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پیام رهبر انقالب اسالمی به فعاالن حوزه جمعیت با تأکید بر جوانشدن نیروی انسانی کشور:

تالش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده
از ضروریترین فرائض و سیاستی حیاتی است
رهبر انقالب اسالمی در پیامی با تشکر از فعاالن
دلسوز حوزه جمعیت ،تالش برای افزایش نسل
و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چارهجوئی
برای نجات کشور از آیندهی هولناک پیری
جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروریترین
فرائض دانستند.
به گزارش سپید ،متن پیامی که روز چهارشنبه
در نشست ستاد ملی جمعیت توسط دبیر ستاد
قرائت شد ،به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سالم به همه کسانی که دلسوزانه و
عاقبتاندیشانه به فعالیت در حوز ه جمعیت

روی آوردهاند ،و با تشکر از مسئوالنی که در
مجلس و دولت به چارهجوئی برای نجات کشور
از آیندهی هولناک پیری جمعیت میپردازند ،بار
دیگر تأکید میکنم که تالش برای افزایش نسل،
و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از
خانواده ،یکی از ضروریترین فرائض مسئوالن
و آحاد مردم است .این فریضه دربارهی افراد و
مراکز اثرگذار و فرهنگساز ،تأکید بیشتر مییابد.
این یک سیاست حیاتی برای آیندهی بلندمدت
کشور عزیز ما است .کاوشهای صادقان ه علمی
نشان داده است که این سیاست را میتوان
با پرهیز از همه آسیبهای محتمل یا موهوم

پیش برد و آینده کشور را از آن
بهرهمند ساخت.
به دستاندکاران این حسنه
ماندگار توصیه میکنم که در
کنار تدابیر قانونی و امثال آن ،به
فرهنگسازی در فضای عمومی
و نیز در نظام بهداشتی اهمیت
دهند.
توفیقات همگان را از خداوند
متعال مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای

رئیس جمهور:

قانون جمعیت باید به طور کامل و جامع اجرا شود
رییس جمهور با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات
ستاد ملی جمعیت از آمادگی خود برای برگزاری منظم
این جلسات و پیگیری مصوبات آن در دستگاههای
دولتی خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری ،سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در
نخستین نشست ستاد ملی جمعیت ضمن تشکر از
تالشها و گزارشهای ارائه شده دستگاههای مسئول
در اجرای «قانون جمعیت و تعالی خانواده» گفت:
«همه دستگاهها موظف هستند طبق مصوبات قانونی
اقدامات خود را در راستای عملیاتی کردن این قانون
انجام دهند و گزارش فعالیتهای خود را به دبیرخانه
ستاد ملی جمعیت ارائه کنند».
رئیس جمهور افزود« :در گام اول تمامی دستگاهها و
نهادها موظف هستند قرارگاههای مربوط به جمعیت
را در مجموعههای خود تشکیل دهند و هرچه سریعتر
آییننامههای مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد
ملی جمعیت ارسال کنند».رئیسی در ادامه با مرور

مشوقها و پیش نیازهای فرزندآوری در خانوارها،
به موضوع مسکن اشاره و اظهار داشت« :دبیرخانه
ستاد ملی جمعیت موارد مرتبط با مسکن که در قانون
جمعیت و تعالی خانواده آمده است را برای اجرایی
شدن پیگیری کند .چراکه مسکن از عوامل اصلی
تشویقکننده خانوادهها برای فرزندآوری است».
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیالت
بانکی برای کمک به فرزندآوری گفت« :باید

آییننامههای مربوط به پرداخت تسهیالت برای
بانکها آماده و هرچه سریعتر اجرایی شود».
رئیسی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات ستاد
ملی جمعیت از آمادگی خود برای برگزاری منظم
این جلسات و پیگیری مصوبات آن در دستگاههای
دولتی خبر داد.رئیس جمهور کار کارشناسی و علمی
را برای تبیین جایگاه خانواده و نیز اهمیت افزایش
فرزندآوری ضروری دانست و در این باره گفت« :باید
برای افزایش و جوانسازی جمعیت کار دقیق انجام
و از ظرفیت دانشگاهها در این موضوع استفاده شود
و نباید کارهای موازی ،اجرای این قانون را از مسیر
اصلی خود خارج کند».رئیسی با اشاره به برخی موانع
و مشکالت در مسیر اجرای قانون جمعیت و تعالی
خانواده ،بر رفع ابهامات این قانون تاکید کرد و اظهار
داشت« :مجریان قانون اشکاالت و تعارضات را به
دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند تا برای رفع
آنها تالش شود».رئیسی با اشاره به قرائت پیام رهبر
معظم انقالب در ابتدای نشست تصریح کرد« :پس از

انتشار پیام رهبر انقالب ،توقع دلسوزان از دستگاههای
مسئول در ستاد ملی جمعیت افزایش مییابد .همه
رسانهها همت کنند تا این قانون به خوبی در جامعه
انعکاسپیداکندومشوقهابرایافزایشوجوانسازی
جمعیت به روشنی برای مردم تبیین شود».
رئیس جمهور با تشریح ابعاد مختلف قانون جمعیت
و تعالی خانواده این قانون را یک بسته تشکیلشده
از اجزای مرتبط با یکدیگر دانست و گفت« :اگر تنها
برای تحقق یک بُعد این بسته تالش شود ،به نتیجه
نمیرسیم و باید همه ابعاد این بسته اجرایی شود».
رئیسی با مهم دانستن جایگاه استانداران در اجرای
قانون جمعیت و تعالی خانواده تأکید کرد« :افزایش
آمار ازدواج و کاهش نرخ طالق از برنامههای مهم
استانی است که به باید صورت ملی و منطقهای مورد
بررسی قرار گیرد».در ابتدای این نشست پیام رهبر
معظمانقالباسالمیخطاببهفعاالنحوزهجمعیت
توسط دبیر ستاد ملی جمعیت قرائت شد.

سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت:

 ۸۸درصد جوانان مجرد تمایل به ازدواج دارند
سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت:
«۱۱میلیون و  ۶۰۰هزار نفر مجرد در کشور داریم
که  ۸۸درصد آنها جوانان مجرد در سن ازدواج
هستند و تمایل به ازدواج دارند».
به گزارش سپید ،مسعود عالمی نیسی در یک نشست
خبری به مناسبت هفته جمعیت که در محل مرکز
تحقیقات جمعیت کشور برگزار شد ،افزود« :اگر
نیمی از این جوانان ازدواج کنند۱.۴۵ ،میلیون
فرزند به جمعیت کشور افزوده میشود».
وی اظهار داشت« :اکنون میانگین فاصله ازدواج
و باروری  ۳.۴سال است و با توجه به این اینکه
ازدواج مساله مهمی است و در جامعه افراد مجرد،
خانوادههای نابارور ،سقط جنین و خانوادههای
تک فرزند یا بدون فرزند داریم باید سیاست
مشخص خود را در نظر بگیریم».
عالمی نیسی ادامه داد« :اکنون نرخ باروری ۱.۷
است و به عبارت دیگر خانوادهها یک و هفت
دهم فرزند میآورند و اشکال آن است که تعداد
مجردان باالست و باید برای ازدواج آنها تسهیالت
ایجاد شود».وی با بیان اینکه میانگین فاصله ازدواج

و باروری  ۳.۴سال است ،اضافه کرد« :با توجه به
این مسأله ،اشتغال و مسکن از عوامل مهم جمعیت
است و باید برای اشتغال جوانان فکری شود».
سرپرست مرکز تحقیقات جمعیت کشور
تصریح کرد« :عدم وابستگی اشتغال با سربازی
از دغدغههای مهم است؛ باید اجازه دهیم افراد
درآمدزایی داشته باشند قبل از اینکه سربازی بروند
و بسیاری از جوانان نیز پاره وقت کار کنند».
عالمی نیسی اظهار داشت« :بر اساس آمار سال ،۹۹
 ۹.۵خانوادهها در سال اول صاحب فرزند میشود و
اگر جوانان مجرد در سن ازدواج ،ازدواج کنند ساالنه
یک میلیون و  ۱۰۰هزار موالید خواهیم داشت».
وی ادامه داد« :اکنون بیش از سه میلیون خانواده
نابارور در کشور داریم و  ۸۰مرکز درمان ناباروری
وجود دارد که  ۶سال طول میکشد که آنها درمان
شوند و باید تعداد مراکز درمان ناباروری افزایش
یابد».سرپرست مرکز تحقیقات جمعیت کشور
اظهار داشت« :از سال  ۷۱تاکنون فقط  ۱۵۰فلوشیب
نازایی فارغالتحصیل شدهاند و مجوز تاسیس مرکز
ناباروری را فقط به فلوشیب نازایی میدهند بنابراین

افزایش تعداد ظرفیت پذیرش دانشجوی متخصص
نازایی ضروری است».
عالمی نیسی با بیان اینکه بحران جمعیت فقط
مختص کشور ما نیست ،اظهار داشت« :کشورهای
ژاپن و آلمان نیز با بحران جمعیت و افزایش جامعه
سالمندی مواجه هستند و پیشبینی میشود در
ایران در سال  ۱۴۳۰به ازای هر  ۱۰نفر ،سه سالمند
داشته باشیم و اکنون این رقم یک نفر است».
وی خاطرنشان کرد« :رشد جمعیت بعد از ۱۴۳۰
شروع به توقف میکند و با سالمند شدن جمعیت،
تولید اقتصادی نیز کاهش مییابد؛ به عنوان مثال
بسیاری از شرکتهایی مانند دانشبنیانها که نسل
دهه  ۶۰اداره میکنند ،در آینده سالمند میشوند
و این در حالیست که توسعه اقتصادی کشور با
جمعیت جوان تحقق مییابد».
عالمی نیسی ،اشتغال و مسکن را از عوامل مهم
در ازدواج و فرزندآوری برشمرد و گفت« :باید
موانع فرهنگی نیز در این زمینه برداشته شود
به عنوان مثال صدا و سیما انیمیشنهایی پخش
میکند که شخصیتهای داستان خانواده ندارند

و به موضوعات غیرضروری پرداخته میشود».
وی پیشنهاد داد« :مقررات مانع در زمینه افزایش
جمعیت نیز باید برداشته شود و بسیاری از مردم
تمایل به فرزندآوری دارند و این موضوع مهم به
شهرسازی ،بهداشت ،مسکن و آموزش بستگی
دارد».به گزارش ایرنا ،عالمی نیسی با اشاره به
هفته جمعیت خاطرنشان کرد« :هفته جمعیت در
واقع باید بیشتر متوجه مسئوالن باشد نه مردم و
ضرورت دارد قوانین و مقررات حوزه جمعیت و
تمایل به فرزندآوری بازنگری و اصالح شود».
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معرفی غربالگریهای ژنتیکی برای سالمت باروری و اطمینان از تولد فرزند سالم
مشاور ژنتیک مرکز درمان ناباروری ابنسینا درباره
روشهایغربالگریهایژنتیکیپیشازالنهگزینی
جنین ( )PGDو در دوران بارداری یا پیش از تولد
( )PNDتوضیح داد.
به گزارش سپید ،در روز پنجم پویش «حمایت
از زوجهای نابارور» که هر ساله از سوی این
مجموعه به مناسبت هفته ملی جمعیت برگزار
میشود ،فاطمه حسینینسب با اشاره به یکی از
اهدافاصلیاینپویشگفت«:یکیازشاخصهای
اصلی سیاستهای جمعیتی ،باروری سالم و تولد
فرزندسالماست.پژوهشگاهومرکزدرمانناباروری
ابنسینا نیز روز پنجم پویش «حمایت از زوجهای
نابارور» را به این موضوع اختصاص داده است زیرا
رسالت اصلی این مجموعه صرف ًا درمان ناباروری
و کمک به فرزندآوری نیست بلکه هدف اصلی
ما تحقق یک بارداری سالم و تولد یک نوزاد سالم
است بنابراین آگاهیرسانی در این خصوص یکی
از محورهای اصلی این پویش است».
وی افزود« :معموالً نخستین مواجهه ما بهعنوان
افرادبالغبامفهومغربالگریژنتیکی،پیشازازدواج
است .یکی از اقدامات ضروری و الزامی پیش
از ازدواج انجام آزمایش ژنتیکی است .در این
آزمایش که با نمونهگیری خون انجام میشود،
بررسی میشود که آیا هر دوی زوجین ناقل ژن
بتاتاالسمیهستندیاخیر؟دلیلانجاماینغربالگری
شیوع باالی ناقالن بتاتاالسمی در جمعیت است که
حدود یک بیستونهم گزارش شده است .نتیجه
این آزمایش معموالً در دو گروه پرخطر و کمخطر
گزارش میشود .در گذشته اگر آزمایشات نشان
میداد که زوجین در گروه پرخطر قرار دارند و
خطر ابتالی فرزندشان به تاالسمی ماژور باال است،
اغلب به آنان توصیه میشد که از ازدواج با یکدیگر
صرفنظر کنند».
وی ادامه داد« :اما امروزه با پیشرفتهای درخشانی
که در حوزه تکنیکهای غربالگری ژنتیکی حاصل
شده است ،نتایج آزمایش به زوجین اطالع داده
میشود و در صورت تمایل آنان به قبول ریسک

مربوطبهازدواجوفرزندآوری،انجاممشاورهژنتیک
و تستهای ژنتیکی تکمیلی به این افراد پیشنهاد
میشود البته بتاتاالسمی با توجه به شیوع باالی
آن صرف ًا به عنوان نمونه ذکر شد .زوجین ممکن
است ناقل بسیاری انواع دیگری از بیماریها یا
ناهنجاریهای ژنتیکی باشند ،بدون آنکه خودشان
آگاه باشند .اینجاست که نقش ما ب ه عنوان مشاور
ژنتیک همچنین اهمیت و ضرورت غربالگریهای
ژنتیکی پیش از النهگزینی جنین و حین بارداری
مطرح میشود».
این مشاور ژنتیک درباره غربالگری ژنتیکی پیش از
تولد ( )PNDتوضیح داد« :این مداخله تشخیصی
در دوران بارداری انجام میشود .دو نوع بررسی
ژنتیکیدردورانبارداریصورتمیگیرد؛نخست،
تشخیص بیماریهای تکژنی ( )CVSکه در هفته
دوازدهم بارداری ،تقریب ًا همزمان با غربالگریهای
سه ماهه نخست بارداری انجام میشود .این
غربالگری با بررسی نمونه پرزهای جفتی صورت
میگیرد و نمونه برای بیماری خاصی که خطر بروز
آن براساس بررسیها و مشاورههای ژنتیکی پیشین
مشخص شده است ،بررسی میشود .در واقع انجام

این بررسی مستلزم انجام آزمایشات ژنتیکی قبلی و
هماهنگیباآزمایشگاهژنتیکمولکولیبرایبررسی
نمونه در خصوص جهشهای ژنتیکی مربوط یک
بیماری خاص است .نتیجه این غربالگری معموالً
ظرف یک تا دو هفته مشخص میشود و به زوجین
اعالم میشود که آیا فرزند سالم است یا ناقل است
و یا مبتال و حامل جهشهای ژنتیکی مربوط به آن
بیماری است و تصمیمگیری در خصوص ادامه
بارداری یا سقط درمانی بر عهده زوجین و مراجع
قانونی است».
وی در خصوص دیگر غربالگری ژنتیکی پیش از
تولد گفت« :بررسی ژنتیکی دیگری که در دوران
بارداری قابل انجام است ،در خصوص اختالالت
کروموزومی است که حدودا ً در هفته شانزدهم
بارداری انجام میشود .در این غربالگری از مایع
دور جنین نمونهبرداری میشود و به آن «آمنیوسنتز»
گفتهمیشود.اینغربالگریبرایزنانیدرخواست
میشود که یا در غربالگری سه ماهه اول آنان خطر
اختالالت کروموزومی در جنین گزارش و یا در
بررسیهای ژنتیکی و کروموزومی قبلی مشخص

شده است که یکی از زوجین مبتال به ناهنجاری
کروموزومی متعادل است و خطر بروز آن در فرزند
وجود دارد».
حسینینسبدربارهتکنیکتشخیصژنتیکیپیشاز
النهگزینیجنین()PGDاظهارکرد«:همانطورکه
از عنوان این تکنیک نیز پیداست ،کاربرد آن مربوط
به پیش از شروع بارداری است .انجام این تکنیک
مستلزم انجام «آیویاف» و تشکیل جنینها در
آزمایشگاهاست.وقتیجنینهابهروش«آیویاف»
در محیط آزمایشگاهی تشکیل شد ،با نمونهبرداری
از جنین آنان را بررسی میکنیم که آیا مبتال به
بیماری یا ناهنجاری مورد نظرند یا خیر؟ در این
مرحله جنینهای سالم از جنینهای غیرسالم جدا
میشود سپس جنینهای سالم به رحم زن منتقل
میشوند تا مراحل النهگزینی و رشد را طی کنند».
این عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری
ابنسینا تاکید کرد« :انجام این تکنیک نیز مستلزم
انجاممشاورهژنتیکیوبررسیهایژنتیکیقبلیدر
زوجین است و فقط به زوجهایی پیشنهاد میشود
کهطبقیافتههایمشاورههاوبررسیهایپیشینبنا
به دالیلی همچون ازدواج فامیلی ،ناقل بودن یکی
از زوجین یا هر دوی آنها و سابقه بروز بیماری
ژنتیکی در خانواده خطر بروز بیماری یا ناهنجاری
کروموزومی خاصی در فرزند آنها وجود دارد البته
دقت این تکنیک  ۱۰۰در  ۱۰۰نیست و به همین
دلیل ،حتم ًا غربالگریهای پیش از تولد هم برای
زوجین انجام میشود».
بنابر اعالم روابط عمومی پژوهشگاه و مرکز
درمان ناباروری ابنسینا ،وی در پایان یادآور شد:
ی در مرکز
«خوشبختانه تمام این خدمات غربالگر 
ابنسینا به مراجعان ارائه میشود و حتی تکنیک
«پیجیدی» که یک تکنیک بسیار نوین و پیشرفته
ژنتیکی است در این مرکز انجام میشود .هدف
ما نه فقط کمک به فرزندآوری بلکه تالش برای
تولد فرزند سالم است و سالمت جنین و نوزاد
اولویت اصلی مجموعه ما در ارائه خدمات به
مراجعان است».

زرگر ،استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح کرد

 ۳راه تشخیص سرطان پروستات
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران ،درباره سرطان
پروستات در مردان و راههای تشخیص به موقع این
بیماری جهت درمان موفق ،توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش سپید ،محمد زرگر در بیست و پنجمین
کنگره جامعه اورولوژی ایران اظهار داشت« :این
کنگره تا  ۳۰اردیبهشت از  ۸صبح تا  ۱۸بعدازظهر
با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته در حال
برگزاری میباشد و جدیدترین دستاوردهای علمی
و درمانی در زمینه بیماریهای حوزه اورولوژی
مورد بحث و گفتوگو قرار خواهد گرفت».
وی افزود« :از جمله محورهای علمی این کنگره
نازایی در مردان و زنان ،ناتوانیهای جنسی ،پیوند
کلیهوبزرگیپروستات،سرطانپروستات،پزشکی
قانونی و… است .همچنین تاکنون بیش از ۷۰۰
نفر برای شرکت در این کنگره ثبتنام کردهاند
و برخی از افراد به صورت حضوری و برخی
به صورت مجازی در قالب وبینار در این کنگره
مشارکت خواهند داشت و پیشبینی میکنیم پس

از گذشت دو سال همزمان با کاهش آمار فوتیها
و مبتالیان کرونا امسال تعداد عالقه مندان شرکت
کننده در کنگره بسیار افزایش یابد».
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
درباره بیماری سرطان پروستات که در این کنگره
به صورت مفصل مورد بحث و گفتوگو قرار
میگیرد ،گفت« :سرطان
شایعترین
پروستات
سرطان دستگاه ادراری در
مردان محسوب میشود
که در آمریکای شمالی
و اسکاندیناوی بیشترین
مبتالیان را دارد و این آمار
در آسیای شرقی کمتر است
همچنین در انگلیس ساالنه
 ۱۰هزار نفر به دلیل ابتال به
سرطان پروستات جان خود
را از دست میدهند».

وی با اشاره به اینکه سرطان پروستات از طریق
آزمایش به نام  PSAقابل اندازه گیری و شناسایی
به موقع است ،گفت« :توصیه میشود که مردان
باالی  ۵۰سال حتم ًا نسبت به انجام غربالگری
این بیماری از طریق آزمایش خون اقدام کنند».
زرگر بیان داشت« :البته افرادی که در خانواده
خود عمو یا دایی
(اقوام درجه  )۲مبتال
به سرطان پروستات
شانس
داشتهاند
ابتالی آنها به سرطان
پروستات چهار برابر
افراد عادی است و اگر
بستگان درجه یک آنها
(پدر و برادر) مبتال به
سرطان پروستات
شده باشند ،شانس
ابتالی آنها به سرطان

پروستات  ۷برابر میشود بنابراین توصیه میشود
افرادی که به طور کلی سابقه فامیلی ابتال به این
سرطان را دارند حتم ًا از سن  ۴۰سالگی آزمایش
 PSAانجام دهند».
عضو انجمن اورولوژی ایران خاطرنشان کرد:
«متأسفانه سرطان پروستات سرطانی بیعالمت
است که اگر کسی مبتال باشد و آزمایش نداده باشد
موقع متوجه بیماری خود میشود که این بیماری
در بدن انتشار یافته در حالی که پروستات خوش
خیم با عالمتها و مشکالت ادراری مانند تکرر
ادرار ،سوزش ادرار و یا شب ادراری همراه است».
به گزارش مهر ،وی بیان داشت« :سه راه تشخیص
سرطان پروستات ،آزمایش خون یا همان آزمایش
 ،PSAمعاینه مقعدی و رادیولوژی و تصویربرداری
پروستات است و در صورتی که بیمار مشکوک به
ابتال به سرطان پروستات باشد از طریق بیوپسی
بررسی دقیق انجام خواهد گرفت تا تصمیم در
مورد درمان بیمار در اسرع وقت انجام گیرد».
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معاون فنی سالمت و محیط کار وزارت بهداشت:

آلودگی هوا بار مراجعه به مراکز درمانی را سه برابر افزایش داد
معاونفنیمرکزسالمتومحیطکاروزارتبهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت« :وجود گرد و غبار
به کشور که باعث افزایش آالیندههای هوا شده ،بار
مراجعه مردم به مراکز درمانی را سه برابر افزایش
داده است».
به گزارش سپید ،محسن فرهادی افزود« :سالمندان،
بیماران قلبی ،تنفسی ،زنان باردار و افرادی که در
معرض آسیب هستند در این شرایط تا حد امکان از
منازل خود خارج نشوند».
وی اظهارداشت« :از مردم میخواهیم با توجه به
آلودگی هوا در این ایام هنگام خروج از منزل حتما
ماسک بزنند تا به میزان باالیی حفاظت فردی در
مقابل آلودگی هوا ایجاد شود».
فرهادی ادامه داد« :در شرایط آلودگی هوا ،تقاضا
داریم که افراد تا حد امکان از تردد در فضای باز
که آنها را بیشتر در معرض آالیندهها قرار میدهد،
خودداری کنند».
به گفته فرهادی ،بسیاری از افرادی که بر اثر تاثیرات
مزمن آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند
دچاربیمارهایقلبیوعروقیتنفسیوریویهستند.

وی اظهارداشت« :با توجه به شرایط فعلی کشور
که با مسائل آلودگی هوا و گرد و غبار همراه است،
آالیندههای زیست محیطی ممکن است باعث مرگ
آنی افراد نشود ولی از عمر مفید آنها کاسته میشود».
فرهادیتصریحکرد«:البتهآالیندههایمحیطیمتعدد
مانند هوای آلوده و گرد و غبار ارتباط نزدیکی با
تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در دنیا دارد که در
کشور ما نیز اتفاق میافتد و این حوادث بسیاری از
استانها را درگیر کرده و در آینده نزدیک آثار منفی
آن بر سالمت افراد نمایان میشود».
این مقام مسئول در وزارت بهداشت به افراد توصیه
کرد در ایام آلودگی هوا بیشتر غذاهای سالم مانند
سبزیجات و لبنیات استفاده شود و از ورزش و فعالیت
بدنی در فضای باز خودداری شود.
به گزارش ایرنا بر اساس گزارش وزارت بهداشت،
درمانوآموزشپزشکی،میانگینغلظتذراتمعلق
در تهران ،اهواز ،مشهد ،تبریز ،شیراز ،اصفهان ،ایالم،
سنندج ،یاسوج ،همدان ،خرم آباد ،اراک ،کرج و
کرمانشاه ۶ ،برابر باالتر از میانگین سازمان جهانی
بهداشت است.

براساسآخریننتایجمطالعاتکشوریدرسال۱۳۹۹
حدود  ۲۱درصد از روزهای سال ،شاخص کیفیت
هوا (صفر تا  )۵۰در محدوده هوای خوب (پاک)
(رنگ سبز) ۳۵.۶۲ ،درصد از روزهای سال شاخص
کیفیت هوا ( ۵۱تا  )۱۰۰در محدوده هوای قابل قبول
(رنگ زرد) ۸.۱۰ ،درصد از روزهای سال شاخص
کیفیت هوا ( ۱۰۱تا  )۱۵۰در محدوده هوای ناسالم
برای گروههای حساس (رنگ نارنجی) قرار داشت.
در شهر تهران به طور میانگین مرگ سههزار و ۷۵۱
نفر منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق

 PM۲.۵در سال  ۱۳۹۹بوده و نتایج نشان میدهد
که به طور میانگین مرگ منتسب به ذرات معلق در
کشور در سال  ۱۳۹۹برابر با  ۵۱.۷درصد بوده و
این موضوع در شهرهایی مانند اهواز ،زابل ،خرم
آباد ،اصفهان و دزفول که با پدیده گرد و غبار درگیر
هستند باالتر از میانگین کشوری است.
نتایج نشان میدهد که به طور میانگین مرگ به علت
بیماریهای مزمن انسداد ریوی منتسب به ذرات
معلق در کشور  ۱۹.۱۱درصد بوده که این موضوع
در شهرهایی مانند اهواز ،زابل ،خرم آباد ،اصفهان
باالتر از میانگین کشوری است.
سازمان جهانی بهداشت در سال  ۲۰۱۹تخمین زده
که آلودگی هوای آزاد و داخلی در مناطق شهری و
روستایی ساالنه منجر به بیش از هفت میلیون مرگ
زودرس در سال میشود ،به طور میانگین حدود ۵۴
درصد از مرگهای زودرس مربوط به آلودگی هوا در
فضای باز به دلیل بیماری ایست قلبی و سکته مغزی
است .هفت درصد از مرگ و میر ناشی از سرطان
ریه و  ۱۹درصد از مرگ و میر به علت بیماری مزمن
انسدادی ریوی است.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد

پوشش  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار نفر از دهکهای پایین جامعه در بیمه همگانی سالمت
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران ،درباره سرطان
پروستات در مردان و راههای تشخیص به موقع
این بیماری جهت درمان موفق ،توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش سپید ،محمد زرگر در بیست و پنجمین
کنگره جامعه اورولوژی ایران اظهار داشت« :این
کنگره تا  ۳۰اردیبهشت از  ۸صبح تا  ۱۸بعدازظهر
با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته در حال
برگزاری میباشد و جدیدترین دستاوردهای علمی
و درمانی در زمینه بیماریهای حوزه اورولوژی مورد
بحث و گفتوگو قرار خواهد گرفت».
وی افزود« :از جمله محورهای علمی این کنگره
نازایی در مردان و زنان ،ناتوانیهای جنسی ،پیوند
کلیه و بزرگی پروستات ،سرطان پروستات ،پزشکی
قانونی و… است .همچنین تاکنون بیش از  ۷۰۰نفر
برای شرکت در این کنگره ثبتنام کردهاند و برخی از
افراد به صورت حضوری و برخی به صورت مجازی
در قالب وبینار در این کنگره مشارکت خواهند داشت

و پیشبینی میکنیم پس از گذشت دو سال همزمان
با کاهش آمار فوتیها و مبتالیان کرونا امسال تعداد
عالقهمندانشرکتکنندهدرکنگرهبسیارافزایشیابد».
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره
بیماری سرطان پروستات که در این کنگره به صورت
مفصل مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد ،گفت:
«سرطان پروستات شایعترین سرطان دستگاه ادراری
در مردان محسوب میشود که در آمریکای شمالی و
اسکاندیناوی بیشترین مبتالیان را دارد و این آمار در
آسیای شرقی کمتر است همچنین در انگلیس ساالنه
 ۱۰هزار نفر به دلیل ابتال به سرطان پروستات جان
خود را از دست میدهند».
وی با اشاره به اینکه سرطان پروستات از طریق
آزمایش به نام  PSAقابل اندازه گیری و شناسایی
به موقع است ،گفت« :توصیه میشود که مردان باالی
 ۵۰سال حتم ًا نسبت به انجام غربالگری این بیماری
از طریق آزمایش خون اقدام کنند».

زرگر بیان داشت« :البته افرادی که در خانواده خود
عمو یا دایی (اقوام درجه )۲مبتال به سرطان پروستات
داشتهاند شانس ابتالی آنها به سرطان پروستات چهار
برابر افراد عادی است و اگر بستگان درجه یک آنها
(پدر و برادر) مبتال به سرطان پروستات شده باشند،
شانس ابتالی آنها به سرطان پروستات ۷برابر میشود

مشاور و دستیار ویژه وزیر بهداشت تشریح کرد

بنابراین توصیه میشود افرادی که به طور کلی سابقه
فامیلی ابتال به این سرطان را دارند حتم ًا از سن ۴۰
سالگی آزمایش  PSAانجام دهند».
عضو انجمن اورولوژی ایران خاطرنشان کرد:
«متأسفانه سرطان پروستات سرطانی بیعالمت
است که اگر کسی مبتال باشد و آزمایش نداده باشد
موقع متوجه بیماری خود میشود که این بیماری
در بدن انتشار یافته در حالی که پروستات خوش
خیم با عالمتها و مشکالت ادراری مانند تکرر
ادرار ،سوزش ادرار و یا شب ادراری همراه است».
به گزارش مهر ،وی بیان داشت« :سه راه تشخیص
سرطان پروستات ،آزمایش خون یا همان آزمایش
 ،PSAمعاینه مقعدی و رادیولوژی و تصویربرداری
پروستاتاستودرصورتیکهبیمارمشکوکبهابتال
به سرطان پروستات باشد از طریق بیوپسی بررسی
دقیق انجام خواهد گرفت تا تصمیم در مورد درمان
بیمار در اسرع وقت انجام گیرد».

 ۱۶هدف کالن در طرح عدالت و تعالی نظام سالمت

مشاور و دستیار ویژه وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در دومین اجالس حضوری
روسای دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی
کشور در مازندران به تشریح  ۱۶هدف کالن
در طرح عدالت و تعالی نظام سالمت پرداخت.
به گزارش سپید ،علی نمکی گفت ۱۶« :هدف در
تدوین طرح عدالت و تعالی نظام سالمت مورد
توجه قرار گرفت که در پی تاکیدات مقام معظم
رهبری تقویت ،بازسازی و توسعه شبکه بهداشتی
و درمانی کشور ،اولین هدف این طرح است».
وی ارکان طرح عدالت و تعالی نظام سالمت را
ِ
سالمت
عدالت در خدمات ،تعالی نظام سالمت و
مردممحوراعالمکردوافزود«:دربررسیمشکالت

نظام سالمت به دو معضل اساسی یعنی دسترسی
ناعادالنه مردم به خدمات و عدم مطلوبیت کافی
ارائه خدمات رسیدیم ،بر این اساس نام طرح را
عدالت و تعالی نظام سالمت انتخاب کردیم».
بهگزارشوبدا،مشاورودستیارویژهوزیربهداشت
در ادامه روند کلی طرح ،مراحل برنامهریزی و
اجرا ،ساختار مفهومی و چالشها و علل ناکارآیی
نظام سالمت را توضیح داد و اظهار داشت« :دکتر
عیناللهی وزیر بهداشت به این طرح توجه ویژه
دارد به نحوی که در  ۶جلسه از جلسات تدوین
طرح با حضور معاونان وزارتخانه ،هر جلسه سه
ساعت شرکت کرد .بنابراین الزم است رؤسای
دانشگاههانیز به این طرح توجه ویژه داشته باشند».
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آخرین آمار کرونا در کشور

 ۲۸۸ابتال و  ۸فوتی
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت از
روز سهشنبه تا چهارشنبه  ۲۸۸نفر به کرونا
مبتال شدند و هشت نفر نیز به دلیل ابتال به این
بیماری جان خود را از دست دادند.
به گزارش سپید ،از روز سهشنبه تا چهارشنبه (
 ۲۸اردیبهشت ماه  ) ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۲۸۸ ،بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی و  ۵۶نفر از آنان
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۲۲۹هزار و  ۷۴نفر رسید.

متاسفانه  ۸بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۴۱
هزار و  ۲۴۴نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون  ۷میلیون و  ۲۶هزار و ۷۳۳
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند.
 ۷۵۲نفر از مبتالیان به کووید ۱۹در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت
قرار دارند.
تا کنون  ۵۱میلیون و  ۸۷۷هزار و  ۸۷۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز و
نارنجی قرار ندارد و  ۲۵۹شهرستان در وضعیت
زرد و  ۱۸۹شهرستان در وضعیت آبی هستند.
تاکنون  ۶۴میلیون و  ۴۶۴هزار و  ۴۴۵نفر دوز
اول ۵۷ ،میلیون و  ۷۴۷هزار و  ۲۵۷نفر دوز
دوم و  ۲۷میلیون و  ۳۷۷هزار و  ۱۸۲نفر ،دوز
سوم واکسن کرونا را تزریق کردهاند.
مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به ۱۴۹
میلیون و  ۵۸۸هزار و  ۸۸۴دوز رسید.
از روز سهشنبه تا چهارشنبه  ۳۵هزار و ۵۹۹
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

جدیدترین آمار مبتالیان و قربانیان کرونا در جهان
شمار مبتالیان به کووید ۱۹-در جهان تاکنون
به  ۵۲۴میلیون و  ۱۳۰هزار و  ۱۷۸نفر رسیده
است .مرگ شش میلیون و  ۲۹۲هزار و ۶۵۷
نفر بر اثر این بیماری تأیید شده است و ۴۹۴
میلیون و  ۷۱هزار و  ۶۳۳نفر از مبتالیان نیز
بهبود یافتهاند.
به گزارش سپید ،بر اساس آمارهای رسمیِ
همهگیری کرونا ،آمریکا با بیش از  ۸۴.۴میلیون
مبتال و بیش از یک میلیون قربانی همچنان در
صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری
قرار دارد و هند نیز با آمار بیش از  ۴۳.۱میلیون
مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ
میزان ابتال قرار گرفته است.همچنین آمار مبتالیان
به کووید ۱۹-در برزیل هم از  ۳۰.۷میلیون نفر
فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان
به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.برزیل در
عین حال با بیش از  ۶۶۵هزار جانباخته پس از
ایاالت متحده ،دومین رکورددار تعداد قربانیان
کووید ۱۹در جهان محسوب میشود و پس از

آن هند با بیش از  ۵۲۴هزار قربانی ،سومین کشور
به لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی
در این فهرست جهانی است.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از  ۲۹.۲میلیون
مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در قاره سبز و
چهارمین کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی
در جهان است همچنین روسیه با گذشتن از آمار
 ۳۷۷هزار قربانی ،هم اکنون باالترین رقم مرگ
و میر کرونایی را در بین کشورهای این منطقه
دارد و در جهان نیز چهارمین کشور با باالترین
نرخ فوتیهای این بیماری است.
بنابر جدول بهروز شده در پایگاه اطالعرسانی
«ورلداُمتر»،شمارمبتالیانوقربانیاناینبیماریدر
 ۱۰کشوری که طبق گزارشهای رسمی باالترین
آمارها را تاکنون داشتهاند تا صبح روز چهارشنبه
به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و  ۲۲۸هزار
و  ۷۸۶مورد ابتال و  ۱۴۱هزار و  ۲۳۶مورد فوت
ناشی از بیماری کووید ۱۹-در حال حاضر در

رتبه شانزدهم در بین کشورهای دارای بیشترین
آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده ،هند و
برزیل ،تاکنون در فرانسه ،آلمان ،انگلیس ،روسیه،
کره جنوبی ،ایتالیا ،ترکیه ،اسپانیا ،ویتنام ،آرژانتین،
ژاپن ،هلند ،ایران ،استرالیا ،کلمبیا ،اندونزی،
لهستان ،مکزیک ،اوکراین ،مالزی ،تایلند ،اتریش،

بلژیک ،رژیم صهیونیستی ،پرتغال ،جمهوری
چک ،آفریقای جنوبی ،کانادا ،فیلیپین ،سوئیس،
شیلی ،پرو و یونان نیز بیش از سه میلیون مبتال
ثبت شده است.روند افزایش آمار ابتال به بیماری
کووید ۱۹-که تاکنون در  ۲۲۷کشور و منطقه
در جهان شیوع یافته ،ادامه دارد و این بیماری
همچنان در دنیا قربانی میگیرد.

دوام ایمنی طبیعی بیشتر است یا واکسنهای کووید؟
نتایجیکمطالعهجدیدنشانمیدهدمصونیتطبیعی
ایجادشدهتوسطعفونتکوویددربزرگساالنواکسینه
نشده برابر با محافظت از طریق واکسنها در مقابل
عفونتمجددیابستریشدندربیمارستانبهدلیلابتال
بهویروسکروناست.همچنینروشنشدمصونیتاز
کوویدبیشازمصونیتناشیازواکسنباقیمیماند.
به گزارش سپید ،آری روبیچک ،از محققان این
پژوهش اظهار کرد« :ما متوجه شدیم قبل از ظهور
سویه اومیکرون ایمنی طبیعی درجاتی از محافظت
در برابر عفونت کووید مانند واکسیناسیونmRNA
را فراهم میکرده است».
مدیرارشدتجزیهوتحلیلپزشکیدرسیستمسالمت
یکیازبزرگترینسیستمهایبهداشتیایاالتمتحده
این مطالعه را با همکاری محققان دانشگاه شیکاگو
منتشر کرد.
این مطالعه میزان ابتال به کووید در میان بزرگساالن
واکسینه نشده با مصونیت از ابتال به کووید را نشان
داد که بر اساس آن بزرگساالن واکسینه نشده با
عفونت قبلی کووید نسبت به افراد واکسینه نشده
بدون عفونت قبلی  ۸۵درصد کمتر در معرض خطر

ابتال به کووید قرار داشتند.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد ،بیمارانی که قبال
به کووید مبتال شدند تا  ۸۸درصد محافظت در
برابر بستری شدن در بیمارستان به دلیل ابتالی قبلی
(مصونیت طبیعی) و تا  ۸۳درصد نیز محافظت در
برابر ابتال به کووید داشتند .این موضوع نشان میدهد
ایمنیطبیعیبامحافظتمشابهدربرابربیماریخفیف
و شدید مرتبط است.
محقق این تحقیق گفت« :واکسنهای  mRNAبا
محافظتطوالنیمدتمشابهیدربرابرکوویدشدید
که در مطالعه ما یافت شد ،مرتبط است؛ اگرچه نشان
داده شده محافظت مرتبط با واکسن از کووید خفیف
در  ۶ماه کاهش مییابد».
همچنین نشان داده شد مصونیت طبیعی در افراد
واکسینه نشده تا  ۹ماه پس از عفونت اولیه باقی
میماند تا آنجایی که محققان قادر به مطالعه آن بودند.
روبیچکتوضیحداد«:محافظتدرطولدورهمطالعه
بدون کاهش تا  ۹ماه پس از عفونت اولیه ثابت ماند».
در این مقاله آمده است« :مطالعات قبلی که حفاظت
در برابر عفونت مجدد سارس کوو  ۲را بررسی

میکردند ،نتایج مشابه این تحقیق را نشان دادند یعنی
مصونیت مرتبط با ایمنی طبیعی از  ۸۰.۵درصد تا
 ۱۰۰درصد است که مشابه سطح حفاظتی گزارش
شده از واکسنهای  mRNAاست».
این ارقام بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از ۱۰۰هزار
بیمار با آزمایش کووید مثبت در  ۱۳۰۰مرکز مراقبت
درسراسرسیستممراقبتبهداشتیعظیمپروویدنس
بین اول اکتبر  ۲۰۲۰تا اول نوامبر  ۲۰۲۱است.
به گفته ایمی کامپتون فیلیپس ،مدیر ارشد بالینی
پروویدنس ،این دادهها برای کمک به درک قدرت
و طول عمر ایمنی طبیعی کلیدی است و به ما امکان
میدهد اثربخشی عفونت قبلی را با واکسنهای
 mRNAمقایسه کنیم.
ویافزود«:ایننتایجبینشجدیدیدرموردطولمدت
حفاظت پس از عفونت اولیه میان جمعیت واکسینه
نشده ارائه میکند و میتواند پیامدهای مهمی برای
دستورالعملهای واکسیناسیون و سیاست بهداشت
عمومی داشته باشد».
این مطالعه به دنبال مصاحبهای با آنتونی فائوچی،
مشاورکاخسفیددرامورمربوطبهمقابلهباکووید،۱۹

انجام شد که در آن وی با اشاره به آنفلوآنزا در سال
 ۲۰۰۴اظهار کرده بود« :بهترین واکسیناسیون این
است که خودتان مبتال شوید».
به گزارش ایسنا ،نتایج این مطالعه به صورت آنالین
در  ۲۰آوریل در JAMA Network Open
منتشر شد.
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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو عنوان کرد

جبران تغییر قیمت دارو با پوشش بیمهای
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا
و دارو با اشاره به اینکه تغییر قیمت مربوط به
سال گذشته به دلیل عدم پوشش بیمه برای
مردم محسوس بود ،گفت« :با پای کار آمدن
سازمانهای بیمهای ،این موضوع طی فرودین
و اردیبهشت رفع شد».
به گزارش سپید ،حمیدرضا اینانلو ،با اشاره به
اینکه موضوع اصالح قیمت دارو مربوط به
نیمه دوم سال گذشته و متعاقب تورم عمومی
جامعه رخ داده است ،گفت« :باید توجه داشت
که در فرآیند تولید دارو تنها ماده موثره مشمول
دریافت ارز دولتی میشود ،اما سایر مؤلفههای
تولید از قبیل دستمزد کارگر ،هزینه حاملهای
انرژی ،باال رفتن هزینه بستهبندی ،حمل و نقل
و ...مطابق با سایر اقالم بر روی قیمت دارو
تاثیر میگذارد ،اما با این حال افزایش نرخ دارو
به تناسب سایر اقالم بسیار کمتر بوده است».

وی افزود« :آنچه برای همکاران داروساز و
مردم طی ماههای گذشته در خصوص نرخ
دارو محسوس بوده ،مربوط به تغییر قیمت

دارو در اواخر سال گذشته و عدم پوشش
بیمهای آن بوده است و احتماال بر همین اساس
داروهایی که نرخ آنها در اواخر سال گذشته

اصالح داشته و در سال  1401توزیع شده را
تهیه و تفاوت نرخ را احساس کرده باشند».
اینانلو با تاکید بر اینکه افزایش پرداخت از جیب
مردم یکی از خطوط قرمز دولت سیزدهم در
حوزه دارو است ،عنوان کرد« :با همکاری الزم
با سازمانهای بیمهای هرگونه اصالح قیمت با
هماهنگی پوششی بیمه انجام میشود».
به گزارش وبدا ،وی خاطرنشان کرد« :با توجه
به جلسات متعدد و هماهنگی با سازمانهای
بیمهگر ،از ابتدای سال جاری بیمههای تامین
اجتماعیونیروهایمسلحوازاوایلاردیبهشت
ماه بیمه سالمت پذیرفتهاند که تغییرات قیمت
را تحت پوشش قرار دهند؛ بنابراین اگرچه تغییر
قیمت برای همکاران داروساز ملموس است،
اما با تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروها
با نسخه پزشک ،این تغییر قیمت برای مردم
محسوس نخواهد بود».

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

واردات کاالی سالمتمحور بدون اطالع سازمان غذا و دارو
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از
عدم هماهنگی دو سازمان غذا و دارو و گمرک
در خصوص واردات کاالهای سالمتمحور
انتقاد کرد.
به گزارش سپید ،حسینعلی شهریاری در
گفتوگو با فارس پیرامون چالش اخیر دو
سازمان غذا و دارو و گمرک جمهوری اسالمی
ایران در خصوص واردات شیرخشکهای
رژیمی ،تصریح کرد« :ما از سازمان غذا و
دارو میخواهیم که پیگیر این موضوع باشند تا
اینگونه مشکالت به زودی رفع شود .قانونا تا
زمانی که واردات دارو کاالهای سالمتمحور
بدون اطالع سازمان غذا و دارو انجام گرفته و
فقط گمرک در جریان ماجرا باشد ،تخلف است

و نتیجه چنین اقداماتی این میشود که بسیاری
از این شیرخشکها در انبارهای گمرک دپو
شده و به دست مصرفکننده اصلی نمیرسد».
وی افزود« :گویا عالوه بر شیرخشکهای
رژیمی ،برخی اقالم دارویی و کاالهای
سالمتمحور هم دچار همین مشکل شدهاند.
حاال اعالم کردهاند که اگر واردکنندگان ،این
داروها و کاالها را بدون اعالم قبلی و ثبت
سفارش قانونی وارد کنند ،کاالها را امحا میکنیم
و ارزی هم که به آنها برای واردات این اقالم
تخصیص داده شده را بازپس میگیریم؛ این
کار هم اقدام درستی نیست .کار صحیح این
است که این واردکنندگان باید در حداقل زمان
ممکن ،موافقت غذا و دارو را بگیرند و کاال

وارد بازار داخل شود».
شهریاری ادامه داد« :گمرک هم باید زمانیکه
کاالی سالمتمحور وارد میشود ،موارد را به
سازمان غذا و دارو اعالم کند تا مشکل کمبود
کاال در کشور ایجاد نشود .این اشکالی است
که در سیستم گمرک وجود دارد و باید هرچه
سریعتر اصالح شود .گویا وزارت بهداشت در
حال پیگیری حل این معضل است .امیدواریم
با اصالح این روند معیوب ،دیگر شاهد کمبود
کاال در بازار و از بین رفتن آن در انبار گمرکات
نباشیم».وی در پایان تاکید کرد که این معضل،
ی دستگاهها
خأل قانونی ندارد و باید با رایزن 
این مشکل مرتفع شود ،ولی با این حال اگر
سازمان غذا و دارو معتقد است که مشکل قانونی

است ،به ما اعالم کنند تا از طریق اختیارات
مجلس ایرادات را رفع کنیم.

به مناسبت «روز جهانی واکسن ایدز»

ایدز همچنان جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار میدهد
ساخت دشوار واکسن ایدز

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از
عدم هماهنگی دو سازمان غذا و دارو و گمرک
در خصوص واردات کاالهای سالمتمحور
انتقاد کرد.
به گزارش سپید ،حسینعلی شهریاری در
گفتوگو با فارس پیرامون چالش اخیر دو
سازمان غذا و دارو و گمرک جمهوری اسالمی
ایران در خصوص واردات شیرخشکهای
رژیمی ،تصریح کرد« :ما از سازمان غذا و
دارو میخواهیم که پیگیر این موضوع باشند تا
اینگونه مشکالت به زودی رفع شود .قانونا تا
زمانی که واردات دارو کاالهای سالمتمحور
بدون اطالع سازمان غذا و دارو انجام گرفته و
فقط گمرک در جریان ماجرا باشد ،تخلف است

و نتیجه چنین اقداماتی این میشود که بسیاری
از این شیرخشکها در انبارهای گمرک دپو

شده و به دست مصرفکننده اصلی نمیرسد».
وی افزود« :گویا عالوه بر شیرخشکهای
رژیمی ،برخی اقالم دارویی و کاالهای
سالمتمحور هم دچار همین مشکل شدهاند.
حاال اعالم کردهاند که اگر واردکنندگان ،این
داروها و کاالها را بدون اعالم قبلی و ثبت
سفارش قانونی وارد کنند ،کاالها را امحا میکنیم
و ارزی هم که به آنها برای واردات این اقالم
تخصیص داده شده را بازپس میگیریم؛ این
کار هم اقدام درستی نیست .کار صحیح این
است که این واردکنندگان باید در حداقل زمان
ممکن ،موافقت غذا و دارو را بگیرند و کاال
وارد بازار داخل شود».
شهریاری ادامه داد« :گمرک هم باید زمانیکه

کاالی سالمتمحور وارد میشود ،موارد را به
سازمان غذا و دارو اعالم کند تا مشکل کمبود
کاال در کشور ایجاد نشود .این اشکالی است
که در سیستم گمرک وجود دارد و باید هرچه
سریعتر اصالح شود .گویا وزارت بهداشت در
حال پیگیری حل این معضل است .امیدواریم
با اصالح این روند معیوب ،دیگر شاهد کمبود
کاال در بازار و از بین رفتن آن در انبار گمرکات
نباشیم».وی در پایان تاکید کرد که این معضل،
ی دستگاهها
خأل قانونی ندارد و باید با رایزن 
این مشکل مرتفع شود ،ولی با این حال اگر
سازمان غذا و دارو معتقد است که مشکل قانونی
است ،به ما اعالم کنند تا از طریق اختیارات
مجلس ایرادات را رفع کنیم.
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عباسیان،عضوشورایعالینظامپزشکیمطرحکرد

سردرگمی جامعه پزشکی به دنبال عدم تشکیل کمیته تعرفههای استانی
عضو شورایعالی نظام پزشکی با گالیه از
اینکه هنوز کمیته تعرفههای استانی تشکیل
نشده است ،گفت« :علیرغم اینکه حدود دو
هفته از ابالغ مصوبه هیات دولت در خصوص
اجرای تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی
سال  1401گذشته است؛ اما به دلیل پارهای
از مشکالت منطقهای هنوز کمیته تعرفههای
استانیتشکیلنشدهوجامعهپزشکیسرگردان
در عدم اجرای مصوبات هیات دولت مانده
است».
به گزارش سپید ،بهنام عباسیان در گفتوگو
با سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه جامعه
پزشکی و مراکزدرمانی ارائه کننده خدمات
سالمت به مردم هستند ،تصریح کرد« :عدم
توجهبهتشکیلهرچهسریعترکمیتهتعرفههای
استانی؛مراکزدرمانیوپاراکلینیکهارابامشکل
مواجه نموده و امکان ادامه فعالیت با توجه
به تورم موجود و این که مراکز پاراکلینیک
وابسته به تجهیزات و اقالم مصرفی هستند؛
وجود ندارد».
وی با اشاره به تکانههای ارزی و وابسته بودن

بسیاری از مراکز درمانی به تجهیزات پزشکی
و به روز بودن دستگاهها افزود« :مراکز درمانی
بخش خصوصی به دلیل عدم حمایت مالی
از سوی دولت با مشکالت بیشتری نسبت به
بخش دولتی مواجه هستند و عدم تامین منابع
مالی الزم و افزایش سرسامآور قیمت تجهیزات

پزشکی؛ اقالم مصرفی ،کیت ،هزینه تعمیر
و نگهداری دستگاهها و ...گردش اقتصادی
مطبها و مراکز درمانی بخش خصوصی را
تحت تاثیر قرار داده به طوری که در معرض
تعطیلی قرار دارند».
عضو شورایعالی نظام پزشکی خاطرنشان

کرد« :اجرایی شدن هر چه سریعتر تعرفههای
مصوب در استانها برای ارتقای سطح سالمت
مردم الزامی است و با توجه به سردرگمی
همکاران در مراکز شهرستانها این سوال
مطرح میشود به چه دلیل اجرای مفاد تعرفه
هیات دولت با سیاست گذاریهای استانی
زاویه دارد؟»
عباسیان با اشاره به اینکه صنعت بیمه در کشور
ما ضعیف عمل میکند ،اظهار کرد« :جامعه
پزشکیبههیچعنوانخواستارافزایشپرداخت
از جیب مردم نیست و اگر مشکالت اقتصادی
گریبانگیر بیمههای پایه شده است در این میان
پزشکان باید جبران مافات بیمهها را کنند؟ یا
این که فشار مضاعف به مردم وارد شود؟»
وی گفت« :متاسفانه بیمههای پایه هیچ حرکت
موثری در باالبردن سطح پوشش دهی خدمات
سالمت آحاد مردم انجام ندادهاند و امید است با
تقویت منابع بیمهای و پوشش بیمهای گسترده
خدمات سالمت ،رضایت جامعه پزشکی و
بیمارانفراهمشدهوایندوگروهمقابلیکدیگر
قرار نگیرند».

بیانیه انجمن پزشکان عمومی در مورد مشکالت
حوزه سالمت و تعرفههای پزشکی
هموطنان عزیز و صبور
اینک که اختالفنظرهای بین جامعه پزشکی و
کارگزاران برای رعایت اصول و استانداردهای
نظام سالمت کشور به وضعیتی بیفرجام رسیده
است؛ اینک که بخشی از مشکالت عدیده در این
حوزه،برایفرارازواقعیتهابهارایهکنندگانخدمت
منتسبمیشود؛اینککهاصولقانوناساسی،قوانین
توسعه و سایر قوانین و سیاستهای ابالغی حوزه
سالمت به دلیل نبود اراده و کفایت اجرایی محقق
نمیشود ،اینک که بیعملی سیاستگزاران و مجریان
نسبت به اصالح و توسعه برنامه پزشک خانواده و
نظام ارجاع و افزایش بیقاعده و نامعقول ظرفیت
پزشکی کشور به رغم عدم اشتغال بیش از نیمی
از پزشکان در حوزه بهداشت و درمان را شاهدیم؛
اینک که اقتصاد درمان از مرزهای ورشکستگی
اقتصادی عبور میکند و اینک که تعیین تعرفههای
غیرواقعی تشخیصی درمانی ناشی از اجرا نشدن
قوانین و رویههای کارشناسی در تعیین قیمت تمام
شده خدمات پزشکی را شاهد بوده و با ادامه این
روند امکان برخورداری از خدمات با کیفیت فراهم
نبوده و جامعه پزشکی نیز توان استمرار این خدمات
را نخواهند داشت؛ انجمن پزشکان عمومی ایران
الزم میداند تا مواضع خود را پیرامون بحث روز
یعنی تعرفههای نامعقول و نبود منطق در محاسبه
قیمتتمامشدهخدماتوهمچنیناعمالتعرفههای
دستوریاعالموفروپاشیاقتصادیخدماتپزشکی
را پیشآگهیدهد.
بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران،
سالمت نیاز اساسی عموم مردم و تامین بار عمده

هزینههای آن بر عهده دولت است .از سوی دیگر
خدمات پزشکی در تمامی کشورها از گرانترین
خدماتموردنیازمردمبودهوبههمیندلیلدولتهادر
تقویتزیرساختهایبیمهایبرایکاهشپرداخت
هزینهها از جیب مردم و همچنین اجرای برنامه
پزشک خانواده برای کنترل هزینهها واثربخشی
خدمات پزشکی تالش میکنند.
عنایت به مقدمه فوق نشان میدهد که دولت و
سازمانهای بیمهگر با تعلل در وظایف خود مبنی
بر پرداخت  ۷۰درصد از هزینههای تشخیصی و
درمانی ،به حداکثر  ۳۰درصد هزینهها در بخش
خصوصی قناعت کرده و بار عمده هزینههای درمان
را بر گردن مردم انداختهاند .این در حالی است که
سوءمدیریت ،سوءاستفاده و اتالف منابع مالی از

یک سو و ورشکستگی نظام درمان کشور به طرز
مرموزی کتمان و فرافکنی میشود.
اگر مبانی کارشناسی ،عقالنی و مصالح سیاسی و
اجتماعی ،در کنار هم در نظر گرفته شوند راهی به جز
واقعی شدن تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی
و افزایش سهم سازمانهای بیمهگر ،در کنار اصالح
ساختار نظام بهداشتی و درمانی کشور نیست ،هیچ
توجیه عقلی و قانونی در عدم پایبندی به وعدههای
داده شده برای تقویت سطح اول خدمات سالمت،
کهارزانترین،اثربخشترینوقابلاعتمادترینسطح
برای پیشگیری و درمانهای پایه ،و تنها راه برای
اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه سالمت است،
وجود ندارد .همچنانکه حمایت برای بهبود کیفی
خدمات در سطوح باالتر نیز ضروری است ،پایایی

خدماتطبعمومیاعمازخدماتسرپایی،پزشکی
خانواده،درمانگریاعتیاد،خدماتاورژانسوسایر
خدمات پایه ،نیازمند توجه جدی مسوولین است.
جامعه پزشکان عمومی ایران که بار عمده بهداشت
و درمان سرپایی را در اقصینقاط کشور با کمترین
انتظار برعهده داشته و با پرهیز از رسانهای شدن
ناکارآمدیهای موجود مبنا را بر تذکر مصلحانه و
کارشناسی قرار داده بود ،هماکنون بنا بر سوگند
پزشکی و وظیفه انسانی و شرعی ،وجود بحران
و عبور از استانداردها و خط قرمزهای مصالح
عمومی نظام سالمت را اعالم و جامعه پزشکی
و همکارن خدوم را به روشنگری و مطالبهگری،
قبل از برگشتناپذیری صدمات توصیه مینماید.
جامعه پزشکان عمومی ایران با باالترین شهید در
همهگیری کرونا ،با اسفبارترین وضعیت اشتغال و
کمترین عایدی اقتصادی و به ویژه با باالترین سهم
خدمات سرپایی در دورترین نقاط کشور ،خود را در
کنار عموم مردم دانسته و با دفاع از جایگاه خود ،برای
ابقای دستآوردهای سالمت عمومی و جلوگیری
از آسیبهای اجتماعی ناشی از فرافکنی ضعفهای
مدیریتی و ساختاری و بدبینسازی ذهنیت عمومی
نسبت به این قشر دردشناس از هیچ تالشی فروگذار
نخواهد کرد .باشد تا عموم مردم و جامعه پزشکی
با شناخت علل واقعی و مطالبه حقوق حقه خود،
سهم خود را بیش از پیش برای تامین سالمت
عمومی ادا نمایند.
هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
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سپید از آخرین وضعیت سالمت روان ایرانیان گزارش میدهد

افزایش اختالالت سالمت روان در پسا کرونا
حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در گفتوگو با سپید:
پگستاد ملی کرونا در پساکرونا ،به ستاد ملی عوارض کرونا تبدیل شود
یاسر مختاری
کرونا در کشور تقریبا چند هفتهای است به
ساحل آرامش رسیده است ،اگرچه متخصصان
مقابله با بیماری بر این اعتقاد هستند که این
بیماری همچنان وجود دارد اما برخی از
کارشناسان اجتماعی از آغاز دورهای به نام
پسا کرونا نام میبرند به همین دلیل بر لزوم
برنامهریزی برای بازسازی وضعیت اجتماعی،
اقتصادی و روانی جامعه تأکید دارند.
پاندمی کرونا در جهان پس از سه سال و
جاگذاشتن بیش از  6میلیون نفر جانباخته
و بیش از  500میلیون نفر مبتالی ثبت شده
عالوه بر خسارتهای جانی و مالی عوارض
کوتاه مدت و بلند مدت اجتماعی ،بسیار زیادی
را بر جای گذاشت .بر همین اساس برخی
از نهادهای بینالمللی از اپیدمی اختالالت
روانی در پسا کرونا خبر دادند.
از همان ابتدای شیوع این بیماری در جهان
به دلیل نوپدید بودن ویروس شناختی از آن
وجود نداشت و ورود آن به جوامع ترس و
اضطراب بسیاری را برانگیخت در واقع با
پیدایش و ورود سرزده ویروس کووید ۱۹
به زندگی فردی و اجتماعی مردم ،ترس و
اضطراب و از همه مهمتر استرس ابتال به
بیماری کرونا وارد زندگی افراد شد و بدین
طریق نه تنها این روند موجب تغییر سبک
زندگی ،بلکه اختالالت روانی از جمله انواع
وسواس در میان بسیاری از مردم افزایش یافت.
افزایش اختالالت روانی
در دوران کرونا
اگرچه در حال حاضر آماری در رابطه با
شیوع و بروز اختالالت روانی در زمان شیوع
کووید 19وجود ندارد چرا که پایشی در این
رابطه صورت نگرفته است اما به گفته برخی
از روانشناسان افزایش میزان مراجعین مختلف
در سال دوم بروز پاندمی به وضوح نشان
دهنده افزایش اختالالت سالمت روان بود.
مهدی بیاتی رئیس روانشناس و رئیس سابق
مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی در گفتوگویی
با سپید اظهار کرد« :ترس و اضطراب در اثر
این بیماری بسیار زیاد شد .تا پیش از این برای
درمان این اختالالت روانی عموما خروج از
خانه و حضور در جمع پیشنهاد میشد ،اما
برای مقابله با کرونا توصیه به عدم خروج
از خانه بود به همین دلیل در خانه ماندن
استرس و اضطراب را بیشتر کرده و این یک
آسیب بسیار جدی است».
وی افزود« :بسیاری از خانوادهها به دلیل مرگ
عزیزانشان داغدار شده و همین موضوع نیز

سازمان نظام روانشناسی :بر اساس
یافتههای عینی و پژوهشهای ملی و
بینالمللی مشکالت واختالالتی چون
تنهایی ،افسردگی ،اضطراب ،نگرانی،
خشم ،پرخاشگری ،استرس ،ترس،
وسواس  ،نا ایمنی روانی ،خودکشی
و آسیب اجتماعی چون اعتیاد ،
فرسودگی شغلی ،مهاجرت ،هویت
ناپایدار مشهود است

آسیبهای روانی را برای خانوادهها به دنبال
داشته است .از سوی دیگر به دلیل نگرانیها
و ترسهایی که خانوادهها به کودکان دادهاند
آنها نیز دچار مشکالتی شدهاند».
وی افزود« :کالفگی ،بی حوصلگی،
پرخاشگری و درگیری با والدین در میان
کودکان افزایش پیدا کرده است .در زمانهای
عادی برای درمان این اختالالت به والدین
توصیه میکردیم با آرامش با کودک خود
رفتار کنند و با آنها گفتگو کنند ،اما اکنون
خانوادهها خود دچار بی حوصلگی شده و
آستانه تحمل آنها به شدت کاهش پیدا کرده
است و همه اینها موجب میشود که وضعیت
روانی خانوادهها به شدت نگران کننده باشد».
بیاتی یادآور شد« :در حال حاضر این بیماریها
و اختالالت در همه مشاهده میکنیم ،زنان و

مردانی که نزد ما مراجعه میکنند این اختالالت
را دارند .این اضطراب در زنان افزایش پیدا
کرده است و حتی ماندن مردان در خانه
نیز موجب افزایش تنشهای خانوادگی
شده است .در پی همین مشکالت افزایش
مراجعات به دادگاههای خانواده برای طالق
رخ داده است».
این گفتهها در حالی است که در اسفندماه سال
گذشته سازمان جهانی بهداشت در هشداری
اعالم کرد که نرخ شیوع اختالالت روانی
در دوران کرونا نسبت به قبل از کرونا ۱۰

جهانی بهداشت اعالم کرده است که نرخ
شیوع اختالالت روانی در دوران کرونا نسبت
به قبل از کرونا  ۱۰درصد افزایش یافته است.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
قبل از کرونا نرخ اختالالت روانی در ایران
را  23.8درصد اعالم کرده بود با این آمار
اکنون نرخ شیوع اختالالت روانی میتواند
 34.5درصد باشد».
این سازمان همچنین اعالم کرده است:
«متاسفانه بحران کرونا که همراه خود
بحرانهای دیگری چون بحران دانش،
بحران زندگی دیجیتالی و بحران معیشت
را داشته است ،سالمت را در ابعاد مختلف
تحت تاثیر قرار داده است و برای سالمت
روان مشکالتی ایجاد کرده است.اکنون بر
اساس یافتههای عینی و پژوهشهای ملی
و بینالمللی مشکالت واختالالتی چون
تنهایی ،افسردگی ،اضطراب ،نگرانی ،خشم،
پرخاشگری ،استرس ،ترس ،وسواس  ،نا
ایمنی روانی ،خودکشی و آسیب اجتماعی

درصد افزایش یافته است .همزمان با این اعالم
هشدار سازمان نظام روانشناسی نیز اعالم کرد:
«پاندمی موجب ترس از بیماری ،ترس از
مرگ ،بروز افکار منفی ،ایجاد شایعات و دهها
پیامد دیگر شده که سالمت روان جامعه را
مورد تهدید قرار داده است .اکنون سازمان

حاتمی :اختالالتی مانند افسردگی و
مسائل ارتباطی بین کودکان و نوجوانان
بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است.
ستاد ملی کرونا باید اکنون تمرکز خود
را بر روی سالمت روان جامعه بگذارد.

بیاتی :بسیاری از خانوادهها به دلیل
مرگ عزیزانشان داغدار شده و همین
موضوع نیز آسیبهای روانی را برای
خانوادهها به دنبال داشته است .از سوی
دیگر به دلیل نگرانیها و ترسهایی
که خانوادهها به کودکان دادهاند آنها
نیز دچار مشکالتی شدهاند

سالمتروان
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چون اعتیاد  ،فرسودگی شغلی ،مهاجرت،
هویت ناپایدار مشهود است و همراه آن کاهش
کیفیت زندگی ،کاهش امید اجتماعی ،کاهش
نشاط اجتماعی ،عدم آرامش روانی ،رواج
شایعات ،کاهش سرمایههای اجتماعی ،کاهش
کارآمدی فردی ،کاهش بهرهوری ملی،کاهش
اعتماد ملی و امنیت روان را در پی داشته است».
ستاد ملی کرونا برای
پسا کرونا برنامهریزی کند
محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی
و مشاوره در گفتوگو با سپید اظهار کرد:
«افزایش اختالالت سالمت موجب شده
سازمان جهانی بهداشت از کشورها بخواهد
که برای سالمتروان سرمایهگذاری کنند.
در ایران تحقیقات و پژوهشها ارتباط بین
بحران کرونا و اختالالت روانی و آسیبهای
اجتماعی-روانی را ثابت کردند».
وی تأکید کرد« :ستاد ملی کرونا باید برای
پیشگیری از سونامی اختالالت روانی و
آسیبهای اجتماعی برنامهریزی و اقدامات

الزم انجام دهد در غیر این صورت هزینه
این شرایط به مراتب بیشتر از دوران کرونا
خواهد بود».
وی یادآور شد« :پاندمی کرونا اثرات خود را
گذاشته است و برای احیای اجتماعی جامعه
ستاد ملی کرونا برنامهای دارد و قرار است در
قرارگاه عملیاتی کرونا همایشی در خصوص
عوارض اجتماعی و روانی کرونا برگزار شود
که در این قرارگاه تجربه نگاری روانشناسان
ارائه میشود .این تجارب به سند تبدیل و بر
اساس آن ستاد ملی کرونا تصمیماتی برای
پسا کرونا اخذ خواهد کرد».
وی افزود« :اختالالتی مانند افسردگی و مسائل
ارتباطی بین کودکان و نوجوانان بیش از گذشته
افزایش پیدا کرده است .ستاد ملی کرونا باید
اکنون تمرکز خود را بر روی سالمت روان
جامعه بگذارد .این ستاد اکنون که کرونا
فروکش کرده است باید به «ستاد عوارض
اجتماعی روانی کرونا در دوران پسا کرونا»
تبدیل شود .ما این موضوع را به ستاد ملی
و وزیر بهداشت پیشنهاد دادهایم».

حاتمی بیان کرد « :مردم نیاز به گفتوگو و
دارند ،آنها روزهای سختی را تجربه کردهاند
و باید با برنامهریزی دقیقی تمامی نهادهای
دولتی و سازمانهای مردم نهاد را نیز درگیر
کرد .باید این مرحله را مدیریت کرده و از آن
عبور کنیم در غیر این صورت خسارتهای
بسیار زیادی در پیش است».
تعرفههای روانشناسی و روانپزشکی
این گفتهها در حالی است که خدمات
روانشناسی برای بسیاری از مردم بسیار
گران تمام میشود به گونهای که خدمات
روانشناسی در حال حاضر تبدیل به یک
خدمت الکچری برای عموم تبدیل شده
است .این در حالی است که همزمان
تعرفههای روانشناسی و روانپزشکی نیز
از سوی دولت ابالغ شد .بر همین اساس
تعرفه ویزیت روانپزشکان در بخش دولتی ۳۶
هزار و  ۸۰۰تومان و ویزیت فوق متخصص
روانپزشکی در درمانگاههای دولتی  ۴۳هزار
و  ۸۰۰تومان اعالم شد .ویزیت متخصص

9

روانپزشکی عضو هیئت علمی دانشگاه ۶۲
هزار و  ۵۶۰تومان و ویزیت فوق تخصص
روانپزشکی  ۷۴هزار و  ۴۶۰تومان ابالغ
شد .همچنین تعرفه ویزیت روانپزشکان در
مراکز خیریه و موقوفه  ۱۰۳هزار تومان و
ویزیت فوق متخصصان روانپزشکی ۱۲۲
هزار تومان تعیین شد.
همچنین تعرفه ویزیت روانشناسان دارای
مدرک کارشناسی ارشد  176هزار تومان و
روانشناسان دارای مدرک تخصصی نیز 207
هزار تومان تعیین شده است.
حاتمی در رابطه با این تعرفههای مصوب
اظهار کرد « :باید به تعرفههایی که دولت
اعالم کنیم ،از سوی دیگر امیدواریم خدمات
روانشناسی امسال تحت پوشش بیمه قرار
بگیرد .موضوع پسا کرونا و عوارض اجتماعی
آن بسیار مهم است و یکی از تمهیداتی که
باید اندیشیده شود این است که بیمههای پایه
را به خدمات روانشناسی وصل کنیم تا مردم
از این خدمات استفاده کنند».

 29اردیبهشت  1401شماره 2203

20
درصد
تخ
فیف تا
پ
ا
ی
ا
ن
ش
هریور
1401

برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت
خانواده مبلغ یکصدوبیست هزارتومان
(قیمت کتاب  ۱۵۰هزارتومان
است که پس از کسر  ٪۲۰تخفیف
120هزارتومان میشود)
به شماره حساب 9ـ2121ـ 811کد1201
بانک پارسیان شعبه داودیه ،شماره شبا:
IR46-0540-1201-8110-0002-1210-09
بهنامموسسهفرهنگیابنسینایبزرگ
(نشریه سالمت) واریز نموده
و تصویر آن را به شماره همراه
 ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳واتساپ کنید

بیش از  345 000جلد تاکنون منتشر شده است
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران
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