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ربیعی، سخنگوی دولت:  اخبار مربوط به  کرونا را از وزارت بهداشت دنبال کنید



 رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
مثبت  از  بهداشت  وزارت  رسانی 
مورد  دو  اولیه  آزمایشات  شدن 
کروناویروس  به  ابتال  به  مشکوک 
»آزمایش  و گفت:  داد  جدید خبر 
اولیه بعمل آمده از نمونه های ارسالی 
کروناویروس  به  ابتال  به  مشکوک 
جدید، در دو مورد مثبت گزارش 
بعدی  آزمایشات  و  است  شده 
در  موضوع  قطعیت  بررسی  برای 
حال انجام است و نتایج آن نیز به 
محض آماده شدن به اطالع عموم 

رسید.« خواهد 
به گزارش سپید کیانوش جهانپور 
اطالع رسانی  پایگاه  با  مصاحبه  در 
وزارت بهداشت افزود: »ظرف دو 
روز گذشته موارد مشکوک به ابتال 
به کروناویروس در شهر قم مشاهده 
شد که به محض دریافت گزارش، 
مدیریت  و  شناسایی  تیم های 
بیماریهای واگیر و تیم های واکنش 

سریع در شهر قم مستقر شده و طبق پروتکل های 
موجود افراد مشکوک تحت ایزوالسیون قرار گرفته 
میان  در  شد،  اخذ  آزمایشگاهی  نمونه  آنها  از  و 
نمونه های ارسالی، آزمایشگاه مرجع ، دقایقی پیش 
نتایج آزمایش اولیه دو مورد از موارد مشکوک را 
از نظر ابتال به کروناویروس مثبت گزارش کرده و 
برخی موارد نیز آنفلوآنزای تیپ B اعالم شده است.«

وی افزود: »مراحل بعدی آزمایشات در حال انجام 
موارد،  این  نهایی  آزمایشات  قطعی  نتیجه  و  است 
پس از مشخص شدن به اطالع عموم خواهد رسید.«
وی در پایان تاکید کرد: »تیم های مدیریت و کنترل 
بیماری های واگیر در شهر قم مستقر شده اند، بخش 
ایزوله منفی برای ایزوالسیون موارد مشکوک، تجهیز 
هموطنان  همگی  و  است  خدمت  ارائه  آماده  و 

بهداشتی  توصیه های  قم،  شهروندان  به ویژه  عزیز 
مبنی بر رعایت بهداشت فردی و عمومی، بهداشت 
و  دادن  دست  و  مصافحه  از  ) پرهیز  دادن  دست 
روبوسی( و تنفس، شست وشوی مکرر دست ها با 
آب و صابون مایع، پرهیز از حضور در محل کار 
آنفلوانزا  شبه  عالیم  وجود  در صورت  تحصیل  و 

را مد نظر قرار دهند.«

اخبار مربوط به  کرونا را از وزارت 
بهداشت دنبال کنید

سخنگوی دولت گفت: »مردم اخبار 
از  فقط  را  ویروس کرونا  به  مربوط 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی دنبال کرده و به توصیه های 
آن وزارتخانه به صورت جدی عمل 

کنند.«
علی ربیعی عصر چهارشنبه در رشته 
 2 شناسایی  خبر  به  اشاره  با  توییتی 
مورد مبتال به ویروس کرونا نوشت: 
»همانگونه که پیش از این گفته شد 
تصمیم بر آن است که حتی اگر یک 
شد،  شناسایی  کرونا  به  ابتال  مورد 
به  شفاف  صورت  به  معطلی  بدون 

مردم اعالم شود.«
وزیر  پیش  »دقایقی  افزود:  وی 
کارشناسان  گزارش  برپایه  بهداشت 
آن وزارتخانه از تشخیص مثبت برای 
ویروس  به  ابتال  مشکوک  مورد  دو 
کرونا در قم خبر داد، ضروری است 
مردم خبرها را تنها از طریق وزارت بهداشت دنبال 
کرده و به توصیه های آن وزارت به صورت جدی 

کنند.« عمل 
سخنگوی دولت در پایان گفت: »اطمینان می دهیم 
دولت همه توان خود را برای اطالع رسانی به موقع، 
آگاه سازی و مراقبت از تک تک شهروندان به کار 

 می گیرد.«

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور عنوان کرد

پایان مهلت ثبت نام پزشکان
 در سامانه پایانه فروش 

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور روز 
ثبت نام  مهلت  آخرین  »امروز  گفت:  ماه(  بهمن   30( گذشته 
پزشکان در سامانه پایانه فروش برای نصب کارتخوان است.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، بر اساس تفاهم نامه همکاری 
سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی، 30 بهمن 
ماه، آخرین مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه پایانه فروش بود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور محمود علیزاده با بیان 
مالیاتی  امور  سازمان  بین  همکاری  تفاهم نامه  براساس  اینکه 
به منظور تسهیل و تسریع  نظام پزشکی که  کشور و سازمان 
در اجرای قانون نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی توسط 
حرف و مشاغل پزشکی امضا شد گفت: »فعاالن حوزه درمان 
تا 30 بهمن ماه فرصت پیدا کردند تا در سامانه پایانه فروشگاهی 

ثبت نام کنند.«
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید 
در  نام  ثبت  مشمول  جاری،  سال  در  که  مشاغلی  »کلیه  کرد: 
به  ملزم   ۱3۹۹ سال  ابتدای  از  شده اند،  فروش  پایانه  سامانه 
به  متصل  پرداخت  "پایانه  فروش  صندوق  سامانه  از  استفاده 
شبکه پرداخت بانکی" و صدور صورتحساب فروش "فاکتور" 

مطابق مقررات هستند.«
این  از  پیش  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس  پارسا  امیدعلی 
سامانه  این  در  تاکنون  پزشکان  درصد   ۵0 »حدود  بود:  گفته 

ثبت نام کرده اند.«
برای  جرایمی  است  قرار  کارتخوان،  نصب  عدم  در صورت 

متخلفان در نظر گرفته شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی:

مهلت ثبت نام آزمون دکتری 
پزشکی ۹۹ تمدید شد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: »مهلت مجدد ثبت 
نام آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم 
پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی 
سال تحصیلی ۱3۹۹-۱۴00 در اسنفند ماه تمدید خواهد شد.«
آبتین  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
حیدرزاده از تمدید مهلت ثبت نام آزمون مهلت دکتری پزشکی 
دکتری  آزمون  نام  ثبت  مجدد  »مهلت  گفت:  و  داد  خبر   ۹۹
پزشکی،  پایه  علوم  رشته های  پژوهشی  دکتری  و  تخصصی 
بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی 
داوطلبان  و  شد  خواهد  تمدید  ماه  اسفند  در   ۱۴00-۱3۹۹
به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی  با مراجعه  می توانند 
www.sanjeshp.ir از ۱۱ تا ۱3 اسفند ۹۸ در  به نشانی  

آزمون ثبت نام کنند.«
ثبت  آمار  به  اشاره  با  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
»در  داد:  ادامه   ۹۹ پزشکی  دکتری  آزمون  در  کنندگان  نام 
مجموع تعداد ثبت نام کنندگان در دکتری تخصصی و پژوهشی 
رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی 
و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱3۹۹- ۱۴00 وزارت بهداشت 
به ۱2 هزار نفر رسید و در 2۴ ساعت گذشته فقط ۶00 نفر 

ثبت نام کردند.«
پژوهشی  و  تخصصی  دکتری  آزمون  »ثبت نام  افزود:  وی 
رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی 
و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱3۹۹-۱۴00 وزارت بهداشت که 
از روز سه شنبه، ۱۵ بهمن ماه آغاز شده بود، ساعت 2۴ شنبه 
2۶ بهمن ماه پایان پذیرفت، آزمون کتبی به طور متمرکز و به 
توسط  منفی،  نمره  دارای  و  گزینه ای  صورت سؤاالت چهار 
مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در 3۶ حوزه 
به صورت الکترونیکی برگزار می شود. در این دوره شرایطی 
فراهم شده است که داوطلب می تواند با توجه به مدرک مقطع 
امتحانی که در  قبلی خود حداکثر در دو رشته "یا مجموعه" 

دو نوبت متفاوت برگزار می شود شرکت کند.«
حیدرزاده گفت: »آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه 
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شکل ۵0 درصد آزمون 
کتبی، 20 درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و 30 
درصد مصاحبه علمی است. آزمون دکتری پژوهشی رشته های 
علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شکل 30 درصد 
آزمون کتبی، 20 درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و 
30 درصد مصاحبه علمی و 20 درصد تهیه طرح واره است.«

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در پایان اضافه کرد: »برای 
آماده شدن داوطلبان آزمون فوق دو آزمون آزمایشی مبتنی بر 
مرکز  توسط  پذیرش  اصلی  آزمون  برگزاری  از  قبل  تا  رایانه 
سنجش آموزش پزشکی برگزار خواهد شد. آزمون مجموعه 
داروسازی جدا از سایر رشته ها و بعد از ظهر روز چهارشنبه، 
2۱ خرداد سال ۹۹ برگزار می شود و آزمون رشته های علوم پایه 
و دو رشته دندانپزشکی نیز در نوبت صبح و عصر روز های 

پنجشنبه و جمعه 22 و 23 خرداد ۹۹ برگزار خواهد شد.«

اخبــار
شماره ۱۵۹۹ ۱ اسفند ۱3۹۸
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پای کرونا به ایران هم باز شد      
سخنگوی دولت:  اخبار مربوط به  کرونا را از وزارت بهداشت دنبال کنید

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به 
»امیدواریم  در چین گفت:  کرونا  نزولی شیوع  روند 
تا فرارسیدن عید نوروز و افزایش ورود گردشگران 
خارجی به ایران، سفره این بیماری به صورت کامل 

جمع شود.«
معاون  صحبت های  به  اشاره  با  عابدی  حیدر علی 
و  گردشگری  فرهنگی  میراث  وزارت  گردشگری 
کرونا  ویروس  اینکه  بر  مبنی  کشور  دستی  صنایع 
مانع ورود گردشگر چینی نمی شود، گفت: »خرسندیم 
متولی  وزارتخانه  به  تبدیل  با  گردشگری  حوزه  که 
پیدا کرده و اکنون برای رونق آن تالش می شود، اما 
سیاست ها مبارزه و پیشگیری از بیماری ها را وزارت 

نمی کند.« تعیین  گردشگری 
بیماری ها  با  مقابله  برای  افزود: »سیاست گذاری  وی 
بر عهده وزارت بهداشت است، وزیر بهداشت تاکید 
از  جلوگیری  و  مردم  سالمت  تامین  برای  که  کرده 
ورود ویروس کرونا به ایران از کسی اجازه نمی گیرد 
و تحت تاثیر کسی نخواهد بود، اظهار نظرهای مختلف 

و خارج از وزارت بهداشت و درمان در خصوص عدم ایجاد محدودیت 
برای ورود گردشگران چینی به جهت حفظ بازار کردشگری کشور و 

جلوگیری از رکود است، تنها وزارت بهداشت تعیین کننده محدودیت 
با شیوع ویروس کرونا  با هدف مقابله  برای ورود گردشگران چینی 

است، درهمین راستا وزرات بهداشت هم به صورت 
روشن دیدگاهش را مطرح کرده و ورود گردشگران 
از مبدا چین را تا زمانی که وضعیت بیماری مشخص 

نشده ممنوع کرده است.«
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
ویژه  تدابیر  ایجاد  ضرورت  با  رابطه  در  اسالمی 
عید  ایام  در  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  برای 
برای  بشر  تالش  به  توجه  »با  کرد:  تصریح  نوروز 
مبارزه با ویروس کرونا امیدواریم تا فرارسیدن عید 
نوروز و افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران، 
سفره این بیماری به صورت کامل جمع شده باشد، 
ادعا کرده اند که  بسیاری  تعداد   اکنون هم  البته هم 
واکسن درمان کرونا را کشف و کیت آزمایشگاهی 

آن را ساخته اند.«
پایان  در  عابدی  ملت  خانه  گزارش خبرگزاری  به 
نیست گفت:  بیماری کرونا همیشگی  اینکه  بیان  با 
رو  کرونا  بیماری  شیوع  وضعیت  حاضر  حال  »در 
به افول بوده و فعالیت ادارات در چین به صورت 
رسمی آغاز شده است. معتقدم در این مدت باقی   مانده تا عید نوروز 

وضعیت درمان بیماری کرونا روشن تر هم خواهد شد.«

حکمی،  در  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
دفتر  سرپرست  عنوان  به  را  طالبیان  محمدتقی 
نظارت و اعتباربخشی امور درمان منصوب کرد.
به گزارش سپید، متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمدتقی طالبیان عضو محترم 
و خدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات 

تهران درمانی  بهداشتی 
نظر به دانش، توانمندی و سوابق شایسته جنابعالی 
دفتر  سرپرست  سمت  به  ابالغ  این  موجب  به 
منصوب  درمان  امور  بخشی  اعتبار  و  نظارت 
می شوید. امید است جنابعالی با اتکال به خداوند 
وبا استفاده از توان کارشناسی و اجرایی همکاران 
محترم در آن اداره کل و دانشگاه ها و صاحب نظران 

باشید. موفق  ذیل  انجام وظایف مشروحه  در 
بر  فعال  نظارت  انجام  برای  برنامه ریزی   -۱
و  درمانی  تشخیصی  خدمات  ارائه  فرآیندهای 
به  کشور  سراسر  پزشکی  موسسات  عملکرد 
تخلفات  بویژه  تخلفات  از  پیشگیری  منظور 

تعرفه ای. و  حرفه ای 
مادران  مرگ  مثل  حیاتی  مهم  شاخص های  از  مناسب  استفاده   -2
در  خدمت  گیرندگان  رضایت مندی  همچنین   ... و  نوزادان  باردار، 
به  کشور  پزشکی  موسسات  در  بخشی  اعتبار  و  عملکرد  ارزیابی 

ارائه خدمت. مراکز  در  این شاخص ها  ارتقاء  منظور 
دانشگاه های  در  سالمت  نظام  تحول  برنامه  اجرای  بر  نظارت   -3

کشور. سراسر  پزشکی  علوم 
۴- برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد موثر کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات 

در  پزشکی   علوم  دانشگاه های  در  حکومتی 
در  بخش  اثر  و  دارنده  باز  اقدامات  راستای 

تخلفات. با   برخورد 
۵- برنامه ریزی جهت تدوین، بازنگری و اصالح 
آئین نامه های تاسیس موسسات پزشکی با توجه 
به پیشرفت تکنولوژی در حیطه خدمات سالمت 

. بهداشت  با سیاست های  وزارت  مطابق 
۶- اصالح و ارتقاء فرآیندهای صدور پروانه های 
تسریع  و  تسهیل  منظور  به  پزشکی  موسسات 
بستر  طریق  از  متقاضیان  به  پاسخگویی  در 

الکترونیکی. وسامانه های  
بخشی  نظام  انسجام،  جهت  برنامه ریزی   -7
کمیسیون های  فعالیت های  کیفیت  ارتقای  و 
در  حفاظت  قانون   ۴ ماده  تبصره  و   20 ماده 
برابر اشعه وارتقا فرآیند های صدور پروانه های 

پزشکی موسسات 
۸- برنامه ریزی جهت توسعه   صنعت  گردشگری 
سالمت، تسریع در ایجاد شرکت های تسهیل گر 
 IPD و ارتباط آنها با تمام بیمارستان های دارای
این  در  شده  انجام  فعالیت های  بر  مستمر  نظارت  و  اعتبار بخشی  و 
ارائه  با همکاری سازمان ذی ربط و همچنین نظارت بر روند  زمینه 

سالمت. گردشگران  خدمات 

عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

ضرورت ایجاد تدابیر ویژه برای مقابله با کرونا در ایام عید نوروز

با حکم معاون درمان وزارت بهداشت

محمدتقی طالبیان سرپرست دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان شد
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تایید و تکذیب کمبود ۴۰۰ قلم دارو در کشور از سوی مسئوالن

به دنبال ارائه آماری مبنی بر کمبود 35۰ تا 
۴۰۰ قلم دارو در کشور از سوی سازمان 
هالل احمر، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
در خصوص آخرین وضعیت بازار دارویی 
کشور، گفت: »آمار اقالم کمبود دارویی 
کشور حدود یک سوم زمان مشابه سال 
گذشته است و در مناطق مختلف کشور 

به 19 تا ۲1 قلم می رسد.«
پیروی،  محمودرضا  سپید،  گزارش  به 
حضور  با  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل 
در خبرگزاری ایسنا در خصوص میزان 
داروخانه های  در  دارویی  کمبودهای 
بررسی های  »طبق  بود:  گفه  هالل احمر 
انجام شده و مشاهدات عینی حدود 35۰ 
کشور  در  دارویی  کمبود  قلم   ۴۰۰ الی 
هالل احمر  داروخانه های  و  دارد  وجود 

هم از این کمبود متاثر هستند.«

هالل احمر مرجع پایش 
کمبودهای دارویی نیست

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا 
و دارو اما در واکنش به اظهارات این مدیر 
کمبودهای  فهرست  درمورد  هالل احمر 

دارویی، با غیرکارشناسانه خواندن این اظهارات، به ایسنا 
گفت: »مرجع نظارت و پایش کمبودهای دارویی، اداره 
کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروست که 
از منابع چندگانه بازار دارویی کشور را رصد می کند. 

از طرفی تعریف کمبود دارویی هم مشخص است.«
وی افزود: »اینکه برند خاصی از داروی خاصی در بازار 
یا زنجیره داروخانه های متصل به یک  نباشد  موجود 
سازمان، داروهایی را به اندازه کافی نداشته باشد و یا 
اقالم تک نسخه ای و خارج از فهرست دارویی کشور 
نباشند، هیچ کدام به منزله  بازار  انواع مکمل ها در  و 
ضرورت ورود این اقالم به فهرست دارویی کشور نیست.«
جهانپور ادامه داد: »ماموریت داروخانه های سازمانی و 
دولتی و غیرخصوصی ازجمله داروخانه های هالل احمر 
باید باز تعریف شود. در شرایطی که بخش خصوصی با 
بیش از 1۲ هزار داروخانه در اقصی نقاط کشور درحال 
ارائه خدمات دارویی است، داروخانه های غیرخصوصی 
باید به سمت برداشتن بار زمین مانده بروند. ارائه داروهایی 
که به طور همزمان در بخش خصوصی ارائه می شود، 
نوعی بنگاه داری بدون وجه است و این داروخانه ها 

باید به فلسفه وجودی خود بازگردند.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: »توزیع مدیریت 
شده دارو با نظارت سازمان غذا و دارو تداوم خواهد 
یافت و نیاز یک تا دوماهه داروخانه ها با تشخیص و 
برآورد معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم 

پزشکی و بر اساس روند مصرف گذشته و نه صرفا 
بر اساس درخواست و تقاضای داروخانه، با اولویت 
خواهد  قرار  داروخانه ها  اختیار  در  خصوصی  بخش 
گرفت و اجازه انباشت دارویی در نقطه ای خاص یا 

داروخانه های خاص داده نخواهد شد.«

کمبود ۳۵۰ الی ۴۰۰ قلم دارو در کشور
اما  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل  پیروی،  محمودرضا 
چگونگی تامین داروها و آمار کمبودهای دارویی در 
داروخانه های هالل احمر را تشریح کرد. وی در پاسخ 
نقل  در  شده  ایجاد  محدودیت های  درباره  سوالی  به 
مشکالت  و  تحریم ها  تاثیر  تحت  پولی  انتقال های  و 
هالل احمر در تامین داروهای خاص و تک نسخه ای، 
گفت: »به دلیل تحریم ها، نقل و انتقال های مالی دشوار 
شده است. میزان تخصیص ارز دولتی کاهش یافته و 
هم   ... و  گمرک  از  ترخیص  ارز،  انتقال  فرآیندهای 
شرکت های  هم  طرفی  از  است.  همراه  مشکالتی  با 
اروپایی عالقه ای برای همکاری مستقیم با شرکت های 

ایرانی را ندارند.«
پیروی در عین حال به آمار و ارقام اقالم دارویی که 
توسط هالل احمر تأمین می شود، اشاره کرد و افزود: 
به  وابسته  هالل  سها  پخش  شرکت   139۷ سال  »در 
سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر تعداد ۲1۲3 قلم 
بالغ بر 853.۴۶5.9۴ بسته و در سال 1398 تعداد 1۴۰1 

قلم بالغ بر 53۶.159.13۶ بسته انواع دارو را تأمین و 
به صورت سراسری توزیع کرده است.«

دبیرکل جمعیت هالل احمر در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه هالل احمر به جز تأمین داروهای خاص و تک 
نسخه ای در تأمین داروهای دیگر هم مشارکت دارد یا 
خیر، گفت: »بله سایر داروهای مورد نیاز بیماران از طریق 
شرکت پخش سها هالل تأمین و به صورت سراسری 
توزیع می شود. همچنین حدود 18۰۰ الی ۲۰۰۰ قلم 
انواع دارو از طریق داروخانه مرکزی هالل احمر به صورت 

روزانه در اختیار بیماران قرار می گیرد.«
در  دارویی  کمبودهای  میزان  خصوص  در  پیروی 
داروخانه های هالل احمر نیز گفت: »طبق بررسی های 
انجام شده و مشاهدات عینی حدود 35۰ الی ۴۰۰ قلم 
کمبود دارویی در کشور وجود دارد و داروخانه های 

هالل احمر هم از این کمبود متاثر هستند.«
تخصیصی  ساالنه  بودجه   میزان  درباره  همچنین  وی 
هالل احمر در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: »در 
حوزه دارویی، سازمان تدارکات پزشکی و شرکت های 
تابعه خودگردان هستند و ردیف بودجه ای ندارند. به 
قابل  پزشکی  تجهیزات  و  داروها  تمامی  دلیل  همین 
واردات  و  داخلی  تولید  طریق  از  بیماران  به  عرضه 
تأمین می شود. سایر فعالیت های جمعیت هالل احمر در 
حوزه دارو در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی و 
همچنین مجتمع دارویی و درمانی هالل ایران صورت 

ماموریت هایی  با  متناسب  که  می گیرد 
بشردوستانه  کمک های  حوزه  در  که 
به آنها محول می شود، بودجه هایی در 
اختیار دارند. مشخصا در همه حوزه ها 
کمبودهای بودجه ای وجود دارد که متاثر 
هالل احمر  اما  است،  کشور  شرایط  از 
سعی می کند با توجه به شرایط موجود 
بیشترین بهره را از بودجه های فعلی ببرد.«

دبیرکل جمعیت هالل احمر درباره نحوه 
تعامل هالل با سازمان غذا و دارو در 
سفارش و تأمین داروها نیز گفت: »در 
شش ماه گذشته همکاری مناسبی بین 
به  وابسته  بازرگانی سها کیش  شرکت 
سازمان تدارکات پزشکی و سازمان غذا 
و دارو به دالیل متعددی وجود نداشته 
است، اما از دو ماه گذشته و طی برگزاری 
جلسات متعدد با سازمان غذا و دارو، 
سیاست های شرکت تعیین و همکاری ها 
بهبود یافته و در حال گسترش می باشد.«
وی افزود: »در حال حاضر مجوز واردات 
۷۰  قلم دارو )بدون وارد کننده رسمی( 
بازرگانی سها کیش واگذار  به شرکت 
شده که سال آینده تأمین و وارد کشور 
خواهد شد. سقف پذیرش بیماران تک نسخه ای افزایش 
این شرکت محول  به  تأمین داروهای خاص  یافته و 
کیش  سها  بازرگانی  شرکت  همچنین  است.  گردیده 
به صورت پیوسته در مناقصات دارویی سازمان غذا و 
دارو شرکت نموده و بعضًا برنده مناقصات می گردد. 
شایان ذکر است در سایر حوزه ها اعم از تأمین تجهیزات 
پزشکی، مکمل ها و ... نیز همکاری های مشترک وجود 
دارد. تعامل داروخانه های جمعیت هالل احمر با سازمان 
غذا و دارو هم خوب است و فعالیت آنها طبق مجوزهای 

صادره از سوی آن سازمان است.«
توضیح هالل احمر درباره آمار کمبودهای دارویی

رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر در 
باره خبر آمار کمبودهای دارویی در کشور توضیحاتی 
ارایه کرد. صفاریه با ارسال توضیحی در اصالح خبر 
مربوط به کمبودهای دارویی که از قول دبیرکل جمعیت 
هالل احمر به اشتباه به ایسنا اعالم شده بود، گفت: 

»کمبود دارو به معنای نبود دارو نیست.«
وی تاکید کرد: »اغلب این کمبودها که به اشتباه 35۰ 
برخی  به  مربوط  هم  بود،  شده  اعالم  قلم   ۴۰۰ الی 
برندهای خاص از یک دارو هستند و نه خود آن دارو. 
این کمبودها همیشه و همه جا وجود داشته و البته در 
شرایط تحریم قاعدتا مدیریت آن هم دشوارتر می شود.« 
صفاریه ادامه داد: »با این حال وضعیت دارویی کشور 

علیرغم برخی کمبودها، در شرایط مناسبی است.«

اخبــار

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:

روند قضایی بررسی پرونده های 
قاچاق دارو تخصصی نیست

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با تاکید بر 
اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید پیگیر روند 
رسیدگی به پرونده های قضایی قاچاق دارو در مراجع قضایی 
باشند، اظهار داشت: »متاسفانه روند بررسی پرونده های قاچاق 
و تخلفات دارویی در نظام قضایی کشور تخصصی نیست.«

به گزارش سپید، جالل غفارزاده در همایش مبارزه با قاچاق 
دارو در پاسخ به سوالی درباره ضرورت پیگیری رسیدگی به 
پرونده تخلفات دارویی ازجمله قاچاق دارو از سوی وزارت 
بهداشت، اظهار داشت: »پیگیری ها و روند پرونده های قاچاق 
و تخلفات دارویی در نظام قضایی کشور، به تنهایی و بدون 
ارائه  اطالعات و مداخالت ما کامال متفاوت است و تخصصی 
با اشاره به استفاده از داروی قاچاق اوستین و  نیست.« وی 
اتفاقاتی که در برخی مراکز چشم پزشکی متوجه بیماران شد، 
دارو  و  بازرسی سازمان غذا  در بخش  زمان  آن  »من  افزود: 
برخی  برای  که  مشکالتی  به  توجه  با  نامه ای  طی  که  بودم 
بیماران دریکی از مراجع چشم پزشکی افتاده بود از سازمان 
توزیع داروست خواسته شد  تامین و  متولی  دارو که  غذا و 
که این دارو آنالیز شود تا چرایی مشکل دارو مشخص شود.«
غفارزاده ادامه داد: »در بررسی و کنترل اوراق پیوست نامه، 
از  دارو  این  یافت شد که مشخص می کرد  فاکتور بی هویتی 
تهیه شده است. بدین ترتیب  کانال های غیرقانونی و قاچاق 
با اشاره  دالیل این واقعه ضمیمه پرونده شد.« وی همچنین 
به ارجاع پرونده به مراجع قضایی، عنوان کرد: »من باوجود 
ارجاع پرونده اوستین به مراجع قضایی همچنان پیگیر روند 
منع  پرونده  این  که  متوجه شدم  و  بودم  پرونده  این  بررسی 
فکر  ما  که  قضایی  سیستم  همین  در  است.  خورده  تعقیب 
ما  کار  و  تمام  چیز  همه  آن  به  پرونده ها  سپردن  با  می کنیم 

تکمیل شده است.«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه افزود: »من 
به عنوان یک پزشک و متخصص مدیریت در اقتصاد سالمت 
و صاحب تجربه در مسائل اجرایی و با بضاعت خود مصداق 
پرونده اوستین با ماده 18 قانون پزشکی را تشخیص دادم که 
براساس این ماده 18 در زمینه دارو و تجهیزات تقلبی و قاچاق 
کسی فاعل باشد و اقدام او منتج به آسیب بیماران شود حکم 
اعدام برای این فرد دیده شده است.« وی ادامه داد: »اگرچه 
که  پرونده ای  اما  نشد،  زمینه مجاب  این  در  پرونده  بازپرس 
و  کرد  قرار صادر  بازپرس  بود  آن خورده  برای  تعقیب  منع 
موثر واقع شد و تعدادی از اطبای این مرکز پزشکی در استان 
البرز و به طور مشخص مسئول فنی آن که این داروی قاچاق 

را تهیه کرده بود محکوم شدند.«
غفارزاده با اشاره به چرایی تهیه  این دارو از مجاری غیرقانونی 
و قاچاق از سوی مسئول فنی این مرکز عنوان کرد: »مسئول 
فنی در پاسخ به چرایی تهیه این داروی قاچاق گفت که قیمت 
این دارو یک دهم داروهای موجود در بازار بوده است ضمن 
قیمت  همان  با  دارو  این  از  هم  دیگری  پزشکی  مراکز  آنکه 

تهیه کرده بودند.«
گفت:  ارومیه  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
»درمورد مصرف داروها و مکمل های ورزشی قاچاق مورد 
دیگری در کرج داشتیم که مصرف آن موجب مرگ جوانی 
شده بود اگرچه این مورد مصرف خودخواسته بوده و داروی 
اوستین توسط پزشک تجویز و برای بیمار مصرف شده است؛ 
بنابراین باید در بررسی این موضوع طبقه بندی صورت گیرد.«

غفارزاده با بیان اینکه همه قاچاقیان با هر انگیزه ای و از هر 
جایی صرف نظر از منافع باال و سود و رانت روی پاشنه نیاز 
مردم در حال فعالیت هستند. نیازی که حال یا واقعی است یا 
غیرواقعی، اظهار داشت: »بخشی از بحث قاچاق دارو و مکمل 
و امثال آن براساس نیازی است که مردم  وعوام برای ایجاد 
یا توسط پزشک و  ایجاد کرده اند و  برای خود  حس خوب 
پزشکان یا داروساز این نیاز برای بیمار ایجاد شده است پس 
در بررسی قاچاق دارو این دو مقوله باید از یکدیگر تفکیک 
شوند.« وی افزود: »داروها و اقالمی هستند که سوءمصرف 
دارند و جوان به دنبال ایجاد حس بهتر در خود در هر زمینه ای 
از آن مصرف می کردند بدون هیچگونه آگاهی از عوارض آن. 
تعدادی از اساتید اورولوژیست در آذربایجان غربی طی تحقیقی 
روی جوانانی که مکمل های ورزشی استفاده می کنند دریافتند 
آمار  ناباروری می شوند.  این جوانان درآینده دچار  اکثر  که 
ما در کشور در نازایی در حالی به میزان ۲۰ درصد است که 
در جوانانی که مکمل مصرف می کنند ۶۰ درصد است یعنی 

ناباروری آنان سه برابرزوج های معمولی است.«
قضایی  »روند  کرد:  تاکید  غفارزاده  خبر؛  سالم  گزارش  به 
و  به تنهایی  قضایی کشور  نظام  در  دارو  قاچاق  های  پرونده 
بدون اطالعات و مداخالت ما کامال متفاوت است ما موردی 
داشتیم از عزیران داروساز و در عرصه دارو فعال بودند در 
عین حال نیز بسیار کاسب. یک پکیجی را از یکی از کمپانی 
خاص شعبه اورشلیم از قبرس وارد می کند که اتفاقا این دارو 
روند  پیگیر چگونگی  ما  وقتی  و  درمی آورد  قم  شهر  از  سر 
پیگیری این پرونده در دادستانی قم شدیم متوجه شدیم که 
اصال فعل مجرمانه تشخیص داده نشده بود که با پیگیری های 
ما  قرار مجرمیت صادر و روند رسیدگی به این پرونده بسیار 

کرد.« تغییر 

رقم دقیق کمبود دارو در کشور چقدر است؟

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »به طورکلی می توان گفت که یک 
قلم داروی وارداتی، 1۰.۷ برابر داروی تولید داخل ارزبری دارد.«

به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با فارس، با بیان 
اینکه خوشبختانه در حال حاضر کمبود جدی در زمینه داروی مورد 
نیاز مردم وجود ندارد، اظهار داشت: »با صف طوالنی از شرکت های 
دارویی و تجهیزات پزشکی مواجه هستیم که به دنبال رونمایی از 

محصوالت جدید هستند.«
وی درباره آخرین وضعیت تولید انسولین در کشور، توضیح داد: 
»امیدواریم بتوانیم پِن انسولین را ظرف یکی دو ماه آینده در کشور 
زیاد  ارزبری  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  کنیم.«  تولید 
داروهای وارداتی گفت: »در زمینه داروی انسلوین شاهد باالترین 
میزان ارزبری هستیم و به طورکلی می توان گفت که یک قلم داروی 

وارداتی 1۰.۷ برابر داروی تولید داخل ارزبری دارد و اگر توان تولید 
ما پس از انقالب تقویت نشده بود، باید تمام درآمد نفتی را صرف 

تأمین دارو می کردیم.«
با اشاره به ایجاد کانال مالی سوئیس برای تأمین داروی  شانه ساز 
بیماران ایرانی گفت: »ما چند سال قبل مبلغی را به سوئیس فرستادیم، 
اما مانع تراشی آمریکا باعث شد تا شرکت مورد نظر نتواند پول را 
دریافت کند، اما طی روزهای گذشته اجازه داده که مبلغی از این 
پول برداشته شود و چند قلم دارو به دست بیماران ما برسد و آنها با 
پروپاگاندای رسانه ای اعالم کردند که تحریم دارو برداشته شده است.«
وی در پایان گفت: »همین امر چهره واقعی کشور آمریکا را نمایان کرد، 
به دلیل اینکه آنها بارها اعالم کرده بودند دارو و غذا تحریم نیست، 

اما آنها از هر ابزاری برای ضربه زدن به بیماران استفاده می کنند.«

رئیس سازمان غذا و دارو پاسخ داد

داروهای وارداتی چند برابر داروهای تولید داخل ارزبری دارند؟

قائم مقام رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »دستورالعمل فعالیت داروخانه ها 
در ایام نوروز ابالغ خواهد شد و اسامی این داروخانه ها از طریق رسانه ها 

اعالم می شود.«
به گزارش سپید، حسن گرجی درباره وضعیت فعالیت داروخانه ها در 
ایام نوروز توضیح داد: »همیشه قبل از آغاز ایام نوروز، بخشنامه ای در 
زمینه ساعت فعالیت داروخانه های شبانه روزی، داروخانه های استانی و 
تک داروخانه های شهرستانی تدوین و ابالغ می شود که مردم برای تهیه 

دارو با چالش مواجه نشوند.«
فعالیت  کشور  در سطح  داروخانه   8۰۰ و  هزار   15 اینکه  بیان  با  وی 

می کنند، گفت: »خوشبختانه وضعیت تعداد داروخانه ها نسبت به چند 
سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که در گذشته این 
فواصل بین یک تا ۲ کیلومتر بود، اما امروز در هر چندصد متر شاهد 
وجود داروخانه هستیم و دیگر نیازی نیست که مردم برای تهیه دارو 

مسافت طوالنی طی کنند.«
قائم مقام رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تعداد داروخانه های فعال 
در ایام عید نیز به اندازه نیاز خواهد بود، اظهار داشت: »پس از ابالغ 
دستورالعمل،  ساعت فعالیت داروخانه ها و اسامی آنها از طریق رسانه ها 

اعالم می شود.«

قائم مقام رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد

تدوین دستورالعمل فعالیت داروخانه ها در ایام نوروز



شماره هفتصدوسی وهشت   بیست وهشت دی نودوهشت2 سالمت در ایران

سیستان و بلوچستان بحران زده است
سالمت- با گذشت چند روز از وقوع سیل وسیع در استان سیستان و بلوچستان، ابعاد بحران تا لحظه 
تنظیم این خبر، چهارشنبه صبح، کامال جدی است. بسیاری از زیرساخت های شهری و روستایی نابود 
و بیش از 250هزار نفر بی خانمان شده اند.خبرنگار اعزامی ایسنا و نیز خبرنگار این خبرگزاری مستقر 
در این استان هر دو به اتفاق اذعان کرده اند، به دلیل وسعت زیاد ویرانی و نیز پراکنده بودن 500 روستای 
سیل زده و اصولی نبودن مدیریت بحران از سوی ارگان های کمک کننده، به غیر از کمک های مردم 

بومی به همدیگر، در برخی نقاط هنوز کمک های امدادی نرسیده و مردم آن نقاط همچنان در محاصره 
سیل هستند و از آب گل آلود تغذیه می کنند.به گفته معاون استاندار سیستان و بلوچستان، از راه های 
دسترسی مسدودشده ۸۹0 روستا تاکنون 500 راه دسترسی بازگشایی شده است. همچنین برق ۸۷۳ 
روستا قطع شده که هم اکنون برق ۴۷۳ روستا وصل شده است. شبکه آب 2۴5روستا نیز بر اثر سیل 
قطع شده که تنها شبکه آب 5۳ روستا تاکنون وصل شده است.آمارها نشان می دهد مردم سیستان و 
بلوچستان سخت نیازمند کمک های فوری و کارشناسی هستند. نیازمندی های ضروری مردم سیل زده 
شامل سبد غذایی، بسته های بهداشتی، آب معدنی، چادر، لوازم خانگی ضروری و وسایل گرم کننده 
است. از آنجا که وضعیت توپوگرافی منطقه به گونه ای است که سیالب تا مدت ها در منطقه به خصوص 

در دشتیاری و باهوکالت ماندگاری دارد، این ماندگاری تبعات بهداشتی عدیده ای برای مردم منطقه به 
دنبال خواهد داشت. هرچند وزیر بهداشت اعالم کرده تا لحظه تنظیم خبر گزارشی از بیماری های 
واگیر داده نشده، نیازهای بهداشتی از جمله اقدامات مهم و فوری است.احمد کریمی از ساکنان ایرندگان 
خاش گفت: »ده ها منزل مسکونی مردم این بخش محروم که خشت و گلی هستند، بین ۷0 تا 100 
درصد تخریب شده اما از سوی نهادهای رسمی مانند هالل احمر و ارگان های دولتی برآورد خسارت 
نشده اند. ایرندگانی ها مانند سایر مردم خاش مظلوم واقع شده اند.«اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور، از شهروندانی که قصد کمک به سیل زدگان را دارند، خواست کمک های خود را به 

شماره  حساب  نهادهای رسمی مانند هالل احمر واریز کنند.

یادداشت

 
کشور در شوک و سوگ سقوط 
هواپیما و پرواز مسافرانش به 
سوي ابدیت است اما سیل 
و  سیستان  در  هم  عظیمي 
در  به خصوص  بلوچستان 
مناطق جنوبي این استان )در 

بلوچستان( رخ داده است. 
از  که  اطالعات  برخي  ابتدا 
منابع تخصصي معتبر کسب کرده ام، ارائه مي کنم 
و بعد چند نکته که شاید به کاهش رنج مردم 
سیل زده کمک کند. سیل در برخي رودخانه هاي 
بلوچستان به حداکثر شدت جریان آب 1۳000 
مترمکعب در ثانیه نیز رسیده است. نشانه اي از 
عظمت سیل که در ۳0 سال گذشته منحصربه فرد 
بوده و ظاهرا فقط با سیل مشهور ُگنو در این 

استان قابل مقایسه است.
سازمان هواشناسي مقدار بارش ها را در این 
استان در روز شنبه 21 دي ماه بین 60 تا 120 
میلي متر پیش بیني کرده بود که ظاهرا حدود نیمي 
از بارش یک سال در این منطقه است. شیب 
اراضي در این منطقه کشور کم است و آب در 
اراضي گسترده  و با فاصله زیاد از رودخانه ها 
پخش مي شود. مردم زیادي تحت تاثیر سیل 

قرار مي گیرند.
 بافت خاک در منطقه به گونه اي است که آب 
براي مدت طوالني روی خاک باقي مي ماند و 
اگرچه مردم منطقه با این سیل ها آشنا هستند، 
زندگي شان مدت زیادي به شدت تحت تاثیر 

قرار مي گیرد.

 چند نکته
 تقریبا همه رسانه هاي کشور بخش تخصصي 
روزنامه نگاري یا خبرنگاري بحران هاي طبیعي 
ندارند که سبب مي شود بحران ها و به دنبال آن 
مردم بحران زده، مغفول واقع شوند و اخبار حوادث 
طبیعي مطابق واقعیت و حرفه اي منعکس نشود.

 پوشش رسانه ای رسمی برای اطالع رسانی 
کافی نیست. شبکه اطالع رسانی محلی و دارای 

نفوذ محلی را باید به کار گرفت.
استان هاي  از  بلوچستان  و  سیستان   
کمترتوسعه یافته کشور است و نیاز بیشتري به 
کمک هاي سازماني، دولتي، عمومي و مردمي دارد. 
مبادا هموطنان بلوچ در این شرایط تنها بمانند.
 حوادث دو هفته اخیر و به خصوص سقوط 
هواپیما، ظرفیتي براي پوشاندن اخبار سیل دارند. 
خبرنگاران و رسانه ها بهتر است بیشتر توجه کنند.

کاالهاي بهداشتي، خوراکي، وسایل گرمایشي، 
به مردم  براي کمک  چادر و سایر ملزومات 

منطقه و به خصوص روستاها ضروري است.
تجربه سیل هاي فروردین ۹۸ نشان داد اگر 
سازمان هاي مردم نهاد )سمن( مایل به کمک 
هستند، در هماهنگي کامل با مقامات رسمي 
فعالیت کنند و سازمان هاي رسمي نیز باید کمک 

سمن ها را بسیار غنیمت بشمارند.

مبادا سیستان و 
بلوچستان فراموش شود

خبـر

 محمد 
فاضلی

جامعهشناس
استاددانشگاه

مراقب بمب های متحرک باشید
بر اساس گزارش ایسنا، پس از سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت 
این فراورده نفتی، استفاده از سوخت های دیگر در اولویت برخی افراد 
قرار گرفت که همین مساله موجب افزایش فعالیت مراکز غیرمجاز در 
این حوزه و ایجاد خطر انفجار سیلندر گاز مایع در خیابان شده است.

به تازگی عده ای از افراد به دلیل ناآگاهی از خطرات احتمالی، توجه 
ناکافی به خطرات احتمالی یا ترجیح موارد اقتصادی به موارد ایمنی، 
نسبت به نصب سیلندر گاز مایع )ال پی جی( در خودروهای خود در 
مراکز غیرمجاز اقدام کرده یا سوخت ال پی جی را نیز از مراکز غیرمجاز 
دریافت می کنند. با توجه به این موضوع شاید بتوان گفت این سیلندرها 
به نوعی به بمب متحرک تبدیل شده که عالوه بر خطرات جانی و مالی 

برای خود فرد و خانواده او، پیامدهای خسارت باری برای کارکنان این 
مراکز، مراجعه کنندگان و همسایگان خواهد داشت.

نصب سیلندر گاز مایع یا سوخت گیری در کارگاه های غیرمجاز برای 
فرد و خانواده  و اطرافیان او بسیار فاجعه آفرین خواهد بود و همه روزه 
گزارش های متعددی از حوادث رخ داده در این کارگاه ها دریافت می شود 
تا جایی که ایرج کلهری، رئیس اچ اس ای شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی در این باره هشدار داده و اعالم کرده اگر فرایند استفاده غیرمجاز 
از ال پی جی به عنوان سوخت خودروها ادامه یابد، متاسفانه به دلیل 
رعایت نشدن الزامات ایمنی آمار حوادث در آینده به نحو چشمگیری 

افزایش خواهد یافت.
بر این اساس تاکید شده افراد برای جلوگیری از خطرات احتمالی و 
حفظ سرمایه های مادی و معنوی خود، از نصب سیلندرگاز مایع یا 

همان ال پی جی به صورت غیرمجاز و نیز مراجعه به مراکز غیرمجاز 
برای تبدیل خودروی خود به سوخت ال پی جی جدا خودداری کنند.

اگرچه توزیع ال پی جی برعهده شرکت های توزیع کننده بخش خصوصی 
است، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعالم می کند با احساس 
مسوولیت درباره احتمال باالی وقوع حوادث جبران ناپذیر در این باره، 

هشدارهای الزم به هموطنان ارائه کرده و می کند.
با توجه به لزوم بررسی های دوره ای درباره استفاده غیرمجاز از سوخت 
ال پی جی، الزم است تمامی افرادی که استفاده از سوخت ال پی جی از 
لحاظ اقتصادی برای آنها اولویت دارد و از طریق حمل ونقل امرار 
معاش می  کنند، از طریق سامانه IRNGV.IR نسبت به گازسوز کردن 
خودروی خود اقدام کنند تا طی روند قانونی و استاندارد و ایمن 

سوخت پاک و ارزان سی ان جی را دریافت کنند.

چندی پیش وزیر بهداشت 
 علی اکبر 

ابراهیمی
درباره شیوع افسردگی و 
اختالالت روانی در ایران 
هشدار داد و آن را »زنگ 

خطری بزرگ« خواند.
به گزارش »سالمت«، سعید نمکی در مراسم 
افتتاح بخش های بیمارستان روان پزشکی رازی 
تهران در روز اول دی ماه سال جاری، گفت: 
»متاسفانه یکی از عرصه هایی که به شدت در 
آن دچار مشکل هستیم و من به عنوان وزیر 
بهداشت اعالن خطر می کنم، بخش بهداشت 

روان جامعه است.«
وی از همه دست اندرکاران خواست به فکر 
بهداشت روان کشور باشند و عنوان کرد که 
این موضوع فقط در وزارت بهداشت محقق 
نمی شود. نمکی از دامن زدن به دل مردگی، یأس 
و ناامیدی در کشور انتقاد کرد و افزود: »هر 
قدمی در این مسیر خیانت ملی به کشور است.«

این نخستین بار نیست که وزیر بهداشت درباره 
هشدار  روان  بهداشت  و  سالمت  وضعیت 
می دهد و فضای اجتماعی غالب را از دالیل 
اصلی آن می داند. نمکی حدود یک سال پیش 
هم ایران را یکی از افسرده ترین جوامع جهان 
توصیف کرده و با انتقاد از رادیو و تلویزیون، 
گفته بود: »این چه شیوه ای است که سریال 
می گذاریم و در پایان آن از پزشکی قانونی، 
بهشت زهرا)س( و... تشکر می شود. این تفکر، 
تفکر ماتم زاست.« وی از صداوسیما خواسته 
است تا کمک کند بلکه شادمانی و نشاط به 

جامعه برگردد.

30 درصد افراد جامعه به درجاتی از 
اختالل روانی مبتال هستند

کارشناسان  و  مسووالن  سال هاست  البته 
حوزه بهداشت سالمت و روان درباره شیوع 
اختالل های روانی ازجمله افسردگی هشدار 
می دهند و از نبود سیستم درمانی مناسب برای 
این مشکالت انتقاد می کنند. چندی پیش ایرج 
خسرونیا، رئیس جامعه متخصصان داخلی 
ایران هم در این باره گفته بود: »بنابر آمار 
وزارت بهداشت، حدود ۳0 درصد از افراد 
جامعه به درجاتی از اختالل روانی مبتال هستند. 
با استناد به این آمار باید یک سوم بیمارستان های 
کشور به بیماری های روانی اختصاص یابد.« 
خسرونیا یکی از دالیل ترس از مراجعه به 
روان پزشکان را در ایران ترس از انگ بیمار 
روانی بودن از سوی جامعه، خانواده و اطرافیان 

عنوان کرده بود.
ساره محمدی، مشاور وزیر بهداشت در امور 
زنان نیز با هشدار درباره افزایش میزان ابتال به 
افسردگی میان زنان ایرانی، گفته بود: »سن امید 
به زندگی زنان ایرانی به ۷۴ سال افزایش یافته 
اما درعین حال اختالالت روانی به خصوص 
افسردگی بین زنان نیز افزایش پیدا کرده است. 
این اختالالت مهم ترین عامل ناتوانی میان زنان 

ایرانی است.«
چندی پیش وزیر بهداشت نیز آمار افسردگی را 
باال خوانده و با اشاره به بیشتر بودن افسردگی  
میان زنان نسبت به مردان گفته بود: »باال بودن 
میزان افسردگی میان زنان به دلیل طول عمر بیشتر 
آنهاست.« محمدی پیش تر هم به خبرگزاری ایرنا 
گفته بود که سالمت روانی زنان ایرانی وضعیت 
مناسبی ندارد و باید در مورد تغییر شیوه زندگی 

آنها اقدام جدی انجام داد.

عالئم هشداردهنده وقوع افسردگی
 بهتر است مروری بر عالئم بیماری و روش های 
درمان آن داشته باشیم تا شناخت بهتری از 
وضعیت فرد در معرض ابتال به دست بیاوریم. 
علی معینی، روان پزشک و محقق بیماری های 
تشخیص  عالئم  درمورد  روان  و  اعصاب 
افسردگی و تفاوت آن با احساس غم و اندوه 
گفت: »احساس غم نوعی احساس طبیعی و 
انسانی است که هر کسی ممکن است آن را در 
طول روز، هفته و ماه تجربه کند اما زمانی که 
این احساس پایدار و طوالنی مدت باشد و از 
کنترل خارج شود می توان آن را »افسردگی« نامید. 
معموال زمانی که این شرایط بیش از 2 هفته طول 
بکشد و همراه با عالئمی مانند مشکالت فیزیکی 
از قبیل خستگی زیاد و دردهای عضالنی، عدم 
تمرکز و اختالل در خواب، بی اشتهایی، کاهش 
میل جنسی، کاهش کیفیت و توان تصمیم گیری، 
اجتناب از مالقات دیگران و گوشه گیری، پایین 
آمدن بازده کاری، برخورد نامناسب با اعضای 
خانواده و بی قراری باشد، می توان آن را عالئم 

بالینی افسردگی در نظر گرفت.«
وی به تشریح تغییرات فیزیکی در بدن انسان 
هنگام ابتال به افسردگی پرداخت:  »ازجمله 
عالئمی که خانواده و اطرافیان فرد مبتال متوجه 
آن می شوند، خستگی و اختالل در اشتهایی 
و خواب است اما اگر عالئم مزمن باشند و 
تصویربرداری های مغزی در مراکز تحقیقاتی 
انجام شود، دیده می شود که بخش هایی از مغز 
کوچک می شوند، رشته های عصبی بین نقاط 
مختلف مغز تغییر حجم می دهند، قسمتی که 
مربوط به خاطرات خوب و پاداش گیری ها 
هستند کاهش پیدا می کند و رشته های عصبی 

بخش مربوط به تنبیه افزایش می یابد.«
معینی در پاسخ به این سوال که بر اساس تحقیقات 
به طور میانگین 10 سال طول می کشد تا فرد 
مبتال به پزشک مراجعه کند و خدمات حرفه ای 
دریافت کند، چرا این مدت طوالنی است؟ 
اظهار داشت: »تفاوتی که افراد و حتی مسووالن 
بهداشت و درمان در بسیاری از نقاط دنیا بین 
بیماری های اعصاب و بیماری های جسمی 
قائل می شوند، یکی از دالیل اصلی مراجعه 
دیرهنگام است زیرا اطالع رسانی درمورد این 
بیماری ها بسیار کم است و شخص متوجه 
بیماری اعصاب و روان خود نمی شود و فکر 
می کند مسائل اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی 

روی او اثر می گذارد و ازاین رو مراجعه نمی کند. 
دلیل دیگری که مانع مراجعه بهنگام می شود، 
برچسب اجتماعی منفی است که به افراد زده 
می شود. دالیل دیگری از قبیل ضعف سیستم 
بهداشت و درمان کشورها در زمینه درمان 
مشکالت اعصاب و روان نیز افراد را از این 
سیستم پس می زند.« این محقق علوم اعصاب 
بیماری افسردگی را قابل درمان  دانست و به 
روش های درمانی آن اشاره کرد: »خوشبختانه 
امروزه و با پیشرفت های علم اعصاب و روان، 
 درمان های متنوعی ازجمله درمان های دارویی و 
روان درمانی مرسوم شده است و داروهای مورد 
استفاده برای این بیماران  عوارض بسیار کمی 
دارند. البته اگر بیمار به هیچ یک از درمان های 
مورد اشاره پاسخ ندهد، با روش شوک درمانی 
و به وسیله وارد کردن جریان الکتریسیته به بدن، 
او را درمان می کنند که این نوع درمان برخالف 

تصور عامه درمان بسیار امنی است.«
معینی ادامه داد: »داروهای درمان افسردگی 
به طور خاص به هیچ وجه اعتیادآور نیستند. 
عنوان داروی اعتیادآور زمانی گفته می شود که 
فرد به میزان مورد استفاده از دارویی واکنش 
مناسب نشان ندهد و پس از مدتی نیاز به 
تغییر دوز داشته باشد و نیز دارو تغییراتی در 
گیرنده های مغزی ایجاد کند و مصرف آن 
عوارض جسمی و روانی شدیدی به همراه 
البته داروهای ضداضطراب و  باشد.  داشته 
خواب آور اعتیاد آور هستند که در بیشتر مواقع 
همراه با داروهای افسردگی تجویز می شوند.«
این روان پزشک نقش محیط اجتماعی و ژنتیک 
در احتمال ابتال به افسردگی را مؤثر  دانست و 
گفت: »بروز بیماری افسردگی مانند بسیاری 
روان  و  اعصاب  و  بیماری های جسمی  از 
ترکیبی متاثر از استعداد ژنتیکی و فشارهای 
محیطی است. اگر زمینه ابتال به این بیماری 
میان اعضای خانواده فرد وجود داشته باشد یا 
میزان ژن های موجود در فرد استعداد ابتالی 
باالیی داشته باشد، ممکن است فرد در معرض 
مبتال شدن قرار گیرد. البته موضوعی که باید 
بسیار به آن توجه کرد این است که عالئم 
این بیماری با حالت غمگین بودن معمولی 
اشتباه گرفته نشود و فرد با مراجعه بهنگام و 
دریافت خدمات بالینی می تواند بر این بیماری 
غلبه کند. ازاین رو، می توان گفت این بیماری 

درمان قطعی دارد.«

 افسردگی، اضطراب و بی حوصلگی با 
هم تفاوت دارند

نیلوفر میرحقانی، روان پزشک مقیم انگلیس 
تفاوت بین افسردگی، اضطراب و بی حوصلگی 
را این گونه تشریح کرد: »افسردگی همان حس 
است.  زندگی  به  بی عالقگی  و  غمگینی 
دلشوره  و  بی قراری  همان حس  اضطراب 
است که خود را به شکل های مختلفی مانند 
سراسیمگی شدید، اختالل وسواسی جبری 

و هراس نشان می دهد.«
وی  افزود: »بی حوصلگی و بی عالقگی به انجام 
یک کار لزوما نشان دهنده بیماری نیست، مگر 
اینکه با عالئم دیگری مثل روحیه افسرده، 
خستگی، کم اشتهایی، بی خوابی و... همراه 
باشد که در این صورت بی حوصلگی می تواند 

جزیی از بیماری افسردگی باشد.«

ارتباط میان اختالفات خانوادگی و 
افسردگی

اختالف های  میان  ارتباط  درمورد  مقیمی 
خانوادگی و افسردگی توضیح داد: »اختالف 
در همه خانواده ها وجود دارد اما آنچه متفاوت 
است، نحوه برخورد با این اختالف هاست. اگر 
اختالف نظر و رفتار در خانواده مطرح نشود 
یا طرفین نتوانند به توافق برسند، این مساله 
می تواند به  مرور زمان منجر به افسردگی شود. 
البته طرفین اختالف شاید نتوانند فکر یا رفتار 
یکدیگر را عوض کنند ولی می توانند به توافقی 
برسند که مورد پذیرش هر دو طرف باشد. به 
این ترتیب ممکن است این اختالفات باعث 

افسردگی نشود.«
این روان پزشک روش و راهکارهای کاهش 
افسردگی و راه مقابله با آن را این گونه بیان  کرد: 
»درمان افسردگی شامل دارودرمانی و مشاوره 
است. استفاده از روش جعبه نور )نوردرمانی( 
هم برای درمان افسردگی پاییزی متداول است. 
برخی تحقیقات علمی مؤثر بودن این روش 
را تایید کرده اند. استفاده از جعبه نور باعث 
می شود مغز انسان هورمونی به نام »مالتونین« 
را کمتر ترشح کند و فرد احساس خوبی داشته 
باشد. در این روش توصیه می شود بعد از 
صبحانه به مدت 60-۳0 دقیقه در معرض 
جعبه نور مخصوص قرار بگیرید. همچنین 
توصیه می شود طی روز پیاده روی کنید تا از 

نور طبیعی بهره مند شوید.«

خوب بخورید و ورزش کنید تا کمتر 
افسرده شوید

مقیمی داشتن تغذیه ای مناسب و سالم شامل 
پروتئین، نشاسته، انواع میوه و سبزیجات را 
بسیار مهم  دانست: »بعضی افراد ممکن است 
کمبود آهن یا کمبود ویتامین D داشته باشند که 
می تواند خودش را با عالئم افسردگی نشان بدهد. 
ازاین رو، پزشک عمومی می تواند با درخواست 
آزمایش خون تشخیص بدهد که آیا فرد دچار 
فقر آهن یا فقر ویتامین D است یا نه و اگر 
چنین باشد، دوز  دارویی الزم را برای شخص 

تجویز کند.«

رابطه افسردگی و خودکشی
همچنین نتیجه یک تحقیق بین المللی درباره 
خودکشی، مجموعه ای از رفتارها را شناسایی 
کرده که به گفته محققان، در بسیاری موارد از 
کسانی سر می زند که در آستانه خودکشی هستند. 
در این تحقیق 2هزار و ۸11 فرد مبتال به افسردگی 
مورد مطالعه قرار گرفته اند که 62۸ نفر از آنها 

دست کم یک بار اقدام به خودکشی کرده اند.
کالج  توسط  که  تحقیق  این  پژوهشگران 
اروپایی نوروسایکوفارموکولوژی انجام شده، 
ابتدا ویژگی ها و رفتارهای غالب افراد گروهی 
را بررسی و بازبینی کرده که اقدام به خودکشی 
کرده اند. سپس الگوی رفتاری این افراد را 
با بیماران افسرده ای مقایسه کرده که هرگز 

دست به خودکشی نزده اند.
دچار  که  فردی  اگر  پژوهشگران،  گفته  به 
افسردگی است نشانه هایی از قبیل رانندگی 
بی پروا، بی بندوباری غیرمعمول یا قدم زدن 
مدام در اتاق از خود نشان داد، 5 درصد بیشتر 
در معرض خطر خودکشی قرار دارد. بروز 
رفتارهای دفعی بدون توجه به پیامدهای آن 
از دیگر نشانه های احتمالی در رفتار افراد در 

معرض خطر خودکشی عنوان شده است.
چنین  شناسایی  با  امیدوارند  دانشمندان 
درمان  زمینه  در  پیشرفت هایی  رفتارهایی 
بالینی افراد مبتال به افسردگی و کم کردن 
دست  به  افراد  این  در  خودکشی  احتمال 
بیاورند. برآوردهای سازمان بهداشت جهانی 
نشان می دهد ساالنه ۸00 هزار نفر با قصد 
قبلی به زندگی خود خاتمه می دهند و 20 
برابر این تعداد اقدام به خودکشی می کنند 

اما زنده می مانند.

گزارش »سالمت« از عالئم و روش های مقابله با افسردگی و مشکالت روانی

زنگ خطر افسردگی در ایران به صدا درآمد

ساره محمدی، 
مشاور وزیر 

بهداشت در امور 
زنان: سن امید 
به زندگی زنان 

ایرانی به ۷۴ سال 
افزایش یافته ولی 
متاسفانه اختالالت 
روانی به خصوص 

افسردگی بین 
زنان نیز افزایش 

پیدا کرده است

سعید نمکی، 
وزیر بهداشت: 
متاسفانه یکی از 
عرصه هایی که 
به  شدت دچار 
مشکل هستیم و 
من به عنوان وزیر 
بهداشت اعالن 
خطر می کنم، 
بخش بهداشت 
روان جامعه است
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