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تشخیص سرطان مثانه

10 سال قبل از بروز عالئم

دستاورد بی سابقه محققان علوم پزشکی ایران



محققان علوم پزشکی ایران به سرپرستی رضا ملک 
زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت و با همکاری 
تیمی از محققان بین المللی، موفق به  شناسایی روشی 
برای تشخیص زودهنگام سرطان مثانه تا 10 سال قبل 
از بروز عالیم و تشخیص بالینی آن در افراد سالم 
بدون عالمت شدند و نخستین شواهد علمی مبتنی 
بر مطالعه آینده نگر، وسیع و طوالنی مدت در این 

زمینه را به جهان ارائه کردند.
به گزارش سپید به نقل از وبدا به نقل از پژوهشکده 
بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، سرطان مثانه، جزو 10 سرطان شایع در هر 
دو جنس در جهان است که شمار مبتالیان آن در 
سال 2018، به 550 هزار نفر و تعداد مرگ های ناشی 

از آن به 200 هزار مورد رسیده است.
قرارگیری سرطان مثانه در فهرست شایع ترین  ای 
جهان، به همراه تعداد باالی مرگ های ناشی از آن، 
تشخیص زودهنگام این بیماری را بسیار با اهمیت 
کرده است؛ اما به گفته متخصصان، نبود روش های 
غربالگری مناسب و مطمئن، تهاجمی بودن روش های 

تشخیص، شانس باالی عود بیماری )50 تا 70 درصد( 
پس از درمان اولیه، سرطان مثانه را به یکی از چالش 
برانگیز ترین و گران ترین سرطان ها از نظر تشخیص و 
درمان تبدیل کرده است. این شرایط بر اهمیت نشانگرهای 
زیستی )بیومارکر( قوی برای تشخیص آسانتر، سریعتر 
و دقیق تر سرطان مثانه و درنتیجه درمان به موقع آن و 
کاهش بار قابل توجه این بیماری و مرگ و میر ناشی از 
آن افزوده است. این درحالیست که طبق گزارش ها، هیچ 
یک از نشانگرهای ادرار برای کنترل سرطان مثانه که حتی 
به تایید FDA  رسیده و تجاری سازی شده اند، دارای 
»ویژگی« و »حساسیت« مطمئن و کافی در کاربردهای بالینی 
تشخیص سرطان مثانه بویژه در مراحل اولیه تومورزایی  

و نیز غربالگری جمعیت  پرخطر نیستند.«
 Urinary اکنون در مطالعه ای نویدبخش که تحت عنوان
 TERT promoter mutations are detectable
 years prior to clinical diagnosis 10 up to
 of bladder cancer: evidence from the
Golestan Cohort Study    در مجله معتبر بین 
المللی EBioMedicine   منتشر شده است، جمعی از 
محققان علوم پزشکی ایران با همکاری تیمی از محققان 
بین المللی سرطان شناسی، با بررسی نمونه های ادرار تعدادی 
از افراد بدون عالمت که به مدت طوالنی تحت نظر بودند ، 
برای نخستین بار در جهان، موفق به تشخیص زودهنگام 
این بیماری در نمونه های ادرار با  بررسی نوعی جهش 
ژنتیکی پیکری )سوماتیک(، تا 10 سال قبل از تشخیص 
بالینی و شکل گیری اولیه  تومور در افراد سالم بدون 

عالمت شده اند.

شیوع سرطان مثانه در مردان 4 برابر زنان
ملک زاده، سرپرست تیم محققان ایرانی در این پروژه 
تحقیقاتی، سرطان مثانه را یکی از شایع ترین سرطان ها 

در جهان برشمرد که میزان شیوع آن در مردان 4 برابر 
زنان است. محقق بین المللی سرطان گفت: »سرطان مثانه 
در مردان ایران نیز بسیار شایع است به طوری که پس 
از سرطان های معده، پوست، پروستات و روده بزرگ ، 
رتبه پنجم را در بین سرطان های شایع مردان ایرانی دارد.« 
معاون تحقیقات وزیر بهداشت، با اشاره به این که کارسینوم 
ادراری، رایج ترین )حدود 90 درصد( شکل بروز سرطان 
مثانه است، افزود: »سرطان مثانه، دومین سرطان شایع اما 
کشنده  ترین سرطان دستگاه ادراری است که اغلب در 
سنین 60 سال به باال بروز می کند و به علت تشخیص 
دیرهنگام مرگ های زیادی را به خود اختصاص می دهد.«
ملک زاده، پیشگیری و غربالگری سرطان مثانه را بهترین 
راه کاهش ابتال و مرگ ناشی از این نوع سرطان بویژه در 
بین جمعیت پرخطر دانست و به تشریح اهداف مطالعه 
انجام شده پرداخت و گفت: »تحقیقات جهانی در زمینه 
درمان سرطان های مختلف که به سرعت در حال پیشرفت 
هستند، عمدتا بر پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان ها 
متمرکز بوده و شناسایی ژن های عامل ایجاد سرطان یا 
کشف جهش های ژنی موثر در بروز تومورهای بدخیم، 
محوری ترین اهداف این تحقیقات را تشکیل می دهند.« به 
گفته وی، مطالعه حاضر نیز با بررسی شایع ترین تغییرات 
ژنتیکی در سرطان مثانه تالش کرده تا افق جدیدی برای 
تشخیص زودهنگام این بیماری پیش روی تحقیقات 

پزشکی ایجاد کند.
محقق بین المللی سرطان، از »جهش های پروموتر معکوس 
تلومراز)TERT(  به عنوان شایع ترین تغییرات ژنتیکی 
در سرطان مثانه نام برد و گفت: »این جهش های ژنتیکی، 
معموال در مراحل اولیه بروز سرطان مثانه رخ می دهند و 
به عنوان یک نشانه اولیه در تومورزایی به شمار می روند.«
رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در این باره افزود: »مطالعه ما بر 
روی 50 هزار فرد  40 تا 75 سال شرکت کننده در مطالعه 

کوهورت گلستان )بزرگترین مطالعه کوهورت خاورمیانه 
و شمال افریقا که در شمال شرق ایران به اجرا درآمد( ، 
انجام شد. پس از جمع آوری و ذخیره سازی نمونه های 
ادرار و خون و پردازش دی ان ای شرکت کنندگان در 
مطالعه، آنها  را به مدت 10 سال، پیگیری کردیم و در این 
پیگیری طوالنی مدت،  40 شرکت کننده مبتال به سرطان 
اولیه مثانه شناسایی شدند که از این تعداد نمونه های ادراری 
برای 30 شرکت کننده در دسترس و قابل استفاده بود.« 
رهبر مطالعه کوهورت گلستان افزود: »در این بررسی ، 
ما شاهد »جهش پروموتر معکوس تلومراز« در 14 فرد 
شرکت کننده مبتال به سرطان مثانه بودیم ؛ جهش های 
ژنتیکی که 10 سال قبل از آغاز پیگیری های ما نیز قابل 

شناسایی بوده اند.«
مهدی شیخ، نویسنده اول مقاله نیز در تشریح مهمترین 
دستاورد مطالعه انجام شده و نتایج روش »ارزیابی جهش 
پروموتر معکوس تلومراز برای تشخیص زودهنگام سرطان 
مثانه«  گفت: » بررسی ما نشان داد: این روش، از »ویژگی«  
)100 درصدی( و »حساسیت« )  46 درصدی( برای 
تشخیص سرطان ادراری تا 10 سال قبل از بروز بالینی 
تومور اولیه در افراد سالم فاقد عالمت برخوردار است. 
به گفته وی، ویژگی 100 درصدی این روش به معنای 
نبود هرگونه نتیجه مثبت کاذب در آزمایشات نمونه ها 
است که این مساله از مهم ترین شاخص ها در یافتن یک 
بیومارکر تشخیصی است چرا که از ایجاد اضطراب و 
مشکالت روحی افراد و هزینه های ناشی از ارایه نتایج مثبت 
کاذب جلوگیری می کند.« این محقق افزود: »حساسیت 46 
درصدی نیز به معنای آن است که با این روش می توان 46 
درصد افرادی که در طی 10 سال آینده به سرطان مثانه 
مبتال می شوند را شناسایی کرد که این میزان حساسیت 

برای این مدت زمان طوالنی، بسیار مناسب است.«
شیخ در تشریح این نتایج همچنین گفت: »این مطالعه 
نشان داد که هر چه مدت زمان بین جمع آوری و بررسی 

نمونه ادرار تا زمان بروز عالیم و تشخیص بالینی 
سرطان کمتر باشد، میزان آلل های جهش یافته این 
ژن در ادرار و در نتیجه قابل تشخیص بودن آن 

)حساسیت تشخیصی( بیشتر می شوند.«
وی یادآور شد: »چندین مطالعه مورد - شاهدی 
که توسط تعدادی از افراد تیم تحقیقاتی مطالعه 
حاضر برای ارزیابی »امکان استفاده از جهش پروموتر 
معکوس تلومراز در تشخیص سرطان های دستگاه 
ادراری« انجام شده بود، به خوبی نشان دادند که 
حساسیت این روش، هنگام تشخیص بالینی سرطان 

مثانه بین 87 تا 98 در صد بوده است.«
وی اعالم کرد: »با اتکا به نتایج به دست آمده از 
این مطالعه، در حال برنامه ریزی برای تحقق گام های 
بعدی جهت بررسی ارزش این بیومارکر در تشخیص 
زودهنگام سرطان های مثانه در جمعیت های بزرگتر 
در نقاط مختلف دنیا از جمله جمعیت های آسیایی، 

اروپایی و آمریکایی هستیم.«
»فلورانس لِکالوزکِلم «، سرپرست تیم محققان بین 
المللی در این پروژه تحقیقاتی نیز درباره اهمیت 
این مطالعه گفت: »مطالعات قبلی ما قابل تشخیص بودن 
جهش ژنتیکی پروموتر معکوس تلومراز در » دی ان ای 
سلول های ادراری« و همچنین »دی ان ای بدون سلول 
در ادرار« را نشان داده بودند، اما این جهش های ژنتیکی 
برای تشخیص زودهنگام سرطان مثانه، در هیچ مطالعه ای، 

ظرفیت سنجی نشده بودند.«
به گفته وی، آنچه یافته های مطالعه حاضر را دارای اهمیت 
کرده ، نه تنها بررسی میزان تاثیر این جهش ها در تشخیص 
زودهنگام سرطان مثانه ، بلکه »ارائه قوی ترین شواهد به 
دست آمده تا کنون درباره ظرفیت چنین روشی در بستر 
یک مطالعه وسیع، آینده نگر، مبتنی بر جمعیت و طوالنی 
مدت )بیش از 10 سال( برای نخستین بار در جهان« 
است که این ویژگی، قابل استفاده بودن و ارزش باالی 
پیش بینی نشانگرهای زیستی غیرتهاجمی در تشخیص 
سرطان مثانه افراد سالم بدون عالمت  را نشان می دهد.

محقق آژانس بین المللی تحقیقات سرطان این بررسی را 
یک مطالعه مقدماتی و گام مهمی برای مطالعات بعدی 
دانست که با اتکا به نمونه های بیشتری از موارد ابتال به 
سرطان مثانه می توانند به نتایج فعلی این تحقیق درباره 
امکان تشخیص بسیار زودهنگام سرطان مثانه با بررسی 
جهش های ژنتیکی شایع آن، قطعیت بیشتری دهند و حتی 
نقش جهش های ژنتیکی را در بروز تومورهای بدخیم 
انواع سرطان، روشن تر کنند.« لِکالوزکِلم خاطرنشان کرد: 
»روش ارزیابی شده آنها، بسیار بهتر و مقرون به صرفه تر از 
روش های تهاجمی همچون سیتولوژی ادرار و نشانگرهای 
زیستی موجود، برای تشخیص سرطان مثانه در مراحل 
اولیه  بویژه در افراد پرخطر است.« وی تاکید کرد: »نتایج 
این مطالعه همچنین می تواند به غربالگری بهتر جمعیت 
پرخطر سرطان مثانه، توسعه بیومارکرها برای تشخیص 
بسیار سریعتر این بیماری و نیز کنترل و پیشگیری از عود 

آن در بیماران مبتال کمک کند.«

تعداد جان باختگان کرونا 
به ۱۸۶۸ نفر رسید

رئیس بیمارستان ووهان قربانی کرونا شد

مقامات چین با اعالم خبر فوت 1868 نفر بر اثر ابتال به کروناویروس 
جدید اظهار داشتند: »رئیس بیمارستان ووهان به دلیل ابتال به 

بیماری کووید-19 جان خود را از دست داده است.«
به گزارش سپید، چین در جدیدترین گزارش از تعداد تلفات 
و مبتالیان به کروناویروس جدید که روز سه شنبه به روز شده 
اعالم کرد: »1886 مورد جدید ابتال به کروناویروس و مرگ 98 
بیمار تایید شده است. همچنین این ویروس در بسیاری از افراد با 
عالئم خفیف همراه است که این امر می تواند امیدوارکننده باشد.«
تاکنون 1868 نفر بر اثر ابتال به کروناویروس جان خود را از دست 
داده و تعداد 72 هزار و 436 نفر نیز به این ویروس آلوده شده اند.
مطالعه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های چین نشان می دهد 
که عالئم بیش از 80 درصد از مواردِ بررسی شده خفیف بوده و 
تعداد مبتالیان جدید نسبت به اوایل این ماه کاهش داشته است.
هرچند دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در اظهاراتی گفته است 
که در حال حاضر نمی توان تداوم روند کاهشی تعداد مبتالیان 

به کروناویروس را پیش بینی کرد.
همچنین به رغم اعمال قوانین و مقررات برای استفاده از ماسک 
و دیگر تجهیزات مراقبتی، کادر درمانی از جمله قربانیان شیوع 
کروناویروس بوده اند. بنابر اعالم کمیسیون سالمت چین، رئیس 
بیمارستان شهر ووهان نیز بر اثر ابتال به  COVID-19 جان 

خود را از دست داده است.

نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران اذغان کرد

توانمندی باالی ایران در کنترل 
و مهار بیماری های واگیر

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: »باید از دکتر نمکی 
وزیر و مجموعه وزارت بهداشت در رسیدگی به وضعیت تعدادی 
از شهروندان ایرانی بازگشته از چین در قرنطینه تشکر کنم. باید 
از دانشجویان ایرانی بازگشته از ووهان که نه تنها از سالمتی شان 
مراقبت کردند بلکه با بردباری کمک کردند تا از سالمت جامعه 

ایران مطمئن شویم هم تشکر کنم .«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا کریستف هملمن در حاشیه بازدید 
وزیر بهداشت از پایان قرنطینه تعدادی از دانشجویان و هموطنان 
ایرانی مقیم ووهان در یکی از هتل های اطراف تهران بزرگ، اظهار 
داشت: »در این مدت از مجموعه هایی که در ایران برای کنترل 
بیماری های واگیر فعالیت دارند مانند انستیتو پاستور، بازدید کردم 
و چندین بیمارستان در ایران کامال برای مواجهه با شرایط مبتالیان 
به کروناویروس در نظر گرفته شده است و از این بیمارستان ها که 
از امکانات بسیار خوبی برخوردار بودند، هم بازدید کردم.« وی 
افزود: »جمهوری اسالمی ایران از توانمندی باالیی در کنترل و 
مهار بیماری های واگیر برخوردار است و سازمان جهانی بهداشت 
آمادگی دارد که همکاری های خود با جمهوری اسالمی ایران را 
تقویت کند و اطمینان داریم که همه می توانیم در جهتی مثبت و 

مفید به ایران و جامعه جهانی کمک کنیم.«
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران خاطرنشان کرد: »یکی 
از نمونه های بارز موفقیت جمهوری اسالمی ایران در رسیدگی به 
مناطق سیل زده ابتدای سال جاری در این کشور بود که با روش 
بسیار منسجم و قدرتمندانه، حوزه بهداشت و درمان در این مناطق 
مدیریت شد و شاید اگر چنین سیالبی در برخی کشورهای دیگر 
رخ می داد، نمی توانستند همانند ایران با قدرت از شیوع و اپیدمی 
بیماری های واگیر جلوگیری کنند.« هملمن تاکید کرد: »در بازدید و 
پایان قرنطینه دانشجویان ایرانی شاهد بودیم که همه چهره ها خندان 
بود وهیچ چهره ناراحتی ندیدیم و این افراد در طول دوره قرنطینه از 
امکانات مناسبی برخوردار و با خانواده های خود در ارتباط و تماس 
بودند.« نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران خاطرنشان کرد: 
»از انستیتو پاستور و تعدادی از بیمارستان های تهران و کرمان که 
برای پذیرش مبتالیان احتمالی کروناویروس جدید از سوی وزارت 
بهداشت ایران در نظر گرفته شده بود، بازدید کردم و این مراکز از 
امکانات بسیار خوبی برخوردار بودند و ظرفیت بسیار باالی ایران 
در مقابله و کنترل بیماری های واگیر دار را به خوبی مشاهده کردیم.«
هملمن افزود: »همه اینها را دیدم و تنها چیزی که در ایران ندیدم، 
بیمار مبتال به کرونا ویروس جدید بود. شاید در کشورهای همسایه 
شاهد ابتالی چندین نفر به کروناویروس جدید بوده ایم اما به طور 
کلی در سطح جهانی، وضعیت این بیماری در حال کنترل است 

و روند کاهشی دارد.«

اخبــار
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دستاورد بی سابقه محققان علوم پزشکی ایران

تشخیص سرطان مثانه10 سال قبل از بروز عالئم

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت ضمن اشاره به نحوه 
نظارت بر فعالیت بیمارستان ها و مراکز درمانی در تعطیالت نوروز، در عین 
حال تاکید کرد که ارائه خدمات درمانی، به  ویژه خدمات اورژانسی در نوروز 

متوقف نخواهد شد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علیرضا عسگری با اشاره به برنامه نظارتی 
وزارت بهداشت در بیمارستان ها برای تعطیالت نوروزی، گفت: »یکی از 
محوری ترین برنامه های ما در تعطیالت نوروزی نظارت بر فعالیت بیمارستان ها 
و مراکز درمانی است.« مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت 
ادامه داد: »تالش ما بر این است که خدمات درمانی، به ویژه خدمات درمانی 
اورژانسی، در تعطیالت نوروزی متوقف نشود، این اقدام در سطوح مختلف 
انجام می شود و بیمارستان ها و آنکال های ما در رشته های مختلف، فعالیت های 
خود را حفظ می کنند. در عین حال گاهی اوقات تقسیم کار هم درباره برخی 
مراکزمان انجام می شود، اما مساله مهم و مورد تاکید وزارت بهداشت این است 
که مردم در ایام نوروز بالتکلیف نباشند و خدمات درمانی علی الخصوص 
خدمات درمانی ضروری و اورژانسی به صورت مطلوب ارائه شود.« وی 
افزود: »البته در این زمینه از سال های گذشته تجاربی داریم، بنابراین نقاط 
ضعف احتمالی را شناسایی کردیم و آن ها را تقویت کرده ایم. از همه مهم تر 
بسیجی در سطح هیات رییسه های دانشگاه های علوم پزشکی و معاونین 
درمان راه اندازی خواهیم کرد که در واقع یک بسیج خدمت رسانی برای 
ایام نوروز است که نه  تنها هیات های رییسه، بلکه معاونین درمان و تیم های 
نظارتی هم بر شکل خدمات رسانی در همه بیمارستان ها اعم از دولتی و غیر 
دولتی نظارت می کنند تا حداقل مشکالت را در حوزه درمانی در تعطیالت 

نوروز داشته باشیم.«
عسگری گفت: »در سطوح هیات رییسه های دانشگاه های علوم پزشکی هم 
کشیک های روزانه ای تعریف می شود که آنها نه  تنها در دانشگاه مستقرند، بلکه 
در بررسی مشکالت درمانی، انعکاس و پرداختن به آن ها و حل مسائل کمک 

می کنند، حتما و حتما در تعطیالت نوروز مراکز دولتی دایر هستند و حتی 
مراکز خصوصی هم طبق قانون نسبت به پذیرش بیماران اورژانس، مکلف 
هستند که حتما این اقدام را انجام می دهند؛ چراکه بخش خصوصی ما همواره 
همراه بوده و با مراکز درمانی ما همکاری الزم را دارند تا خدمات رسانی به 
مردم در ایام نوروز، به ویژه خدمات اورژانسی نه تنها متوقف نشود، بلکه به 

صورت قوی تر ادامه داشته باشد.«
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت تاکید کرد: »البته مردم 
توجه کنند که سامانه 190 نیز در ایام نوروز فعال است و حتما مردم مطمئن 
باشند که جایی وجود دارد که مشکالت درمانی مردم را در نوروز بشنود و 
مورد رسیدگی قرار دهد. بنابراین اگر مردم در حین دریافت خدمات درمانی با 
مشکالتی مواجه شدند، حتما در هر زمان از شبانه روز به سامانه 190 منعکس 
کنند تا پیگیری الزم انجام شود.«وی درباره وضعیت انجام اعمال جراحی 
در تعطیالت نوروزی نیز اظهار کرد: »اعمال جراحی اورژانس در تعطیالت 
نوروز انجام می شوند. اعمال جراحی الکتیو یا غیرضرور هم به فراخور 
برنامه ریزی که حوزه های درمانی انجام می دهند، پیش خواهند رفت. در ایام 
نوروز، بعد از چند روزی که تعطیل رسمی است، بیمارستان ها می توانند اعمال 
جراحی الکتیوشان را داشته باشند و منعی ندارد و اتفاقا این اتفاق می افتد. 
در چند روز تعطیالت رسمی نوروز نیز اتاق های عمل ما برای انجام اعمال 
جراحی اورژانسی به صورت 100 درصد فعال هستند و به هیچ وجه قطع 
خدمت نداریم.« عسگری ادامه داد: »در عین حال اعمال جراحی الکتیو هم 
با برنامه ریزی  حوزه های درمانی انجام خواهند شد، اما در این زمینه یکی از 
نکات مورد تاکید ما این است که پزشک جراح ما در پیگیری شرایط بیماران 
بعد از جراحی هم حضور فعال داشته و دوران بعد از عمل جراحی هم برای 

پیگیری بیمار، حضور داشته باشد.«
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت در خصوص وضعیت 
بیمارانی که باید شیمی درمانی انجام دهند و یا در اواسط دوره درمانی شان 

هستند گفت: »باید توجه کرد که بیماری که خدمت شیمی درمانی دریافت 
می کند، نمی تواند به دلیل تعطیالت نوروزی دوره درمانی اش را متوقف کند، 
بلکه خدمات درمانی آن باید به موقع ارائه شود. بیماران مبتال به سرطانی 
که باید شیمی درمانی شوند و یا سایر بیمارانی که یک دوره درمانی را طی 
می کنند، اگر در دریافت خدمات مورد نیازشان در تعطیالت نوروزی دچار 
مشکل شدند، حتما با سامانه 190 تماس بگیرند. در عین حال خوشبختانه 
بسیاری از خدمات شیمی درمانی در مراکز بیمارستانی وازارت بهداشت ارائه 
می شود و این موضوع باعث شد که دغدغه ما در این حوزه کمتر باشد. 
در عین حال اگر مردم از نحوه ارائه خدمات درمانی در نوروز گالیه ای 
داشتند، حتما با سامانه 190 تماس بگیرند و موضوع را منعکس کنند.« وی 
در پایان درباره وضعیت ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو 
و تجهیزات پزشکی در ایام نوروز، گفت: »اتفاقا ممنوعیت این موضوع در 
بیمارستان ها در تعطیالت نوروز با دقت و شدت بیشتری مورد نظارت قرار 
می گیرد. یکی از موضوعات مهم نظارتی در ایام نوروز همین موضوع است 

و به دقت مورد نظارت قرار می گیرد.«

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت تشریح کرد؛

نحوه نظارت بر فعالیت بیمارستان ها در تعطیالت نوروز
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ربیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی:

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: 
»هرگز قاچاقی اعم از دارو و غیردارو اتفاق 
نمی افتد مگر اینکه حفره هایی در قوانین 
اداری، مالی و مرزهای یک کشور وجود 

داشته باشد.«
سالم خبر،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
حسین ربیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
خوارزمی در اولین همایش قاچاق دارو 
با کارایی  ارتباط معضل قاچاق  بیان  در 
حاکمیت و نقش آن در مقبولیت نظام ها، 
اظهار داشت: »معضل قاچاق یک مساله 
دو سویه است؛ یعنی قاچاق هم از بیرون 
از مرزها به داخل کشور و هم از درون 
کشور به بیرون از مرزها اتفاق می افتد و در 
هر سوی این معضل عواملی تاثیرگذارند.«

سیاست های ما در میزان قاچاق 
اثرگذار است

وی افزود: »از آنجا که اغلب کاالهایی که 
قاچاق می شوند، کاالهایی هستند که مبادله 
آنها به طور رسمی ممنوع اعالم شده پس 
میزان  ما در  می توان گفت سیاست های 
داد:  ادامه  ربیعی  است.«  اثرگذار  قاچاق 

مرزها  از  خارج  به  داخل  از  که  کاالهایی  مورد  »در 
قاچاق می شوند بیشتر تغییرات در سیاست های مالی 
و پولی  به قاچاق آنها دامن می زند. برای مثال در حوزه 
دارو، تخصیص ارز ۴۲00 تومانی و پایین نگه داشتن 
مصنوعی قیمت این محصوالت در درون کشور نسبت 
به آن سوی مرزها، عامل اصلی برای قاچاق می شود، اما 
در مورد کاالهایی که از بیرون از مرزها به داخل کشور 

قاچاق می شوند، مسئله متفاوت است.«
این  با طرح  این کارشناس حوزه جغرافیای سیاسی   
موضوع که مسائل داخلی، سیاست های وضع شده در 
داخلی  ساختار  کشور،  اقتصادی  مختلف  بخش های 
اقتصاد و رفتار سیاست مداران هستند که قاچاق انواع 
کاالها به داخل کشور را رقم می زنند، گفت: »واقعیت 
این است که قاچاق دارو و هر کاالی دیگر یک مسئله 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حاکمیتی است. وقتی 
اما  دارد،  وجود  بازار  در  آنها  تقاضای  که  داروهایی 

واردات آنها از مسیرهای رسمی به هر دلیلی ممنوع 
می شود، مسلما باید منتظر پدیده ای به نام قاچاق هم 
باشیم، اما باید دید تنها یک نهاد در شکل گیری نهایی 

این ممنوعیت نقش داشته اند؟«
 وی افزود: »این نکته را از نظر نباید دور داشت که 
قاچاق کاال یک جرم سازمان یافته است و مجموعه ای 
از عوامل و افراد در آن دخیل هستند. برای مثال در 
زمینه قاچاق دارو نمی توان یک عامل را به تنهایی مدنظر 
قرار داد و تنها وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو 

را مقصر دانست.«
جوامعی  در  قاچاق  کلی  »به طور  کرد:  تاکید  ربیعی   
وجود دارد که دولت های ضعیف و ورشکسته دارند. 
دولت هایی که نه اقتدار و برنامه منسجم و الزم را دارند 
و نه می توانند مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... 
جامعه را به خوبی و در جهت مطلوب هدایت کنند. چنین 
دولت هایی حتی نمی توانند به درستی از مرزهای خود 

محافظت کنند.«  ربیعی اضافه کرد: »هرگز قاچاقی اعم 
از دارو و غیر دارو اتفاق نمی افتد مگر اینکه حفره هایی 
در قوانین اداری، مالی و مرزهای یک کشور وجود داشته 
باشد. امروز وضعیت مرزهای ما به قدری نابسامان است 
که حتی به راحتی اسلحه هم از آن قاچاق می شود پس 
قاچاق یک کالف پیچیده و موضوعی بسیار گسترده 
است که تمام بخش های کشور در آن دخیل و درگیرند.«
 وی گفت: »اگر بپذیریم که رشوه خود یکی از عواملی 
است که در میزان قاچاق نقش دارد، اما وجود همین 
پدیده رشوه خود ناشی از سازوکارهای غلط اجتماعی، 
اقتصادی در کشور است. ساده انگارانه است اگر فکر کنیم 
این حجم گسترده از قاچاق در کشور بدون همکاری 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی انجام می شود، اما همه  
اینها نشان دهنده یک دولت ورشکسته و ناکارامد است.«
 وی افزود: »یکی دیگر از عوامل موثر در پدیده قاچاق 
وجود تحریم ها هستند. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت 

تحریم ها و محدودیت های اقتصادی علیه 
ایران بیشتر شود وضعیت قاچاق به طور 
کلی در همه عرصه ها افزایش پیدا کرد و 
چون ما هم تراز و معادل با آمریکا نبودیم 
تصمیم گرفتیم اصطالحی را خلق کنیم 

به نام دور زدن تحریم ها.«

دور زدن تحریم ها نوعی قاچاق 
است

این دور زدن  »اما  ربیعی تصریح کرد: 
تحریم ها خود نوعی قاچاق است. یعنی 
بابک  طریق  از  رسمی  به طور  خود  ما 
با  تا  کردیم  ایجاد  فرآیندی  زنجانی ها 
تحریم ها مقابله کنیم؛ بنابراین نقش فشار 
تحریم ها و فرآیندهای بین المللی بر روی 
واکنش های اقتصادی یک کشور بی تاثیر 
کشورهای  گاهی  آنکه  ضمن  نیست. 
نارضایتی  بر  آنکه  برای  متخاصم  
بزنند  دامن  کشور  یک  عمومی  های 
اقدام به صدور قاچاقی برخی کاالهای 
آسیب رسان به آن کشور می کنند. برای 
مثال فرض کنید دارویی به طور قاچاق 
وارد کشور و در سطح گسترده توزیع شود 
و مصرف آن موجب بروز مشکالتی در مصرف کنندگان 
آن دارو شود که این مسئله اعتراضات وسیعی را به 

دنبال خواهد داشت.«
وی افزود: »اما در همین حالت نیز نمی توان از ناکارآمدی 
یک دولت چشم پوشید. دولتی که کارآمد باشد می تواند 
با سیاست ها و عملکرد خود تا حد زیادی احتمال بروز 

همه این عوامل موثر در قاچاق را کنترل کند.«
که  باشیم  داشته  توجه  »باید  کرد:  تاکید  ربیعی   
مشروعیت زدایی از دولت، در نهایت همه ارکان نظام 
را هدف می گیرد. این در حالی است که عقبه  هر کشور 
و هر نظامی یک ایده وجود دارد و نظام ما یک نظام 
دینی است. پس به هر دلیلی اگر مشروعیت دولت از 
بین برود به طور سلسله وار مردم به آن نظام و آن عقبه 
اگر  دلیلی  هر  به  پس  می شوند.  بی اعتماد  هم  فکری 
مشروعیت دولت از بین برود به طور سلسله وار مردم 

به آن نظام و آن عقبه فکری هم بی اعتماد می شوند.«

اخبــار

سخنگوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد

تولید بیش از 60 درصد مواد 
اولیه دارویی در کشور

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »اقتصاد مقاومتی در صنعت 
داروسازی را نمی توان از تولید مواد اولیه دارویی جدا کرد.«

دومین  نشست خبری  در  کیانوش جهانپور  سپید،  گزارش  به 
نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه که در سالن کنفرانس 
سازمان غذا و دارو برگزار شد، با اشاره به اهمیت تولید مواد 
اولیه دارویی در صنعت داروسازی کشور، افزود: »هرگز نمی توان 
اولیه  مواد  تولید  از  را  داروسازی  در صنعت  مقاومتی  اقتصاد 
دارویی جدا کرد.« وی با اشاره به سهم ۶۷.5 درصدی تولید مواد 
اولیه دارویی در کشور، گفت: »پیش بینی می کنیم در پایان همین 
دولت یعنی تا سال 1۴00، این عدد به بیش از 80 درصد برسد.«
رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی نیز در این 
دارویی  در حوزه  میلیون دالری  از صرفه جویی ۶00  نشست 
کشور خبر داد. فرامرز اختراعی اظهار داشت: »تالش های صنعت 
داروسازی کشور تا بدانجا پیش رفته که توانسته ایم ۷0 درصد 
داروی کشورمان را بیمه کنیم. یعنی مواد اولیه دارویی این میزان 

دارو در داخل تأمین می شود.«
وی از خودکفایی صد درصدی در بسته بندی صنعت دارویی 
کشور خبر داد و گفت: »در حال حاضر هیچ نیازی برای واردات 
مواد اولیه بسته بندی داروها وجود ندارد.« اختراعی ادامه داد: 
»پیش بینی می کنیم کمتر از یک سال تا مرحله خودکفایی صنعت 

داروسازی کشور فاصله داریم.«

قائم مقام رئیس سازمان سازمان غذا و دارو خبر داد

واردات ۲۸ قلم دارو به کشور

آیین نامه  درباره  دارو  و  غذا  سازمان  سازمان  رئیس  قائم مقام 
اجرایی هیات دولت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی 
که موارد مشابه تولید داخلی آنها موجود نیست و یا به تعداد 

کافی یافت نمی شوند، توضیح داد.
به گزارش سپید، حسن ابوالقاسم گرجی در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: »طبق مصوباتی که دولت تاکنون ابالغ کرده و به دست 
می شود،  تولید  کشور  داخل  که  محصوالتی  برای  رسیده  ما 
اجازه واردات به محصوالت مشابه خارجی آنها نخواهیم داد و 
پایبندی به این قانون منجر به صرفه جویی ۶00 میلیون یورویی 

در واردات دارو شده است.«
وی افزود: »امسال علیرغم آنکه داروهای تولید شده مازاد بر نیاز 
مردم کشور را صادر کردیم، توانستیم در صادرات شیر خشک 
نیز به آمار قابل توجهی دست پیدا کنیم.« قائم مقام رئیس سازمان 
سازمان غذا و دارو درباره آیین نامه اجرایی هیات دولت برای 
واردات دارو و تجهیزات پزشکی که موارد مشابه تولید داخلی 
آنها موجود نیست و یا به تعداد کافی یافت نمی شود، اظهار 
کرد: »برای چنین اقالمی مجاز هستیم تا زمان نیاز به محصول 
مورد نظر، واردات آن را انجام دهیم. به عنوان مثال حتی اگر 
محصول دارویی یا تجهیزات پزشکی باشد که شرکتی بتواند 
میزان محدودی از آن را تولید کند، مابقی نیاز کشور می تواند 

از راه واردات تامین شود.«
ابوالقاسم گرجی با بیان اینکه این اقالم و داروهایی که اجازه 
واردات کل یا بخشی از آن صادر می شود، مشخص است، گفت: 
نیاز جامعه را  اینکه توازن میان تولید و  »این شرکت ها برای 
 ۲8 دارویی  زمینه  در  واردات می کنند.  به  اقدام  کنند  برطرف 
قلم دارو در لیست مشخص شده است که نیاز به واردات کل 
یا بخشی از آنها وجود دارد. البته این نکته مهم است که در 
سنوات مختلف و شرایط متفاوت ممکن است این نیاز تغییر 
کند، ولی به شکل حدودی همین میزان قلم دارو نیاز کشور 

برای واردات است.«

وزارت بهداشت تنها مقصر پدیده قاچاق نیست

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: 
»امیدواریم که در قانون بودجه 99، مجلس این اختیارات قانونی را 
از سال های  در اختیار ما قرار دهد که شبکه های توزیع سنتی که 
قبل فعالیت می کردند، ساماندهی کنیم؛ ضمن اینکه وزیر بهداشت 
نیز مکاتبه ای با وزیر صمت انجام داده تا اتاق اصناف در این زمینه 

همکاری کنند.«
به گزارش سپید، سیدحسین صفوی بر ضرورت ساماندهی پخش 
تالش  در  »همه  گفت:  و  کرد  تاکید  کشور  در  پزشکی  تجهیزات 
هستیم تا مسیر ورود کاالی قاچاق، تقلبی و فاقد اصالت را به شبکه 
توزیع تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی سد کنیم و در 

این مسیر گام های بلندی برداشته شده که البته هنوز کافی نیست.«
وی افزود: »بحث راه اندازی شبکه نظام مند توزیع تجهزات پزشکی، 
دندانپزشکی و آزمایشگاهی که قابلیت نظارت و رصد داشته باشد، 
یک عزم جدی در حوزه وزارت بهداشت است، چراکه هر چقدر نظم 
و انضباط بیشتری در حوزه توزیع فراهم شود، مسلمًا دستاوردهای 
ارزشمندی برای حوزه درمان و سایر حوزه های مرتبط به دنبال خواهد 
داشت و به عنوان یک زیرساخت می تواند عالوه بر بهینه سازی امکان 
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها، بسیاری از نگرانی ها و معضالت 

دیگر را برطرف سازد.«

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و 
دارو ادامه داد: »البته باید توجه داشت که در توزیع 
تجهیزات پزشکی، سالیان زیادی است که اصناف فعالیت 
می کنند و ما باید به گونه ای شبکه توزیع ساختارمند 
را پیاده سازی کنیم که از پتانسیل و ظرفیت اصناف 
بهره برداری کنیم. ضمن اینکه راه اندازی شرکت های 
پخش در این حوزه، باید به گونه ای باشد که پخش های 
تخصصی بر اساس نوع و ماهیت کاالها راه اندازی شود 
و هر دسته از کاالها، شرکت پخش مربوط به خود 

را داشته باشد.«
صفوی در خصوص سرعت کند راه اندازی شرکت های 
پخش تجهیزات پزشکی گفت: »دلیل اینکه راه اندازی 
شرکت های پخش رسمی در حوزه تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشکی، کمی کند پیش می رود، عدم استقبال 
شرکت های تأمین کننده تجهیزات نیست، بلکه این است 

که یک سری مقدمات قانونی برای سرعت بخشیدن به این کار نیاز 
است که در حال تدارک آن هستیم.«

به گزارش مهر، وی در پایان ضمن درخواست از مجلس، تاکید کرد: 
»امیدواریم که در قانون بودجه 99، مجلس این اختیارات قانونی را 

از سال های  در اختیار ما قرار دهد که شبکه های توزیع سنتی که 
قبل فعالیت می کردند، ساماندهی کنیم. ضمن اینکه وزیر بهداشت 
نیز مکاتبه ای با وزیر صمت انجام داده تا اتاق اصناف در این زمینه 
همکاری کنند و با احترام به همه ذی نفعان این حوزه و با استفاده از 

ظرفیت اصناف، شاهد اقدامات خوبی خواهیم بود.«

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو تشریح کرد؛

علت کندی راه اندازی شرکت های پخش تجهیزات پزشکی

تا  کند  پیدا  نظم  باید  پزشکی  تجهیزات  »توزیع  گفت:  بهداشت  وزیر 
توزیع  مانند  به  را  اقالم  این  توزیع  چرخه  لحظه ای  به صورت  بتوانیم 

دارو رصد کنیم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی وزیر بهداشت در گفت وگو با فارس گفت: 
»توزیع تجهیزات پزشکی باید نظم پیدا کند تا بتوانیم به صورت لحظه ای 

چرخه توزیع این اقالم را به مانند توزیع دارو، رصد کنیم.«
وی ادامه داد: »در این مسیر باید ضمن استفاده از پتانسیل های قبلی، سنتی 
اعتمادتری در قالب یک شبکه  قابل  از روش های مدرن و  و اصناف، 
جامع و فراگیر بهره مند شویم.« به گفته نمکی، برای اینکه مسیر ورود 
کاالهای تجهیزات پزشکی تقلبی، فاقد اصالت و قاچاق به زنجیره توزیع 

سد شود، نیاز به زیرساخت های کارآمد داریم؛ یکی از آنها این است 
که زنجیره توزیع باید ساختار پیدا کند و ورودی ها و خروجی های آن 
شفاف و قابل رهگیری باشد. باید به مانند دارو بدانیم که اقالم تجهیزات 
پزشکی، در هر لحظه در کدام بخش از زنجیره توزیع قرار دارند. این 
کار بزرگی است که نظام سالمت کشورمان را از بسیاری از معضالت 

در امان خواهد داشت.
وی تأکید کرد: »با نظام مند کردن شبکه توزیع تجهیزات پزشکی و در 
کنار آن بهره برداری از کدهای جدید در سامانه تیتک و شناسه دار شدن 
تجهیزات پزشکی، می توانیم گام موثری در مدیریت توزیع تجهیزات 

پزشکی برداریم.«

وزیر بهداشت:

توزیع تجهیزات پزشکی نظام مند می شود



3 سالمت در جهان

بیمارستان های دولتی در پرجمعیت ترین کشور آفریقا با قطع برق و کمبود کارکنان روبرو هستند

جراحی زیر نور شمع
جمعیت در اتاق انتظار یکی 
از بیمارستان های الگوس، 
آفریقا،  نیجریه  در  شهری 
در  بیرون  می زند.  موج 
ویزیت  منتظر  همه  و  ایستاده اند  مردم  هم 

هستند. پزشک 
مراجعان می گویند باید صبح زود شماره بگیرند 

و منتظر بمانند تا دکتر آنها را ببیند.
ایزگبو برای جراحی به نزدیک ترین بیمارستان 
دولتی در 5 کیلومتری خانه اش آمده، راه زیادی 
نیست اما جاده های پردست انداز باعث شده او 
این مسیر را یک ساعته طی کند. وسط جراحی 
برق قطع شد. او به دستگاهی که برقی باشد، 
متصل نبود اما اگر بود، چه اتفاقی برایش می افتاد؟
قطع برق، دستمزد کم و شرایط کاری پرچالش 
و نامناسب همراه با بی ثباتی اقتصادی، ناامنی 
و باندبازی در روند استخدام ها، باعث شده 
بسیاری از پزشکان کشور را ترک کنند. مواقعی 
پیش می آید که پزشکان نیجریه ای مجبورند 
زیر نور شمع جراحی انجام دهند یا بیماری 
را ویزیت کنند. در نظام سالمت این کشور 
مشکالت فراگیری وجود دارد که باعث باال 

رفتن میزان مرگ ومیر شده است.
طبق آمار انجمن پزشکی نیجریه، از حدود 
75هزار پزشک ثبت شده در کشور، 40هزار 
نفر خارج از نیجریه به کار طبابت مشغول 
هستند. تنها در بریتانیا، هر هفته 12 پزشک 
اهل نیجریه ثبت می شوند و در حال حاضر 
بیش از 5 هزار و 250 پزشک نیجریه ای در 

این کشور مشغول کارند.
سالمت  مشکالت  با  نیجریه  گفت  می توان 
کمبود  حاصل  که  می کند  نرم  دست وپنجه 
بودجه، فقدان پشتیبانی زیربنایی، سوءمدیریت 
و دولت ضعیف است. عدم تخصیص بودجه 
کافی به بخش سالمت، باعث کمبود کارکنان 
مشغول به کار و کمبود بودجه مراکز پزشکی 
شده است. در برخی مناطق تعویق پرداخت 
که  شده  اعتصاباتی  سبب  پزشکان  دستمزد 
گاهی چند ماه طول کشیده. در بیمارستان های 
آموزشی، مردم باید کف زمین بخوابند و با 
پشه ها دربیفتند. در همین حال و میان تمسخر و 

خشم بیماران نیازمند نیجریه ای، رئیس جمهور 
مرتب به بریتانیا سفر می کند تا برای بیماری ای 
که هنوز فاش نشده، مورد مراقبت و درمان 

قرار بگیرد.
کشور  پرجمعیت ترین  در  سوءمدیریت 
آفریقا مدام باعث قطع برق می شود. با وجود 
این  برق،  برای  هنگفت  سرمایه گذاری های 
مشکل  با  بارها  گذشته  سال   9 طی  کشور 
جدی قطع برق روبرو بوده، طوری که پزشکان 
مجبورند اعمال جراحی را در نور شمع یا المپ 
یا روشنایی های تلفن همراه شان انجام دهند.
حتی در بخش خصوصی که اوضاع بهتر است، 
به دلیل کمبود تجهیزات و دارو پزشکان در 
حال رفتن هستند. دستمزدها هم در بخش 
داخلی  جنگ های  است.  کم  بسیار  سالمت 

مانند بوحرام مجروحان  تندرو  با گروه های 
زیادی به جا گذاشته و می گذارد. مجروحان 
تیراندازی در نیجریه را نمی توان تا پیش از 
گزارش پلیس درمان کرد که همین موضوع 
باعث شده بسیاری از این مجروحان از بین 
بروند. الیحه رئیس جمهور در سال 2017 
میالدی با عنوان »الیحه درمان اجباری و مراقبت 
از قربانیان تیراندازی«، قرار بود به این وضعیت 
خاتمه بدهد اما برخی پزشکان می گویند این 
قانون همه جا اجرایی نشده و در صورت عدم 
ارائه گزارش، پلیس همچنان آنها را از درمان 

بیماران گلوله خورده منع می کند.
ماه قبل جوانی که از ناحیه گردن مورد اصابت 
قرار گرفته بود در بیمارستان درگذشت. نامزد او 
می گوید مجروح را از در بیمارستان برگردانده اند 

چون گزارش پلیس همراهش نبوده است. 
با وجود شواهدی دال بر اینکه هر روز تعداد 
بیشتری از پزشکان نیجریه ای برنامه مهاجرت به 
خارج دارند، وزیر کار و اشتغال کشور می گوید، 
در نیجریه تعداد کافی کارکنان درمانی وجود 
دارد و استاندارد سازمان جهانی بهداشت مبنی 
بر هر 5هزار نفر، 1پزشک، بهتر از بسیاری از 
کشورهای آفریقایی دیگر است. از نظر این 
سازمان، در کشورهایی که به ازای هر 10هزار 
نفر کمتر از 10 پزشک وجود دارد، دچار کمبود 
پزشک هستند. یکی از دالیل کمبود پزشک در 
نیجریه، کمبود دانشکده های پزشکی است. در 
نیجریه این تعداد 30 دانشکده است، درصورتی 
که در هند 300 دانشکده های پزشکی وجود دارد.
به نظر برخی کارشناسانی که روی موضوع 

توسعه و سالمت کار می کنند، یکی از راه های 
مقابله با این وضعیت، بیمه فراگیر سالمت و 
درمان است. آنها معتقدند، درصورت پوشش 
بهبود  برای  کافی  مالی  منابع  بیمه،  همگانی 
فعالیت بیمارستان های بخش دولتی و استخدام 
افراد بیشتر فراهم می شود. در حال حاضر، 
تحت  کشور  این  مردم  از  5درصد  از  کمتر 

پوشش بیمه هستند. 

نیجریه کجاست؟
نیجریه کشوری است با بیش از 200میلیون 
جمعیت در غرب آفریقا که بزرگ ترین شهر 
پرجمعیت ترین  نیجریه  است.  الگوس  آن 
کشور آفریقا و پرجمعیت ترین کشور جهان 
با اکثریت سیاهپوست است. امید به زندگی 

برای زنان 48/5 و برای مردان 47/15 سال 
مبتال  کشور  این  مردم  از  5/4درصد  است. 
دیگر  از  ماالریا  ایدز هستند. تب زرد و  به 

بیماری های شایع در این کشور است.
کمترین میزان واکسیناسیون کودکان در نیجریه 
را در نیمه شمالی کشور می بینیم. در ایالت 
سوکوتو در شمال غربی، تنها 1/4 درصد از 
کودکان 12 تا 23 ماهه واکسن های اصلی را 

دریافت کرده اند.
طبق نظرسنجی جمعیت شناسی و بهداشتی سال 
2013 میالدی، 9 ایالت شمالی کشور میزان 
واکسیناسیون کمتر از 15 درصد دارند. بعضی 
از گروه ها در شمال کشور برنامه واکسیناسیون 
را تحریم کرده و گفته اند این توطئه غرب برای 
عقیم کردن زنان مسلمان است. با این وجود، به 
تازگی پیشرفت های خوبی حاصل شده است. 
طبق اعالم نهاد »اقدام برای ریشه کنی جهانی«، 
در 6ماه منتهی به ژانویه 2015 میالدی موردی 
از فلج اطفال در نیجریه مشاهده نشده است. 
شبه نظامی  گروه  که  میالدی   2002 سال  از 
تندوری بوکوحرام جنگ با نیروهای دولتی 
را شروع کردند، عالوه بر امنیت اجتماعی و 
اقتصادی کشور، نظام سالمت آن هم صدمات 

شدیدی را تحمل کرده است.
منبع: گاردین

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

عدم تخصیص بودجه کافی به بخش 
سالمت، باعث کمبود کارکنان مشغول 
به کار و کمبود بودجه مراکز پزشکی 

شده. در برخی مناطق تعویق پرداخت 
دستمزد پزشکان سبب اعتصاباتی 

شده که گاهی چند ماه طول کشیده. در 
بیمارستان های آموزشی، مردم باید کف 

زمین بخوابند و با پشه ها دربیفتند. 
در همین حال و میان تمسخر و خشم 

بیماران نیازمند نیجریه ای، رئیس 
جمهور مرتب به بریتانیا سفر می کند تا 

برای بیماری ای که هنوز فاش نشده، 
مورد مراقبت و درمان قرار بگیرد

نیجریه

شماره هفتصدوسی وهشت  بیست وهشت دی نودوهشت

چالش های جهانی سالمت در دهه آینده
سازمان جهانی بهداشت )WHO( بحران اقلیمی، همه گیری بیماری ها و مقاومت دارویی را از جمله چالش های فوری 
سالمت در دهه آینده برشمرد. تغییرات اقلیمی، بیماری های عفونی، مخالفان واکسیناسیون و مقاومت آنتی میکروبی 

از جمله مواردی هستند که در فهرست چالش های سالمت پیش  روی سازمان جهانی بهداشت جا گرفته اند.
فهرست جدید چالش های سالمت در دهه آینده توسط داده های کارشناسان سراسر جهان تهیه شده و نشان دهنده 
چالش های فوری و جهانی در حوزه سالمت است. تدروس آدهانوم قبریسوس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
اختیار سیستم ها و  منابع کافی در  انعکاس دهنده نگرانی عمیقی است چراکه رهبران جهان  »این فهرست  گفت: 

اولویت های سالمت قرار نداده اند و این مساله جان انسان ها و نیز اقتصاد کشورها را با تهدید روبرو کرده است.« 
وی افزود: »باید بدانیم سالمت سرمایه ای برای آینده است. کشورها برای نجات جان مردم خود در برابر حمالت 
تروریستی سرمایه گذاری می کنند اما در برابر حمالت ویروس ها فعالیتی ندارند. این درحالی است که همه گیری 
ویروس ها می تواند کشنده و با خسارت های اقتصادی و اجتماعی چشمگیری همراه باشد.« به گزارش شبکه خبری 
CNN، سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده، تمامی این چالش ها نیازمند پاسخگویی فقط یک حوزه درمانی نیست، 

بلکه دولت ها، جوامع و سازمان های بین المللی باید  کنار یکدیگر فعالیت داشته باشند. 
منبع: رویترز

۱۰کشور سالمت جهان

سازمان جهانی 
بهداشت

10 فرانسه
امید به زندگی: 81/56 سال

 رژیم غذایی فرانسوی ها به مدت طوالنی، الگوی 
به  فرانسوی ها  می شود.  گرفته  نظر  در  سالمت 
وعده های غذایی کوچکشان معروف هستند. آنها 
زیاد  اروپایی،  کشورهای  سایر  شهروندان  مانند 
پیاده روی می کنند و همین کار آنها را از خطرات 

زندگی نشسته دور نگه داشته است.

9 ایتالیا
امید به زندگی: 81/95

رژیم غذایی مدیترانه ای ایتالیایی ها مملو از روغن 
زیتون )امگا 3( و ماهی است. ایتالیایی ها مانند بیشتر 
کشورهای اروپایی از نظر فیزیکی بسیار فعال هستند 
و این موارد آنها را در رده نهم از نظر سالمت ترین 

کشورهای جهان قرار داده است.

8 استرالیا
امید به زندگی: 81/98

از آنجایی که این کشور میان اقیانوس واقع شده، 
واردات مواد خوراکی به آن پرهزینه است. به همین 
دلیل استرالیایی ها خوراکی های طبیعی که در کشور 
خودشان یافت می شود را بیشتر استفاده می کنند. 
عالوه بر این، در فرهنگ استرالیایی تاکید زیادی 

روی ورزش وجود دارد.

7 سوئیس
امید به زندگی: 82/82

چراکه  دارند  متناسبی  اندام  سوئیسی ها 
به  نیز  خود  خانه  به  رسیدن  برای  معموال 
نوعی کوهنوردی می کنند! مردم این کشور در 
زمستان به ورزش های زمستانی و در تابستان ها 

به کوهنوردی می پردازند.

6 آندورا
امید به زندگی: 82/58

این کشور که در کوهستان های میان بین فرانسه و 
اسپانیا واقع شده، بهترین های هر دو کشور را در 
خود جمع کرده است. رژیم مدیترانه ای و فعالیت های 
ورزشی کوهستانی )اسکی در زمستان و کوهنوردی 
در تابستان( نقش مهمی در زندگی سالم مردم این 

کشور دارند.

5 یونان
امید به زندگی: 82/98

یونانی ها نیز مانند ایتالیایی ها برپایه رژیم غذایی متعادل 
مدیترانه ای شامل روغن زیتون و ماهی زندگی می کنند. 
عالوه بر این، یونانی ها روی خشکی و آب، فعالیت های 
زیادی دارند. به یاد داشته باشید المپیک در یونان آغاز به 
کار کرد. این موضوع به این معناست که فعالیت کردن و 
جنب وجوش بخشی از فرهنگ باستانی یونانی هاست.

4 اسپانیا
امید به زندگی: 83/12

از  کوچک  وعده های  اسپانیا  مردم  غذای 
خوراک های متنوعی به نام »تاپاس« است. این 
وعده های کوچک غذا درواقع نوعی کنترل روی 
شیوه زندگی نیز هستند. آنها در طول روز حدود 
2 ساعت خواب نیمروزی دارند که استرس آنها 

را کم می کند.

3 سنگاپور
امید به زندگی84/70

پاکیزه  و  سالم  برای  دقیقی  سیستم  سنگاپور 
نگه داشتن محیط زیست دارد. با اجرای قوانین 
سخت در این زمینه، باالترین سطح بهداشت در 
کشور سنگاپور برقرار است. در درجه بعدی، 
ثروت  معنای  به  سالمت  سنگاپوری ها،  برای 
است. آنها به قوانین احترام می گذارند و محیط 
تمیز  دارد  امکان  که  جایی  تا  را  زندگی شان 

می دارند. نگه 

2 ژاپن
امید به زندگی: 84/91

اگر بخواهیم راز سالمت و طول عمر ژاپنی ها را به 
طور خالصه بیان کنیم باید بگوییم این مردم عادات 
غذایی بسیار خوبی دارند. آنها به جای گوشت، 
غذاهای دریایی و انواع ماهی ها را مصرف می کنند 
که سرشار از ید است. همچنین ژاپنی ها لبنیات، 
کره و شیر کمتر استفاده می کنند. در مقابل، مقادیر 
زیادی سبزیجات می خورند و چای سبز زیادی 
اینها، وعده های غذایی  می نوشند. باالتر از همه 

ژاپنی ها کوچک است.

1 موناکو
امید به زندگی: 89/63

از آنجا که بیشتر جمعیت موناکو، ثروتمند هستند، 
آنها معموال آشپزهای اختصاصی دارند تا غذاهای 
بیشترشان  طرفی،  از  شود.  طبخ  برایشان  سالم 
بازنشسته اند و استرس پایین تری تحمل می کنند. 
اضطراب یکی از دالیل باال رفتن فشارخون است 
التهاب  از  بیماری ها  انواع  به  منجر  می تواند  که 

معده گرفته تا بیماری های قلبی- عروقی شود.
منبع: یورونیوز
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