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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
گفت: »تحریم های یک جانبه و ناعادالنه 
همگانی  پوشش  تالش های  بر  قطعا 
داروها،  به  دسترسی  زمینه  در  سالمت 
و  بهداشتی  مراقبت  پیشرفته  خدمات 
افرادی  بر  خصوص  به  و  تکنولوژی 
اثر  می کشند  رنج  مزمن  بیماری  از  که 

می گذارد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در هفتاد 
و دومین مجمع جهانی سالمت که در 
ژنو برگزار شد، اظهار داشت: »ما متعهد 
به اطمینان از دسترسی همه افراد به بسته 
جامع با کیفیت و موثر خدمات سالمت 
و  هستیم  مالی  مشکالت  تحمل  بدون 
گزارش مشترک وزارت بهداشت ایران 
و سازمان جهانی بهداشت در زمینه نقشه 
راه دستیابی به پوشش همگانی سالمت 

دیروز منتشر شد.«
جهانی  سازمان  از  »ما  کرد:  اضافه  وی 
تاثیر  که  می کنیم  درخواست  بهداشت 
پوشش  به  دسترسی  راه  در  تحریم ها 
قرار  ارزیابی  همگانی سالمت را مورد 
داده و اقدامات الزم از طریق مدیرکل 

سازمان ملل متحد و در نشست مقامات بلندپایه در 
زمینه پوشش همگانی سالمت که در شهریور سال 

جاری برگزار خواهد شد را انجام دهند.«
اقدامات یک  و  »تحریم ها  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
جانبه تهدید آمیز، آسیب های زیادی به افراد بی گناه 
که نیازمند مایحتاج ضروری نظیر دارو و تجهیزات 
پزشکی هستند، وارد می کند و آنها به طور تبعیض آمیز به 
مردم آسیب زده و افراد آسیب پذیر در ایران را قربانی 
می کند. بنابراین ما از جامعه بین المللی می خواهیم که 
ایاالت متحده آمریکا را به خاطر اقدامات غیر قانونی 
مورد  است  بشریت  علیه  جنایت  نوعی  که  مستمر 

بازخواست قرار دهند.« 
مدیرکل  از  ایران  اسالمی  »جمهوری  گفت:  نمکی 
سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و دولت قزاقستان 
برای برگزاری جشن چهلمین سالگرد آلماتا در آستانه 

قزاقستان قدردانی می کند.«
که  باوریم  این  بر  شدت  »به  داشت:  اظهار  وی 
تقویت سیستم های بهداشتی عادالنه ترین، موثرترین 

و پایدارترین ابزار برای دستیابی به اهداف سه گانه 
سیزدهمین برنامه عمومی کار سازمان جهانی بهداشت 
است. امیدواریم تحوالت سازمانی و ساختار جدید دفتر 
مرکزی سازمان جهانی بهداشت با دستور کار جهانی 
مطابقت داشته باشد. اگر چه تجربه شخصی من زمانی 
که 30 سال پیش به عنوان معاون وزیر بهداشت اسبق 
در امور بهداشتی عمومی خدمت می کردم نشان می دهد 
که باید دپارتمان جداگانه برای بیماری های غیرواگیر 
ایجاد شود. هر چند که تغییرات دیگر نیز برای مقابله 
با چالش های جهانی موثر به نظر می رسد، با این حال 
ما منتظر دیدن تاثیرات ملموس این اصالحات در دفاتر 

منطقه ای و کشوری هستیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »خدمات مراقبت اولیه بهداشتی 
در ایران در سه دهه گذشته منطبق با کل جمعیت و با 
توجه ویژه به افراد فقیر و محروم و در حال گسترش 
است. زیرساخت های قوی سیستم بهداشتی، اثربخشی 
سالمت  شاخص های  از  بسیاری  بهبود  در  را  خود 
نظیر مرگ و میر نوزادان، پوشش ایمن سازی، مرگ 

و میر مادران و کاهش مرگ و میر و شیوع بیماری به 
خاطر بحران ها و وضعیت های اضطراری نشان داده 
ویرانگر  به سیل  مربوط  موفقیت ها  این  مثال  است. 
اخیر است که بیش از سه میلیون نفر را بی خانمان 
کرد، اما بیماری قابل توجهی شیوع نیافت. نمکی از 
حمایت های فعاالنه سازمان جهانی بهداشت و تمام 
پاسخگویی  در  ملل  سازمان  به  وابسته  آژانس های 

مشترک بحران سیل اخیر در ایران قدردانی کرد.«
وی، همچنین از بیماری های غیرواگیر به عنوان یکی 
از چالش های اصلی جهانی یاد کرد و افزود: »در ایران 
380 هزار مرگ به دلیل بیماری های غیرواگیر اتفاق 
می افتد که نیمی از این مرگ ها به دلیل بیماری های 
قلبی و عروقی است. بنابراین ما گزینه ای جز پذیرش 
زیرساختی در زمینه سیستم سالمت نداریم که پاسخگو 

به نیازهای جامعه باشد.«
پیشنهاد  کشورها  »به  داشت:  اظهار  بهداشت  وزیر 
می کنیم مدلی از ارائه خدمات را اتخاذ کنند که منطبق 
با شرایط آنها باشد. سه روز قبل با حمایت قاطع رئیس 

جمهوری، مردم و سازمان های مردم 
نهاد، یک کمپین در زمینه کنترل فشار 
خون را راه اندازی کردیم که هدفش 
کنترل موثر فشارخون بیش از دو میلیون 
نفر است. عالوه بر این ما برنامه هایی 
و  دندان  و  دهان  بهداشت  زمینه  در 

سالمت روان در دست اجرا داریم.«
تقویت  »برای  داشت:  اظهار  نمکی 
اخیر  تالش های  از  سالمت  سیستم 
ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت 
و صندوق جهانی برای آغاز برنامه ای 
برای ریشه کنی بیماری های همه گیر 
در 15 کشور منتخب از طریق خدمات 
ادغام یافته مبتنی بر نیاز جامعه تشکر 
می کنیم و از سازمان جهانی بهداشت 
را  ابتکار  این  که  می کنیم  درخواست 
با  مبارزه  برای  راهبرد  یک  عنوان  به 
بیماری های واگیر و غیرواگیر در کل 
»از  افزود:  وی  دهد.  گسترش  منطقه 
15 بهمن 1397 که مسئولیت وزارت 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
کردم  متعهد  را  خود  کردم،  قبول  را 
که مراقبت اولیه بهداشتی را تقویت، 
را  کشور  نیاز  اساس  بر  بهداشتی  اولیه  مراقبت های 
توسعه، پرونده الکترونیک سالمت برای تمام خانواده ها 
و افراد را تکمیل، مشارکت بخش دولتی خصوصی را 
به خصوص در خدمات پیشگیری و درمان سرپایی 
افزایش داده، یک سیستم ارجاع کارآمد را به وجود 
آورده، مدل ارائه خدمات بر اساس پزشک خانواده را 
گسترش داده و کیفیت مراقبت را در تمام سطوح بهبود 
بخشیده و ارائه خدمات را به عشایر گسترش دهم.«
جنبش های  از  نمکی  بهداشت،  وزارت  اعالم  بنابر 
جهانی و صندوق های ویژه خواست تا خدمات ادغام 
یافته مبتنی بر نیاز جامعه و پنج محور راهبردی آن 
را گسترش دهند، زیرا این رویکرد، وسیله ای برای 
اصالحات در نظام سالمت برای دستیابی به پوشش 
همگانی سالمت است. نمکی با اشاره به میزبانی ایران 
مدیترانه  منطقه  کمیته  از شصت و ششمین نشست 
شرقی سازمان جهانی بهداشت، از وزرای بهداشت 
در  نشست  این  در  حضور  برای  عضو  کشورهای 

تهران دعوت کرد.

به پزشکان کارآفرین نیاز 
بیشتری داریم

آیدین پرنیا، پزشک عمومی و مشاور استارتاپ های سالمت
 

با شنیدن لغت کارآفرینی در وهله اول ایجاد شغل یا ایجاد ثروت 
به ذهن می رسد که البته تعریف غلطی نیست. هرچند ممکن است 
برخی با مفهوم ایجاد ثروت در حوزه سالمت مخالف باشند و آن 
را در تقابل با اهداف و رسالت نظام سالمت بدانند ولی شاید اگر 
به هسته و بنیان کارآفرینی عمیق تر نگاه کنیم دلیل نیاز به کارآفرینی 

در سالمت را بیشتر متوجه شویم.

چرا به کارآفرینی در حوزه سالمت نیاز است؟
انسان ها در قرن های پیش با تجربه کردن آموختند که چگونه سالمت 
خود را بهتر حفظ کنند. بعدها برای این تجربه کردن ها مدل هایی 
ایجاد کردند و آن ها را در قالب علم درآوردند. اکنون ما روش های 
پذیرفته شده ای برای حل مشکالت در زمینه درمان، تشخیص و 
غیره داریم. ده ها سال پیش ما نیاز به پژوهشگران بیشتری داشتیم 
تا مطالعات علمی بیشتری برای اثبات یا رد راهکارهای درمانی و 
تشخیصی و غیره پیدا کنیم و امروز تعداد قابل توجهی پژوهشگر 
در سراسر دنیا مشغول به فعالیت هستند. بدون شک هر راهکاری 
باید با مطالعات علمی سنجیده و ارزیابی گردد ولی ما چقدر در 

تولید راهکارهای نوآورانه موفق بوده ایم؟
رویکرد کارآفرینی به ما می آموزد که مشکالت را عمیقا بررسی کنیم 
و راهکارهایی نوآورانه ارائه دهیم که مشتری واقعا به آن ها نیاز دارد. 
پیشرفت های حوزه سالمت در قرن حاضر شگفت آور بوده و به 
شکل قابل توجهی امید به زندگی و کیفیت زندگی افزایش پیدا 
کرده است. با این حال بسیاری از مشکالت، به خصوص موارد 
کوچکی که اغلب حل آن ها می تواند تاثیرات قابل توجهی داشته 
باشد، هرگز به مرحله ای که به صورت سیستماتیک حل شوند 
نمی رسند. تعداد زیادی از این مشکالت بومی، کوچک و یا خارج 
از دید سیاست گذاران، مسئوالن و تصمیم گیرندگان هستند و هرگز 
در اولویت قرار نمی گیرند. در حالی که هر یک از آنها می تواند 

فرصتی برای خلق یک ارزش واقعی باشد.
در حقیقت ما در حوزه سالمت به افرادی بیشتری نیاز داریم که 
بتوانند مشکالت واقعی را بیابند، و راهکارهایی نوآورانه، به روز و 
عملیاتی ارائه دهند و البته بتوانند در پیاده سازی و عملیاتی کردن 

راهکار نیز نقش ایفا کنند.

چرا نقش پزشکان کارآفرین مهم است؟
تقریبا در تمام سیستم های سالمت دنیا، پزشک نقشی محوری 
و کلیدی دارد. مدیریت بیماران، مدیریت تیم درمان، اقدام های 
نیز برعهده  پیشگیرانه و حتی در بسیاری موارد مدیریت مراکز 
پزشکان است. هرچند اکثر اوقات برای ایفای درست این نقش ها 
عالوه بر پزشکی، دانش  و مهارت های دیگری نیز نیاز است ولی 
در هر صورت امروزه، به خصوص در کشور ما، ایران، پزشکان در 
این جایگاه قرار دارند. عالوه بر این تقریبا غیرممکن است که با 
ساختار فعلی سیستم های سالمت، بتوان فرآیندی را یافت که پزشک 
در آن به نحوی ذینفع نباشد. از آموزش و پیشگیری از بیماری ها تا 
درمان و بازتوانی، از ساخت داروها و تجهیزات پزشکی تا عرضه 
و فروش آن ها، تقریبا به هر موردی فکر کنید مستقیم یا غیرمستقیم 

پزشک در آن نقش دارد.
اگر کارآفرین را کسی بدانیم که راهکاری مناسب برای مشکالت ارائه 
می دهد، در اولین قدم الزم است که درک درست، عمیق و کاملی 
از مشکل داشته باشد. سیستم های سالمت و به تبع آن مشکالت 
آن ها بسیار پیچیده هستند. برای فهمیدن چنین سیستم پیچیده ای فرد 
باید سال ها در این سیستم نه فقط مشاهده بلکه کار هم کرده باشد. 
حال آنکه سیستم های سالمت کشورها بسیار با هم متفاوت هستند 
و مسائل فرهنگی اجتماعی این تفاوت ها را دوچندان کرده است.

در اینجا است که نقش محوری پزشک برای درک مناسب مشکالت 
در سیستم سالمت بسیار کمک کننده خواهد بود. پزشکان سال ها 
در نظام سالمت آموزش می بینند و کار می کنند و به همین دلیل از 
روابط و مشکالت آن به خوبی آگاه هستند. از سوی دیگر با بیماران، 
سایر پرسنل بهداشتی درمانی و نهادهای نظارتی و مدیریتی سیستم 
سالمت ارتباط نزدیک دارند و در نتیجه می توانند مشکالت ذی نفعان 
مختلف را ببینند. البته یافتن و تحلیل مشکالت یکی از مهارت هایی 

است که یک پزشک کارآفرین باید آن را کسب نموده باشد.
از سوی دیگر، وارد کردن یک ایده نوآورانه و ساختارشکن در نظام 
سالمت بسیار دشوار است. ما در حوزه سالمت بسیار در مقابل 
پذیرش تغییرات مقاوم هستیم. بسیاری تصور می کنند که این رفتار از 
غرور نشأت می گیرد ولی در حقیقت ما در حوزه سالمت می آموزیم 
که هیچ چیز را بدون مطالعات دقیق علمی نپذیریم. عالوه بر شواهد 
و مستندات علمی که باید برای پذیرش یک تغییر وجود داشته باشد، 
کسی که این ایده نوآورانه را مطرح می کند هم مهم است. ما وقتی 
ایده را می شنویم، فارغ از اینکه موضوع آن چیست اینکه فردی که 
آن را ارائه می کند دانش، تجربه و سابقه کافی در این زمینه داشته 

باشد در نظر ما در مورد ایده تاثیر می گذارد.
به همین دلیل حضور یک پزشک کارآفرین در تیمی که ایده نوآورانه ای 
را ارائه می دهد می تواند پذیرش ایده از سوی سیستم سالمت و 
به خصوص پزشکان دیگر را به صورت محسوسی افزایش دهد. 
البته حضور پزشک به عنوان ارائه دهنده ایده کافی نیست و باید 
در تمام مراحل ایده پردازی، اعتبارسنجی، ساخت، فروش و غیره 
نقش فعال داشته باشد.در نهایت اینکه کارآفرینی خود علمی است 
که نیاز به آموزش و یادگیری دارد و مهارت های مختلف آن را باید 
کسب نمود. بنابراین پزشک کارآفرین باید به همان اندازه که پزشک 

است یک کارآفرین خالق و توانمند نیز باشد.
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وزیر بهداشت در ژنو:

تحریمهاییکجانبهبرپوششهمگانیسالمتاثرمیگذارد
جامعه بین المللی آمریکا را مورد بازخواست قرار دهند

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت و رییس مرکز مدیریت شبکه 
گفت: »فشارخون باال در بسیاری از افراد، فاقد عالمت است و به ارگان های 
در  و  می کند  وارد  آسیب  عروق  و  کلیه، چشم  قلب،  مانند  افراد  بدن 
کشورهای مختلف به افراد بیشتر از 30 ساله توصیه می شود که به طور 

مداوم، فشارخون خود را اندازه گیری کنند.« 
به گزارش سپید، محمد شریعتی اظهار داشت: »درمان فشار خون باال، 
منحصر به درمان دارویی نیست و ممکن است با تغییر سبک زندگی و 
شیوه تغذیه، فشار خون باال درمان و کنترل شود. اگرچه با وجود خانه های 

بهداشت، پایگاه های سالمت و مراکز جامع خدمات سالمت، کنترل فشار 
خون مردم به طور مداوم انجام می شود اما مردم در مناطق شهری شاید 
به طور کامل و دقیق به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه نکنند و به 
همین دلیل بنا شد بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور اجرایی شود 
تا افرادی که از فشار خون باالی خود اطالعی ندارند، شناسایی شده و 

تحت مراقبت و درمان قرار گیرند.« 
وی با اشاره به راه اندازی سامانه خوداظهاری فشار خون باال، گفت: »این 
سامانه به نشانی http://salamat.gov.ir  ایجاد شده و خوشبختانه در 

دو سه روز اول راه اندازی، بیش از 13 هزار نفر به این سامانه مراجعه 
و اطالعات خود را ثبت کرده اند که از این تعداد، حدود 800 هزار نفر 

دارای فشار خون باال یا در مرحله پیش فشار خون بوده اند.« 
قائم مقام معاونت بهداشت و رییس مرکز مدیریت شبکه افزود: »از 27 
اردیبهشت که بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور آغاز شده، فشار 
خون بیش از 760 هزار نفر که به مراکز بهداشتی مراجعه کرده اند، در 
سامانه سیب )سامانه یکپارچه سالمت( ثبت شده است و از این تعداد، 

45 درصد از افراد، فشار خون طبیعی داشته اند.«

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »میزان مرگ و 
افزایش  55 درصد  فشار خون  به  منتسب  میرهای 

داشته و متاسفانه شیوع سه برابری داشته است.« 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، ایرج حریرچی در 
گفتگوی زنده با شبکه خبر به مناسبت بسیج ملی 
کنترل فشار خون، با اشاره به اینکه، پرفشاری خون 
بیماری زایی  و  میر  و  مرگ  خطر  عامل  مهمترین 
ایرانیان در 10 سال اخیر بوده است، گفت: »بسیج 
ملی کنترل فشار خون از 27 اردیبهشت ماه جاری 
به دستور رییس جمهور آغاز شده است که تا 16 
خرداد ماه مرحله آموزش و اطالع رسانی به مردم و 
مجریان طرح بوده و از 17 خرداد به مدت یک ماه 
در مراکز مختلف خانه های بهداشت، بیمارستان های 
دولتی، ایستگاه هایی که در سطح شهر ایجاد می شوند، 

فشار خون افراد اندازه گیری و بررسی می شود.«
معاون کل وزارت بهداشت گفت: »گروه های هدف ما 
افراد 30 سال و باالتر هستند و هدف گیری کرده ایم که 

50 درصد جمعیت مورد نظر یعنی حدود 20 میلیون نفر فشار خون شان 
اندازه گیری و بررسی شود و انتظار داریم که حداقل 2 میلیون بیمار جدید 

مبتال به فشار خون را در کشور شناسایی کنیم.«  حریرچی خاطرنشان 
کرد: »در ایران حداقل 40 درصد و در برخی مناطق تا 60 درصد از 

مردم از بیماری فشار خون خود اطالع ندارند و اگر 
بتوانیم مردم را از وجود بیماری فشار خون شان آگاه 
فشار  از  ناشی  از مرگ های  30 درصد  کنیم، حداقل 

خون، کاهش پیدا می کند.«
وی تصریح کرد: »در حال حاضر 27 درصد از افراد 
باالی 18 سال، فشار خون 14 باالی 9 دارند اگر به 
سنین 45 تا 50 سال برسانیم یک سوم آنها و اگر به 
50 تا 64 سال برسد نیمی از مردم و در سنین 65 تا 
69 سال، 60 درصد آنها و باالی 70 سال نیز 64 درصد 

یعنی دو سوم شان فشار خون باال دارند.« 
به گفته معاون کل وزارت بهداشت، 1200 مرکز برای 
اندازه گیری و بررسی فشار خون تجهیز خواهد شد و 
نتایج در پرونده الکترونیک سالمت مردم ثبت می شود 
و در صورت باالبودن فشار خون به پزشکان ارجاع 
می شوند.«  وی در پایان خاطرنشان کرد: »نتایج بررسی 
نهایی  گزارش  صورت  به  و  روز  همان  در  افراد  به 
از  ماه جاری اطالع رسانی خواهد شد.  نیز شهریور 
آنجایی که این پویش ملی مهمترین بسیج بهداشتی در منطقه به شمار 

می رود نتایج آن به سازمان جهانی بهداشت نیز اعالم خواهد شد.«

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد

 ثبت اطالعات بیش از 13 هزار تن در سامانه خوداظهاری بسیج ملی کنترل فشار خون

 معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد

 شیوع سه برابری بیماری فشار خون در کشور
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سخنگوی سازمان غذا و دارو:

سخنگوی سازمان غذا و دارو بر لزوم اصالح 
اقتصادی  مدیریت داروخانه ها در شرایط 

کنونی تأکید کرد.
به گزارش سپید، شهرام شعیبی، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو در گفت وگو با ایلنا، با 
تأکید بر وجود شفافیت در سازمان غذا و 
دارو، گفت: »رانت در سیستم غذا و دارو 
وجود ندارد و این سیستم  شفاف است. از این 
رو در راستای شفاف سازی در جلساتی که 
برای کمیسیون های ساخت، ورود و توزیع و 
تولید دارو و دیگر فرآورده ها برگزار می شود، 
جزئیات ثبت، ضبط و به صورت مستند وجود 
دارد و امضاء یک نفر در این مسائل نیست 
و آراء به صورت اجتماع و تصمیمات به 

صورت جمعی است.«

فروش لوازم آرایشی در داروخانه 
قانونی است

 وی در خصوص روی آوردن داروخانه ها 
به فروش بیشتر لوازم آرایشی- بهداشتی نیز 
اظهار داشت: »یکی از وظایف داروخانه ها 
 - آرایشی  فرآورده های  فروش  و  عرضه 
بهداشتی، مکمل و دارو است و منع قانونی 
ندارد، اما بنا بر اوضاع اقتصادی فعالیتشان 
در حوزه لوازم آرایشی- بهداشتی بیشتر شده 
است. البته این را هم باید در نظر گرفت؛  

بهترین مکان برای فروش محصوالت آرایشی و بهداشتی 
داروخانه ها هستند، زیرا مردم می توانند از مشاوره داروسازان 
متخصص نیز بهره ببرند.« سخنگوی سازمان غذا و دارو 
در ادامه بیان کرد: »لوازم آرایشی بهداشتی نسبت به دارو 
اولویت ندارد. داروخانه برای فروش دارو و مشاوره دارویی 
است، اما مجاز است فرآورده آرایشی- بهداشتی، مکمل ها 
و حتی تجهیزات پزشکی غیر بیمارستانی هم عرضه کند.«
شعیبی در خصوص راهکاری برای بهتر شدن اوضاع 
اقتصادی داروخانه ها، اظهار کرد: »اوضاع اقتصادی نامناسب 
داروخانه ها با یک تصمیم بهتر نمی شود، انجمن داروسازان 

و سازمان غذا و دارو باید با برگزاری جلسات متعدد 
و تعدیل قیمت دارو و توزیع مناسب دارو به اقتصاد 
داروخانه ها کمک کنند.« وی در ادامه بیان کرد: »به عنوان 
مثال پرداختی بیمه ها به داروخانه ها معموالً تأخیر چهار 
تا شش ماهه دارد که بر این اساس سازمان غذا و دارو و 
انجمن داروسازان مکاتباتی دارند تا پرداخت ها زمانش 
بسیار کمک  داروخانه ها  اقتصاد  به  زیرا  کوتاه تر شود، 
می کند. در حال حاضر بدهی ها زیاد و داروخانه ها از 
نظر اقتصادی مشکالت بسیاری دارند، اما شرایط اقتصادی 
جامعه نیز مناسب نیست. البته مدیریت داروخانه ها باید 

کمی اصالح شود.«

قاچاق »ب کمپلکس« صرفه اقتصادی ندارد
سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص خبر قاچاق 
شربت »ب کمپلکس« که به صورت بشکه ای از کشور 
خارج می شود، گفت: »ب کمپلکس جزو مکمل ها است 
ارز  واردات محصولش  یا  اولیه  ماده  تولید  برای  که 
اقتصادی  قاچاق آن صرفه  بنابراین  نمی گیرد؛  دولتی 
ندارد. ممکن است داروهایی که از ارز دولتی استفاده 
می کنند در خارج از مرزها قیمتشان بیشتر باشد، شاید 
قاچاق برایشان صدق کند، اما برای این شربت، چنین 
زمینه  در  گزارشی  هم  تاکنون  نیست.  مطرح  چیزی 
قاچاق این دارو نداشته ایم، اگر قاچاق این دارو به ما 

اعالم شود با آن برخورد می کنیم. اگر 
قاچاق دارو مورد تأیید است باید به ما 
ارجاع داده شود تا ما با آن برخورد کنیم. 
برای  اقتصادی  ارزش  دارو حتی  این 
این موضوع  ندارد و من  قاچاقچی ها 

را تکذیب می کنم.«
وی در خصوص کمبود داروی خوراکی 
»جیدنیو« و مشکالت دسترسی به این 
گفت:  تاالسمی  بیماران  برای  دارو 
دارد،  وجود  کافی  اندازه  به  »جیدنیو 
اما با توجه به اینکه قیمت آن از نوع 
قبلی این دارو باالتر است، ممکن است 
انجام  را  خریدها  این  درمانی  مراکز 
اینکه چون پرداخت بیمه ها  یا  ندهند 
به تعویق افتاده شرکت ها این دارو را 
عرضه نکنند که این مشکل به وجود 
از طریق  باید  فرآیند  این  آمده است. 
بیمه اصالح شود، زیرا ما فقط وظیفه 
تأمین و تدارک دارو را داریم و دارو 
به اندازه کافی وجود دارد. بیمه ها باید 
در زمینه پرداخت ها همکاری بیشتری 
داشته باشند. اینکه دارو به اندازه کافی 
وجود داشته باشد، رسالت ماست، اما 
اینکه پرداختی صورت نمی گیرد و یا 
بیمه بدهی ها را نمی پردازد از حوصله 

کاری ما خارج است.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ به سؤالی درباره 
سهمیه  بندی  با  دارد  »امکان  گفت:  دارو  سهمیه بندی 
برعکس  نتیجه ای  و  نشود  بهتر  اقتصادی  مشکالت 
هم داشته باشد. شرایط اقتصادی به گونه ای است که 
داروخانه ها باید خودشان سیستم خود را در خریدها 
و فعالیت های اقتصادی شان مدیریت کنند و در زمینه 
فرآورده های غیر دارویی که در داروخانه ها بیشتر به 
هر  در  باشند.  داشته  فعالیت  بیشتر  می رسد،  فروش 
صورت این شرایط وجود دارد، اما اگر مدیریت باشد، 

شرایط بهتر می شود.«

یادداشت

امان از این همه نخبه کشی
محمدبشری، عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو

  

متأسفانه حافظه تاریخی ما ایرانی ها خیلی کوتاه است. مروری 
بر تحریم های دوره قبلی، یادآور روزهای تلخی در هفت سال 
گذشته است که تحریم های بین المللی، سیستم های کشور را به 
چالش جدی کشیده بود و برخی قسمت ها با مشکالت فراوان 
دست وپنجه نرم می کردند. در آن روزها، مدیران موفق، سالم 
و دلسوزی در اداره دارو توانستند نظام دارویی را با درایت و 
شجاعت از آن مهلکه خارج کنند و زمانی که مشکالت کمتر 

شد، جوانمردانه جای خود را به نسل بعد سپردند.
اما روزگار چرخید و در دوره دوم وزارت آقای دکتر هاشمی، 
افرادی پاک دست اما ناآشنا با سیستم دارو بر مسند اداره سازمان 
غذا و دارو نشستند و به دلیل عدم آشنایی رئوس هرم، زمینه برای 
ایجاد رانت توسط برخی از کارشناسان که البته تعداد محدودی 
بودند، فراهم شد که هنوز هم پس از گذشت قریب به یک 
سال از تغییرات اساسی در سازمان غذا و دارو، پس لرزه های 
این التهاب غیر مدبرانه هنوز دیده می شود. دقت کنید وقتی که 
یک سیستم با تخصص ناکافی بر سازمانی حکم می راند، تبعات 

تصمیم آنها گاهًا تا چند سال گریبان سیستم را می گیرد.
خوشبختانه سال گذشته در یکی از تصمیم سازی های خوب در 
وزارت بهداشت، مدیران اداره دارو در سطح مدیرکل و سپس 
با تغییر وزیر در سطح ریاست سازمان غذا و دارو تغییر کردند 
که به اعتراف تمامی فعاالن صنعت دارو، تیم مدیریتی جدید، 
پاک دست ترین و متخصص ترین تیم در چند سال گذشته بوده 
است و از همه مهم تر اینکه تعقل و تجربه چگونگی برخورد 
با کش وقوس های خاص تحریم را از سال 91 و 92 با خود به 
همراه دارند و علیرغم تنگ تر شدن حلقه محاصره تحریم ها، 
همین تجربه و تعقل منجر به این شده که بازتاب تحریم ها در 
تأمین دارو، چه در حوزه تولید و چه در حوزه واردات، بسیار 
کمتر از سایر قسمت ها بر مردم تأثیر بگذارد و مدیرت بسیار 
البته هیچ کس مدعی  زمینه صورت گرفته که  این  خوبی در 

بی نقص بودن آن نیست.
اخیر،  ویژه در چند روز  با هماهنگی  و  یکپارچه  در حرکتی 
شاهد بودیم که هجمه زیادی علیه سازمان غذا و دارو صورت 
گرفت که بر هر کسی که از بیرون نگاه می کرد، این امر مشتبه 
تاراج  می شد که در داخل سازمان غذا و دارو، همه مشغول 
اکنون  آنچه  باال  توضیح  با  آنکه  غنائم هستند، حال  تقسیم  و 
تیم مدیریتی حد فاصل سال های  می بینیم، حاصل بی تدبیری 

96 و اوایل 97 است.
اگر قصد بر صالح است و به دنبال گل آلود کردن آب برای 
منافع شخصی خود نیستیم، باید منصفانه قضاوت کنیم و درگیر 
جوسازی نشویم. به هرحال این مدیران فعلی سازمان که به دلیل 
فشارهای روانی و مطبوعاتی اخیر و صحبت های عمومی که در 
فضاهای مختلف گفته شده و همچنین بحث امضاهای طالیی را 
متوجه آنها می دانند، به ستوه آمده اند و هر کس دیگر هم جای 
آنها بود، استعفا می داد و دوباره چرخه انتصاب افراد ناالیق و 

یا با غرایض تکرار می شود.
باید منصف باشیم و مدیران الیقمان را مورد عتاب قرار ندهیم 
و  بتپد، تحمل حرف گزاف  برای وطن  آنها  که هرچقدر دل 
ناعادالنه را ندارند و یکجا شانه خالی می کنند و دوباره تمام 

کشور با چالش مواجه می شود.
اگر واقعًا قصدمان اصالح است، به جای درشت نمایی مشکالت 
در تلویزیون و تریبون های عمومی، باید به ریشه یابی مشکالت 
فعلی بپردازیم. خوشبختانه وزیر محترم بهداشت، خود داروساز 
هستند و واقف بر تمامی این سیر و با درایتی که از ایشان سراغ 
داریم، قطعًا در بازی جوسازان و غوغا ساالرانی که به دنبال منافع 
شخصی هستند، گرفتار نخواهند شد و مدیران الیق سازمان 

غذا و دارو را حفظ و حمایت خواهند کرد.

مدیریت داروخانه ها باید اصالح شود

 اداره کل بازرگانی صداوسیما در خصوص ادعای سازمان 
ابراز  تبلیغ یک محصول  ممنوعیت  بر  مبنی  دارو  و  غذا 
شگفتی و اعالم آمادگی کرد در صورت نیاز مدارک مربوطه 

به مراجع قانونی ارائه خواهد شد.
به گزارش سپید، اداره کل بازرگانی صداوسیما در خصوص 
ادعای سازمان غذا و دارو، مبنی بر ممنوعیت تبلیغ یک 
محصول ابراز شگفتی و اعالم آمادگی کرد در صورت نیاز 
مدارک مربوطه به مراجع قانونی ارائه خواهد شد. جوابیه 

اداره کل بازرگانی به شرح زیر است:
چند روزی است که در پی برخی زمینه سازی ها، مطالبی 
غیر مستند در فضای مجازی و برخی پایگاه های خبری و 
روزنامه ها با محوریت پخش تبلیغات محصوالت بهداشتی 
»بدون مجوز« از شبکه های مختلف رسانه ملی منتشر شده 
نمونه، در برخی خبرگزاری ها در مطلبی  به عنوان  است. 
ندارد«  بهاره مجوز  موی  تقویت کننده  »لوسیون  عنوان  با 

به نقل از سخنگوی سازمان غذا و دارو چنین ادعا شده که سازمان 
صداوسیما با وجود اینکه این محصول مجوز ندارد، آن را تبلیغ می کند 
و جالب آنجاست که این ادعا، بدون استعالم و هرگونه بررسی از 
بخش های مربوطه سازمان و دریافت واقعیت ماجرا، در فضای مجازی 
و برخی سایت ها و روزنامه ها با عناوین دیگری بازنشر و موجب 

ایجاد ابهامات زیادی شد.

در پاسخ به این مطالب، ضمن تکذیب ادعاهای فوق اعالم می شود که ر 
سازمان صداوسیما، تبلیغ هر یک از محصوالت، اعم از بهداشتی، آرایشی، 
غذایی و... مشروط به داشتن مستندات الزم از مراجع ذیصالح است و 
در این زمینه هیچ استثناء، تبصره و مسامحه ای وجود ندارد. محصول 
ذکر شده نیز دارای پروانه بهداشتی ساخت به شماره 1۰317/ 13۵/ 
ص/ 96 به تاریخ 22 آذر سال 96 وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی معاونت غذا و دارو است و مدارک آن به سازمان صداوسیما 

ارائه شده و در پرونده این شرکت، موجود است. یادآوری این 
نکته ضروری است که اداره کل بازرگانی صداوسیما در مرحله 
پیش از تبلیغ انواع محصوالت در شبکه های مختلف اعم از 
رادیویی و تلویزیونی، با در نظرگرفتن حقوق مخاطبان به عنوان 
اصلی حیاتی، مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصالح را 
اخذ می کند و البته بررسی کیفیت محصول به عهده مراجع 
مربوطه )صادرکننده( است.  اداره کل بازرگانی با هدف تنویر 
افکار عمومی در صورت نیاز آمادگی ارائه مدارک مربوط به 
این شرکت را در مراجع ذیصالح دارد و ضمن رد ادعای یک 
مقام مسئول در این سازمان، مبنی بر فقدان مجوز، این سؤال 
را مطرح می کند که چطور می شود مجوز و پروانه بهداشتی 
ساخت را صادر کرد اما شرکت ها را از حقوق طبیعی خود 
نظیر بازاریابی و تبلیغات منع کرد؟! که این نوعی تناقض و 

مغایر با سیاست های رونق تولید در کشور است.
 در پایان مجدداً یادآور می شود که شرط اولیه معرفی و تبلیغ 
تمام کاالها و محصوالت، ارائه مجوز معتبر از مراجع ذیصالح است 
و هیچ محصول بدون مستندات الزم از مراجع مربوطه از شبکه های 
رادیویی و تلویزیونی تبلیغ نمی شود. شایسته است اصحاب رسانه نیز 
پیش از انتشار هرگونه مطلب که موجب ایجاد نگرانی و دامن زدن 
به ابهامات در جامعه می شود، نسبت به استعالم مستندات و کسب 

اطالعات دقیق از نهادهای مربوطه، اقدام کنند.

واکنش رسانه ملی به ادعای سازمان غذا و دارو درباره یک تبلیغ

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفت: »ساالنه 
بین 6۰۰ تا 7۰۰ هزار دوز واکسن هاری انسانی، نیاز کشور است.«

به گزارش سپید، محمدمهدی گویا در گفت وگو با مهر، افزود: »در سراسر 
کشور به این واکسن نیاز است، اما نکته مهم این است که این واکسن 

برای افرادی که توسط حیوان گزیده شده اند، تزریق می شود.«
وی با تأکید بر ضرورت تزریق واکسن هاری انسانی برای فردی که توسط 
حیوان گزیده شده است، تصریح کرد: »الزم است این واکسن در کنار 
سایر اقدامات درمانی همچون پانسمان و شستشوی زخم، مورد استفاده 
قرار گیرد.« گویا در پاسخ به این سؤال که آیا ما تولیدکننده واکسن هاری 
انسانی هستیم، گفت: »ما این نوع واکسن را تولید نمی کنیم و صد درصد 

نیاز کشور از طریق واردات تأمین می شود.«
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اضافه کرد: »نوع 
اهمیت  به  اشاره  با  تولید می شود.« وی  این واکسن در داخل  حیوانی 

زمان تزریق واکسن هاری انسانی در 24 ساعت اولیه، گفت: »فردی که 
واکسن  اولیه  ساعت   24 در  می بایست  می شود،  گزیده  حیوان  توسط 

هاری را دریافت کند.«
گویا با عنوان این مطلب که واکسن هاری انسانی در سه نوبت روز اول، 
روز سوم و روز هفتم می بایست تزریق شود، اظهار داشت: »نیاز کشور 
ساالنه بین 6۰۰ تا 7۰۰ هزار دوز واکسن هاری انسانی است که تمامی آن 
وارد می شود.« رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با 
اشاره به رایگان بودن این واکسن برای افراد دچار حیوان گزیدگی، گفت: 
»هزینه هر بار تزریق این واکسن برای وزارت بهداشت، 7 یورو است.«
گویا در ارتباط با وضعیت حیوان گزیدگی در مناطق سیل زده کشور، 
افزود: »از ابتدای وقوع سیل در برخی استان های کشور، 3۵۰3 نفر دچار 
حیوان گزیدگی شده اند و برای تمامی این افراد، واکسن هاری انسانی 

تزریق شده است.«

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تشریح کرد

جزئیات تأمین واکسن هاری انسانی

دستور جمع آوری دو 
محصول درمان چاقی 

صادر شد
مدیرکل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو 
دستور جمع آوری دو محصول درمان چاقی غیرمجاز را از سطح 
 body tech عرضه ابالغ و اعالم کرد فرآورده درمان چاقی
apple fat fast می تواند منجر به مرگ مصرف کنندگان شود.

غذا  معاونت های  به  خانوی  مهناز  نامه  در  سپید؛  گزارش  به 
کشور  سراسر  درمانی  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  دارو  و 
مصرف  پایش  و  نظارت  دفتر  اعالم  اساس  »بر  است:  آمده 
مرگ  به  منجر  عارضه  ایجاد  مورد  در  سالمت  فرآورده های 
ایجاد  همچنین  و   body tech apple fat fast فرآورده 
و  فرشت«  چاقی  »کپسول  فرآورده  مصرف  از  پس  عارضه 
تاکنون  فرآورده ها  این  عطاری ها،  در  آن  غیرقانونی  فروش 
در  فروش  و  واردات  توزیع،  تولید،  برای  مجوزی  هیچگونه 
سطح عرضه را از این اداره کل دریافت نکرده اند. لذا مقتضی 
است در صورت مشاهده این فراورده طبق ضوابط و مقررات 

نسبت به جمع آوری اقدام شود.«

خبـــر 



رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران 
ضمن اعتراض شدید به پخش برنامه 
خبری ۲۰:۳۰ شامگاه ۲۳ اردیبهشت، 
رسمی  عذرخواهی  خواستار 
و  کارکنان  پزشکان،  از  صدا و سیما 
درمان  مراکز  پوشش  تحت  بیماران 
کشور  سراسر  در  مواد  سوءمصرف 
از  کارشناسی  برنامه های  تولید  و 
با  میزگردهایی  برگزاری  جمله 
مراجع  تمامی  نمایندگان  حضور 
جمله  از  ذی ربط  علمی  و  قانونی 
وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 
انجمن های  پزشکی،  نظام  پزشکی، 

شد. پزشکی  علمی 
عباس  نامه  متن  سپید،  گزارش  به 
سازمان  رییس  به  خطاب  کامیابی 

این  شرح است: به  صدا و سیما 
علی عسگری آقای  جناب 

صد او سیمای  محترم  ریاست 
ایران اسالمی  جمهوری 

با سالم و احترام
متاسفانه در برنامه خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو شامگاه 
داروی  توزیع  درباره  گزارشی   ۹۸ اردیبهشت   ۲۳
شکلی  به  که  شد  منتشر  آزاد  بازار  در  متادون 
کارشناس  یک  حتی  حضور  بدون  و  غیرحرفه ای 
در زمینه درمان اعتیاد یا مبارزه با مواد مخدر، مراکز 
درمان سوءمصرف مواد را مبداء توزیع غیرقانونی 
ناآگاهی  این،  بر  عالوه  می کرد.  معرفی  دارو  این 
بحث  مورد  موضوع  در  گزارش  این  تهیه  عوامل 
تا حدی بود که در آن درمان نگهدارنده با داروی 
متادون معادل با اعتیاد ولی با جایگزینی ماده مورد 

می شد. قلمداد  سوءمصرف 
این در حالی است که تهیه کنندگان این گزارش با 
)وزارت  کارشناسان   با  مشاوره  و  جستجو  اندکی 
پزشکی،  علمی  انجمن های  بهزیستی،  بهداشت، 

که:  دریابند  می توانستند  و...  انتظامی  نیروی 
اوالًً همان گونه که بارها توسط صاحب نظران تاکید 
تخریب  نتیجه  مهم ترین  و  نخستین  است،  شده 
رابطه جامعه پزشکی با مردم در پی پخش این گونه 
شاید  و  غیرکارشناسی  غیرحرفه ای،  برنامه های 
این  در  است.  مردم  سالمت  به  آسیب  مغرضانه، 
مورد خاص، تخریب وجهه مراکز درمان سوءمصرف 

از  مبتال  بیماران  گرداندن  روی   جز  ثمری  مواد 
مراکز رسمی، علمی و قانونی درمان و سوق دادن 
سودجویانه  و  غیرعلمی  درمان های  انواع  به  آنان 
ماهواره ای و... یا بازگرداندن آنان به دامان مافیای 

داشت. نخواهد  اعتیاد 
ثانیا درمان نگهدارنده با داروهایی آگونیست از جمله 
مهم ترین  از  به عنوان یکی  دنیا  متادون، در سراسر 
به کار می رود  اعتیاد  و کارآترین روش های درمان 
از  یکی  به عنوان  سال هاست  نیز  ما  کشور  در  و 
رویکردهای برخورد با معضل اعتیاد و آسیب زدایی 
از آن، مورد اجماع تمامی مراجع علمی و قانونی 

ذی ربط قرار دارد.
اطالعات  سامانه  استقرار  با  ثالثًا 
ایران  مواد  سوءمصرف  درمان 
الکترونیکی  ثبت  و  »آیداتیس« 
داروهای  اطالعات  به روز  و  دقیق 
مراکز  به  خروجی  و  ورودی 
احتمال  مواد،  سوءمصرف  درمان 
نشت دارو از این مبداء به حداقل 
رسیده و در یک گزارش علمی و 
با استعالم و مقایسه میزان  مستند، 
توسط  شده  تولید  متادون  داروی 
کارخانه های دارویی کشور با میزان 
متادون توزیعی در مراکز، می توان 
این  مورد  در  واقعی تری  نتایج  به 

رسید. اجتماعی  معضل 
انجمن پزشکان عمومی ایران ضمن 
اعتراض شدید به پخش برنامه مورد 
خواهان  نخست  درجه  در  اشاره، 
عذرخواهی رسمی صدا و سیما از 
پرستاران و  پزشکان، روانشناسان، 
سایر کارکنان حدود ۷۰۰۰ مرکز درمان سوءمصرف 
مواد در سراسر کشور و نیز بیماران تحت پوشش این 
مراکز است. این انجمن همچنین با اصرار بر تولید 
برنامه های کارشناسی از جمله برگزاری میزگردهایی 
با حضور نمایندگان تمامی مراجع قانونی و علمی 
دانشگاه های  و  بهداشت  وزارت  از جمله  ذی ربط 
علمی  انجمن های  پزشکی،  نظام  پزشکی،  علوم 
پزشکی و... آمادگی خود را برای معرفی نمایندگانی 
برای حضور فعال در این برنامه ها اعالم می  دارد.

سپاس با 
انجمن رییس  کامیابی،  عباس  دکتر 

خالقی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

تعرفه های پزشکی نیازمند بازنگری است
 عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه درآمدهای کالن 
نصیب بسیاری از پزشکان نمی شود،گفت: »تعرفه های پزشکی 
نیازمند بازنگری است زیرا بیماران در دهک های اقتصادی پایین 

جامعه توان پرداخت هزینه ها را ندارند.«

بشیرخالقی درباره وضعیت خدمات رسانی  به  بیماران سرطانی 
درکشور، گفت: »ما انتظار داریم  در سال ۹۸، بیمه ها همه جانبه 
 پشتیبان بیماران صعب العالج  وسرطانی  باشند تا  بیماران سرطانی 
جهت طی مراحل درمان، توان حضور در بیمارستان های خصوصی  
را  نیز داشته باشند زیرا با این اوصاف مشخص  است که حجم 

مراجعه بیماران به بیمارستان های دولتی نیز کاهش می یابد.«
و  اورژانسی   سرطانی  بیماران  »طی درمان  کرد:  تصریح  وی 
نباید در  هیچ کدام از مراحل درمان  بنابراین  اضطراری  است  
بنابراین بطور  مثال در  با چالش  روبرو شوند  بیماران سرطانی 
نباید  وقفه ای   در   مراحل جراحی، شیمی درمانی و رادیو تراپی  

خدمات رسانی به بیمار سرطانی را شاهد باشیم.«
پزشکان   از  بسیاری  نصیب  درآمدهای کالن  اینکه  بیان  با  وی 
نمی شود کفت: »تعرفه های پزشکی  نیازمند بازنگری است زیرا 
بیماران در دهک های  اقتصادی  پایین جامعه توان پرداخت هزینه 

ها  را ندارند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بابیان اینکه  ارتقا خدمات  
بیمه تکمیلی  راهکاری  برای سرعت بخشیدن  به ارائه  خدمات 
درمانی  به بیماران صعب العالج  وسرطانی است یادآورشد: »رفاه 
و سرعت بخشیدن به حوزه درمان بیماران سرطانی وصعب العالج  
حائز  بسیار  پزشکی  در حوزه  علمی  پیشرفت های  به  توجه  با 
اهمیت است زیرا  می توان پس از مداوا  بیماران را به زندگی عادی 

بازگرداند.«

امینی فرد، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

رابطه مالی میان پزشک و داروخانه 

فراگیر نیست
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیشگیری از تجویز بی رویه 
دارو را نیازمند الکترونیک شدن نسخ دانست و گفت: »رابطه مالی 

میان پزشک و داروخانه فراگیر و سیستماتیک نیست.«
محمد نعیم امینی فرد در مورد مصرف باالی آنتی بیوتیک ها در 
کشور، گفت: »تجویز منطقی داروها و برچیده شدن نسخه های 
عادی مستلزم الکترونیک شدن نظام تجویز نسخ، اجرای پرونده 

الکترونیک سالمت و الکترونیک کردن دفترچه های درمان است.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسالمی 
بالینی  بر اساس راهنمای  باید  اینکه تجویز داروها  بر  تاکید  با 
باشد، افزود: »با انجام چنین اقداماتی می توان از تجویز بی رویه 
دارو جلوگیری کرد.« وی تجویز منطقی دارو را نیازمند توجه به 
برخی الزامات، پیش فرض ها و پیش نیازها دانست و ادامه داد: 
»نظام سالمت با مشکالت جدی مواجه است یعنی بیماران به هر 
پزشکی مراجعه می کنند و ممکن است چندین مراجعه برای یک 
بیماری و تجویزهای متعدد انجام شود و از سویی نظارت مناسبی 
بر تجویز دارو صورت نمی گیرد.« وی  یادآور شد: »متاسفانه تجویز 
بی رویه دارو بار مالی زیادی را به نظام سالمت تحمیل می کند و اگر 
راهنمای بالینی اجرا شود هزینه ها کاهش می یابد در واقع چنانچه 
پزشک خانواده و سیستم ارجاع که بر اساس آن تعداد مشخصی از 
جمعیت به یک پزشک واگذار می شود عملیاتی شود بسیاری از 

مشکالت حل خواهد شد.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسالمی در 
مورد برخی اظهارنظرها مبنی بر وجود رابطه مالی میان پزشکان با 
داروخانه ها، گفت: »ممکن است موارد محدودی وجود داشته باشد 

اما فراگیر، سیستماتیک و هدفمند نیست.«

اخبــار
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اعتراض شدید انجمن پزشکان عمومی ایران به صدا و سیما

از درمانگران اعتیاد عذرخواهی کنید

رییس جامعه متخصصین داخلی ایران، با اشاره به این که تعرفه های 
خدمات  تعرفه گذاری  »در  گفت:  است ،  غیرکارشناسی   ۹۸ سال 
کم کم  و  نشده اند  گرفته  نظر  در  نسخه نویس  گروه های  پزشکی، 

تبدیل می شود.« فریاد  به  آنها  ناله 
به گزارش سپید، ایرج خسرونیا با بیان این که یک سری از پزشکان 
صرفا از طریق نسخه نویسی درآمد دارند، اظهار کرد: »کسانی که 
کارشناس  می کنند،  تعیین  را  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  تعرفه 
نبوده و عده معدودی از پزشکان را که درآمد باالیی دارند مبنای 

نظر می گیرند.« برای کل جامعه پزشکی در  تعرفه  تعیین 
 5 تنها  که  این  به  اشاره  با  ایران  داخلی  متخصصین  جامعه  رییس 
درصد جامعه پزشکی از درآمد خوبی برخوردارند ، افزود: »پزشکان 
عمومی ، داخلی ، اطفال و سایر رشته هایی که خدمات سرپایی ارائه 
هزینه های  که  حالی  در  است  تعرفه  درآمدشان  منبع  تنها  می دهند 
جانبی از جمله اجاره مطب، حقوق پرسنل  و مالیات مطابق با تورم 
»کسانی  گفت:  خسرونیا  است.«  داشته  افزایش  جامعه  در  موجود 

زده اند  ناشنوایی  به  را  می کنند خود  تعیین  را  پزشکی  تعرفه های  که 
و بهتر است قبل از این که ناله های گروه های نسخه نویس به فریاد 
تبدیل شود پای صحبت های آنها نشسته و فکری به حال تعرفه های 

کنند.« غیرواقعی 
وی افزود: »بهتر است در تعیین تعرفه ها از نظرات کارشناسی انجمن های 
مربوطه استفاده شود و اگر نمی خواهند این کار را انجام دهند مطابق 

با تورم موجود در جامعه تعرفه ها را اعالم کنند.«
که  این  به  اشاره  با  پایان  در  ایران  داخلی  متخصصین  رییس جامعه 
کسی به حرف های گروه های نسخه نویس گوش نمی دهد، خاطرنشان 
سویی  از  و  کم درآمدترین  پزشکی  جامعه  نسخه نویس  »گروه  کرد: 
افزایش  موثرترین گروه در کاهش هزینه های سطوح بعدی است و 
اعتراضات  و  نارضایتی  بروز  موجب  گروه  این  های  تعرفه  ناچیز 
واقعی  ارزش گذاری  به  بی توجهی  تبعات  که  است  شده  بسیاری 
تعرفه های ویزیت سرپایی، سبب افت کیفی خدمات شده یا می تواند 

باشد.« تعطیلی مراکز مختلف را در پی داشته 

جلسه بررسی مسایل مربوط به جامعه پزشکی با حضور رئیس 
و  فنی  معاون  و  پارلمانی  معاون  پزشکی،  نظام  سازمان  کل 
و  بهداشت  کمیسیون  اعضای  و  پزشکی  نظام  سازمان  نظارت 

درمان مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
نظام  سازمان  روابط عمومی  اعالم  بنابر  و  سپید  گزارش  به 
اخالق  کارشناسی  کمیسیون های  تشکیل  ضرورت  پزشکی، 
پزشکی در مراکز استان ها، لزوم ساماندهی تبلیغات در حوزه 
پزشکی و جلوگیری از تبلیغات غیرواقعی در فضای مجازی 

رسیدگی  پزشکی،  جامعه  مالیات  تعرفه ها،  رسانه ها،  و 
مراکز  و  بیمارستان ها  مشکالت  رزیدنت ها،  مشکالت  به 
متناسب  رشد  عدم  علت  به  دولتی  و  خصوصی  درمانی 
در  الگو سازی  لزوم  جامعه،  در  موجود  تورم  با  تعرفه ها 
و  ارجاع  سیستم  پزشکان ،  بازنشستگی  پزشکی،  جامعه 
پزشک خانواده، دفاع از جامعه پزشکی و لزوم توجه هر 
از اهم موضوعات مورد بحث  بیشتر به پزشکان عمومی، 

در این جلسه بودند.

رییس جامعه متخصصین داخلی ایران:

 کسانی که تعرفه خدمات پزشکی را تعیین می کنند، کارشناس نیستند
گروه های نسخه نویس در نظر گرفته نشده اند

برگزاری جلسه مشترک سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
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پروژه های ساختاری و دستاوردهای پزشکی 
زنجیره امید 

در راستای رسیدن به استاندارد طب اطفال، این موسسه با 
ایجاد پروژه های ساختاری گام¬های موثری در این زمینه 
برداشته و تاکنون دستاوردهایی به شرح زیر داشته است:

 جراحی اصالحی انحراف باالی 100 درجه ستون فقرات 
با استفاده از دستگاه بررسی سیستم عصبی حین جراحی  

برای اولین بار در کشور
  انجام اولین جراحی بیماران مبتال به سینه قیفی همراه 

با وارد کردن تجهیزات اختصاصی به نام ناس 
 جراحی فلج شبکه براکیال یا فلج زایمان با استفاده از 
روش پیوند عصب دست و استفاده از چسب بیولوژیک  

به جای نخ بخیه؛
 انجام عمل پیوند انگشت شست پا به دست با تکنیک 
)Flatt Flap(، برای کودکانی که دستشان فاقد انگشت است.

 درمان نوزادان مبتال به ناهنجاری های مادرزادی شکاف 
کام و لب از بدو تولد تا بزرگسالی در قالب دستورالعمل

 پروژه کاهش مرگ ومیر قلب نوزادان بعد از عمل جراحی 
با راه اندازی 15 تخت NICU در مرکز طبی کودکان و 
آموزش تیم قلب و کادر پرستاری داخل و خارج از کشور، 
خرید تجهیزات اتاق عمل و پرداخت اضافه حقوق پرستاران 
که از دستاوردهای مهم این پروژه است و باعث کاهش 

چشمگیر مرگ ومیر نوزادان شده است.
 راه اندازی و تجهیز خانه کودکان زنجیره امید، با چرخش 

200 نفر پذیرش در ماه
 آغاز پروژه ساخت و بهره برداری از بیمارستان 540 
جراحی های  محوریت  با  اطفال  آموزشی  تختخوابی 
توانبخشی مختص  فوق تخصصی کودکان همراه مرکز 
اطفال، مرکز ترومای اطفال و مرکز تحقیقات و همچنین 

مرکز اقامتی اطفال در جنب بیمارستان

پروژه بیمارستان540 تختخوابی فوق تخصصی 
کودکان

ضرورت اجرای پروژه
در هر جامعه ای کودکان ارزشمندترین سرمایه های آتی جامعه 
تلقی می شوند. مطابق اعالم سازمان بهداشت جهانی، 3درصد 
از کودکان در سراسر دنیا با نواقص مادرزادی متولد می شوند 
و این نواقص به تنهایی علت 20درصد  از مرگ ومیر دوران 
کودکی به ویژه شیرخوارگی را تشکیل می دهد. از مجموع 
21 اختالل مادرزادی شایع بدو تولد، 14 مورد آنها نیاز به 
مداخالت جراحی در سال اول زندگی طی دوران کودکی 
دارند و در صورت درمان نشدن به موقع می توانند آثار جدی 
و ناخوشایندی بر روند تکامل و عملکرد کودک بگذارند. 
تعداد تخت های بیمارستانی موجود در کشور در حال حاضر 
جوابگوی تقاضای بستری در بیمارستان ها نیست و طبق اظهار 
نظر مسووالن وزارت بهداشت، 105 هزار تخت بیمارستانی 
برای رفع نیازهای حال حاضر و آینده نزدیک مورد نیاز 
است. این موضوع در حالی  مطرح می شود که برآورد شده 
با امکانات دولتی و در صورت عدم مشارکت بخش های 
غیردولتی برای تسهیل روند بیمارستان سازی یا بازسازی 
فضاهای درمانی موجود، روند تکمیل تعداد تخت مورد نیاز 
در کشور 40 سال  طول می  کشد. اگرچه در سال های اخیر 
نسبت به احداث تعدادی بیمارستان برای افراد بزرگسال 
اقدام شده، به نظر می رسد ساخت بیمارستان های مخصوص 

کودکان در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به آسیب پذیری کودکان، بدیهی است ساخت و 
ساز بیمارستان های ویژه آنها باید در روند افزایش تخت های 
بیمارستانی از اولویت خاصی برخوردار باشد. به طور سنتی، 
اساس بیمارستان های کودکان کشور به ویژه در بخش دولتی 
بر درمان بیماری های داخلی استوار است چرا که تمرکز 
تربیت  یعنی  اولویت آموزش عام؛  بر  بیمارستان ها  این 
پزشک عمومی و پزشک متخصص کودکان است بنابراین 
بیمارستان های  در  کودکان  فوق تخصصی  جراحی های 
دولتی و آموزشی اولویت کمتری دارد و بالطبع فضای 
کمتری برای فعالیت در اختیار آنها قرار داده می شود و 
جراحی های فوق تخصصی در بیمارستان های کودکان اغلب 
با کمبود شدید تخت و امکانات نوین مواجه  است اما به 
نظر می رسد بیمارستان های دولتی و خصوصی در حال 

حاضر گنجایش افزایش ظرفیت بیشتر را ندارند و نظر 
به تجربیات گردانندگان این موسسه خیریه طی سال های 
اخیر، ضرورت احداث یک بیمارستان عمومی با محوریت 
فوق تخصصی جراحی کودکان به شدت احساس می شود. 
کنار اهداف مدنظر این موسسه خیریه در جهت افزایش 
تخت های بیمارستانی، افزایش و ارتقای تسهیالت مورد 
نیاز بیمارستان اطفال مورد توجه ویژه است. ایجاد فضای 
مناسب برای بستری کودکان مطابق با نیازهای خاص این 
رده های سنی از اولویت های این موسسه خیریه است. با 
توجه به اینکه زنجیره امید، خدمات درمانی و مراقبت های 
ویژه ای برای کودکان بی بضاعت ارائه می کند و الزمه چنین 
درمان هایی بستری طوالنی مدت قبل و بعد از عمل است و 
از سوی دیگر بسیاری از این کودکان از سایر شهرستان ها 
به تهران مراجعه می کنند بنابراین موسسه ساخت اقامتگاه 
اطفال مجاور بیمارستان را الزم می داند. ساخت اقامتگاه 
اطفال عالوه بر ارائه خدمات کامل درمانی، مشکل اقامتی 
آن گروه از بیماران ساکن شهرستان ها را که عمدتا باعث 

انصراف از درمان می شود، برطرف می کند.
کمبود نیروی تخصصی و فوق تخصصی در طب کودکان در 
کشور یکی از مشکالت اصلی است. این کمبود، نیاز به ایجاد 
فضای پزشکی و آموزشی را به وجود می آورد که بتوان کنار 
ارائه خدمات پزشکی، همچنین فلوشیب رشته های مختلف 
کودکان را آموزش داد. بیمارستان جدید به دلیل دارا بودن 
تعداد تخت های باال و نیز تمرکز بر جراحی فوق تخصصی 
کودکان ماهیت ارجاعی خواهد داشت. درنتیجه مراجعان از 
دیگر شهرستان ها و کشورهای منطقه نیز از خدمات پزشکی 
بیمارستان بهرمند خواهند شد. از آنجایی که بیشتر نیروهای 
فوق تخصص طب اطفال کشور در تهران فعال هستند، 
بیمارستان در مکان فوق الذکر در جنوب تهران احداث 

خواهد شد. تراکم جمعیت در این محل بسیار باالست، به 
طوری که در هر کیلومتر مربع حدود 20 هزار نفر زندگی 
می کنند بنابراین نیاز به داشتن مرکز ترومای ویژه کودکان 

در این منطقه بسیار حیاتی است.

اهداف پروژه
1. ارائه بهترین خدمات درمانی با کمترین هزینه، مطابق با 

استاندارد جهانی برای کودکان محروم 
2. کاهش میزان مرگ ومیر اطفال با ایجاد استانداردسازی 

و مناسب سازی فضای بیمارستان 
3. گسترش تخت های بیمارستانی اطفال با توجه به کمبود 
تخت های بستری اطفال در کشور نسبت به رشد و افزایش 

جمعیت
4. آموزش های کوتاه مدت پزشکان و کادر پزشکی از 
طریق ورود تیم های پزشکی مجرب بین المللی زنجیره امید 

به صورت ماهیانه
5. آموزش بلندمدت به صورت اعزام پزشکان عضو زنجیره 

clinical و observer امید به فرانسه برای دوره های 
6. کاهش مرگ ومیر کودکان به علت در دسترس بودن 
به موقع تیم پزشکی و خدمات درمانی در این بیمارستان و 

ارائه خدمات ویژه قبل و بعد از عمل جراحی
7. کاهش معلولیت های کودکان به علت درمان به موقع 
و سریع و وجود کادر پزشکی مجرب و فوق تخصصی بر 

اساس راهبرد های درمانی اطفال
8. ارائه درمان های تکمیلی بعد از جراحی از قبیل همه 

مراحل بازتوانی در تمام رشته های فوق الذکر
9. جلوگیری از اعزام کودکان به خارج از کشور برای 
درمان های صعب العالج و فراهم کردن تمهیدات الزم توسط 

تیم زنجیره امید جهت درمان داخل کشور

10. کاهش زمان انتقال بیماران برای اعمال جراحی و در 
نتیجه کم  شدن عوارض به وجود آمده در اثر تاخیر در 

انجام عمل جراحی
11. کاهش عفونت های بیمارستانی با رعایت استاندارد 
پرسنلی و تجهیزات استاندارد به دلیل استفاده از اقامتگاه 

اطفال برای ادامه درمان
12. آموزش فلوشیپ فوق تخصصی جراحی اطفال برای 

کمک به ارتقای طب فوق تخصصی اطفال در کشور

بهره وران پروژه
1. کودکان محروم تحت پوشش زنجیره امید

2. طبقه متوسط جامعه 
3. اقشاری که قادر به پرداخت هزینه های درمان خود هستند.

مشخصات طرح
مشخصاتموارد اصلی پروژه

26 هزار مترمربعمساحت زمین
25 تا 35 درصدسطح اشغال )ساختمان بیمارستان(
72 هزار مترمربعزیربنای ساختمان اصلی بیمارستان

زیربنای مراکز وابسته )مرکز تحقیقات، 
اقامتگاه، مرکز بازتوانی و آمفی تئاتر(

10 هزار مترمربع

82 هزار مترمربعزیربنای کل پروژه
15تعداد کل طبقات )3 طبقه زیر زمین(

540تعداد تخت های بستری
120 نفرظرفیت اقامتگاه

هزینه های مورد نیاز پروژه
 هزینه احداث ساختمان: 1500 میلیارد تومان
 هزینه تجهیز ساختمان: 1500 میلیارد تومان

 هزینه برآوردشده به ازای هر تخت بیمارستانی : بالغ 
بر 3 میلیارد تومان

 -مجموع کل هزینه ها : 3 هزار میلیارد تومان
 زمان اجرا : 52 ماه

چگونه مشارکت کنیم؟
زیرساختی  مطالعات  انجام  از  پس  بیمارستان  این 
طوالنی مدت، کامل ترین پکیج بیمارستانی فوق تخصصی 
اطفال در کشور است که ساخت آن کمک شایانی به 
توسعه طب اطفال خواهد کرد. این اقدام بدون حمایت 
مردم ممکن نخواهد بود چرا که همیاری در ساخت 
این پروژه بزرگ ملی کمک به آینده فرزندان خودمان 
خواهد بود و نه تنها کودکان حاضر در ایران، بلکه تمام 
کودکانی که  باید از کوچک ترین حق خود؛ یعنی سالمت 
برخوردار باشند. الزم به ذکر است این پروژه بزرگ 

هم اکنون در مرحله خاک برداری قرار دارد.
نیکوکاران و خیرین )حقیقي و حقوقي( می توانند با 
یا  تجهیزات  تامین  مالي،  هزینه هاي  از  بخشي  تامین 
تامین هزینه هاي آن و همچنین برعهده گرفتن هزینه هاي 
پروژه ها  در  امید  زنجیره  پروژه هاي  درماني  کارکنان 
مشارکت کنند. در صورتي که تمایل به مشارکت در 
و  تختخوابي کودکان  بیمارستان خیریه 540  ساخت 
نوزادان دارید، مي توانید از طریق تماس با واحد حامیان 
مالي موسسه خیریه زنجیره امید، از نحوه مشارکت در 

این امر خیر اطالع پیدا کنید. 
به طور کلي، یک قرارداد با عنوان »توافق نامه پشتیباني 
مالي« بین موسسه زنجیره امید و فرد/ شرکت حامي 
بسته مي شود که همه شرایط و تعهدات در آن ذکر 
امید  زنجیره  موسسه  توافق نامه،  این  در  است.  شده 
متعهد شده تمام وجوه دریافتي را صرفا در ساخت 
بیمارستان و تهیه تجهیزات پزشکي ذیربط هزینه کند. 
در این توافق نامه تخصیص نام فرد به عنوان اهدا کننده 
این، موسسه زنجیره  بر  نیز لحاظ شده است. عالوه 
امید موظف به ارائه گزارش پیشرفت پروژه به خیرین 
محترم است. این بیمارستان در زمیني به مساحت 26 
بیمارستان  انبار نفت، جنب  هزار مترمربع در خیابان 

بهارلو واقع شده است.

درخواست مشارکت مردمی در ساخت بزرگ ترین بیمارستان خیریه فوق تخصصی اطفال

سالمت؛ حق تمام کودکان
موسسه خیریه بین المللي زنجیره امید، تیرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. هدف این موسسه ارائه بهترین خدمات درمانی هزینه – اثربخش مطابق  

با استانداردهای بین المللی برای کودکان زیر 18 سال محروم و مواجهه با مشکالت قلبی، ارتوپدی و ترمیمی بدون در نظر گرفتن نژاد، دین و ملیت برای 
ارتقای سالمت کودکان در محدوده کشور ایران است. زنجیره امید در نظر دارد با توسعه طب اطفال در کشور و دسترسی همه کودکان محروم و نیازمند 
به درمان های فوق تخصصی مطابق با استانداردهای بین المللی، هیچ کودکی در ایران به دلیل محرومیت یا عدم دسترسی به این خدمات دچار مرگ یا 

عارضه نشود. این موسسه تاکنون بیش از 11 هزار و800 کودک را به صورت رایگان درمان کرده است.

 ستاره محمد

روش هاي کمک مالي به خیریه زنجیره امید

1- مراجعه حضوری به دفتر زنجیره امید و پرداخت کمک مالی و دریافت رسید مهر شده

2- واریز به شماره حساب هاي متعلق به زنجیره 

ویژه بیمارستان فوق تخصصی کودکان:

شماره حساب بانک ملی 66666 

شماره حساب بانک سامان 81481015151551

پرداخت از طریق کارت عضو شتاب شماره 5022-2970-0001-1622

پرداخت از طریق درگاه پرداخت تلفن همراه  4#*7*733*

کمک از طریق برنامه روبیکا و آپ

345 جلد تاکنون  بیش از 000
منتشر شده است

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی 
در طول تاریخ طب در ایران

منبع: هفته نامه سالمت
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اما  باشند  داشته  باید صداقت  مرد  و  است که زن  »درست  می گوید: 
شاید در این گوشی چند گرمی  اطالعاتی باشد که دلم نخواهد همه 
کس بدانند، آیا حق دارم تا شاکی شوم و بگویم:»همسر محترم دست 
به گوشی من نزن؟«،  اصال آمدم و دیدم مدام در گوشی من سرک 
می کشد و باال و پایین می رود، چه کنم، چگونه به او بگویم: »آقا جاااان 

من هم آدم ام، استقالل و حریم شخصی می خوام.« 
دکتر سمیراسادات رسولی، دکتری روان شناسی سالمت، روان درمانگر 

هیجان مدار این موضوع را موشکافانه بررسی می کند.

: حریم شخصی کجاست؟
محتواهای شخصی با عنوان حریم خصوصی شناخته می شوند که این مفهوم در 
فرهنگ های مختلف متفاوت است. »مازلو«، روان شناس انسان گرا معتقد است، هر 
فرد نیازمند است تا حریم شخصی او درک و استقالل اش توسط دیگران محترم 
شمرده شود؛ استقالل به عنوان یکی از شاخه های مهم خودشکوفایی فردی نیز 
قلمداد می شود. حریم شخصی انواع مختلفی دارد که می توان به حریم شخصی 
جسمانی، اطالعاتی، مالی و در کل هر محدوده ای متعلق به فردیت اشاره کرد. 
اگر کسی به حریم جسمی  یا حریم روانی با انجام اعمالی مانند بیان حرف های 
خصوصی یا افشای اطالعات  بدون رضایت شخص تعدی  کند، نوعی سوءاستفاده 
محسوب می شود؛ نقض حریم شخصی داده ها، به معنی میزانی از خودافشایی 
است که می تواند ناخودآگاه احساس ترس، اضطراب و ناامنی شدید ایجاد کند، 
آسیب های این رویداد برای افرادی که که تجربه بستر دلبستگی ناامین یا تروما، 
داشته اند، چند برابر بیشتر می شود. یادآوری اینکه امنیت دوباره از بین می رود 

می تواند فشار زیادی به این افراد تحمیل کند.
: مرز فرهنگی این اتفاق کجاست؟

در فضاهایی که صمیمیت باالتری در روابط حاکم است، معموال افراد به حکم 
صمیمیت به خود اجازه می دهند امنیت طرف مقابل را خدشه دار کنند. در جوامع 
جمع گرا که مناسبت های اجتماعی درهم تنیده و بسیار است، حریم شخصی 
قوت زیادی ندارد؛ روابط عاطفی تنگاتنگ بستری است که گاهی اوقات افراد 
را راغب می کند به حریم های شخصی یکدیگر وارد شوند و ارزش هایی 

مانند استقالل فردی و احترام به شخص را نادیده بگیرند، در حالی که اگر ما 
شرایط احساسی، عاطفی و روانی رابطه یکدیگر را به درستی پوشش دهیم، 
قادر خواهیم بود از ایجاد فضای ناامن پیشگیری کنیم. هر کنترلی ممکن است 

منجر به انفصال ارتباط شود.
مشکلی  چه  خانواده  در  شخصی  اطالعات  در  کنجکاوی   :

ایجاد می کند؟
بیایید با هم بررسی کنیم، نقض استقالل چه احساسی در فرد کنترل گر ایجاد 
می کند، چرخه ای این گونه شکل می گیرد که فرد کنترل گر احساس نا امنی می کند، 
اضطراب اش باال می رود و با انجام کارهایی از قبیل بررسی تلفن همراه، هک 
کردن و گوش دادن به پیام های صوتی شروع به کنکاش می کند. در ادامه خودش 
احساس امنیت و اعتماد را از دست می دهد و راحتی را از خود سلب می کند. در 
این بستر دلبستگی ناایمن او تشدید می شود. در واقع نه تنها فرد مورد سوءظن، 

بلکه فرد کنترل گر نیز خود تنظیمی خود را از دست می دهد.
: منظورتان این است که هر دو طرف در این چرخه معیوب 

گیر می افتند؟
بله، در این چرخه معیوب یکی از همسران تعقیب کننده و دیگری گریزان می شود؛ 
یکی مدام دنبال کسب اطالعات بیشتر و طرف دیگر مرتب در حال فرار است و 
به تبع آن پاسخی به احساس ناامنی طرف مقابل خود نمی دهد. هرچه قدر تاریخ 
رشدی افراد آسیب پذیری بیشتری داشته باشد، در ساختار برخورد با دیگران 
انعطاف ناپذیرتر رفتار خواهند کرد و ارزش ها، نیازها و خواسته های خود را در 

یک رابطه عنوان نمی کنند.
: با همسر  کنترل گر و ناقض حقوق حریم شخصی  چه کنیم؟ 
راه حل این است که در یک بستر گفت وگوی سالم، ارزش ها، نیازها و خواسته های 
خود را بیان کنید. به طور طبیعی با فهمیدن این موضوع که مرزها مورد خطر 
قرار گرفته، ناخودآگاه دچار ترس می شوید که هیجان خشم را باال می آورد و 
حتی ممکن است منجر به پرخاشگری شود. اولین گام این است که با تجربه 
کردن خشم درون خودتان و درک و آگاهی هرچه بیشتر آن، از پرخاشگری و 
متشنج شدن جو پیشگیری کنید. در عوض از احساس تهدید شدن با همسرتان 
سخن بگویید و آسیب پذیری خودتان را برای او قابل درک کنید؛ یعنی با خشم 
جرات مندانه به او بگویید کارش باعث بروز چه احساسی در شما شده است؛ 
»من احساس خشم دارم، ترسیده ام و احساس می کنم کسی حریم امن من را 
مورد تجاوز قرار داده و حال خوبی ندارم«، »احساس می کنم، بی اعتبار شده ام، 

تو استقالل من را گرفته ای.« چه بهتر که شرایط را با مثال  یا استعاره برای طرف 
مقابل تشریح کنیم؛ »احساس می کنم بچه 5ساله ای هستم که همچنان بزرگ تری 
او را کنترل می کند و این کار تو حال من را هر روز بدتر می کند و در رابطه 

احساس خوبی ندارم.«
: آیا با بیان احساس او رفتار همسر تغییر خواهد داد؟

تاکنون دو مرحله کنترل و درک شرایط خود و بیان احساس را بیان کرده ایم، در 
ادامه باید خیلی شفاف دوباره مرزها را بچینیم تا از گفت وگوی قبلی به نتیجه 
برسیم؛ یعنی باید خواسته خود و ارزش های رابطه را مطرح کنیم؛ »من دیگر دلم 
نمی خواهد اینقدر این قضیه تکرار شود، با تکرار پیامد های بدی ایجاد خواهد 
شد و ممکن است رابطه دچار اشکال شود.« گفت وگو راه حلی است که کمک 
می کند ترمیم رابطه عاطفی بهتر انجام بگیرد. وقتی از حس درونی خود صحبت 
می کنید، به همسرتان می گویید که این رفتار ممکن است چه لطمه هایی به شما 

و شخصیت تان بزند.
: همدلی در این چرخه جایی دارد؟

بله، حتما؛ از همسرتان سوال کنید چه چیزی باعث شده بی اعتمادی در او ایجاد 
شود، ممکن است فضای اعتماد شما خدشه دار شده باشد و دوباره باید کم کم 
اعتمادسازی شود. به جای ایجاد فشار و تاکید مداوم اینکه باید هرچه سریع تر 
شرایط تغییر کند، آرامش و صبوری، اعتباربخشی به احساس های همسر کنترل گر 
و نه رفتارهایی نامناسب او می تواند کمک کننده باشد؛ مانند »من نگرانی های تو 
را درک می کنم اما رفتارهای تو مناسب نیست.« اگر همسر احساس کنترل گری 
شدیدی داشته باشد، نیاز است تا بررسی دقیق تری توسط روان درمانگر انجام 

بگیرد تا آسیب ها به صورت خاص بررسی و درمان شوند.
تا جامعه ای سالم تر  از ما چه کنیم  در نگاه وسیع تر هریک   :

داشته باشیم؟
وقتی در جمعی قرار می گیریم که شاهد نقض حریم شخصی فرد هستیم کافی 
است، خودمان را جای فردی که اطالعات روانی او افشا می شود یا به طرز 
نامناسبی قضاوت می شود، قرار دهیم. در ادامه خیلی راحت درباره احساسات 
خود نسبت به این واقعه صحبت کنیم و اگر اطالعاتی در مقابل ما افشا می شود 
از آن روگردان شویم؛ »من خودم را جای طرف مقابل می گذارم، از این کار 
ناراحت  می شوم و دلم نمی خواهد این حرف ها را بشنوم.« هرچقدر یاد بگیریم 
که در جامعه بیشتر از احساس خود حرف بزنیم، جامعه ما سالم تر خواهد شد. 

درنهایت شاهد جامعه ای با سالمت روانی بیشتر خواهیم شد.

می گوید:» از دست این جامعه چه کنم؟هرکسی که در اینستاگرام یا فضاهای 
اجتماعی ام درخواست ورود می دهد، استرس می گیرم که نکند، قصد سرقت 

اطالعات داشته باشد. مدام نگران ام که می شود، اطمینان کرد یا نه!«
دکتر امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، 
آسیب شناس اجتماعی درباره فاش شدن اطالعات در جامعه توضیح می دهد.

: نظر شما درباره فاش شدن اطالعات در فضای مجازی چیست؟
ناامنی اجتماعی در جامعه ما بسیار است و حاال هم نوع مجازی به آن اضافه 
شده است که از قضا خطرناک  هم هست. فردی در برنامه ای ثبت نام کرده و 
حاال شاهد است اطالعات اش یکباره به یغما برده شده اند. آنچه که ما امروز 
در جامعه نسبت به آن نگران هستیم، بحث حریم شخصی است که به انواع 
مختلفی مورد تعدی قرار می گیرد. در فضای مجازی که به فضای تفریحی 
تبدیل شده و خیلی از ما در این دنیا زندگی می کنیم و از فضای واقعی دور 
شده ایم، باید نگران نقض حریم شخصی خود نیز باشیم. اگر بی حوصله یا 
افسرده هستید، یکی از دالیل بروز استرستان  این است که توسط این فضاها 

مورد هجوم قرار می  گیرید. 
: راه حل چیست؟

باید آگاهی ها را هرچه بیشتر کنیم، در رسانه های ملی آگاهی سازی  به خوبی 
انجام نمی گیرد و هنوز بخش های زیادی از فضای مجازی خط قرمز است. 
باید از افراد گزارش تهیه شود تا بگویند چگونه درگیر مشکالت شدند. از نظر 
من در برنامه های پرمخاطب مانند خندوانه یا هر برنامه دیگر جای این گونه 
بحث ها خالی است. برخورد قانونی راه حل دیگر است که باعث بازداری 
افراد می شود. با اقدام های مناسب منابع قدرت این باور که هرکس می تواند 
هرکاری بکند و در نهایت هم فرار کند، از بین می رود و افراد باید آگاه باشند 
که می توانند شکایت کنند و حق خود را بگیرند تا  فرد مورد تعرض احساس 

امنیت بیشتری  کند.  
: چرا به دست آوردن اطالعات دیگران در برخی جوامع جذاب است؟

این نوعی بیماری است، در دنیای واقعی هم این انسان ها وجود داشته و دارند 
و امروزه نیز نوع دیگری از آنها وارد فضای مجازی شده اند. اغلب این افراد 
انسان های باهوشی هستند که قصد دارند توانایی ها و قدرتشان را محک بزنند. 
در یک کالم بیمارند و در شبکه های مجازی بیماران به انواع مختلف خود را 
بروز می دهند. انواع کالهبرداری و کسب اطالعات دیگران در شبکه ها دیده 
می شود اما مساله این است که به دلیل عدم برخورد قضایی مناسب فرصت 

مناسبی برای این گروه وجود دارد، تا توانایی خود را این گونه نشان بدهند.
: کالم آخر؟

  بدانید نمی توان به شبکه های مجازی اطمینان کرد و به چه دلیل باید همه 
اطالعات خود را در معرض تعدی دیگران قرار بدهید که مدام نگران باشید، 
نکند دیگران به آنها دست بیابند. عکس ها و اطالعات مهم خود را در جای 

ایمنی ذخیره کنید و دور از دسترس قرار دهید.  

می گوید: »من که اطالعاتی از امنیت شبکه ندارم، اصال نمی دانم 
چقدر در خطر هستم و اصال ممکن است، مورد تعدی قرار 
بگیرم؟ از وقتی لو رفتن اطالعات برخی اپلیکیشن ها را شنیدم، 

از ورود اطالعات به آنجا هم مو به تنم سیخ می شود.«
میرمانی شیردالن، کارشناس ارشد امنیت شبکه از فرانسه، درباره 
امنیت شبکه از دنیای صفر و یک رایانه و شبکه برایتان می گوید.

: به صورت کلی نشت اطالعات چیست؟
هر مجموعه  یا فردی اطالعاتی دارد که اگر به صورت ناخواسته و به 
هر طریقی به بیرون راه پیدا کند، نشت اطالعات انجام گرفته  است. 
در ساده ترین حالت فرض کنید، حال خوبی ندارید و نمی خواهید 
مادرتان از وضعیت شما مطلع شود، اما صدا یا حالت ظاهری شما 
او را مطلع می  کند. در سطح باالتر هم می توان به 81 نشت اطالعاتی 
که در سال گذشته اتفاق افتاده، اشاره کرد که بزرگ ترین آنها متعلق 
به شرکت »یاهو« بود. در ایران نیز 29 فروردین 97  اطالعاتی از 
تپسی، شامل نام، نام خانوادگی، شناسنامه و شماره تلفن و تاریخ 
فاکتور هر راننده و فایلی درباره رفت وآمد مسیرها و پول دریافتی 

هر راننده درز پیدا کرد. 
: پس نشت در شرکت های مهم نیز اتفاق می افتد و 
خطر در کمین است. باید این احتمال را بدهیم که ممکن است 

اطالعات  فاش شوند؟
بله، در یاهو 3میلیون اطالعات کاربرها فاش شد که بزرگ ترین نشت 
اطالعات تاکنون بود. اگرچه این اتفاقات به دلیل رعایت نکردن نکات 
ایمنی توسط مجموعه رخ می دهند، هیچ امنیتی صددرصد نیست. 
: درباره برنامه هایی مانند تلگرام یا واتس آپ که رایج 

هستند، نیز امکان هک شدن وجود دارد؟
آپ تلگرام از رمزگذاری پیچیده ای استفاده می کند و به طور خاص 
امکان هک شدن آن دشوار است؛ حتی خود شرکت تلگرام هم برای 
شکاندن رمزها جایزه تعیین کرده است. تلگرام پیام ها را رمزگذاری 
می کند و امنیت بیشتری دارد اما در مورد واتس آپ شرایط متفاوت 
است و این شرکت برای ارسال کد تلفن همراه از راهبرد جهانی 
استفاده می کند که کیفیت و امنیت پایینی دارد. در گوگل درایو شما 
به ایمیل خود لینک هستید، هر زمان که پسورد شما هک شود، به 
گوگل درایو هم دسترسی پیدا  می کنید. در یک کالم همه آپ ها 
قابلیت هک شدن دارند اما میزان دسترسی به آنها کمتر یا بیشتر است.

: هر کسی می تواند هکر شود و این کار راحت است؟ 
هک کردن به وسیله یک برنامه انجام می گیرد که استفاده از آن رد 
پا به جا می گذارد و پیدا کردن فرد خاطی آسان است اما استفاده 
از روش های به روز و توانایی زیادی در کدگذاری می طلبد که کار 

هر کسی نیست. 
: پیام هایی که در واتس آپ پاک می شوند، قابلیت 

بازخوانی دارند؟
در واتس آپ، فقط ظاهر آنها پاک می شوند و با برنامه مناسب 
می توان آنها را بازخوانی کرد. البته بهتر است کسانی که در این 
کار سررشته ندارند به هیچ عنوان از آپ ها استفاده نکنند. بسیاری 
از آپ های هک به شدت حاوی ویروس هستند و اطالعات کسی 
که از آن استفاده کرده را هم هک می کنند  اما در تلگرام پیام ها 

از ریشه کنده می شود. 
: تکلیف رسیدگی به جرم افراد خاطی برعهده کیست؟

در کشور فرانسه پلیس این جرم ها را پیگیری می کند و با اینترپل 
ارتباط می گیرند و درنهایت هم نام فردی خاطی در کل اروپا وارد 

فهرست سیاه می شود. 
در ایران رسیدگی به جرایم اینترنتی برعهده پلیس فتاست که هر 
فردی می تواند با شکایت مراحل قانونی برای پیگیری و دستگیری 

مجرم را دنبال کند.
: هکرها آزار دارند، یا واقعا اطالعات دیگران اینقدر 

طالیی و مفید است؟
می تواند دلیل فردی، شخصی یا اجتماعی داشته باشد، یا فردی 
با مجموعه رقیب باشد و هک کردن راهی است تا مجموعه را 
بی اعتبار کند. گاهی مجموعه ای قربانی می شود تا هکرها نشانه ای 
از قدرت خود به افراد مدنظرشان به نمایش بگذارند تا بتوانند 

افراد دیگر را تهدید کنند یا پروژه ای جدید بگیرند. 
: توصیه های امنیتی در این راستا کدامند؟

 بهتر است برای اطالعات در هارد دیسک پسورد بگذارید. 
 کلمات عبوری مناسب و سخت شامل حروف و نماد و اعداد 

انتخاب کنید.
 در خرید اینترنتی پول زیادی در کارت نداشته باشید و با حساب 

اصلی خرید نکنید.
 اطالعات خود را گروه بندی کنید و  مهم ها را دور از دسترس 

بگذارید.
 در شرکت ها ورود و خروج اطالعات را به درستی بررسی 
کنید. اطالعات دادن به افراد در مجموعه خطرناک است. کارکنان 
باید از ایمیل های سازمان استفاده کنند. مدیریت کردن اطالعات 

با فلش های مخصوص مجموعه انجام بگیرد.
ما می توانیم شرایطی ایجاد کنیم که راه های هک شدن را سخت تر 
کنیم. برای این کار نیز مدام باید دنبال به روزکردن راه  حل ها باشیم 

و اطالعات را رها نکنیم.

در فضای 
مجازی که به 

فضای تفریحی 
تبدیل شده 

و خیلی از 
ما در این 

دنیا زندگی 
می کنیم و از 
فضای واقعی 
دور شده ایم، 

باید نگران 
نقض حریم 

شخصی خود 
نیز باشیم

پرونده بررسی حریم شخصی در فضاهای مجازی

امنیتمان به مو بند است
در دنیای امروز فضاهای اجتماعی، اینترنت و انواع گجت ها ما را همراه خود می کند و فاصله گرفتن از آنها کم کم برایمان غیر ممکن می شود. بسیاری از این فضاها به دوستان 
صمیمی  ما تبدیل می شوند که بی محابا تمام درددل ها و رازهایمان را به دستشان می سپاریم. با این اوضاع شنیدن درز اطالعات شخصی برایمان استرس زا می شود و هربار به خودمان 
می گوییم نکند، ما نیز در خطر تعرض حریم قرار بگیریم. در ادامه 3 حوزه مهم شامل خانواده و طرز برخورد با همسر کنترل گر، کنترل استرس در سطح جامعه و در نهایت چند و 

چون امنیت و فضای اجتماعی را با گفت وگو با کارشناس امنیت شبکه در اختیارتان گذاشته ام که خواندن آن به طور حتم مورد نیاز قشر بزرگی  از افراد جامعه است.

 نیلوفر 
جامه بزرگی

همسر محترم، گوشی شخصی است!

ما که کارشناس امنیت نیستیم، اطالعات مان کم است!از شر جامعه بیمار چه کنیم؟

از همسرتان 
سوال کنید 

چه چیزی 
باعث شده بی 

اعتمادی در 
او ایجاد شود، 

ممکن است 
فضای اعتماد 

شما خدشه دار 
شده باشد 

و دوباره 
باید کم کم 

اعتمادسازی 
شود

ما می توانیم 
شرایطی 

ایجاد کنیم 
که راه های 

هک شدن را 
سخت تر کنیم. 

برای این 
کار نیز مدام 

باید دنبال 
به روزکردن 

راه  حل ها 
باشیم و 

اطالعات را رها 
نکنیم

پرونده بررسی حریم شخصی در فضاهای مجازی

امنیتمان به مو بند است
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امنیتمان به مو بند است
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