
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتقاد کرد
عدم رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در مجلس

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در مجلس تاکید کرد: 
»ما که مرتب از مردم می خواهیم پروتکل ها را رعایت کنند، 

خودمان باید در این زمینه پیشتاز باشیم.«
به گزارش سپید، سید جلیل میر محمدی در تذکری شفاهی 
در جریان جلسه علنی نوبت اول روز چهارشنبه مجلس 
بیان کرد: »همان طوری که ریاست کمیسیون بهداشت روز سه شنبه به درستی اشاره داشتند؛ ما 
متاسفانه شاهد شیوع کرونا انگلیسی هستیم که ویروس جهش یافته هم قدرت شیوع بیشتری داشته 

و هم شدت بیماری بیشتری دارد.« وی در ادامه اظهار کرد: »از سوی دیگر اخیرا شاهد بودیم میزان 
مرگ و میر بر اثر کرونا مجدداً سه رقمی شد. هر شب و هر روز صحنه هایی از مجلس در صدا و 
سیما پخش می شود که عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در آن مشهود است. این مطلب را هم 
به خودم و هم به نمایندگان تذکر می دهم، ما که مرتب از مردم می خواهیم پروتکل ها را رعایت 

کنند، خودمان باید در این زمینه پیشتاز باشیم.«
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: »از سوی دیگر انتظار می رود از طریق 
نماینده مجلس در ستاد ملی مقابله با کرونا برای پیشگیری از شیوع این بیماری تدابیری دنبال شود 

و اقدامات الزم برای جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری صورت گیرد.«
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: »تذکر شما به جا بود. بنده از همکاران 
خواهش می کنم باتوجه به شرایط و تداوم جلسات ما که در روز بیش از ۱۲ ساعت جلسات برگزار 

می شود؛ پروتکل های بهداشتی را با جدیت دنبال کنند.«ایسنا

مجلس

خبـر

عضو انجمن علمی شنوایی شناسی ایران 
با بیان اینکه تعداد افراد دچار کم شنوایی 
در جهان به شدت در حال افزایش است، 
می گوید: »حدود ۶۰ درصد از کم شنوایی ها 
قابل پیشگیری است؛ به طور مثال یکی از 
عوامل کم شنوایی که در میان جوانان همه 
کشورها بسیارشایع است، گوش دادن به 
موسیقی با صدای بلند و با هندزفری است 

که این موضوع قابل پیشگیری است.«
به گزارش سپید، گیتا موللی در گفت وگو 
به روز جهانی شنوایی  اشاره  با  ایسنا  با 
مصادف با ۱۳ اسفندماه بیان کرد: »شعار 
جهانی روز جهانی شنوایی در سال ۲۰۲۱، 

مراقبت شنوایی برای همه، غربالگری، توانبخشی و 
ارتباط موثر است. امسال به این موضوع تاکید شده 
است که افراد در تمام طول زندگی از بدو تولد تا مرگ 
و در همه سنین تسهیالت و امکانات و آگاهی الزم را 
دریافت کنند تا بتوانند از شنوایی خود مراقبت کنند.«
موللی با اشاره به شعار جهانی روز شنوایی اظهار 
کرد: »الزم است که تمامی افراد در تمامی سنین 
به مراقبت های باکیفیت گوش و شنوایی دسترسی 
همگانی داشته باشند و این موضوع از طریق غربالگری 
شنوایی و اقدامات مداخله ای به موقع، پیشگیری از 
بیماری های گوش و درمان آنها )مانند عفونت های 
خدمات  فناوری ها،  به  دسترسی  میانی(،  گوش 
توانبخشی شنوایی و دریافت خدماتی برای بهبود 
میزان ارتباطات افراد از جمله خدمات توانبخشی 
و زبان اشاره، کاهش سر و صدای محیط و تعامل 
بیشتر افراد جامعه برای کسب آگاهی بیشتر در این 

خصوص امکان پذیر است.«
به گفته دبیر کمیته مطالعات ناشنوایی و کم شنوایی 
دانشگاه علوم بهزیستی و براساس آمارهای موجود، 
تخمین زده شده است که کم شنوایی ساالنه ۹۸۰ 

میلیارد دالر به جهان هزینه تحمیل می کند.
بنابر اظهارات عضو انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، 
اقدام برای کم شنوایی نوعی سرمایه گذاری پر منفعت 
برای همه کشورها و ملت هاست و الزم است که 
ارتباط، آموزش و توانمندسازی افراد کم شنوا صورت 
گیرد و تسهیل شود و کودکان دچار کم شنوایی نیز 

در بدو تولد شناسایی شوند.«
وی با بیان اینکه در صورتی که به کم شنوایی رسیدگی 
نشود، می تواند موجب تاخیر در رشد و تکامل زبان 
اجتماعی،  انزوای  افراد،  تحصیلی  افت  گفتار،  و 
آسیب دیدگی و نقصان شناختی شود، گفت: »تعداد 
افراد دچار کم شنوایی در جهان به شدت در حال افزایش 

است. اکثریت افراد دچار کم شنوایی به مداخله های 
درمانی و توانبخشی مناسب دسترسی مناسبی ندارند 
و زمانی که به کم شنوایی رسیدگی درستی نشود، 
پیامدهای گسترده ای در زندگی خواهد داشت و 
موجب می شود که هزینه های زیادی به بودجه جهان 
تحمیل شود، البته در حال حاضر بودجه های زیادی 
صرف کم شنوایی می شود.« وی با اشاره به اینکه تعداد 
افراد دچار کم شنوایی به شدت در حال افزایش است، 
گفت: »در حال حاضر ۵.۵ درصد از افراد سراسر 
جهان با کم شنوایی هایی که شرایط ناتوان کننده ای را 
برای شان ایجاد می کند در حال زندگی هستند و در 
ایران نیز پنج میلیون فردِ دچار کم شنوایی وجود دارد 
که نیاز به رسیدگی به وضعیت شنوایی شان است.«

وی در پاسخ به سوالی درخصوص چرایی افزایش 
تعداد کم شنوایی در جهان بیان کرد: »این موضوع 
علت های متعددی دارد؛ به عنوان مثال گوش دادن 
به موسیقی با صدای بلند یکی از رفتارهایی است 
که موجب ایجاد کم شنوایی در جوانان و نوجوانان 
می شود و رو به افزایش است. از دیگر موارد می توان 
به افزایش جمعیت کلی جهان و طوالنی تر شدن عمر 

به دنبال پیشرفت علم، اشاره کرد.«
موللی ادامه داد: »اما نکته مهم این است که حدود ۶۰ 
درصد از کم شنوایی ها قابل پیشگیری است، به طور 
مثال همانطور که گفته شد یکی از عوامل کم شنوایی 
که در میان جوانان همه کشورها شایع است، گوش 
دادن به موسیقی با صدای بلند و با هندزفری است 
که این موضوع قابل پیشگیری است. مورد دیگر 
عفونت های گوش میانی است که میان کودکان بسیار 
شایع است و الزم است درمان سریع و الزم در این 
زمینه صورت گیرد.« وی افزود: »همچنین داروهایی که 
اصطالحا به آنها داروهای اتوتوکسیک گفته می شود 
نیز موجب کم شنوایی می شود و الزم است که این 
داروها شناخته شوند. لذا از طریق افزایش بهداشت 

و سالمت عمومی در دوران زندگی و سواد 
سالمت می توان از بسیاری از کم شنوایی ها 

پیشگیری کرد.«
دبیر کمیته مطالعات ناشنوایی و کم شنوایی 
دانشگاه علوم بهزیستی به تاثیر مداخالت 
درمانی در درمان کم شنوایی اشاره کرد و با 
بیان اینکه بیشتر افرادی که دچار کم شنوایی 
هستند به مداخله و درمان مناسب دسترسی 
الزم را ندارند و این موضوع در کشورهای 
درحال توسعه بیشتر است، افزود: »حدودا 
۹۱ درصد از موارد در کشورهایی با درآمد 
پایین  و ۷۵ درصد در کشورهایی با درآمد باال 
مداخالت الزم وجود ندارد و این درحالیست 
که رمز موفقیت برای درمان کم شنوایی مداخله سریع، 

صحیح و الزم است.«
موللی یادآور شد: »نکته بسیار مهم این است که 
کلید درمان موفق کودکان، تشخیص در بدو تولد و 
مداخالت سیستماتیک کامل در سطح  کشور است؛ 
الزم است غربالگری شنوایی در بدو تولد انجام و 
سپس غربالگری در مهد کودک، در دوران مدرسه و 
در دوران نوجوانی و جوانی و سالمندی تکرار شود 
و در سنین مختلف و در مراکز عمومی غربالگری ها 

به صورت دوره ای صورت گیرد.«
وی با بیان اینکه براساس آمارهای جهانی به طور 
متوسط میان شروع کم شنوایی و انجام مداخالت و 
درمان صحیح آن هفت سال فاصله وجود دارد، گفت: 
»یکی از دالیل این موضوع می تواند ناشی از ناآگاهی 
افراد باشد و یا اینکه برخی آن را به صورت نوعی 
انگ می دانند. این درحالیست که عدم مداخله و درمان 

صحیح موجب بدتر شدن وضعیت خواهد شد.«
دبیر کمیته مطالعات ناشنوایی و کم شنوایی دانشگاه 
علوم بهزیستی همچنین درباره وضعیت غربالگری 
شنوایی در کشور نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت 
و افزود: »وضعیت غربالگری شنوایی نوزادان در 
کشور خوب است، اما چالش بسیار بزرگ در این 
خصوص این است که یا بعد از غربالگری مداخله 
مناسب در دسترس خانواده ها نیست و یا خدمات 
آن هزینه بر و حمایت ها ناکافی است. همچنین نیاز 
به حمایت بیشتر از افراد و مراکزی است که مداخله  
را انجام می دهند، لذا متخصصان کم تری به این حوزه 
عالقه نشان می دهند و این معضلی است که باید 

به آن توجه کرد.« 
وی معتقد است که باید آگاهی و سواد سالمت در 
همه کشورها از جمله ایران افزایش یابد و مسئوالن 

حمایت و همکاری الزم را در این حوزه انجام دهند.

درخواست رییس کل سازمان نظام از افزایش تعداد کم شنوایان تا چرایی آن
پزشکی از وزیر بهداشت: 

انجام هماهنگی برای هشتمین 
دوره انتخابات نظام پزشکی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای 
خطاب به وزیر بهداشت با اشاره به هشتمین 
دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی و ضرورت 
و  دقیق  برنامه ریزی  و  هماهنگی  انجام 
زمان بندی شده در این خصوص، خواستار 
برگزاری نشست مشترکی در این زمینه شد.

به گزارش سپید، متن نامه محمدرضاظفرقندی 
خطاب به سعید نمکی در ذیل آمده است:

جناب آقای دکتر سعید نمکی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام، 
همانطور که استحضار دارید انتخابات دوره 
هشتم سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون با 
مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در سال ۱4۰۰ برگزار خواهد شد.

به  عنایت  با  است  خواهشمند  اینرو  از 
برنامه ریزی  و  هماهنگی  انجام  ضرورت 
دقیق و زمان بندی شده در این خصوص، 
دستور فرمایید جهت برگزاری نشستی با 
حضور جنابعالی، رئیس محترم هیأت مرکزی 
نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، رئیس محترم 
مجمع عمومی سازمان و اینجانب، اقدام الزم 

صورت پذیرد.سازمان نظام پزشکی
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