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معاون بهداشت وزارت بهداشت:  خبـر

جمعیتبامراکزناباروریاصالحنمیشود
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »هرچند مراکز درمان ناباروری در 
کشور درست شده اما به یاد داشته باشیم که جمعیت 
را با مراکز ناباروری نمی توان اصالح کرد و باید 

ذهن افراد را اصالح کنیم.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی روز چهارشنبه در 
نشست کشوری اجرای برنامه صیانت از جمعیت 
که در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و 
عروق شهید رجایی برگزار شد، افزود: »موضوع 
جمعیت فقط حاصل کارهای حوزه بهداشت نیست 
و بسیاری از حوزه های دیگر در این زمینه تاثیر دارند. 
در کشورهایی که سن جمعیتی باالیی داشتند در حوزه 
کووید19 بیشتر ضرر کردند. اکثر مرگ و میرها در 
کشورهای اروپایی در سالمندان اتفاق افتاده است.«
وی ادامه داد: »شاید اگر کسی فاصله 139۰ تا 
1394 را مقایسه کند بگوید کارهایی انجام دادیم 
که جمعیت رشد کرده، در حالی که این طور نیست 
و در دهه های قبل کارهایی انجام شده که آثار خود 
را نشان می دهد. حدود سال 136۰ نرخ باروری در 
کشور 6.۲ بود که اکنون به کم تر از دو رسیده است.«
رییسی بیان کرد: »اسیر فرهنگ های نادرستی شده ایم 
که ذهنیت ها را به سمت بچه کمتر و زندگی بهتر 
برده و اگر قبال این طور فکر می کردیم، به این هدف 

نرسیدیم و بچه کمتر منجر به زندگی بهتر نشد.«
وی افزود: »گاهی کمتر بودن فرزند باعث می شود 
که اصول تربیتی درست اجرا نشود. کاهش نرخ 
جمعیت روی همه چیز تاثیر گذاشته است. بچه های 
افسرده و تک بُعدی وارد دانشگاه می شوند یا این که 
بچه ها تبدیل به افراد لوسی می شوند که قابل کنترل 

نیستند. این ها واقعیت جامعه است.«

معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: »مهم تر از موضوع 
جمعیت، موضوعی در کشور نداریم. از طرفی سن 

ازدواج ها باالتر رفته است.«
وی ادامه داد: »ایران تا ۲۰ سال آینده جزو پیرترین 
کشورهای منطقه می شود و در این شرایط نیروی 
کار را باید از کشورهای دیگر وارد کنیم و این 

بسیار خطرناک است.«
رییسی گفت: »فقط دو تا سه استان نرخ باروری 
بیش از ۲.1 دارند و بقیه کم تر از این میزان هستند 

و این موضوع جای نگرانی دارد.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت بیان کرد: »به هیأت 
امنای دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده که در 
تخصیص اعتبارات و ارزیابی ها، موضوع جمعیت 
یکی از موارد اساسی است. نقشه راه حوزه های 
زیرمجموعه وزارت بهداشت در راستای صیانت 
از جمعیت تدوین شده و نشست های تخصصی 

برگزار شده است. چهار دانشگاه علوم پزشکی پیش 
رو در این زمینه شامل اصفهان، یزد، همدان و گیالن 
انتخاب شدند تا اشکاالت برنامه مشخص شده و تا 
اردیبهشت ماه بتوانیم برنامه را به صورت سراسری 
اجرا کنیم. اقدامات راهبردی مانند توانمندسازی، 
پیشگیری و مدیریت سقط، افزایش هدفمند نرخ 
ارتقای سالمت  بخشی،  بین  باروری، همکاری 
دیگری  اقدامات  و  ناباروری  مدیریت  مادران، 

مطرح شده است.«
وی افزود: »موردی که در مجلس در زمینه وام 
برای بچه سوم تصویب شده هم اقدام خوبی است 
همچنین کمیته ملی صیانت از جمعیت با حضور 
استانداران و رییس دانشگاه علوم پزشکی تشکیل 
می شود و اجرای برنامه صیانت از جمعیت تا 3۰ 
اردیبهشت که روز ملی جمعیت است، انجام خواهد 
شد. شاخص ها و برنامه هایی برای تشویق دانشگاه 

تا سطوح پایین تر و خط مقدم مانند بهورزان داریم.«
رییسی ادامه داد: »بسیاری از افرادی که اکنون در مورد 
جمعیت فریاد می زنند، زمان همان ها، سیاست هایی 
اتخاذ شد که به اینجا رسیدیم. گاهی یک کلمه یا 
جمله از طرف پزشک یا بهورز یا ماما ممکن است 
در تصمیم گیری یک خانواده برای فرزند آوری تاثیر 
داشته باشد.« وی اظهار کرد: »سقط غیرقانونی است 
و از اقدام غیرقانونی، آمار مشخصی وجود ندارد 
و فقط حدس زده می شود. کسی که درخواست 
سقط می دهد خودش راضی است و انجام دهنده 
نیز رضایت دارد. وقتی شاکی وجود ندارد، نمی توان 
برآورد دقیق داشت. سقط یک پدیده شوم است.«
از مهم ترین  افزود: »یکی  معاون وزیر بهداشت 
اقدامات بهورزان و مراقبان سالمت در این زمینه 
است که به افراد توصیه کنند به این سمت نروند. 

سقط قتل نفس و یک گناه کبیره است.«
رییسی گفت: »باالترین میزان سقط در خانه ها انجام 
می شود. بیشترین ابزار سقط هم قرص است. این 
قرص ها باعث سقط کامل یا ناقص می شود و سپس 
ممکن است فرد را به بیمارستان ببرند. قرار شد 
قرص هایی که برای سقط استفاده می شود در دسترس 
نباشد. حتی اگر در گوگل هم جست وجو کنید، تا 
یک ساعت دیگر داروی تضمینی برای سقط به دست 
افراد می رسد. در این زمینه پلیس فتا و دادستان ها 
باید موضوع را دنبال کنند تا جلوی آن گرفته شود.«
به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: »در زمینه جمعیت فقط 
وزارت بهداشت مسئولیت ندارد و همه دستگاه ها 
باید پای کار باشند. وزارت بهداشت در این زمینه 
مرجع است و در زمینه کالم، بهورز و مراقب سالمت 

و ماما بسیار موثر است.«

رئیس انجمن علمی متخصصان بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران 
گفت: »رشته مادر بیهوشی در دنیا جزو رشته های پرطرفدار و 
پردرآمد پزشکی است، اما در ایران مشکالت زیاد این رشته پزشکی، 
باعث شده رشته بیهوشی کمتر مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه 
شاهد خالی ماندن ظرفیت های این رشته مادر باشیم، خالی ماندن 
صندلی های رشته بیهوشی در دانشگاه ها، زنگ خطر جدی برای 

نظام سالمت کشور است.«
به گزارش سپید، علیرضا سلیمی در گفت گو با مهر به کنگره 
»بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد ایران« که امسال برای اولین 
بار به صورت مجازی و در مدت یک ماه برگزار شد، اشاره کرد 
و گفت: »به دنبال شیوع بیماری کرونا در کشور، مجبور شدیم 
کنگره را امسال به صورت مجازی و مدت یک ماه از 1۷ بهمن تا 

1۷ اسفند 99 برگزار کنیم که خوشبختانه استقبال خوبی از سوی 
متخصصین بیهوشی کشور صورت گرفت.«

رئیس انجمن علمی متخصصان بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران 
با اشاره به ۲۰ امتیاز بازآموزی کنگره امسال برای شرکت کنندگان 
گفت: »در کنگره امسال، ۲3۰۰ نفر حضور داشتند، با توجه به 
مشکالت و چالش های دوران کرونا برای کادر درمان، خوشبختانه 
متخصصین بیهوشی به رغم سختی های ایام کرونا، اما هیچ وقت 

از کسب علم و تجارب روز دنیا عقب نماندند.«
وی با اشاره به 16 شهید مدافع سالمت از رشته بیهوشی افزود: »تعداد 
زیادی از همکاران ما در این یک سال درگیر بیماری کرونا شدند.«
سلیمی با اشاره به خالی ماندن ظرفیت های رشته بیهوشی در 
کشور گفت: »رشته مادر بیهوشی در دنیا جزو رشته های پرطرفدار 
و پردرآمد پزشکی است، اما در ایران مشکالت زیاد این رشته 
پزشکی، باعث شده رشته بیهوشی کم تر مورد توجه قرار گیرد و 

در نتیجه شاهد خالی ماندن ظرفیت های این رشته مادر باشیم.«
رئیس انجمن علمی متخصصان بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران 
ضمن هشدار نسبت به تبعات خالی ماندن ظرفیت رشته بیهوشی در 
کشور گفت: »خالی ماندن صندلی های رشته بیهوشی در دانشگاه ها، 
زنگ خطر جدی برای نظام سالمت کشور است، با توجه به نقش 
متخصصین بیهوشی در دوران کرونا و ارائه خدمات ویژه به بیماران 

کووید19 نباید از رشته های مادر در عرصه پزشکی غافل شد.«

وی به آغاز واکسیناسیون کادر درمان علیه کرونا در کشور اشاره 
کرد و افزود: »بر اساس مستندات موجود، متخصصین بیهوشی 
در اولویت باالی تزریق واکسن کرونا قرار دارند. اما متأسفانه در 
برخی دانشگاه ها و بیمارستان ها، انجام واکسیناسیون کادر درمان 
سلیقه ای شده و اولویت ها رعایت نمی شود، متخصصین بیهوشی 
در معرض ابتال و درگیری با این بیماری قرار دارند، 16 شهید 
متخصص بیهوشی اغلب در اتاق های عمل بوده اند که مبتال شده 

و جان خود را از دست داده اند.«
وی با اشاره به حدود 6۰۰۰ متخصص بیهوشی در کشور ادامه 
داد: »بیش از ۵۰۰۰ نفر از این متخصصین بیهوشی فعال هستند 
و کارهای حیاتی انجام می دهند، متخصصین بیهوشی درخواست 
دارند که در تهیه واکسن تسریع شود تا بتوان روند واکسیناسیون 

کادر درمان را با سرعت و اولویت دنبال کرد.«
سلیمی در پایان با اشاره به نقش تکنسین ها و کارشناسان بیهوشی 
در کنار متخصصین این رشته در دوران پاندمی کرونا گفت: »نباید 
نقش تکنسین ها و کارشناسان بیهوشی در خدمت به بیماران کرونایی 
را نادیده گرفت، لذا همکاران تکنسین و کارشناس بیهوشی و 
مراقبت های ویژه نیز می بایست در اولویت دریافت واکسن قرار 
بگیرند، انتظار متخصصین بیهوشی این است که در اولویت دریافت 
واکسن قرار بگیرند و این انتظار و توقع به حقی است که وزارت 

بهداشت باید مورد توجه قرار دهد.«

رئیس انجمن علمی متخصصان بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران عنوان کرد

خالی ماندن صندلی های رشته بیهوشی در دانشگاه ها زنگ خطر نظام سالمت کشور


