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قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

 وزارت بهداشت با چالش تامین منابع 
مالی برای بیماران خاص مواجه است

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »تهیه مواد اولیه 
دارویی و واردات داروهای بیماران خاص به ویژه پانسمان "کودکان 
ای بی" به دلیل تحریم های آمریکا با مشکالت بسیاری همراه است.«
محمد حسین قربانی در رابطه با فوت ۱۵ کودک ای بی به دلیل 
عفونت ناشی از نبود پانسمان میپلکسی که به خاطر تحریم ها به 
ایران ارسال نمی شود، گفت: »علی رغم شعارها و وجود قوانین و 
پروتکل های بین الملی که هیچ کشوری حتی در زمان جنگ نباید 
از حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تحریم باشد، امروز در تهیه مواد 
اولیه بسیاری از کارخانه های داروسازی و وارد کردن داروهای 

بیماران خاص، با مشکالت بسیاری روبه رو هستیم.« 
»در  داد:  ادامه  درمان مجلس  بهداشت و  رئیس کمیسیون  نایب 
حوزه داروهای تخصصی بیماران خاص ازجمله ای بی، نتوانستیم 
همه نیازها را در داخل کشور تولید کنیم، درحال حاضر به دلیل 
کارشکنی های مختلف با مشکالت بسیاری در خصوص واردات 
داور های بیماران خاص و  پانسمان میپلکس مخصوص بیماران 
ای بی مواجه هستیم و آسیب و زیان آن متوجه کودکان و بیمارانی 
می شود که به آن نیاز مبرم دارند، رسانه ها طبق رسالت خود باید این 
ظلم را پیگیری کرده و به اطالع جهانیان برسانند، علی رغم مستثنی 
بودن دارو از تحریم  ها، مشکالت بسیار زیادی برای واردات دارو 
تجهیزات پزشکی داریم.« وی درخصوص اینکه آیا امکان تولید 
پانسمان  ویژه بیماران ای بی با توجه به پیشرفت های کشور درحوزه 
سالمت و پزشکی وجود ندارد؟ گفت: »هر زمان که به جوانان و 
نخبگانمان اعتماد کردیم و میدان را در اختیارشان قرار دادیم موفق 
بودیم، اما این موضوع نیازمند فضای همدلی و همنوایی است که 
به سختی فراهم می شود چرا که امروز بسیاری از حوزه های کشور 
با مشکالت و آسیب های مختلفی مواجه است.« قربانی در پایان با 
اشاره به اینکه ای بی در لیست بیماری های خاص است، خاطرنشان 
کرد: »متاسفانه علی رغم اینکه ای بی در لیست بیماری های خاص 
است اما بودجه ای به آن اختصاص پیدا نکرده است، تامین منابع 
برای بیماران خاص یکی از مشکالتی است که حوزه بهداشت و 

درمان با آن مواجه است.«

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی:

دریافت مالیات پلکانی فشار مضاعفی
 بر جامعه پزشکی واردکرده است

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی گفت: »با 
توجه به دیرکرد پرداخت کارانه و حق الزحمه پزشکان درمراکز 
دولتی ، دریافت مالیات پلکانی فشار مضاعفی را بر جامعه پزشکی 

وارد نموده است.«
مسعود حبیبی با اشاره به نشست مشترک کمیسیون بهداشت مجلس 
با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی ، مسئوالن وزارت بهداشت، 
مسئوالن سازمان امورمالیاتی و سازمان های بیمه گر و چند نفر از 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص بررسی وضعیت 
مالیات پزشکان براساس تکالیف قانون بودجه سال بیان کرد: »یکی 
از مشکالت جامعه پزشکی پرداخت کارانه و حق الزحمه پزشکان 
با تاخیرهای یکساله و حتی بیشتر بویژه در بخش های دولتی و 
دانشگاهی است و دریافت مالیات بصورت پلکانی تا سقف 3۵ 
درصد نیز فشار مضاعفی را بر پزشکان وارد نموده است.« معاون 
اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: »این 
موضوع سبب شده تا پزشکان عالقه ای به ادامه همکاری به صورت 
تمام وقت با مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی نداشته باشند، 
در این جلسه ضمن بررسی موارد فوق الذکر ، راهکارهای برون 

رفت از این مشکالت برای سال جاری بررسی و تعیین شد.«

خانه ملت
شماره ۱۵39 22 آبان ۱398

2

3 مدیر وزارت بهداشت به دلیل تخلفات انجام شده در شرکت های آوای سالمت و پاالیشگاه نفت 
اصفهان بازداشت شدند.

پرونده های  تخلفات  دلیل  به  بهداشت  وزارت  مدیران  از  تن   3 فارس،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
بازداشت  امنیتی  دستگاه های  توسط  اصفهان  نفت  پاالیشگاه  سهامداری  و  آوای سالمت  شرکت های 
برکرسی  نمکی  از نشستن سعید  بوده اند که پس  بهداشت  از مدیران سابق وزارت  افراد  این  شدند، 

وزارت بهداشت برکنار شده بودند.
وزیر بهداشت هم در سخنانی در کرمانشاه، بازداشت سه مدیر برکنار شده این وزارتخانه را که در هیات 

امنای ارزی و معاونت توسعه منابع این وزارتخانه به اتهام تخلفات مالی اشتغال داشتند، تایید کرد.
سعید نمکی با تایید بازداشت این افراد گفت: »این افراد روز گذشته با دستور مقام قضایی و با حضور 
ضابطان بازداشت شدند. دو نفر از افراد بازداشت شده از اعضای هیات امنای ارزی وزارت بهداشت 
بودند که شرکت آوای سالمت زیر مجموعه این نهاد است و یک نفر دیگر از افراد بازداشت شده از 

مدیران سابق حوزه مالی- اداری وزارت بهداشت است.«
وی افزود: »افراد بازداشت شده در زمینه خریدهای ارزی وزارت بهداشت، تعاونی مسکن و پاالیشگاه 
همان  در  و  داشتند  اقتصادی  فعالیت های  است"  بهداشت  وزارت  با  آن  مالکیت  "که  اصفهان  نفت 
روزهای اول حضور من در وزارت بهداشت برکنار شدند و پرونده آنها به قوه قضاییه ارجاع شد و 

دیروز بازداشت شدند.«
گفتنی است شرکت آوای پردیس سالمت که در سال 93 و در دوران وزارت قاضی زاده هاشمی تشکیل 
شد،  سهامی خاص بود که از چند شخصیت حقیقی و حقوقی تشکیل شده بود و حدود ۵۰ دانشگاه 

علوم پزشکی کشور نیز در این شرکت به عنوان سهام دار معرفی شده بودند.
در خصوص پاالیشگاه نفت اصفهان نیز باید گفت که این پرونده  از جنجالی ترین پرونده هایی بود که 

در دوران وزارت قاضی زاده هاشمی منتشر شد.

بازداشت ها به شرکت های آوای سالمت و پاالیشگاه اصفهان رسید

۳ تن از مدیران سابق وزارت بهداشت بازداشت شدند

وزیر بهداشت همزمان با هفته وحدت و سالروز زلزله 
استان کرمانشاه به منظور افتتاح پروژه های بهداشتی و 
درمانی، با استقبال استاندار کرمانشاه و رییس و معاونین 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، وارد این استان شد.
به گزارش سپید، افتتاح بیمارستان سوختگی گلستان و 
مرکز پایش مراقبت های درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه)MCMC( از جمله مهمترین برنامه های سفر 
وزیر بهداشت به استان کرمانشاه است. در این سفر  قاسم 
جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، سعید نمکی 

را همراهی می کند.
بیمارستان سوانح و سوختگی گلستان به عنوان اولین و 
مجهزترین بیمارستان سوختگی غرب کشور، با حضور 
وزیر بهداشت و معاون درمان وزارت بهداشت افتتاح شد.
بنابر اعالم وبدا، ساخت این بیمارستان از سال ۱389 
آغاز شد و متاسفانه به دلیل مشکالتی که پیمانکار این 
پروژه داشت، عملیات ساخت متوقف شده بود تا نهایتا 
از ۱۰ ماه پیش با هماهنگی با دادستان و فسخ قرارداد 
کار  در دستور  باال  با سرعت  پروژه  تکمیل  پیمانکار، 

هزار   9 زیربنای  با  زمینی  در  کرمانشاه  گلستان  گرفت.بیمارستان  قرار 
پنج طبقه ساخته شده  امام رضا)ع( در  بیمارستان  مترمربع در محوطه 
و دارای ۵۰ تخت شامل 38 تخت جراحی و بستری و ۱2 تخت ویژه 
است. برای ساخت و تجهیز این بیمارستان که هدیه مقام معظم رهبری 
به مردم استان کرمانشاه بوده است، ۵۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده 
که 3۵ میلیارد تومان برای ساخت و 2۰ میلیارد تومان برای تجهیز آن، 
هزینه شده است. تمام تجهیزات این بیمارستان با توجه به حساسیت 
درمانی بیماران سوختگی و نیاز آنها به مراقبت های ویژه بر اساس آخرین 

استانداردهای جهانی تهیه و خریداری شده است.

فاز دوم طرح تحول سالمت با تمرکز بر پیشگیری 
وزیر بهداشت در آیین افتتاح بیمارستان سوانح و سوختگی "گلستان" 
کرمانشاه  با اشاره به دستاوردهای بزرگ نظام در عرصه سالمت در سال های 
پس از انقالب، طی سخنانی گفت: »یکی از خدمات بزرگ و ارزنده طی 
این سال ها طرح تحول سالمت بود که با رویکرد توجه به مناطق محروم 
و کمتر توسعه یافته در دستور کار قرار گرفت.« نمکی از کاهش پرداختی 
از جیب بیماران، گسیل پزشکان به مناطق محروم و کاهش محسوس 
هزینه درمان بیماران خاص و صعب العالج به عنوان برکات این طرح 
یاد کرد وافزود: »خوشبختانه به برکت این طرح امروز شاهد گسترش 

زیرساخت های درمانی و بهداشتی در مناطق کم برخوردار هستیم.«
وافزود:  داد  این طرح در کشور خبر  پرقدرت  ادامه  از  بهداشت  وزیر 
»فاز دوم این طرح با تمرکز بر بحث پیشگیری و رسیدگی به نقاط کمتر 
توسعه یافته کشور در دستور کار قرار دارد.« نمکی اجرای طرح ملی 
کنترل فشار خون را یکی از برنامه های طرح تحول سالمت در گام دوم 
آن عنوان کرد وافزود: »برنامه های مشابهی برای کنترل و سنجش دیابت 

و بهداشت روان هم در نظر گرفته شده است.«
وی در ادامه به اجرای طرح پرونده الکترونیک سالمت در کشور اشاره 
کرد وافزود: »این طرح عمال ریل گذاری در مسیر سالمت کشور است 
و بعدها طرح هایی مانند "پزشک خانواده" بر روی این ریل به حرکت 
درخواهند آمد. اجرای این طرح ها در مجموع به کاهش هزینه های سیستم 

بهداشت و درمان کشور منجر خواهد شد.«
نمکی به کاهش هزینه های بیمه سالمت در سال جاری اشاره کرد وافزود: 
»از برکات اجرای بخشی از این طرح ها کاهش 2۰ درصدی هزینه های 
بیمه سالمت در سال جاری با وجود افزایش ۱6 درصدی قیمت خدمات 

سالمت بود.« وی به کسری بودجه باالی وزارت بهداشت اشاره کرد و 
افزود: »امسال وزارت بهداشت را با 2۰ هزار میلیارد تومان کسری تحویل 
گرفتم و این درحالی است که کل بودجه امسال وزارت 26 هزار میلیارد 
تومان است. در این شرایط ابتدای امسال هم معضل سیل اضافه شد و 

تاکنون حتی یک ریال هم بابت سیل به ما پول نداده اند.«
وزیر بهداشت در ادامه به خدمات رسانی بی طرفانه در وزرات بهداشت 
اشاره کرد و افزود: »هیچ وقت اجازه نمی دهم که خدمات رسانی در 
وزارت بهداشت به سیاست آلوده شود و این را به همه نیروهای وزارت 
بهداشت تاکید و گوشزد کرده ایم که مذهب و قومیت و سیاست هیچ 
جایی در خدمات رسانی به مردم کشور ندارد. این آرمان اصلی انقالب 
»در  افزود:  کنیم.« وی  پیگیری  را  آن  با جدیت  باید  که  اسالمی است 
ساعات اولیه زلزله آذربایجان شرقی همانند زلزله کرمانشاه کنار مردم 
بودیم و تا آرام گرفتن اوضاع کنار مردم خواهیم ماند.« نمکی تاکید کرد: 
»در تمام مدت خدمتم تالش کردم به دور از هرسیاست زدگی امور را 
در وزارت بهداشت دنبال کنم و خوشبختانه طی این مدت دستاوردهای 

خوبی داشتیم.«

تهدید روسای دانشگاه ها با فرم استیضاح
بهداشت  نیروهای وزارت  به برخی مشکالت  ادامه  بهداشت در  وزیر 
اشاره کرد و افزود: »اینکه در برخی استان ها روسای دانشگاه ها تحت 
فشار برای استخدام یا اخراج برخی نیروهایشان قرار می گیرند و روسا 
را با فرم استیضاح وزیر تهدید می کنند، بنده به صراحت می گویم مقابل 
این تهدیدها کوتاه نمی آیم و با افرادی که بخواهند نیروهای خوب من 
شاهد  بارها  »همچنین  افزود:  وی  نمی کنم.«  مماشات  بگذارند  کنار  را 
هستیم که کادر بیمارستان بسیاری توهین ها و تهمت ها را از مراجعان 
می شنوند که قطعا مقابل  این توهین ها هم کوتاه نمی آییم. هر نیرو یک 
خدمتگذار است که باید از او قدردانی شود، نه اینکه به او توهین کنند.«
نمکی تاکید کرد: »من نیامده ام که راه را برای ُقلدرها و زورگوها باز کنم. 
نیامدم که جیب پزشکان لوکس نشین در شمال شهر را پُر کنم. من نیامدم 
راه برای فساد در سازمان غذا و دارو باز کنم، نیامدم یک آقازاده پزشک 
شود و بچه روستایی درس خوانده بی بهره بماند. من آمدم قربانی شوم 
برای نظامی که مبتنی بر خون شهداست و برای آرمان های این نظام هر 
خطری را به جان می پذیرم.« وزیر بهداشت به برخی مافیای دارو در 
کشور هم اشاره کرد وافزود: »در حال حاضر تنها 3 درصد داروی کشور 

وارداتی است، اما همین سه درصد، 2.۵ برابر 97 درصد 
داروی تولید داخل ارز می برد. این ارزها در جیب چه 
کسانی می رود؟ چه کسی از واردات این داروها سود 
می کند؟ این داروها چگونه در بازار کشور سهم پیدا 
کردند؟ چه کسانی این داروها را با هزار ترفند در لیست 
داروهای وارداتی کشور قالب کرده اند و پول آن را از 
نیامدم  جیب مملکت بر می دارند.« نمکی گفت: »من 
چیزی به مال و اموالم اضافه کنم و آمدم تنها از حق 
مظلومان دفاع کنم و نگذارم حقوقشان پایمال شود و 

در این راه هر خطری را می پذیرم.«
وزیر بهداشت در ادامه از افتتاح بیمارستان سوختگی 
کرمانشاه به عنوان هدیه مقام معظم رهبری یاد کرد و 
افزود: »ایشان در سفر خود به استان کرمانشاه ساخت این 
بیمارستان را خواستار شدند و با پیگیری های بسیار امروز 
نهایتا شاهد افتتاح این بیمارستان هستیم.: وزیر بهداشت 
تقویت زیرساخت های بهداشتی و درمانی کرمانشاه را 
یکی از اولویت های اصلی وزارت بهداشت عنوان کرد 
وافزود: »بطور جد پیگیر هستیم کرمانشاه به قطب پزشکی 
غرب کشور تبدیل شود و در همین راستا حرکت می کنیم.« وی افزود: 
»در شرایط بسیار سخت اقتصادی بهترین امکانات را به سمت این استان 
گسیل کرده ایم تا این هدف محقق شده و کرمانشاه از هر حیث به قطب 
قدرتمند تشخیصی، درمانی و بازتوانی غرب کشور تبدیل شود و بتواند در 
کنار خدمات رسانی به مردم این استان، به مردم استان های همجوار و نیز 
بخشی از کشور عراق خدمات رسانی کند.« نمکی خاطرنشان کرد: »تالش 
ما این است امکانات جایی متمرکز شود که بهره برداری هم باشد. لزومی 
ندارد 2۰ کیلومتر به 2۰ کیلومتر تخت بیمارستان اضافه کنیم درحالیکه 
بیمار و استفاده کننده ای وجود ندارد، بعضا مراکزی داریم که با فشار 
دوستان و بی برنامه گی ما در وزارت بهداشت ساخته شده، درحالی که 

ضریب اشغال تختشان زیر 2۰ درصد است.«
وی تاکید کرد: »قطعا اجازه نمی دهیم این ُکُلنی هاِی هزینه بِر دهن باز برای 
جذب منابع ملی ایجاد شود. هیچ جای دنیا اینگونه منابع را هدر نمی دهند 

و تنها جایی بیمارستان احداث می شود که نیاز واقعی منطقه باشد.«

کرمانشاه قطب جذب توریست سالمت می شود
وزیر بهداشت همچنین در حاشیه افتتاح بیمارستان سوختگی "گلستان" 
جمع  در  کشور  غرب  سوختگی  بیمارستان  اولین  عنوان  به  کرمانشاه 
غرب  درمان  حوزه  در  کرمانشاه  استان  قطبیت  به  اشاره  با  خبرنگاران 
کشور گفت: »استان کرمانشاه استانی مرزی بوده که جمعیت باالیی دارد 
و عالوه بر خدمات رسانی به مردم استان، به استان های هم جوار و حتی 
»خوشبختانه  داد:  ادامه  نمکی  می کند.«  رسانی  عراقی خدمات  بیماران 
در  درمانی  مراکز  حیاتی ترین  و  مهمترین  از  یکی  افتتاح  شاهد  امروز 
این استان هستیم و اولین مرکز درمان سوختگی غرب کشور امروز در 
این استان افتتاح می شود.به دالیل مختلف شاهد موارد باالی سوختگی 
در غرب کشور هستیم و در همین راستا راه اندازی این مرکز در غرب 
کشور برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است. وی به تجهیزات به روز 
و مدرن این مرکز اشاره کرد و افزود: »بسیار تالش شده تا این مرکز با 
تجهیزات مدرن به مرکزی برای درمان صفر تا صد بیماران سوختگی 
تبدیل شود، بعد از بهره برداری از این مرکز، راه اندازی بیمارستان جامع 
سرطان با ۱2۰ تخت در اولویت برنامه هایمان در این استان قرار دارد.« 
نمکی در پایان تاکید کرد: »قرار است کرمانشاه به قطب ارجاع بیماران 
خاص و صعب العالج تبدیل  شود، همچنین در نظر داریم این استان به 

قطب توریست سالمت کشور هم تبدیل شود.«

همزمان با سالروز زلزله استان کرمانشاه؛

اولین و مجهزترین بیمارستان سوختگی غرب کشور در کرمانشاه افتتاح شد
وزیر بهداشت: من نیامده ام که راه را برای ُقلدرها و زورگوها باز کنم
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همزمان با هفته آگاهی از مصرف آنتی بیوتیک مطرح شد؛

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی ضمن تشریح عوارض مصرف خودسرانه 
آنتی بیوتیک ها و بروز مقاومت های آنتی بیوتیکی، 
درباره چگونگی کنترل مقاومت های آنتی بیوتیکی 

در بیمارستان ها توضیح داد.
گفت وگو  در  پیرویان  فرزاد  سپید،  گزارش  به 
با اشاره به تاریخچه و قدمت کشف  با ایسنا، 
آنتی بیوتیک ها، گفت: »اولین بار چینی ها حدود 
5۰۰ سال پیش از میالد مسیح به شکل تجربی 
از برخی مواد مانند شیره های کپک زده به عنوان 
ضد میکروب ها استفاده کردند اما، حدود سال 
192۰ دانشمندی به نام فلمینگ متوجه اثر ضد 
میکروبی قارچ  پنی سیلین که روی نان به شکل 
کپک و در سایر مکان های دیگر نیز وجود داشت، 
شد. برخی از این دانشمند به عنوان کسی که 
آنتی بیوتیک را کشف کرده یاد می کنند؛ درحالی که 
هاروارد فلوری برای اولین بار پنی سیلین را خالص 
کرد و از آن برای درمان عفونت ها تحت عنوان 
آنتی بیوتیک استفاده کرد.« وی با اشاره به اینکه 
این دارو باعث مرگ یک عامل زنده در بدن مانند 
باکتری ها می شود، افزود: »آنتی بیوتیک ها برای 
می شوند.  تجویز  باکتریایی  بیماری های  درمان 
ازآنجایی که باکتری ها دارای انواع مختلفی هستند، 

برای هر کدام از آنها باید نوع خاصی از آنتی بیوتیک را 
تجویز کرد. همین موضوع اهمیت تجویز آنتی بیوتیک 
توسط متخصصان را آشکار می کند؛ چراکه دقیقًا با شناخت 
نوع باکتری می توان به مقابله با آن رفت. بیماری هایی 
مانند عفونت تنفسی باکتریایی، عفونت ادراری باکتریایی،  
سل و.... همگی جزئی از بیمارهایی است که به درمان 
با آنتی بیوتیک مناسب با خود پاسخ خواهند داد.« معاون 
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
خصوص حساسیت های موجود در جهت مصرف دقیق 
آنتی بیوتیک ها،  اظهار کرد: »آنتی بیوتیک تنها زمانی به 
درمان پاسخ می دهد که با تشخیص پزشک،  در یک 
مدت زمان و یک غلظت خاص در اختیار بیمار قرار 
بود  امیدوار  می توان  که  است  این صورت  در  گیرد؛ 
میکروب از بین می رود و بدن قدرت دفاع از خود در 
برابر بیماری  را دارا می شود. بیماری  هنگامی به بدن 
فرد نفوذ می کند که سیستم ایمنی قدرت مقابله با آن 
را از دست داده  است. در حالت عادی شاید روزانه 
میکروب های زیادی وارد بدن فرد شود، اما ازآنجایی که 
بدن می تواند با آن مقابله کند بیماری هم به سراغش 
نمی آید. در صورت بروز بیماری با تجویز و مصرف 
آنتی بیوتیک به بدن کمک می کنیم به بیماری غلبه کند.«

وی با تأکید بر اینکه انتخاب داروی مناسب در دوز 
و قدرت مناسب در طول مدت زمان کافی از اهمیت 
»استفاده  کرد:  تصریح  است،  برخوردار  باالیی  بسیار 
خودسرانه دارو بدون شناخت دقیق نوع باکتری آن هم 
در مدت زمان کوتاه می تواند باعث شود میکروب کشته 
نشده و یا به مرور زمان کشته شود که این موضوع به 
میکروب فرصت خواهد داد راه مقابله با آنتی بیوتیک 
را کشف کند؛ چراکه میکروب نیز دارای سیستم داخلی 
هوشمند است. ادامه دار شدن روند فوق باعث می شود 
یعنی دیگر  آید؛  پیش  دارو  مقابل  دائمی در  مقاومت 
مانند گذشته دارو نمی تواند به داخل سلول میکروب 
نفوذ کرده و سیستم حیاتی آن را مختل کند. این جهش 
ژنتیکی که در میکروب به واسطه مصرف غلط دارو به 
وجود آمده است،  به نسل های بعد آن نیز منتقل شده 
و انواع پیشرفته تری از میکروب پدید می آید. موضوعی 
ایجاد  می شود،  مشاهده  ملموس تر  طور  به  اکنون  که 
مقاومت دارویی به میکروب های سرماخوردگی است 
چنانچه دیگر آنتی بیوتیک هایی مانند آموکسی سیلین مانند 
گذشته به درمان پاسخ نمی دهد.« وی با تأکید بر مدت 
آنتی بیوتیک طبق تجویز پزشک، اظهار  زمان مصرف 
کرد: »با شروع مصرف دارو ممکن است عالئم بیماری 
در فرد کاهش یافته یا موقتًا از بین برود؛ این موضوع 

درمان  بیماری اش  اینکه  فرض  با  فرد  می شود  سبب 
شده مصرف دارویش را قطع کند. قطع مصرف ناگهانی 
دارو می تواند سبب ایجاد مقاومت در درمان شده و 
میکروب به طور کامل از بین نرود؛ ازاین رو تا پیش از 
اتمام داروی خود هرگز نباید مصرف آن را قطع کرد.«

کنترلمقاومتداروییدربیمارستانها
پیرویان موضوع مهم دیگر را ایجاد مقاومت میکروبی در 
سطح بیمارستان ها دانست و افزود: »در بیمارستان ها تجمع 
بیماران مختلف با بیماری های متفاوت و میکروب های 
متفاوت، می تواند شرایط را به گونه ای فراهم کند که 
یک میکروب مقاوم به درمان به بیماران دیگر منتقل 
شده و گسترش یابد. در بیمارستان ها داروهای متنوع 
برای مقابله با میکروب ها تجویز می شود و از طرفی 
امکان دارد میکروبی از بدن بیماری  که نوع خاصی از 
آنتی بیوتیک را مصرف می کند به بدن بیمار دیگری که نوع 
دیگری از آنتی بیوتیک را دریافت می کند، منتقل شود و 
ازآنجایی که دارو برای این میکروب جدید تجویز نشده، 
احتمال دارد ایجاد مقاومت تسریع شده و باکتری های 

مقاوم به درمان شدیدتری مشاهده کنیم.«
بیمارستان ها سیستمی  در  دلیل  »به همین  افزود:  وی 
تحت عنوان تولیت دارودرمانی با آنتی بیوتیک وجود 

دارد که تجویز آنتی بیوتیک در بیمارستان ها را 
مدیریت می کند. همچنین کمیته ای به نام کمیته 
کنترل عفونت در بیمارستان وجود دارد که کنترل 
میزان عفونت در بیمارستان  را در دست دارند 
و ماهانه موارد مهم را برای مقابله و پیشگیری 

از مقاومت دارویی بررسی می کنند.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
مصرف  موضوع  اینکه  بیان  با  بهشتی  شهید 
ما  کشور  متوجه  تنها  آنتی بیوتیک  خودسرانه 
نیست و دغدغه ای جهانی قلمداد می شود، تأکید 
کرد: »با تمام تمهیداتی که برای کنترل مقاومت 
اما  شده،  اندیشیده  بیمارستان ها  در  میکروبی 
برای سطح جامعه نیاز به افزایش آگاهی مردم 
و سواد سالمت آنها داریم. شرکت های دارویی 
نیز همواره به دنبال کشف آنتی بیوتیک های جدید 
آنها به سادگی  هستند که مقاومت دارویی در 

اتفاق نیفتد که اصاًل کار راحتی نیست.«
مصرف  عوارض  سایر  خصوص  در  وی 
خودسرانه آنتی بیوتیک ها برای بدن، گفت: »دارو 
یک ماده شیمیایی است که برای یک مشکل 
و یک ارگان خاص از بدن تجویز می شود، اما 
در این میان می تواند در مسیر رسیدن به بافت 
مورد نظر بر سایر بافت های بدن نیز اثرگذار 
باشد. سالیان سال است که داروسازان در تالش هستند تا 
داروی تولید شده به نوعی عمل کند که تنها بر بافت مورد 
نظر اثر کند؛ اکنون اسپری های تنفسی برای بیماری های 
ریوی یکی از نمونه های موفقی است که دارو مستقیمًا 

بر عضو اثر می گذارد.«
پیرویان خاطرنشان کرد: »با تالش های صورت گرفته 
برخی داروها موفق می شوند تنها در بافت مورد نظر اثر 
کنند در آن صورت شاهد اثرات مطلوب خواهیم بود در 
غیر این صورت و اثرگذاری دارو بر سایر بافت ها شاهد 
عوارض دارو هستیم. این عوارض در مورد آنتی بیوتیک ها 
بسته به نوع آن متفاوت است. مشکالت گوارشی یکی 
آنتی بیوتیک ها  متوجه  می تواند  که  است  عوارضی  از 
باشد به همین علت توصیه می شود آنتی بیوتیک ها با 
آب فراوان مصرف شوند و تا 3۰ دقیقه پس از مصرف 
آن فرد دراز نکشد. عارضه دیگر ایجاد تداخل دارویی 
است؛ به عنوان مثال داروی »تتراسایکیلین« را نمی توان 
با شیر مصرف کرد؛ چراکه کلسیم موجود در شیر این 
دارو را به خود جذب می کند و اثر دارو از بین می رود. 
حساسیت به نور، حساسیت پوستی، تغییر رنگ عرق 
و... می تواند سایر عوارض آنتی بیوتیک ها باشد که با 

قطع مصرف از بین می رود.«

اخبــار

دبیرعلمیکنگرهبینالمللیکلینیکالآنکولوژی:

کمبودداروهایسرطاننداریم
دبیر علمی چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی گفت: 
»در حال حاضر کمبود حادی در حوزه داروهای شیمی درمانی 
و  بهداشت  وزارت  همکاری  با  و  نداریم  درمانی  هورمون  و 
بخش خصوصی، تجهیزات رادیوتراپی مورد نیاز نیز به شکل 

گسترده ای تأمین می شود.«
به گزارش سپید، منصور انصاری افزود: »با وارد شدن شرکت های 
دانش بنیان و ایجاد انگیزه برای آنان و با بومی سازی داروها و 
بسیار  خارج  به  وابستگی  زمینه،  این  در  نیاز  مورد  تجهیزات 
اندک شده است و این کنگره با حضور اساتید و صاحب نظران 
المپیک  آذرماه در هتل  تا 29  برجسته داخلی و خارجی، 2۷ 
تهران برگزار می شود.« وی افزود: »آخرین دستاوردهای علمی 
در زمینه درمان سرطان در رشته های مختلف آنکولوژی به ویژه 
تومورهایی همچون تومورهای پستان، سر و گردن، تومورهای 
دستگاه تناسلی زنان و مردان و تومورهای گوارش توسط این 
اساتید در کنگره ارائه خواهد شد.« دبیر علمی چهارمین کنگره 
بین المللی کلینیکال انکولوژی ادامه داد: »تومور پستان ازجمله 
تومورهای شایع است که در زنان به ویژه در سنین فعال بروز 
اهمیت غربالگری )تشخیص زودهنگام( و  امر  این  می یابد و 

درمان به موقع این سرطان را آشکار می سازد.«
انصاری ادامه داد: »روش های بروز درمان موضعی اعم از جراحی 
و  شیمی درمانی  سیستمی همچون  و روش های  رادیوتراپی  و 
هورمون درمانی ازجمله مباحثی است که با حضور اساتید در 
تبادل نظر قرار می گیرد.« وی درباره  این کنگره مورد بحث و 
اینکه آیا در حال حاضر بیماران مبتال به سرطان با کمبود دارو 
مواجه اند، گفت: »ممکن است گاهی به دلیل تحریم ها و شرایط 
اقتصادی کشور دچار کمبود مقطعی داروهای سرطان شویم ولی 
خوشبختانه با بومی سازی این داروها روزبه روز نیاز به خارج از 
کشور کمتر شده و بیماران با مشکالت کمتری روبه رو هستند.«
و  آنکولوژی  کلینیکال  بین المللی  کنگره  چهارمین  علمی  دبیر 
چهاردهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی درباره دستگاه های 
رادیوتراپی، گفت: »خوشبختانه با اقدامات مؤثر وزارت بهداشت 
و همکاری مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی به زودی بسیاری 
از شهرهای بزرگ کشور مجهز به دستگاه های رادیوتراپی پیشرفته 
می شوند و نیاز به سفر بیماران به شهرهای خیلی دور و استان های 
مجاور برای دستیابی به خدمات درمانی مناسب در حوزه سرطان 

را بسیار کاهش می دهد.«

رئیسادارهتجهیزاتپزشکیعنوانکرد؛

لزومپایشدورهایوضعیت
عملکردیدستگاههایسرمایهای

رئیس اداره تجهیزات پزشکی بر لزوم پایش دوره ای وضعیت 
عملکردی دستگاه های سرمایه ای و اقدامات پیشگیرانه در خصوص 
آماده به کار بودن آنها توسط مراکز درمانی و شرکت ها تأکید کرد.
به گزارش سپید مجید حمیدی گفت: »با توجه به شرایط فعلی 
در  ظالمانه،  تحریم های  اثر  در  ایجاد شده  مشکالت  و  کشور 
پزشکی،  تجهیزات  کل  اداره  توسط  شده  انجام  اقدامات  کنار 
دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی نیز باید نحوه تأمین 
کاالهای ضروری و همچنین عملکرد دستگاه های منصوب در 
مراکز تابعه را به صورت دوره ای رصد کرده و ضمن پیش بینی های 
الزم و اقدامات پیشگیرانه هرگونه مشکل و کمبود را زودتر 
از موعد در سامانه کمبودهای اداره کل به ثبت برسانند.« وی 
دوش  بر  شرایط  این  در  که  مهمی  وظایف  از  »یکی  افزود: 
دانشگاه ها و مراکز درمانی قرار دارد، نگهداری و استفاده بهینه 
از دستگاه ها به منظور کاهش زمان خواب آنها است.« محمدی 
ادامه داد: »در این میان نقش دستگاه های سرمایه ای نظیر، ام آر 
آی، سی تی اسکن، آنژیوگرافی و برخی دستگاه های مهم دیگر 
در فرآیندهای تشخیص و درمانی پررنگ تر بوده و از اهمیت 
باالیی برخوردارند و یکی از اقدامات مهم در این زمینه عقد 
قراردادهای سرویس و نگهداری با شرکت ها است.« حمیدی 
گفت: »موضوع پایش هلیوم دستگاه های ام آر آی، میزان اکسپوز 
تیوب های اشعه ایکس مربوط به دستگاه های سی تی اسکن ازجمله 
موارد بسیار مهم در شرایط فعلی کشور هستند که دانشگاه ها 
و مراکز درمانی باید موارد فوق را به صورت دوره ای و مستمر 
پایش کرده و همزمان با پیگیری های به موقع و پیش از موعد 
از شرکت های نمایندگی و تأمین کننده پیش از کار افتادن کامل 
دستگاه ها، مراتب را در سامانه کمبودهای اداره کل تجهیزات 
پزشکی به ویژه در خصوص هلیوم دستگاه های MRI، چنانچه 
سطح هلیوم به ۶۰ درصد رسید و همچنین، در زمان فعال شدن 
هشدار مربوط به تیوب های اشعه ایکس و بر اساس گزارش 
اقدامات الزم را به شرح  سرویس های شرکت های نمایندگی، 

فوق باید انجام دهند.«
رئیس اداره تجهیزات پزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی 
در پایان تصریح کرد: »شرکت های نمایندگی و تأمین کنندگان 
نیز باید ضمن طراحی مکانیزم نظارتی و ارائه دستورالعمل های 
الزم به دانشگاه ها و مراکز درمانی، ضمن دپوی مناسب قطعات 
یدکی، نسبت به پایش و رصد وضعیت عملکردی دستگاه های 
تحت پوشش خدمات خود و تأمین به موقع قطعات یدکی و اقالم 

مصرفی آنها اقدام کنند.«

راهکارهایکنترلمقاومتهایآنتیبیوتیکیدربیمارستانها

موضوع رها شدن تولید دارو با استفاده از ارز دولتی، مدتی است که 
محل بحث و گفتگوی دست اندرکاران صنعت داروسازی شده است 
و در این بین عده ای نسبت به چنین تصمیمی ابراز نگرانی می کنند.

به گزارش سپید، صنعت داروسازی کشور در این سال ها که شاهد 
تشدید نوسانات ارزی و مشکالت اقتصادی بوده است، بیش از 
همیشه گرفتار تأمین هزینه ها شده است. به طوری که برخی اقالم 
دارویی بدون هیچ گونه حاشیه سود تولید می شود تا پاسخگوی نیاز 
بازار دارویی کشور باشد؛ اما، ادامه این روند، شرکت های داخلی را 
با مشکلی به نام »کمبود نقدینگی« مواجه ساخته است. موضوعی 
که تنها راه خالص شدن از آن، واقعی شدن قیمت داروهای تولید 
اما، سیاست های دارویی کشور این اجازه و شاید  داخل است؛ 
جرات را ندارد که بتواند داروهای تولید داخل را با قیمت واقعی 
در دسترس مردم قرار دهد. در همین حال زمزمه هایی به گوش 
می رسد مبنی بر اینکه ارز ۴2۰۰ تومانی دارو برای تولیدکنندگان 
داخلی، برداشته شود و صنعت داروسازی با ارز آزاد بتواند تولید 
محصول داشته باشد. برخی از دست اندرکاران صنعت دارویی کشور، 

با چنین پیشنهادی موافق بوده و معتقدند که با این سیاست، می توان به 
رشد صنعت کمک کرد. درعین حال کارشناسان اقتصاد سالمت نسبت به 
پیامدهای چنین سیاستی ابراز نگرانی کرده و عنوان می کنند که درصورتی که 
ارز دارو برای تولید داخل آزاد شود، صنعت داروسازی کشور فلج خواهد 
شد؛ زیرا، سیاست تعیین قیمت واقعی دارو برای تولید داخل، هرگز اجرا 

شدنی نیست و دولت جرت چنین کاری را نخواهد داشت.
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سالمت یکی از مخالفان 
سرسخت سیاست تولید دارو با ارز آزاد است. وی در گفتگو با مهر، عنوان 
داشت: »در صورت افزایش نرخ ارز، بحران نقدینگی صنعت داروسازی 
تشدید خواهد شد؛ زیرا، بررسی ها نشان می دهد از مجموع پیش فاکتورهای 
صادر شده بیش از ۶۰ درصد عمل نشده و شرکت های دارویی نقدینگی 
برای گشایش ارزی ندارند.« واعظ مهدوی افزود: »اگر ارز دارو آزاد شود، 
به نفع واردکنندگان خواهد بود؛ زیرا، وارداتی ها معاف از قیمت گذاری 
داروهای وارداتی  قیمت  داده است  نشان  بررسی ها  به طوری که  هستند. 
در ایران، گران تر از بازار ترکیه، ژاپن، امارات متحده عربی و...، است. 
فاکتورهای واقعی صادر نمی شود؛ یعنی اگر قیمت دارو 5۰ دالر بوده باشد، 

در پیش فاکتور ۷۰ دالر می خورد. لذا، در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز 
برای آن دسته از واردکنندگان که با رانت کار می کنند، درآمد بیشتری به 
دنبال خواهد داشت؛ اما کسانی که در خدمت، صادق هستند و آن دسته 
از واردکنندگان که نیازهای واقعی کشور را تأمین می کنند و تجارت سالم 
انجام می دهند، با مشکل مواجه خواهند شد. درمجموع می توان گفت که 
این کار، سم است و بنیه صنعت داروسازی کشور ضعیف تر خواهد شد.«
وی با اشاره به ادعای کسانی که مدافع آزاد شدن ارز دارو هستند، اظهار 
داشت: »این طیف و گروه با تصور خیالی که ارز آزاد با نرخ ریالی آزاد 
همراه خواهد بود، چنین ادعایی را مطرح می کنند. درحالی که خوب می دانیم 
داروهای تولید داخل، قیمت مناسبی ندارند و اینکه دولت، توان و ظرفیت 
تعیین قیمت واقعی را داشته باشد، ندارد. اگر قرار بود قیمت داروهای 
تولید داخل واقعی شود تا اآلن می شد؛ بنابراین، چنین تصوری که دولت 
بتواند با آزاد شدن نرخ ارز دارو، قیمت داروهای تولید داخل را واقعی 

تعیین کند، محال است.«
واقعی  بر  اما  ایران  داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو  خیری،  حمید 
شدن قیمت دارو تأکید کرد و گفت: »دارو باید قیمت واقعی خود را پیدا 

کند و تا زمانی که این معضل برطرف نشده، مشکالت مختلف 
به صورت دومینووار به حوزه دارو خراب می شود.« وی افزود: 
»وقتی دارو با یارانه هایی نظیر اختصاص ارز دولتی، توزیع می شود، 
مسیر قاچاق معکوس آن هموار خواهد شد، کما اینکه در حال 
حاضر نگرانی هایی بابت قاچاق دارو از کشورمان به کشورهای 
همسایه وجود دارد.« عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران 
تأکید کرد: »دارو باید در قالب ارز نیمایی به دست مصرف کننده 
برسد ولی معنای این خواسته، آن نیست که گرانی دارو به مردم 
و مصرف کننده منتقل شود، بلکه باید از ساختارهای بیمه گر یا 
سایر ابزارها و راهکارهای مناسب، برای جلوگیری از ایجاد فشار 

بر بیماران استفاده کرد.«
احمد شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران هم با عنوان این مطلب که در حال حاضر فقط برای ماده 
مؤثره تولید دارو ارز ۴2۰۰ تومانی پرداخت می شود، گفت: »بقیه 
مواد مورد نیاز تولید دارو با ارز نیمایی تأمین می شود.« وی در 
واکنش به قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها، به سهمیه بندی 
برخی اقالم دارویی اشاره کرد و افزود: »سهمیه بندی برخی داروها، باعث 
می شود مصرف کاذب در کشور ایجاد شود. ضمن اینکه می توان به جای 

واردات داروی »برند«، داروی ژنتیک وارد کرد.«
عباس کبریایی زاده، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران نیز با انتقاد از سیاست تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی به دارو، گفت: 
»این سیاست مفسده انگیز است؛ زیرا، ارزش این ارز در بازار آزاد سه 

برابر است و در نتیجه زمینه بروز فساد در تجارت را فراهم می آورد.«
وی با اشاره به قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها و کشورهای همسایه، 
افزود: »مشکلی که وجود دارد، این است که دولت به داروی وارداتی ارز 
۴2۰۰ تومانی می دهد، اما صنعت داخلی فقط برای ماده مؤثره ارز دولتی 
می گیرد و بقیه نیازهای تولید دارو از طریق ارز آزاد تأمین می شود و همین 
مسئله باعث شده تا هزینه های تولید دارو در داخل بیشتر از قیمت فروش 
آن شود.« کبریایی زاده ادامه داد: »ما از همان روز اول به دولت پیشنهاد 
دادیم که ارز ۴2۰۰ تومانی به دارو ندهد، در عوض مابه التفاوت آن را به 
بیمه ها بدهد تا صنعت بتواند دارو را به قیمت واقعی بفروشد و بیمه نیز 

از مردم حمایت کند.«

استدالل موافقان و مخالفان تولید دارو با ارز آزاد؛

سرنوشتقیمتداروچهمیشود؟



يكى از مسائل شايع در ازدواج رقابت زن و شوهرها بر 
سر رياست در روابطشان است اما در فرهنگ هايى كه 
صميميت و عشق بعد از ازدواج آموزش داده شده و 
رشد كرده، اين مساله كمتر ديده مى شود. يكى از داليل 
وجود صميميت بعد از ازدواج پايه هاى درست براى 

تشكيل آن است. ازدواجى كه با شناخت يا معيارهاى 
درست انجام نگرفته يا ازدواج هاى سنتى كه اغلب 
دو نفر بدون شناخت روحيات و عاليق يكديگر 
و براساس صالحديد خانواده ها ازدواج مى كنند، 
از جمله ازدواج هايى هستند كه پايه هاى بعدى 
صميميت بعد از ازدواج در آنها محكم نيست. 
ازدواج هاى براساس همخوانى هاى شخصيتى، 
خلقى، وسواسى، زناشويى و جنسى و تحصيلى 
و سن و سال، نسبت به ازدواج هاى با شناخت 
درست كمتر آسيب پذيرند و مى توان انتظار داشت 
صميميت و عشق بعد از ازدواج در آنها بهتر رشد 
كند؛ يعنى افراد در محيط هايى مانند دانشگاه يا 
محل كار آشنا مى شوند و بعد از طى مدتى كه 
صميميت آنها نزديك تر شد، وارد فرايند ازدواج 
دائم مى شوند. متاسفانه بعد از رشد مدرنيته، مفهوم 

صميميت در كشور ما درست توصيف نشد. وقتى 
صحبت از صميميت مى شود، بيشتر ما به ياد دوست 

صميمى دوران دبيرستان يا سربازى يا محل كار مى افتيم. 
ما صميميت را به معناى در آغوش كشيدن و نوازش و 

لمس كردن نمى دانيم. اغلب ما واجد صميميت اخالقى يا 
عاطفى هستيم اما در ازدواج هاى همخوان كه به رفاقت در 
ازدواج ختم مى شود، بعد صميميت اهميت خاصى دارد.

پس از ازدواج و بعد از اينكه 5 بار بوى غذاى خانگى 
در خانه بپيچد، عشق شوريده وار و شيفتگى كه به واسطه 
مسموميت مغزى با ماده اى به نام «فنيل اتانول آميد» به وجود 
آمده، به تدريج و بعد از 3-2 سال از ميان مى رود. به قول 
اكبر عبدى در فيلم هنرپيشه، با سومين بوى قورمه سبزى 

كه از پنجره بيرون برود، عشق هم بيرون مى رود.

چه چيزى جايگزين عشق شوريده وار اول 
مى شود؟

بعد از سپرى شدن مدتى از ازدواج و خاموش شدن 
احساسات تند، ترازويى جاى آن را مى گيرد كه ترازوى 
قدرت بين زن و مرد است. هر كس كفه خود را سنگين تر 
مى خواهد و تالش مى كند از طريق به دست آوردن رياست 
سكان هدايت رابطه را به دست بگيرد. ازدواج هاى 50-50 
ويژگى جوامع توسعه يافته است؛ يعنى زن و مرد هر دو 
مشترك  زندگى  تصميم گيرى هاى  در  مساوى  به طور 
با هم شريك هستند. در كشورهايى كه مردم آموزش 
دموكراسى نديده اند، نه تنها كمتر شاهد ازدواج هاى 50-50 
هستيم، بلكه به دليل فرهنگى كه زن و مرد هر دو در 
آن تربيت شده اند، اين ازدواج ها جواب نمى دهد. شايد 
براى كشورهايى مانند ايران كه سنت ازدواج برابر در 
آن ريشه دار نيست، بهترين فرمول تركيب 60-40 است.

ازدواج هاى معكوس
ازدواج هاى معكوس كه در فرهنگ ما به اشتباه «ازدواج هاى 
مكمل» گفته مى شود، ازدواج هايى است كه زن و مرد 
خصوصياتى كامال متفاوت با هم دارند. تفكر سنتى ما 
مى گويد براى داشتن زندگى متعادل هر دو طرف بايد 
خصوصيات خود را كامل كنند، مثال مرد درونگرا با زن 
برونگرا ازدواج كند يا برعكس. اين ازدواج ها حتى اگر 
به ظاهر دوام هم پيدا كنند، ازدواج هاى موفقى  نيستند 
چراكه يك شخصيت درونگراى فلسفى كم حرف نمى تواند 
با طرف برونگرا، ريسك پذير و نمايشى تكانشى زندگى 
كند. يك طرف تنوع طلبى، پاداش مدارى و ماجراجويى 
باال دارد و طرف ديگر برعكس است. آنها يكديگر را 
تكميل نمى كنند، بلكه روزبه روز از هم دورتر مى شوند 

تا به جدايى كامل برسند. 
وقتى خانواده كانون التهاب، آتش، چالش، دعوا و كشمكش 
باشد، آيا واقعا فرزندان متعادل ترى ثمره اين ازدواج ها 
ثمره  نمى افتد.  اتفاق  اين  داده  نشان  تجربه  مى شوند؟ 
ازدواج هاى معكوس يا آن طور كه به غلط رايج شده، 
ازدواج هاى مكمل، فرزندانى عصبى تر، پرخاشگرتر و 

افسرده تر هستند. 

ازدواج بى خطر وجود ندارد
اغلب افراد زمانى كه تصميم به ازدواج مى گيرند، دنبال 
ازدواج بى خطر هستند، درصورتى كه ازدواج بى خطر 
وجود ندارد و ما با داشتن دانش و صرف وقت و انجام 
در  خطر  درصد  مى توانيم  كاربلد  مشاوران  با  مشاوره 

ازدواج ها را پايين بياوريم.
ازدواج يكى از دشوارترين كارهاى زندگى يك انسان 
است و از به راه انداختن كسب و كار يا اداره كردن يك 
شركت يا باال بردن سطح استاندارد زندگى، قطعا پيچيده تر 
است. افراد زيادى در كسب و كار و مديريت و وزارت 
موفق هستند اما ازدواج خود را نمى توانند به صورت موفق 
پيش ببرند. ازدواج هاى معكوس كه متاسفانه در ايران 
مقبوليت هم دارند، از جمله ازدواج هاى پرخطر هستند. 

افزايش اشتراكات و كاهش اختالفات 
پايه هاى ازدواج را محكم مى كند

آنچه باعث مستحكم شدن ازدواج ها مى شود، افزايش 
اشتراكات و كاهش اختالفات است و اين كار از طريق 
آموزش درست، زوج درمانى و خانواده درمانى بهتر انجام 
با چنگ و  مى گيرد. بسيارى از همسران به اصطالح 
و  مى برند  جلو  را  زندگى  صميميت  بدون  و  دندان 
آوردن  دنيا  به  هم  برخى  نيست.  آنها  بين  صميميتى 
دنيا  به  اما  مى دانند  زندگى شان  بقاى  عامل  را  فرزند 
آوردن فرزند نبايد تنها بهانه تداوم زندگى باشد. 5 سال 
اول ازدواج زمانى است كه در بسيارى موارد مى تواند 
تكليف رابطه را مشخص كند و بيشترين خطر طالق 
در 5 سال اول زندگى زناشويى است. به همين دليل 
ما به زن وشوهر هاى جوان توصيه مى كنيم در 5 سال 
اول زندگى زناشويى بچه دار نشوند. در ازدواج هايى 
كه خانم  بيش از 38-37 سال دارد هم توصيه مى كنيم 

يك سال اول بچه دار نشوند.
تا  بهترين سن جهت بچه دار شدن براى خانم ها 28 
38 سالگى است اما اينكه ما فكر كنيم در 38 سالگى 
خانم بايد پرونده بچه دار شدن را ببندد هم اشتباه است. 
براى آقايان هم بهتر است اين روند خيلى به تاخير 
نيفتد چون يك پدر 60 ساله از نظر جسمى نمى تواند 
با بچه 10 ساله  اش دوچرخه سوارى يا بازى كند يا در 

سن نوجوانى با او به ورزشگاه برود.
برخى همسران بعد از اين 5 سال، مسير اشتباهى را 
مى روند و بنا به داليل متفاوت كه مى تواند ربطى هم به 
امكانات مادى نداشته باشد، از آوردن فرزند خوددارى 
مى كنند. بهانه ها گاهى فلسفى يا گاهى شخصى است اما 
نبايد از ياد برد هيچ دوره اى در تاريخ ما يا كشورهاى 
ديگر جهان دوره ايده آل و بدون دردسر و مشكل نبوده 
و تداوم زندگى را نمى توان منوط به ايجاد شرايط ايده آل 
دانمارك،  مانند  كرد. حتى در كشورهاى توسعه يافته 
نروژ و سوئد هم مى توان شيوع افسردگى، اضطراب 
و دغدغه هاى زيست محيطى را مشاهده كرد كه گاهى 
ريشه در آب و هوا و جغرافيا و طول روز و شب دارد. 

آسيب تك فرزندى و بى فرزندى
اگر از آسيب هاى اجتماعى جامعه  كم فرزند مانند كاهش 
جمعيت جوان آماده كار كه برخى كشورهاى توسعه يافته 
را وادار به اعمال سياست مهاجر پذيرى كرده، بگذريم، 
اولين آسيب فردى و خانوادگى تك فرزندى يا بى فرزندى 
اين است كه اين خانواده ها بيش از خانواده هاى با 2 

فرزند مستعد طالق مى شوند. امكان طالق 
در خانواده اى كه تنها فرزند 16 

يا 17 ساله اى دارد كه از آب 
و گل درآمده يا فرزندى 

ندارد، بيش از خانواده هاى با 2 فرزند است.
اين والدين اغلب به آسيب هاى تك فرزندى توجه نكرده 
و فكر نمى كنند آسيبى كه فرزندشان از بى خواهرى يا 
بى برادرى مى كشد تا چه حد مى تواند جدى و سخت 
باشد. خانواده تك فرزندى كه مشكالتى هم دارند، با 
او كار  استقالل نسبى  به دانشگاه و  ورود فرزندشان 
خود را پايان يافته مى بينند و فكر مى كنند ادامه زندگى 
مشترك ديگر لزومى ندارد و خانواده دچار نشانگان 
آشيانه خالى مى شود؛ يعنى احساس افسردگى، ناراحتى 
و اندوه توسط والدين يا سرپرست بچه هايى كه بزرگ 
شده و خانه پدرى خود را ترك مى كنند، تجربه مى شود. 
اين احساس مى تواند بعد از رفتن بچه ها به دانشگاه 
در شهرى ديگر يا ازدواج آنها و مستقل شدنشان هم 
شكل بگيرد. احتمال ابتالى خانم ها به اين مشكل بيشتر 
از آقايان است. حتى با غيبت طوالنى مدت فرزند مثال 
15 ساعت در روز اين نشانگان ممكن است در والدين 
بروز كند. دراين صورت برخى  همسران با خيال تمام 
به فكر جدايى مى افتند، درحالى  شدن وظايف خود 
كه اين نوعى خطاى شناختى است كه  داشتن فرزند 
بلكه  مى شود،  طالق  تسريع  و  تشديد  باعث  نه تنها 
باعث آسيب تنهايى و جدايى و اضطراب هاى 
مربوط به تنهايى و جدايى در تك فرزند 
هم مى شود. تك فرزندها روند طالق 
است،  تلخ  خودى خود  به  كه  را 
با فشار بيشترى تجربه مى كنند. 
اصوال وقتى كسى بچه دار نشود، 
ظرفيت هاى  از  مهمى  بخش 
روانى اش از بالقوه به بالفعل 
درنمى آيد و قسمت مهمى از 
زندگى مغفول مى ماند. خانواده 
گرانبهاترين  و  داشته  باالترين 
ثروت است. بهترين توصيه من 
معمولى  و  عادى  زندگى  داشتن 

است.
از  براى جلوگيرى  توافق همسران  مساله 

فرزندآورى، بيش از مرد به زن آسيب مى رساند چرا 
از  بارورى زن محدود است و اگر بعد  كه سال هاى 
پايان دوره بارورى شوهر به اين نتيجه برسد كه حاال 
و  نيست  قابل دوام  رابطه  آن  ديگر  مى خواهد،  فرزند 
خانم چاره اى ندارد جز رها كردن زندگى كه سال ها 
زحمت آن را كشيده يا تحمل و قبول حضور زن دوم 
جوان تر در حريم خانوادگى خود. فرزندان وزنه هاى 

تعادل زندگى مشترك هستند.

آسيب هاى طالق 
يكى از بديهى ترين آسيب هاى طالق به خصوص 
براى مردان، انگ و ننگ اجتماعى است و در جامعه 
ما كسى كه جدا شده، متاسفانه در برابر قضاوت 
جامعه قرار مى گيرد. مردم فورى انواع انگ ها را 
به او مى چسبانند؛ از انحراف جنسى و ناتوانى 
جنسى، عياشى و هرزه گرى گرفته تا خساست و 
حتى داشتن دست بزن و اعتياد به الكل و مواد 
مخدر و مردى كه از همسرش جدا مى شود، 
بايد جوابگوى انواع اين نقص ها باشد و حتى 
با ازدواج مجدد احتمال دارد مدام از طرف 
همسر جديد خود براى رابطه تمام شده قبلى 
سرزنش شود. شايد يكى از داليل افسردگى 
بيشتر مردان در زمان طالق همين مساله باشد؛ 
يعنى مردان بيش از زنان در روند طالق دچار 
مى شوند.  افسردگى  قبيل  از  روانى  آسيب هاى 
مشاهدات نشان داده زنان قوى تر از مردان روند 
زنان اصوال  را تحمل مى كنند.  يا مهاجرت  طالق 
بيشتر  تعداد مرگ ومير جنين پسر  قوى تر هستند و 

از جنين دختر است. 
درمورد خانم هاى مطلقه مشكل به اين صورت بروز 
مى كند كه شانس دوباره براى ازدواج بسيار كم است. 
در جامعه ايران كه طى سال هاى گذشته آمار زنانى كه 
هرگز ازدواج نكرده ا ند، به شكل نگران كننده اى رو به 
افزايش است، زنان مطلقه شانس چندانى براى ازدواج 
دوباره ندارند، مگر در شرايط خاصى مانند 20 سال 
در  ازدواج  براى  سن  بهترين  نظرم  به  سن.  اختالف 
جامعه  است.  سال   23-28 دختران،  براى  ما  جامعه 
ما با دختران باالى 40 سال برخوردى ناجوانمردانه و 
غيرمنصفانه دارد. گاهى دختران جامعه در سنين مناسب 
براى ازدواج و همسريابى زندگى شان را با دوستى هاى 
اتفاقى و كوتاه مدت مى گذرانند كه متاسفانه اين روزها 
كم شاهد آن نيستيم. اين دختران اغلب وقتى به خود 
مى آيند كه سن عرفى ازدواج در جامعه ما گذشته است. 
نمايشى  با شخصيت  دختران  دخترها،  اين  رأس  در 
هستند كه نمونه آن را مى توانيم در فيلم «اتوبوسى به 

نام هوس» با بازى «ويويان لى» ببينيم.
نكته مهم ديگر درباره آسيب هاى طالق اين است كه 
زندگى  از  بيشتر  بايد  دوم  زندگى  براى حفظ  بدانيد 
اول تالش كنيد و حفظ زندگى دوم بسيار دشوارتر 
از ازدواج اول است بنابراين توصيه ما اين است كه 
به خصوص وقتى از ازدواج اول بچه يا بچه هايى هم 
داريد، تا حد امكان از راه هاى مختلف و با استفاده از 
روش هايى كه كارشناسان به شما توصيه مى كنند، راهى 

به جز طالق پيدا كنيد. 

ظاهر و اندام را دست كم نگيريد
 در ازدواج هاى با خطر كم يا متوسط يا زياد اندام و 
اخالق طرف عواملى است كه بايد مورد توجه قرار 
خانواده،  طرف  وقتى  كه  دارد  وجود  باورى  گيرد. 
تحصيالت يا شرايط مناسبى دارد، اندام يا چهره اهميتى 
ندارد و عادى مى شود، درصورتى كه اين تصور در 
آينده مى تواند دردسرساز باشد. گاهى زن يا شوهر در 
گذر زمان تغيير مى كند. دامنه اين تغييرات را بايد در 
نظر داشت چراكه اگر از حد معينى بگذرد، خود اين 
گذاشت.  خواهد  تاثير  زن وشوهر  رابطه  بر  تغييرات 
چاق شدن ازجمله اين تغييرات است. چاقى مفرط 
مى تواند سرچشمه بى اعتنايى و اشكال در روابط جنسى 
شود. مهم است بدانيد كه اندام عادى نمى شود و به 
صرف همسرى، هر اندامى  پذيرفته نيست. افراد معموال 
نمى كند،  تغيير  زياد  زمان  طى  كه  دارند  سليقه هايى 
مثال كسى كه اندام ريز دوست دارد، نمى شود بعد 
از گذشت مدتى از اندام درشت هم خوشش بيايد. 
گاهى مى توان برخى موارد را ناديده گرفت و بعضى 
تغييرات  و  تفاوت ها  اما  كرد  جبران  را  خصوصيات 

فاحش قابل چشم پوشى نيست.  

با روياهايمان زندگى نكنيم
زندگى   5 و   4 دهه  به  گذاشتن  پا  با  مردان  برخى 
خود  شانس  مى توانند  با طالق  مى كنند  تصور  خود 
را با زنى جوان تر امتحان كرده و ناكامى هاى جوانى 
را جبران  كنند، فارغ از اينكه بين اين آقا و خانمى با 
فاصله 20 سال و بيشتر با معيارهاى جديد، چند نسل 
فاصله هست. واقعيت اين است كه اين دو حتى در 
فعاليت هاى روزانه هم نمى توانند هماهنگى خوبى با 
هم پيدا كنند و حتى پيك نيك يا بيرون رفتن يك خانم 
و آقا با اين فاصله سنى مى تواند مشكل ساز باشد.اين 
ناهماهنگى ها خود عامل ازدواج اشتباه مى شود. ما با 
برخى شرايط در ازدواج، بيشتر بودن سن آقايان را 

تا 15 سال مجاز مى دانيم.

با عشق درمانى در برابر طالق 
ايمن بمانيد

به غير از به دنيا آوردن فرزند براى تحكيم زندگى خانوادگى، توصيه 
مى كنيم با عشق درمانى، خانواده تان را از طالق دور نگه داريد. صميميت 

طيف گسترده اى از رفتارهاى متفاوت را دربرمى گيرد كه نوازش و عشق ورزى 
تنها بخشى از آن است. در اين ميان حتى به صداقت اقتصادى نيز بايد اشاره 

كرد؛ يعنى روند درآمدزايى و خرج كردن با توافق زن و شوهر باشد. به قول معروف، 
خورشيد زير ابر نمى ماند و وقتى عدم صداقت فاش شد، ادامه زندگى ديگر آنقدرها آسان نيست. 

محدوديت ها در اقشار مختلف صورت هاى مختلفى دارد كه هر كدام مى تواند به روابط و صميميت 
زناشويى آسيب بزند. زياده طلبى هاى بى موردى كه خانواده امكان اجراى عملى يا مالى آن را ندارد، 
ازجمله اين محدوديت هاست. تمايل قشر متوسط يا متوسط باالى جامعه ما براى مهاجرت از همان 
اقداماتى است كه شايد بتوان آن را مصداق زياده طلبى هاى غيرمنطقى دانست، به خصوص زمانى كه 
منبع درآمد خانواده به اقامت در كشور مبدأ وابسته است و زن يا شوهر به هر دليلى نمى توانند در 

كشورى كه به آن مهاجرت مى كنند،  درآمد داشته باشند، ناسازگارى ها شروع مى شود. 
حق طالق هم از مواردى است كه باعث كشمكش  همسران مى شود. زن وشوهر بايد توجه داشته       
باشند كه نمى شود در آن واحد همه چيز را در يك رابطه داشت و اگر قرار باشد حقى يا امتيازى  را به 
دست بياورند، بايد آماده باشند از حق يا امتياز ديگرى بگذرند. در بسيارى از موارد، روند رياست طلبى 
و امتيازگيرى از جلسه تعيين مهريه شروع مى شود. مهريه درواقع دينى است كه آينده عزتمند زن را 
تا حد امكان پيش بينى كرده؛ يعنى اگر ازدواجى منجر به جدايى شد، منبع مالى وجود داشته باشد تا 
زن بتواند به زندگى آبرومندانه و سالم ادامه دهد اما اگر پيمان ازدواج با عشق و تفاهم بسته نشده 
باشد، به جاى به جا آوردن حقوقى كه باعث امنيت خاطر خواهد شد، مبالغى خواسته مى شود كه 

در بسيارى موارد مرد توانايى پرداخت آن را ندارد و عاقبت كار به زندان مى كشد.
پيشنهاد ما براى ترميم و استمرار رابطه عشق درمانى يا به عبارتى بازآفرينى عشق است چون 
عشق هاى رمانتيك و آتشين طول عمرى حدود 2 تا 3 سال دارند. بعد از آن هيجانات عشقى 

فروكش مى كنند و صميميت و بازآفرينى عشق بايد جاى آن را بگيرد.

نظريه سيزده گانه عشق 
1. احترام

2. اعتماد
3. تعهد و مسووليت پذيرى 

4. صميميت، صداقت و رفاقت

5. ازخودگذشتگى، ايثار و فداكارى
6. بخشش و گذشت

7. نرمى، نوازش، هم آغوشى و بوسه گرم

8. يارى، پرستارى، پاسدارى و پشتيبانى 
9. پذيرش، درك و همدلى

10. سپاس و ستايش

11. شوخ طبعى و شيطنت و بازيگوشى 
12. هوس و شهوت

13. معنويت و روحانيت

 دكتر بهنام اوحدى
روان پزشك

بعد از فروكش كردن عشق آتشين، زن وشوهر ها بايد به سوى بازآفرينى عشق بروند 

ازدواج، رياست يا رفاقت و صداقت؟
ازدواج شماره هفتصدوبيست وهشت   يازده آبان نودوهشت4
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