
ارزش آن به کمتر از یک سوم تقلیل می دهد. این در حالیست که نرخ 

دیات هر ساله افرایش می یابد. حال سوال اینجاست که...
چه کسی مسئول این ضرر مضاعف پزشکان است؟

چرا حق الزحمه پزشک به عنوان بخشی از جزء حرفه ای در هر اقدام 
تشخیص یا درمانی مشخص نیست؟

چرا زمان پرداخت حق الزحمه پزشک معین نمی شود؟
چرا در فصل تعهدات طرفین، طرف اول یا همان مرکز درمانی/دانشگاه 

مجبور به تادیه غرامت بابت دیرکرد پرداخت هایش نمی شود؟
اینها و بسیاری چراهای بدون پاسخ منطقی ماندة دیگر، در نهایت منجر 
به فرار پزشکان از بخش بد قول دولتی خواهد شد و نتیجه آن چیزی 
نیست جز کاهش خدمات بخش دولتی و آسیب به سالمت اقشار کم 

درآمد ...
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معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

  اعزام پرستاران سالمت روان، جامعه و سالمندی به اردوگاه های اهواز

بهداشت  معاون  با حضور  بحران سیل  مدیریت  کمیته  نشست  دومین 
وزارت بهداشت برگزار شد.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، در 
این نشست که تمام مدیران معاونت 
با  رئیسی  علیرضا  داشتند،  حضور 
تشریح ابعاد سیل اخیر اظهار داشت: 
»پوشش کامل بهداشتی مناطق سیل زده 

اولویت نخست این حوزه است.«
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
مستقیم  همکاری  به  اشاره  ضمن 
معاونت بهداشت دانشگاه های علوم 
لرستان،  مازندران،  گلستان،  پزشکی 
کرمانشاه  و  فارس  ایالم، خوزستان، 
در سیل اخیر افزود: »معاونت بهداشت 
دانشگاه های علوم پزشکی استان های 
مجاور به عنوان دانشگاه های معین در 
حال پشتیبانی و ارائه کمک های فنی 

به مناطق سیل زده هستند.«
رییسی گفت: »بحث بهداشت محیط، 
مبارزه با بیماری ها و سالمت روان به عنوان اولویت های اصلی در این 

مناطق در حال پیگیری است.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره به اینکه تاکنون هیچگونه 
طغیان بیماری واگیر در مناطق سیل زده مشاهده نشده، افزود: »در این 
در  اطفال  فلج  بیماری  برای  سال   5 زیر  کودکان  واکسیناسیون  مدت، 
تمام کمپ ها و محل اسکان موقت هموطنان سیل زده انجام شده که 
در بعضی از استان ها این اقدام به پایان رسیده و در برخی استان ها نیز 

مراحل پایانی خود را طی می کند.«
بیماری های  کنترل  بیماری ها،  احتمالی  موارد  مدیریت  و  رئیسی رصد 
احتمالی منتقله از آب و غذا، فاضالب و سالمت آب آشامیدنی مناطق 
این  »تمامی  داشت:  اظهار  و  خواند  مهم  اولویت های  از  را  زده  سیل 
موارد با همکاری های بین بخشی در این مناطق در حال پیگیری است.«
کلینیک های  فعالیت  به  اشاره  بهداشت ضمن  وزارت  بهداشت  معاون 
سیار سالمت دهان و دندان در این مناطق افزود: »کلینیک های سیار تا 
تثبیت اوضاع در سراسر این مناطق با پشتیبانی استان های معین به فعالیت 

خود ادامه خواهند داد.«
در ادامه این نشست، مدیران معاونت بهداشت وزارت بهداشت گزارش های 
تفصیلی خود را ارائه دادند، سپس محمدعلی دریک، معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان در تماس تلفنی، آخرین وضعیت مناطق 
برای  را  دانشگاه  بهداشت  معاونت  اقدامات  و  لرستان  استان  سیل زده 

حاضرین در این نشست، تشریح کرد.

 معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست کمیته مدیریت بحران سیل:

  پوشش کامل بهداشتی مناطق سیل زده اولویت نخست وزارت بهداشت است

جمعیت هالل احمر در اطالعیه ای اعالم کرد: »رکورد کمک های نقدی 
داخلی مردم به جمعیت هالل احمر که ۶3 میلیارد تومان در زمان زلزله 

کرمانشاه بود، برای سیل زدگان کشور شکسته شد.«
با  احمر  هالل  جمعیت  عمومی  روابط  اطالعیه  در  سپید،  گزارش  به 
قدردانی از حسن اعتماد مردم نوعدوست ایران اسالمی آمده است: »رقم 
مشارکت های نقدی مردم )واریز مستقیم به حساب( تا ساعت 8 صبح 
دوشنبه 19 فروردین بیش از ۶9 میلیارد تومان )۶9 میلیارد و 17۶ میلیون 

بدان معناست که مردم  این  و 320 هزار و 251 تومان( رسیده است. 
نوعدوست ایران رکورد کمک های مردمی در زلزله کرمانشاه را شکسته اند.«
بر اساس این اطالعیه، جمعیت هالل احمر از محل منابع داخلی خود 
برای سیل زدگان بالغ بر ۶۶ میلیارد و 31۶ میلیون و 300 هزار تومان 
هزینه کرده است که مبلغ کمک های مردمی جایگزین آنها نخواهد شد 
و در راستای جبران خسارات سیل زدگان مصرف و پس از آن گزارش 

اقدامات به اطالع افکار عمومی خواهد رسید. 

بیمارستان های  »در  لرستان گفت:  پزشکی  دانشگاه علوم  معاون درمان 
شهر پلدختر، فرانشیز خدمات درمانی و دارویی برای مردم آسیب دیده 
و درگیر سیل، فعال رایگان بوده و این مردم می توانند خدمات مورد نیاز 

خود را در این مراکز با سهولت دریافت کنند.«
به گزارش سپید، عباس پزشکی در گفت و گو با وبدا، درخصوص ارائه 
خدمات درمانی در مناطق سیل زده لرستان بیان کرد: »به طور کلی، اکثر 
بیمارستان های استان لرستان از جمله بیمارستان 100 تختخوابی شهدای 
عشایر و بیمارستان 50 تختخوابی شهید رحیمی خرم آباد در حالت آماده 
باش بوده و درصد اشغال تخت ها کم است. همچنین، تیم های پزشکی از 
تمام تخصص ها در این بیمارستان ها حضور دارند تا در مواقع اضطرار، 

به سرعت به هموطنان خدمات رسانی کنند.«
وی افزود: »در بیمارستان های شهر پلدختر، فرانشیز خدمات درمانی و 
دارویی برای مردم آسیب دیده و درگیر سیل، فعال رایگان بوده و این مردم 
می توانند خدمات مورد نیاز خود را در این مراکز با سهولت دریافت کنند.«

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: »واحد مددکاری 
در تمام بیمارستان های استان لرستان فعال بوده و در تالش هستند تا 
خدمات درمانی برای مردم سیل زده، با حداکثر تخفیف ها انجام شود.«

پزشکی با بیان اینکه از زمان وقوع سیل، حدود 130 بیمار از طریق بالگرد 
به مراکز درمانی منتقل شده اند، عنوان کرد: »تاکنون دو مورد جراحی از 
نوع ترومای دست داشته ایم و مابقی خدمات به صورت الکتیو و روتین 
دیالیزی  بیماران  به  درخصوص خدمت رسانی  وی  است.«  شده  انجام 
گفت: »بیمارستان های شهر پلدختر در زمینه ارائه خدمات دیالیز به بیماران 
کامال مجهز بوده و در حال حاضر این خدمات انجام می شود، چند بیمار 

دیالیزی نیز به بیمارستان شهدای عشایر منتقل شده اند.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درخصوص تامین داروهای 
بیماران خاص و صعب العالج تاکید کرد: »با هماهنگی سازمان غذا و 
دارو، داروهای بیماران خاص و صعب العالج نیز به شهر خرم آباد ارسال 

شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.«

جمعیت هالل احمر ایران در اطالعیه ای اعالم کرد

رکورد کمک های نقدی مردم شکسته شد
کمک های نقدی مردم به سیل زگان کشور در آستانه رسیدن به 70 میلیارد تومان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد

 خدمات رسانی رایگان بیمارستان های پلدختر به مردم سیل زده

رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد

  خدمت رسانی خانه به خانه 
تیم های عملیاتی اورژانس 

در مناطق سیل زده
تیم  مداوم  فعالیت  به  اشاره  با  کشور  اورژانس  سازمان  رییس 
 18 و   17 روزهای  در  کشور  اورژانس  سازمان  ویژه  عملیات 
فروردین 98 در مناطق سیل زده لرستان، گفت: »تیم ویژه سازمان 
اورژانس کشور به تمام روستاها و خانه های بهداشت سرکشی کرده 
و به مردم سیل زده در پلدختر، معموالن، افرینه و روستاهای اطراف، 

خدمات رسانی کردند.«
پیرحسین کولیوند تعداد ویزیت پزشکی در مناطق سیل زده را 
1327 مورد بیان کرد و گفت: »173 مورد انتقال با آمبوالنس و ۶0 
سورتی پرواز برای امدادرسانی و انتقال بیماران و توزیع دارو در 

روستا های سیل زده انجام شده است.«
وی در پایان تاکید کرد: »تیم عملیات ویژه اورژانس کشور تا 
بازگشت وضعیت عادی در مناطق سیل زده امدادرسانی خواهند 

کرد.«

خبــر
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آنچه باید در مورد قارچ های سمی بدانیم

پزشکی  سازمان  هیئت علمی  عضو 
قانونی کشور نسبت به خطر مرگ ناشی 
از مسمومیت براثر مصرف قارچ های 
سمی خودرو در فصل بهار هشدار داد.
به گزارش سپید، کامبیز سلطانی نژاد با 
اشاره به فصل رویش قارچ و احتمال 
مسمومیت ناشی از مصرف قارچ های 
سال  بهار  در  »متأسفانه  گفت:  سمی 
دلیل  به  از هموطنان  تعدادی  گذشته 
مصرف قارچ های سمی در طبیعت جان 
خود را از دست دادند؛ بنابراین رعایت 
چند نکته برای جلوگیری از مسمومیت 

با این مواد ضروری است.«

وجود100 گونه قارچ سمي
وی با اشاره به اینکه از میان بیش از 
5000 گونه قارچ، تنها در حدود 100 
انسان سمي محسوب  براي  گونه آن 
مسمومیت  »هرچند  گفت:  می شوند، 
در  قارچ های سمي  مصرف  از  ناشي 
در  شایع  مسمومیت های  جزء  انسان 
علت  به  وجود  این   با  نیست،  جهان 
در  مرگ ومیر  میزان  نسبي  بودن  باال 
برخي از انواع این نوع مسمومیت ها، 
اطالع رسانی مناسب و علمي و آگاهي 
از راهکارهاي پیشگیري از بروز این 
نوع مسمومیت ها، به ویژه جهت عموم 

جامعه، بسیار مهم است.«
این متخصص سم شناسی و مسمومیت ها افزود: »اکثر 
موارد مسمومیت های گزارش شده با قارچ های سمي به 
علت مصرف خوراکي تصادفي گونه های سمي قارچ 
به جای گونه های خوراکي آن است و بیشتر در افرادي 
که در فصول رویش قارچ ها )بیشتر اوایل فصل بهار و 
پاییز( نسبت به جمع آوری گونه های سمي قارچ به زعم 

خوراکي بودن آن ها اقدام می کنند، مشاهده می شود.«
وی با اشاره به عالئم مسمومیت با قارچ های سمی، گفت: 
»مسمومیت براثر مصرف قارچ های سمی داراي طیف 
وسیعي بر اساس شدت ازنظر عالئم و نشانه های بالیني 
به صورت بروز اختالالت گوارشي مانند تهوع، استفراغ، 
اسهال، دردهاي شکمي، زردي چشم، یرقان(، ازلحاظ 
اختالالت متابولیك شامل کاهش قند خون، اختالالت 
به  منجر  عصبي  اختالالت  و  تیروئیدي  هورمون های 

تشنج، بی قراری، توهم و اختالالت کلیوي می شود.«
سلطانی نژاد با اشاره نشانه های بالیني مسمومیت حاد 
عنوان  می شود،  ظاهر  مصرف  از  ساعت   6 از  کمتر 
کرد: »نشانه های اولیه مسمومیت های تأخیری بیشتر از 
6 الی 12 ساعت بعد از مصرف قارچ سمي آغاز شده 
و باگذشت زمان پیشرفت کرده و ممکن است در طي 

2 تا 6 روز بعد منجر به مرگ شود.«
وی تصریح کرد: »خوشبختانه در بیش از نیمي از موارد 
مسمومیت های قارچي، شدت مسمومیت خفیف بوده و 

عالئم و نشانه های بالیني در مسموم خودبه خود محدود 
می شود. با این  وجود برخي از گونه های قارچ های سمي 
قادر به ایجاد مسمومیت های شدید بوده و در صورت 

عدم درمان مناسب می توانند کشنده باشند.«

گونه های کشنده کدام اند؟
کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  هیئت علمی  عضو 
افزود: »یکي از مهم ترین انواع قارچ سمي که مصرف 
خوراکي آنها می تواند سبب بروز مسمومیت های شدید 
و کشنده شود، از جنس های آمانیتا)Amanita(، گالرینا 
لپیوتا )Lepiota( هستند. همچنین  )Galerina( و 
صورت  در  می توانند  مذکور  گونه های  متنوع  انواع 
مصرف خوراکي سبب بروز مسمومیت های شدید در 

انسان شوند.«
وی خاطرنشان کرد: »وجود انواع جنس و گونه های 
مختلف قارچ های سمي در کشور ما که به صورت خودرو 
به ویژه در نواحي کوهستاني، کوهپایه ای و جنگلي در 
استان های غربي کشور مانند کرمانشاه، کردستان، لرستان، 
آذربایجان، همدان و قزوین وجود دارند، سبب شده که 
هر ساله گزارش هایی به صورت موردي از مسمومیت های 
انفرادي و یا جمعي به ویژه در فصول رویش )اوایل 
بهار و پاییز( در افرادي که به علت ناآگاهي و باهدف 
به جمع آوری  اقدام  قارچ ها  تهیه و مصرف خوراکي 
قارچ های خودرو از نواحي کوهستاني، کوهپایه ای و 

جنگلي کرده و بعد از مصرف آنها دچار مسمومیت 
می شوند، وجود دارد.«

بالیني  نشانه های  و  عالئم  به  اشاره  با  سلطانی نژاد 
کرد:  عنوان  سمی  قارچ  مصرف  از  ناشی  مسمومیت 
»عالئم و نشانه های بالیني متعاقب مصرف خوراکي در 
اینگونه قارچ ها به صورت تأخیری ظاهر می شود. در 
مرحله اول عالئم و نشانه های مسمومیت معموالً بعد 
از 5 الی 24 ساعت از مصرف خوراکي ظاهر می شود 
و به صورت اختالالت گوارشي از قبیل تهوع، استفراغ، 
دردهاي شکمي و اسهال آبکي است. با وجود درمان های 
عالمتي و حمایتي، بعد از 12 الی 24 ساعت اختالالت 
گوارشي تشدید شده و در صورت عدم درمان مناسب، 
در مرحله سوم و بعد از 6 الی 2 روز می تواند با ایجاد 
نارسایي شدید کبد و کلیه، سبب مرگ مسموم شوند.«
قانونی  پزشکی  سازمان  هیئت علمی  عضو  گفته  به 
و  سوم  مرحله  در  بالیني  نشانه های  و  عالئم  کشور 
نهایي مسمومیت شامل ضعف، گیجي، کاهش سطح 
هوشیاري، افت شدید قند خون، افزایش بیلی روبین و 
آنزیم های کبدي و اختالالت کلیوي مانند کاهش حجم 

ادرار و نارسایي کلیه است.«

نكات الزم برای پیشگیري از مسمومیت 
1- از مصرف قارچ های خودرو و یا جمع آوری شده 

قارچ هایي  یا  افراد عادي و  توسط 
که به صورت فله ای عرضه می شوند، 
قارچ هایي  تنها  و  کنید  خودداري 
در  و  مجاز  مراکز  توسط  که  را 
مجوزهاي  داراي  بسته بندی های 
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت 

هستند، مصرف نمایید.
2- شناسایي انواع خوراکي قارچ از 
انواع سمي تنها بر اساس خصوصیات 
ظاهري مانند شکل، رنگ، بو، قوام 
توسط  تنها  و  بوده  مشکل  مزه  و 
مجرب  کارشناسان  و  متخصصان 
قارچ شناسی و گیاه شناسی امکان پذیر 
است. بنابراین به توصیه های برخي از 
افراد عادي در تشخیص انواع سمي 
از انواع خوراکي قارچ توجه نکنید.
3- مصرف قارچ ها توسط پرندگان 
وحشي  و  اهلي  جانوران  سایر  و 
قارچ  بودن  سمی  غیر  نشان دهنده 

براي انسان نیست.
4- برخي از روش ها و معیارهاي 
نقره  تغییر رنگ قاشق  مانند  سنتي 
وجود  یا  قارچ،  با  تماس  اثر  در 
محل  و  قارچ  اطراف  در  حشرات 
رویش قارچ معیار علمي و صحیحي 
براي تشخیص عدم سمیت قارچ در 

همه موارد نیست.
به مقدار زیاد  به صورت خام و  را  قارچ ها  5- هرگز 

مصرف نکنید.
6- هرچند در برخي موارد حرارت برخي از مواد سمي 
موجود در قارچ ها را از بین می برد، با این  وجود برخي 
از سموم موجود در قارچ ها مقاوم  به  گرما بوده و در اثر 
فرآیندهاي آماده  سازی غذا مانند کباب کردن، آب پز 
کردن، سرخ کردن و بخارپز کردن قادر به تخریب کامل 

مواد سمي موجود در قارچ نیست.
7- در صورت بروز عالئم و نشانه های گوارشي به صورت 
از مصرف خوراکي  الی 5 ساعت پس   12( تأخیری 
قارچ(، هر چه سریع تر بیمار را به مرکز درماني تخصصي 

سم شناسی بالیني و مسمومیت ها منتقل کنید.
درماني  مرکز  یك  به  مسموم  بیمار  سریع  انتقال   -8
را  موفقیت آمیز  درمان  امکان  مسمومیت ها  تخصصي 
سبب  امر  این  در  تأخیر  هرگونه  و  می دهد  افزایش 
بیمار  مرگ  حتي  و  درمان  شکست  احتمال  افزایش 
می شود. بنابراین با مشاهده عالئم و نشانه های بالیني 
اولیه به ویژه از نوع تأخیری در فردي باسابقه مصرف 
خوراکي قارچ، از هرگونه خوددرماني و درمان عالمتي 
بیمارستان  به  بیمار را در اسرع وقت  پرهیز نموده و 

منتقل نمایید.
9- در صورت امکان نمونه باقی مانده قارچ مصرف شده 
توسط بیمار را براي شناسایي کادر پزشکي در بیمارستان 

به همراه داشته باشید.

اخبــار

مدیرکل غذای سازمان غذا و دارو:

کمبود شیر خشک در 
مناطق سیل زده مقطعی بود

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو گفت: 
»کمبود شیر خشك در مناطق سیل زده مقطعی بود. مشکلی در 
تأمین شیر خشك در این مناطق نداریم. تاکنون چند محموله 
تدارک هستیم  در  و  ارسال شده  مناطق  این  به  شیر خشك 

محموله های بیشتری با توجه به نیاز ارسال کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، وحید مفید افزود: »این شیر 
خشك ها از طریق دانشگاه های علوم پزشکی در اختیار سیل زدگان 
نیازمند قرار خواهد گرفت.« وی اضافه کرد: »تاکنون مشکلی 
در زمینه تأمین شیر خشك مناطق سیل زده نداشتیم البته ممکن 
است کمبودهای مقطعی در این زمینه وجود داشته باشد اما 
برای تأمین آن مشکلی وجود ندارد.« وی ادامه داد: »شرکت های 
مختلف شیر خشك ها را در محموله های 1500 تا سه هزار عدد 
قوطی در اختیار مردم سیل زده قرار داده اند.« مدیرکل نظارت 
بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: 
»اغلب شیر خشك ها به صورت رایگان در اختیار سیل زدگان 
قرار گرفته است.« مفید افزود: »بخشی از این شیر خشك ها 
اهدایی شرکت ها بوده و بخشی دیگر نیز از سوی مؤسسات و 
خیریه ها خریداری شده و در اختیار مردم سیل زده قرار گرفت.« 
وی درباره کمبودهای مواد غذایی در مناطق سیل زده گفت: »در 
این مورد سازمان های دیگری دخیل هستند اما سازمان غذا و 
دارو نیز از شرکت های غذایی درخواست کرده تا مواد غذایی 

را به مناطق سیل زده ارسال کنند.«
گفتنی است مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو در نخستین روزهای سیل دستور تأمین شیر خشك 
مورد نیاز مناطق سیل زده را صادر کرد. وی در نامه ای خطاب 
به مدیرعامل یکی از شرکت های تولیدکننده شیر خشك آورده 
بود که با توجه به جاری شدن سیل در برخی از مناطق کشور 
و نیاز فوری استان گلستان به شیر خشك مقتضی است دستور 
دهید در اسرع وقت نسبت به تأمین و ارسال هزار قوطی از دو 

نوع شیر خشك، به مناطق مذکور اقدام الزم صورت گیرد.

به همت مرکز نانو فناوری دانشگاه آزاد صورت گرفت

تولید زخم پوش  برای 
بیماران پروانه ای

محققان مرکز نانو فناوری دانشگاه آزاد به زخم پوش هایی برای 
درمان بیماری پروانه ای دست یافتند که نتایج فاز حیوانی عالوه 
بر آنکه توانست در مدت 11 روز زخم ها را درمان کند، باعث 

شد در محل زخم فولیکول های مو رشد کند.
 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، رئیس مرکز تحقیقات نانو 
دو  اینکه  بیان  با  جنوب  تهران  واحد  آزاد  دانشگاه  فناوری 
محصول نیمه صنعتی در مرکز تحقیقات نانوی دانشگاه آزاد 
واحد تهران جنوب تولید شده است، گفت: »یکی از این پروژه ها 
مربوط به بیماران پروانه ای و دیگر زخم پوش ها حاوی داروی 
»تتراسایکلین« و »جنتامایسین« است.« الله ملك نیا هدف از تولید 
این محصوالت را دارورسانی در موضع ذکر کرد و ادامه داد: 
»زمانی که دارویی مصرف می شود بخشی از آن به هدر می رود، 
ولی این محصوالت می تواند داروی مورد نظر را در موضع 
رهاسازی کند.« وی با اشاره به اینکه در تولید این محصول 
از نانو الیاف بهره گرفته شد، توضیح داد: »در این محصول از 
یکسری نانو ذرات استفاده شد و این قابلیت را دارد که ضمن 
دارا بودن خاصیت آنتی باکتریایی، فرآیند درمان را تسریع کند.« 
ملك نیا جذب ترشحات زخم را از دیگر قابلیت های این زخم 
پوش ها نام برد و یادآور شد: »این نوع زخم پوش ها از سوئد 
این مطالعات  به کشور وارد می شود و در  باال  با هزینه های 
تالش کردیم تا این پانسمان درمانی را در کشور بومی کنیم.«
رئیس مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه آزاد واحد تهران 
جنوب با بیان اینکه تحقیقات آزمایشگاهی این محصول طی شده 
است، خاطرنشان کرد: »فاز حیوانی این محصول بر روی موش 
تست شد و نتایج به دست آمده در این فاز امیدبخش بوده و در 
حال زمینه سازی بررسی برای ورود به تحقیقات بالینی بر روی 
انسان هستیم.« وی دوره درمان موش های پروانه ای با استفاده 
از این روش را 11 روزه ذکر کرد و ادامه داد: »عالوه بر آن 
شاهد رشد مو بر بدن موش بودیم و این در حالی است که با 
استفاده از روش های درمانی مرسوم نه تنها زخم به  طور کامل 

ترمیم نمی شود، بلکه فولیکول های مو تشکیل نشده است.«

خطر مرگ جدی است

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات 
پزشکی و آزمایشگاهی با اشاره به اینکه عفونت 
بیمارستانی در کمین بیماران است، گفت: »ایران 
به  بیمارستانی  عفونت  با  مقابله  تجهیزات  در 

خودکفایی رسیده است.«
در  شاهمرادی مقدم  مهدی  سپید،  گزارش  به 
آستانه برگزاری نمایشگاه ایران هلث در رابطه 
با عفونت های بیمارستانی اظهار داشت: »یکی از 
مهم ترین عواملی که پس از جراحی، سالمت بیمار 
را تهدید می کند موضوع عفونت های بیمارستانی 

است.«
وی افزود: »هرچند که اقدامات مؤثری در این 
زمینه انجام گرفته ولی هنوز آمار این عفونت ها 
در کشور باال است و گرفتاری هایی را گاهی برای 
بیماران ایجاد می کند.« شاهمرادی مقدم ادامه داد: 
»شرکت های زیادی تا به حال وارد عمل شده تا 
بتوانند میزان عفونت را در مراکز درمانی کاهش 
دهند و بسته به نیاز بخش های مختلف ازجمله 

اتاق عمل، آی سی یو، بخش عفونی و … محصوالت و ماشین آالت 
خود را عرضه می کنند.«

وی با اشاره به اینکه در کشور ما 95 درصد نیازها در زمینه کنترل 
عفونت بیمارستانی، دستگاه های آن تولید داخل است، خاطرنشان 
نیاز به واردات را به شدت کاهش داده است و  کرد: »این مسئله 

امیدواریم مشکالتی که در این زمینه ایجاد شده رفع شود تا به صورت 
100 درصد در زمینه مقابله با عفونت بیمارستانی خودکفا شویم.«

شاهمرادی مقدم با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه ایران هلث یکی 
از بزرگ ترین رویدادهای تجارت و بازرگانی در حوزه سالمت به 
دستاوردهای  جدیدترین  نمایشگاه  این  »در  افزود:  می رود،  شمار 

علمی و تولیدات و تجهیزات در زمینه مقابله 
با عفونت بیمارستانی عرضه می شود.«

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه ایران هلث یکی 
از بزرگ ترین رویدادهای تجارت و بازرگانی 
در حوزه سالمت به شمار می رود، گفت: »با 
توجه به شرایط فعلی کشور و وضعیت تحریم ها 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکننده تجهیزات 
و ملزومات پزشکی نقش مهمی در تأمین 70 
درصد نیازهای کشور در این زمینه داشته اند 
و فعالیت آنها در بخش های مختلف به لحاظ 

کمی و کیفی اثربخش بوده است.«
شاهمرادی مقدم اظهار داشت: »نمایش و ارائه 
پزشکی  و  دارویی  آزمایشگاهی،  تجهیزات 
و  است  نمایشگاه  این  اصلی  محورهای  از 
گردشگری  همچون  دیگری  موضوعات 
سالمت، استارت آپ، اپلیکیشن های سالمت 
و رسانه های حوزه سالمت برای این نمایشگاه 

در نظر گرفته شده است.«
الزم به ذکر است چهار تشکل اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، 
انجمن مهندسی پزشکی، انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی 
و اتحادیه بازرگانان در برگزاری نمایشگاه ایران هلث که از 19 تا 

22 خرداد 98 برگزار می شود، مشارکت دارند.

هشدار عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی؛

آمار عفونت  بیمارستانی در کشور باالست



وزارتخانه های  مشترک  پیشنهاد  به  وزیران  هیئت 
و  کار  تعاون،  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  اجتماعی  رفاه 
تأیید شورای عالی بیمه سالمت کشور، تعرفه خدمات 
و  تصویب  را   ۱۳۹۸ سال  در  درمانی  و  تشخیصی 

ابالغ کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبسایت رسمی دفتر هیئت 
دولت با تصویب هیئت وزیران تعرفه خدمات تشخیصی 
و درمانی در سال ۱۳۹۸ در بخش دولتی به طور میانگین 
۱۰ و در بخش خصوصی ۱۳ درصد رشد داشته است.
هیئت وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارتخانه های  مشترک 
پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه 
بیمه سالمت  تأیید شورای عالی  و بودجه کشور و 
کشور و به استناد بند )الف( ماده )۹( قانون احکام 
 -۱۳۹۵ مصوب   - کشور  توسعه  برنامه های  دائمی 
در سال ۱۳۹۸  درمانی  و  تشخیصی  تعرفه خدمات 

را تصویب کرد.
بر همین اساس، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی 
در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین 

شده است:

گفتنی است، شورای عالی بیمه سالمت کشور به استناد 
بازنگری  به  نسبت  بند فوق، مکلف است هر ساله 
ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت برای کلیه 
ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در 
کشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی با رعایت 
اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی اقدام و 
مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور 
قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب 

به هیئت وزیران ارائه کند.
این تصویب نامه از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸ الزم 

االجرا است.

عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:

بیمه ها خودسرانه خدمتی 
را حذف یا قطع نکنند

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه 
برخی از بیمه ها خدمات پرتونگاری را پوشش نمی دهند گفت: 
»بیمه ها نباید خودسرانه خدمتی را حذف و یا قطع کنند و باید در 

چارچوب سیاست های وزارت بهداشت حرکت کنند.«
خدمات  بیمه ها  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  عابدی  حیدرعلی 
پرتونگاری را پوشش نمی دهند، گفت: »به طور کل سال ۹۷ سال 
خوبی برای بیمه ها نبود چراکه بسیاری از بیمه ها مشکل داشتند 
و طرح تحول سالمت در آن چارچوبی که کمیسیون بهداشت و 
درمان به عنوان برنامه ششم پیشنهاد داده بود و مصوب مجلس 
شورای اسالمی نیز شده بود، دیده نشد و شاه بیت قضیه سطح بندی 
خدمات و سیستم ارجاع بود.« نماینده مردم اصفهان در مجلس 
افزود: »هزینه ها باال رفت و تمامی بیمه ها از جمله تامین اجتماعی 
و خدمات سالمت و کشاورزی در پرداخت هزینه ها دچار مشکل 
شدند و نه تنها مراکز تصویربرداری بلکه داروخانه ها، مراکز تولید 

دارو و حتی تمام پیمانکاران دانشگاه ها نیز دچار مشکل شدند.«
اینکه  بیان  با  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
امیدوارم امسال با مدیریت وزیر بهداشت و اجرای برنامه ششم، 
هزینه ها کنترل و مدیریت شود، تصریح کرد: »با اجرای این برنامه 
می توان تمام این مشکالت را حل کرد و قطعا بیمه ها باید در 
چارچوب سیاست هایی که وزارت بهداشت و درمان تعیین می کند 

حرکت کنند.«
اینکه مشکالتی از  این نماینده مردم در مجلس دهم در مورد 
تاخیر  با  بیمه ای و پرداخت های طوالنی و  نبود پوشش  جمله 
می کند،  مواجه  ورشکستگی  مشکل  با  را  تصویربرداری  مراکز 
اظهار داشت: »بیمه ها نباید خودسرانه خدمتی را حذف و یا قطع 
کنند و باید در چارچوب سیاست ها کار کنند حتی بیمارستان های 
خصوصی نیز این مشکل را دارند، ان شاءاهلل که ورشکست نشوند و 

به زودی این پرداخت ها صورت گیرد.«
عابدی خاطرنشان کرد: »تمام تالش خود را کردیم که عدد مورد 
درخواست بیمه سالمت، قبل از عید از روش های مختلف تامین 
شود البته قطعا همچنان بدهکاری دارند؛ تا جایی که خبر دارم بیمه 
سالمت بسیار به روز شده و بدهی را پرداخت کرده بود اما نمی دانم 
که مراکز تصویربرداری چه میزان طلب دارند اما طبق گفته بیمه 
سالمت مطرح شده که بدهی ها را به کمتر از 6 ماه رسانده و به این 

معنی است که نباید ورشکست شوند.«

هاشمی، رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس:

افزایش ۱۳ درصدی تعرفه 
مراکز درمانی غیردولتی 

نیاز به بازنگری دارد
افزایش 10 درصدی برای مراکز دولتی کافی است

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس، با بیان  اینکه مسئوالن باید در 
افزایش ۱۳ درصدی تعرفه های مراکز درمانی غیر دولتی تجدیدنظر 
کنند تاکید کرد: »باید محاسبات دقیقی برای تعیین تعرفه این بخش 
انجام شود تا دوام داشته باشند و روی پای خود بایستند و متضرر 

نشوند.«
همایون هاشمی در واکنش به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های 
پزشکی برای مراکز درمانی دولتی و ۱۳ درصدی بخش خصوصی 
توسط هیات دولت برای سال ۹۸،  گفت: »افزایش قیمت خدمات 
سالمت و اجتماعی برای مراکز نگهداری، باید با دقت و درایت 
صورت بگیرد، چرا که بخش عمده ای از این خدمات در واحدهای 
دولتی ارائه می شود که در عمل از امکانات و بودجه دولتی استفاده 

می کنند.«
نماینده مردم میاندوآب، ادامه داد: »تعیین تعرفه ها باید با توجه 
به توان مردم و شرایط عمومی کشور با مالحظاتی انجام شود، 
بنابراین افزایش ۱۰ درصدی برای بخش دولتی کافی است.« وی 
تصریح کرد: »هم اکنون نیاز است که در تعیین تعرفه ۱۳ درصدی 
بخش خصوصی تجدیدنظر شود، چرا که تمام سرمایه گذاری در 
مراکز درمانی غیردولتی توسط سرمایه گذاران این بخش صورت 
می گیرد، بنابراین باید محاسبات دقیقی برای تعیین تعرفه این بخش 
انجام شود تا این مراکز بتوانند دوام داشته باشند و به صورت پویا 

روی پای خود بایستند و متضرر نشوند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، یادآور 
شد: »آنچه مسلم است در بخش تعرفه گذاری باید تمام خدمات 
دارای یک قیمت مشخص باشند، ضمن اینکه بخش غیردولتی 
باید از طریق حمایت های بیمه ای و پرداخت به موقع سهم بیمه آنها 
پویا باشند تا همه بتوانند در صورت نیاز از خدمات این بخش نیز 

بهره مند شوند.«
 این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: »در بخش 
سالمت چون عمده خدمات به ویژه در حوزه خدمات بیمارستانی 
و بستری در بخش غیردولتی منعقد شده است، دولت می تواند 
از سود خود بگذرد و با افزایش محدود قیمت ها و تزریق بودجه 

مستقیم، مردم را از پرداخت هزینه مضاعف معاف کند.«
رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: 
نظام  سازمان  مشارکت  با  باید  بخش خصوصی  »تعرفه گذاری 
پزشکی، نمایندگان صنوف و بخش غیردولتی انجام شود و با تورم 
اقتصادی کنونی همخوانی داشته باشد تا بخش خصوصی متضرر 

نشود.«

خانه ملت

شماره ۱4۱۳ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
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از سوی هیئت دولت صورت گرفت

ابالغ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۹۸ 

دفترچه انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی در نسخه جدید منتشر شد 
و کل ظرفیت پذیرش دستیاری ۲ هزار و 6۱۰ نفر است.

به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دفترچه انتخاب رشته 
چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری پزشکی در نسخه جدید منتشر 
شده است و داوطلبان باید پیش از انتخاب رشته به تغییرات احتمالی 

دفترچه توجه کنند.
متقاضی  داوطلبان  پذیرش  نحوه  پذیرش،  نحوه  اولویت و  دفترچه  در 
رشته تخصصی پزشک خانواده و آموزش آنها، مصاحبه برای رشته های 
روانپزشکی و رشته زنان و زایمان، شرایط پذیرش در رشته طب هوا 
فضا، شرایط پذیرش در رشته طب اورژانس در دانشگاه ارتش، شرایط 
بورسیه در دانشگاه بقیه اهلل )عج(، تعهدات مناطق محروم، پذیرش سهمیه 

بومی مناطق محروم مشخص شده است.
همچنین جداول ظرفیت ها شامل جدول زیر گروه های درسی، جدول 
آموزشی،  گروه های  زیر  از  یک  هر  در  درسی  گروه های  زیر  ضرایب 
جدول نیاز دانشگاه های علوم پزشکی در هر رشته جهت سپردن تعهد 
به مناطق محروم استان های محل استقرار آن دانشگاه ها، جدول ظرفیت 
پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی، جدول برنامه های آموزش دستیاری 
مشترک )joint(، جدول ظرفیت پذیرش متقاضیان سهمیه بورسیه های 
مسلح و جدول ظرفیت پذیرش سهمیه بورسیه دانشگاه بقیه اهلل )عج( 

منتشر شده است

اعالم شرایط ظرفیت ایثارگران و مناطق محروم
ظرفیت تکمیل نشده سهمیه رزمندگان و ایثارگران ۲۵ درصد در گام اول 
به رزمندگان و ایثارگران ۵ درصد تخصیص داده می شود و در صورت 
عدم تکمیل به سایر داوطلبان آزاد با رعایت مقررات پذیرش تعلق می یابد.

ظرفیت تکمیل نشده سهمیه مناطق محروم دانشگاه های علوم پزشکی به 
سایر داوطلبان آزاد با رعایت مقررات پذیرش تعلق می یابد.

پس از ثبت نام به هیچ عنوان تغییر سهمیه یا تغییر دانشگاه منطقه محروم 
جهت گذراندن تعهدات خاص امکانپذیر نیست. همچنین تغییر رشته 
و انتقال پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم ممنوع بوده و امکانپذیر 
نیست و در صورت درخواست انتقال دانشگاه می تواند نسبت به لغو 

حکم دستیاری فرد پذیرفته شده اقدام کند.
داوطلبانی که مناطق محروم را انتخاب می کنند باید دقت کنند فهرست 
نیاز دانشگاه های علوم پزشکی در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق 
افراد  محروم استان های محل استقرار آن دانشگاه ها مشخص است و 
جهت انتخاب رشته محل باید عالوه بر انتخاب رشته دانشگاه، محل تعهد 
مبتنی بر استان محل تعهد انتخابی در فرم تقاضانامه نیز مشخص شود.

از پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه مناطق محروم جهت پوشش 
مناطق محروم، تعهد خاص به میزان سه برابر مدت آموزش به نفع مناطق 

محروم مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی مناطق محروم اخذ می شود.
پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه مناطق محروم، پس از فراغت 
از تحصیل فقط در حوزه مناطق محروم تعیین شده فعالیت درمانی و یا 
آموزشی خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعالیت تخصصی 

در رشته تحصیلی خود را تا پایان دوره تعهدات ندارند.
ارائه مدرک فارغ التحصیلی مشمولین بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجاز 
است. پذیرفته شدگان تا پایان زمان تعهدات و ارائه تسویه حساب از 
دانشگاه علوم پزشکی محروم مذکور امکان ادامه خدمات تخصصی در 

سایر مناطق کشور را ندارند.
ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی باالتر پس از طی حداقل نیمی از مدت 
زمان تعهدات امکان پذیر است. انتقال و تغییر محل تعهدات ممنوع است.

امکان انتخاب ۱۰۰ رشته-محل در ۱۰ رشته تخصصی مجاز
داوطلبان می توانند بر اساس ضوابط حداکثر تا ۱۰۰ رشته – محل حداکثر 

در ۱۰ رشته تخصصی مجاز، بر اساس جداول مربوطه، انتخاب کنند.
مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی چنانچه هر یک از 
داوطلبین چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در یکی از رشته های 
تخصصی پذیرفته شوند، ولی ثبت نام نکنند و یا پس از ثبت نام به هر 

نحو انصراف دهند مجاز به شرکت در آزمون دوره بعد نخواهند بود.
دانشگاه های علوم پزشکی محل آموزش تعهدی در قبال اسکان و تأمین 
خوابگاه دستیاران پذیرفته شده ندارد. بدیهی است در صورت وجود 
امکانات و ظرفیت آزاد خوابگاهی همکاری الزم به عمل خواهند آورد.
کل ظرفیت پذیرش دستیاری در چهل و ششمین دوره ۲ هزار و 6۱۰ نفر 
است. برخی از رشته ها در دانشگاه ها با همکاری دانشگاه دیگری برگزار 

می شود. جدول ظرفیت های اعالم شده نهایی نیست.

نسخه جدید دفترچه انتخاب رشته دستیاری منتشر شد

پایانه های  از  استفاده  »عدم  گفت:  ایالم  استان  مرکز  دادستان 
فروشگاهی )POS در مطب ها و مراکز درمانی، مشکالت عدیده ای 
را  مالیاتی  فرار  زمینه  طرفی  از  و  است  کرده  ایجاد  مردم  برای 

می  کند.« فراهم 
با  رابطه  در  خسروی زاد  افشار  ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
گفت:  کارتخوان،  دستگاه  نصب  به  پزشکی  و  درمانی  مراکز  الزام 
»در راستای تاکید بر اجرای قانون و ضرورت احیای حقوق عامه 
مراکز  که  شد  اعالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست  به  نامه ای  در 
اقدام  سریعتر  هرچه  کارتخوان  نصب  به  نسبت  پزشکی  و  درمانی 
 )POS( کنند.« وی تصریح کرد: »عدم وجود پایانه های فروشگاهی

در مطب ها و مراکز درمانی، مشکالت عدیده ای برای مردم ایجاد 
می دارد.« فراهم  را  مالیاتی  فرار  زمینه  طرفی  از  و  است  کرده 

قانون   6 تبصره  »ی«  بند   طی  نیز  اخیرا  »لذا  گفت:  ایالم  دادستان 
پیراپزشکی،  پزشکی،  مشاغل  و  کلیه صاحبان حرف   ۱۳۹۸ بودجه 
آیین  چهارچوب  در  که  شده اند  مکلف  دامپزشکی  و  داروسازی 
 ۱۳66 مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون   ۱6۹ ماده   ۲ تبصره  نامه 

کنند.« استفاده  فروشگاهی  پایانه  از  جاری  سال  ابتدای  از 
مزبور،  قوانین  در  مقرر  تکالیف  به  عنایت  با  »نهایتا  افزود:  وی   
فوق  مقررات  از  متخلفین  فعالیت  ادامه  از   ۹۸ .  ۱ .  ۲4 تاریخ  از 

توسط ضابطین ممانعت بعمل خواهد آمد و پلمب خواهند شد.«

بهداشت  وزارت  مدارس  و  خانواده  جمعیت،  دفتر سالمت  مدیرکل 
چند  که  بررسی  »طبق  گفت:  کشور،  در  بلوغ  سن  وضعیت  درباره 
سال قبل انجام دادیم، سن بلوغ در دختران ایرانی نسبت به دهه قبل 

کمتر شده است.«
به گزارش سپید، حامد برکاتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش 
بلوغ  آموزش  زمینه  »در  بلوغ در کشور،  گفت:  حدود یک سال سن 
مشترکی  بسته  آنها،  والدین  و  نوجوانان  به  بلوغ  به  مربوط  مسائل  و 
با  پرورش  آموزش و  داریم و وزارت  پرورش  آموزش و  با وزارت 

کمک فنی وزارت بهداشت اقداماتی را در این زمینه پیش می برد.«

وی با بیان اینکه ارائه آموزش های مرتبط با بلوغ در مدارس به این 
دلیل است که میزان مراجعات مردم به ما در این حوزه در خارج از 
مدرسه بسیار کم است، افزود: »طبق بررسی که چند سال قبل انجام 
دادیم، سن بلوغ در دختران ایرانی نسبت به دهه قبل کمتر شده است.«
برکاتی ادامه داد: »طبیعتا باید در برنامه ریزی هایی که در حوزه بلوغ 
باید توجه کرد که  بلوغ توجه کرد.  انجام می شود،  به سن  نوجوانان 
به دلیل ارتباطات اجتماعی بیشتر، ایجاد شبکه های اجتماعی و بعضا 
بلوغ زودرس هم  می یابد. حال  بلوغ کاهش  و... سن  بیگانه  فرهنگ 
منجر به عدم رشد مناسب شده و به تبع می تواند معضالت روحی و 

روانی را برای کودک به همراه می آورد.«
وی تاکید کرد: »بنابراین ما باید زمان و سن بلوغ را بشناسیم و پدر و 
مادر هم باید با سن بلوغ و ویژگی های آن آشنا شوند که این موضوع 
توسط  و  تدوین شده  در حوزه سالمت مدرسه  که  بسته خدمتی  در 

آموزش و پرورش با کمک فنی ما انجام می شود، قرار دارد.«
بهداشت  وزارت  مدارس  و  خانواده  جمعیت،  دفتر سالمت  مدیرکل 
همچنین گفت: »وزارت بهداشت در حال طراحی بسته ای جهت بررسی 
مجدد این موضوع طی سال جاری در کشور است که احتماال نتایج 

آن اوایل سال آینده مشخص خواهد شد.«

دادستان ایالم:

مراکز درمانی و پزشکی فاقد کارتخوان، پلمب می شوند

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت مطرح کرد

کاهش سن بلوغ در دختران ایرانی 
بسته مشترک وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش در دست تهیه است
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خوانندگان »سالمت« هر هفته در این صفحه 
در جریان آخرین رویداد های سالمت در 
سراسر جهان قرار می گرفتند. سعی کردیم 
منابع  از  را  اخبار سالمت  این سال،  در 
مختلف و معتبر تهیه کنیم. از رسانه ها گرفته تا گزارش های 
نهادهای مسوول بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت و 
نیز بر آن بودیم تا در حد امکان، تصویری کم وبیش جامع 
در اختیارتان بگذاریم. در این شماره مروری کرده ایم بر 

رویداد های مهم سالمت در سالی که گذشت. 

افغانستان، پایتخت فلج اطفال جهان
نزدیک به یک میلیون کودک در ایالت قندهار افغانستان برای 
درامان ماندن از بیماری فلج اطفال باید دست کم ماهی یکبار 
واکسن خوراکی دریافت کنند اما بسیاری از آنها در مناطق 
تحت کنترل طالبان در مناطق جنوبی کشور زندگی می کنند که 
کارکنان محلی اجازه ورود و مراجعه خانه به خانه را ندارند.

این واقعیت، شرایط را برای ایجاد یک پوشش واکسیناسیون 
فراگیر دشوار کرده و افغانستان که یکی از 3 کشوری است 
که هنوز فلج اطفال در آنجا شیوع دارد، هنوز گرفتار بیماری 
به  ثبت شد، درصورتی که  بیماری  امسال 19 مورد  است. 
از 2  این تعداد در هر یک  بهداشت،  گفته سازمان جهانی 

سال گذشته 13 مورد بود.

زنان آفریقایی بی دفاع در برابر ایدز
پیش از فرارسیدن سال نو میالدی، 6 فیلم کوتاه از سوی یک 
موسسه غیرانتفاعی درباره یکی از بزرگ ترین مشکالت قاره 
آفریقا منتشر شد؛ چطور می شود به زنان آفریقایی کمک کرد 

به ایدز آلوده نشوند؟
این سازمان غیراتتفاعی که توسط بخش کمک های خارجی 
بنیاد بیل و ملیندا گیتس برپا شده، درواقع بخشی از تالشی 
است که زنان آفریقایی را تشویق به استفاده از دارویی به 
روزانه  می کند. مصرف  ابتال(  از  پیش  )پیشگیری  پرپ  نام 
این دارو به شکل قرص شامل ماده تنوفوویر، بیش از 99 

درصد کارایی دارد.
 

که  هستند  آفریقایی  کشورهای  از  کنیا  و  جنوبی  آفریقای 
دارو را پذیرفته اند اما اهداکنندگان نگرانند باتوجه به سابقه 
نه چندان نویدبخش پیشگیری از ایدز در قاره سیاه، دارو 
آن طور که باید و شاید  بین زنان درمعرض خطر با استقبال 

روبرو نشود. 

الکل، پنجمین عامل مرگ های زودهنگام در جهان
الکل  قیمت  افزایش  می گوید،  بهداشت  جهانی  سازمان 
و محدود کردن آن راهی است که از مصرف زیانبار آن 

می کند. جلوگیری 
این سازمان در دستورالعملی به نام )سیفر( که در همین 
رابطه منتشر کرده، تالش کرده با کمک دولت ها، مصرف 
الکل را تا 7 سال آینده تا 10درصد کاهش دهد. کنار وضع 
مالیات های سنگین تر برای مشروبات الکلی، محدود کردن 
تبلیغات مشروبات الکلی، وضع قوانین سختگیرانه تر درباره 
مصرف الکل حین رانندگی و درمان بهتر عوارض مصرف 

ازجمله این اقدامات هستند.
آمارهای سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که ساالنه 
3میلیون نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی جان خود را از 
دست می دهند و الکل پنجمین عامل مرگ های زودهنگام در 

جهان شناخته شده است.
این سازمان امیدوار است دستورالعمل جدید بتواند دولت ها 
را، خصوصا 76 دولتی که در حال حاضر هیچ سیاست کنترل 
و مصرف الکلی در آنها اعمال نمی شود، تشویق کند که به 
سوءمصرف الکل به عنوان یکی از مشکالت سالمت خود نگاه 
کنند. سیفر نقشه راه پیشنهادی سازمان برای دولت هاست تا 
بتوانند از طریق کاهش مصرف زیانبار الکل گام به گام سالمت 
مردم را بهتر و از شیوع بیشتر بیماری های غیرواگیر جلوگیری 

کنند و به اهداف تعریف شده برسند.

برنامه های انگلستان برای کاهش آلودگی هوا 
کافی نیست

سال هاست معترضان و دانشمندان با ادعاهایی که صحت حقوقی 
آنها از سوی دادگاه های انگلستان نیز تایید شده، می گویند 
مردم انگلستان هوایی که تنفس می کنند که هم کشنده است 
و هم از نظر استانداردهای اتحادیه اروپا غیرقانونی و واکنش 

سیاستمداران این کشور بی توجهی است.
آلودگی های نادیدنی مانند دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق 

انگلیسی ها را در معرض بیماری هایی مانند آسم، سکته مغزی، 
سرطان و حمله های قلبی قرار می دهند. یکی از مطالعات حاکی 
از آن است که 60درصد از مردم بریتانیا در مناطقی زندگی 
می کنند که هوایی پایین تر از سطح استاندارد اتحادیه اروپا 
دارد و نتیجه آن ساالنه مرگ 40هزار نفر در بریتانیا به دلیل 
آلودگی هواست. در لندن، آلودگی هوا مشکلی حادتر از 
مصرف الکل است و چاقی دومین مشکل بزرگ سالمت  

محسوب می شود.

نفر در جهان تمام می شود 
رسیدن به اهداف توافق پاریس، توافقی جهانی برای کاهش 
تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین به وسیله کاهش 
انتشار گاز دی اکسیدکربن که آمریکا در سال گذشته از آن 
خارج شد، فقط با بهبود وضعیت آلودگی هوا می تواند تا سال 
2050 میالدی ساالنه جان حدود یک میلیون نفر را از مرگ 
اغلب عقیده  اقدام علیه زمین گرمایی  نجات دهد. مخالفان 
دارند این اقدامات به اندازه هزینه ای که قرار است برای آنها 
کارشناسان  برآورد  اما  ندارد  اقتصادی  توجیه  شود،  صرف 
نشان می دهد ارزش سالمت اقدام علیه تغییرات اقلیمی و 
زمین گرمایی 2برابر هزینه بهبود سالمت در سطح جهانی در 
وضعیت فعلی است و هزینه-فایده این اقدام در کشورهایی 
مانند چین و هند که باالترین میزان آلودگی در آنها گزارش 

شده، از این هم بیشتر است.
گزارش سازمان جهانی بهداشت از کنفرانس تغییرات آب 
و هوایی سازمان ملل متحد نشان می دهد قرار گرفتن در 
هوای آلوده هر سال به قیمت جان حدود 7میلیون نفر در 
جهان و هزینه ای بالغ بر 5/11هزارمیلیارد دالر تمام می شود. 
این پول درواقع هزینه ای است که برای جبران ضررهای 
آلودگی هوا باید پرداخته شود. درحالی که هزینه اقدامات 
کنفرانس پاریس را حدود 1درصد از تولید ناخالص داخلی 
انتشار  میزان  بیشترین  تخمین زده اند، در 15 کشوری که 
گازهای گلخانه ای از آنجا گزارش شده، هزینه های سالمت 
ناخالص  تولید  4درصد  به حدود  پدیده  این  برای جبران 

داخلی می رسد.
دکتر قبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، عقیده 
دارد: »توافق پاریس یکی از مهم ترین توافقات درباره سالمت 
در قرن 21 است. شواهد دال بر این است تغییرات اقلیمی 
تا همین جا هم تاثیری بسیار جدی بر سالمت ساکنان زمین 
گذاشته اند. این پدیده عوامل پایه برای سالمت خوب؛ یعنی 
تغذیه  سالم،  آشامیدنی  آب  پاک،  هوای  از  برخورداری 
چند  تاثیرات  و  می کند  تهدید  را  ایمن  مسکن  و  مناسب 
دهه پیشرفت سالمت جهانی را در معرض خطر قرار داده 
این پدیده  با  برای برخورد  این نمی توانیم  از  بیش  است. 

انسان ساز درنگ کنیم.«

تحرک منظم جسمی به بهبود سالمت روانی 
کمک می کند

مطالعه ای بزرگ در آمریکا نشان می دهد فعالیت منظم جسمی 
به مدت 45 دقیقه برای 5-3 بار در هفته می تواند به بهبود 

سالمت روان کمک کند.
در این مطالعه 1 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 یک روز و نیم در ماه کمتر بود.
 

جمعی،  ورزش های  هرچند  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
دوچرخه سواری و ایروبیک بیشترین تاثیر مثبت را داشته است 
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، فقط نگاه آماری به نتایج فعالیت جسمی افراد داشته 
و نمی تواند ثابت کند چگونه فعالیت جسمی علت مستقیم 

بهبود حال روانی بوده است.
نتایج تحقیقات قبلی درباره تاثیر ورزش بر سالمت روان به 
نتایج ضدونقیضی منجر شده بود. بعضی مطالعات حاکی از 
آن بود بی تحرکی می تواند به وضع بد روانی منجر شود و 
همچنین از عوارض آن باشد. عالوه بر تاثیر ورزش بر روان 
افراد، نتایج 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 اما این مطالعه نتیجه گیری 

کرد چیزی به نام »ورزش زیادی« هم وجود دارد.
»اگر بیش از 23 بار در ماه ورزش کنید، یا برای بیش از 90 

دقیقه ورزش کنید، وضعیت روانی تان بدتر می شود.«
به گفته دانشمندان، تاثیر مثبت ورزش های تیمی نشان می دهد 

فعالیت های ورزشی جمعی می تواند از انزوا 
بکاهد و برای استقامت روانی و کاهش افسردگی مفید باشد.

چاقی و سالمت افسانه ای بی پایه است
با بیماری دست به گریبان هستند براساس نتیجه تحقیقاتی که 
به تازگی انجام گرفته، شعار چاقی همراه با سالمت افسانه ای 

بیش نیست.
بیرمنگام  دانشگاه  در  چاقی  مطالعات  موسسه  پژوهشگران 
بریتانیا در گزارشی گفته اند افراد چاق در طول عمر خود با 
مشکالت جسمی مواجه می شوند، با وجود 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« 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، نظریه ای گمراه کننده است.« 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 حتی اگر سوخت وساز سالمی داشته باشند، بیش از افراد 
با وزن عادی در معرض ابتال به بیماری قلبی، سکته مغزی و 

نارسایی قلبی قرار دارند.
 

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 درامان نیستند.

   
خستگی ژاپنی ها را از پا درآورده

فرهنگ کار در ژاپن بسیار سختگیرانه است، آنقدر سختگیرانه 
که در دهه 1970 میالدی، واژه ای در ادبیات ژاپن ابداع شد 
که ترجمه آن مرگ براثر بیش کاری است. کاروشی یا همان 
مرگ براثر بیش کاری برای کارکنانی به کار  می رود که فشار 
زیاد ساعات طوالنی کار آنها را به خودکشی کشانده یا دچار 
بیماری های قلبی یا سکته مغزی می کند. یکی از آخرین افرادی 
که براثر کاروشی خودکشی کردند، یک زن روزنامه نگار ژاپنی 
به نام »میوا سادو« بود که در یک ماه بیش از 159 ساعت 
اضافه کاری کرده و پیش از آن در سال 2013 میالدی دچار 
مشکل قلبی شده بود. او سرانجام در اکتبر سال 2017 میالدی 
دست به خودکشی زد. پیش از آن »ماتسوری تاکاهاشی«، 
کارمند 24 ساله یک شرکت تبلیغاتی، بعد از 105 ساعت 
اضافه کاری، خود را از پشت بام محل کارش پرت کرد. وی 
پیش از خودکشی، این پست را در توئیتر خود نوشته بود: 
»ساعت 4 صبح است و بدن من می لرزد. می خواهم بمیرم. 

خیلی خسته ام.«
براساس گزارشی که در سال 2016 میالدی درباره کاروشی 
منتشر شد، 20درصد از 10هزار ژاپنی که در این بررسی 
ساعت   80 دست کم  ماه  در  گفتند  بودند،  کرده  شرکت 

اضافه کاری داشته اند.

ایدز در اروپای شرقی رو به افزایش است
این  است.  جهان  در  بزرگ سالمت  معضل  همچنان  ایدز 
بیماری در مناطق شرقی اروپا مانند روسیه 2میلیون نفر را 
مبتال کرده است. طبق گزارش مسووالن سالمت مرکز اروپایی 
پیشگیری از بیماری ها در سازمان جهانی بهداشت، بیشترین 
میزان تشخیص در اروپای شرقی ثبت شده است. سی ان ان 
گزارش می دهد در سال 2017 میالدی از 160هزار مورد 

اروپا،  در  ایدز  تشخیص 
شرقی  اروپای  در  نفر  130هزار 
زندگی می کرده اند که باالترین میزان نسبت 
به مناطق دیگر است. در این میان بیشترین میزان 
ابتال، مربوط به روسیه می شود، 71 مورد تشخیص جدید 
در هر 100هزار نفر. آمارها نشان می دهند میزان تشخیص 
موارد جدید ابتال در اروپای غربی 51/1مورد در هر 100هزار 
نفر و در مرکز اروپا، 3/2 مورد در هر 100هزار بوده است. 

قحطی حاصل از جنگ یمن، جان میلیون ها 
یمنی را تهدید می کند

 

قحطی در یمن به دلیل کمبود غذا نیست. فروشگاه های بیرون 
از بیمارستان پر از کاال هستند اما گرانی قیمت ها مانع خرید 
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 است.

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 ببرد.

به  ائتالف  سلمان،  بن  محمد  حاکمیت  تحت  عربستان 
تنبیهی  اقدامات  یمنی خود،   متحدان  و  رهبری عربستان 
اقتصادی را برای در فشار قرار دادن حوثی های یمنی که 
که  بسته اند  کار  به  دارند،  را در دست  یمن  کنترل شمال 
کردن  محدود  دوره ای،  محاصره های  شامل  اقدامات  این 
واردات و خودداری از پرداخت دستمزد بیش از یک میلیون 
کارمند غیرنظامی، باعث نابودی اقتصاد یمن و فقیرتر شدن 

میلیون ها یمنی شده است.
مارک لوکوک، معاون امور بشردوستانه به شورای امنیت گزارش 
می دهد: »اکنون خطر وقوع قحطی بزرگ و سراسری در یمن، 
قریب الوقوع و کامال روشن است. 8میلیون 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، درصورتی که این مساله در یمن، جنگی اقتصادی است.«

سازمان جهانی بهداشت: برابری جنسیتی سالمت 
مردان را افزایش می دهد

متوسط عمر مردان در جهان کوتاه تر از زنان است اما به نظر 
می رسد مردان کشورهایی که بیشترین برابری جنسیتی را دارند 
نسبت به مردانی که متولد یا ساکن کشورهایی با شکاف جنسیتی 
زیادی هستند، از سالمت جسمانی و روانی باالتری برخوردارند.

در گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت درباره تاثیر شکاف 
جنسیتی بر سالمت پسران آمده: »زندگی در کشورهایی با برابری 
جنسیتی بر سالمت مردان موثر است. این مردان میزان مرگ ومیر 
پایین تری دارند و کمتر به افسردگی و بیماری های قلبی-عروقی 
مبتال می شوند. آنها روابط جنسی ایمن تری دارند و رفتارهای 

خشن کمتری از خود بروز می دهند.«
نتایج این مطالعات نشان داده اند با وجود اینکه مردان در اروپا به 
دلیل کشیدن سیگار و نوشیدن مشروبات الکلی بیشتر از زنان در 
معرض ابتال به بیماری های گوناگون هستند، این برابری جنسیتی 
سبب شده نسبت به مردان دیگر مناطق جهان از سالمت بهتری 
بهره مند شوند. باال بودن شکاف جنسیتی و ارزش شمردن »مردانگی« 
در برخی جوامع سبب می شود مردان رفتارهایی از خود بروز 
دهند که سالمتشان را با خطر مواجه می کند. این افراد به بهانه 
داشتن »قدرت بدنی باالتر« تغذیه ناسالم تری دارند و رفتارهای 
پرخطر جنسی و خشونت بیشتری از خود بروز می دهند که 

درنهایت سالمتشان را به خطر می اندازد.
از سوی دیگر، در جوامع با برابری جنسیتی کم، مردان بار 
این موضوع  مسوولیت مالی زندگی را بر دوش می کشند. 
به آنها این قدرت را می دهد تا تصمیمات اساسی خانواده 
برعهده شان  قرار گیرد اما در عین حال سبب می شود فشارهای 
جسمانی و روانی بر آنها بیشتر شود و درنهایت نرخ مرگ ومیر 

زودهنگام آنها افزایش یابد.

سالمت جهان  در سال 97 چگونه بود؟
 ترجمه: 

مرجان 
یشایایی

منبع: هفته نامه سالمت
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گزارش مراسم اختتامیه جشنواره عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

بیمارستان را سیاه نبین 
همه جا سفید است، سفید سفید؛ این تصویری است 
که همه از بیمارستان دارند اما سفیدی هم نمی تواند 
سیاهی ها و تلخی  هایی را که بیمارستان و بیمار بودن ته 
ذهن به جا می گذارد، پاک کند. تا اسم بیماری می آید، 
همه واکنش ها منفی می شود حتی اگر حضور در این مکان نتیجه مثبتی 
مانند رسیدن به سالمت و حتی بچه دار شدن داشته باشد. برای تغییر این 
نگاه به بیمارستان گروه هنر و سالمت برنامه های ویژه ای دارند. آنها که قبال 
با برگزاری جشنواره هایی برای کودکان بیمار و جمع آوری اسباب بازی و 
برپایی اتاق های بازی در بیمارستان ها برای شاد کردن کودکان فعالیت هایی 
داشتند، این بار جشنواره  دیگری برپا کردند؛ »جشنواره عکاسی از بیمارستان«. 
کسانی که این جشنواره را برگزار کردند دغدغه سالمت روان بیماران و 
همچنین کارکنان بیمارستان و کادر پزشکی را داشتند و این جشنواره را 
گامی برای کم کردن فضای اندوه و غصه بیمارستان می دانند. کسانی که 
می خواستند در این جشنواره شرکت کنند تا پایان آبان ماه فرصت داشتند 
آثارشان را ارسال کنند. 263 عکس بهمن ماه سال جاری با حضور پزشکان، 
هیات داوران و صاحب منصبان در حرفه عکاسی داوری شد و از بین 
263 عکس ارسال شده 86 عکس واجد شرایط قرار گرفت که از این میان 
برای انتخاب نفرات اول تا سوم و 10 عکس برگزیده در این جشنواره 
به بهترین عکاسان برای ثبت آثار »بیمارستان از نگاهی دیگر« رأی داده 
شد. مهم ترین شرط شرکت در این مسابقه این بود که تمامی عکس های 
ارسالی مربوط به محیط بیمارستان باشد. عالوه براین، شرط بر این شد 
تا چهره بیماران و افراد حاضر در عکس پوشیده باشد. همچنین به دلیل 
اینکه به کیفیت یکسانی از عکس ها برای قضاوت برسیم، بنا بر این شد 
که تمامی عکس ها با گوشی همراه گرفته شود. بعد از داوری عکس ها، 
تصمیم این شد که در این دوره از جشنواره نفر اول انتخاب نشود و به 
جای آن دو نفر در جایگاه دوم و دو نفر هم در جایگاه سوم قرار بگیرند. 
همچنین 10 عکس در این بین برگزیده اعالم شوند که در مراسم اختتامیه 
همین اتفاق افتاد. چند روز پیش اختتامیه جشنواره عکاسی بیمارستان از 
نگاه دیگر در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. در 
این مراسم دکتر نیما رضایی، معاون بین الملل دانشکده پزشکی و موسس 

شبکه جهانی یوسرن، دکتر عفت پناه، رئیس بیمارستان ضیاییان، دکتر توکلی 
بزاز، معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی، دکتر رویا ستارزاده، 
معاون هیات علمی دانشکده پزشکی، دکتر رضا شروین بدو، رئیس و دکتر 
مسعود محمدپور عضو هیات علمی مرکز طبی کودکان حضور داشتند. 

تقدیر از رئیس بیمارستان طبی کودکان 
نخستین برنامه در این مراسم اجرای آهنگ های کودکانه گروه موسیقی 
سالمت و هنر  هارت بند بود. این گروه موسیقی از کودکان و نوجوانانی 
تشکیل شده  که سابقه بیماری جسمانی یا بستری در بیمارستان را دارند. 
اجرای موسیقی توسط این گروه با استقبال و تشویق بی نظیر تماشاگران 
همراه شد. بعد از پایان اجرای  هارت بند یکی از کودکان هنرمند این 
گروه، پزشک مهربان و دلسوز منتخب این گروه را معرفی کرد تا با 
اهدای لوح تقدیر و مدال زحمات او را تا حد بسیار کمی جبران 

کنند و به این وسیله از سال ها تالش این پزشک دلسوز در این زمینه 
قدردانی به عمل بیاورند. دکتر شروین رضت بدو، این پزشک نمونه 
بود. دکتر بدو، رئیس بیمارستان طبی کودکان است که قدیمی ترین و 
فوق تخصصی ترین بیمارستان درخصوص بیماری های کودکان است. در 
این بیمارستان بیماری های کودکان تا سنین 15 سال درمان می شود اما به 
گفته دکتر، در یکی از برنامه های تلویزیونی برخی بیماران این بیمارستان 
آنچنان به کادر و پزشکان وابسته می شوند که بعد از 15 سالگی هم به 
بیمارستان طبی کودکان برای درمان مراجعه می کنند. دکتر بدو، رئیس این 
بیمارستان، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان است و علت گرایش 

به این تخصص را عالقه شدید خودش به کودکان ذکر کرده است . 

فروش آثار هنری به نفع کودکان بیمار 
در ادامه این مراسم یک تابلوی نقاشی که آن را یکی از هنرمندانی که 

پیش از این از کودکان بیمار بوده ، کشیده بود، به مزایده گذاشته شد 
و به نفع کودکان بیمار به فروش رسید. این تابلوی نقاشی در انتها از 
طرف تمامی کسانی که در خرید آن نقش داشتند به دکتر بدو اهدا شد. 
همچنین آلبوم موسیقی به نام »کلید« با همین هدف به مزایده گذاشته 
شد تا به استاد رحیمی دانش، سرپرست گروه موسیقی معنا تقدیم 
شود. گروه موسیقی معنا نیز در این مراسم و در 3 بخش به اجرای 

رسیتال پیانو پرداختند. 

اهدای جوایز جشنواره عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر 
در مراسم اهدای جوایز جشنواره عکاسی بیمارستان، گیلدا رجبی، 
روان شناس کودک به نمایندگی از مسووالن جشنواره گزارشی از 
چگونگی برگزاری جشنواره و داوری آثار نهایی ارائه کرد و سپس 
کلیپی از تمامی آثار ارسال شده نمایش داده شد. رجبی درباره برگزاری 
این جشنواره گفت: »اصوال محیط بیمارستان با غم و اندوه برای 
بیمار و خانواده اش همراه است. عالوه بر این کارکنان بیمارستان 
که وقت زیادی از زندگی خود را در این محیط سپری می کنند 
به  بیماران  ندارند  چراکه  احساس خوشایندی  این محیط  در  نیز 
تدریج به اعضای خانواده آنها تبدیل می شوند و غم و اندوهشان به 
آنها سرایت می کند بنابراین تصمیم بر این شد برای تغییر نگاه به 
بیمارستان جشنوار ه  عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر برگزار شود.« 
در پایان مراسم لوح تقدیر و تقویم سال جدید با استفاده از تمامی 
آثار برگزیده جشنواره توسط دکتر عفت پناه، دکتر نیما رضایی و 
جمعی از مهمانان ویژه این برنامه به برندگان نهایی جشنواره اهدا شد.
سعید علی نژاد از استان اصفهان، آمنه محمد صالحی از استان اصفهان، 
راضیه زال از استان اصفهان و مهناز همت از استان اصفهان به ترتیب 
نفرات دوم و سوم در این جشنواره بودند. این جشنواره با هدف 
تغییر نگرش کادر درمانی و بیماران به محیط های بیمارستانی توسط 
مرکز آموزشی-درمانی ضیاییان و شبکه جهانی یوسرن و با حمایت 
بیمارستان روان پزشکی روزبه و دفتر یوسرن دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان و سایر دفاتر یوسرن برگزار شد.

دکتر نیما رضایی: بیمارستان فقط غم نیست 
بوی الکل، روپوش سفید پرستاران و پزشکان و همه عوامل یک محیط 
درمانی نه تنها برای کودکان، بلکه برای بزرگساالن نیز با خود استرس، 
نگرانی و ناخودآگاه غم و اندوه را همراه می آورد، تا جایی که همه ما 
عجله داریم هرچه سریع تر از این محیط فرار کنیم بنابراین باید توجه 
داشته باشیم فضای بیمارستان برای بسیاری از افراد اعم از کادر پزشکی و 
کارکنان بیمارستان و همچنین بیماران و همراهانی که باید زمان قابل توجهی 
را در این محیط باشند، متنوع باشد و برای ایجاد این تنوع می توانیم از نگاه 
خودمان شروع کنیم. البته ذکر این نکته هم ضروری است که طراحی هر 
فضایی مهم است ولی طراحی مراکز درمانی اهمیت دوچندانی دارد زیرا 
در این مراکز تجهیزات خاص پزشکی بسیار در معالجه و مراقبت بیماران 
و همچنین مالحظات بهداشتی فراوان به کار گرفته می شود. بسیاری از 
مالحظات روان شناختی فضا به دلیل حاالت روانی بیماران و همراهان 
آنها، کار طراحی این مراکز را پیچیده تر می کند. به همین دلیل جشنواره 
عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر تالش کرده با حذف نکردن بخش های 
مهم بیمارستان و کنار آن نشان دادن فضای متفاوتی از این محیط بازسازی 

محیط بیمارستان را از نگاه مخاطبان شروع کند. 
یوسرن )USERN( با هدف گسترش آموزش و پژوهش علمي اخالق محور 
و بشردوستانه و درنهایت پیشرفت علم براي اهداف غیرنظامي و مصالح 
عمومي در 22 رشته علمي در دنیا ایجاد شده است. اجراي پروژه هاي 
علمي بین المللي و بین رشته اي و ایجاد بستري براي ارتباط بهتر میان 
پژوهشگران جوان و دانشمندان مجرب در تمام دنیا از برنامه هاي پیش 

روي این شبکه است. 
آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی کوتاهی است با رئیس و موسس 

یوسرن و معاون بین الملل دانشکده پزشکی. 
: درباره هدف جشنواره عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر 
توضیح دهید و اینکه تغییر نگاه به محیط های درمانی مستلزم چه 

فرایندی است؟
معموال وقتی در جامعه اسمی از بیمارستان و بیمار می آید جنبه های تاریک 
دیده می شود، در صورتی که بیمارستان مثل یک شهر کوچک است و اداره 
آن هم مثل یک شهر کوچک جنبه های متفاوتی دارد. در این جشنواره 
تالش شد بیمارستان را با ادبیات و نگاه ساده ای بهتر ببینیم. عالوه بر 

این تالش کردیم با این جشنواره ضمن تغییر نگاه به بیمارستان، به تمام 
قسمت های آن توجه کنیم. باید بدانیم تمام بیمارستان در بیمار خالصه 
نمی شود و حتی بیمار هم گاهی اوقات با تخت و تمامی اجزای بیمارستان 
در یک قالب دیده می شود اما در تک تک قسمت های بیمارستان اتفاقات 
خاصی می افتد بنابراین برای اینکه دید جامع و کاملی به این مجموعه 
داشته باشیم این جشنواره را راه انداختیم و در واقع افرادی که با بیمارستان 

و محیط  های درمانی سروکار دارند در این جشنواره شرکت کردند.
: محیط های درمانی در ایران را از نظر شادی و نشاط موجود 
در بیمارستان چطور ارزیابی می کنید؟ کادر بیمارستان یا عوامل دیگر 

چطور باید این نشاط و شادی را ایجاد کنند؟
به صورت کلی نهایت دغدغه کارکنان و کادر درمانی این است که محیط 
مناسبی برای بیماران فراهم کنند.  تشخیص مناسب، درمان مناسب و 
همچنین خدمات پزشکی و پرستاری مناسب هم از همین اهداف است 
اما شاد کردن بیماران جزو وظایف کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان 
نیست و  به نگاه مجدد نیاز دارد تا افرادی که داوطلب هستند این کار 
را انجام دهند. برای مثال خیرین، هنرمندان، ورزشکاران و... کنار کادر 

بیمارستان می توانند قرار بگیرند و برای لبخند و شادی روی لب بیماران 
تالش کنند. در این جشنواره خاص هم تاکید بر این نبود که اگر غم 
و اندوهی هم در این محیط وجود دارد، مخفی شود، بلکه این محیط 
هم باید دیده شود. توجه داشته باشیم بیمارستان در این محیط خالصه 
نمی شود و اگر به عکس های انتخابی هم دقت کنیم، متوجه می شویم 
تمامی جنبه های بیمارستان دیده شده  و غم و ناراحتی و شادی به صورت 
توأم در این عکس ها دیده می شود. این موضوع نشان می دهد می توان  

فارغ از نگاه های کلیشه ای افراد به محیط درمانی نگاه کاملی داشت.
: برگزارکننده اصلی این جشنواره با نام یوسرن چه پیشینه ای 
در این نوع برنامه ها دارد و در ایران کدام یک از برنامه های این شبکه 

جهانی انجام می گیرد؟
شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی یوسرن بیش از 8 هزار و 
500 عضو از بیش از 70 کشور دنیا دارد که در آن فعالیت می کنند. 
در این شبکه جهانی 15 نفر از برندگان جایزه نوبل و اپل به صورت 
رسمی عضو این شبکه هستند و بیش از 350 دانشمند برتر در این 
شبکه فعالیت می کنند. در همین شبکه ما بیش از 40 دفتر در ایران و 

خارج از کشور به عنوان یوسرن نامگذاری کرده ایم و بیش از 70 گروه 
در این شبکه کارهای آموزشی، پژوهشی و اجتماعی انجام می دهند. 
برگزارکننده جشنواره عکاسی بیمارستان از نگاه دیگر هم بیمارستان 
ضیاییان به عنوان یکی از دفاتر یوسرن بود و کنار آن چند گروه شبکه 
یوسرن شامل گروه سالمت و هنر فعالیت داشتند و این کار را انجام 
دادند. این گروه سالمت و هنر هر سال جشنواره نقاشی برای کودکان 
بیمار برگزار می کند. اولین دوره این جشنواره در ایران برگزار شده و 
بعد از آن در کشورهای مجارستان، اوکراین و آخرین دوره آن هم در 
سال 97 در کشور ایتالیا برگزار شد. این نقاشی ها را کودکان و نوجوانان 
درمورد سالمت ارسال می کنند که داوری می شود و هر سال بیش از 
1400 نقاشی و از حدود 28 کشور برای یوسرن ارسال می شود. نقاشی 
برتر در کتاب جشنواره چاپ می شود. در اختتامیه جشنواره عکاسی هم 

یکی از این نقاشی های منتخب به مزایده گذاشته شد.
: آیا این جشنواره دوره های بعدی هم خواهد داشت و 
اگر دوره بعدی برای آن برگزار می شود، فراخوانی داده شده است؟

امیدوارم مثل بقیه کارهایی که گروه سالمت و هنر یوسرن انجام می دهند، 
اجرای این جشنواره هم ادامه پیدا کند چون همان طور که اشاره کردم، 
جشنواره نقاشی کودکان هرساله در یک کشور انجام می شود. جشنواره 
عکاسی به صورت قطعی در سال آینده هم انجام می شود و قرار است 
بعد از سال جدید فراخوان جشنواره دوم اطالع رسانی شود تا افراد بتوانند 
در آن شرکت کنند. احتماال برای این جشنواره خاص همین موضوع 
حفظ می شود. امیدواریم در حوزه هایی مثل سالمت روان کودکان هم 

بتوانیم جشنواره  برگزار کنیم و برنامه های مختلف دیگری  اجرا  شود.

 ریحانه 
تهرانی 

دكتر نیما رضايي، موسس يوسرن، هدف از تاسیس 
اين شبكه را از بین بردن هر گونه مرزی براي علم و 
دانش مطرح مي كند. مرزهاي بین رشته هاي مختلف با 
فوق تخصصي شدن رشته ها روزبه روز بیشتر مي شود 
و مرزهاي جغرافیايي هم مي تواند مانع پیشرفت 
سريع علم شود. مرز ديگر هم روابط علمي میان 
دانشمندان و پژوهشگران باتجربه و جوان است

ت
الم

 س
مه

ه نا
هفت

ع: 
منب

6
شماره 1413 20 فروردين 1398


	1
	2
	3
	4
	5
	6

