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مدیرمرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره 
به اینکه انجام IVF در زوجینی که مشکل 
عین  در  است،  ممکن  هم  ندارند  باروری 
حال درباره این عمل توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سپید، علی صادقی تبار در گفت وگو 
با ایسنا، در خصوص انجام IVF توضیح داد: 
»هرگاه لقاح یا شکل گیری جنین در خارج 
انجام  آزمایشگاه  محیط  در  و  مادر  بدن  از 
شود، به آن عمل آی وی اف می گویند. این 
عمل به طرق مختلف می تواند انجام شود که 
شایع ترین روش آن میکرواینجکشن است. در 
این روش یک سلول اسپرم را با استفاده از 
سوزن های خیلی ظریف زیر میکروسکوپ 

به سلول تخمک تزریق می کنند.«
وی افزود: »انجام IVF حتی برای افرادی 
ممکن  هم  ندارند  باروری  در  مشکلی  که 
توانایی  که  کسانی  در  ایناساس  بر  است. 
بیماری های  دچار  اما  دارند  شدن  بچه دار 
ارثی هستند و الزم است که ژن های معیوب 
استفاده   IVF تکنیک  از  شود  اصالح  آنها 
می کنیم. شایع ترین تغییر ژن ها برای کسانی 
جنسیت  تعیین  با  فرزندی  می خواهند  که 
در  اما  می شود؛  انجام  باشند،  داشته  خاص 
مراکز  به  مراجعین  از  کمی  درصد  مجموع 
ناباروری این موضوع را در دستور کار خود 

قرار می دهند.«

با  آینده  در  »البته  کرد:  تاکید  صادقی تبار 
پیشرفت دانش ژنتیک، احتمال داده می شود 
که با انتخاب ژن های خاص و دسترسی به 
انتخاب این ژن ها، تکنیک IVF برای تولد 
عنوان  به  استفاده شود؛  فرزندانی سفارشی 
مثال از IVF استفاده شود تا فرزندانی به دنیا 
بیایند که ضریب هوشی باالتری دارند، قدشان 
بلندتر است،  رنگ چشم خاصی دارند و....«

انتخاب ژن ها  اینکه  با اشاره به  صادقی تبار 
امروزه یک رویا تلقی می شود، تصریح کرد: 
»اما با پیشرفت علم، بروز این اتفاق دور از 
انتظار نیست و ما شاهد خواهیم بود که تکنیک 

IVF بیشتر برای افراد سالم انجام شود.«
وی در خصوص استفاده از عمل IVF در 
کشور نیز بیان کرد: »اکنون این عمل برای 
تعیین جنسیت و حذف برخی بیماری های 

صعب العالج مانند تاالسمی، فیبروز سیستیک 
مادرزادی  کوری  مادرزادی،  کری   ،)CF(
با  را  فرد  زندگی  که  بیماری هایی  سایر  و 
یکی  می شود.  انجام  می کند،  روبرو  مشکل 
از توانایی های مرکز درمان ناباروری ابن سینا 
حذف همین ژن های معیوب و بیماری های 
مادرزادی از جنینی است می خواهد به دنیا 

بیاید.«
مدیرمرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره 
انجام  در  معیوب  ژن های  حذف  اینکه  به 
عمل IVF برای تولد نوزادسالم نیازمند طی 
کردن روند حقوقی نیست،  اظهار کرد: »البته 
اگر در آینده خانواده ای از ما بخواهد مثال 
فرزندی با رنگ چشم خاص به دنیا بیاورد 
آن  برای  روندی حقوقی  است  ممکن  یا... 

در نظر گرفته شود.«
به  جهان  شده  سبب  که  »علتی  افزود:  وی 
سمت انجام عمل IVF سوق پیدا کند این 
است که افراد با این تکنیک می توانند اقدام به 
حفظ باروری کنند به این معنا که مثال مادری 
3۷ ساله که دیگر به طور طبیعی فرصت به 
دنیا آوردن 3 یا 4 فرزند را ندارد می تواند 
با انجام IVF جنین های خود را فریز کند 
و هر زمان که دلش خواست باردار شود. به 
هر حال بشر برای بقای نسل خود روز به 

روز بیشتر از تکنیک IVF استفاده می کند.«

»حذف بیماری های مادرزادی جنین« و »احتمال تولد فرزندان 
IVF سفارشی« با تکنیک

 مدیرمرکز درمان ناباروری ابن سینا تشریح کرد

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
با اشاره به اینکه جامعه پزشکی همیشه از 
جمله صنوفی بوده که در پرداخت مالیات 
نظم و انضباط خوبی داشته است، گفت: 
مراجع رسمی طی سالیان  »آمارهایی که 
آن است  از  داده اند، حاکی  ارائه  گذشته 
نسبت  پزشکان  مالیاتی  خوداظهاری  که 
به سایر اصناف به واقعیت نزدیک تر بوده 

است.«
به گزارش سپید، علی ساالریان در گفت 
وگو با سازمان نظام پزشکی، با اشاره به 
اینکه گاهًا برخی از مسئوالن در خصوص 
عنوان  را  مطالبی  پزشکان  مالیات گریزی 
هر  در  گفت  »باید  کرد:  اظهار  می کنند، 
صنفی تخلفاتی وجود دارد اما به گفته رئیس 
سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه پزشکی 
از منظم ترین و متعهد ترین اقشار جامعه 
در پرداخت مالیات هستند و درآمدهایی 
به  نموده اند  اعالم  در خوداظهاری ها  که 

درآمد واقعی نزدیک تر بوده است.«
اعم  »اکثریت جامعه پزشکی  افزود:  وی 
از ماماها، پزشکان عمومی، دندانپزشکان، 
داروسازان و کارشناسان پروانه دار دارای 
در  تورم  و  نبوده  باالیی  درآمدهای 

درآمدهای  شده  موجب  اخیر  سال های 
بنابراین  شود؛   کم تر  روزبه روز  آن ها 
از  مالیات  اخذ  در  مسئولین  است  الزم 
کنند،  احتیاط عمل  با  فرهیخته  قشر  این 
و  موسسات  مطب ها،  تاب آوری  زیرا 

با تعرفه هایی که هم خوانی  مراکزدرمانی 
و  شده  کم تر  روزبه روز  ندارد،  تورم  با 
این امر سبب مهاجرت، تعطیلی مطب ها 

و ... شده است.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
با بیان اینکه نباید به همه جامعه پزشکی 
به چشم یکی دو درصد پزشکان مشهوری 
نگاه کرد که درآمدهای کالن و باالیی دارند، 
تصریح کرد: »اگر دسته ای از این افراد گریز 
مختلف  روش های  با  باید  دارند  مالیاتی 
بیت المال  مسئله شد و حق  این  از  مانع 
را اعاده کرد اما در مورد اکثریت جامعه 
گفت  می توان  قاطع  ضرس  به  پزشکی 
در پرداخت مالیات منظم هستند و جنبه 
دیگر این است که سازمان  امور مالیاتی 
موجود  اقتصادی  تنگناهای  به  توجه  با 
در مورد رویه و ضرایب اخذ مالیات از 
جامعه پزشکی احتیاط، انعطاف و تعدیل 

الزم را انجام دهد.«

خوداظهاری مالیاتی پزشکان نسبت به سایر صنوف
 به واقعیت نزدیک تر بوده است

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی:


