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خانه ملت
پوربافرانی ،عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

وزارت صمت نباید واردات
فرآوردههایآرایشیراممنوعمیکرد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ،بابیاناینکه وزارت صمت نباید
بدون پیشبینی و تامین زیرساختهای الزم ممنوعیت واردات
فرآوردههای آرایشی را رقم میزد تاکیدکرد« :این کمیسیون باید
دالیل صدور این ابالغیه را بررسی کند».
عباسعلی پوربافرانی در مورد ابالغیه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مبنی بر ممنوعیت ورود فرآوردههای آرایشی و بهداشتی
که برخی معتقدند باعث افزایش قاچاق این نوع محصوالت
میشود ،گفت« :وقتی به یک کاالیی نیاز داشته باشیم نمیتوانیم
بدون پیشبینی و تامین زیرساختهای الزم ،ممنوعیت واردات
را رقم بزنیم ،چرا که اگر این اتفاق بیفتد کارها به خوبی پیش
نخواهد رفت».

نماینده مردم نایین ،خور ،بیابانک در مجلس شورای اسالمی ،ادامه
داد« :زمانی که متناسب با نیازی که در کشور وجود دارد ،کاال وارد
نشود ،به طور قطع تامین آن از طریق قاچاق افزایش پیدا میکند ،به
ویژه اگر این روند در حوزه سالمت و در رابطه با محصوالت آرایشی
و بهداشتی شکل بگیرد ،نه تنها قاچاق کاال محسوب میشود ،بلکه
این امکان وجود دارد کاالهایی که به این روش وارد کشور شوند
که آسیبرسان به سالمت هستند ».وی تصریح کرد« :بیتردید این
امکان وجود دارد کاالهایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند
از استانداردهای الزم برخوردار نبوده و ناسالم هم باشند ،بنابراین در
این رابطه ابتدا باید زیرساختهای الزم را فراهم کنیم ».این نماینده
مردم در مجلس دهم ،با بیان اینکه متاسفانه ایران یکی از کشورهایی
است که در زمینه مصرف فرآوردههای آرایشی پیشتاز است ،تاکید
کرد« :امیدواریم مسئوالن حوزه سالمت تدابیری اندیشیده شود که
در گام اول مصرف فرآوردههای آرایشی کاهش پیدا کند ،سپس در
حوزه تولید فرآوردههای بهداشتی که نیاز مردم بوده ،به گونهای اقدام
شود که چنانچه مسیر را برای واردات آنها میبندیم ،حتما این کاالها
را متناسب با میزان تقاضا و با برخورداری از استانداردهای الزم در
داخل کشور تولید کنیم ».عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی ،یادآور شد« :البته کمیسیون بهداشت و درمان نیز
باید به طور قطع به این موضوع ورود پیدا کرده و ابالغیه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت را از این نظر بررسی کند که چه پیش
زمینهای باعث اتخاذ این تصمیم شده است».

سعیدی ،سخنگوی فراکسیون امید مجلس
در تشریح نشست این فراکسیون با وزیر بهداشت:

بیمارستانهای فرسوده
نوسازی میشوند

سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت« :وزیر بهداشت در خصوص
کمبود دارو توضیح داد که کیفیت داروهای تولید داخلی به سطحی
رسیده است که به وارد کردن داروهای مشابه خارجی نیاز نداریم».
فاطمه سعیدی در تشریح نشست فراکسیون امید مجلس با نمکی
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اظهار داشت« :طبق روال
عادی فراکسیون امید که اعضای فراکسیون تصمیم به نشست با
وزرا میگیرند ،این هفته نیز با آقای نمکی وزیر بهداشت نشستی
برگزار شد و آقای نمکی نیز گزارشی را از عملکرد خود ارائه کرد».
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی بیان کرد:
«نمایندگان عضو فراکسیون امید نیز نظرات و خواستههای
حوزه انتخابیه خود را مطرح کردند که شامل کمبود تختهای
بیمارستانی ،لزوم تعمیر بیمارستانهای فرسوده ،کمبود دارو و
نیروی انسانی و حقوق عقب افتاده کارکنان وزارت بهداشت بود که
در این زمینهها پاسخ و قول مساعدت را از وزیر دریافت کردند».
وی افزود« :یکی از مسائل مطرح شده در جلسه امروز ،کمبود
دارو بود که وزیر بهداشت توضیح داد ،کیفیت داروهای تولید
داخلی به سطحی رسیده است که به وارد کردن داروهای مشابه
خارجی نیاز نداریم ».سعیدی ادامه داد« :در مورد بیمارستان
پردیس نیز بحث شد و آقای نمکی بیان کرد ،چند روز پیش،
نشستی برگزار شده و مشکالت این بیمارستان حل شده است
و در ماههای آینده شاهد افتتاح بیمارستان پردیس خواهیم بود.
در مورد بهسازی بیمارستانهای فرسوده نیز قول دادند تا تامین
بودجه این امر نیز انجام شود ».نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی گفت« :موضوع
توریسم درمانی نیز مطرح شد تا بیماران کشورهای حوزه خلیج
فارس و همسایه در ایران امکان ارائه خدمات داشته باشند که
این امر به ارزآوری نیز کمک میکند».

معصومه ابتکار ضمن پیوستن به کمپین فشار خون عنوان کرد

راهاندازی کمپین فشار خون ،یک گام به سوی پیشگیری
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
گفت« :زنان در زمینه ارتقای سالمت فرزندان
و همسرشان ،نقش محوری دارند و این زنان
هستند که می توانند با مدیریت صحیح ،سبک
زندگی و فرهنگ سالمت را در خانواده
ارتقا بخشند».
به گزارش سپید ،معصومه ابتکار همزمان با
اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در سراسر
کشور ،ضمن پیوستن به این پویش ملی در
گفتوگو با وبدا ،درخصوص ضرورت توجه
به فشار خون به عنوان یک ریسک فاکتور
بسیار مهم ،اظهار کرد« :جای خرسندی است
که توفیق مشارکت در این پویش ملی که
اقدامی ارزشمند از سوی وزارت بهداشت
محسوب میشود ،را دارم ».وی افزود« :در
مقطعی از زمان ،توجه به مقوله "درمان" بسیار
مورد تاکید قرار گرفته بود ،اما در حال حاضر،
موضوع "پیشگیری" از اولویتهای اصلی
وزارت بهداشت محسوب میشود .لذا جا
دارد ،از دکتر نمکی ،وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی که رویکردی پیشگیرانه داشته و
نسبت به مقوله "بهداشت" ،پیشگیری از بیماریها و
سبک زندگی اهتمام ویژه دارند ،تشکر کنم .با راهاندازی
این کمپین ،یک گام به سوی پیشگیری پیش رفته و از
مشارکتهای مردمی در این زمینه نیز بهره مند میشویم».
ابتکار با تاکید بر نقش موثر زنان در ارتقای سالمت
خانواده ،تصریح کرد« :زنان در زمینه ارتقای سالمت
فرزندان و همسرشان ،نقش محوری دارند و این زنان
هستند که می توانند با مدیریت صحیح ،سبک زندگی و
فرهنگ سالمت را در خانواده ارتقا بخشند ».وی افزود:
«امروزه ،مصرف فست فودها ،کنسروها و غذاهای آماده
رواج زیادی پیدا کرده است ،میزان نمک در این نوع
غذاها بسیار باال بوده و فرد را به سمت افزایش فشار
خون سوق میدهد .بنابراین ،زنان با نقش تاثیرگذاری
که دارند ،میتوانند سبک تغذیه خانواده را نیز مدیریت
کنند ».ابتکار گفت« :بیش از  50درصد از افرادی که به
فشار خون مبتال هستند ،از این مشکل آگاهی ندارند.
در این راستا ،باز هم میتوان به نقش موثر زنان اشاره
کرد؛ چراکه زنان میتوانند در افزایش این آگاهی و
باالبردن سواد سالمت خانواده پیشگام باشند».
اجرای طرح گفت و گوی ملی خانواده
ابتکار با بیان اینکه حفظ نشاط ،کاهش تنش و افزایش
شادکامی در خانواده ،با برقراری ارتباط موثر اعضای
خانواده با یکدیگر میسر میشود ،بیان کرد« :در حال
حاضر ،طرحی تحت عنوانطرح گفت و گوی ملی
خانواده در حال اجرا است که به مهارتهای ارتباطی
درون خانواده و اصالح سبک زندگی میپردازد ،تا
خانوادهها با تقویت ارتباطات خود درون خانواده،

تنشهاراکاهشدهند.همچنین،بخشیازگفتوگوهای
خانوادگی نیز میتوان به مباحث سالمت ،سبک زندگی
سالم و برقراری مناسبات سالم درون خانواده و برقراری
مناسبات عاطفی مثبت به منظور کاهش تنشها و
افزایش سواد سالمت اختصاص پیدا کند ».وی با
تاکید بر تاثیر مستقیم کیفیت و سبک زندگی سالم در
افزایش سالمت اعضای خانواده ،بیان کرد« :متاسفانه
امروزه ،با سبک زندگی نشسته و بی تحرک در منزل
و محل کار مواجه شده ایم و ضرورت دارد که به
فعالیت بدنی و ورزش ،توجه بیشتری کرده و آن را
جزو ضروریات روزمره تلقی کنیم .باید توجه شود
که کودکان و فرزندان ما ،از رفتار و عادات والدین
الگوبرداری میکنند ،بنابراین ،چنانچه رفتارهای مثبتی
همچون ،ورزش ،طبیعت گردی و تغذیه مناسب را در
خانواده الگو قرار دهیم ،کودکان نیز آموزش خواهند
دید .در موضوع کاهش ریسک فاکتورهای بیماریهای
غیرواگیر مانند فشار خون نیز آموزش عادات صحیح
در خانواده ،نقش موثری ایفا میکند».
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار کرد:
«امروزه با صنعتی شدن جوامع و گسترش شهرنشینی،
ارتباط مردم با طبیعت دچار اختالل شده است و این
موضوع بر شاخصهای سالمت تاثیر دارد .در بسیاری
از کشورهای جهان ،درمانگران ،پیادهروی در طبیعت
را به عنوان یک رژیم درمانی ،توصیه میکنند و تاثیر
این موضوع را در کاهش تنش و تنظیم فشار خون
ثابت کرده اند .بنابراین ،سبک زندگی شهری باید
اصالح شود؛ چراکه روستاییان فعالیت بدنی بهتری
داشته و با طبیعت ارتباط بهتری دارند ،اما به دلیل
اینکه  70درصد جمعیت کشور به سمت شهرها و

حاشیه شهرها حرکت کردهاند ،باید بر سبک زندگی
سالم با مشارکت فعال زنان و سایر اعضای خانواده
تاکید بیشتری شود ».وی درخصوص ضرورت افزایش
تحرک بدنی در زنان ،گفت« :زنان باید بر ورزش کردن
و اصالح سبک زندگی توجه بیشتری کنند .در اصالح
سبک زندگی ،بر تغذیه صحیح ،تحرک بدنی و افزایش
آگاهی و اطالعات دقیق و علمی درخصوص سالمتی
و عوامل ایجادکننده بیماریها از جمله فشار خون،
تاکید میشود؛ چراکه متاسفانه در فضاهای مجازی و
شبکههای اجتماعی اطالعات مختلفی رد و بدل میشود
که مبنای علمی ندارد ،بنابراین مردم باید اطالعات
دقیق را درخصوص مباحث سالمتی ،از منابع علمی
از جمله وزارت بهداشت کسب کنند».
بیتوجهی به روان ،به جسم آسیب میرساند
وی خاطرنشان کرد« :باید توجه شود که ورزش کردن و
ایجاد نشاط در خانواده یک ضرورت محسوب میشود
و خانوادهها باید برای خودشکوفایی تالش کنند .انسان
دو بعد جسمانی و روانی دارد ،بیتوجهی به روان ،به
جسم آسیب میرساند .بحث بیماریهای روان تنی
در دنیا نیز مطرح است .بنابراین ،نوع نگرش انسان
به آینده و امیدوار بودن ،میتواند در کاهش مشکالت
روان نیز موثر باشد ».ابتکار ادامه داد« :در معاونت زنان
و خانواده ،یکی از رویکردها ،توجه به سالمت زنان
است .در این زمینه ،همکاریهای بسیار خوبی هم
با وزارت بهداشت داریم .همچنین ،تفاهم نامهها و
طرحهای مشترکی را دنبال میکنیم و امیدواریم که در
زمینههای مختلف همچون اصالح سبک زندگی نیز
این همکاریها تداوم پیدا کند ».وی افزود« :یکی از

موضوعاتی که اهمیت زیادی دارد ،ورزش
بانوان است .ورزش کردن و حفظ سالمتی،
ارتباط زیادی با یکدیگر دارند .در مقاطعی به
دلیل کمبود بودجه ،درس ورزش در مقطع
ابتدایی از برنامههای آموزش و پرورش حذف
شده بود .این موضوع برای دختران ،تاثیرات
نامطلوبتری را درپی داشت؛ چراکه پسران
به هرحال جنب و جوش و فعالیت بدنی
دارند .بنابراین ،با نشستها و جلساتی که با
وزیر آموزش و پرورش وقت برگزار کردیم،
این موضوع پیگیری شد و دورههای آموزشی
تربیت بدنی برای معلمان برگزار شد .تابستان
سال گذشته 67 ،هزار معلم این آموزشها
را دریافت کردند و ورزش ابتدایی به اکثر
مدارس ابتدایی در سطح کشور بازگشت.
این موضوع اهمیت بسیاری دارد ،زیرا،
رفتارهای صحیح و بسیاری از پارامترهای
سالمت در دوران کودکی شکل میگیرد،
یکی از دالیل چاقی و اضافه وزن در کودکان
و همچنین بزرگساالن ،ناشی از رفتارهای
دوران کودکی است ».ابتکار بیان کرد« :خوشبختانه،
وزارت ورزش و جوانان به مقوله ورزش بانوان و
ورزشهای همگانی دختران توجه زیادی دارد ،اما
با توجه به مباحث شاخصهای عدالت جنسیتی که
موضوع عدالت در دسترسی به خدماتی مانند ورزش
را شامل میشود ،بانوان ایرانی ،کماکان در دسترسی به
سالنهای ورزشی مخصوصا در شهرستانها ،کمبودهای
جدی دارند و دختران محدودیتهای بیشتری برای
این موضوع دارند ».وی ادامه داد« :اقدام دیگری که با
وزارت ورزش و جوانان آغاز کردیم ،بررسی فضاهای
ورزشی در مدارس دخترانه از لحاظ امکان فعالیتهای
ورزشی و مناسبسازی آنها است؛ چراکه برای دختران
دشوار است که با روپوش و مقنعه به فعالیتهای
ورزشی بپردازند و به دلیل اعتقادات و ضوابطی که
وجود دارد ،رسیدگی به این موضوع اهمیت بسیاری
دارد .معتقد هستم ،برای اینکه جامعه سالمی داشته
باشیم ،باید فضاهای ورزشی مناسبی فراهم کنیم».
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد:
«حمایت از پارکهای بانوان یکی از اقداماتی است که
میتواند در راستای فراهمسازی امکان فعالیت بدنی
برای بانوان موثر باشد .این پارک ها فضاهای ویژهای
دارند که بانوان میتوانند با سهولت بیشتری از آفتاب
استفاده کنند .امروزه ،کمبود ویتامین  ،Dکلسیم و
مشکالت اسکلتی از جمله مشکالت جسمی است
که میتواند سالمتی زنان را تهدید کند .بنابراین ،این
پارکها ،فضایی را فراهم میکنند تا بانوان بتوانند
ورزش کنند و از آفتاب استفاده کنند .در بسیاری از
شهرهای بزرگ این اقدام آغاز شده است ،اما ضرورت
دارد که در شهرهای دیگر نیز گسترش پیدا کند».

داللی ،آفت بزرگ گردشگری سالمت

 ۴۰درصد هزینه گردشگران سالمت به جیب داللها میرود
رئیس انجمن گردشگری سالمت هشدار داد« :دالالن
گردشگری سالمت ،بیماران را به مراکز درمانی فاقد
کیفیت استاندارد هدایت میکنند و پول زیادی هم به
جیب میزنند؛ بهطوری که  ۳۰تا  ۴۰درصد هزینههای
این بیماران خارجی به جیب داللها میرود».
به گزارش سپید ،محمد جهانگیری اظهار داشت« :یکی
از مشکالتی که در حال حاضر در حوزه گردشگری
پزشکی کشور وجود دارد ،حضور افراد غیرکارشناس و
غیرحرفهای در زمینه راهنمایی بیماران است .این افراد،
دالالن و واسطههایی هستند که با عنوان مترجم ،راهنما
و … در فرودگاهها یا جاهای دیگر مستقر میشوند .این
افراد بیماران را به مراکز درمانی هدایت میکنند که از
نظر ما فاقد کیفیت استاندارد هستند و پول زیادی هم به
جیب میزنند؛ بهطوری که  ۳۰تا  ۴۰درصد هزینههای
این افراد به جیب این داللها میرود».
رئیس انجمن گردشگری سالمت ادامه داد« :بر این اساس
ما ملزم هستیم که در شورای راهبری توریسم سالمت که متشکل از
وزارت بهداشت ،وزارت امور خارجه ،سازمان نظام پزشکی ،سازمان
میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی است ،اینگونه موارد را پیگیری کنیم.
البته کمیتهای هم برای پیگیری امور اینچنینی در این شورا ایجاد شده
است .در این راستا ،بیمارستانهای واجد صالحیت در زمینه گردشگری
سالمت به عضویت این شورا درآمدهاند و در این راستا اطالعرسانی
میکنیم .واقعیت این است که اگر مراکز درمانی استاندارد در کشور،
بستری برای جذب قانونی گردشگران سالمت فراهم کنند ،یا اینکه این
امر تخصصی را به شرکتهای تسهیلگر و قانونی در صنعت گردشگری
سالمت بسپارند ،آنگاه درآمد دالالن غیرقانونی از این صنعت ،روز به
روز کمتر خواهد شد».
وی به راهکارهای مقابله با فعالیت دالالن غیرقانونی و ضرورت مراجعه
گردشگران سالمت به مراکز درمانی معتبر ،اشاره کرد و افزود« :در حوزه

ارائه خدمات گردشگری سالمت باید به بیمارستانهایی که دارای مجوز
ارائه خدمت به بیماران خارجی هستند مراجعه شود .سازمان نظام پزشکی
هم پزشکان و بیمارستانهایی را که در این زمینه صاحب صالحیت
هستند ،معرفی میکند که امیدواریم این اطالعرسانی به خوبی انجامشود
تا توریستها از جای مناسب ،خدمات مناسب درمانی را دریافت کنند».
خالءهای گردشگری سالمت در ایران
به گزارش خبرگزاری گردشگری سالمت ایران ،بر اساس آمارهای رسمی،
در حال حاضر حدود  ۱۶۶بیمارستان در کشور ما مجوز قانونی در حوزه
گردشگری سالمت دارند و در سال گذشته نیز ایران از صنعت رو به رشد
گردشگری سالمت ،حدود یک میلیارد دالر درآمد ارزی داشته است.
زینب محمدزاده ،کارشناس مدیریت بیمارستانی نیز با اشاره به خالهای
صنعت گردشگری سالمت در ایران گفت« :با توجه به اینکه هزینه

درمانهای تخصصی در ایران بسیار پایینتر از کشورهای
توسعه یافته تمام میشود و کیفیت این درمانها نیز هم
سطح با کشورهای پیشرفته است ،انتظار میرود که روند
ورود گردشگران سالمت به ایران افزایش یابد و درآمدهای
ایران در این صنعت سودآور ،چند برابر میزان فعلی شود،
اما اگر قرار باشد که بخش مهمی از این افزایش درآمدها
به جیب دالالن برود ،این اتفاق در بلندمدت موجب
میشود که زیرساختهای گردشگری سالمت در ایران
توسعه چندانی پیدا نکند ،زیرا در آن شرایط درآمدهای
گردشگری سالمت به جای توسعه زیرساختهای مورد
نیاز این صنعت در مسیر دیگری هزینه خواهد شد».
وی افزود« :زمانی بیمارستانها در صنعت گردشگری
سالمت رشد پیدا میکنند که هزینه ارائه خدمت به بیماران
خارجی در این بیمارستانها قابل بازگشت باشد و درآمدها
در این حوزه بیشتر از هزینهها شود .یعنی بیشتر درآمدهای
صنعت گردشگری سالمت به این بیمارستانها برگردد ،اما
اگر بازگشت سرمایه وجود نداشته باشد و سود ارائه خدمات تخصصی
بیمارستانها به جیب دالالن برود ،ناخودآگاه مراکز درمانی هم دلسرد
میشوند و روند سرمایهگذاری در گردشگری سالمت نیز کند خواهد شد».
محمدزاده معتقد است اگر خود مراکز درمانی با دالالن وارد «بده بستان»
بیمار خارجی نشوند ،حضور دالالن کمرنگ خواهد شد .به باور او ،در
این زمینه باید رفتار بیمارستانها و سایر مراکز درمانی هم زیر ذره بین
نظارتها قرار بگیرد تا مراکز درمانی کشور ،پاتوق دالالن گردشگری
سالمت نشود.
به هر حال اینکه حدود  ۴۰درصد هزینه گردشگران سالمت در جیب
دالالن باشد و جدای از هزینهتراشی ،درمان باکیفیتی هم به بیماران
خارجی ارائه نشود ،خطر بزرگی برای این صنعت است و این اتفاق،
بسیاری از تالشها برای توسعه سالم صنعت گردشگری سالمت ایران
را با بنبست جدی مواجه خواهد کرد.
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اخبــار

قربانی ،عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

در صدور برچسب اصالت میلیاردها تومان باال و پایین شده است
بسیاری از تصمیمات سازمان غذا و دارو در ساختمانی واقع در سعادتآباد اتخاذ میشود

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد
از اظهارنظر رئیس اسبق سازمان غذا
و دارو که نمایندگان مجلس را متهم
به استفاده از رانت در این حوزه کرده
ضمن اشاره بهاینکه پیرصالحی خود از
عوامل ایجاد رانت در این سازمان بوده
از وزارت بهداشت خواست تا اسامی
نمایندگان رانتخوار را اعالم کند.
محمد حسین قربانی در مورد اظهارنظر
رئیس سابق سازمان غذا و دارو مبنی
بر اینکه جداسازی غذا از سازمان غذا
و دارو را که برخی نمایندگان مجلس
پیگیری کردند ،خطر بزرگی برای امنیت
غذایی است ،گفت« :سازمان غذا و دارو
دارای مسئولیتهای گستردهای بوده و
حیطه اختیارات بسیار بزرگی دارد ،چرا
که تمام محصوالت سالمتمحور اعم
از دارویی ،آرایشی ،آشامیدنی ،مکملها
و تجهیزات پزشکی در قالب تولید،
توزیع و واردات باید از این کانال وارد
کشور شوند».
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس
شورای اسالمی ،ادامه داد« :تاکنون بعد از گذشت
چهل سال نتوانستهایم این سازمان را با یک ساختار
متناسب با شرایط کشور مهیا کنیم ،به همین دلیل
نمایندگان مجلس از سالهای گذشته دغدغههایی را
در این حوزه دارند».
وی تصریح کرد« :ما باور داریم بسیاری از افرادی

که در سازمان غذا و دارو در عرصه مدیریت دخالت
داشتهاند ،در بخش خصوصی نیز فعال هستند ،و این
در حالی است که نباید بخش حاکمیتی غذا و دارو
هم مجوز صادر کند ،هم نظارت داشته باشد و هم
در بخش خصوصی فعال باشد ،چرا که این روش در
هیچ نقطه از دنیا متداول نیست».

قربانی با بیان اینکه خوشالیم وزیر بهداشت و درمان با
جدیت و شهامت به حوزه غذا و دارو ورود پیدا کرده
و درصدد است تغییراتی را در این سازمان ایجاد کند،
یادآور شد« :در مورد صدور برچسب اصالت مستنداتی
وجود دارد که نشان میدهد ،میلیاردها تومان باال و
پایین رفته است ،چه کسی میخواهد بر این بخش

نظارت کند؟ آن هم در شرایطی
که واردکننده ،ناظر و صادرکننده
برچسب اصالت یکی است ،بنابراین
نمیتوان از این روند به غیر از رانت
برداشت دیگری داشت».
وی افزود« :بسیاری از تصمیمات
سازمان غذا و دارو در ساختمانی
واقع در سعادتآباد اتخاذ میشود
یا امضاهای طالیی که مسئوالن این
سازمان به نحوی در آن دخالت دارند،
بنابراین این اقدام وزیر بهداشت
و درمان بسیار خوب بوده و نگاه
نمایندگان هم بر این بوده است».
این نماینده مردم در مجلس دهم،
خاطرنشان کرد« :این اظهارنظر آقای
پیرصالحی در زمان خداحافظی از
سازمان غذا و دارو را دور از اخالق
و ادب میدانم ،بنابراین از وزارت
بهداشت و درمان و سایر دستگاههای
مربوطه در این حوزه میخواهم طبق
ادعای این فرد ،اسامی نمایندگانی که
به دنبال رانت هستند را اعالم کنند».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی،
تاکید کرد« :اگر یک نماینده مجلس مچ یک مدیر متخلف
رانتخوار را گرفته است ،امروز باید این گونه متهم
شود؟ بنابراین انتظار میرفت این اخالق و ادب از سوی
آقای دکتر پیرصالحی رعایت میشد ،هر چند وی نیز
خود از عوامل ایجاد رانت در سازمان غذا و دارو بود».

سرپرست سازمان غذا و دارو:

اگر برخی حاشیهها نبود ،امروز یکی از بزرگترین صادرکنندگان دارو بودیم
سرپرست سازمان غذا و دارو در مراسم عقد تفاهمنامه همکاری
مشترک بین شرکتهای زهراوی ایران و رش سوئیس که در
تبریز برگزار شد ،ضمن اشاره به جایگاه ویژه تبریز در ایران،
گفت« :تبریز در حوزه علم و پژوهش نیز پیشتاز است و دانشکده
داروسازی این شهر و فارغالتحصیالن آن نقش بسیار بزرگ و
بیبدیلی در تحقق خودکفایی دارو ،اجرای طرح ژنریک و
پیشرفتهای داروسازی برعهده داشتند».
به گزارش سپید به نقل از پایگاه خبری پزشکان و قانون،
محمدرضا شانهساز با یادآوری اینکه بعد از پیروزی انقالب
اسالمی ،فرایند تمرکززدایی داروسازی را از شهر تهران شروع
کردیم ،تصریح کرد« :صنایع داروسازی با انجام حرکتهای
بزرگ به استانهای دیگر و مخصوصا تبریز منتقل شدند و در
این بین کارخانههای موفق داروسازی با برخورداری از نیروی
انسانی شاخص توانستند بخش عمدهای از نیازهای کشور را
برطرف کنند ».وی شرکت زهراوی را بهعنوان یک الگوی موفق
تولید محصوالت تحت لیسانس در سنوات مختلف معرفی و
تصریح کرد« :این شرکت در حال حاضر با همکاری کمپانی بزرگ
رش اولین تجارب موفق انتقال دانش فنی و تولید تحت لیسانس در
کشور را رقم میزند که این صفحه درخشانی در تاریخ داروسازی
کشور خواهد شد».
شانهساز ضمن انتقاد از برخی رفتارهای صورت گرفته از شرکتهای

داروسازی خارجی در زمان جدی شدن تحریمها ،خاطرنشان کرد:
«کمپانی رش هیچوقت ما را تنها نگذاشت ،در صورتی که سایر شرکتها
استفادههای مالی خود را میکردند و دست ما را خالی میگذاشتند».
وی از مدیران شرکت رش درخواست کرد که صرفا نگاه به بازار ایران
نداشته باشند و برای صادرات برنامهریزی کنند و ادامه داد« :صنعت
داروسازی ایران در سالهای بعد از انقالب رشد موفقی را تجربه کرد

و اگر برخی حاشیهها وجود نداشت ،ما االن یکی از بزرگترین
صادرکنندگان دارو بودیم .امروز علیرغم تمام مشکالت توانستیم
 ۹۹درصد نیاز دارویی کشور را برطرف کنیم و اینکه نتوانستیم
در حوزه صادرات موفق عمل کنیم بحث جدایی است».
شانهساز با بیان اینکه امروز در مقطعی قرار گرفتهایم که با مردم
ایران نامهربانی میشود ،گفت« :تحریمها به شکل مستقیم رفاه،
امنیت و سالمت مردم را هدف قرار میدهد که این از بعد اخالقی
و انسانی پذیرفته شده نیست .هرچند که تحریمها برای ما این
نتیجه را خواهد داشت که سرعت پیشرفت بیشتر خواهد شد».
وی تصریح کرد« :امروز در حوزه داروسازی به جایی رسیدیم که
محققین ما هر دارویی را با هر سطح از پیچیدگی وارد فهرست
دارویی دنیا میشود و اطبای ما به آن احساس نیاز کرده و وارد
فهرست رسمی داروهای کشور شود ،میتوانند ظرف مدت ۲
سال تولید کنند».
سرپرست سازمان غذا و دارو با یادآوری اینکه امسال سال رونق
تولید است ،خاطرنشان کرد« :خود مقام محترم وزارت هم از بدنه
صنعت دارویی هستند و سالها هلدینگداری و شرکتداری کردهاند
و آنچه را میگویند با احاطه کامل بیان میکنند .لذا این انتظار وجود
دارد که بحث تولید را بیش از پیش جدی بگیریم تا موانع و مشکالت
با سرعتی بیش از گذشته برداشته شود و از پتانسیلهای موجود در
تولیدکنندگان بهتر بهرهبرداری کنیم».

خروج  ۱.۵میلیارد دالر ارز از کشور به بهانه تأمین دارو
رئيس هيأت مديره سنديكاي تولیدکنندگان مواد دارویی،
شیمیایی و بستهبندي دارويي گفت« :متأسفانه در دو الی
سه ماه گذشته رقمی بالغبر  ۱.۵میلیارد دالر ارز به بهانه
تأمین دارو از کشور خارج شده است».
به گزارش سپید ،فرامرز اختراعی ،رئيس هيأت مديره
سنديكاي تولیدکنندگان مواد دارویی ،شیمیایی و بستهبندی
دارويي در گفتوگو با فارس ،در خصوص هدف از ایجاد
قرارگاه در سازمان غذا و دارو اظهار داشت« :هدف اصلی
در زمینه ایجاد قرارگاه در سازمان غذا و دارو دقت بیشتر
در زمینه واردات دارو و اولویتبندی تأمین داروهای
اساسی است ».وی افزود« :قبل از این اتفاق به بهانههای
مختلف و تصمیمات سلیقهای که توسط مدیران سابق
گرفته میشد ،حجم داروهای وارد شده به کشور از دست
خارج شده بود و متأسفانه مواد مؤثری که در داخل تولید
میشد نیز توسط عدهای بهصورت واردات تأمین میشد».
اختراعی تصریح کرد« :برخی از کارشناسان هنوز هم معتقدند
هر کسی درخواست واردات داشته باشد باید مجوزهای الزم
برای آن شخص صادر شود در صورتی که در حال حاضر کشور
در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و این موضوع اشتباه است».
رئيس هيأت مديره سنديكاي تولیدکنندگان مواد دارویی ،شیمیایی و
بستهبندی دارويي با بیان اینکه نباید ارز دولتی در اختیار شرکتهای

تولیدکننده مواد پایه دارویی و شرکت واردکننده همان ماده دارو قرار
بگیرد ،توضیح داد« :در گذشته که محدودیتهای ارزی وجود نداشت
برخی از افراد بهصورت مخفیانه اقدام به انجام این کار میکردند که
این موضوع خیانت به اقتصاد کشور بود».
اختراعی با اشاره به اینکه حوزه اختیارات رئیس سازمان غذا و

دارو بسیار گسترده است ،گفت« :در مواقعی تخلفات این
حوزه به بهانه کمبود دارو صورت میگرفت و سازمانهای
نظارتی نمیتوانستند به این تخلفات به آسانی رسیدگی کنند».
وی یکی از دالیل نظارت ضعیف بر تخلفات را غیر کارشناسی
بودن سیستمهای نظارتی دانست و عنوان کرد« :این موضوع
باعث شد تا برخی با استفاده از عناوینی نظیر افزایش ذخایر
استراتژیک ،با دالالن همراه شوند و در زمینه استاندارد و
کیفیت داروها تخلفاتی صورت گیرد».
اختراعی در ادامه گفت« :در زمینه هدر رفت ارز نیز باید
برنامهریزیهای کامل صورت گیرد متأسفانه در دو الی سه ماه
گذشته رقمی بالغبر  ۱.۵میلیارد دالر بیشتر از آنچه در صنعت
دارو الزم بود به نام دارو از کشور خارج شد .جلوگیری از
این اقدامات نیازمند درج مقررات خاصی است که بهترین
کار تشکیل قرارگاه بود که امیدوارم بتوانیم نتایج مثبتی از
این تصمیم وزیر بهداشت دریافت کنیم».
رئيس هيأت مديره سنديكاي تولیدکنندگان مواد دارویی،
شیمیایی و بستهبندی دارويي تصریح کرد« :تخلفات باعث شد تا
وزیر بهداشت نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد و وزارتخانه
را مسئول صیانت از کیفیت دارو اعالم کند ،به دلیل اینکه برخی از
افراد دارای امضاهای طالیی ،استانداردهای کیفیت دارو را رعایت
نمیکردند و تخلف صورت میگرفت».

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد

ابالغ تکالیف اعضای قرارگاه
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت« :در اولین
جلسه قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در مورد اقدامات
الزم تصمیمگیری کردیم و بالفاصله وزیر بهداشت دستور دادند
تا این تصمیمات ابالغ و اجرایی شود».
به گزارش سپید ،سیدحسین صفوی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران ،با اشاره به برگزاری اولین جلسه قرارگاه تأمین دارو
و تجهیزات پزشکی اظهار کرد« :اولین جلسه قرارگاه تأمین دارو
و تجهیزات پزشکی برای هماهنگی بین معاونتهای دارو و
تجهیزات پزشکی برگزار شد و گزارش وضعیت را خدمت به
وزیر بهداشت و اعضای قرارگاه ارائه کردیم ».مدیرکل تجهیزات
پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد« :ما در اولین جلسه در مورد
اقدامات الزم در تصمیمگیری کردیم و بالفاصله وزیر بهداشت
دستور داد این اقدامات ابالغ و اجرایی شوند و به دلیل اینکه
همه دستاندرکاران دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت
در جلسات قرارگاه حضور دارند ،تصمیمات جمعی و با در نظر
گرفتن همه شرایط گرفته و اجرایی میشوند ».صفوی بیان کرد« :در
این جلسه تکالیف هر واحد وزارت بهداشت در زمینه تأمین دارو
و تجهیزات پزشکی ابالغ و تکالیفی نیز به عهده اداره کل تجهیزات
پزشکی بهمنظور تأمین تجهیزات پزشکی گذاشته شد ».وی اظهار
کرد« :ما با معاونت علمی در حال پیگیری و عقد تفاهمنامه هستیم
و یکی از اقدامات این است که از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان
برای تأمین اولویتهای در حوزه تجهیزات پزشکی استفاده کنیم».
وی بیان کرد« :مقرر شده است تا شرکتهای دانشبنیان را برای
اخذ تأییدیه کاال کمک کنیم و شرکتهای دانشبنیان با همکاری
وزارت بهداشت به شرکتهای مشاور معرفی میشوند تا برای
تسلیم اسناد به وزارت بهداشت آماده شوند و زودتر بتوانند تأیید
و پروانه ساخت کاال را اخذ کنند ».مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی
سازمان غذا و دارو یادآوری کرد :همچنین با معاونت علمی در
زمینه حمایتهای مالی در حال بحث و بررسی هستیم و هنوز
به جمعبندی نرسیدهایم و در تالش هستیم تا بتوانیم به بهترین
نحو تسهیالت حمایتهای مالی فراهم شوند.

خودکفایی کشور در تولید
ضدعفونیکننده بیمارستانی
به همت شرکتهای دانشبنیان داخلی نسل جدید محصوالت
ضدعفونیکننده و شویندههای اختصاصی واحد  CSSDبیمارستانی
تولید شد.
به گزارش سپید ،مهدی شاهمرادیمقدم ،عضو هیئتمدیره انجمن
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران در حاشیه
بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی ایران هلث با اعالم این خبر
اظهار کرد« :این شرکت ازجمله شرکتهای دانشبنیان است که در
حال حاضر بیش از  ۲۰۰محصول در حوزههای مواد ضدعفونیکننده،
آنتیسپتیک و شویندههای صنعتی و پزشکی در کشور تولید میکند
و خوشبختانه توانسته است نیاز کشور را در زمینه مواد مورد نیاز
در بخش کنترل عفونت برطرف کند».
وی افزود« :با توجه به تحریمها بسیاری از شرکتهای تولیدکننده
تجهیزات پزشکی که مواد مصرفی تجهیزات خود را در گذشته
از کشورهای خارجی تأمین یا واردکنندههای دیگر این مواد را به
کشور وارد میکردند ،متأسفانه امکان تحقق این موضوع برای این
شرکتها ممکن نشد و در نتیجه دستگاههای مستقر این شرکتها
در واحدهای کنترل عفونت بیمارستانها به علت نبود خوراکشان
متوقف شدند؛ بنابراین یک شرکت دارویی با یک شرکت دانشبنیان،
گروه تحقیق و توسعهای مشترک تشکیل دادند تا بتوانند نیاز کشور
را به واردات این مواد مرتفع کنند».
شاهمرادیمقدم در خصوص مزیت این محصول گفت« :محصوالت
ضدعفونیکننده و شویندههای اختصاصی واحد  CSSDبیمارستانی
قب ً
ال با قیمتهای بسیار گزاف و از کشورهای آلمان ،سوئیس و
فرانسه وارد میشد ،اما در حال حاضر به همت محققان داخلی در
کشور ساخته و موجب خودکفایی کشور در این حوزه شده است.
بهعنوانمثال یک گالن  ۵لیتری حدود یکمیلیون و  ۲۰۰هزار تومان
به فروش میرسید اما محصول تولید داخل با یکسوم قیمت و حتی
با کیفیت بهتر تولید میشود ».عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان
و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی افزود« :کشورهای مختلف به دلیل
وجود تحریمها ،همکاری خود را با شرکتهای ایرانی قطع کردند؛
بنابراین چون مواد ضدعفونیکننده کاهش یافته بود ،شرکتهایی
که دستگاههای ستشوی پزشکی نیز تولید میکردند دچار مشکل
شده بودند ».وی ادامه داد« :طبق آمار موجود تا سال گذشته حدود
یک هزار و  ۸۰۰تن مواد ضدعفونیکننده وارد کشور شده است
که طبیعت ًا این واردات به شرکتهای تولیدکننده آسیب وارد میکند.
همچنین بسیاری از شرکتها نیز به اسم تولیدکننده ،کاالهای مشابه
کاالهای داخلی را از آمریکا وارد میکنند و متأسفانه هنوز از واردات
ایننوع کاالها جلوگیری نشده است ».شاهمرادیمقدم تصریح کرد:
«این شرکت دارویی دانشبنیان محصوالت خود را به کشورهایی
مانند مالزی ،عراق ،یمن ،سوریه و افغانستان صادر میکند و اکنون
به ثبت محصوالت خود در کشورهای جنوب شرقی آسیا و قارههای
اروپا و آفریقا مشغول است ،ما امیدواریم با تعدیل تحریمها و پس از
ثبت محصوالتمان بتوانیم صادراتی پایدار و گسترده داشته باشیم».
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اخبــار

جزئیات اقدام جدید وزارت بهداشت
درباره «کولونوسکوپی در مطب»
مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت درباره دستورالعمل و نحوه
انجام کولونوسکوپی در مطب که اخیرا از سوی معاونت درمان
ابالغ شده و موافقان و مخالفانی را به همراه داشته ،توضیح داد.
به گزارش سپید ،کیانوش جهانپور در گفتوگو با ایسنا ،درباره
مصوبه اخیر معاونت درمان وزارت بهداشت مبنی بر انجام
کولونوسکوپی در برخی مطبها ،گفت« :از آنجایی که بهطور
کلی آندوسکوپی و بهویژه کلونوسکوپی نیازمند نوعی آرامسازی
افراد است،باید در مراکز و مطبهایی انجام شود که از سوی
وزارت بهداشت مورد بازدید قرار گرفته ،مجوزهای مربوطه را
دریافت کرده و حداقلهای الزم را برای انجام این کار داشته باشند».
وی افزود« :طبق مصوبهای که اخیرا معاونت درمان در این زمینه
داده است ،یکی از حداقلهایی که این مطبها عالوه بر شرایط
و امکانات فیزیکی و پزشکی باید داشته باشند ،این است که
ِ
پرستاری با تجربه و آموزش دیده در حوزه
حتما یک کارشناس
بیهوشی یا یک کارشناس بیهوشی و هوشبری باید در مطب
بهویژه برای انجام کلونوسکوپی حضور داشته باشد».
جهانپور با بیان اینکه وضع چنین مقرراتی یک گام رو به جلو و
نوعی ارتقاء وضعیت در زمینه انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی
است ،ادامه داد« :قاعدتا در گذشته این اتفاق در مطبها رخ میداد،
اما کارشناس بیهوشی وجود نداشت .این درحالیست که در حال
حاضر حضور کارشناس بیهوشی در گامی رو به جلو در این
مراکز اجباری شده است .حال اگر در آینده تعداد متخصصین
بیهوشی به میزان الزم وجود داشت و یا استانداردها ارتقاء پیدا
کرد ،میتوان از این متخصصین هم در انجام کلونوسکوپی بهره
برد .حتی امروز هم اگر جایی امکان حضور متخصص بیهوشی
باشد و این متخصص در دسترس هم باشد ،متخصص بیهوشی
هم میتواند برای این اقدام در مطب بهکارگیری شود».

رئیس کل سازمان نظام پزشکی؛

خط قرمز سازمان نظام پزشکی ،تعدی و بیحرمتی به حرفه پزشکی است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی
ایران ،با تاکید بر پیگیری امور
از طریق راههای قانونی ،تصریح
کرد« :خط قرمز سازمان نظام
پزشکی ،تعدی و بی حرمتی به
حرفه پزشکی است و ما مقابل
توهین و بیاحترامی به طبیب
میایستیم».
به گزارش سپید به نقل از مهر،
محمدرضا ظفرقندی ،صبح
چهارشنبه در سومین کنگره
بینالمللی و سیامین کنگره
انجمن فیزیوتراپی ایران ،در مرکز
همایشهای برج میالد ،گفت:
«نگاه ما به جایگاه فیزیوتراپی
از آنچه هست ،باید تغییر کند.
زیرا بازتوانی بیماران بعد از عمل
جراحی ،باعث میشود آنها به
زندگی و کار باز گردند».
وی با عنوان این مطلب که نگاه
درستی به فیزیوتراپی نداریم،
افزود« :هدف همه ما در نظام
سالمت ،مردم هستند و ما باید
بتوانیم خدماتی ارائه بدهیم که
باعث ارتقای سالمت مردم و جامعه شود».
ظفرقندی با اشاره به وجود  ۷هزار فیزیوتراپیست
در کشور ،گفت« :زمانی ایده آل ما این بود که
 PHDفیزیوتراپی تربیت کنیم .اما امروز باید از
این مرحله عبور کنیم همان طور که دنیا گذر کرده
است .کشورهای همسایه ما نگاه دیگری به رشته
فیزیوتراپی دارند».
وی با تاکید بر ضرورت تربیت دکترای حرفهای
فیزیوتراپی در کشور ،افزود« :متأسفانه در این زمینه

حرفه فیزیوتراپی در نظام سالمت عقب افتاده است

عقب ماندهایم».
ظفرقندی ادامه داد« :سازمان نظام پزشکی ،شورای
عالی و کمیسیونهای مربوطه باید وارد عرصه شوند
و از طریق تعامل با وزارت بهداشت ،بتوان به
جایگاه واقعی فیزیوتراپی در نظام سالمت کشور
دست یافت».
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ،با تاکید
بر پیگیری امور از طریق راههای قانونی ،تصریح
کرد« :خط قرمز سازمان نظام پزشکی ،تعدی و بی

حرمتی به حرفه پزشکی است و ما مقابل توهین و
بیاحترامی به طبیب میایستیم».
ظفرقندی با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی به
انسجام خوبی در مقابل بیحرمتی به حرفه پزشکی
رسیده است ،افزود« :این آسیبها ،حرفه پزشکی
را از اعتماد مردم ساقط میکند و طبیعت ًا اثربخشی
خدمات کاهش پیدا کرده و همه درمانها دچار
تردید میشود».
وی همچنین بر پاالیش درونی و مقابله با حرکتهای

بیاساس در حرفه پزشکی تاکید
کرد و گفت« :انجام این کار بر
عهده انجمنهاست».
ظفرقندی در ادامه به موضوع
اقتصاد سالمت و تعرفهها اشاره
کرد و افزود« :طبیعت ًا یکی از موانع
پیش رو برای حفظ جایگاه حرفه
طبابت ،موضوع اقتصاد سالمت
است .ما انتظار داریم با افزایش
هزینهها و تورم ،رشد تعرفهها
نیز واقعی و قانونی دیده شود».
وی با عنوان این مطلب که روز به
روز دچار عقب افتادگی از اقتصاد
سالمت هستیم ،گفت« :ادامه این
روند ،باعث نزول خدمات به
مردم و بیماران خواهد شد .در
حالی که جامعه پزشکی با تمام
توان مشغول خدمت است ،اما
کمبود امکانات باعث کاهش
کیفیت در ارائه خدمات خواهد
شد».
رئیس کل سازمان نظام پزشکی
ایران ،اظهار داشت« :وقتی بیمه
تأمین اجتماعی یک سال است
مطالبات فیزیوتراپیستها و همکاران ما نداده است
و اکثر بیماران نیز تحت پوشش بیمه هستند ،چگونه
میتوان انتظار داشت که خدمات پزشکی دچار
مشکل نشود ».وی تاکید کرد« :عدم توازن در اقتصاد
سالمت ،مردم را دچار آسیب میکند».
سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره انجمن
فیزیوتراپی ایران ،در روزهای  ۲۲تا  ۲۴خرداد
 ۹۸در محل مرکز همایشهای برج میالد تهران
برگزار میشود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در کنگره جامعه جراحان ایران عنوان کرد

وی با تاکید بر اینکه کولونوسکوپی در مطبهای فوقتخصصی
گوارشی که تمایل به انجام آندوسکوپی و کلونوسکوپی داشته
باشند ،میتواند انجام شود ،گفت« :بنابراین متخصصین گوارش و
متخصصین داخلی که آموزشهای الزم را در این زمینه دیدهاند،
در صورت تمایل به انجام کولونوسکوپی میتوانند برای انجام آن
در مطبهایشان نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند».
جهانپور درباره امکان تخلف برخی مطبها و بیتوجهی به حضور
کارشناس بیهوشی بعد از اخذ مجوزها ،اظهار کرد« :مدیریت
نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور چه
به صورت دورهای و چه به صورت َرندم و تصادفی از مطبها
سرکشی دارند وگزارشهای بازرسی درباره آنها تنظیم میشود.
قاعدتا مانند بسیاری از جاهایی که مسئول فنی در واحدهای
تشخیصی -درمانی حضور دارد ،در این زمینه هم اگر تخلفی
وجود داشته باشد ،قطعا بررسی کرده و با آن برخورد میکنیم».

از بین  ۴۴هزار اثر؛

 ۳۳۰۰فیلم در دهمین جشنواره
«سیمرغ» ثبتنام کردند
از بین  ۴۴هزار اثر رسیده به دبیرخانه دهمین جشنواره بینالمللی
«سیمرغ» ۳۳۰۰ ،اثر در بخش فیلم برای شرکت در این جشنواره
ثبتنام کردهاند.
به گزارش سپید ،از میان تمام آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره
 ۳۳۰۰اثر برای حضور در این دوره از جشنواره آثار خود را در
بخش فیلم به ثبت رساندهاند .براساس این گزارش ،در رشتههای
فیلم کوتاه  ۲۶۱۹اثر ،مستند  ۱۱۴اثر ،فیلمنامه نویسی  ۳۲۴اثر،
تیزر و نماهنگ  ۹۵اثر و پویانمایی  ۱۴۸عنوان اثر در بخش فیلم
ثبتنام و در این دوره از جشنواره با یکدیگر به رقابت میپردازند.
همچنین این آثار در بخشهای مختلف جشنواره به ثبت رسیدهاند.
در بخش آزاد ویژه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شرکت
کنندگان در  ۵رشته فیلم کوتاه داستانی ،فیلم مستند ،تیزر و نماهنگ،
پویانمایی و فیلمنامهنویسی آثار خود را به ثبت رساندهاند .در
بخش کارکنان ،اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و
جامعه پزشکی در رشتههای فیلم کوتاه داستانی ،مستند و فیلمنامه
نویسی و همچنین در بخش فرهنگ سالمت ویژه دانشجویان
دانشگاههای سراسر کشور عالقمندان تنها در رشتههای فیلم
مستند و فیلمنامهنویسی شرکت کردهاند.
بنابر اعالم وبدا ،جشنواره بینالمللی «سیمرغ» با شعار «سالم
زیستن ،هنر است» در پنج بخش تئاتر ،فیلم ،ادبی ،هنرهای
تجسمی و موسیقی ،تابستان امسال در شهر تهران برگزار میشود.

فیکس پیمنت (حقوق ثابت) ،پیشنهاد جامعه پرستاری برای نظام سالمت
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در سی و چهارمین
کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران با اشاره مشکالت نظام
پرداخت در وزارت بهداشت گفت« :هر یک از روشهای
پرداختی دارای مزایا و معایب متعددی است اما برای
ایجاد عدالت در بین کادر درمان ،جامعه پرستاری نظام
پرداخت فیکس پیمنت را پیشنهاد میکند که مهمترین
ک است».
اثر آن قطع ارتباط مالی بین بیمار با پزش 
به گزارش سپید ،اصغر دالوندی در سی و چهارمین
کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران با اشاره به نامهای
که توسط جمعی از پزشکان متخصص بیمارستانهای
تابعه دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص خرید
خدمت نوشته شده بود ،گفت« :در این نامه عنوان شده
که خرید خدمت مستلزم تنظیم قرارداد عادالنه بین
خریدار خدمت و ارائه دهنده خدمت بصورتی است
که در قرارداد عوض و معوض بطور شفاف معلوم
باشد و شرایط فسخ برای هر دو طرف بصورت واضح
قید گردد و از صورت یک تعهدنامه یکطرفه و مبهم خارج و متضامن
حقوق دو طرف باشد ،گفت« :در این نامه عنوان شده که دستورالعمل
پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان بیمارستانهای وابسته به دانشگاهها که
بازطراحی حین اجرای برنامه خدمات جامع و همگانی سالمت و کتاب
ارزش نسبی خدمات میباشد واجد مولفههایی است که پرداخت مبتنی
بر عملکرد پزشکان را به فرایندی غیرشفاف و مبهم تبدیل نموده است».
وی با بیان این که برای رفع این مشکل پیشنهاداتی میتوان ارائه کرد:
«تعدیل ارزش نسبی خدمات جهت برقراری عدالت بین رشتهای ،جایگزینی
قراردادهای عادالنه و شفاف بجای تعهدنامههای فعلی و رفع ایرادات
حقوقی تعهدنامههای سه گانه "پزشک ماندگار"" ،پزشک مقیم بیمارستان"
و "ارتقای کیفیت ویزیت پزشکان" ،رعایت حقوق پزشکان از لحاظ اختیار
کار انتفاعی خارج از ساعات قانون کار که میتواند باعث کاهش بار مالی
روی سیستم دولتی و افزایش انگیزه و اشتیاق در متخصصین برای رفتن
به اقصی نقاط کشور جهت ارائه خدمات مورد نیاز شود».
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان این که نظام پرداخت وزارت
بهداشت ،تنها منافع گروه خاصی را درنظر گرفته است و پزشکان از دیر
باز تا کنون ،گروههای پرستاری و پیراپزشکی را در وزارت بهداشت به
نام همکار یا ارائه دهنده خدمت به رسمیت نمیشناسند ،اظهار داشت:
«در نظام پرداخت عم ً
ال جامعه پرستاری مورد توجه قرار نمیگیرد ،وزارت
بهداشت در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای خود بهجز پزشکان ،جامعه
پرستاری و دیگر گروههای خدمتگذار را به عنوان همکار و عضوی از
تیم سالمت نمیشناسد و تنها از روی تعارفات نام جامعه پرستاری را در
کنار نام پزشکان عنوان میکنند تا هیجانات را کاهش دهند».
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بررسی طرح سرانه اظهار داشت« :در
طرح سرانه به ازای تعداد افراد تحت پوشش سرانه پرداخت میشود .مث ً
ال
به ازای هر نفر تحت پوشش پزشک خانواده به وی پرداخت ثابتی انجام

میگردد .در قبال این پرداخت وی موظف به ارائه خدمات پیشگیری،
درمانی و توانبخشی بر اساس بسته خدمتی مورد توافق است و چون
معموالً هزینههای درمان برای خود ارائهکننده خدمت نیز باالتر است
توجه وی به پیشگیری نیز بیشتر خواهد بود .این روش معموالً با کاهش
هزینه در کل همراه است ».وی با بیان این که در طرح سرانه از دریافتی
ارائهکننده خدمت کاسته نمیشود بلکه حتی ممکن است پرداخت به
وی افزایش یابد ،تاکید کرد« :این طرح باعث ایجاد انگیزه برای ارائه
خدمات پیشگیری ،زمینهسازی برای نظام ارجاع و سطحبندی خدمات،
حذف انگیزه اقتصادی برای ارائه بیشازحد خدمات و ایجاد انگیزه برای
خدمات هزینه اثربخش ،با توجه به تجمیع بیماران و افراد سالم و ارائه
سرانه ثابت برای همه آنها نوعی تجمیع ریسک رخ میدهد و همچنین
ممکن است کیفیت خدمات افت نماید .برای جلوگیری از این امر میتوان
این امکان را قرارداد که بیمار بتواند هر  3ماه پزشک خانواده خود را
عوض کند .روش پرداخت سرانه برای طرح پزشک خانواده در ایران در
نظر گرفتهشده است».
حقوق ثابت ،بهترین روش پرداخت
دالوندی با اشاره به این که روش فیکس پیمنت یا پرداخت حقوق به
ازای ساعات مشخص کار ،بهترین روش برای پرداخت در نظام سالمت
است ،تصریح کرد« :دولت میتواند همراه با تورم ساالنه افزایش حقوق
متناسب با آن را در نظر بگیرد ما در کلیه امور خدمات پزشکی به دو عنصر
اساسی کار سنجی عمومی وتخصصیو زمان سنجی باید بها دهیم .هیچ
دیسیپلینی مقدم بر دیگری در تیم سالمت نیست و هر کدام ارزشهای
خاص خود را دارند ».وی مبنای پرداخت حقوق ثابت را بر مبنای زمان
دانست و اظهار داشت« :در این روش مبلغ پرداختی بر اساس دوره زمانی
(هفتگی یا ماهانه) در نظر میگیرند».

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه عمده انتقاد
به این روش فقدان اثر انگیزشی آن برای ارائهکنندگان
خدمات است ،افزود« :در این روش بین افراد پرتالش
و کم تالش در دریافت حقوق تفاوت معناداری وجود
ندارد .انجام کار به میزان بسیار محدود توسط درمانگران،
کمیت و کیفیت پایین خدمات ،طوالنی شدن زمان
ویزیت برای هر بیمارکه البته با تعیین استانداردها و
پروتکلهای بهداشتی درمانی مثل حداقل ویزیت،تعداد
عملها و .....میتوان آنها را مرتفع نمود از دیگر آثار
این روش به شمار میرود».وی فواید روش فیکس
پیمنت را اینگونه برشمرد« :مهمترین اثر نظام پرداخت
فیکس پیمنت ،قطع ارتباط مالی بیمار با پزشک معالج
است که کاهش انگیزههای مالی در پزشک ایجاد میکند
و پزشک مدت زمان بیشتری برای معاینات در نظر
گرفته و همچنین پزشک عدم تمایل به ویزیت بیماران
بیشتر در مدت زمان کمتر میکند ».دالوندی خاطرنشان
کرد« :با روش فیکس پیمنتتمایل به ارائه تقاضاهای القایی از بین رفته
و پزشکان دقت بیشتری در ویزیتهای میکنند بنابراین کیفیت خدمات
درمانی افزایش پیدا کرده و نگاه کاال محورانه و ابزاری به بیمار از بین
رفت ه به منشور حقوق بیماران احترام گذاشته میشود».
وی با بیان این که فیکس پیمنت کردن حقوق و مزایا باعث افزایش منابع
مالی وزارت بهداشت میشود ،یادآور شد« :با اجرای این طرح امکان
اجرای گایدالینها و پروتکلهای درمانی در جهت استاندارد سازی
خدمات پزشکی و پرستاری انجام خواهد شد و زیرمیزیها و فساد موجود
ت شأن جامعه پزشکی با حذف تعرفهها
کاهش یافته و افزایش و بازگش 
به همراه خواهد داشت ».رئیس کل سازمان نظام پرستاری با تاکید بر این
که با فیکس پیمنت کردن حقوق و مزایا میتوان از خدمات موثر سایر
تیم سالمت ،نه صرفا در امد به تبع پزشک بهرهمند شد ،گفت« :قرار دادن
حقوق متوسط کشوری بهعنوان پایه پرداخت وایجاد ضرایب به تبع آن و
افزایش انگیزههای انترنها ،رزیدنتها و خاصه پرستاران جهت مشارکت
بیشتر ،ایجاد عدالت در پرداخت بر اساس سطح تحصیل  ،ارزش نسبی
کار و سنجش آن در طیف زمانی مشخص میتواند از مزایای فیکس
پیمنت کردن حقوق و مزایا باشد ».وی با اشاره به این که فیکس پیمنت
کردن حقوق باعث توجه جدیتر به آموزش در علوم پزشکی عمومی
و پرستاری کارشناسی و امکان انتزاع مجدد درمان از آموزش شود،
خاطر نشان کرد« :این مهمهمچنین میتواند باعث تقویت و بازتعریف
و پوشش بیمهای مناسب ،توجه به بیماران کم بضاعت در بخشهای
آموزشی و جبران بخشی از هزینه خدمات آنها ،حفظ پایداری پزشکان با
ضریبهای استانی خاص ،امکانپذیری حضور پزشکان و پرستاران در
سطوح اول و سوم سالمت و بولد نکردن درمان صرف در نظام سالمت،
استقالل حرفهای و رضایت شغلی و فرصت ایجاد انتخاب به بیماران
در بخشهای آموزشی و غیرآموزشی شود».
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خبــر

سالی  3هزار بیمار به جمع بیماران دیالیزی افزوده میشود
رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریهای وزارت بهداشت با بیان اینکه سالی  ۳هزار بیمار به جمع بیماران دیالیزی کشور افزوده
میشود ،گفت« :روزانه  ۱6هزار دیالیز در کشور انجام میشود که هزینههای سنگینی بر کشورمان تحمیل میکند».
به گزارش «سالمت» ،مهدی شادنوش با اشاره به اینکه دیالیز در کشور روبه گسترش است ،توضیح داد« :به دلیل رعایت نکردن
برخی موارد تغذیهای و تغییر شیوه زندگی ما شاهد بروز بیماریهای دیابت و قندخون هستیم که این دو عامل دلیل اصلی برای

فینال جام حذفی
آینه یک بحران اجتماعی
اتفاقات حیرتانگیز فینال جام
حذفی ،برگ زرین دیگری از
رسول
بهروش
افتخارات فوتبال ایران بود؛
فوتبالی که  ۳6سال پیش داربی
 ۱۳۰هزار نفری تهران را در حضور تماشاگرانی که
تا لب خط نشسته بودند برگزار کرد و خون هم از
دماغ کسی پایین نیامد اما حاال در برگزاری سادهترین
مسابقاتش وا مانده است؛ بازیهای حساس لیگ هر
کدام یک داستان دارند ،سرنوشت سوپرجام سال
گذشته به دادگاه عالی ورزش در سوئیس کشیده
شده ،سرنوشت سوپرجام فصل بعد با دبل کردن
پرسپولیسمجهولباقیمانده،نیمهنهاییجامحذفی
به یک جنگ داخلی تمامعیار تبدیل شد که از آن
فقط چشمهای کورشده و ماشینهای سوخته به جا
ماند ،این هم حکایت فینال که برشی گویا و بینقص
از عمق سوءمدیریت حاکم بر فوتبال ایران بود».
داستان فینال را دیگر همه میدانید .قرار بود زمینی
بیطرف برای برگزاری بازی نهایی جام حذفی
فوتبال بین تیمهای پرسپولیس و داماش انتخاب
شود که بعد از بررسیهای مختلف قرعه به نام اهواز
و ورزشگاه  ۳۰هزار نفری اختصاصی فوالد افتاد.
در این سالها هر بار پرسپولیس به اهواز رفته ،با
استقبال سیل عظیم هوادارانش مواجه شده و کامال
قابلپیشبینی بود که گنجایش محدود ورزشگاه
فوالد کفاف این اشتیاق را ندهد اما طبق معمول
سهلانگاریوبیدرایتیمسووالنباعثغفلتازاین
گزاره بدیهی شد ،درنتیجه هزاران هوادار پرسپولیس
از ساعت یک ظهر برای تماشای مسابقهای که قرار
بود  ۹شب شروع شود به ورزشگاه هجوم بردند و
به سرعت همه سکوها را اشغال کردند .به روایت
ناظران ،حدود  ۴۰هزار پرسپولیسی در همه نقاط
ورزشگاه اعم از صندلیها ،راهروها ،کنار نردهها
و حتی روی سقف جا گرفتند و نزدیک به ۱۰
هزار نفر هم بیرون ورزشگاه ماندند که از این بین،
 ۳۰۰نفر هوادار داماش بودند .مدیران این باشگاه
هم به درستی اعالم کردند تا زمانی که این ۳۰۰
مسافر سختیکشیده رشتی وارد ورزشگاه نشوند،
بازی را آغاز نمیکنند .سازمان لیگ و مسووالن
بیکفایتش که با گرفتاری عجیبی مواجه شده
بودند ،از کاپیتان و دروازهبان پرسپولیس خواهش
کردند از مردم بخواهند به اندازه  ۳۰۰نفر برای
داماشیها جا باز کنند اما طبیعی بود که کسی این
خواسته را قبول نکند .چطور ممکن است آدمی که
شاید از راه دور آمده ،برای تهیه بلیت کلی مرارت
تحمل کرده و  ۸ساعت بدون هیچ امکاناتی روی
یک صندلی داغ نشسته ،حاضر باشد ورزشگاه را
ترک کند تا بازی شروع شود؟ نتیجه این بلبشوی
مدیریتی ،شد  ۲/۵ساعت بالتکلیفی؛ آخرش هم
به مردم گفتند بازی لغو شده تا بخشی از آنها با
عصبانیت و ناامیدی ورزشگاه را ترک کنند ،سپس
داماشیها روی سکو آمدند و بازی آغاز شد .شاید
اگر انگلیسیها میدانستند روزی قرار است فوتبال
در ایران با چنین قواعد حیرتانگیزی برگزار شود،
هیچوقت آن را اختراع نمیکردند!
به نحوه برخورد با تماشاگرانی که هر هفته برای
تماشای یک مسابقه فوتبال راهی ورزشگاههای
مختلف کشور میشوند و هزاران داستان را پشت
سر میگذارند ،نگاه کنید؛ تحقیر میشوند ،آزار
میبینند ،عذاب میکشند ،کور میشوند ،زخم
برمیدارند ،بالتکلیف میمانند و بعد ما از آنها
انتظار داریم متین و استاندارد رفتار کنند .آیا چنین
چیزی ممکن است؟ اولین تصاویری که پیش از
ظهر همین بازی فینال از اهواز مخابره شد ،مردانی
را نشان میداد که در سنین مختلف از نردههای
جلوی گیت بلیتفروشی آویزان شده بودند تا هر
طور شده یک بلیت بخرند؛ یعنی هم پول بدهند
و هم زهر حقارت را در عمیقترین الیههای
وجودشان بچشند .وقتی شما یک انسان امروزی
را وا میدارید برای سادهترین کار دنیا؛ یعنی تهیه
یک قطعه بلیت ،از سر و کول همنوعانش باال برود
و تن به هر ذلتی بدهد ،دیگر چیزی از شخصیت
و روان او باقی نمیماند که قرار باشد در بزنگاهها
به فریادش برسد .در گزارش تلویزیونی پخششده
از بلیتفروشی قبل از بازی ،پدری مقابل چشم
پسرانش به دوربین صداوسیما میگفت« :با خفت
بلیت خریدم ».او کلمه «خفت» را با غلیظترین
شکل ممکن ادا میکرد؛ غلظتی که نشان از لگدکوب
شخصیت یک انسان داشت .درد ما این است که
شخصیت آدمها را لگدکوب میکنیم و بعد توقع
داریم مدرن و متمدنانه رفتار کنند .زهی خیال
باطل؛ جو کاشتهاید و گندم میخواهید؟!
منبع :هفتهنامه سالمت

ابتال به بیماری کلیه و دیالیز است ».وی تصریح کرد« :هزینه هر بار دیالیز  ۵۰۰هزار تومان است ،بهطوریکه ما روزانه  ۱6هزار دیالیز
در کشور انجام میدهیم که قطعا هزینههای بسیار گزافی به همراه دارد ».شادنوش ادامه داد« :هیچ منبع مالی امکان حمایت برای
کاهش هزینه این بیماران را ندارد و باید به سمت انجام روشهای جایگزین حرکت کنیم که نمونه آن دیالیز صفاقی و پیوند کلیه
است که در این زمینه در کشور گامهای بلندی برداشته شده است ».وی بر ضرورت اهدای عضو بهعنوان اهدای زندگی تاکید کرد:
«روزانه  ۷تا  ۱۰نفر از فهرست انتظار اهدای عضو خارج میشوند و از دنیا میروند ،درحالیکه بهراحتی میتوانیم با آگاهسازی و
فرهنگسازی با اهدای عضو به بیماران چشمانتظار کمک کنیم».

گفتوگو با یک قربانی و یک روانشناس درباره وضعیت قربانیان اسیدپاشی

تنها یک گام تا جرم شدن اسیدپاشی مانده
باالخره «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و
حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن» در روزهای
علیاکبر
ابراهیمی
پایانی اردیبهشتماه تصویب شد و موجی از
امیدها را برای احقاق حقوق آسیبدیدگان ناشی
از اسیدپاشی ایجاد کرد .طرحی که تا تبدیلشدن به قانون و تایید
نهایی توسط شورای نگهبان فقط یک گام دیگر باقیمانده است.

 :خانم ابراهیمی! بعد از اسیدپاشی
چه اقدامات درمانی انجام دادید و هزینههای
آن را چگونه تامین میکنید؟
بعد از اسیدپاشی  ۳۴عمل جراحی بزرگ
کردم و متاسفانه یک چشم و یک گوشم را
از دست دادم .برای هزینههای عمل هم باید
ابتدا مبلغ را پرداخت کنیم و بعد از ترخیص
دولت هزینهها را به ما میدهد .البته نگرانی ما
این است که اگر دیه را بدهند دیگر هزینههای
درمان را پرداخت نکنند و حمایت درمانی
هرچند اندک قطع شود.
 :آیا برای درمان به خارج از کشور
هم رفتهاید؟
تا امروز همه اقدامات درمانی را در ایران انجام
دادهام و به نظرم اینجا بهترین جا برای درمان
من است .البته به دلیل اینکه در کشورهای
مطرح در حوزه درمان اسیدپاشی وجود ندارد،
وقتی پرسیدیم گفتند که اگر بروم مانند یک
مورد آزمایشگاهی با من برخورد خواهد شد.
به همین دلیل منصرف شدم.
 :وکیلی برای پیگیری پرونده
داشتید؟
نه ،هیچوقت وکیلی برای پیگیری پرونده
نگرفتم .البته یک نفر برای پیگیری پرونده
اعالم آمادگی کرده بود که بعد از مدتی و به
دالیل نامعلوم از ادامه پیگیری پرونده منصرف
شد بنابراین خودم تا امروز دنبال کارها بودم.
آنچه که برای من جالب است برخورد با این
جنایت است زیرا بهراحتی عنوان میشود که
یک حادثه زنجیرهای بوده و باالخره روزی
به نتیجه خواهد رسید و مظنون پیدا خواهد
شد ولی تاکنون جواب قانعکننده و درستی
از طرف نمایندگان مجلس ،پلیس و دادگاه
نگرفتهام ،حتی روزهای اول به ما اعالم کردند
دیه شما پرداخت خواهد شد ولی تا امروز
هیچ پولی داده نشده است.
 :از ازدواج و زندگی مشترکتان
برای ما بگویید.
قبل از اینکه این اتفاق بیفتد عقد کرده بودیم و
بعدازچندعملجراحیتصمیمگرفتیمازدواج
کنیم و خدا را شکر این اتفاق افتاد و امروز مثل
همه مردم سرکار میروم و زندگی مشترک و
همسرمرادارم.البتهآنچهکهزیباییاینزندگی

به گزارش «سالمت» ،بر اساس مواد الیحه «تشدید مجازات
اسیدپاشی» ،این عمل یک عنوان مجرمانه مستقل پیدا کرده و
مجازات آن با موارد دیگر جرم متفاوت خواهد بود .همچنین به
دلیل اینکه برای این عمل یک عنوان مجرمانه سنگین در نظر گرفته
شده ،باید هزینههای فرد آسیبدیده اعم از هزینههای درمانی و
دیه توسط فرد مرتکب پرداخت شود .حال برای اطالع از وضعیت

مشترک را برای من دوچندان کرد باوری بود
که همسرم بعد از این اتفاق داشت؛ اینکه من
همان فردی هستم که قبل از این حادثه بودم
و مرا پذیرفت و من هم تمام تالشم را کردهام
تا همسری خوب برای شریک زندگیام باشم.
 :از تالشهایی که برای تصویب
قانون حمایت از قربانیان اسیدپاشی کردید،
بگویید.
خوشبختانه این اتفاق خوب بعد از  ۲/۵سال
به نتیجه رسید .من در طول این مدت به دلیل
دور بودن از تهران (ساکن اصفهان هستم)
سفرهای زیادی به تهران داشتم و با کمک
تعدادی از نمایندگان مجلس مانند خانمها
طیبه سیاوشی و پروانه سلحشوری طرح به
کمیسیون حقوقی مجلس برده شد و بعد از
دوندگیهای زیادی به صحن مجلس رفت.
در طول این مدت همه تالش ما این بود که
این پیام را به همه برسانیم که در این زمینه
قانون کم است و باید حمایت از بزهدیدگان
در صدر حمایتها قرار گیرد و خریدوفروش
اسیدمحدودشودکهامیدواریمدرآیندهنزدیک
شاهد اجرای قانون باشیم.

 :خانم دکتر علیبیگی! اسیدپاشی
چه مشکالتی برای فرد ایجاد میکند؟
فردی که تحت تاثیر یک رویداد آسیبزا و
عامل تهدیدکننده حیات مانند اسیدپاشی قرار
میگیرد ممکن است مشکالت روانشناختی
متعددی از خود بروز دهد .درواقع زمانی که
رویدادی بهشدت تهدیدکننده است ممکن
است اثر منفی متعددی چه از جهت جسمی و
چهازجهتروانشناختیبرایفردداشتهباشد.
از لحاظ روانشناختی ،شایعترین اختاللی
که به دنبال این مشکل برای فرد به وجود
میآید ممکن است اختالل استرس پس از
سانحه یا همان ( )PTSDباشد .این اختالل
شامل تجدید خاطرات مزاحمی است که به
دنبال رویداد اسیدپاشی برای فرد رخ میدهد.
این حادثه ممکن است به شکل مرور مکرر
خاطرات حادثه یا به شکل کابوسها یا
فلشبکهایی باشد که فرد گاهی خود را
مجدد در آن وضعیت آسیبزا احساس
میکند و به دنبال این عالئم فرد از هر مکان
یا عالمتی که مرتبط با حادثه باشد ،اجتناب
میکند .برای مثال خیابانی که در روز حادثه

اسامی استانهای پرخطر سرطان اعالم شد
معاون تحقیقات وزیر بهداشت پرخطرترین
استانهای کشور در  ۱۰سرطان شایع را معرفی کرد.
به گزارش «سالمت» ،رضا ملکزاده با اشاره به
اینکه تازهترین آمار ثبتشده موارد جدید بروز
سرطان ،تحت «نظام ثبت سرطان ایران» ،مربوط به
سال ( ۱۳۹۴دومین سال ثبت سرطان با پوشش ۷۷
میلیون و  ۵۳۹هزارنفری در  ۳۰استان) است ،گفت:
«به دنبال ایجاد شبکه ملی ثبت سرطان در ایران،
نخستین نتایج گزارش ثبت سرطان در کشور که
مربوط به آمار ثبتشده سرطانها در سال  ۹۳بوده،
پس از تجزیه و آنالیز دادهها ،طی سال گذشته نهایی
و اعالم شد و امروز شاهد اعالم نتایج دومین گزارش
آن هستیم ».مجری بزرگترین مطالعه کوهورت
خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران از بروز ۱۰۸
هزار و  ۷۹۸مورد جدید سرطان در ایران شامل
 ۵۸هزار و  ۹۲مرد ( ۵۳/۳۹درصد) و  ۵۰هزار
و  ۷۰6زن (۴6/6درصد) در سال  ۹۴خبر داد و
افزود« :این رقم در سال پیش از آن ۱۱۲ ،هزار مورد
شامل  6۰هزار و  ۵۳/۹( ۴۳۲درصد) مرد و ۵۱
هزار و ۴6/۱( 6۲۸درصد) زن بوده است ».به گفته

ملکزاده ،شمار سرطانهای بروزیافته بر اساس نرخ
استانداردشده سنی در هر دو جنس کل کشور طی
سال  ،۹۴شامل  ۱۴۹/۷۴مورد در هر  ۱۰۰هزار نفر
(حدود  ۱۵6/۵۹مرد از هر  ۱۰۰هزار و ۱۳۴/۴۳
زن از هر  ۱۰۰هزار) بوده است.
وی شایعترین سرطانها در ایران را بر اساس آخرین
آمار بروز استانداردشده سنی آنها در سال  ۹۴شامل
سرطان پستان با  ،۳۲/۹سرطان پروستات با ،۱6/۹۳
سرطان پوست (غیرمالنوم) با  ،۱۴/6۸سرطان معده
با  ۱۳/۷۰و سرطان روده بزرگ با  ۱۳/۳۱در هر
 ۱۰۰هزار نفر برشمرد.
رئیس پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،سرطان معده با  ۱۷/۷۴درصد،
پوست غیرمالنوم با ۱۷/۴۹درصد ،پروستات با
۱6/۹۳درصد ،روده بزرگ با  ۱۴/۱۳درصد و مثانه
با  ۱۲/۵6در هر  ۱۰۰هزار نفر را شایعترین سرطانها
میان مردان ایران برشمرد و ادامه داد« :سرطان معده
شایعترین بدخیمی در جمعیت مردان ایرانی است،
بهطوریکه در سال  6 ،۹۴هزار و  ۵۳۷نفربه سرطان
معده مبتال شدند ».ملکزاده سرطانهای پستان با

زندگی یکی از قربانیان اسیدپاشی سراغ مرضیه ابراهیمی ،دختر
جوان اصفهانی که چند سال پیش مورد حمله قرار گرفت ،رفتهایم
و با دکتر ندا علیبیگی ،روانشناس بالینی و عضو هیاتعلمی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز درباره مشکالتی که برای
این افراد در زندگی روزمره به وجود میآید ،گفتوگو کردهایم
که در ادامه آن را میخوانید.

در آن رفتوآمد کرده یا حتی مکانی که در
آن روز بوده یا لباسی که در آن لحظه پوشیده
بوده .در اختالل استرس پس از سانحه عالئم
دیگری مانند برانگیختگی مداوم نیز تجربه
میشود .در این حالت فرد همیشه این انتظار
را دارد که اتفاق مجددی برای او بیفتد که
این عالمت تجربه حاالتی مانند خشم مزمن،
بیخوابی و حس مداوم در خطر بودن را به
دنبال خواهد داشت بنابراین تصور اینکه فرد
خود را دائم در معرض خطر ببیند نوعی حس
بدبینی درپی خواهد داشت و تمام الگوهای
رفتاری او را تحت تاثیر قرار میدهد .اختالل
استرس پس از سانحه یا ( )PTSDشایعترین
اختاللی است که ممکن است بعد از وقوع
این حادثه برای فرد به وجود بیاید ولی در
بلندمدت عالئمی مانند افسردگی یا حتی
مشکالت مرتبط با جسم ممکن است برای
فرد قربانی ایجاد شود.
 :فرد چقدر میتواند با ظاهر جدید
خود کنار بیاید؟
طبیعتا مواجهه با چهرهای که از بین رفته و
آسیب جدی به آن وارد شده ،کار بسیار

 ۳۲/۹درصد ،روده بزرگ با  ۱۱/۷۰درصد ،پوست
(غیرمالنوم) با  ۱۰/۸۵درصد ،معده با  ۸/6۷درصد
و تیروئید با  ۷/۳۱درصد را  ۵سرطان شایع بین
زنان ایرانی اعالم کرد و گفت« :در سال ۱۲ ،۹۴
هزار و  ۵۸۸زن ایرانی به سرطان پستان مبتال شدند».
معاون تحقیقات وزیر بهداشت با استناد به نتایج
نخستین سال اجرای ثبت سرطان مبتنی بر کل
جمعیت ایران (سال  )۹۳پرخطرترین استانهای
کشور در بروز  ۱۰نوع سرطان شایع مردان و زنان
را اعالم کرد و با بیان اینکه نتایج سال  ۹۴نیز پس
از آنالیز دادهها ،بهزودی اعالم خواهد شد ،افزود:
«بین جمعیت مردان ایران در سرطان معده استانهای
اردبیل ،زنجان ،خراسان شمالی؛ در سرطان پروستات
استانهای یزد ،فارس ،تهران؛ در سرطان روده بزرگ
استانهای سمنان ،تهران و یزد؛ در سرطان مثانه
استانهایکرمان،یزد،آذربایجانغربی؛درسرطانریه
استانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،کرمان؛
در سرطان خون استانهای اصفهان ،یزد ،کرمانشاه؛
در سرطان سیستم عصبی استانهای آذربایجان غربی،
یزد ،زنجان؛ در سرطان مری استانهای زنجان،
خراسان شمالی ،گلستان؛ در سرطان غدد لنفاوی
استانهای یزد ،خوزستان ،کرمانشاه و در سرطان
حنجره استانهای خراسان شمالی ،کرمان ،خراسان

سختی است .یکی از مشکالتی که در این
مسیر وجود دارد این است که فرد بخواهد
به هر طریق ممکن چهره خود را به حالت
سابق برگرداند که در اغلب مواقع این امکان
وجود ندارد ،حتی ممکن است فرد
جراحیهای متعدد انجام دهد و تمام تالش
خود را برای بازگشت به حالت سابق بکند
ولی این احتمال در اغلب مواقع نادر و ضعیف
است .این پیشنهاد را میتوان به فرد کرد که
بهجای انجام دادن اعمال جراحی متعدد که
خود آن موجب بروز ناامیدیهایی در او
میشود ،از همان ابتدا با یک جراح مشخص
در ارتباط باشد و با پیشنهاد متخصص و با
در نظر گرفتن احتماالت بهبود دست به عمل
جراحی زیبایی بزند و خود فرد پیشنهادهای
متعدد جراحی را مطرح نکند و این اطمینان
و اجازه را به پزشک متخصص و معتمد
خود بدهد تا در صورت نیاز و لزوم عملی
را انجام دهد تا نتیجه عمل برای فرد
رضایتبخش باشد .در این موقعیت بودن
افراد دیگر و داشتن نظام حمایتی خوب
میتواند به فرد کمک کند اثر این رویداد
آسیبزا تا حد امکان تعدیل شود بنابراین
دریافت حمایت خوب از ناحیه دیگران
میتواند مایه دلگرمی برای فرد آسیبدیده
شودودرطولدورهبهبودجراحاتافسردگی
و مشکالت ناشی از بیماری را برای فرد
تقلیل دهد .بحث دیگری که غیر از حمایت
مهم است ،نگرش خود فرد است؛ یعنی اینکه
فرد خود بتواند حسی را در زندگیاش به
وجود بیاورد که بهجای اینکه نقشی مستاصل
و درمانده به خود بگیرد و این تصور را داشته
باشد که دیگر انگیزهای در زندگی ندارد و
نمیتواند کار بکند ،رویکردی توأم با چالش
داشته باشد .به این معنا که فرد حس تعهد
به زندگی در خود به وجود بیاورد و به
زندگی خود هدف بدهد بنابراین فرد نباید
تماشاگر صرف باشد و بهجای اینکه احساس
کند درمانده است و کنترل زندگی خود را
ندارد،احساسمسوولیتداشتهباشدوبهترین
اقدامی را که برای بهبود چهره خود میتواند
انجام دهد ،در زمان مناسب و توسط فرد
متخصص انجام دهد.

جنوبی ،استانهای دارای رتبه اول تا سوم (پرخطر)
هستند ».ملکزاده  ۳استان یزد ،زنجان و آذربایجان
غربی را استانهای پیشتاز در کل  ۱۰سرطان شایع
مردان معرفی کرد .وی سپس استانهای دارای رتبه
اول تا سوم  ۱۰سرطان شایع زنان ایران را در سرطان
پستان استانهای تهران ،یزد ،سمنان؛ در سرطان روده
بزرگ استانهای سمنان ،تهران ،یزد؛ در سرطان
معده استانهای اردبیل ،زنجان ،آذربایجان شرقی
و آذربایجان غربی؛ در سرطان تیروئید استانهای
کهگیلویه و بویراحمد ،یزد ،چهارمحال و بختیاری؛
در سرطان خون استانهای اصفهان ،یزد ،اردبیل؛
در سرطان ریه استانهای بوشهر ،آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی؛ در سرطان سیستم عصبی
استانهای یزد ،زنجان ،آذربایجان غربی؛ در سرطان
مری استانهای زنجان ،خراسان شمالی ،گلستان؛
در سرطان تخمدان استانهای یزد ،تهران و سمنان
و در سرطان رحم استانهای زنجان ،یزد و تهران
را معرفی کرد.
به گفته معاون وزیر بهداشت ،استانهای یزد ،خراسان
رضوی و اصفهان دارای بیشترین موارد بروز ۱۰
سرطان شایع زنان ایران هستند .همچنین بیشترین
موارد بروز انواع سرطان در ایران ،در گروه سنی
 ۷۵تا  ۸۵سال دیده میشود.
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دکتر بهنام اوحدی ،روانپزشک ،قتل میترا استاد را از منظر روانشناسی بررسی میکند

چراقتـــل؟

چهعاملیباعثشدمحمدعلینجفی
با کارنامه درخشان به مرحلهای برسد
مرجان
که نتواند خشم خود را مهار کند و
یشایایی
انسانی را بکشد؟ بدون آنکه بخواهیم
ابتدا و در حد اطالعات فعلی قضاوتی داشته باشیم،
برای درک بهتر موضوع از نگاه روانشناختی پای
صحبت دکتر بهنام اوحدی ،روانپزشک ،نشستیم.
 :آقای دکتر! حتما درباره قتل همسر دوم
آقای محمدعلی نجفی شنیدهاید .مایلم نظرتان را بدانم.
به طور كلی ،قتل به  2نوع تقسيم میشود؛ يكی قتل
عمد و ازپيشبرنامهريزیشده و ديگری قتل غيرعمد
و تكانشی و تصادفی .قتلی كه آقای نجفی انجام داده،
براساس گفتههای خودش از گروه دوم؛ يعنی تكانشی و
برنامهريزینشده بوده .به نظر میرسد مقتول در ماههای
اخير به شدت آقای نجفی را تحت فشار گذاشته و به
نوعیاورامدامتهديدبهافشاگریهایخصوصیمیكرده
و ايشان دستاورد يك عمر تالش و كوشش علمی و
اجرايی و سياستورزی را درخطر میديده.
شايد اگر ايشان به مشاور يا روانپزشك مراجعه میكرد
و مشكل خود را میگفت ،اين داستان میتوانست در
اتاق روانپزشك حل شود و كار به اينجا نمیكشيد.
 :روانپزشک چه کمکی میتوانسته بکند؟
يك روانپزشك آشنا يا اين قبيل مسائل ،میتوانست
روند رابطه را به صورتی درآورد كه طرفين درنهايت
به توافقی برسند .در اينگونه موارد ،اگر روند درمان و
مشاوره درست و با همكاری طرفين پيش برود ،اغلب
منجر به صلحنامه شفاهی يا كتبی میشود.
:گاهی اختالفات ممکن است به دلیل اختالف
نظر یا اختالف سلیقه نباشد و قصدی برای آزار وجود
داشته باشد ،مثال اخاذی یا بردن آبرو یا تهدیداتی از این
نوع .در این صورت هم مشاوره میتواند کمک کند؟
بله ،حتما میشود به فرد تهديدكننده ابعاد ناگوار و زيانبار
قضيه را فهماند .متاسفانه اين داستان از يك طرف بار
سياسی و از طرفی ديگر بار فمينيستی پيدا كرده اما از
ياد نبريم در جامعه ما تعداد شوهركشی از تعداد زنكشی
بيشتر است.
 :به نظرتان چرا شوهرکشی بیشتر است؟
زنها بيشتر كنار گذاشته میشوند ،طالق داده میشوند يا
شوهر وارد رابطه فرازناشويی میشود .من روانپزشك
با نگاه سياسی يا فمينيستی يا مردساالرانه به موضوع
نگاه نمیكنم و نگاه من يك ارزيابی روانشناختی است.
شك نيست آقای نجفی در ماههای گذشته به شدت
از طرف مقتول تحت فشار بوده .ما از چند و چون
تهديدها اطالعی نداريم و همينطور شدت برخوردها
را به درستی هنوز نمیدانيم ،حتی احتمال میدهند اين
اختالفات از طرف برخی جناحهای سياسی تحريك
میشده .هر چه هست ،امروز به دليل خطای شناختی
دستاورد يك عمر زندگی آرام و مديريت ايشان در
معرض خطر قرار گرفته و حالتی از ناتوانی و استيصال
و خشم بر او غلبه كرده است.

 :محمدعلی نجفی از ابتدای انقالب عهدهدار
مسوولیتهای مهمی مانند وزارت آموزش و پرورش و
همچنینسیاستمداریباسابقهبوده.منظورمایناستکه
او به هرحال مرد روزهای سخت بود .چطور نتوانست
این بحران را درست حل کند و کار به قتل کشید؟
سن باال و سالها داشتن پستهای سياسی پرمسووليت،
ظرفيت روانی و صبوری انسان و توان تحمل فشارهای
روانی را كم میكند .برخالف آنچه میگويند كه فرد هر
چه مسنتر شود ،آرامتر و صبورتر خواهد شد ،بايد بگويم
بسياری مواقع افزايش سن اتفاقا بر اين دو خصيصه اثر
عكس میگذارد .شايد استعفای عجيب از شهرداری
پايتخت او به دنبال افشاگریهايی كه از شهرداری كرده
بود ،فشارها را به نقطه خطرناكی رسانده بود .از طرف
ديگر ،عكسهايی از آقای نجفی و همسر دوم او در
فضای مجازی ديده میشد كه با آنچه تا آن روز از اين
فرد میشناختيم ،همخوانی نداشت .میخواهم اين نكته
را اينجا حتما اضافه كنم كه تعدد همسر حتی به صورت
همسر دوم با اختالف سنی زياد مثل موردی كه درباره
آقای نجفی شاهدش بوديم ،اغلب اگرچه شوقآفرين به
نظر میرسد ،آرامش را از زندگی میزدايد.
 :چرا به طور خاص به همسر دوم میپردازید؟
میخواهم موضوع را با ديد كلیتر نگاه كنم .نسل آقای
نجفیجوانیشاندرانقالبوسپسدرسالهایپرالتهاب
جنگ گذشت .بسياری از اين افراد ازدواجهايی به شكل
كامال سنتی و بدون شناخت دقيق و براساس توصيههای
خانوادگی كردند و عدهای از آنها در سنين ميانسالی دنبال
همسری متفاوت از همسر اصلی و سنتی خود هستند.
 :در مغز افراد چه اتفاقاتی میافتد که فردی
آرام مثل محمدعلی نجفی را به قتل میکشاند؟
جنگودعواهایشديدخانوادگیمیتواندباعثبروزاين
تغيير خلق شود .جنگ و دعواهايی كه روزمره و تكراری
و همراه با تهديد است ،فرد را به مرزی از جنون و خشم
انباشتهشده و غيرقابلكنترل میرساند .وقتی شما به دليل
موقعيت خاص خود در معرض تهديدهای مداوم همسر
دوم خود قرار میگيريد ،كار به جنون خشم میكشد.
:دربارهمشاورهگفتید؛فرضکنیدآقاینجفیبه
شمامراجعهکردهبود.بهایشانچهتوصیهایمیکردید؟
اگر او پيش من آمده بود ،توصيه میكردم حتما روابط
خود را با خانم دوم قطع كند و همه مسائل را با صداقت
و شفاف با همسر اول خود درميان بگذارد و بعد هم با
همسر دوم اتمام حجت كند .با توجه به تجربه چندسالهام
میگويم كه ايشان بعد از پيشنهاد برخی امكانات يا
مقداری پول ديگر به هيچ عنوان نبايد تسليم تهديدهای
خانم استاد میشدند .من برای قطع اين رابطه از تكنيك
طالقدرمانی استفاده میكردم.
 :منظورتان از تکنیک طالقدرمانی چیست؟
منظورم اين است كه به هر دو بفهمانيم ادامه زندگی
مشترك ديگر ممكن نيست و اين روند فرسايشی هر دو

طرف را از پا درمیآورد .بايد به فرد تهديدكننده فهماند
كه در هيچ صورتی آخر اين بازی برد نيست و آبروی
هر دو نفر از بين میرود.
 :با اطالعات محدودی که داریم ،فکر میکنید
نیازی به دارودرمانی هم بوده؟
قطعا! وقتی خشم انباشته به اين درجه برسد ،سخت
میشود آن را فقط با جلسات مشاوره درمان كرد .با 2
يا  3داروی روانپزشكی به مدت  4ماه ،میشد از بروز
فاجعه جلوگيری كرد .به نظر من ،اگر آقای نجفی يك
قرص اسسيتالوپرام 10در صبحها و يك تریفلوپرازين1
درشبهامصرفمیكرد،میتوانستخشمشرامديريت
كرده و از انفجار جنونآميز آن جلوگيری كند .متاسفانه
مردم ما فرهنگ پذيرش داروی روانپزشكی را ندارند و
فكر میكنند به محض مصرف داروی روانپزشكی انگ
ديوانه به آنها زده میشود .اين مشكل شايع بين مردم عادی
و نخبگان ماست و من حتی میتوانم ادعا كنم رواج اين
باور غلط بين فرهيختگان و نخبگان ما بيشتر است ،در
صورتی كه همه ما روزانه در برابر روانپريشیهای حاد
يا گذرا هستيم و كسی را سراغ ندارم كه بتواند ادعا كند
گرفتار اين مشكل نبوده.
 :میتوانید مثالی درباره روانپریشیهای حاد
و گذرا بزنید؟
كسانی كه روی زيبايی يا قدرت بدنی فوقالعاده يا توان
مديريتی يا اموال خود به شكلی مبالغهآميز و غيرواقعی
حساب میكنند ،دچار روانپريشیهای حاد و گذرا
هستند و بايد درمان شوند .هركسی میتواند در روند
روانپريشیهای حاد و گذرای خشمگينانه ،انزواطلبانه،
حسادتآميز و ...قرار گيرد .ما انسانها روزانه دچار حدود
80هزار فكر منفی هستيم كه بسياری از آنها روانپريشی
محسوب میشوند.
 :به مرز جنون اشاره کردید .در این شرایط
واقعا فرد هیچ کنترلی بر خشم خود ندارد؟
نه ،در جنون خشم فرد هيچ كنترلی بر اعمال و رفتار
خود ندارد .زمانی كه خشم بيش از اندازه انباشته شود،
فرد واقعيتسنجی خود را از دست میدهد .اينها همان
مصداق نزاعهای خيابانی است كه منجر به خشونت و
قتل میشود.
 :میزان تحصیالت در مهار جنون خشم چه
تاثیری دارد؟
هيچ تاثيری ندارد .وقتی جنون خشم منفجر شود ،هيچ
تفاوتیبينيكدانشآموختهدانشگاهبافردیباتحصيالت
عادی وجود ندارد .همين ماجرا بيش از  2دهه قبل در
آمريكا اتفاق افتاد و بازيگر مشهور فوتبال آمريكايی كه
در پايان دوران ورزشی بازيگر نقشهای كمدی در سينما
شده بود ،به نام اوجیسيپسون ،همسر خودش را به دليل
حسادت كشت .درمجموع ،نيت عامدانه و جنايتكارانه
به منزله يك شخصيت ضداجتماعی درباره آقای نجفی
صدق نمیكند چون پيشينه زندگی ايشان و نيز معرفی
داوطلبانه به اداره آگاهی با توجه به روابط بسيار بانفوذی
كه داشتند ،نشان میدهد شخصيت ضداجتماعی در
ايشان وجود نداشته.

آقاي «گيج» سركارگر شاغل در يك كارگاه صنعتي يك
بابک زمانی
روز عصر در اواسط قرن نوزدهم در يك انفجار در كارگاه
متخصص مغز و اعصاب ،عضو هیات
از ناحيه سر تحت اصابت يك ميله قرار گرفت .ميله از
علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
يك طرف پيشاني وارد و از سوي ديگر خارج شد .آقاي
«گيج» تنها روي زانو افتاد اما بالفاصله بلند شد .هوشيار
بود و مشكلي ابراز نميكرد .ضربه تنها اخالق و رفتار او را تغيير داده بود؛ «گيج ديگر گيج نبود» آن
سركارگر مذهبي و متعصب تبديل به يك آدم الابالي شده بود!
لوب فرونتال (پيشاني) جلوييترين قسمت مغز ،پشت استخوان پيشاني ،تنها مركز اخالق و رفتار و اراده
است .اگر صدمه ببيند ،مثال توموري در آن رشد كند يا به طور شايعتر لوب فرونتال بيدليل شروع به
تحليل رفتن و كوچك شدن بكند ،مثل دمانس فرونتو تامپورال  FTDكه مهمترين دمانس پس از آلزايمر
است و در دهه ششم و هفتم بروز ميكند ،بيمار ابتدا فلج يا حتي فراموشكار نميشود ،تنها خلقوخوي
او تغيير ميكند ،مثال آداب اجتماعي را رعايت نميكند ،تمايالت جنسي و غذايي در او رشد ميكند،
رفتار و آداب غذايي و جنسي رعايت نميشوند و مهمتر از همه اينكه توان كنترل هيجانات و خواستههاي
خود را از دست ميدهد و مالحظه ديگران را نميكند .عشق پيري ممكن است تظاهر ضايعهاي در لوب
فرونتال باشد .عشقي كه تنها يك آرزوست و يك رفتار بيمارگونه و در صورت توفيق هم از آنجا كه
توان كام گرفتن نيست و رفتار را نميتوان كنترل كرد معموال منجر به مشكالت جديدي ميشود .آدمي
آرام و اخالقي ممكن است پرخاشجو و خشونتگرا شود .آنكه كنار آسانسور ميماند تا همسر اول عبور
كند ،شايد همسر دوم را به بهانهاي تا شكستن انگشت مضروب كند .به عالوه لوب فرونتال محل تعادل
حركات هم هست .ممكن است بيمار حتي مهارتهاي فراگرفته خود را در حركات ظريف هم فراموش
كند كه به آن «اپراكسي» ميگويند .به طور خالصه ممكن است خشونت بيسابقه او را به سمت اسلحه
ببرد .ترمز بريده لوب فرونتال مانع از شليك نشود .دوران سكوت قبل از هر حركت به حداقل خود
برسد و مهارت پايينآمده شليكها را به سمت در و پيكر حواله كند! و يكي از آنها خواسته و ناخواسته
به قلب بخورد .بيماران مبتال به ضايعات لوب فرونتال نسبت به وقايع بيتفاوت ميشوند .درك و اراده
الزم نهتنها براي ترس ،بلكه براي احساس ترحم و همدلي با ديگران به حداقل خود ميرسد .ممكن
است بعد از قتل ،آن هم قتل كسي كه زماني عزيزش بوده احساس تألم چنداني نكند و به آرامي چاي
بنوشد يا در معرض بازداشت در اداره آگاهي هم كه همه را از ترس به لرز مياندازد و ميخكوب ميكند،
طوري رفتار كند كه گويي براي بازديد مدرسهاي آمده است .ممكن است اينها همه حدس و گمان كسي
باشد كه همه چيز را از زاويه طب ميبيند اما شواهد آنقدر هست كه اين نسخهنويس مغز و اعصاب را
به اين نتيجه برساند كه درخواست كند كنار تمام تحليلها و برداشتهايي كه مانند اقيانوس در جريان
هستند (و ممكن است نهايتا يكي از آنها درست هم باشد) يك نفر لطف كند به جهات انساني يك
امآرآي مغز براي دكتر نجفي درخواست كند و آن امآرآي و خود ايشان را هم طبيبي كه بيماران لوب
فرونتال را به خوبي ميشناسد ،معاينه كند .البته ممكن است تشخيص و چالش بسيار سختي باشد.

محمدعلینجفی
نگاهیبهگذشتهوامروز
 7خرداد  1398خبری افكار عمومی ايران را تكان
داد .در آغاز روز ،خبر قتل ميترا استاد ،همسر دوم
محمدعلی نجفی و شهردار سابق تهران ،همه جا دهان
به دهان شد و در پايان اين روز مردم ايران در كمال
ناباوری و بهت از رسانهها شنيدند محمدعلی نجفی،
سياستمدار آرام و باسابقه و خوشنامی كه از ابتدای
انقالب عهدهدار مسووليتهای متفاوتی بوده ،همسر
دوم خود ميترا استاد را به ضرب  2گلوله از پا درآورده.
مجتبی شكوری كه زمانی شاگرد نجفی در دانشگاه
شريف بوده ،در يادداشتی با عنوان «نجفی استاد ما در
شريف بود» ،مینويسد«:دكتر نجفی استاد ما در شريف
بود .اگر يك ساعت قبل به من میگفتيد تنها قاتلی كه
از نزديك میشناسم ،دكتر نجفی است ،حتما شماره
ساقیتان را میپرسيدم.
استاد ما میتوانست در آن واحد با تلفن حرف بزند،
همزمان چيزی بخواند و در همان حال چيزی را
كامل گوش كند .میدانيد ،رياضی خواندن در امآیتی
شوخی نيست».
محمدعلی نجفی را همگان تكنوكراتی باسواد و آرام و
شرافتمند میدانستند .او فارغالتحصيل رشته رياضی از
دانشگاهصنعتیشريفودارایكارشناسیارشدبانمره
الف از امآیتی از معتبرترين دانشگاههای آمريكاست
كه مسووليتهای متعددی در نظام جمهوری اسالمی
برعهده داشته كه مهمترين آنها وزير آموزش و پرورش،
وزيرآموزشعالیوآخرينمسووليتویكهباابهامات
فراوانی از آن كنارهگيری كرد ،شهرداری تهران بود.
كامبيز نوروزی ،كارشناس مسائل حقوقی و رسانه،
درباره حادثه قتل ميترا استاد میگويد« :شليك تعداد
زياد گلوله از فاصله بسيار نزديك برای ارتكاب قتل،
از نظر روانشناسی كيفری نشاندهنده آن است كه
ضارب در زمان ارتكاب از نظر روانی در وضعيتی
بسيار ناآرام بوده است .اين ناآرامی میتواند ناشی از
شدت عصبانيت و خشم يا يك بحران روانی عميق
باشد كه منجر به تصميمی سخت و كشنده شده است.
كسانی كه با نقشه قبلی و اصطالحا سبق تصميم سراغ
قتل میروند ،با آرامش روانی بيشتری عمل میكنند؛
بهشكلی كه دقت و هوشياری بيشتری برای انجام
قتل دارند و با انرژی كمتری عمل مجرمانه خود را
به انجام میرسانند».
همسر اول نجفی نيز كه از دستگيری شوهرش خيلی
ناراحت بود ،با تاكيد بر اينكه آنها از هم طالق نگرفتهاند
و هنوز هم عاشقانه شوهرش را دوست دارد ،به رسانهها
گفت« :من و همسرم  42سال با هم زندگی كردهايم و
هيچ مردی به مودبی ايشان نديدهام».
بیشك قصد ما در بررسی اين مساله پيچيده كه ابعاد آن
در آينده روشنتر خواهد شد ،تقليل آن به يك موضوع
روانشناختی نيست .با توجه به فضای اطالعرسانی
و تحليلی پرسروصدايی كه در اطراف قتل ميترا استاد
وجود دارد ،برای بهتر ديدن اين موضوع بايد منتظر
اطالعات بعدی ماند .اين حادثه از بعد ديگری به

اين دليل بسيار مهم است كه شايد برای اولين بار
ابعاد زندگی خصوصی و ويژگیهای فردی يكی از
برجستهترين مديران اجرايی و فعاالن سياسی كشور
عريان در برابر ديد افكار عمومی قرار گرفته و مجرم
به صراحت درباره تنگناهای روانی چند ماه آخر منجر
به وقوع قتل جلوی دوربين رسانهها صحبت كرده كه
واكاوی آن مجال ديگری میطلبد .متاسفانه فعال افكار
عمومی ايران به شكلی عمدتا دوقطبی و احساسی
درآمده ،عدهای مقتول را قربانی هوسرانیها و خشم
همسری میدانند كه  32سال از او بزرگتر بوده و
عدهای ديگر عمل نجفی را دفاعی قابلدرك در فضايی
انباشته از تهديد و پرخاش و كنترلهای مشكوك و
بنبستی كه ناگزير با آدمكشی بايد پايان میگرفته.
بسياری از صاحبنظران درباره اين حادثه تلخ كه
به قتل زنی جوان منجر شده ،صحبت كردهاند .در
اين ميان ،فردای اين اتفاق حسامالدين آشنا ،رئيس
مركز بررسیهای استراتژيك و مشاور رئيسجمهور
ايران ،در توئيتر خود از لزوم استفاده سياستمداران از
روانشناس نوشت« :سياستپيشگان نيازمند كسب
مشاوره مستمر از روانشناسان و مربيان متبحر و مورد
اعتماد هستند .سالمت روانی و معنوی قدرتمداران
به شدت در خطر است .از قدرت راندهشدگان بيش
از پيش آسيبپذيرند .تهذيب نفس و تمرين تواضع
و تحمل برای كسانی كه در معرض آزمون قدرت
قرار میگيرند واجب است».
علی مطهری ،نماينده مجلس نيز در يادداشتی نوشت:
«درارتباطباماجرایآقایدكترنجفیدونكتهقابلتوجه
است؛ اول اينكه صدا و سيما كه معموال حوادث
جنايی را منعكس نمیكند ،با ذوقزدگی و خوشحالی
از ضربه زدن به رقيب سياسی به انعكاس كامل آن
پرداخت و تنها زمانی كه ندايی از مقام رهبری به او
رسيد ،دست از اين عمل ناجوانمردانه خود برداشت و
ناگهان سير اخبار درباره اين حادثه متوقف شد .ظاهرا
خود مسووالن اين سازمان قبح اين گونه رفتارها را
درك نمیكنند و حتما بايد ندايی از باال برسد .دوم
اينكه از اخبار رسيده و خصوصا سخنان خود آقای
نجفی معلوم شد افرادی در كشور پرستوهايی دارند
كه گاهی بر گرد سياسيونی كه منتقد يا مخالف به
شمار میروند به پرواز درمیآورند و آنگاه فيلم و
عكس تهيه میكنند برای بستن دهان او و حذف وی
از صحنه سياست ،غافل از اينكه اگر اين روشها در
دنيا مرسوم و رايج است و مجاز شمرده میشود ،برای
يك مسلمان مجاز نيست ،بلكه حرام است .تجسس
در امور داخلی زندگی مردم از نظر اسالم مجاز
نيست ،حتی برای يك هدف مقدس .در اسالم برای
رسيدن به يك هدف مقدس نمیتوان از يك وسيله
نامقدس استفاده كرد .نمیتوان برای حفظ نظام از
هر وسيلهای استفاده كرد و با آبروی مردم بازی كرد.
اميدوارم ماجرای آقای نجفی نقطه شروعی برای ترك
اين روشها باشد».

منبع :هفتهنامه سالمت

 :منظورتان از خطای شناختی چیست؟
تعريف علمی آن «تعميمشناختی مبالغهآميز» است .در
اين مواقع فرد وضعيت موجود را به نحوی مبالغهآميز و
غيرواقعی میبيند و تعميم مبالغهآميز میدهد و با خود
فكر میكند اگر همسر او به فرض با نشريهای گفتوگو و
رازهايی از او را افشا كند ،ديگر برای او آبرويی نمیماند،
درصورتی كه در جامعهای كه متاسفانه روابط فرازناشويی
كم اتفاق نمیافتد و برخی مردان دارای همسر دوم يا

صيغهایهستند،مسلماافشاگریهایمقتولنمیتوانست
باعث از دست رفتن كل آبروی آقای نجفی شود و داستان
بعد از مدت كوتاهی فراموش میشد .منظورم اين است
كه وقتی افراد بهخصوص افرادی كه اسم و رسمی در
جامعه دارند ،میخواهند خودشان مشكلشان را حل كنند،
به قضاوتهايی میرسند كه در خيلی از موارد پايههای
حقيقی ندارند .آقای نجفی خود را درمعرض نابودی
مطلق میديده و وارد بازی همه يا هيچ شده .متاسفانه
اينجا دراختيار داشتن اسلحه گرم هم به وقوع فاجعه
كمك كرده است.
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