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سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد

توزیع رایگان دارو با کد ملی در مناطق سیل زده



مجلس  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
مناطق  خانه های  اکثر  »ازآنجاکه  گفت: 
سیل زده تخریب شده و مدارک آنها مفقود 
است. به همین دلیل تسهیالت ویژه ای 
در این مناطق ارائه شده تا مردم بتوانند 
بدون دفترچه بیمه و تنها با ارائه کد ملی 
و به صورت رایگان دارو های مورد نیاز 

خود را دریافت کنند.«
از خانه ملت،  نقل  به  به گزارش سپید 
حیدرعلی عابدی با اشاره به حضور معاون 
رئیس سازمان غذا و  و  بهداشت  وزیر 
دارو، مدیرکل تجهیزات پزشکی، مدیرکل 
دارو، معاون پارلمانی وزارت ارتباطات، 
و  هالل احمر  سازمان  پارلمانی  معاون 
جلسه  در  پژوهش ها  مرکز  نمایندگان 
جلسه  »این  گفت:  بهداشت،  کمیسیون 
برای استماع گزارش سازمان غذا و دارو، 
وضعیت تولیدات داخل و واردات دارو و 
برنامه ها و چالش های پیش روی آن و نیز 
بررسی وضعیت دارویی مناطق سیل زده 

برگزار شد.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: »اکثر خانه های 
مردم دچار تخریب شده و مدارکشان مفقود شده است 
و به همین دلیل تسهیالت ویژه ای در این مناطق ارائه 
شده است تا مردم بتوانند بدون دفترچه بیمه و تنها 
نیاز  مورد  دارو های  رایگان  به صورت  و  ملی  کد  با 
خود را در مناطق سیل زده تأمین کنند. طبیعتًا به دلیل 
وجود سیستم های الکترونیکی توزیع از سوءاستفاده های 
احتمالی در بحث داروی رایگان جلوگیری می شود.«
اینکه  بیان  با  مجلس  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
سازمان غذا و دارو از بهورزان برای حضور دائمی 
و فعال در کمپ های مناطق سیل زده قدردانی کرد، 
گفت: »نگرانی هایی برای حضور دائمی آب در استان 
خوزستان وجود دارد، چراکه احتمال شیوع برخی از 
بیماری ها را افزایش می دهد، از طرفی وجود مار و 
عقرب در اطراف کمپ ها مارگزیدگی و عقرب گزیدگی 

را افزایش داده است.«

تجهیزاتی که تولید داخلی دارند،
 وارد نمی شوند

وی با اشاره به صحبت های رئیس سازمان غذا و دارو 
از  گفت: »رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه 
برنامه ها و سیاست های کلی سازمان گزارشی ارائه کرد. 
در بحث تجهیزات پزشکی گفتند که 35 درصد ارزش 
ریالی به تجهیزات پزشکی داخلی اختصاص داده شده 
و مابقی آن هم به صورت وارداتی است. برای واردات 
کمیته های مشترکی  مقرر شد  نیز  پزشکی  تجهیزات 
با حضور تولیدکننده های داخلی تشکیل شود تا آن 
توان  تولیدکنندگان داخلی  را که  از تجهیزاتی  دسته 
تولیدش را دارند، وارد نشود تا فرصتی برای استفاده 
از توانمندی های داخلی باشد. در حال حاضر حدود 
56 شرکت تولید تجهیزات پزشکی در داخل کشور 
وجود دارد که 15 شرکت دارای تأییدیه اروپایی بوده و 
41 شرکت هم به دنبال اخذ این نوع تأییدیه ها هستند.«

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به چالش های 
سازمان غذا و دارو اظهار کرد: »با توجه به اینکه در 
کرد،  پیدا  کاهش  داروسازان  نقدینگی  گذشته  سال 
نمی توانستند مواد اولیه و سایر اقالم ضروری را در 
حد انبار و تأمین نیازهای سال بیاورند. به همین دلیل 
برخی اقالم را قبل از سال و برخی را ممکن است در 
ابتدای همین سال بیاورند. خوشبختانه به جز چند قلم 
محدود کمبود دارو در کشور نداریم، اما ممکن است 
به دلیل قاچاق معکوس کمبودهایی در آینده وجود 
داشته باشد. الزم به ذکر است که دار وهای بیماران 
خاص و داروهایی که برای دیالیز مدنظر است تأمین 

شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.«

تقسیم بندی دارویی سازمان غذا و دارو
عابدی تصریح کرد: »سازمان غذا و دارو، دارو ها را 
داروهایی که  تقسیم کرده است، 1-  به چهار دسته 

از  تمامًا  باید  و  ندارند  داخلی  مشابه 
خارج کشور وارد شوند که حدود 3 
درصد از کل داروهای مورد نیاز کشور 
است. 2- داروهایی که نمونه داخلی 
دارند، اما از کیفیت خوبی برخوردار 
دارو  کمبودها  تأمین  برای  و  نیست 
وارد می شود. 3- داروهایی که تولید 
داخلی دارند و از کیفیت بسیار خوبی 
هم برخوردار است و هیچ دارویی از 
این دسته وارد نمی شوند. 4- داروهای 
خاص و سرطانی که تحت هر شرایطی 

باید تأمین شود.«
مشکالت  از  »یکی  گفت:  عابدی 
اساسی که سازمان غذا و دارو مطرح 
کرد این بود که به واردات مواد اولیه 
می گیرد،  تعلق  دولتی  ارز  دارو  تولید 
اما برخی از تجهیزات داروخانه ای و 
یا وسایل بازسازی صنعت دارو صرفًا با 
ارز نیمایی تأمین می شود. نوسانات ارز 
نیمایی مشکالتی را برای افراد واردکننده 
به وجود آورده است، برای حل این 
مشکل درخواستی از هیئت دولت کرده اند که آن مبلغ 
خالص ارزی را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد 
بگذارد.«  دارو  صنعت  اختیار  در  بیشتر  نظمی  با  تا 
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان کرد: 
»جلسه دوم کمیسیون بهداشت نیز در خصوص بررسی 
طرح حمایت از آسیب دیدگان از سیل و سوانح طبیعی 
و پیشگیری از مخاطرات طبیعی بود که توسط برخی از 
نمایندگان تهیه و ارائه شده بود، ماده 10 این طرح به 
کمیسیون بهداشت مربوط می شود. طبق این ماده اگر 
شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات بتوانند 
اپلیکیشن هایی اختراع کنند که مناطق خطر را شناسی 
و نیازهای ضروری را در مناطق بحرانی مشخص و 
اعالم کند تا توزیع کاالها در محل های بحرانی نظم 
پیدا کند، کسانی که مخترع چنین برنامه های هستند 
با  امدادی  مراکز  به  واگذاری  صورت  در  می توانند 

حفظ حق مالکیت معنوی مورد تشویق قرار بگیرند.«

لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد

حذف کارمندان 
قراردادی از خدمات بیمه 

تکمیلی اجحاف است

کارمندان  اینکه حذف  بابیان  اجتماعی مجلس  عضو کمیسیون 
قراردادی از خدمات بیمه تکمیلی اجحاف است،گفت: »کارمندان 
قراردادی که شناسه استخدامی شان در سازمان اداری استخدامی 
صادرشده است نباید از خدمات بیمه تکمیلی محروم شوند.« 
ادارات  در  تکمیلی  بیمه  اجرایی  وضعیت  درباره  لطفی  حسن 
کشور، گفت: »زمانی که هزینه های ضروری در خصوص استفاده 
قانون  برطبق  است   شده  پیش بینی  ادارات  در  تکمیلی  بیمه  از  
الزامی است که کارمندان قراردادی نیز از خدمات درمانی بیمه 

تکمیلی بهره ببرند.«
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: »کارمندانی 
قوانین حوزه  مبنای  کشوری  بر  استخدامی  مجوز  براساس  که 
اشتغال  به اصطالح به طریق قراردادی و پیمانی استخدام  شده اند، 
می توانند بر طبق قانون  از خدمات بیمه تکمیلی بهره ببرند بنابراین 
نباید کارمندان را از حق قانونی شان در استفاده از بیمه تکمیلی  

محروم کرد.«
 وی ادامه داد: »بیمه تکمیلی کمک هزینه مناسبی برای کارمندان 
بیماری های مختلف  است و  از همین  ادارات در زمان، درمان 
رو بیمه تکمیلی می تواند در کاهش هزینه های خدمات درمانی، 

کارمندان نقش چشمگیری را ایفا کند.«
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کارمندان قراردادی 
که شناسه استخدامی شان در سازمان اداری  صادرشده است، الزامی  
است که تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرد، یادآورشد: »بیمه 
تکمیلی نقش چشمگیری  در افزایش سرانه سالمت جامعه دارد 
زیرا زمانی که هزینه های درمانی برای استفاده خدمات درمانی 
و بهداشتی کاهش یابد بطور مسلم بیماران  مبحث پیشگیری از  

درمان  را  به نحو مطلوب تر دنبال می کنند.«

یوسفی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

مالیات ها ی حوزه سالمت 
واقعی نیست

»متاسفانه  گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
مالیات های سنگین وضع می شود که منطبق با واقعیات اقتصادی 

کشور و حوزه سالمت نیست.«
همایون یوسفی با اشاره به انتقاد عضو هیات رئیسه نظام پزشکی 
از اینکه سرانه پزشک خانواده از تورم عقب مانده، گفت: »اقتصاد 
پزشکان، سیستم  دریافتی  اگر  پویا است،  اقتصاد  سالمت یک 
با  متناسب  را  است  حوزه  این  در  که  پرداختی هایی  و  کارانه 
تورم و واقعیات اقتصادی نکنیم، مطمئنا سیستم سالمت ضربه 
شورای  مجلس  در  باوی  و  اهواز  مردم  دید.«نماینده  خواهد 
سال   100 طی  که  سالمت  اقتصادی  »ساختار  افزود:  اسالمی 
ایجاد  کارانه  و  پرداخت  دریافت،  سیستم های  و  گرفته  شکل 
شده را می خواهیم یک شبه دچار تغییر کنیم، از این رو اجازه 
و  برده  زیر سوال  را  پرداخت ها  نمی شود،  داده  تعرفه ها  رشد 
مالیات های سنگین وضع می کنیم که منطبق با واقعیات اقتصادی 

کشور و حوزه سالمت نیست.«
عضو کمیسیون بهداشت با اشاره به انتقاد سازمان نظام پزشکی 
مبنی بر اینکه سرانه پزشک خانواده از تورم عقب مانده و این 
پزشکان حداقل دریافتی را دارند، تصریح کرد: »این موضوع نیاز به 
یک بحث کارشناسی دارد چنانچه دریافتی پزشکان خوب نباشد، 
خروجی کار پزشکان، بر برون ده و سالمت مردم تاثیر خواهد 
گذاشت.« یوسفی در پاسخ به این سوال که حق الزحمه دستیاران 
پزشک خانواده مستقل از سازمان های بیمه گر از پزشکان خانواده 
منفک شود، خاطرنشان کرد: »این موضوع باید بررسی شود اما 
به نظر می رسد که پیشنهاد منطقی باشد و باید بررسی شود که 

چقدر منطبق بر واقعیات است و چقدر قابلیت اجرا دارد.«

خانه ملت 
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سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد

توزیعرایگانداروباکدملیدرمناطقسیلزده

سید کامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی فریدون نوری خواه 
را به عنوان رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد این وزارت 

منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای فریدون نوری خواه 
نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابالغ 
به عنوان رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید.
با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت بودجه و پایش عملکرد و 
مدیریت بهینه منابع، انتظار می رود هماهنگی های الزم به منظور 
همسو سازی سیاست ها، راهبردها و برنامه های آن مرکز با اهداف 
بیانیه  برنامه های کالن کشوری و وزارت متبوع  از جمله  و 
گام دوم انقالب ، برنامه های مقام عالی وزارت و طرح تحول 
سالمت به عمل آمده و در زمینه چابک سازی امور، شفاف سازی 
گردش منابع، توزیع عادالنه منابع با اولویت نقاط محروم و 

کمتر توسعه یافته گام های موثری برداشته شود .
امید است با توکل به درگاه خداوند متعال و جلب مشارکت همکاران 
معاونت توسعه و همچنین سایر معاونت ها و دستگاه های تابعه وزارت 

بهداشت در پیشبرد امور محوله موفق و موید باشید .
انتظار  این حوزه  در  محترم  همکاران  و  کارشناسان  و  مدیران  کلیه  از 
دارم در جهت کمک به جنابعالی برای رسیدن به این اهداف از هیچ 

کوششی دریغ ننمایند.
تقوی نژاد، همچنین در حکمی مسعود ابوالحالج را به عنوان مشاور معاونت 

توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر مسعود ابوالحالج 
عضو هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان 
مشاور اینجانب منصوب می شوید.

امید است با استعانت از الطاف الهی و همکاری و مشارکت کلیه همکاران 
در انجام امور محوله و پیشبرد برنامه های معاونت موفق و موید باشید.

هفتمین  در  پزشکی  آموزش  پنل  سرگروه  و  دانشگاه  آموزشی  معاون 
ایران و جهان  »برترین های  اظهار کرد:  نشست مجمع جهانی سالمت 
برای حضور در هفتمین نشست مجمع جهانی سالمت گرد هم می آیند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، امیرعلی سهراب پور با بیان این مطلب، 
افزود: »حیطه آموزش علوم پزشکی و سالمت همواره یکی از اجزای 
نشست های مجمع جهانی سالمت بوده است و برنامه ریزی های ارتقای 
سالمت در سطوح مختلف، پس از بحث های نظری و برنامه ریزی های 

مختلف، در گروی آموزش سازمان یافته است.«
وی خاطرنشان کرد: »دنیای در حال تغییری که در آن زیست می کنیم، 
چالش های بسیاری را پیش روی سالمت انسان گذاشته است و استفاده 
از ابزارهای نوین و موثر آموزش همگانی و نیز، تربیت حرفه مندان حوزه 

سالمت نیازمند طرح در اجالس مجمع جهانی سالمت است.«
سهراب پور از اختصاص سه پنل در این اجالس به آموزش علوم پزشکی 
خبر داد و تصریح کرد: »نشست اول در حیطه آموزش اخالق و تعهد 
حرفه ای است که امروزه چالش مهمی در سطح دنیا به شمار می رود. 
موضوع ادغام آموزش پزشکی در شبکه سالمت نیز نشستی دیگر است 
دنیا  در  بسیاری  و  بوده  ایران  اسالمی  در جمهوری  مهم  تجربه ای  که 
این حیطه  ارزشمند کشورمان در  به سهیم شدن در تجارب  عالقه مند 

هستند. پنل سوم هم به موضوع شبکه سازی در امر آموزش 
اختصاص دارد که آن هم در نوع خود رویکرد جدیدی 
است و تجارب کشورمان در این حیطه ارائه خواهد شد.«
سرگروه پنل آموزش پزشکی  به معیارهای انتخاب سخنرانان 
در هفتمین نشست مجمع جهانی سالمت پرداخت و گفت: 
»میهمانان هر پنل به فراخور موضوع، از میان برترین های 
ایران و جهان انتخاب شده اند و خوشبختانه به رغم تمام 
استقبال  باشد،  داشته  وجود  بود  ممکن  که  چالش هایی 
بسیار خوبی از سوی مدعوین به عمل آمد، به طوری که 
میهمانان ما از پنج قاره جهان دعوت مجمع را پذیرفته اند 
و ما در دو پنل از سه پانل آموزش، میهمانان آمریکایی 

نیز خواهیم داشت.«
وی اجالس مجمع جهانی سالمت را مهمترین رویداد جهانی سالمت 
دانست و خاطرنشان کرد: »اینکه ایران به عنوان رییس دوره ای اجالس 
میزبان بزرگان حیطه سالمت از سرتاسر جهان خواهد بود، فرصت کم 
نظیری برای شناساندن نقاط قوت کشورمان در موضوع سالمت است. 
همچنین حضور پررنگ نمایندگان کشورمان در نشست های قبلی مجمع 
جهانی سالمت، توجه برگزارکنندگان این مجمع را به خود جلب کرده 

و بسیاری از آنان با اشتیاق پیشنهاد ایران برای میزبانی اجالس منطقه ای 
پیش رو را پذیرفته اند.«

سهراب پور در پایان تاکید کرد: »در شرایطی که بدخواهان میهن اسالمی 
ما درصدد هستند با بزرگنمایی چالش ها سایه نومیدی را بر سر ایرانیان 
بیفکنند، درخشش ایران در این مجمع با تکیه بر دستاوردهای مهم در 

حوزه سالمت، اقدامی مهم در شرایط روز ارزیابی می شود.«

تغییر در راس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت؛

ابوالحالج رفت، نوری خواه آمد

سرگروه پنل آموزش پزشکی هفتمین نشست مجمع جهانی سالمت عنوان کرد

 حضور برترین های ایران و جهان در نشست مجمع جهانی سالمت
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نجفی عرب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: 
»تزریق ارز 4200 تومانی به کاالهای 
تجهیزات  و  دارو  ازجمله  اساسی 
چون  بود  نابخردانه  اقدامی  پزشکی 
اختصاص  وجود  با  می رسد  نظر  به 
بهره ای  یارانه  این  از  مردم  ارز،  این 

نبرده و طرفی نبسته اند.«
به گزارش سپید، محمود نجفی عرب با 
بیان این مطلب به سالم خبر گفت: »من 
فکر می کنم تزریق ارز 4200 تومانی به 
تمامی کاالهای اساسی ازجمله دارو 
نابخردانه و  اقدام  تجهیزات پزشکی 
اشتباهی بود و ادامه آن این دو بخش 
را بیش ازپیش آسیب پذیر می کند. ضمنًا 
از  هم  بازرگانی  اتاق  فعاالن  موضع 
همان ابتدا، یعنی از روزی که آقای 
جهانگیری نرخ ارز را برای کاالهای 
اساسی 4200 تومان اعالم کردند، این 

بود که این اقدام نادرستی است.«
وی افزود: »در شرایطی که نقل وانتقال 
است  فراوانی  چالش های  دچار  ارز 
به  را  ارز  می توانیم  به سختی  ما  و 
دست شرکای خارجی خود برسانیم 
برای  بوروکراتیک الزم  روندهای  و 
تأمین این ارز بسیار دشوار و نفس گیر 

است. ضمن آنکه اختصاص نیافتن این ارز برای تأمین 
دستگاه های الزم برای تولیدکنندگان دارو و تجهیزات 
غیراقتصادی  قیمت گذاری  و  سو  یک  از  پزشکی 
بر  را  مضاعفی  فشار  دیگر  از سوی  آنها  محصوالت 

شانه صنعت گران این دو حوزه تحمیل می کند.«
نجفی عرب با تأکید بر اینکه ما به سیاست تک نرخی 
شدن ارز معتقدیم، گفت: »تعیین نرخ ارز 4200 تومانی 
برای تأمین کاالهای اساسی، رانت ها و فسادهایی را به 
دنبال دارد که نظارت های جدی تر و قوی تری را طلب 
می کند و در نتیجه فضای کسب وکار آلوده و مشوش 
می شود. این در حالی است که می شد مابه التفاوت ارز 
4200 تومان با نرخ ارز آزاد را به شیوه های مختلف به 

دست اقشار آسیب پذیر رساند.«

وی افزود: »اکثر مردم ما زیر چتر حمایتی سازمان های 
بیمه گر قرار دارند و می توان برای باال نرفتن پرداخت از 
جیب مردم، درآمد حاصل فروش ارز به نرخ آزاد را به 
بیمه ها اختصاص داد تا از آن طریق افزایش قیمت های 

ناشی از افزایش نرخ ارز را جبران کنند.«
این عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی، ادامه داد: »ما در حوزه انرژی هم همین بحث را 
داریم که چرا باید یارانه انرژی به شیوه موجود تزریق 
شود و نتیجه آنکه بخش زیادی از این سوخت به خارج 
از مرزهای ایران قاچاق می شود، درحالی که می شد این 

منابع را صرف توسعه ملی کرد.«
وی گفت: »برخی از داروهای اساسی ما در حال قاچاق 
از کشور هستند و بنابراین می توان گفت یارانه ای که 

برای این محصوالت اختصاص داده می شد به دست 
مردم خودمان نمی رسد و کشورهای دیگر از آن منتفع 

می شوند.«
نجفی عرب در حالی این سخنان را مطرح می کند که در 
شرایط فعلی نسبت بدهی شرکت های تأمین کننده دارو 
و تجهیزات پزشکی به مرزهای بحرانی رسیده و آنها 
را درگیر شکاف سرمایه در گردش خود کرده است؛ 
به طوری که آنها ظرفیتی برای تحمل فشار مالی بیشتر را 
ندارند و اجرای این سیاست در شرایطی که الزامات آن 
به خوبی دیده و رعایت نشوند؛ خود می تواند برای بخش 

دارو تجهیزات مشکلی بر مشکالت پیشین بیفزاید.«
نجفی عرب اما معتقد است ما پیشتر هم در حوزه دارو 
تجربه  این  از  و  کرده ایم  تجربه  را  دولتی  ارز  حذف 

که  آموخته ایم  زیادی  درس های 
استفاده از این تجربیات می تواند ما 
با  وی  دهد.  قرار  مسیر صحیح  در 
بیان اینکه افزایش نرخ ارز دارو به 
فاصله  توجه  با  و  آزاد  بازار  قیمت 
نرخ دست کم،  این دو  برابری  چند 
در  سرمایه  برابری  چند  افزایش  به 
گردش مورد نیاز است، تأکید کرد: 
»با یک سری شرط و شروط منطقی 
می توان ارز 4200 را حذف کرد و 
با اتخاذ راهکارهای منطقی که بارها 
توسط کارشناسان ارائه و با نهادهای 
مختلف در مورد آنها بحث شده، به 
تأمین ریالی و منابع جاری مورد نیاز 

شرکت ها پرداخت.«
نجفی عرب گفت: »برای مثال با توجه 
به اینکه تأمین ارز از سامانه نیما برای 
تولیدکنندگان مشکالت فراوانی را در 
پی دارد می توان تدابیری اتخاذ کرد که 
مسیر تأمین ارز از بانک مرکزی بگذرد 
با اطمینان بیشتری  تا تولیدکنندگان 
ضمن  دهند.  ادامه  خود  فعالیت  به 
آنکه تناقضات و تعارضات موجود 
در روند تخصیص ارز و قیمت گذاری 
شوند  انجام  همزمان  و  مرتفع  همه 
تا صنعت گران این حوزه ها از این 

سردرگمی رهایی یابند.«
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود ناکام ماندن این سیاست 
همچنان اصرار بر اجرای آن وجود دارد، گفت: »تا پیش 
از ورود دکتر نمکی به وزارت بهداشت صحبت هایی بر 
سر حذف ارز دولتی از حوزه دارو و تجهیزات وجود 
داشت، اما پس از آن این بحث ها متوقف شد و ظاهراً 

اعتقادی به آن وجود ندارد.«
نجفی عرب گفت: »به نظر می رسد دلیل این مخالفت 
هم نگرانی از اجرای نادرست این سیاست و اختصاص 
نیافتن به موقع درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز به 
سازمان های بیمه گر و عمل نکردن دولت به تعهدات 
خود و در نتیجه باال رفتن پرداخت از جیب مردم در 
حوزه درمان باشد. کما اینکه در دوره گذشته هم که 

اخبــار

سومین محموله دارویی 
هالل احمر به لرستان ارسال شد

سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر از ارسال سومین محموله دارو 
و تجهیزات پزشکی از طریق شرکت پخش سها هالل به مناطق 

سیل زده استان لرستان خبر داد.
به گزارش سپید، سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر اعالم کرد که 
محموله دارو و تجهیزات پزشکی یکبار مصرف با هدف کمک به 
هم وطنان سیل زده استان لرستان از شرکت پخش سها هالل وابسته 
به سازمان تدارکات پزشکی به مناطق سیل زده لرستان ارسال شد. بر 
اساس گزارش هالل احمر،  اقالم ارسالی شرکت پخش سها هالل 
با هماهنگی انجمن داروسازان لرستان و بر اساس نیازهای دارویی 
اعالمی از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

تهیه شده و در اختیار این معاونت قرار گرفته است. 
پیش از این نیز محموله نخست سازمان تدارکات پزشکی که 
شامل اقالم زیستی و بهداشتی به ارزش 5 میلیارد و 500 میلیون 
ریال به استان های خوزستان و لرستان ارسال و دومین محموله 
نیز شامل انواع دارو و تجهیزات پزشکی یکبار مصرف با وزن 6 
تن در روزهای اخیر برای سیل زدگان استان خوزستان ارسال شده 
بود. به دلیل وقوع بارش های سنگین و کم سابقه از ابتدای سال در 
استان های شمالی، غربی و جنوب  غربی  کشور و به دنبال آن جاری 
شدن سیالب در این مناطق، خسارات جانی و مالی فراوانی وارد 
شده است و در این میان، استان های گلستان، خوزستان، لرستان و 

فارس، بیشترین آسیب ها را متحمل شده اند.

وضعیت دارورسانی 
بیماران هموفیلی و 

تاالسمی مناطق سیل زده
کارشناس مسئول بیماران هموفیلی و تاالسمی در وزارت بهداشت 
با اشاره به وضعیت رسیدگی به بیماران تاالسمی و هموفیلی در 
استان های سیل زده کشور، گفت: »وضعیت بیماران خاص در 

استان های سیل زده را رصد می کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، راضیه حنطوش زاده با اشاره 
به وضعیت بیماران هموفیلی و تاالسمی در استان های سیل زده، 
گفت: »وزارت بهداشت در هر نوروزی در فروردین ماه برای تمام 
دانشگاه ها 20 درصد افزایش سهمیه دارو و فاکتور برای بیماران 
تاالسمی و هموفیلی ارسال می کند و میزان این داروها و فاکتورها 

در مناطق مسافرپذیر 30 درصد افزایش می یابد.«
وی افزود: »مناطق سیل زده ای که تاکنون با ما در تماس بودند 
شامل گلستان، لرستان، اهواز و دزفول اعالم کردند که دچار کمبود 
فاکتورهای انعقادی شده اند که ما بالفاصله فاکتورهای انعقادی 
را برایشان ارسال کردیم. از طرفی وزیر بهداشت به دانشگاه های 
علوم پزشکی دستور دادند که همه دانشگاه های علوم پزشکی باید 
برای پذیرش بیماران مناطق سیل زده و کمک به آنها همکاری کنند؛ 
بنابراین با معاونت های درمان مناطق سیل زده تماس گرفتیم و اعالم 
کردیم که عالوه بر فاکتورها و داروهایی که برایتان ارسال شده، اگر 
نیازی به صورت اورژانسی یا موردی داشتید یا بیماری داشتید که 
باید بستری می شد، با ما تماس بگیرید که سریعاً ساماندهی کنیم.« 
حنطوش زاده با بیان اینکه بیماران هموفیلی خودشان تزریق هایشان 
را انجام می دهند،   اظهار کرد: »بیماران تاالسمی هم برای تزریق 
خون به مراکز خاص خود مراجعه می کنند و تاکنون در هیچ کسی 
از این بیماران موردی را نداشتیم که دچار کمبود داروی مورد 
نیازشان شوند.« وی با بیان اینکه اگر مرکز تزریق خون بیماران 
به  آنها  باشند،  مناطق سیل زده دچار مشکل شده  تاالسمی در 
مراکز قطب مراجعه می کنند، گفت: »البته اغلب مناطقی که دچار 
مشکل سیل شده اند، روستاها هستند، اما مراکز درمانی بیماران 
تاالسمی عمدتاً در شهرها هستند. از طرفی اگر مرکزی دچار مشکل 
شده باشد، به سرعت جایگزین آن اعالم می شود. به عنوان مثال در 
اهواز بیمارستان »سالمت« و »بقایی دو« باید تخلیه می شدند که 
خودشان بالفاصله بیمارستان های »گلستان« و »شفا« را به عنوان 
جایگزین معرفی کردند؛ بنابراین بیماران تاالسمی به مراکزی که 
در شهرها هستند و یا مراکز جایگزین که در همه دانشگاه های 
مناطق سیل زده اعالم شده اند، مراجعه می کنند.« کارشناس مسئول 
بیماران هموفیلی و تاالسمی در وزارت بهداشت با بیان اینکه ما 
برآورد دقیقی از تعداد بیماران خاص در مناطق سیل زده در اختیار 
داریم، گفت: »حتی به صورت منطقه ای هم آمار بیماران را داریم. 
به عنوان مثال اعالم کرده ایم که در منطقه آق قال گلستان 13 بیمار 
بوده که شناسایی شدند؛ بنابراین ما کاماًل وضعیت بیماران خاص 
در استان های سیل زده را رصد می کنیم. از طرفی بیماران هم با اداره 
بیماران خاص معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی و 
شعب انجمن های حمایتی در شهرشان می توانند در موارد خاص یا 

اورژانس نیازهایشان را به اطالع ما برسانند تا آن ها را رفع کنیم.«

تزریق ارز 4200 تومانی به دارو و تجهیزات اقدام نابخردانه ای بود

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت از تأمین امکانات مورد نیاز جهت خدمت رسانی 
به بیماران ساکن در مناطق سیل زده کشور خبر داد و 
گفت: »تالش های وسیعی صورت گرفته تا آسیب های 
ناشی از سیل در مناطق مختلف کشور بر خدمت رسانی 
به بیماران خاص تأثیر منفی نداشته باشد و این تالش ها 

همچنان ادامه دارد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مهدی شادنوش در 
خصوص اقدامات انجام شده توسط وزارت بهداشت 
دیالیزی  بیماران  به  در راستای خدمت رسانی درمانی 
ساکن در مناطق سیل زده کشور، اظهار کرد: »در این 
راستا، تالش شد پشتیباني از ماشین های همودیالیز این 

مناطق تقویت شود.«
وی افزود: »10 دستگاه دیالیز به منظور خدمات رسانی 
به مردم شهرستان سوسنگرد ارسال شده که به صورت 
موقت در بیمارستان امام خمینی اهواز نصب شده است 
و بیماران دیالیزی سوسنگردی که در شهر اهواز اسکان 

موقت داده شده اند، با مراجعه به این بیمارستان از خدمات دیالیز 
استفاده می کنند.« رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت بیان کرد: »به منظور خدمات رسانی به بیماران دیالیزی 
ساکن در مناطق سیل زده استان گلستان نیز 10 دستگاه دیالیز ارسال 

شده و این دستگاه ها در حال حاضر در شهر گرگان اسکان داده 
شده و در حال خدمت رسانی هستند.«

وی عنوان کرد: »همچنین 5 دستگاه دیالیز نیز به شهرستان شوش 
جهت مقابله با شرایط سیالب اختصاص داده شده است.« به گفته 
شادنوش، علیرغم وقوع سیالب های وسیع در روزهای اخیر خللي 

در امر خدمت رسانی درماني ایجاد نشد.
وی گفت: »در شهرستان پلدختر به دلیل مشکالت 
پیش آمده در زمینه تأمین آب سالم، سیستم تصفیه 
آب بخش دیالیز دچار آسیب شد که با پیگیری های 
صورت گرفته سیستم تصفیه آب مجدداً احیا شده 
و با کمک تانکرهای ارتش، آب سالم برای بخش 
دیالیز مراکز درمانی پلدختر تأمین شد. البته، پس از 
تثبیت شرایط، سیستم تصفیه آب RO جدید برای 

شهرستان پلدختر تأمین خواهد شد.«
بیماری های  درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
وزارت بهداشت در خصوص تأمین داروهای مورد 
نیاز بیماران دیالیزی و پیوندی، تصریح کرد: »داروهای 
مورد نیاز بیماران پیوندی و کلیوی ساکن در مناطق 
نیاز  در صورت  و  تأمین شده  نیز  سیل زده کشور 
در دسترس آنها قرار می گیرد. همچنین، داروهای 
انعقادی خون نیز برای تمام مناطق سیل زده بیش از 

حد نیاز تأمین شده است.«
بسیاری  تالش های  »به طورکلی  کرد:  تأکید  پایان  در  شادنوش 
صورت گرفته تا آسیب های ناشی از سیل در مناطق مختلف کشور 
این  باشد،  نداشته  منفی  تأثیر  خاص  بیماران  به  خدمت رسانی  بر 

تالش ها همچنان ادامه دارد.«

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت خبر داد

ارسال 25 دستگاه دیالیز به مناطق سیل زده

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: »مطالبات داروخانه ها 
به 5 ماه رسیده و آخرین پرداختی بیمه ها به داروخانه ها آبان ماه سال 

97 بوده است.«
به گزارش سپید به نقل از تسنیم، حمید خیری ضمن تشریح میزان مطالبات 
داروخانه ها از سازمان های بیمه گر اظهار کرد: »آخرین پرداخت های بیمه ها 
مربوطه به آبان ماه سال گذشته است و بر اساس قانون، تقریبًا دو ماه 
دیگر را باید سازمان های بیمه گر پرداخت کنند تا مطالبات داروخانه ها 

به روز شود.«
به گفته خیری، متوسط مطالبات داروخانه ها در سال گذشته حدود 500 
فقط  بیمه گر  اگر سازمان های  و  است  ماهیانه  به صورت  تومان  میلیارد 

چهار ماه تأخیر داشته باشند، میزان مطالبات داروخانه ها به حدود 2 هزار 
برای سازمان های  یکباره آن،  میلیارد تومان می رسد که قطعًا پرداخت 
بیمه گر دشوار خواهد بود. وی ادامه داد: »وضعیت اقتصاد داروخانه ها، 
کشور،  سراسر  داروخانه های  یک سوم  حداقل حدود  و  است  شکننده 
به صورت جدی گرفتار معضالت اقتصادی و کمبود نقدینگی شده اند 
انباشته  و  نقدی  افزایش خریدهای  هزینه های جاری،  دلیل رشد  به  و 
پایانی  ماه های  در  داروخانه ها  بدنه  بر  اقتصادی  فشار  مطالبات،  شدن 
افزایش پیدا کرده است.« خیری اضافه کرد: »داروسازان  سال گذشته، 
خواسته ای فراتر از قانون ندارند. رسالت داروسازان آن است که داروی 
مورد نیاز بیماران را در اختیار متقاضیان مربوطه قرار دهند و توقع دارند 

درازای این خدمات، سازمان های بیمه گر نسبت به برنامه زمان بندی که 
قانون حکم کرده است، متعهد باشند.«

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: »سازمان های بیمه گر 
باید از همین ماه های آغازین سال، برنامه ریزی کنند که مطالبات داروسازان 
را در موعدی که قانون تعیین کرده است، پرداخت کنند و مانع انباشت 
مطالبات شوند.« وی تأکید کرد: »در این رابطه سازمان های بیمه گر باید 
یک استراتژی مشخص و شفاف داشته باشند و اینکه داروسازان را وارد 
چرخه ای کنند که در نهایت برای حفظ حیثیت اجتماعی خود، وادار به 
دریافت تسهیالت بانکی با سود باال جهت تأمین نقدینگی داروخانه ها 

شوند جفا در حق داروسازان کشور است.«

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران:

آخرین پرداختی بیمه ها به داروخانه ها آبان ماه سال ۹۷ بود



مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت 
واحد  لیست های  »چک  گفت:  بهداشت 
برای نظارت بر موسسه های درمانی با دو 
ابالغ شد که هم مسیر  هدف، طراحی و 
نظارت ها شکل واحدی داشته و اطالعات 
قابل آمارگیری باشد و هم مانع از نظارت های 

سلیقه ای شود.«
به گزارش سپید، علیرضا عسگری درباره 
ابالغ چک لیست های کشوری نظارت بر 
درمان افزود: »این چک لیست های واحد 
آنها،  اساس  بر  ناظر  که  می شود  باعث 
واحدها و موسسه های درمانی را نظارت 
سلیقه ای  نظرهای  اعمال  از  دیگر  و  کند 
حتی به شکل حداقلی نیز پرهیز شود. به 
این وسیله می توان میزان رضایت ملی را 

نیز بررسی کرد.«
بیان کرد: موسسه های درمانی شامل  وی 
مواردی همچون بیمارستان، مطب، مراکز 
فیزیوتراپی، مراکز تصویربرداری و جراحی 
محدود است و نمی توان به همه این موارد 
با چشم واحد نگاه کرد. بنابراین بر اساس 
این  از  کدام  به هر  مربوط  استانداردهای 
موسسه ها و شاخص های رضایت سنجی، 

چک لیست متفاوت طراحی شده است به این صورت 
که چک لیست مطب با چک لیست فیزیوتراپی تفاوت 

دارد.«
عسگری در پاسخ به این سوال که آیا این نظارت ها 
امتیاز ختم  ثبت  به  بیمارستانی  اعتباربخشی  همانند 
می شود، گفت: »این موضوع با اعتباربخشی متفاوت 

در  اعتباربخشی  و  نظارت  دارد  امکان  البته  است. 
قسمت هایی همپوشانی داشته باشند، اما به طور مثال 
اعتباربخشی بیمارستان ها هر دو سال یک بار انجام 
می شود و این نظارت ها ممکن است ماهی یک بار 

یا هفته ای یک بار انجام شوند.«
وی افزود: »در این نظارت ها امتیازی به مطب ها یا 

موسسه های درمانی داده نمی شود. زیرا درجه بندی 
به  ارتباطی  اعتباربخشی است و  به موضوع  مربوط 
نظارت ندارد. هدف نظارت، بررسی کیفیت خدمات 

سالمت و تضمین این کیفیت است.«
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت 
درباره اینکه چه کسانی این نظارت ها را بر موسسه های 

داشت:  اظهار  می دهند،  انجام  درمانی 
دانشگاه های  بدنه  در  نظارت  »اداره های 
این  و  دارد  وجود  کشور  پزشکی  علوم 
نظارت ها بر اساس چک لیست های ابالغی 
توسط ناظران دانشگاه های علوم پزشکی 
ناظران  این  توانمندسازی  می شود.  انجام 
نیز انجام شده و در نتیجه نظارت ها موثرتر 

از گذشته خواهد بود.«
نظارت،  در  هدف  »البته  داد:  ادامه  وی 
بهبود کیفیت  دنبال  به  نیست و  مچ گیری 
لیست های  چک  ارائه  هستیم.  خدمات 
نظارت ها  که  می کند  کمک  نیز  نظارتی 

شکل واحدی به خود بگیرند.«
عسگری همچنین بیان کرد: »نمی توان برای 
تعیین  را  زمان خاصی  درمان،  بر  نظارت 
خدمات  بهبود  نظارت،  هدف  زیرا  کرد. 
برای ارائه کننده و دریافت کننده خدمات 

سالمت است.«
وزارت  درمان  معاون  ایرنا،  گزارش  به 
بهداشت چک لیست های کشوری نظارت 
بر درمان را برای نظارت بر مطب ها، دفاتر 
کار و موسسه های پزشکی به دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ کرده است. 
هدف از ابالغ این چک لیست ها بر اساس ابالغیه 
وزارت بهداشت، اجرای هماهنگ و متوازن قوانین، 
آیین نامه ها و وحدت رویه در سطح کشور و ایجاد 
ابزار یکسان برای اقدامات بازدارنده و مورد اتکای 
ابتدای  از  لیست ها  چک  این  است.  قانونی  مراجع 

فروردین 98 قابل اجرا است.

تیشه مزن، ریشه مزن
مهدی هادوی، متخصص بیهوشی

  
  

کار به فعالیتی دائمی که به تولید کاال یا خدمات منتهی شده و 
منجربه دریافت دستمزد شود، اطالق می شود . دائمی بودن تولید 
و دریافت دستمزد از ویژگی های اساسی کار است. کار منبع تولید 
ثروت و سرمایه و نهایتا رشد و شکوفایی جوامع است. در این راه 
انسان از نیروهای مادی و معنوی خود در راه تولید ثروت یا ایجاد 

خدمات بهره می گیرد.
حرفه کارهایی است که فرد در طول زندگی خود به آن مشغول 
است. در انتخاب یک کار به عنوان شغل یا حرفه، ۲ دسته عوامل 

فردی و اجتماعی را می توان دخیل دانست.
عوامل فردی شامل انگیزه، عالئق و استعداد و عوامل اجتماعی شامل 

فرصت های شغلی، عوامل اقتصادی و جایگاه اجتماعی.
در شعائر دینی کسب و کار و روزی حاللی که موجب خسارت به 
دیگران نشود و موجب تقویت بنیان جامعه، خانواده و رونق تولید و 
اشتغال کشور و رشد و توسعه اقتصاد باشد بسیار مورد احترام است.
پزشکی شغلی است که در آن فرد با استفاده از معلومات و مهارت هایی 
که در طی سال ها کسب کرده است، به پیشگیری، تشخیص و درمان 
بیماری ها در بین بیماران مراجعه کننده می پردازد و از این نظر دارای 
جایگاه بسیار باالیی بوده و پزشک در حضور مردم از احترام قابل 

توجهی برخوردار است.
در انتخاب پزشکی به عنوان حرفه، تمام موارد پیشتر گفته شده دخالت 
دارد و از آن میان عالقه و استعداد بیشتر خودنمایی می کند. اما این 
بدان معنی نیست که جایگاه اجتماعی و تولید ثروت هرگز مد نظر 
نیست. توجه داشته باشیم که در آموزه های دینی، تالش برای کسب 

روزی حالل و تکفل عائله در ردیف جهاد قرار دارد.
در سال های اخیر هجمه های زیادی به صورت های مختلف به شغل 
پزشکی در حال تکوین و انجام است که جایگاه و معاش این گروه 
را مورد تعدی قرار داده است. جدیدترین اقدام دولت و شورای عالی 
بیمه سالمت در تعدی به حقوق پزشکان عدم افزایش تعرفه در سال 
جاری بوده است. این عدم افزایش در حالی صورت می گیرد که 
سال گذشته و به ویژه چند ماه پایانی سال با تورمی چشمگیر مواجه 

بودیم و سال جاری هم وضعیت چندان مطلوبی نخواهیم داشت.
عده ای که بیشتر افراد وابسته به دولت اند معتقدند که اینکار به بهانه 
حفظ مراکز درمانی انجام شده و سعی در حفظ حیات بنگاه های 
سالمت بوده ولی توجه به این نکته مهم است که با تورم چند برابری 
حاصل شده، میزان افزایش حق فنی و هتلینگ نیز کفاف مخارج 
مراکز را نخواهد داد و باید منتظر اعالم ورشکستگی و بسته شدن 

مراکز کوچک تا متوسط باشیم.
در بعد فردی، زمانی که شغل پزشکی برای فرد دیگر متحمل هزینه ها 
اعم از حرفه ای و خانوادگی نباشد، علی رغم عالقه و عشق پزشکان 
به کار خود، قطعا بارقه هایی از دلسردی را شاهد خواهیم بود. خروج 
از حرفه پزشکی یکی از نتایج این دلسردی خواهد بود. این خروج 
می تواند به صورت پرداختن به حرفه دیگر باشد و یا تالش برای 
جالی وطن. نتیجه آنکه در مدت زمانی نه چندان طوالنی بسیاری 

از نیروهای مولد در سالمت را از دست خواهیم داد.
نتیجه دیگر این خروج، کاهش در خروجی تولیدکنندگان سالمت است. 
یعنی ما سعی در حفظ بنگاههایی کردیم که نیروی اصلی انسانی آنرا 
متفرق کرده ایم. حال چگونه به ادامه حیات این مراکز دلخوش داریم.
عاقبت این دلسردی و خروج از پزشکی در آینده ای نه چندان دور آسیب 
زیادی به سالمت جامعه خواهد زد. شک نداشته باشیم که تعطیلی 
مطب ها و درمانگاه ها به سبب عدم صرفه اقتصادی، خروج همکاران 
از سیستم دولتی و ورشکستگی بیمارستان های خصوصی کوچک 
تا متوسط، که در ادامه این مسیر رخ خواهد داد، یکی از بزرگترین 
آسیب های دهه اخیر را به سالمت جامعه وارد خواهد کرد. آسیبی 
که مسئولیت تبعات آن قطعا متوجه متولیان تصمیم گیر خواهد بود.

امید است تا زمان باقی است و هنوز آب نریخته ای در مشت داریم 
مسئوالن به خود آیند تا بیش از این بار آسیب به صنعت سالمت و 

سالمت جامعه را بر دوش نکشند.

مهاجرت ساالنه ۴۰۰ 
پرستار به خارج از کشور

دبیرکل خانه پرستار از مهاجرت ساالنه ۴۰۰ پرستار به خارج 
از کشور خبر داد.

به گزارش سپید، محمد شریفی مقدم گفت: »در بحث مهاجرت 
آمار دقیقی وجود ندارد، چراکه کانال های خروجی کشور متفاوت 

است و پرستاران به طرق مختلف مهاجرت می کنند.«
وی افزود: »برهمین اساس عده ای به سازمان نظام پرستاری مراجعه 
می کنند و تاییدیه می گیرند، اما امکان دارد تاییدیه برای همه کشورها 
قابل قبول نباشد. آماری وجود دارد مبنی بر اینکه پرستارانی که 
می خواهند به خارج از کشور بروند در سال حدود ۴۰۰ نفر هستند.« 
دبیرکل خانه پرستارادامه داد: »البته برخی پرستارانی که قصد مهاجرت 
دارند نیز به سازمان مراجعه نمی کنند و با استفاده از وکیل به طور 
مستقیم برای مهاجرت اقدام می کنند که البته بدون وکیل هم این 
اقدامات انجام می شود.در مجموع روش هایی که پرستاران برای 
مهاجرت استفاده می کنند، قابل آمارگیری دقیق نیست.« بنابر اعالم 
پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام پرستاری، وی خاطر نشان کرد: 
»بیشتر کشورهای دنیا نیاز به نیروی پرستاری دارند. کشورهایی 
مثل کانادا، استرالیا، آمریکا، انگلیس و آلمان نیاز به نیروی پرستاری 

دارند، اما بسته به سیاست دولت آنها این نیاز رفع می شود.«

دیدگــاه

خبــر
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مدیرکل دفتر نظارت وزارت بهداشت عنوان کرد؛

ابالغچکلیستهایواحد،راهیبرایممانعتازنظارتهایسلیقهای

از آنجاکه از دیدگاه طب سنتی هر فصل مزاج مخصوص به خود را 
دارد که ممکن است مزاج اصلی افراد را تحت تأثیر قرار دهد، مدیرکل 
ارائه  ایرانی وزارت بهداشت به بررسی مزاج فصل بهار و  دفتر طب 

راهکارهایی برای عدم تغییر مزاج در این فصل پرداخت.
به گزارش سپید، محمود خدادوست در گفت وگو با ایسنا، ضمن بیان 
این که برخی منابع، فصل بهار را دارای مزاج گرم و تر و برخی دیگر 
مادرزادی  به صورت  افراد  در  »مزاج  معتدل توصیف می کنند، گفت: 
و  زندگی  مکان  تغییر  فصل،  تغییر  با  مادرزادی  مزاج  این  که  است 
افزایش سن تغییر نمی کند، اما این عوامل یاد شده می توانند بر مزاج 

اصلی افراد سایه بیندازند.«
وی افزود: »با شروع فصل بهار و گرم شدن هوا، اخالط در بدن به 
جنب و جوش درآمده و به همین علت شاهد بروز حساسیت های فصلی 
هستیم که به همین دلیل توصیه می شود برای کاهش عوارض حساسیت 
از خوردن مواد غذایی تند و تیز پرهیز کرده و بیشتر از مواد غذایی که 
باعث کاهش حرارت بدن می شوند مانند شربت هایی با ترشی معتدل، 

ماءالشعیر طبی، سوپ جو و شربت های انار و زرشک استفاده کنند.«

است مصرف  بهتر  بهار  فصل  در  کلی  »به طور  داد:  ادامه  خدادوست 
خوراکی هایی نظیر گوشت، شیرینی جات، مغزها و غذاهای تند و تیز 
که باعث افزایش حجم خون می شوند را کاهش دهیم. همچنین توصیه 
می شود از انواع آش ها و سوپ هایی که زمینه ترش مزگی دارند و کاهو 

سکنجبین در این فصل استفاده شود.«
وی با بیان این که در طب سنتی، یبوست به عنوان مادر امراض شناخته 
می شود، افزود: »نکته قابل توجه در تمام فصول بویژه فصل بهار تعادل 
در میزان ورودی مواد غذایی و خروج سموم از بدن است که یکی از 

راه های پاکسازی بدن لینت مزاج است.«
مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت همچنین در پاسخ به سوال 
ایسنا درباره برخی توصیه ها به حجامت در فصل بهار، حجامت با تجویز 
پزشک متخصص را بهترین راه پاکسازی و پیشگیری از افزایش اخالط 
دانست و افزود: »حجامت با تجویز پزشک و رعایت اندیکاسیون )موارد 
این فصل جزو موارد  مجاز( و کنتراندیکاسیون )موارد غیر مجاز( در 
خوب پاکسازی است که باید در حد فاصل بین روزهای 1۵ تا ۲۵ ماه 

قمری انجام شود.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در احکامی جداگانه مسعود حبیبی را به 
عنوان معاون پارلمانی و اسماعیل ایدنی را به عنوان مشاور عالی خود 

منصوب کرد.
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در حکمی مسعود حبیبی را به 

عنوان معاون پارلمانی این سازمان منصوب کرد.
در این حکم آمده است: »با توجه به تعهد و سوابق و تجربیات ارزشمند 
جناب عالی و ضرورت برقراری تعامل مثبت و ارتباط مستمر سازمان 
معاون  عنوان  به  را  اسالمی، جنابعالی  با مجلس شورای  پزشکی  نظام 

پارلمانی سازمان نظام پزشکی منصوب می کنم.
امیدوارم با برقراری ارتباط بهینه با نمایندگان مجلس و علی الخصوص 
پیشبرد  در جهت  هماهنگی الزم  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 

اهداف برنامه های سازمان نظام پزشکی تحصیل شود.«
همچنین رئیس کل سازمان نظام پزشکی در حکم دیگری اسماعیل ایدنی 

را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد.
در این حکم آمده است: »با توجه به سوابق طوالنی و تجربیات ارزشمند 
جناب عالی در مناصب و ارکان سازمان نظام پزشکی و اشراف کامل به 
ضرورت ها و اهداف و برنامه های پیش روی این نهاد مدنی و صنفی، 
جناب  عالی را به عنوان مشاور عالی رئیس کل سازمان منصوب می کنم.

در  اینجانب  اعالمی  برنامه های  اجرای  و  اهداف  به  توجه  با  امیدوارم 
مجمع عمومی سازمان و استفاده از خرد جمعی در جهت ارتقای عملکرد 
اجرایی سازمان و تقویت ارتباط عملکرد در شورای هماهنگی استان ها 

از مشورت و نظرات جنابعالی بهره مند شوم.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »مواردی از بیماری های واگیر از طریق آب و غذا در مناطق 

سیل زده گلستان، لرستان و خوزستان گزارش نشده است.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، محمدمهدی گویا گفت: »با گرم شدن 
هوا ممکن است این بیماری ها شیوع یابد که همکاران ما تالش می کنند 

آب مصرفی سالم را به دست مردم برسانند.«
وی گفت: »شیوع بیماری های ناشی از حشرات که به انسان منتقل می شود 
با گرم شدن هوا در مناطق سیل زده وجود دارد و باید مراقب افزایش 

سالک و حشرات جونده باشیم.«
گویا اضافه کرد: »بیشترین نگرانی در مناطق سیل زده، شیوع بیماری های 

واگیر از طریق آب و غذای آلوده است، براین اساس مردم سیل زده با 
تیم های بهداشتی و درمانی همکاری کنند تا این بیماری ها افزایش نیابد.«
وی ادامه داد: »کمک و همکاری مردم سیل زده با تیم های بهداشتی و 
درمانی مستقر در این مناطق برای جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر 
این  ندهیم  اجازه  زده  مردم سیل  همکاری  با  باید  و  است  مهم  بسیار 

بیماری ها افزایش یابد.«
وی اضافه کرد: »آب هایی که بین مردم توزیع می شود از طریق همکاران 
آب و فاضالب شهری و روستایی مراکز بهداشتی و درمانی کنترل می شود 

و این کار به صورت مدادم ادامه یابد.«
گویا گفت: »الزم است آب با سالمت تضمین شده به دست مردم برسد، 

اگر مردم سیل زده از آب آشامیدنی و حتی پخت و پز مطمئن نبودند، 
آن را استفاده نکنند یا بجوشانند و سپس مصرف کنند.«

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: »شست وشوی میوه و سبزیجات نیز با آب سالم بسیار اهمیت دارد 
زیرا بیماری های عفونی مانند وبا از این طریق منتقل می شود و مردم باید 

کامال مسایل بهداشتی را رعایت کنند.«
گویا افزود: »ضرورت دارد مردم این مناطق برای پیشگیری از بیماری هایی 
اعم از سالک، ماالریا و دیگر مواردی که ناشی از حیوان گزیدگی است، 
آموزش ببینند و مراکز بهداشتی باید نکات مهم را در این زمینه به مردم 

اطالع دهند.«

بهار و توصیه های طب ایرانی

انتصاب معاون پارلمانی و مشاور عالی رئیس سازمان نظام پزشکی

رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت: 

موردی از بیماری واگیر در مناطق سیل زده نداشتیم
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دوستی تعریف می کرد در کودکی بازیگوش بودم 
و حوصله درس خواندن نداشتم. شب های امتحان 
به جای درس خواندن، سرگرم تماشای تلویزیون 
و بازی می شدم. صبح که می شد با اضطراب شدید 
به مادرم می گفتم: »مامان هیچی نخوندم. امتحان رو 
خراب می کنم. معلم دعوام می کنه. می شه امروز نرم 
مدرسه!؟« و اغلب این جواب را می شنیدم: »نه عزیز 
دلم. با خودت بگو من می تونم، من موفق می شم.« 

آخر سر هم می گفت: »امیدت به خدا باشه.«

از خانه تا مدرسه با خودم می گفتم: »پسر تو می تونی، 
تو می تونی...« سر امتحان هم می گفتم »خدایا به امید 
تو« ولی نه! انگار هیچ اتفاقی نمی افتاد. باز هم مغزم 

سر جلسه هنگ می کرد.
دچار تعارض شدیدی شده بودم؛ مگر خدا نگفته 
»بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را«؟ )1( پس چرا 

کمکم نمی کند؟ چرا ناامیدم می کند؟ 
ماجرا را برای معلم دینی و قرآن تعریف کردم. یک 
کتاب نهج البالغه جمع وجور داشت که بعضی وقت ها 
دیده بودم مطالعه می کند. ورق زد و فرازی از ترجمه 
یکی از خطبه ها را نشانم داد و گفت بخوان؛ »به گمان 
خود ادعا مي کند که به خدا امیدوار است! سوگند به 
خداوند بزرگ که دروغ  می گوید! چگونه است حال 
او که امیدواري اش به خداوند در عمل و کردارش 

نمودار نیست.«)2(
تکلیفم این شد که تا هفته آینده درباره این جمله فکر 
کنم. تا آن روز تکلیفی به این شیرینی و تاثیرگذاری 
انجام نداده بودم. بارها در طول هفته به آن فکر کردم 
و مفهومش را با کارهایم سنجیدم. تقریبا منظور معلمم 
را متوجه شده بودم؛ بدون اینکه درس بخوانم از خدا 
توقع کمک داشتم. عجب امید مسخره ای! آن روز معلم 
از مدیر مدرسه اجازه گرفت در جلسه سخنرانی که برای 
اولیای دانش آموزان برگزار می شد، شرکت کنم. خالصه 
سخنرانی این بود؛ »امیدوار بودن به معنای خوش بینی 
بی اساس درباره موفق شدن نیست. ویژگی افراد موفق 

داشتن اهداف مشخص، داشتن برنامه های دقیق و تالش 
کافی برای رسیدن به این اهداف و سرانجام احساس و 
انگیزه باالی طی کردن مسیر رسیدن به اهداف است. 
داشتن انگیزه و اعتمادبه نفس، به تنهایی، بدون داشتن 
اهداف روشن و برنامه و تالش کافی، نه تنها منجر به 
موفقیت نمی شود، بلکه احتمال شکست را افزایش 
می دهد. فرض کنید به کودکتان که برای امتحان آماده 
نشده توصیه می کنید امیدوار باش، با خود بگو: »خواستن 
توانستن است.« مطمئن باش نمره ات خوب می شود. 
کودک سر جلسه امتحان با اعتمادبه نفس باال شروع 
به پاسخ دادن می کند؛ پاسخ سوال اول را نمی داند، 
مفهوم سوال دوم را متوجه نمی شود، فقط بخشی از 
سوال سوم را جواب می دهد و .... به نظرتان پس از 
امتحان چه اتفاقی می افتد؟ کودک اعتمادبه نفسش را 
از قبل هم بیشتر از دست می دهد. امیدواری حاصل 
تالش برای رسیدن به اهداف است. هرچه کودک به 
هدف مورد نظرش نزدیک تر شود، انگیزه و امیدش 

برای حرکت روبه جلو بیشتر خواهد شد. 

تقسیم هدف بزرگ به گام های کوچک 
اغلب کودکان وقتی حجم باالیی از مطالب را مشاهده 
از  به نظرشان  یا  می کنند  ناتوانی  احساس  می کنند 
با عقب  این  رو،  از  عهده خواندن آن برنمی آیند. 
انداختن درس خواندن، به نوعی از این مخمصه فرار 
می کنند. یک راه حل مناسب، تقسیم این حجم زیاد به 
بخش های کوچک تر )تقسیم هدف بزرگ به گام های 
کوچک( و سپس تعیین زمانی برای اتمام مطالعه هر 
بخش کوچک است. کودک با اتمام مطالعه هر بخش 
مشخص شده در زمان خود احساس موفقیت کرده 
و با انگیزه بیشتر گام بعدی را شروع می کند. دل 

بستن به یاری خداوند اینجا معنا می دهد. 
چند سال پیش مادری دختر 10 ساله اش را برای 
مشاوره نزدم آورد. دختر معتقد بود به جهنم می رود 
بدون  بود  نگران  دارد و  نماز صبح قضا  زیرا 60 
خواندن آنها بمیرد اما دختر هیچ اراده ای برای خواند 
نتیجه اش را  نماز قضا نداشت. پرسیدم: »شما که 
می دانی چرا شروع نمی کنی؟!« گفت: »مگه نمی گن 

خدا بخشنده س؟ امیدوارم خدا منو ببخشه. من که 
عمدا نمازم قضا نشده!« 

گفتم: »ببین! اینکه گفتی اسمش امید نیست؛ به این 
انتظار  کافی  بدون تالش  یعنی  آرزو  آرزو.  میگن 
داشته باشی به نتیجه برسی. خدا می بخشه، ولی به 
شرطی که ببینه شما تالش کردی کارهای نکرده 
کنم  معرفی  برنامه خوب  یه  اگه  کنی.  جبران  رو 
آینده هیچ نماز قضایی نداشته باشی  تا 2 ماه  که 
چه احساسی داری؟« گفت: »ُخب معلومه! خیلی 

خوشحال می شم.«
قرار شد هر روز بعد از نماز ظهر و عصر یک نماز 
صبح قضا بخواند. پرسیدم: »می تونی؟« گفت: »فکر 
کنم بتونم. سخت نیست.« هنوز 1 ماه نشده بود که 

گفت قضای همه نمازها را خواندم! 

پی نوشت ها:
1. غافر، 60.

2. ترجمه و شرح نهج البالغه )فیض اإلسالم(، ج 3، ص 506.

امیدوار بودن به 
معنای خوش بینی 
بی اساس درباره 

موفق شدن 
نیست. ویژگی 

افراد موفق 
داشتن اهداف 

مشخص، داشتن 
برنامه های دقیق 

و تالش کافی 
برای رسیدن 

به این اهداف 
و سرانجام 

احساس و انگیزه 
باالی طی کردن 

مسیر رسیدن به 
اهداف است

  دکتر مبین صالحی
روانشناس

وقتیامیدرادرستمعنانمیکنیم

مگر خدا بخشنده نیست؟
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چه راه هایی برای
کنترل خشم وجود دارد؟

خشم از ویژگی هایی است که از سر حکمت 
در آفرینش انسان لحاظ شده  است. خداوند 
حکیم، آدمی  را »خشم دار« آفریده  است. 
این صفت، مانند غیرت و شجاعت است 
پیامبران  انسان اند.  کمالی  اوصاف  که  از 
نیز خشم داشته اند. خشم، »صفت کمال« 
است. یکی از فایده های خشم، در مقابله 
با دشمن آشکار می شود؛ خشم، شجاعت 

و شهامت آدمی  را برمی انگیزد و افزون می کند.
خشم مثبت همان است که در باال بیان شد و در ردیف غیرت 
و شجاعت است. خشم مثبت آن است که عقل بر آن فرمان 
براند و در میدان عقل، جوالن دهد و کرداری خردمندانه و 
البته شجاعانه را باعث شود اما خشم منفی آن است که نابجا به 
جوش آید و زمام خود را از کف عقل بیرون کشد و آدمی  را از 
مدار خردمندی درآورد و کرداری نابخردانه و ظالمانه را باعث 
شود. خشم مثبت، صفت و حالتی عاقالنه و شجاعانه  است و 
نتیجه ای نیکو دارد اما خشم منفی، صفت و حالتی نابخردانه 
و دیوانه گونه  است و خرابی و پشیمانی به جا می گذارد. خشم 
مثبت، نشانه سالمت جان و روان است و خشم منفی، نشانه 

ناسالمتی اعصاب و روان و یک »اختالل روانی« است.
اما راهکارهای کنترل خشم منفی:

1. موجبات خشم را حذف کنید. چه چیزهایی شما را خشمگین 
می کند؟ آنها را از زندگی تان حذف کنید.

2.  از محل خشم فاصله بگیرید. هرگاه خشم سراغتان آمد، از 
آن مکان و موقعیت، فاصله بگیرید. ماندن در محل و میدان دادن 
به عوامل خشم انگیز، باعث افزایش خشم می شود و اختیار را 
از کف اراده تان می رباید. پس، زود تغییر مکان و موقعیت دهید 

و از خشمگاه بگریزید.
3. یاد خدا کنید و ذکر بگویید. هنگام خشم، خدا و نظارت او 
را به یاد بیاورید. آن گاه  ذکر خدا بگویید؛ هر ذکری که دوست 
دارید؛ عربی، فارسی، دعا، قرآن. برای نمونه: »ال اله  االاّ ا...«، »ال 
حول و ال قوة االاّ با...«، »آمنا با... و رسوله و الحول و ال قوه  
االبا...« با تمرکز ذهن و دل و با توجه به معانی آنها. صلوات 
هم بفرستید. هر ذکر و آیه و دعایی را که بیشتر دوست دارید 
و به دلتان می نشیند، همان را بگویید و بخوانید. این راهکار در 

کنترل خشم بسیار موثر است.
4. ورزش کنید. ورزش در آرامش اعصاب و روان و کاستن 

از خشم منفی بسیار اثرگذار است.
5. به مشاوری دانا و توانا مراجعه کنید. خشم منفی، یک 
اختالل عصبی و روانی است. مشاور دانا و توانا، کمکی نیکو 
است برای درمان این اختالل. حتی اگر او شما را به پزشک 

ارجاع داد، بپذیرید و مقاومت نکنید.

 حجت االسالم 
علی اکبر 
مظاهری

مشاورخانواده

قسمت اول: زیر شمشیر غمت رقص کنان باید رفت

 

حسابی سرم شلوغ بود. غرق در نوشتن ابالغیه 
بودم که صدای زنگ گوشی، من را برای لحظاتی 
متوجه خودش کرد. محسن بود که زنگ می زد. 
البته دکترمحسن. رفیق چندساله ام بود. تو یکی 
از اردوهای جهادی با او آشنا شده بودم. از آن 
دکترهای باصفا و خدمتگزار که هر کاری از دستش 
برمی آمد برای بیمارانش انجام می داد. جواب دادم. 
بعد از سالم و احوالپرسی گرم، گفتم: »دکتر جون! 

یادی از اموات کردی خیر باشه.«
- سالمت باشید، راستش هم خواستم حالت رو 

بپرسم، هم یه زحمتی داشتم برات.
- جون بخواه، زحمت چیه مومن امر کن در خدمتم!

- راستش حاجی، خبر که داری اومدیم تو این 
بیمارستانی که چند روزه افتتاح شده، شیخ جواد 
قرار بود بیاد اینجا و امام جماعت ما بشه که بنده 
خدا کاری براش پیش اومد، فعال نمی تونه بیاد. 
خواستم اگه زحمتی نیست، قدم رو چشمای ما 
بذاری و تا حاج جواد برمی گرده، نماز ظهر و 

عصر رو بیایی اینجا.
ولی  است،  وظیفه  راستش  بده.  خیرت  خدا   -
پام  یه  خودت که می دونی سرم خیلی شلوغه، 
اداره است و یه پام هم دانشگاه. می ترسم بهتون 

وعده بدم، بدقول بشم.
- حاال شما بیا. ان شاءا... که مشکلی پیش نمیاد.

- چشم. حاال از کی باید بیام؟
- از همین امروز. شما یه ساعت مونده به اذان 

راه بیفتی، می رسی.
- االن که سرم خیلی شلوغه، ولی چشم دکترجان.

- منتظرتم. خداحافظ
بعد از اینکه با محسن خداحافظی کردم، همین که 
خواستم ادامه ابالغیه ای که رویش کار می کردم 
را بنویسم، دیدم رشته افکارم کامل پاره شده و 

ذهنم تبدیل شده به صحنه جنگ حق و باطل.
 از یک طرف انگار یکی تو گوشم می گفت: »مرد 

حسابی با این مشغله چرا قول دادی، تازه حاال چرا 
بیمارستان؟ امام جماعت بیمارستان شدن دردسر 
خودش رو داره. باغ و بستان که نمیری. آخه خون 
و زخم و شکستگی و هزارتا درد و مرض دیگه 
دیدن داره مگه. دیدن مریض ها و گرفتاری هاشون 
یه مصیبته، مراجعه بعضی خانواده هایی که مریض 
دارن به امام جماعت و توقع هایی که دارن هم 
خودش یه داستانیه. مسیرش که دوره. رفت و 
برگشتش دست کم، 3 ساعت در روز وقتتو می گیره. 
می خوای کار طلبگی کنی، یه جای بهتر، نزدیک تر، 
لحن  با   وجدانم  دیگر  طرف  از  بی دغدغه تر.« 
مهربان اما پر از امید، می گفت: »حسین جون، تو 
که خودت دغدغه خدمت به بیمار و گرفتار رو 
داری، از ثواب رسیدگی به مریض و پرستاری 
می گی و می نویسی، بسم ا...! خدا خودش زمینه اش 
رو فراهم کرده. یا علی بگو و شروع کن. توکل 

کن به خدا، خودش کمکت می کنه.«
تجدید وضو کردم و راه افتادم. استرس رسیدن به 
موقع را داشتم،  یک ساعت و نیم مانده به اذان 
راه افتادم. توی دلم خدا را شکر کردم که توفیق 
خدمت در بیمارستان را روزی ام کرده. از خدا 
خواستم که خودش دستم را بگیرد، راه و روش 
خدمت به مریض ها رو جلوی پایم بگذارد. تقریبا 
کل مسیر را به کارهایی که می توانم در بیمارستان 
انجام بدهم، فکر می کردم. خوبی این فکر کردن 

هم این بود که نفهمیدم کی رسیدم.
نیم ساعتی مانده بود به اذان ظهر. از انتظامات دم 
در، سراغ دکتر محسن را گرفتم. گفتند تو درمانگاه 
است. به سمت درمانگاه راه افتادم که چشمم به 
داروخانه افتاد. سرم از صبح درد می کرد. سردردم 
میگرنی بود. قرصم تمام شده بود. تا آن لحظه با 
مصیبت تحمل کرده بودم. رفتم داخل داروخانه و 
یک بسته قرص گرفتم. داخل درمانگاه شدم. حاال 
دیگر مهم تر از پیدا کردن دکتر، پیدا کردن یک لیوان 
آب بود که قرصم را بخورم و درد سرم را آرام کنم. 
اثری از آبسردکن و اینجور چیزها نبود. میگرن نامرد 
هم که بی آبی سرش نمی شود که مدام داد می زد و 
قرص می خواست. راستش من هم گول خوردم و 
یک قرص گذاشتم توی دهانم. چشمتان روز بد 

نبیند، تا آب دهانم  به قرص خورد، وا رفت و هر 
چه مزه تلخ داشت را تقدیمم کرد. گفتم خدایا این 
چه بالیی بود اول بسم ا... سرم آمد. هرچند بعدش 
فهمیدم بال نبود و چه نعمتی بود. بی قرارتر شدم. تو 
درمانگاه شروع کردم به چرخیدن. سختی اینجا بود 
که نمی توانستم دهانم را بازکنم و حرف بزنم. حاال 
این وسط چند نفر هم که تو نوبت پذیرش درمانگاه 
نشسته بودند، حس عرض ارادت به حاج آقایشان 
گل کرده بود و سالم و احوالپرسی شان گرفته بود. 
با هزار زحمت که بود، با دهان کج و معوج جواب 
صفا و معرفتشان را دادم. بندگان خدا یک جوری 
نگاهم می کردند. شاید فکر می کردند سکته کردم. 
خدا به دادم رسید. دیدم دکتر از بخش اورژانس 
بیرون آمد که برود سمت مطبش. تا من را دید، با 
سرعت آمد سمتم و بغلم گرفت. به زحمت جواب 
سالمش را توانستم بدهم. نگران شد. پرسید: »چی 
شده حاجی؟« با اشاره گفتم: »یه لیوان آب!« من را 
برد توی مطب. پارچ آب را برداشت و یک لیوان آب 
ریخت. آب را خوردم ولی تلخی قرص بی انصاف 

هنوز توی دهانم، جوالن می داد. پرسید: »چی 
شده حاجی؟ حالت بد شده؟« نشستم، گفتم: 

»نه دکتر جون. قرص میگرینه که خودت 
نسخشو برام پیچیدی. خیلی تلخ بود.« 

گفت: »قربونت برم رو جلدش که 
نوشته با یک لیوان آب میل شود.« 
گفتم: »مومن من هم می خواستم 
همین کار رو انجام بدم، اما کو، 
آب. اینجا صحرای کربالست 
»شرمنده  درمانگاه؟!«گفت:  یا 
تازه سازه،  بیمارستان  حاجی، 
کمبود زیاد داریم و بودجه مون 
هم نمی رسه.«گفتم: »اینکه مشکلی 

نیست. می شه حلش کرد.« 
- چه جوری حاجی؟

- بعد از نماز ببین چه جوری حل 
می شه.

صدای اذان بلند شد. دکتر رفت وضو بگیرد. 
نمازخانه.  به سمت  رفتم  و  شدم  بلند  هم  من 
نمازخانه ساده ای بود. اذان رادیو که تمام شد، یکی 

از بهیارهای بیمارستان میکروفون را برداشت و با 
صدای خوش اذان گفت. بعد هم اعالم کرد نماز 
جماعت در نمازخانه بیمارستان برگزار می شود، 

عجلوا بالصاله...
نماز را با تعداد قابل توجهی از کارکنان و ارباب 
رجوع و همراه مریض ها، شروع کردیم. بعد از 
نماز بلند شدم و رو به جمعیت کردم. سالم کردم 
باالترین صدقه  و  بهترین  نظرتون  »به  گفتم:  و 
دادم  جواب  خودم  افتاد.  راه  همهمه ای  چیه؟« 
و گفتم: »جواب این سوال رو پیامبر مهربانمان 
بیان کرده و فرموده اند: باالترین و بهترین صدقه، 
صدقه آب است. رفقا! آب دادن و فراهم کردن 
زمینه نوشیدن آب برای دیگران یکی از بهترین 
ثواب  هم  خیلی  داد.  انجام  می شه  که  کارهایی 
داره. تا جایی که در روایت داریم که اگه کسی 
بسازه،  حوضي  یا  حفرکنه،  آبي  چاه  بیابون  تو 

مالئکه  براو درود مي فرستن و به ازاي هرانسان، 
ثواب  بنوشه  آب  اون  از  که  زنده ای  موجود  یا 
هزارکار نیک قبول شده و ثواب آزاد کردن هزار 
بنده از فرزندان حضرت اسماعیل)ع( و قرباني 

کردن هزار شتر براش می نویسن.«
با گفتن این حدیث، دهان همه باز ماند. کاری که 
معموال به آن توجه نمی کنیم، این همه ثواب دارد! 
ادامه دادم و گفتم: »دوستان! این بیمارستان همونطور 
که می دونید تازه سازه و کمبودهایی داره. یکی از 
این کمبودها، دستگاه آبسردکن برای درمانگاهه. 
درمانگاه بیمار و ارباب رجوع زیاد داره، وجود 
آبسردکن هم یکی از ضروریاتشه. خدا خودش 
به من چشوند که  یه جوری  این ضرورت رو 
رو  دردی  خودش  تا  آدم  کنم.  درک  و  بفهمم 

نکشه، نمی تونه بعضی چیزا رو درک کنه.
حاال هر کی می خواد از ثواب نوشاندن آب بهره مند 
بشه، یه پیشنهاد دارم که اگه موافقید با یه صلوات 
اعالم کنین.« صدای جمعیت بلند شد؛ اللهم صل 

علی محمد و آل محمد.
گفتم: »پیشنهادم اینه که همه مون دست به دست 
هم بدیم، یه دستگاه آبسردکن بخریم و 
وقف درمانگاه کنیم. وقف خوبیش اینه 
برای  پابرجاست،  تا موقعی که  که 
واقف ثواب و پاداش می نویسن. 
بازی  زرنگ  می تونیم  تازه 
دربیاریم و به نیت تمام اموات 
وقف کنیم و هم خودمون از این 
ثواب بهره مند بشیم هم اموات 
موافقید  اگه  گذشتگانمون.  و 
بسم ا... ازخودم شروع می کنم. 
دویست تومنش رو میدم. رفقا 
هم هرمقدار می تونن سهیم بشن 
که انشاءا... آبسردکن رو تهیه کنیم 

و وقفش کنیم.«
خدا،  لطف  به  بود.  خوبی  شروع 
ارباب  بعضی  و  کارکنان  همکاری  با 
رجوع ها، کل هزینه آبسردکن جور شد و 
رفتیم برای خرید و وقف و خدمتی ماندگار به 

مردم عزیز سرزمینم.

وقف و سالمت

 حجت االسالم حسین ژولیده
کارشناسوقف

منبع: هفته نامه سالمت



اجتماعي  زندگي  در  ما 
ناگزير به بودن كنار همديگر 
هستيم. اين موضوع مواهب 
و مشكالت زيادي به دنبال 
دارد. يكي از مشكالتي كه در بعضي روابط 
ما  شدن«  »نفهميده  مي شود  ايجاد  ما  براي 
انتظار  ديگران  اينكه  است.  ديگران  توسط 
داشته باشند ما كارهايي انجام دهيم كه آنها 
بفهمند يا تصميم هايي بگيريم كه آنها داليلش 
را درك كنند، مانند اين است كه توقع داشته 

باشند ما مطابق ميل آنها زندگي كنيم. 
در واقع تا زماني كه رفتار و تصميمات ما 
به كسي آسيب نزند، توضيحي به ديگران 
بدهكار نيستيم اما بسياري از لحظات ما به 
توضيح دادن به ديگران و تالش هاي بيهوده 
براي قانع كردن آنها به باد مي رود. چگونه 
مي توانيم به چنين باوري برسيم و به خودمان 
ايمان داشته باشيم و تنها بر مسير پيشرفت 
خودمان متمركز شويم، نه ثابت كردن خود 
به ديگران؟ در اين خصوص با دكتر يدا... 
دميرچي، روان شناس باليني و مدرس دانشگاه 

گفت وگو كرده ايم. 

از  ما  باعث مي شود  چه عاملی   :
ديگران انتظار ذهنی داشته باشيم؟

انتظار ذهني ما از ديگران با اين موضوع شروع 
مي شود كه مي خواهيم آنها ما را بفهمند يا ديگران 
انتظار دارند ما به گونه اي رفتار كنيم كه آنها متوجه 
بشوند اما اين موضوع به اين دليل كه فقط در 

ذهن ماست و بيان نشده، عملي نمي شود. 
فراموش نكنيم ديگران مسووليتي در قبال اينكه 
به گونه اي رفتار كنند كه براي ما قابل درك باشد، 
ندارند اما حقي هم ندارند به ما آسيب بزنند يا 
اگر سوالي مي كنيم ما را در ابهام بگذارند. البته 
آنها مي توانند توضيحي هم ندهند اما دليل اينكه 
اين توقعات به وجود آمده اين است كه جامعه ما 
قبال جامعه اي »جمع گرای مثبت« بوده كه در آن 
همه سعي مي كردند ديگران را مدنظر قرار دهند و 
گاهي هم ازخودگذشتگي مي كردند، بدون اينكه 
احساس قرباني بودن بكنند چون فكر مي كردند 
ديگران هم در آينده به نوعي لطفشان را جبران 

مي كنند ولی جامعه كنوني ما به سمت جامعه 
»فردگراي منفي« پيش مي رود؛ به اين معنا كه ما 
فقط به خواسته هاي خودمان فكر مي كنيم، ولو 
اينكه به ديگران آسيب بزند. چنين رفتاري كه 
ناشي از خودخواهي هاي ماست باعث آسيب 

جدي به جامعه هم مي شود. 
: در جامعه فردگراي منفي توقعات 

ما از همديگر چه جايگاهي دارند؟
در چنين جامعه اي هم هنوز توقعات سر جاي خود 
هستند. به اين دليل دائم از هم آزرده مي شويم چون 
حتي احساس وظيفه هم نمي كنيم كه پاسخگوي 
همديگر باشيم و برعكس. همين موضوع باعث 

مي شود فكر كنيم ديگران ما را نمي فهمند. 
توجه داشته باشيم ما حق داريم نيازهاي خود 
را در اولويت قرار دهيم، مشروط بر اينكه مانع 
نياز افراد ديگر نشويم يا به كسي آسيبي نزنيم. 
اگر بتوانيم به چنين جايگاهي برسيم، حتما به 
احساس بهتري هم در ارتباطات خود دست 

خواهيم يافت. 

: ما واقعا مسووليم مطابق خوشايند 
ديگران رفتار كنيم؟

ما نمي توانيم هميشه مطابق ميل ديگران رفتار 
كنيم. البته ديگران حق دارند از ما سوال كنند و 
ما هم مي توانيم انتخاب كنيم به سوال آنها جواب 
دهيم يا ندهيم. اگر شيوه زندگي ما »ديگرمحور« 
باشد، عمال زندگي خود را مي بازيم چون در اين 
صورت در واقع از »اتكابه خود« و »عزت نفس« 
كافي برخوردار نيستيم و با تشويق و تكذيب 
ديگران حالمان تغيير مي كند. در واقع هيچ وقت 
احساس نخواهيم كرد كه واقعا حالمان خوب 
است چون حال خوب خود را به ديگران نسبت 

مي دهيم. 
توجه داشته باشيم ديگران ساليق متفاوتی دارند 
و ارزيابي و قضاوت آنها هم براي ما تعيين كننده 
نخواهد بود. آنها مي توانند نظر خودشان را داشته 
باشند و ما هم نمي توانيم جلوي آن را بگيريم. 
گاهي ما شكست هاي خود را هم به ديگران 
نسبت مي دهيم و فكر مي كنيم آنها هستند كه 

نمي گذارند ما بتوانيم از زندگي لذت ببريم، حال 
آنكه در واقع خود ما اين قدرت را به آنها مي دهيم 
كه اين هم به نوعي مسووليت گريزي محسوب 
مي شود چون رفتارهاي ناشايست و عصبانيت و 
پرخاشگري خودمان را به ديگران نسبت مي دهيم. 
وقتي اين گونه رفتار مي كنيم، درست مانند اين 
است كه با نخي نامرئي به ديگران متصل هستيم 
كه به راحتي مي توانند ما را تحت كنترل خود 

دربياورند و حاالت مان را تغيير دهند. 
: چرا ما گاهي درصدد ثابت كردن 

خود به ديگران برمي آييم؟
افراد اغلب براي تاييد گرفتن از ديگران سعي در 
اثبات خود به آنها دارند اما افرادي كه عزت نفس،  
اعتمادبه نفس و خوداتكايي پاييني دارند، زود 

آزرده خاطر مي شوند. 
اين افراد در واقع احساس »خودبسندگي« نمي كنند 
و خودشان را كافي و كامل نمي دانند. آنها اغلب 
حال خوب خودشان را در گرو تمجيد و تاييد 
ديگران و باورها و رفتارها و افكار ديگران مي بينند 

ولي سيستم روان شناسي ما به هرگونه »ادراك 
تهديد« هم پاسخ مي دهد و اگر انتقادي شود، 
سريع پاسخ مي دهد. البته اين موضوع تا حدودي 
كامال طبيعي است؛ يعني همه ما در برابر انتقاد 
از خودمان دفاع مي كنيم و ناخودآگاه توضيح 
مي دهيم اما هرچقدر هم براي ديگران توضيح 
دهيم نمي توانيم باورشان را تغيير دهيم چون 
به نوعي احساس تهديد را دريافت می كنند و 
مي خواهند به نوعي آن را خنثي كنند. در واقع 
افراد اغلب مي خواهند ثابت كنند خودشان »آدم 
خوبه« و طرف مقابل »آدم بده« ماجرا هستند. 

گاهي هم افراد با تخريب ديگران احساس قدرت 
مي كنند. وقتي با كنايه حرف مي زنيم، احساس 

قدرت خود را به طرف مقابل ثابت مي كنيم. 
توجه داشته باشيم افراد كمال گرا معموال زودتر 
مي رنجند چون تصويري كه آنها از خودشان 
در ذهن دارند، تصوير بي نقصي است. حتي 
اگر خودشان هم به نقص هايشان واقف باشند 

نمي خواهند ديگران از آن آگاه باشند. 

با توجه به اينكه نظر ديگران براي افراد كمال گرا 
خيلي مهم است، نمي خواهند كسي درباره آنها 
فكر بدي كند و آنها را كامل نداند، غافل از 
اينكه ما هر چقدر اصرار داشته باشيم كه خود 
را به ديگران ثابت كنيم، آنها كمتر باور مي كنند. 
: چطور مي توان كمتر از ديگران 

آزرده خاطر شد؟ 
براي اين كار مي توان از تكنيكي به نام »تكنيك 
سحابي« استفاده كرد. سحابي ها اجرام بزرگ و 
آسماني هستند كه كره زمين هم به راحتي از 

ميان آنها عبور مي كند. 
در تكنيك سحابي ما بايد مانند يك سحابي 
عمل كنيم؛ يعني بتوانيم اجرامي را كه به سوي 
ما مي آيند از خودمان عبور دهيم. حتي مي توانيم 
وقتي انتقادي از ما مي شود، فقط تشكر كنيم، مثال 
مي توانيم بگوييم كامال حق با شماست و ممنونم 
از لطف شما كه به خودم گفتيد. در واقع اين 
به نوعي خلع سالح طرف مقابل است؛ يعني 
اگر كسي به ما بگويد اصال نمي توان روي قول 
تو حساب كرد، به او بگوييم: »بله، من اصال 
خوش قول نيستم.«  همچنين مي توان پرسيد: »واقعا 
من خيلي بدقولم؟ خب مي تواني نمونه هاي آن 
را بگويي؟« به اين ترتيب طرف مقابل خودش 
متوجه مي شود كه نبايد با يكي- دو بار انجام 

كاري آن را براي هميشه به كسي نسبت داد.
افرادي كه عزت نفس پاييني دارند هم با شنيدن 
هر انتقادي فوری آن را به طرف مقابل نسبت 
مي دهند و به اين ترتيب وارد چرخه معيوبي 
را  ديگري  مي خواهد  كس  هر  كه  مي شوند 
متهم كند، مثال وقتي به آنها گفته مي شود چقدر 
بدقولي، فوری مي گويند: »نه اينكه تو خودت 

خيلي خوش قولي و...«
به اين ترتيب دو طرف از همديگر مي رنجند چون 
نظر ديگران بيش از حد برايشان مهم است. براي 
رسيدن به چنين جايگاهي بايد تمرين زيادي كرد. 
يكي از تمرينات در اين خصوص اين است كه 
صفات خوب همديگر را هرچقدر هم كوچك 
باشد، به همديگر متذكر شويم. چنين كاري باعث 
مي شود ديگران هم از ما تعريف و تمجيد كنند. 
به اين ترتيب فضاي بهتري در روابط خود به 

وجود مي آوريم كه بسيار لذت بخش خواهد بود.

گفت وگو با پریسا نصری، روان شناس درباره راز های داشتن خانواده شاد

شـاد بـودن سـخـت نیـست
 در دنيای امروز با مشكالت 

 محبوبه 
ریاستی

از  هستيم؛  روبرو  زيادی 
مسائل اقتصادی گرفته تا 
دعواهای خانوادگی و... با 
اين حال باز هم می شود شاد بود و شادی 
را به ديگران هم هديه داد، به خصوص اگر 
حال خانه و اعضای آن خوب باشد حال 
جامعه خوب خواهد بود. برای اينكه بدانيم 
چگونه می توانيم شادی را بين اعضای خانواده 
تقسيم كنيم، با پريسا نصری، روان شناس 

گفت وگو كرده ايم.

می كنند  فكر  از همسران  خيلی   :
خانواده موفق يعنی اينكه هيچ مشكلی در 
اين ديدگاه  آيا  باشد.  نداشته  خانه وجود 

درست است؟
متاسفانه خيلی از زن وشوهرها ديد سيندراليی به 
زندگی دارند؛ به اين معنا كه فكر می كنند ازدواج 
می كنند و سال های سال با خوبی و خوشبختی 
كنار هم روزگار را می گذرانند، در صورتی كه 
هنر ما در حل اختالفات است، وگرنه اگر همه 
چيز روبه راه باشد ديگر چالشی در زندگی 
وجود نخواهد داشت بنابراين خانواده های موفق 
خانواده هايی هستند كه بتوانند مشكالتشان را 

كنار هم به خوبی و درستی حل كنند.
بين  تعارضاتی  اوقات  گاهی   :
همسران به وجود می آيد كه دامنگير فرزندان 
نيز می شود، مثال به دليل طوالنی بودن تعطيالت 
نوروزی برخی زن وشوهرها بگومگوی های 
زيادی داشته اند كه همين موضوع حال و 
هوای خانه را تيره كرده بود. به نظر شما بايد 

چگونه از بودن كنار يكديگر لذت ببريم؟
سوال خوبی پرسيديد. من فكر می كنم مشكل 
اين افراد از تعارضات فكری شروع می شود، 
مثال خانم خانه دوست دارد به تفريح برود و 
برعكس آقای خانه دوست دارد تمام تعطيالت 
را استراحت كند. همين موضوع اختالف را 
شدت می بخشد. به همين دليل بهترين راه حل 
برای مشكالت خانواده ها حرف زدن است. اگر 

ما نتوانيم با هم حرف بزنيم، كوه مشكالت هر 
روز بيشتر می شود. در هر حال خانواده اساس 
زندگی است. شك نداشته باشيد خانواده از هر 
مورد ديگری مهم تر است. به ياد داشته باشيد 
با داشتن خانواده شاد و سالم می توانيد به هر 
آنچه كه می خواهيد، برسيد. بعضی افراد دست 
خودشان نيست؛ فرقی نمی كند اوضاع زندگی بر 
وفق مرادشان باشد يا نباشد. بداخالق و بدقلق 
هستند. اين آدم ها در خانواده هايی بزرگ شده اند 

كه طعم زندگی شاد را نچشيده اند. 
هيچ وقت  خانواده  سرپرست  عنوان  به  پدر 
نخنديده و مادر هم شرايطی فراهم نكرده تا 
نشاط و شادابی، مهمان خانواده شود و در حالی 
كه تجربه نشان داده بچه هايی كه در خانواده های 

شاد بزرگ می شوند از هر نظر موفق ترند. 
: خب راه حل شما برای رسيدن به  

خانواده شاد چيست؟

برای اينكه خانواده شادی داشته باشيد همه 
اعضای خانواده بايد يكديگر را درك كرده و 
به خواسته های هم توجه كنند. در واقع تفاهم 
و همدلی از شروطی هستند كه در خانواده 
شاد نقش مهمی ايفا می كنند. البته اين تفاهم 
و همدلی در صورتی به وجود می آيد كه هر 
يك از اعضای خانواده، پدر و مادر و فرزندان، 
يكديگر را به درستی بشناسند و به هم احترام 
بگذارند بنابراين درك متقابل اعضای خانواده 
از نيازهای يكديگر و اهميت دادن به آن، بر 
روحيه و اخالق آنها اثر می گذارد و داشتن 

خانواده شاد را به دنبال خواهد داشت. 
البته گاهی يكی از اعضای خانواده نيازی دارد كه 
ديگران برای پاسخ به نياز او بايد ازخودگذشتگی 
كنند. در واقع اگر هر كدام از اعضای خانواده 
به  نسبت  و  باشد  خودشان  كار  به  سرشان 
به  مسائلی  باشند،  بی تفاوت  بقيه  مشكالت 

وجود می آيد كه كل خانواده را تهديد می كند 
و باعث ناراحتی همه می شود، در حالی كه با 
همفكری، حمايت و همراهی می توانست مساله 
به خوبی و خوشی در خانواده شاد تمام شود. 
 خوش اخالقی اكسيری است كه نشاط و شادی 
را برای فرد خوش اخالق و اطرافيان او در 
خانواده شاد همراه می آورد. در واقع اخالق 
خوب و نيكو نه تنها فرد را شاد و سرزنده نگه 
می دارد، بلكه آرامش خاطر و نشاط را به همه 

اعضای خانواده شاد هديه می كند. 
: خيلی از روان شناسان بر اين باورند 
بايد بر نقاط مثبت اعضای خانواده تمركز 

كرد. اين موضوع را قبول داريد؟
خانواده بر رابطه  بين اعضای آن استوار است. 
تك تك اعضای خانواده، افرادی منحصربه فرد 
هستند. هميشه تفاوت روحيات و خلق و خوها 
را در نظر داشته باشيد. شما ممكن است از 

برخی خصوصيات افراد خانواده تان خوشتان 
نيايد و آنها هم همين طور. اگر قرار باشد روی 
موارد ناخوشايند شخصيت افراد تمركز كنيم، به 
شادمانی و صميميت خانوادگی لطمه خواهيم 
زد. پس هميشه روی نقاط مثبت شخصيت 
افراد خانواده تمركز كنيد. اين نوع برخورد، 
يعنی تمركز و توجه به رفتارهای مطلوب افراد 
و تاييد و تشويق اين موارد، بهترين روش برای 
افزايش و تقويت رفتارهای مطلوب و كاهش 
و تضعيف رفتارهای نامطلوب است، به ويژه 
در مورد كودكان، استفاده از توجه و تشويق 
رفتارهای مطلوب و بی توجهی به رفتارهای 
نامطلوب، تاثير تربيتی بسيار بااليی دارد. با 
تمركز بر رفتار و خصلت های مطلوب افراد 
خانواده، به مرور ذهنيت مثبت تری نسبت به 
آنها پيدا می كنيم كه در رابطه  ما با آنها به شكل 

صميميت و دوستی بيشتر نمود پيدا می كند.

: به نظر شما صرف داشتن ثروت 
آدمی می تواند خوشبخت باشد؟

نه هرگز. يادم می آيد برای افطار چند سال 
پيش با خانواده به رستوران رفتيم ولی آنقدر 
شلوغ بود كه نتوانستيم سرميز بنشينيم و مجبور 
شديم 45دقيقه صبر كنيم تا نوبتمان شود. در اين 
فاصله به پارك نزديك رستوران رفتيم و در آنجا 
خانواده ای را ديديم كه با هم در پارك نشسته 
بودند و نان و پنير می خوردند. من به اين فكر 
كردم كه اينها خوشبخت تر هستند يا ما كه بايد 
45دقيقه در صف رستوران بمانيم. به هرحال 
اگر ما فقر ذهنی در مورد خوشبختی داشته 
باشيم هرجای دنيا هم برويم باز به ما خوش 
نمی گذرد. پس بهتر آن است كه از داشته هايمان 

لذت ببريم و زندگی را سخت نگيريم.
: شايد يكی از داليل عدم شادی مرور 
خاطرات بد و منفی هم باشد. اين طور نيست؟
بله، همين طور است. ما گاهی آنقدر به آفت های 
منفی ذهنمان قدرت می بخشيم و اجازه بزرگ 
شدن به آنها می دهيم كه ديگر ديدن خوبی ها 
و لذت بردن از لحظات زندگی برايمان دشوار 
می شود. به همين علت بايد در وهله اول راه 
بهتر زندگی كردن را بياموزيم تا هم خودمان 
كمتر متحمل سختی شويم و هم حال اعضای 

خانه خوب باشد.
: در اين ميان بچه ها چقدر در شادی 

خانه سهيم هستند؟
داريم؛ خانواده  گروه   3 ما  زياد.   خيلی 

تصميم  والدين  فقط  كه  خانواده ای   )1
می گيرند.2( خانواده ای كه فقط بچه ها تصميم 
می گيرند.3( خانواده هايی كه همه اعضای خانه 
با هم تصميم می گيرند و بهترين نوع همانی 
است كه همه با هم تصميم می گيرند و به نقطه 
اشتراك می رسند. يادمان باشد بچه ها حس 
امنيت را از والدين می گيرند و اتحاد والدين 
بچه ها را دلگرم می كند. به همين علت اتحاد 
داشتن در خانه و مشورت با فرزندان در رابطه 
با موضوعات مختلف احساس شادی را در 

خانه افزايش می دهد.

برای اینکه 
خانواده شادی 
داشته باشید 

همه اعضای 
خانواده باید 

یکدیگر را 
درک کرده و به 

خواسته های هم 
توجه کنند.

در واقع تفاهم 
و همدلی از 

شروطی هستند 
که در خانواده 

شاد نقش مهمی 
ایفا می کنند

افرادي که 
عزت نفس پاییني 
دارند هم با 
شنیدن هر 
انتقادي فوری 
آن را به طرف 
مقابل نسبت 
مي دهند و به 
این ترتیب وارد 
چرخه معیوبي 
مي شوند که هر 
کس مي خواهد 
دیگري را متهم 
کند

گفت وگو با دکتر یدا... دميرچي، روان شناس باليني درباره انتظارات افراد از یکدیگر

ما مسوول نفهیده شدن توسط دیگران نیستیم!
 یكتا فراهاني 
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