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انتخابات

خبر دوم دیپلماسی

دولت با مشارکت سه قوه اداره می شود
محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور، دیروز در نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران  با بیان 
اینکه »ظاهرا اصل تفکیک قوا در جمهوری اسالمی کم کم به فراموشی سپرده می شود«، گفت: »در مورد 
هر تصمیمی در دستگاه های دولتی کنترل قبل از عمل و بعد از عمل وجود دارد.« وی این مطلب را در 
پاسخ به انتقادات مطرح نسبت به سبک و سیاق تصمیم گیری دولت در حوزه اقتصادی بیان کرد و گفت: 
»دولت با مشارکت سه قوه اداره می شود و در تصمیمات دستگاه های دولت قوه مقننه و قوه 
قضائیه توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مداخله می کنند.« وی تصریح 
کرد: »نظارت بعد از عمل با دیدگاه های ظاهرا عالمانه به نظارت قبل از عمل تبدیل شده و 
نیت خوانی می شود. اما نتیجه آن قفل همه امور کشور است؛ چون اینطور نمی شود کشور 
را اداره کرد.« شریعتمداری افزود: »اداره دستگاه اجرایی کشور به سمت و سیاقی 
پیش می رود که خیلی امیدبخش نیست و متاسفانه در بسیاری از اوقات نمی توانیم 

تصمیم گیری کنیم و در اجرا مشکالت عجیب و غریبی وجود دارد.«

 قیمت نفت در محدوده ٥٤ تا ٥٥ دالر محکم می ایستد
وزیر نفت پیش بینی کرد که در پی توافق اخیر تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک، »قیمت 
نفت در محدوده 54 تا 55 دالر محکم می ایستد.« بیژن زنگنه دیروز پس از دیدار با الکساندر 
نواک، وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه »همه نشانه ها حاکی از قیمت های 
رو به باال در بازار نفت است«، تصریح کرد: »روند افزایشی قیمت نفت در حالی آغاز شده 
است که هنوز یک بشکه نفت از بازار کم نشده و قرار است از ابتدای ژانویه 
2۰1۷ میالدی کاهش تولید نفت کشورها آغاز شود.« وی در ادامه نسبت 
به آینده بازار نفت ابراز خوشبینی کرد و گفت: »مهمتر از اعداد و ارقام، 
توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای سالمت بازار و ایجاد 
توازن میان عرضه و تقاضای نفت بوده که بازار هم این اقدام 
را باور کرده است. این خواست و اراده واقعی وجود دارد 

و خیلی مهم است.«

باید بشناسیم که ضد والیت فقیه کیست
سردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، دیروز در کنگره رزمندگان استان گلستان گفت: »مشکل اصلی 
انقالب ما با آن افرادی است که وحدت شکن هستند. عده ای در کشور هستند که ادعای همراهی با نظام را 
می کنند اما آگاهانه یا نا آگاهانه چنین حرکات اختالف افکنی را انجام می دهند.« وی توضیح داد: »وحدت شکن 
سیاسی کسی است که با محور وحدت یا   همان والیت فقیه مخالفت می کند، هر فرد یا جریان سیاسی که مغایر 
با خط مشی های تعیین شده مقام معظم رهبری حرکت کند، وحدت شکن است. برخی حتی 
مخالفت را در کنار نظر مخالف به عمل هم می رسانند و وحدت را می شکنند.« فرمانده کل 
سپاه تاکید کرد: »ما نمی توانیم با این افراد هم وحدت شویم و اگر با این افراد هم وحدت 
شویم پس انقالب اسالمی چه می شود؟ باید بشناسیم که ضد والیت فقیه کیست و باید 
مالک ها و معیارهای خود را نسبت به انقالبی بودن و مخالف انقالب بودن را 

مشخص کنیم.«

خبرسازان

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، دیروز 
رکس تیلرسون، مدیر اکسون موبیل )غول نفتی آمریکا(، 
را به عنوان گزینه مورد نظرش برای پست وزارت 
خارجه آمریکا معرفی کرد. این انتخاب درحالی صورت 
گرفت که گزینه هایی همچون میت رامنی )فرماندار 
سابق ماساچوست و منتقد ترامپ(،  دیوید پترائوس 
)رییس سابق سیا(، جان بولتون )سفیر پیشین آمریکا 
در سازمان ملل( و باب کورکر )رییس کمیته روابط 
خارجی سنای آمریکا( پیش از این مطرح بودند. اما 
وزیر امورخارجه آینده آمریکا کیست و طرح نام او با 

چه تحلیل هایی همراه شده است؟

تاجر نفت؛ رفیق پوتین
تیلرسون 64 ساله که اهل تگزاس است از سال 2۰۰6 در 
پی بازنشستگی مدیرعامل سابق اکسون موبیل مدیریت 
اجرایی این غول نفتی را برعهده گرفته است. درآمد 
خالص این تاجر آمریکایی در سال 2۰15، 2/2۷ میلیون 
دالر بوده است. از این بازرگان آمریکایی به عنوان 
شخصی نزدیک به پوتین یاد می شود؛ چرا که وی در 
سال 2۰13، از سوی پوتین »مدال دوستی« دریافت 
کرد. او همچنین مخالف تحریم ها علیه روسیه بوده 
و در اظهارنظری در مورد موضوع تحریم اعالم کرده 
است: »از تحریم ها عموما حمایت نمی کنیم زیرا آنها 

را ناکارآمد می دانیم؛ مگر اینکه خیلی خوب اجرایی 
و انجام شود و تحقق این کار نیز بسیار سخت است.« 
تیلرسون در حال حاضر مدیریت اجرایی شرکتی را 
برعهده دارد که پنجمین شرکت بزرگ جهان از نظر 
ارزش بازار جهان است. ترامپ، تیلرسون را بیشتر از 
یک مدیر تجاری می داند و در مصاحبه روز یکشنبه 
خود با شبکه خبری فاکس نیوز گفت: »او فردی است 
که می تواند در عرصه جهانی فعالیت کند. او افراد 
زیادی را می شناسد. او با روسیه معامالت تجاری 
زیادی دارد و با کمپانی های زیادی مراوده اقتصادی 
دارد.« تیلرسون که نزدیک به حزب جمهوری خواه 
است مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تگزاس 
آستین در سال 19۷5 دریافت کرده است. برخی از 
صاحبنظران معتقدند که با انتخاب تیلرسون به عنوان 
وزیر امورخارجه آمریکا در آینده شاهد اتفاقات بزرگی 
به خصوص در نوع رابطه آمریکا و روسیه خواهیم بود.

درباره برجام چه می گوید؟
تاکنون اخبار چندانی در ارتباط با نوع دیدگاه وی 
در مورد مسائل و تحوالت بین الملل از جمله ایران 
و برجام منتشر نشده است. اگرچه او در ماه مارس 
2۰16 در مصاحبه ای با CNBC در مقام مدیر اجرایی 
اکسون موبیل در مورد حضور در بازار ایران اعالم 

کرد: »شرکت های آمریکایی شبیه ما هنوز نمی توانند 
تجارتی در ایران داشته باشند. این در حالی است 
که تعداد زیادی از رقبای اروپایی ما فعاالنه در بازار 
ایران حضور دارند و من واقعا نمی دانم که ما در 
نقطه ضعف هستیم؟ تاریخ تجارت خارجی ایران 
در گذشته همراه با چالش ها و سختی هایی بوده 
و ما هرگز سرمایه گذاری های طوالنی در ایران به 
خاطر این علت نداشته ایم و من نمی دانم ایرانیان 
امروز تغییری کرده اند یا نه. ما باید منتظر بمانیم و 
من یاد گرفته ام که همیشه اول بودن بهترین گزینه 
نیست. ما منتظر می مانیم و می دانیم که چه اتفاقی 
برای شرکت های آمریکایی می افتد. البته این موضوع 
نیز مورد توجه است که ایران یک بازار سرشار از 

منابع است.« 

بولتون همه کاره می شود
برخی از تحلیلگران و افراد نزدیک به ترامپ اعالم 
کرده اند که این گمان وجود دارد که احتماال جان بولتون، 
نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل به عنوان قائم مقام 
وزارت امور خارجه این کشور معرفی شود.  الیزابت 
ساندرز ، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه جورج 
واشنگتن، بر این باور است زمانی که رئیس جمهور 
و وزرای کابینه سابقه سیاسی ندارند، مشاوران در 

تصمیم گیری های سیاسی نقش مهمی دارند. انتظار 
وزیر  به عنوان  تیلرسون  تایید  صورت  در  می رود 
امورخارجه در امریکا جان بولتون به عنوان معاون 
از  یکی  که  می شود  انتخاب  امور خارجه  وزارت 
اصلی ترین حامیان جنگ عراق در سال 2۰۰3 میالدی 
بوده است. این نشان می دهد مشاور وزارت امور 
خارجه امریکا یک فرد کامال سیاسی است که می تواند 
نظریه های سیاسی را به یک مدیر کامال اقتصادی و 
نفتی ارایه دهد. بولتون به داشتن دیدگاه های مخالف 

با ایران و برجام معروف است.

واکنش جمهوریخواهان به گزینه ترامپ
سناتور مارکو روبیو، سناتور ارشد جمهوریخواه که از 
کاندیداهای انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان نیز 
بود، پیش از معرفی تیلرسون به گزینه دونالد ترامپ برای 
وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان داد و در توئیتر 
خود نوشت: »دوست والدیمیر پوتین بودن نباید یکی 
از ویژگیهای وزیر خارجه آمریکا باشد. من امیدوارم که 
وزیر خارجه بعدی آمریکا چنین مشخصه ای نداشته 
باشد.« سناتور جان مک کین، رئیس کمیته نیروهای 
مسلح سنای آمریکا، نیز ضمن مخالفت با تیلرسون 
برای وزارت خارجه، روابط نزدیک وی با پوتین را 

مایه نگرانی خوانده است.

گزارش سیاسی روز

                       امیرعلی ابوالفتح
                    کارشناس مسایل آمریکا

جایگزین جان کری، رکس دابلیو تیلرسون است؛ تیلرسون در حال 
حاضر ریاست کمپانی اکسون موبیل، یکی از باارزش ترین کمپانی های 
جهان و دومین شرکت نفتی بزرگ جهان را برعهده دارد. او سرمایه دار 
و فعال عرصه صنعت و تجارت است اما در عرصه سیاست عمومی، 
امنیتی و بین المللی هیچ سابقه ای از او وجود ندارد. اما شرکت  او، در 
عرصه بین المللی دارای هویت برجسته ای است؛ او دیپلمات نیست. 
بنابراین نمی توان با مراجعه به سوابق، عملکرد و اظهارنظرهای او درباره 
عملکرد آینده اش اظهارنظر کرد. آنچه از یک کنشگر سیاسی انتظار 
می رود، از تیلرسون ممکن نیست؛ معلوم نیست در مواقع مختلف و 
دررویارویی با مشکالت چه عکس العملی از خود نشان خواهد داد. 
اینکه رسانه ها به آن پرداخته اند این است که تیلرسون رابطه خوبی با 
ویالدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دارد. او منتقد سیاست آمریکا 
درباره تحریم روسیه در مسئله اوکراین بوده است. بنابراین، ازاین جهت 
شاید نوعی نزدیکی و همسویی بین واشنگتن و مسکو به وجود بیاید. 
البته دلیل این مسئله فقط سیاست های وزیر امور خارجه نخواهد بود؛ 
خود ترامپ هم در سخنرانی های تبلیغاتی و انتخاباتی خود تکرار از 
ویالدیمیر پوتین حمایت کرد و متهم شده که به کمک روس ها در 

انتخابات پیروز شده است. در کشوری مثل ایاالت متحده آمریکا افراد 
و شخصیت ها نقش مطلق ندارند؛ این تأثیرگذاری محدود است و 
تصمیم گیرنده ضرورتاً افراد و شخصیت هایی چون رئیس جمهور و 
وزیر امور خارجه نیستند. در آنجا سیستم و خط مشی کالن سیاست 
خارجه مشخص است؛ شاید سابقه این تفکر سیستمی عمر 8۰ ساله 
داشته باشد و از پایه های محکمی برخوردار است که آمدن و رفتن 
کسی تأثیری در تغییرات بنیادی نخواهد داشت. همان طور که ترامپ 
بعد از پیروزی در انتخابات خیلی از شعارهای خود را کنار گذاشت 
و از آنها عدول کرد، تیلرسون هم از مواضع خود عدول کند. گفته 
می شود در این دوره سیاست خارجه آمریکا به دلیل حضور فردی 
کم تجربه دچار تالطم خواهد شد یا اینکه او تحت تأثیر مشاورهای 
خود عمل خواهد کرد. البته حتماً نظرات مشاوران و فرآیند تصمیم 
سازی در امور تاثیرگذار خواهد بود. البته مهم تر از تیلرسون، نسبت 
به دولت ترامپ شک و تردیدهایی وجود دارد چه در عرصه سیاست 
داخلی و چه در سیاست خارجی. دنیا در ابهام فرورفته است؛ ترامپ 
سیاستمدار نبوده است. او فردی ناشناس در عرصه سیاست است. او 
متناقض حرف می زند؛ حرف هایی دور از دسترس که اگر بخشی از 
همین وعده ها اجرا شود می تواند مشکالت فراوانی برای دنیا در پی 
داشته باشد. ناشناس بودن و بی تجربگی در پست های کلیدی مهم 
است؛ هیچ پستی مهم تر از وزارت خارجه نیست و ترامپ این پست 

را به شخصی واگذار کرده که هیچ تجربه ای ندارد. عصر ترامپ دوره 
سیاست ورزی ناشناخته هاست، اما نباید خیلی هم بزرگ نمایی کرد. در 
آمریکا سیستم سمت وسو را مشخص می کند و مجبور هستند در همین 

ساختار و سمت وسو حرکت کنند.

گزینه ای به نفع ایران
انتخاب تیلرسون به عنوان وزیر امور خارجه دولت ترامپ برای ایران 
بهتر از دیگر گزینه های مطرح شده است. تیلرسون بهتر از جان بولتون، 
جولیانی و نیوت گینگریج است. بعد از پیروزی انقالب اسالمی اگرچه 
البی های نفتی به نفع جمهوری اسالمی عمل نمی کردند، اما خیلی هم 
ضد ایران نبودند. آنها به دنبال برقراری رابطه با ایران بودند. ایران یکی 
از کشورهای بزرگ نفتی است و شرکت های نفتی عالقه مند بودند 
در این کشور و در این حوزه سرمایه گذاری کنند اما این امکان پذیر 
نبود. اگر تیلرسون از همین خاستگاه برآمده باشد می تواند شرایط و 
سیاست های ضد برجام را تلطیف کند. از طرف دیگر، اگر روابط 
صمیمانه ای بین دولت روسیه و ترامپ به وجود بیاید، ازآنجایی که ما 
با روسیه روابط خوبی داریم، این رابطه می تواند به نفع ایران باشد. 
آشتی کنان روسیه با آمریکا فشارها را از روی ایران کم خواهد کرد. 
البته به این معنا نیست که در آینده شاهد رفتارهای متفاوت و متناقض 

درباره این پیش بینی ها نباشیم.

عصر ترامپ دوره سیاست ورزی ناشناخته هاست

 تاجری که دیپلمات نیست

وزیر کشور: 
انتخابات پیش رو پیچیده است

وزیر کشور با اشاره به انتخابات آینده گفت: 
»انتخابات پیش رو پیچیده است؛ چراکه شامل 
انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و 
روستا و برخی مناطق مجلس می شود و ما برای 
اجرای آن سه نوع قانون و ده ها دستورالعمل را 
باید مدنظر قرار دهیم.« سخنران اصلی نشست 
هم اندیشی زنان فعال و نخبه سیاسی که روز 
وزیر  شد،  برگزار  کشور  وزارت  در  گذشته 
این  بود. عبدالرضا رحمانی فضلی، در  کشور 
نشست درباره مسائل سیاسی روز و حضور 
انتصاب  او  گفت.  سخن  سیاست  در  زنان 
مشاور امور بانوان و خانواده را اقدام خوب 
عنوان  کادرسازی  راستای  در  کشور  وزارت 
کرد. رحمانی فضلی گفت: »قرار بود با حفظ 
آرامش فضای سیاسی کشور، مشارکت سیاسی 
تقویت شود و انتخابات پیشرو به خوبی برگزار 
»خانه  می گوید:  عملی  گام های  از  او  شود.« 
احزاب یکی از مشکالت حوزه سیاسی مطرح 
مؤثر  افراد  و  منتخبان  با  را  جلسه   5 ما  بود. 
افتتاح  احزاب  برگزار کردیم و خانه  سیاسی 
شد. بین اعضای خانه احزاب اختالفاتی بود و 
اراده و همت کافی برای همگرایی بین احزاب 
کم بود. تالش کردیم بین آن ها همگرایی به 
وجود آوریم.« وزیر کشور درباره الیحه جامع 
انتخابات تصریح کرد: »این الیحه بسیار مهم 
است. آن را آماده کرده و به دولت ارائه دادیم. 
البته صبر کردیم که سیاست های کالن از سوی 
مقام معظم رهبری ابالغ شود و ما الیحه را با 
این سیاست ها تطبیق دادیم و قرار است الیحه 
جامع انتخابات به زودی در صحن دولت مطرح 
شود.« او درباره ارائه مجوز به احزاب اظهار 
کرد: »همه مجوزهای مربوط به احزاب تعیین 
تکلیف شده است و موردی نداریم که مجوز 
صادر نشده باشد. البته در مسیر تصویب برخی 

از درخواست ها مشکالتی داشتیم.«

فسخ بزرگ ترین واگذاری ایران: 
مخابرات دوباره دولتی شد

سازمان خصوصی سازی با صدور اطالعیه ای مهم، 
فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات 
ایران اعالم کرد. سازمان خصوصی سازی در این 
اطالعیه اعالم کرد: »در چارچوب مفاد قرارداد 
منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات 
قراردادی  تعهدات  ایفای  عدم  به  نظر  و  ایران 
مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر 
این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد 
شده استفاده نموده است.« بر اساس این اطالعیه، 
در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعالم 
تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی 
برای عمل به تعهدات باقیمانده و طی نمودن کلیه 
مراحل الزم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان 
خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین 
خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی 
سازمان خصوصی سازی به خریدار اعالم شده 
است. شایان ذکر است، کلیه تشریفات قانونی نظیر 
اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن 
به دولت جمهوری اسالمی ایران جهت واگذاری 
مجدد سهام این شرکت متعاقبا از سوی سازمان 
خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام 

خواهد شد.

دستورهای اجرایی روحانی برای 
 ISA پاسخ به تمدید

در پی اهمال، تعلل و نقض برجام توسط آمریکا و پیرو 
تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت 
بر برجام، رئیس جمهوری دستورهای جداگانه ای 
خطاب به وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی 
اتمی صادر کرد. حسن روحانی در نامه خود به 
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه، آورده است: 
»نظر به اینکه دولت آمریکا نسبت به اجرای تعهدات 
خود در برجام تاکنون تعلل و اهمال نموده و با توجه 
به  تمدید اخیر قانون تحریم های ایران )آیسا(  که 
جمهوری اسالمی ایران از پیش چنین اقدامی را بعنوان 
نقض  برجام اعالم کرده بود، در اجرای مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی و هیأت نظارت بر اجرای 
برجام، به وزارت  امورخارجه دستور داده می شود 
نسبت به اجرای مراحل پیش بینی شده در »برجام« 
برای رسیدگی به موارد  نقض، اقدام نموده و دیگر 
پیگیری های حقوقی و بین المللی الزم را نیز به طور 
جدی معمول دارد.  مقتضی است گزارش اقدامات 
را ظرف یک ماه به اینجانب ارائه نمائید. « روحانی در 
نامه خود به علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی، هم آورده است:  »نظر به اینکه دولت آمریکا 
نسبت به اجرای تعهدات خود در برجام تاکنون 
تعلل و اهمال نموده و با توجه به  تمدید اخیر قانون 
تحریم های ایران )آیسا(  که جمهوری اسالمی ایران 
از پیش چنین اقدامی را بعنوان نقض  برجام اعالم 
کرده بود، در اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی 
و هیئت نظارت بر اجرای برجام، به سازمان  انرژی 
اتمی ایران دستور داده می شود در توسعه برنامه 
صلح آمیز هسته ای کشور در چارچوب تعهدات 
 بین المللی جمهوری اسالمی ایران، مأموریت های 

زیر را اجرا  نماید: 
 1. برنامه ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته ای 
جهت بهره گیری در حوزه حمل ونقل دریایی، با 

 همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی. 
 2. مطالعه و طراحی »تولید سوخت« مصرفی پیشران 

هسته ای، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی. 
مقتضی است طرح و برنامه  زمان بندی شده جهت 
تحقق بندهای فوق را حداکثر ظرف سه ماه به 

اینجانب ارائه  نمایید. «

دیدار با دبیرکل جهاد اسالمی

دیدار رمضان   در  دیروز  رئیس جمهور همچنین 
عبداهلل، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین، تأکید 
کرد: »امروز موضوع فلسطین و قدس شریف، به 
آرمانی برای همه مسلمانان جهان تبدیل شده و 
آزادی قدس عزیز و احقاق حقوق ملت فلسطین 
باید مسئله اول منطقه باشد.« حسن روحانی با اشاره 
به اینکه »نباید اجازه دهیم انواع توطئه ها و سختی ها 
ما را از ادامه حرکت در مسیر تحقق آرمان بلند 
فلسطین مأیوس کند«، تاکید کرد: »باید افکار عمومی 
آمریکا و اروپا را نسبت به اینکه رژیم صهیونیستی 
نمی تواند تکیه گاه خوبی برای آنان باشد، روشن کنیم.« 
رئیس  جمهور با تأکید بر اینکه »جمهوری اسالمی 
ایران از آغاز انقالب اسالمی بر حمایت از مردم 
فلسطین و آرمان آنان پایبند بوده«، گفت: »دولت 
و ملت ایران همواره بر   همان اساس حرکت کرده 
و در کنار ملت فلسطین از هیچ کمک و حمایتی 
دریغ نخواهد کرد.« رمضان  عبداهلل نیز در این دیدار 
ضمن تقدیر از حمایت های جمهوری اسالمی ایران 
از مردم مظلوم فلسطین و محور مقاومت، افزود: 
»متأسفانه امروز برخی از کشورهای منطقه قصد دارند 
تا در راستای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، 
نزاع های گوناگون در منطقه ایجاد و موضوع فلسطین 

را از اذهان عمومی پنهان کنند.«

رفیق    پوتین 
وزیر ترامپ   می شود

رکس تیلرسون،  مدیرعامل اکسون موبیل
 به عنوان وزیر امورخارجه آتی آمریکا

انتخاب شد
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وزیر بهداشت با اشاره به مشکالت طرح تحول
رئیس جمهوری برای جبران 

عقب ماندگی بیمه ها شخصا وقت می گذارد

سپید: بیست وششمین گنگره انجمن چشم پزشکی ایران در حالی برگزار 
شد که وزیر بهداشت محور اصلی سخنان خود در افتتاحیه این کنگره به 
طرح تحول نظام سالمت و گالیه از منتقدان اجرای این طرح قرار داد. 
سیدحسن هاشمی  معتقد است طرح تحول سالمت برای پزشکان و مردم 
به خصوص در مناطق محروم مفید بوده و دشمنان و منتقدان به ظاهر 

قدرتمندی دارد که به مردم اطالع غلط می دهند. 
وی در سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت یازدهم کار را در شرایط مناسبی 
شروع نکرد و در مسیر با مشکالت زیادی مواجه بوده و هست، گفت: 
»این دولت به عهدی که با مردم بسته پایبند است. دولت در این مشکالت 
اقتصادی یارانه جدیدی تحت عنوان طرح تحول در نظر گرفت و این طرح 
به اصرار رئیس جمهور اجرا شد. ایشان گفتند ما به مردم قول دادیم که در 

قبال افزایش قیمت حامل های انرژی، به آنها خدمت ارائه کنیم.« 
هاشمی به سفر اخیر خود به سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: »در 
این استان مردم بر پایه غفلت سیاستمداران در رنج بودند. طی سه سال 
گذشته در تمام مراکز درمانی این استان پزشک فعال و متخصصان به تعداد 
بیشتری توزیع شدند، هر چند هنوز تعداد متخصصان کافی نیست اما 

وضعیت نسبت به گذشته به کلی تغییر کرده است.«
وی گفت: » 294 طرح عمرانی بهداشتی- درمانی در منطقه بلوچستان، 
375 پروژه در منطقه زاهدان و حدود صد پروژه در سیستان در حال 
احداث است که بین 60 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. انتظار داریم 
تا پایان دولت یازدهم معادل 50 درصد به کل تخت های بیمارستانی استان 
سیستان و بلوچستان اضافه شود که تحول بزرگی محسوب می شود.« وزیر 
بهداشت ادامه داد: »یکی از معضالت اساسی استان سیستان و بلوچستان، 
حاشیه نشینی است و بیش از 50 درصد جمعیت زاهدان حاشیه نشین 

هستند که برای هر سه هزار نفر آنها یک مراقب سالمت گذاشته ایم.«
هاشمی بر ادامه طرح تحول سالمت تاکید کرد و گفت: »البته بدخواهان 
از تالش علیه این طرح فروگذاری نمی کنند ولی باید توجه داشت که این 
طرح از آن مردم بوده و امیدواریم این مسیر در دولت آینده و در مجالس 

بعدی نیز ادامه یابد.«

وی طرح تحول سالمت را در راستای آرمان های شهدا و بنیان گذار انقالب 
اسالمی دانست و افزود: »طرح تحول سالمت بزرگترین طرح اجتماعی 
جمهوری اسالمی ایران است اما کسانی که پول دارند و تبلیغات در 
اختیارشان است به هر نحوی به دروغ می خواهند طرح را بهتر شدن وضع 
پزشکان و آسیب به مردم کم درآمد جلوه دهند .برخی به غلط می خواهند 
به جامعه القا کنند که کسری بیمه ها به دلیل اجرای طرح تحول است در 
حالی که این مسأله به این دلیل است که برخی نتوانستند طرح را به خوبی 
اجرا کنند و یا بیمه تأمین اجتماعی بخشی از سرانه درمان را که از جمعیت 

تحت پوشش خود می گیرد این حوزه هزینه نمی کند.«
بیمه ها،  عقب ماندگی  و  مشکالت  این  به  توجه  »با  گفت:  هاشمی 
رئیس جمهوری شخصا وقت می گذارند و هر هفته در جلساتی برای 

جبران عقب ماندگی بیمه ها شرکت می کنند.« 
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص حوزه چشم پزشکی نیز 
بیان کرد: »ما میراث خیلی ارزشمندی از نیاکان و اساتیدمان داریم و امروز 
بیش از هر زمان دیگری باید مراقب کشور پهناور خود باشیم. انصاف حکم 

می کند چشم پزشک و سایر تخصص ها باید در دسترس مردم باشد.«
هاشمی گفت: »یکی از مشکالت گروه های تخصصی از جمله چشم 
پزشکان دوره اجباری طرح است که مانند یک سربازی مضاعف به 
پزشکان متخصص تحمیل می شود تاکنون این دوره را برای پنج رشته 
حذف کرده ایم و برای پنج رشته دیگر نیز طول دوره آن به میزان 20درصد 
کاهش یافته است و امیدواریم در آینده با افزایش ظرفیت رشته های 
تخصصی دوره طرح به طور کامل حذف شود. در دولت یازدهم 30درصد 
ظرفیت توزیع پزشکان متخصص به مناطق محروم داده شده است و 
حتی یک پزشک در شهرهای بزرگ توزیع نشده است.« وی با اشاره 
به اهمیت اخالق در جامعه پزشکی گفت: »زمانی که من مسئول انجمن 
چشم پزشکان بودم کمیته اخالق را در این انجمن تشکیل دادیم اکنون 
نیز پیشنهاد می کنم همین مسیر دنبال شود زیرا یکی از آسیب های جدی 
برای پزشکان سوء رفتار با مردم است.« وی با اشاره به اینکه از آسیب های 
جدی که ممکن است در جامعه پزشکی ایجاد شود سوءرفتار پزشکان 
است، خاطرنشان کرد: »نباید با این دلیل که برخی اقدامات اشتباهی انجام 
می دهند ما نیز نسبت به این مسأله اقدام کنیم و بگوییم چون بقیه آلوده اند 
برای ما هم ایرادی نیست چرا که روپوش سفید پزشکان مؤید چیزی غیر 
از علم و عدالت نیست.«  وزیر بهداشت در حاشیه این برنامه به انتشار 
 فیش حقوقی برخی پزشکان در مناطق محروم واکنش نشان داد و گفت: 
»در برخی شهرستان های دورافتاده به دلیل اینکه پزشک متخصص به 
تعداد کافی نداریم، کار پنج نفر را یک متخصص انجام می دهد، بعد هم 
عده ای می آیند، فیش حقوقی این فرد را منتشر می کنند و به کل کشور 
تعمیم می دهد و این بداخالقی است که دود آن به چشم مردم می رود.« 
وی افزود: »اگر ما بتوانیم ظرفیت ها را افزایش دهیم و فارغ التحصیالن را 
بیشتر کنیم الزم نیست این قدر فشار روی پزشکان، پرستاران، گروه های 
آزمایشگاهی و بقیه همکاران باشد که مجبور باشند از هفت صبح تا شب 

کار کنند.«

گزارش خبری

  شعیب شاهزمانی 

حدود 2 ماه پیش بود که پزشکان خانواده 
شهرستان آباده پس از نامه نگاری های مکرر و 
اعتراضاتی که نسبت به پرداخت سازمان های 
بیمه سالمت  به خصوص سازمان  بیمه گر 
داشتند، به مدت 2 روز بیماران تحت پوشش 

بیمه سالمت را به صورت آزاد ویزیت 
کردند و به این ترتیب اعتراض خود را 
به گوش مسئوالن ذیربط رساندند. این 
ماجرا با جلساتی که در فرمانداری این 
شهرستان برگزار شد، در همان روز دوم 
پایان پذیرفت و مقرر شد که تا پایان آذر 
ماه، مطالبات این پزشکان پرداخت 
شود. اما با عدم پایبندی به این قول، نه 
تنها مشکل حل نشد،  بلکه اعتراضات 
مشابهی هم در شهرهای دیگر کشور 
به وقوع پیوست. پزشکان خانواده 
و متخصصان تمام وقت یا ضریب 
k شاغل در بیمارستان های دولتی و 
کلینیک های ویژه هرکدام به بخشی 
سالمت  تحول  طرح  اجرای  از 
معترض شدند و نهایتا با عنوان 
معوقات«  پرداخت  »درخواست 
در شهرهای آباده، شیراز، اصفهان، 
مشهد، دیلم و ... به سازمان های 
بیمه گر هشدار دادند که اگر تا 

ابتدای دی ماه سال جاری حق و حقوق آنها 
پرداخت نشود، بیماران باید فصل زمستان را 

بدون پوشش بیمه پایه پشت سر بگذرانند.

قول شرف فرمانداری از طرف بیمه 
سالمت

عبداهلل خسروی یکی از نمایندگان پزشکان 
خانواده آباده در گفت وگو با سپید اظهار داشت: 
»بیمه سالمت ایران از حدود 21 ماه پیش یعنی 
اول فروردین 94 تا امروز فقط حدود 65 درصد 
از سرانه پزشکان خانواده را پرداخت کرده که آن 
هم با تاخیر خیلی زیاد بوده است. البته بیمه تامین 
اجتماعی در این زمینه وضعیت خیلی بهتری دارد 
و تا برج 5 سال 95 را پرداخت کرده است.« وی 
افزود: »از حدود سه چهار ماه قبل نامه های زیادی 
به سازمان بیمه سالمت، ستاد اجرایی پزشک 
خانواده و دانشگاه علوم پزشکی نوشته شد و 
مراتب اعتراض پزشکان خانواده به آنها اعالم شد 
ولی مسئولین محترم ترتیب اثر چندانی به نامه ها 
ندادند. تا اینکه حدود 2 ماه پیش پزشکان خانواده 
آباده نامه ای به ستاد اجرایی پزشک خانواده نوشته 
و در آن نامه اعالم کردند که اگر وضعیت پرداخت 
سرانه پزشکان خانواده به ترتیبی که تاکنون بوده 
یعنی با تاخیرهای بسیار و پرداخت ناقص ادامه 
یابد، با توجه به اینکه اجرای پزشک خانواده برای 
پزشکان عمومی هزینه بر است و حداقل ماهانه 
6 تا 7 میلیون تومان باید حقوق بدهند و وسایل 
مصرفی استفاده کنند، نمی توانند به کار خودشان 
در این بخش ادامه دهند. بنابراین اعالم کردیم که 
اگر این مطالبات پرداخت نشود، قراردادمان با 
بیمه ها را لغو خواهیم کرد و بیماران به طور آزاد 

ویزیت خواهند شد.«
خسروی ادامه داد: »متعاقب این نامه قول هایی به 
ما دادند ولی متاسفانه اول آذر از راه رسید و هیچ 
اتفاقی نیفتاد. از این رو پزشکان آباده اول و دوم 
آذرماه بیماران را با فرانشیز سی هفتادی که بیمه ها 
تعیین می کنند )یعنی 15 هزار تومان( ویزیت 
کردند. روز دوم از طرف فرماندار آباده از پزشکان 
دعوت شد که برای مذاکره جلسه ای ترتیب داده 
شود. تعدادی از پزشکان به نمایندگی از همه 
پزشکان خانواده در این جلسه که با حضور رئیس 
شبکه، رئیس مرکز بهداشت، رئیس نظام پزشکی 
و آقای کنعانی نماینده بیمه تشکیل شد، شرکت 
کردند. در آن جلسه قول دادند که تا یک ماه آینده 
مطالبات پزشکان خانواده پرداخت شود. ما تا روز 
دوشنبه این هفته )2 روز قبل( صبر کردیم ولی هیچ 
خبری از پرداخت مطالبات نشد. به همین دلیل 
نامه دیگری خطاب به رئیس ستاد اجرایی پزشک 

خانواده نوشتیم.«
براساس رونوشتی که در اختیار روزنامه سپید 
قرار گرفته، در این نامه آمده است: »همانطور 
که مستحضر هستید، نارضایتی ناشی از عدم 
پرداخت کامل حقوق از تاریخ 1394/1/1 به بعد 
و نیز درخواست اموراتی خارج از توان پزشکان 
و انجام تهدیداتی از طرف سازمانهای بیمه گر به 
بهانه های بی اساس و همینطور عدم توجه مسئولین 

به خواسته های بر حق آنان، منجر به حرکت 
اعتراضی در اول آذرماه گردید. این حرکت حق 
جویانه، طی جلسه ای با وساطت حضرتعالی و 
ریاست محترم شبکه بهداشت و مرکز بهداشت 
و همچنین ریاست محترم سازمان نظام پزشکی 
آباده و نیز به دلیل قولی که در جهت حل مشکل 
به پزشکان معترض داده شد، پس از دو روز پایان 

پذیرفت. 
اکنون پس از گذشت حدود 3 ماه از درخواست 
رسیدگی اولیه آنان و گذشت 20 روز از جلسه 
فوق الذکر، اداره بیمه سالمت نه تنها کوچکترین 
اقدامی در جهت پرداخت بدهی معوق خود 
ننموده است، بلکه همچنان به تهدیدات خود 
مبنی بر اعمال کسورات ادامه می دهد. لذا با 
توجه به اینکه بیمه تامین اجتماعی طی این مدت، 
بدهی های خود را تا آخر مردادماه 95 پرداخت 
پایمال  به  همچنان  سالمت  بیمه  اما  نموده، 
 کردن حقوق پزشکان خانواده که مصداق بارز 
پزشکان  لذا  می دهد.  ادامه  است،  حق الناس 
شهرستان آباده همگام با بسیاری از پزشکان سراسر 
استان فارس از اول دی ماه از ویزیت بیماران تحت 
پوشش بیمه سالمت با فرانشیز طرح پزشک 
خانواده خودداری کرده و عواقب اجتماعی و 
سیاسی آن به عهده مسئولین اداره مذکور می باشد.« 
نماینده پزشکان خانواده شهرستان آباده ادامه 
ماجرا را اینطور شرح داد: »پس از ارسال این نامه 
مجددا جلسه ای در فرمانداری آباده با ریاست 
دکتر مهدوی معاون فرماندار آباده و حضور 
دکتر کریمی رئیس شبکه و مرکز بهداشت، دکتر 
احمدی رئیس نظام پزشکی آباده، آقای کنعانی 
نماینده بیمه سالمت و بنده و دو نفر دیگر از 
پزشکان به عنوان نمایندگان پزشکان خانواده 
تشکیل شد. در این جلسه رئیس شبکه و مرکز 
بهداشت با یادآوری آنچه تاکنون گذشته، اعالم 
کرد که از این پس اگر پزشکان خانواده هر 
تصمیمی اتخاذ کنند، نمی توان هیچ ایرادی به 
آنها گرفت. درنهایت ماحصل جلسه این شد 
که نماینده بیمه سالمت قول داد که بر اساس 
مذاکره ای که با سازمان بیمه سالمت استان انجام 
شده، تا قبل از اول دی ماه کل مطالبات پزشکان 
عمومی استان فارس تا پایان سال 94 تسویه شود. 
معاون فرماندار هم با همین عبارات گفت: »من 
قول شرف می دهم که اگر تا آخر این ماه مطالبات 
شما پرداخت نشد، مدیرکل بیمه سالمت را به 
فرمانداری آباده آورده و با شما روبه رو خواهم 
این جلسه  بیان ماحصل  کرد.« خسروی در 
گفت: »اگر به تعهدات داده شده عمل نشود، از 

ابتدای دی ماه، بیماران 
بیمه  پوشش  تحت 
سالمت با فرانشیز 15 
ویزیت  تومانی  هزار 

خواهند شد.«

تبعیض پذیرفته 
نیست

درمانگاه های 
شهر  خصوصی 
شیراز هم در هفته 
شاهد  جاری 
ناآرامی و اعتراض 
خانواده  پزشکان 
پرداخت های  از 

سازمان های 

بیمه گر بود. 
استان  غیردولتی  درمانگاه های  انجمن  رئیس 
فارس به خبرنگار سپید گفت: »همانطور که 
سازمان های  پرداخت های  در  تاخیر  می دانید 
بیمه گر به خدمات پاراکیلینیک مانند آزمایشگاه، 
رادیولوژی، فیزیوتراپی و ... به یک سال رسیده 
است. آخرین پرداخت این سازمان ها به آبان ماه 
سال گذشته برمی گردد. در این زمینه وضعیت 
تامین اجتماعی و بیمه سالمت ایران 
به یک شکل است. البته سازمان های 
بیمه ای هم می گویند منابع کافی در 
هم  ما  و  نشده  گذاشته  اختیارشان 
درک می کنیم. تا وقتی که عدالت در 
در  تاخیر  و  شود  انجام  پرداخت ها 
پرداخت های همه به یک شکل باشد، 
ما مشکلی نداریم.« محمدحسن ُسربی 
با یادآوری اینکه طرح پزشک خانواده 
در استان فارس درحال اجرا است، گفت: 
»در این استان عالوه بر اینکه سازمان های 
بیمه گر مطالبات خود را با تاخیر فراوان 
انجام می دهند، پزشکان خانواده با تاخیر 
پرداخت های درمانگاه ها هم مواجه هستند. 
آخرین دریافتی این پزشکان به خرداد 95 
برمی گردد. این درحالی است که پزشکان 
مطب دار تا مرداد 95 مطالبات خود را دریافت 
کرده اند. درصورتی که هیچ تفاوتی بین این دو 
دسته از پزشکان وجود ندارد. هر دوی اینها با 
سازمان بیمه سالمت و تامین اجتماعی قرارداد 
دارند منتها گروهی از اینها در درمانگاه ها مشغول 
هستند و گروه دیگر در مطب خودشان. حتی حق 
سرانه اینها با هم یکسان است.« وی تصریح کرد: »تا 
اوائل امسال پرداختی های هر دو سازمان بیمه گر 
اصلی به پزشکان خانواده یکسان بود. مثال بیمه 
سالمت 80 درصد از سرانه پزشک خانواده را به 
هر دو گروه از پزشکان خانواده )شاغل در درمانگاه 
و مطب ( تا شهریور 95 پرداخت کرده ولی بیمه 
تامین اجتماعی از چند ماه قبل پرداخت به پزشکان 
شاغل در درمانگاه ها را به حدود 3 ماه تاخیر نسبت 
به پزشکان مطب دار انجام می دهد. وقتی از آنها 
سوال می کنیم می گویند در ستاد پزشک خانواده 
تصمیم گرفته شده که به پزشکان خانواده مطب دار 
پرداخت کنید ولی به درمانگاه ها پرداخت نکنید.« 
رئیس انجمن درمانگاه های غیردولتی خاطرنشان 
کرد: »ما بارها گفته ایم که وقتی شما رابطه مالی بین 
پزشک و بیمار را قطع کرده اید و پزشکان خانواده 
غیر از این حق سرانه درآمد دیگری ندارند، 
پزشکی که در درمانگاه کار می کند و هیچ پرداختی 
به او انجام نمی شود، با مشکالت عدیده ای مواجه 
می شود. زیرا قراردادی که درمانگاه ها با پزشکان 
خانواده دارند اینطور است که هر زمانی که بیمه ها 
پرداختی به درمانگاه انجام دادند، بعد از کسورات 
الزم بابت انرژی، اجاره و ... سهم پزشک پرداخت 
شود. بنابراین حتی اگر ما بپذیریم که با اجرای 
طرح تحول سالمت وضعیت پرداخت بیمه ها در 
سراسر کشور به این شکل است، اعمال تبعیض 

بین پزشکان را نمی توانیم بپذیریم.« 

اعتراض، همه گیر شده است
ُسربی در ادامه اضافه کرد: »شاید بد نباشد بدانید 
که بعضی از مراکز پزشک خانواده در استان فارس 
به دلیل همین سیاست های نادرستی که در اجرای 
برنامه پزشک خانواده وجود دارد، با کمبود پزشک 
مواجه شده اند. به دلیل اینکه پزشکانی که برای این 
منظور به استخدام درمانگاه ها درآمده بودند، با این 
وضعیت یا قرارداد خود را لغو کرده اند یا شیفت 
کمتری را قبول می کنند و وقت باقیمانده خود را 
در جاهای دیگری صرف می کنند تا باالخره یک 
گذران  برای  درآمدی 

زندگی داشته باشند. این مسائل باعث شد که 
ما بعد از نامه نگاری هایی که به رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز، رئیس ستاد اجرایی پزشک 
خانواده، استانداری و ... انجام دادیم، به این تصمیم 
برسیم که نامه ای به معاون درمان تامین اجتماعی 
نوشته و مواضع خودمان را اعالم کنیم.« وی افزود: 
»در شرایطی که یک هفته به پایان مهلت تعیین شده 
برای بیمه تامین اجتماعی باقی مانده است، هنوز 
هیچ پاسخ رسمی دریافت نکرده ایم. از طرف 
دانشگاه علوم پزشکی هم ما واکنش خاصی 

ندیدیم.«
فارس  استان  در  را  پزشکان  اعتراض  سربی 
»همه گیر« توصیف کرد و گفت: »مبنای اعتراضات 
به برنامه های پزشک خانواده، طرح تحول سالمت 
و پرداخت های بیمه ها زیاد است. حتی بعضی از 
پزشکان مطب دار هم معترض هستند و می گویند 
بر اساس دستورالعمل نسخه صفردو قرار بوده که 
80 درصد از سرانه در پایان هرماه پرداخت شده 
و 20 درصد باقیمانده در پایان هر فصل پرداخت 
شود. االن آخرین پرداخت سازمان بیمه سالمت 
مربوط به اسفند سال 93 است. یعنی در کل 
سال 94 و 9 ماه سال 95 که 21 ماه می شود، 20 
درصدهای سرانه پرداخت نشده است. از طرفی 

آخرین پرداخت مربوط به 80 درصد هم 
به شهریور ماه برمی گردد. یعنی هیچ وقت 
این سازمان براساس دستورالعمل صفردو 
عمل نکرده است. به اضافه اینکه ضریب 
سنواتی که مربوط به پزشکان است، هم 

مانده است.«

ماهی 2 میلیون برای فوق 
تخصص

دیگر  مشابه  اوضاعی  اصفهان  در 
شهرهای ذکر شده وجود دارد.

یکی از پزشکان تمام وقت ضریب
k در بیمارستان الزهرا اصفهان به 
سپید گفت: »حدود 2 هفته پیش 
جمع 70 نفره ای از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه اصفهان شاغل در 
درمانگاه های دولتی و کلینیک های 
این  رئیس  به  نامه ای  در  ویژه 
دانشگاه اعالم کردند که از ابتدای 
دی ماه دفترچه های سازمان تامین 

اجتماعی را نخواهند پذیرفت.«
آرش رئیسی فوق تخصص هماتوآنکولوژی 
اظهار داشت: »با شروع طرح تحول سالمت، 
درآمد پزشکان محدود به دریافت حقوق و کارانه 
از سیستم دولتی شد و اجازه کار خصوصی در 
مطب از پزشکان شاغل در مراکز درمانی دولتی 
سلب شد. تا حدود اسفند سال 93 وضعیت 
پرداخت ها مشکلی نداشت. اما بعد از آن روال 
تاخیرها آغاز شد تا اینکه این وضعیت امسال 
دیگر به اوج خود رسید. درحال حاضر کارانه ما تا 
بهمن 94 پرداخت شده و پرداخت های کلینیک 
ویژه هم تا فروردین امسال رسیده است. از طرفی 
تا چند ماه گذشته علی رغم اینکه پرداخت ها با 
چندین ماه تاخیر انجام می شد ولی باالخره هر 
ماه یک مبلغی به حساب پزشکان واریز می شد؛ 
درحال حاضر همان پرداخت ها هم قطع شده و 
االن حدود 3 ماه است که ریالی پرداختی انجام 
نشده است. باور کنید من به عنوان یک پزشک 
درمانی  وقت(  )تمام  فول تایم  فوق تخصص 
مدتی است که با ماهی 2 میلیون تومان زندگی 
خانواده ام را اداره می کنم.« وی افزود: »بسیاری از 
ما از جمله خود من تا پیش از طرح تحول سالمت 
2 مطب هماتوآنکولوژی داشتم. مطب هایی که 
در آن شیمی درمانی انجام می دادم. اما با شروع 
طرح مجبور شدم مطب را تعطیل کرده و به این 
وارد  سیستم 
تقریبا  شوم. 
همکاران  همه 
هم  ما  دیگر 
پیشینه ای  چنین 
دارند و درواقع با 
شروع طرح تحول 
همه  سالمت، 
وابسته  ما  درآمد 
پرداخت های  به 
سیستم دولتی شده 
این  به  هم  آن  که 
دچار  سرنوشت 
کلیه  لذا  است.  شده 
پزشکان  و  همکاران 

جلسه  اصفهان  ویژه  کلینیک های  در  شاغل 
مشترکی تشکیل دادیم. درآن جلسه نظر اکثریت 
جمع این بود که سازمان بیمه سالمت ایران به واقع 
منابع مالی کافی در دست ندارد و اگر فشاری هم بر 
آنها آورده شود، کاری از دستشان برنمی آید. البته 
در اصالحیه الیحه بودجه سال 95 اجازه فروش 
8 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه برای پرداخت 
بدهی های این سازمان درنظر گرفته شده که اگر 
آن مبلغ وصول شود، می تواند راهگشا باشد. ولی 
سازمان تامین اجتماعی و منابع کافی دراختیار 
دارد و کارانه پزشکان شاغل در بیمارستان های 
ملکی خودش را به روز پرداخت می کند. برادر 
خود من چشم پزشک است و در بیمارستان 
شریعتی اصفهان که متعلق به تامین اجتماعی 
است، شاغل است. کارانه پزشکان این بیمارستان 
ازجمله برادر من به روز پرداخت می شود. روال 
همیشگی همین است که همزمان به حقوق هر 
ماه، کارانه ماه قبل پرداخت می شود. ضمن اینکه 

این پزشکان مطب خصوصی هم دارند.«
رئیسی خاطرنشان کرد: »البته ما به مشکالت 
بیمه ها آگاه هستیم و می دانیم که هزینه های 
درمان افزایش پیدا کرده است ولی منطقی نیست 
که پرداخت ها یک سال تاخیر داشته باشد و از 
سوی دیگر پاسخگو هم نیستند. 

یعنی این نامه، اقدام اول ما نبوده است. بارها 
چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی   
درخواست های خودمان را مطرح کرده بودیم. 
از طریق مدیریت کلینیک ویژه اقدام شده، با این 
دوستان صحبت شده، از طریق معاونت درمان 
آقایان مذاکره شد  با  پزشکی   دانشگاه علوم 
و... اما هیچ پاسخی به این اقدامات ما داده نشده 
است. یک کالم می گویند نداریم، نمی دهیم و 
نمی توانیم پرداخت کنیم. این شد که تصمیم 
گرفتیم نامه ای برای آقای دکتر اصغری رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بنویسیم و این کار 
را انجام دادیم. در این نامه آمده است: »نظر به 
اینکه بیمه های درمانی از اسفندماه 94 بدهی خود 
را به کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان پرداخت نکرده اند و با توجه به اینکه 
منبع درآمد پزشکان تمام وقت غالبا از ساعات 
متمادی کار در کلینیک است و تعویق پرداخت 
بیمه ها باعث عسر و حرج در معیشت آن شده 
است، بدینوسیله پزشکان شاغل در کلینیک های 
ویژه اعالم می نمایند در صورتی که بیمه تامین 
اجتماعی تا پایان آذرماه 95 بدهی تا پایان خرداد 
خود را تسویه ننمایند و در صورتی که از این 
پس تعویق پرداخت بیش از 6 ماه داشته باشد 
و یا کسورات نامتعارف اعمال نماید، پزشکان 
دفترچه تامین اجتماعی را نخواهند پذیرفت و 
هیچ نسخه ای در دفترچه تامین اجتماعی درج 
پرداخت های  تاخیر  همچنین  شد.  نخواهد 
بیمه های دیگر و نقدی کلینیک هم می تواند 
منجر به تصمیم مشابه شود.« این فوق تخصص 
شاغل در کلینیک های ویژه اصفهان با بیان اینکه با 
ارسال این نامه تصور می شد که پاسخ قانع کننده ای 
به ما داده شود گفت: »متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاد. 
بنابراین بعضی از کلینیک های ویژه و درمانگاه ها 
مانند کلینیک ویژه شیخ مفید الزهرا علی رغم اینکه 
نامه 6 آذر را امضا کرده بودند، نامه های مستقل و 
جداگانه ای هم نوشته وضمن تاکید بر مواضع قبلی 
خود اعالم کردند که از اول دی ماه بیماران تامین 
اجتماعی را به صورت آزاد ویزیت کرده و تنها 

شیمی درمانی بیماران با بیمه مورد قبول است.

اولتیماتوم پزشکان آباده، اصفهان و شیراز  به بیمه ها و تهدید به آزادکردن تعرفه ها

ضرباالجلیکهفتهای
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            کمیسیون تلفیق  به  پیشنهاد الحاق بیمه سالمت به وزارت بهداشت رای نداد

فعـال     هیـچ! تجمیع بیمه ها ضروری است
گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  مهر:نایب 
»موضوع تجمیع بیمه ها در صحن علنی مجلس پیگیری می شود چون 
با توجه به تداوم طرح تحول سالمت تجمیع بیمه ها ضرورت دارد.« 
محمد حسین قربانی افزود: »تجمیع بیمه ها در ابالغ سیاست های 
قانون  نیز  و  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  ابالغی  سالمت  کلی 
برنامه پنجم توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته اما تاکنون اجرا 
نشده است.« وی با بیان اینکه در پیش نویس قانون برنامه ششم 
توسعه این موضوع باز هم مطرح شده است، ادامه داد: »متاسفانه 
بیمه ها حدود 11 هزارمیلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان 
بدهکارند که این موضوع نشان از ناکارآمدی در نحوه هزینه کرد 

منابع بیمه ای دارد و باید هرچه سریعتر حل شود.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »از سوی 
دیگر با توجه به اینکه طرح تحول سالمت در این دولت طراحی 
و اجرا شده است باید موضوع  تجمیع بیمه ها هم بررسی شود 
تا این طرح به متوقف نشود.«قربانی افزود: »اعضای کمیسیون با 
اجرای طرح تحول سالمت موافق هستند و امکان توقف آن وجود 
مشکالت  تا  شود  پیگیری  باید  بیمه ها  تجمیع  رو  این  از  ندارد 
آن حل شود.« وی افزود: »به طور کلی تجمع بیمه ها از اتالف 
هزینه و نیروی انسانی در کشور جلوگیری می کند و این به نفع 

نظام سالمت است.« 

مجتمع پزشکی قانونی 
جنوب تهران افتتاح شد

ایسنا: مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اتمام ساخت و 
بهره برداری مجتمع پزشکی قانونی جنوب تهران بعد از 9 سال وقفه 
و توقف این پروژه خبر داد.قادی پاشا در مراسم افتتاح پزشکی قانونی 
جنوب تهران، با بیان اینکه پروژه ساخت پزشکی قانونی منطقه جنوب 
تهران از سال 87 آغاز شد، گفت: »به دلیل نشستی که در ساختمان 
وجود داشت و خطر تخریب در آن دیده می شد، با دستور ریاست 
سازمان، ساختمان تخلیه و مصوب شد که ساخت پروژه به صورت 
اعتبارات عمرانی  به دلیل مشکالتی که در  اما  استانی آغاز شود، 
وجود داشت، پیشبرد پروژه چند سالی به تاخیر افتاد.« وی ادامه 
داد: »البته از سال گذشته با دستور ریاست سازمان پزشکی قانونی 
ریاست  حمایت  با  و  پروژه  این  سریع تر  هرچه  تکمیل  بر  مبنی 
دادگستری استان تهران و ریاست سازمان مدیریت، تامین اعتبار 
انجام شد. به طوری که در سال گذشته، 800 میلیون تومان اعتبار 
برای این پروژه تخصیص داده شد و در سال 95 نیز 500 میلیون 
دیگر اختصاص یافت یعنی در یک سال و نیم گذشته علی رغم 
اینکه 20 درصد اعتبار برای پروژه های استان تهران در نظر گرفته 
شده بود، یک میلیارد و 300 میلیون تومان برای این پروژه اعتبار 
به  سال   9 از  بعد  پروژه  این  اساس  برهمین  دادند.  اختصاص 
بهره برداری رسید.« به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، 
به طور کلی برای تکمیل این پروژه 2 میلیارد و 730 میلیون تومان 
هزینه شده است. وی بااشاره به تسهیل خدمت رسانی به شهروندان 
جنوب تهران با افتتاح مجتمع جدید گفت: »در این منطقه 19 کالنتری 
وجود دارد اما مراجعان باید برای دریافت خدمت به سازمان مرکزی 
پزشکی قانونی مراجعه می کردند که با ساخت این مرکز این مشکل 

برطرف می شود.« 

خبر

  رضا رئیسی

مهم ترین بحث حوزه کالن چند ماه اخیر 
حوزه سالمت که دو وزارتخانه بهداشت و 
رفاه را در برابر هم به صف آرایی واداشت 
و می توانست تغییر و تحوالت مهمی در 
»بحث  زند  رقم  درمانی  خدمات  حوزه 
و  بهداشت  وزارت  بود.  بیمه ها«  تجمیع 
کمیسیون بهداشت مجلس به هنگامی که 
برنامه  بررسی  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
قرارداد  کار  دستور  در  را  توسعه  ششم 
 19 ماده  به  عنایت  با  پیشنهادی  ارائه  با 
دارد:  تصریح  که  توسعه  ششم   برنامه 
اسالمی  نظام سالمت جمهوری  »تولیت 
ایران در وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی متمرکز می شود و کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی موظف اند از خط مشی 
و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی... تبعیت نمایند.« موضوع 
طرح تجمیع بیمه ها را مطرح ساخته و تأکید 
کردند که با عنایت به این ماده قانون و نیز ابالغ 
سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص 
تولیت  انقالب،  از سوی رهبر  مصلحت 
حوزه  جوانب  همه  بر  بهداشت  وزارت 
سالمت مورد تأکید و تصریح قرارگرفته 
و بر همین اساس باید با تجمیع بیمه ها زیر 
نظر وزارت بهداشت درحالی که این سازمان 
تولیت این حوزه را بر عهده دارد، ابزار و 
سازوکارهای اعمال این تولیت در بحث 
مهم بیمه ها و تأمین منابع نیز تحت نظر 
این مجموعه قرار گیرد. در مقابل وزارت 
رفاه و مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی 
مخالف تمام قامت چنین طرحی بودند؛ 
مخالفت آنان از دو حیث بود اول این نکته 
مطرح می شد که در هیچ کجای دنیا حوزه 

اجرا و نظارت تحت نظر یک مجموعه قرار 
نمی گیرد و این کار با اصول بدیهی مدیریت 
همخوانی ندارد و از طرف دیگر این نکته 
نیز مطرح می شد که منابع سازمان تأمین 
اجتماعی متعلق به کارگران و برآمده از 
پرداخت حق بیمه طی چند دهه از سوی آنان 
است و نمی بایست هیچ کجا غیر از حوزه 
کارگری مصرف داشته شود و با تصویب 
طرح تجمیع بیمه ها منابع از ید سازمان 
تأمین اجتماعی خارج و در حوزه های دیگر 
خرج خواهد شد. البته وزیر بهداشت و 
معاونان وزارتخانه مصرانه و در چندین 
وهله تأکید کردند که وزارت بهداشت قصد 
دست اندازی به منابع تأمین اجتماعی را 
با تصویب این  ندارد و حقوق کارگران 
طرح تضییع نشده و از طرف دیگر عنوان 
می شد که خود تأمین اجتماعی هم به طور 
امور  و  ارائه خدمات  در حوزه  همزمان 
اجرایی و نظارتی نقش آفرینی می کند و 
اکنون معترض وزارت بهداشت شده چون 
نمی خواهد منابع این سازمان از زیر نظر 

وزارت رفاه خارج شود.

در کمیسیون تلفیق چه گذشت
پس ازآنکه بحث های موافقان و مخالفان 
کمیسیون  پیشنهادی  طرح  خصوص  در 
بهداشت درباره طرح  تجمیع بیمه ها باال 
کمیسیون  جالب توجه  اقدامی  در  گرفت 
تلفیق به هنگامی که به مواد 18 و 19 که 
برنامه ششم  به حوزه سالمت در الیحه 
توسعه می پرداخت؛ رسید با اعالم »مرعا« 
با تعلیق بحث در این زمینه و عبور از این 
دو ماده به سراغ بررسی مواد دیگر رفت 
مهم ترین  از  یکی  مناسب  فرصتی  در  تا 

تصویب  از  را  توسعه  ششم  برنامه  مواد 
بگذراند.  پس از بحث وجدل های فراوان 
و حضور چندین و چندباره وزرای رفاه 
و بهداشت در کمیسیون تلفیق و مجادالت 
درحالی که  و  طیف  دو  حامیان  رسانه ای 
به نظر می رسید کفه وزارت بهداشت در 
کمیسیون تلفیق سنگین تر شده و طرح در 
آستانه تصویب است؛ خبر آمد که طرح 
کمیسیون بهداشت در کمیسیون تلفیق با 
اختالف بسیار اندک از تصویب نگذشته 
و رد شده است اما از این جالب تر آنجایی 
بود که به ناگهان موافقان این طرح پیشنهاد 
جایگزین عجیب و بسیار بزرگی دادند؛ 
پیشنهاد آن بود که ساختار سه وزارتخانه 
تغییر و تحول یابد و حوزه رفاه از وزارت 
کار و تعاون جدا و به حوزه بهداشت الحاق 
شود و از طرف دیگر آموزش از وزارت 
به آموزش عالی  بهداشت منفک شده و 
عظیمی  و  بنیادین  تحول  و  تغییر  برود!. 
که پیشنهاد آن در قالب تصویب یکی از 
مواد برنامه ششم توسعه بی سابقه و فراتر 
از تمامی انتظارها بود. قرار بر این شد که 
یک کارگروه این پیشنهاد را بررسی کند 
و  کالمی  مجادالت  نیز  مدت  این  در  و 
رسانه ای میان دو وزارتخانه به حداعالی 
خود رهنمون شد. اما در نهایت سخنگوی 
کمیسیون تلفیق خبر از آن داد که کمیسیون 
تلفیق برنامه ششم کار خود را به پایان رسانده 
و تا هفته دیگر برنامه ششم به صحن علنی 
خواهد آمد تا نمایندگان ملت این برنامه 
راهبردی را از تصویب بگذرانند معنی و 
مفهوم این ابراز نظر آن بود که دو ماده 18 
و 19 حوزه سالمت نیز در کمیسیون تلفیق 

تعیین تکلیف شده است. 

رأی رد به تمامی پیشنهاد ها
پس ازآنکه محمد خدابخشی سخنگوی 
کمیسیون تلفیق خبر از تصویب کلیه مواد 
از  اطالع  برای  داد  توسعه  ششم  برنامه 
سرنوشت ماده 18 و 19 و بحث تجمیع 
بیمه ها و پیشنهاد الحاق حوزه بهداشت و رفاه 
با نمایندگان مجلس به گفت وگو نشستیم تا 
مشخص شود باالخره این موضوع جنجالی 
که چند ماه دو وزارتخانه و مقامات عالی 
آن را به خود مشغول داشته و می توانست 
به تغییر و تحوالت عمیق در حوزه سالمت 
منجر شود؛ چه شده است. غالمرضا حیدری 
نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق در 
گفت وگو با سپید ضمن آنکه خبر پایان کار 
کمیسیون تلفیق را تائید کرد در پاسخ به 
سؤال ما درباره اینکه باالخره تکلیف طرح 
تجمیع بیمه ها و پیشنهاد کمیسیون بهداشت 
به کجا انجامید؛ گفت:» در کمیسیون تلفیق 
پیشنهاد تجمیع رأی نیاورد.« از وی پرسیدیم 
که موضوع الحاق دو حوزه بهداشت و رفاه 
به کجا انجامید؟. حیدری گفت: » این بحث 
نیز در کمیسیون تلفیق رد شده و به تصویب 
نمایندگان عضو کمیسیون نرسید« وی در 
ادامه تأکید کرد:» بحث های این چنینی که 
حوزه فراگیری را در برمی گیرد و سرنوشت 
چند میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می دهد 
نباید این گونه و در قالب یک پیشنهاد در 
کمیسیون تلفیق مطرح شود، اگر هم قرار 
است چنین موضوعاتی در مجلس طرح و 
موردبررسی قرار بگیرد باید کار کارشناسی 
مفصلی روی آن انجام پذیرفته و دولت در 
دهد؛  ارائه  مجلس  به  را  آن  الیحه  قالب 
با یک بله و نه و طی چند  نمی شود که 
دقیقه چنین تصمیم های بزرگی را به انجام 

رساند.« پس از حیدری با معاون پارلمانی 
وزیر رفاه تماس گرفتیم، فردی که بسیار 
پیگیر موضوع تجمیع بیمه ها در کمیسیون 
تلفیق بود. مشایخی در گفت وگو با سپید 
تأکید کرد:» در کمیسیون تلفیق هیچ کدام از 
پیشنهاد ها رأی نیاورد و همان الیحه دولت 
از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.« از 
وی پرسیدم که منظور از تصویب الیحه 
دولت چیست، گفت: »در الیحه دولت بحث 
تجمیع بیمه ها مطرح نشده است و همان 
پی  اعمال می شده  تاکنون  که  قبلی  روند 
گرفته خواهد شد.« امیرحسین قاضی زاده 
نیز بر همان گفته های حیدری و مشایخی 
مهر تائید زد و تأکید کرد که کمیسیون تلفیق 
در دو ماده 18 و 19 تغییری در الیحه دولت 
نداده است. او در این خصوص که بحث 
تجمیع با چه اختالفی در کمیسیون تلفیق رد 
شده و به تصویب نرسید، خاطرنشان کرد: 
»بحث تجمیع بیمه ها تنها با اختالف یک 
رأی در کمیسیون تلفیق از تصویب نگذشت.« 

در نهایت...
از  پس  گفت  می توان  وصف  این  با 
بحث وجدل های فراوان و منازعات کالمی و 
گفتاری میان دو وزارتخانه دولت؛ خروجی 
نهایی دقیقاً » هیچ« رقم خورده و نه خانی 
آمده و نه خانی رفته است. با این وصف 
سؤال مهم آن است که چرا باید چندین 
ماه انرژی و پتانسیل دو وزارتخانه مصروف 
بحث های بی حاصلی شود که هیچ خروجی 
نداشته جز آنکه دو وزارتخانه یک دولت را 
در برابر هم قرار داده و پالس های ناخوشایند 
از اختالف را به اذهان عمومی متبادر کرده 

است.



مقوله  بر  نظام سالمت  تحول  طرح  تمرکز  سپید: 
درمان و دورافتادن از حوزه پیشگیری و بهداشت 
یکی از جدی ترین انتقاداتی است که جالل الدین 
میرزای رزاز، رئیس انجمن تغذیه ایران هم با آن 
اقداماتی  و  تحول  می گوید طرح  او  است.  موافق 
که در پیرو آن حوزه تغذیه انجام شده، اثرات مثبتی 
داشته اما اجرای ناکامل برنامه ها، نقایصی را نیز به 

بار آورده است.
سپید:تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر همکاران 

تغذیه را چگونه ارزیابی می کنید؟
طرح تحول سالمت که سه سال از اجرای آن 
می گذرد چند نکته مثبت و منفی را باهم داشت. 
از یک سو به کارگیری فارغ التحصیالن حوزه تغذیه 
یک اقدام اساسی و بنیادی بود که از سوی وزارت 
بهداشت انجام شد. اگرچه که ایرادات کوچکی به 
این بخش از طرح وارد است اما بخش مهمی از 

این اقدام بسیار مثبت بود. 
دارد،  زمینه وجود  این  در  سپید:ایراداتی که 

چیست؟
به کارگیری  شیوه  کوچک  ایرادات  از  منظور 
نیروهای انسانی متخصص تغذیه است. شیوه جذب 
متخصصان تغذیه باید آموزش محور انجام می شد 
تا بتوانیم در فرهنگ تغذیه ای کشور مداخله کنیم. 
این در حالی بود که برای متخصصان تغذیه حاضر 
در بیمارستان ها وظیفه تدوین برنامه غذایی برای 
مراجعان را تعیین کردند و روزانه 100 تا 150 بیمار 
به آنها مراجعه کردند.  اما افرادی که برنامه غذایی 
رایگان دریافت می کردند، خود را ملزم به اجرای 

آن نمی دانستند همچنین این اقدام باعث کاهش بار 
مراجعه مردم به مراکز مشاوره تغذیه خصوصی و 

مطب ها هم شده بود.
سپید:اضطراری ترین تغییری که باید در طرح 

تحول انجام شود، چیست؟
شورای عالی بیمه تا پایان سال جاری تنها یک 
جلسه دیگر برگزار می کند و این تنها شانس ماست. 
بزرگ ترین و مهم ترین خواسته فعلی این است که 
خدمات مشاوره تغذیه تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. 
ماه هاست که برای اجرای این طرح با بیمه ها مکاتبه 
کرده ایم و جلسات متعددی با نمایندگان وزارت رفاه 
دیدار و گفتگو داشتیم و آن را به مرحله اجرایی 
نزدیک کردیم. حتی یک طرح تحقیقاتی را با سازمان 
بیمه سالمت ایرانیان به عنوان مولفه های اثرگذار تغذیه 
در سالمت جامعه شروع کردیم. در این طرح اثرات 
مثبت سرمایه گذاری در حوزه تغذیه از طریق پوشش 
بیمه ای به خوبی توضیح داده شده است. بدین معنا 
که اگر از امروز وارد بیماری های غیر واگیر مثل 
دیابت، چاقی، سرطان، قند خون شویم؛ 60 تا 80 
از  اگر  بیمار دهی را کم می کند. حتی  بار  درصد 
منظر اقتصادی هم به این موضوع نگاه کنیم، پوشش 
بیمه ای خدمات تغذیه ازجمله موضوعاتی است که 
درنهایت 8 تا 10 سال بعد می توانیم شاهد سود و 
فایده آن باشیم. اگر تا پایان سال خدمات مشاوره 
تغذیه تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، اقدام مثبت 

دیگری برای متخصصان سالمت می افتد. 
بررسی های کارشناسی در این زمینه انجام شده 
است. نمایندگان وزارت رفاه، بیمه سالمت ایرانیان و 

سازمان های تحت نظارت وزارت بهداشت درمورد 
این موضوع مجاب شده اند اما تنها مانع در اجرا، 
بدهی سازمان های بیمه گر و نبود منابع مالی است.
البته آمارها نشان می دهد کل خدمات مشاوره 
از  که در یک سال در کشور انجام می شود کمتر 
یک میلیارد تومان است. همچنین خدمات مشاوره 
تغذیه محدود به ارائه مشاوره است و نیاز به تجویز 
خدمات یا پروسیجرهای طوالنی ندارد. بنابراین رقمی 
که پوشش خدمات مشاوره تغذیه به آن نیاز دارد، 
بسیار ناچیز است.  درخواست سوم ما هم ایجاد 
محدودیت هایی برای  استفاده از دستگاه های الغر 
کننده در آرایشگاه ها و باشگاه های ورزشی است. 
درحالی که طراحان این دستگاه تاکید می کنند استفاده 
از آن زمانی اثرگذار خواهد بود که فرد در کنار استفاده 
از دستگاه باید رژیم غذایی را هم رعایت کند، این 
دستگاه در آرایشگاه ها که بر آن نظارت نمی شود، 
وجود دارد و مردم از آن استفاده می کنند. بنابراین 
تنها گروه که مجاز به ارائه این دستگاه، مطب های 
متخصصان تغذیه هستند. اگر استفاده از این دستگاه 
تحت نظارت متخصصان تغذیه انجام شود اثرگذاری 

آن هم بیشتر می شود.
 سپید: آیا در جریان تدوین طرح تحول نظام 
سالمت از شما به عنوان فعال صنفی نظرخواهی شد؟

وزارت  با  همیشه  که  خوبی  ارتباط  علی رغم 
از  تخصصی  نظر  زمینه  این  در  داشتیم،  بهداشت 

ما خواسته نشد.
سپید:اگر در جریان طرح تحول نظام سالمت از 
کارشناسان، صاحب نظران دلسوز و فعاالن صنفی  

و رسانه های مستقل نظرخواهی می شد، سرنوشت 
این طرح به اینجا می رسید؟

باشد.  اثرگذار  می توانست  قطعا  نظرخواهی 
مهم ترین انتقادی که به طرح تحول نظام سالمت 
می شود این است که اجرای این طرح درمان محور 
است و تمام بودجه ها در این بخش هزینه شده است 
اما می توانست در بخش های مراقبت های پیشگیری 

سطح اولیه و ثانویه صورت بگیرد. 
اگر از ابتدا بودجه در حوزه پیشگیری و درمان 
باهم صرف می شد، پیامدهای بهتری داشت.  چون 
بار بیماری کاهش پیدا می کرد و مسلما در دهه آینده 
اثرات مثبت آن را می دیدیم. اما این همان موضوعی 
بود که طرح تحول نظام سالمت از آن مغفول ماند. 
سپید: مدتی است که از توزیع روزنامه پزشکی 
و  دولتی  درمانی  مراکز  و  دانشگاه ها  در  سپید 
تمام سازمان های تحت نظارت وزارت بهداشت 
این  این در حالی است که  جلوگیری می کنند. 
روزنامه تنها رسانه مستقل در حوزه سالمت است. 
نظر شما در خصوص برخورد وزارت بهداشت 
با رسانه های مستقل فعال در این حوزه چیست؟
برخورد  این  خاطر  به  بهداشت  وزارت  برای 
غیرحرفه ای که با روزنامه سپید کرد، بسیار متاسفیم. 
می توانست از این پتانسیل عظیمی که روزنامه سپید 
ایجاد کرده درجهت رفع مشکالت خود استفاده کند 
اما ازآنجاکه وزیر و برخی مدیرانش تحمل شنیدن 
صدای منتقد را ندارند، با ممانعت از توزیع روزنامه 
سپید در دانشگاه ها و بیمارستان ها، راه حل را پاک 

کردن صورت مسئله دانستند.

ممانعت از توزیع روزنامه سپیددر دانشگاه ها و بیمارستان ها، پاک کردن صورت مسئله است

5
شماره 948  24 آذر 1395

نظامپزشکی

نظامپرستاری

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران از برگزاری همایشی 
رضا  داد.  خبر  فرصت ها«  و  پزشکی، چالش ها  »نظام  عنوان   با 
الری پور گفت: »ازجمله محورهای این همایش می توان به اخالق 
و تعهد حرفه ای، مبانی ارتباط پزشک و بیمار، مهارت های ارتباطی 
پزشک و بیمار، اخالق پزشکی؛ جوانب و حاشیه ها، حدود و ثغور 
حرف پزشکی اشاره کرد.« او با تاکید بر اینکه ازجمله وظایف 
سازمان این است که از درآمد خود برای پزشکان برنامه هایی 
از این دست برگزار کند، افزود: »همزمان با این برنامه جشنواره 
فرهنگی هنری برای خانواده ها و اعضای سازمان نظام پزشکی 
برگزار می شود.« الری پور ادامه داد: »این همایش از 25 تا 27 
آذرماه در برج میالد برگزار می شود. تمام شاغلین و فعاالن حرف 
پزشکی می توانند در آن شرکت کنند و حضور در این همایش 
رایگان است و 18 امتیاز بازآموزی دارد.« مدیر روابط عمومی 
سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: »وزیر بهداشت، وزیر دادگستری، 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس مجمع انجمن ها ازجمله 

مهم ترین مهمانان این همایش هستند.«

این  پزشکی،  نظام  سازمان  جایگاه  به  توجه  با  او  گفته  به 
نهاد می تواند در موضوعاتی نظیر تاسیس رشته های بین رشته ای، 
بهبود فضای آموزش، ارتقای اخالق حرفه ای، تصحیح سیستم 
به  بالینی  و  حرفه ای  و صالحیت  پزشکی  آموزش  آزمون های 
وزارت بهداشت کمک می کند که برگزاری همایش هایی از این 

دست هم در همین راستا است.

نظام پرستاری: آینده نامعلوم بیشترین عامل استرس زا در دانشجویان 
علوم پزشکی است. این مطالعه  توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی 
در  آن  با  مقابله  شیوه های  و  استرس زا  منابع  بررسی   « عنوان  با 
دانشجویان علوم پزشکی« دارای 250 دانشجوی پرستاری، مامایی 
اجرای  زمان  در  که  بودند  ایرانشهر  شهر  پزشکی  فوریت های  و 
به  و  تحصیل  به  مشغول   )1389 خرداد  تا  )اردیبهشت  پژوهش 

روش تمام شماری انتخاب شدند.
آمار توصیفی نشان داد بیشترین عامل استرس زا، آینده نامعلوم 
در  13/6درصد دانشجویان بود. مهم ترین سیستم حمایتی، خانواده 
)89/2 درصد( بوده و شایع ترین شیوه ی مقابله با استرس، راه های 
مقابله هیجان مدار با میانگین نمره 9/42± 47/11 )درحد خوب( 
در برابر راه های مشکل مدار با میانگین نمره 6/81± 31/39)درحد 
ضعیف( بوده است. با توجه به وجود عوامل استرس زای متعدد 
در زندگی و محیط آموزشی دانشجویان، باید خدمات مشاوره ای 

موجود در سطح دانشگاه 
و شهر را به آنها معرفی 
کالس های  و  نموده 
آموزِش روش های سالِم 
مبارزه با استرس را برگزار 
کرد تا شاید بتوان از اثرات 
مخرب جسمی و روانی 
استرس بر این قشر کارآمد 

جلوگیری کرد.

25 آذر، آغاز همایش نظام پزشکی، 
چالش ها و فرصت ها 

نگرانی از آینده شغلی عامل استرس 
در دانشجویان پرستاری
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سپید: هر چند در بررسی صورت های مالی شرکت های داروسازی کمتر 
شرکتی را می یابید که دارایی های مشهود آن قابل محاسبه تفکیکی باشد 
و بتوان مبنای محاسبه را دریافت، اما موضوع مورد بررسی این یادداشت 
وجه دیگر دارایی های یک سازمان یعنی، دارایی های نامشهود و سهم 
ارزش برند در سبد دارایی های نامشهود شرکت های داروسازی است. 

از نظر حسابداري، دارایی ها را می توان کاًل به دو گروه مشهود و 
نامشهود تقسیم کرد. دارایی های مشهود و دارایی های نامشهود . دارایی هایی 
که شکل فیزیکی دارند، دارایی مشهود گفته می شوند. دارایی های مشهود 
شامل دارایی های ثابت نظیر ماشین آالت، ساختمان ها و زمین و دارایی های 

جاری همچون فهرست موجودی کاال می شود.
دارایی نامشهود، )Intangible asset( به یک دارایی غیر پولی و فاقد 
ماهیت عینی اطالق می شود، که به منظور استفاده در تولید، یا عرضه کاالها 
یا خدمات، اجاره به دیگران، یا برای مقاصد اداری، توسط واحد تجاری 
کسب و  نگهداری می شود. از جمله دارایی های نامشهود می توان به حق 
اختراع، حق تالیف، حق امتیاز و عالئم تجاری یا ارزش برندها اشاره کرد. 
برخی صاحب نظران تاکید دارند که دارایی های نامشهود از جمله 
حق اختراع، دانش طراحی، تولید، تحویل و خدمات مشتری و ... زمانی 
اهمیت می یابند که بتوانند ارزش اضافه برای دارایی های مشهود تولید 
کنند. در غیر این صورت ارزش بالقوه درک نخواهد شد. به عبارت دیگر 
ارزش دارایی های نامشهود زمانی شکل می گیرد که به طور مؤثری با سایر 
دارایی ها ترکیب می شوند. برای مثال کیفیت آموزش زمانی باال می رود 
که کارکنان به داده های مناسب و به موقع دسترسی داشته باشند. همچنین 
ارزش برند وقتی قابل توجه می شود که بتواند بین قیمت تمام شده کاال 
و قیمت فروش تفاوت قابل مالحظه ای نسبت به رقبا ایجاد کند. ارزش 
حداکثری نیز زمانی ایجاد می شود که تمام دارایی های نامشهود سازمان 
با یکدیگر و با دارایی های مشهود و استراتژی های سازمان همسو شوند.
آنچه مورد بحث این یادداشت است، ارزش برند به عنوان بخشی از 
دارایی های نامشهود است که جای آن به خصوص در ترازنامه های مالی 

شرکت های دارویی خالی است. 
برای فهم بهتر موضوع ابتدا به تعریف واژه برند می پردازیم.  "برند" 
مجموعه گره های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت های 
مرتبط با شرکت است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده است.  بر این مبنا 
"ارزش ویژه برند" به تعبیر آکر )از متفکران بزرگ حوزه برند( مجموعه ای 
از دارایی های برند و تعهدات مربوط به آن که به ارزش فراهم شده برای 
محصول یا خدمت برای شرکت و یا مشتریان آن شرکت اضافه می شود. 
در تعریفی دیگر، ارزش برند ارزش افزوده ای ست که برند مفروض به 

یک محصول اعطا می کند. 
در فهم شناخت اهمیت ارزش ویژه برندها در دنیای جدید کسب وکار 
به دو آمار اشاره می شود. اول اینکه، بررسی های انجام شده در سال 2007 
نشان داد که ارزش برندها در 8 کشور صنعتی دنیا بیش از تولید ناخالص 
داخلی آنها بوده است. دوم اینکه طبق محاسبات انجام شده، در بین 500 
شرکت برتر دنیا ارزش برند 80 درصد ارزش کل دارایي شرکت است. 
یعني کلیه اموال و زمین و کارخانجات و شبکه توزیع و محصوالت تنها 
20 درصد ارزش یک شرکت اند. به عبارتی دارایی های نامشهود 4 برابر 

دارایی های مشهود ارزش گذاری شده اند. 
اما آنچه بهانه ای برای نگارش این یادداشت شد، جای خالی ارزش 
دارایی های نامشهود و به ویژه ارزش ویژه برند در صورت های مالی منتشره 
از شرکت های داروسازی است. در حالی که همان طور که اشاره شد، این 
مورد در شرکت های بزرگ دنیا ارزشی چند برابر نسبت به دارایی های 

مشهود در شرکت های بزرگ دارد. 
هر چند در سایر صنایع ایرانی نیز ارزش برند چندان مورد توجه قرار 
نمی گیرد اما از شرکت های دارویی انتظار می رود که با توجه به حضور  
پرشتاب برندهای خارجی در عرصه دارویی کشور توجه ویژه ای به مقوله 
برند سازی و ایجاد ارزش افزوده از طریق خلق ارزش برند داشته باشند. 
تا چه حد در شرکت های داروسازی ما به مقوله برند سازی توجه 
می شود؟ آیا مدیران بازاریابی شرکت ها به دانش و ابزارهای آن مسلط 
هستند؟ معدود شرکت های داروسازی که وارد این عرصه شده اند، اثربخشی 
فعالیت های خود را چگونه اندازه گیری می کنند؟ این سواالت در مورد 
سایر فاکتورهای دارایی های نامشهود مانند دانش فنی، حق اختراع و ... 

نیز قابل طرح است.

دارایی های نامشهود و نقش آن در 
جایگاه برند صنعت داروسازی

گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  مخدر  مواد  و  دارو  بر  نظارت  مدیرکل  ایفدانا: 
»واردات محصول نهایی چینی نداشته ایم.«

اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و 
دارو در پاسخ به این سوال که در رابطه با داروهای بیهوشی چینی آیا مردم 
سازمان  مجوز  داروها  این  آیا  و  باشند  داشته  اعتماد  آن  به  نسبت  می توانند 
غذا و دارو را  اخذ کرده اند؟ اظهار کرد: »تا به امروز هیچ داروی چینی ای از 

سازمان غذا و دارو  مجوز ورود اخذ نکرده  است.«
وی افزود: »در توضیح بیشتر باید عرض کنم که در این مورد اینکه صرفا 
مواد اولیه داروها از این کشور تهیه می شود که اصوال حدود 90درصد مواد 

اولیه داروهای کل جهان را کشورهای هند و چین تامین می کنند.«
عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: »از این رو چینی بودن داروها فقط در 
بخش مواد اولیه صحت دارد و تاکنون هیچ گونه واردات  محصول نهایی از 

چین نداشته ایم.«

ایسنا: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »درباره شماره سری ساخت پنی سیلینی که گفته می شد منجر به فوت بیمار شده، بررسی ها نشان 
داده شد که آن دارو مشکلی نداشته است.«

رسول دیناروند درباره آخرین وضعیت بررسی داروی پنی سیلین که گفته می شد منجر به فوت یک نفر در کاشان شده است، گفت: 
»طبق آخرین اطالعی که درباره آن شماره سری ساخت داروی پنی سیلین دادند، مشخص شد که دارو مشکلی ندارد و حال باید ببینیم که 

علت فوت بیمار چه بوده است.«
او با تاکید بر اینکه داروی پنی سیلین مذکور مشکلی نداشته، گفت: »درباره مرگ و میر بیماران 
با دارو، همواره مشکل از داروها نیست، بلکه گاهی اوقات مسائل زمینه ای و حاشیه ای وجود 
دارد و ممکن است مسائل دیگری در فوت بیمار دخیل باشد. بنابراین نمی توانیم بالفاصله 
نتیجه گیری کنیم که دارو دچار مشکل بوده است. به عنوان مثال در همین داروی پنی سیلین 

مشخص شد که دارو مشکلی نداشته است.«
تزریق  از  اجتناب مراکز درمانی  بر  مبنی  اخبار  دارو درباره برخی  رییس سازمان غذا و 
فکر  و  کنند  اجتناب  پنی سیلین  تزریق  از  درمانی  مراکز  که  نشنیده ام  »من  گفت:  پنی سیلین 

نمی کنم چنین خبری صحت داشته باشد.«

ایسنا: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از اصالح استاندارد روغن های خوراکی و کاهش 
اسید چرب ترانس و اشباع در آنها خبر داد.

زهرا عبداللهی در خصوص کیفیت روغن های خوراکی گفت: »با 
اقداماتی که در سال های اخیر در شورای سیاست گذاری بهبود کیفیت 
روغن انجام شده، استانداردهای روغن در کشور بازنگری شده است؛ 
یعنی استاندارد اسید چرب ترانس که حدود پنج درصد بود، بعد از 
این تغییرات به زیر دو درصد رسیده است. حتی امروز روغن هایی 

در بازار داریم که اسید چرب ترانس آنها صفر است.«
او افزود: »همچنین استانداردهای اسیدهای چرب اشباع نیز اصالح 
شده است؛ به طوری در روغن های مخصوص قنادی ها قبال حدود 
20 تا 30 درصد اسید چرب ترانس و 50 درصد اسید چرب اشباع 
درصد   10 زیر  به  ترانس  چرب  اسید  بازنگری،  از  بعد  که  داشت 

کاهش پیدا کرده است.«

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: »مردم باید از روغن های مایع استفاده کنند. 
همچنین این موضوع نیز در اولویت ما قرار گرفته است که روغن جامد باید حذف شود. با اقدامات سازمان 
غذا و دارو، حتی تولید این روغن طی یکی دو سال آینده متوقف می شود؛ چرا 
که روغن جامد و نیمه جامد، اسید چرب ترانس و اشباع باالیی دارند و باید 

روغن مایع جایگزین آنها شود.«
به گفته عبداللهی، در 10 سال گذشته الگوی مصرف روغن در میان مردم 
بسیار متفاوت شده است و در حال حاضر حدود 52 درصد مردم از روغن مایع 
و 48 درصد از روغن جامد و نیمه جامد استفاده می کنند؛ در حالی که این رقم 

در سال 80 حدود 90 درصد بود.
او بیان کرد: »روغن های حیوانی نیز حاوی اسید چرب اشباع باالیی هستند و 
باعث تنگی عروق و بیماری های قلبی می شوند. گاهی برخی از آنها مجوز تولید 
نیز ندارند. به همین دلیل توصیه می کنیم از روغن هایی با منبع گیاهی مثل ذرت، 

آفتابگردان و سویا که اسید چرب ترانس کمتر از دو درصد دارند، استفاده شود.«

اقدام برای توقف تولید روغن جامد

پنی سیلین نقشی در مرگ بیمار نداشتواردات محصول نهایی چینی نداشته ایم

  ویدا ربانی
 

سپید:زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت به نقل از سازمان فائو ناامنی غذایی 
در ایران را کمتر از پنج درصد اعالم کرده است. 
به گفته وی این درصد به معنای این است که ما 
کشوری نیستیم که قحطی و گرسنگی داشته باشیم. 
اما ربابه شیخ االسالم، متخصص اپیدمیولوژی تغذیه 
معتقد است این آمار نمی تواند کاماًل صحیح باشد. 
به گفته وی در جامعه ای که  بیش از 70 درصد 
جمعیت آن کمبود کلسیم دارند، ناامنی غذایی قطعًا 
بیش از 5 درصد است. در ادامه گفت وگوی »سپید« 
با این متخصص اپیدمیولوژی تغذیه را درباره امنیت 

غذایی می خوانید.
می شود  تعریف  چگونه  غذایی  سپید:امنیت 
و جایگاه ایران را از دیدگاه این تعریف چگونه 

ارزیابی می کنید؟
دسترسی همه افراد به غذای سالم و کافی برای 
داشتن یک زندگی فعال را امنیت غذایی می گویند. در 
حقیقت دسترسی افراد جامعه باید همیشگی و در همه 
ایام باشد. برای اینکه در کشور امنیت غذایی داشته 
باشیم مهم ترین مسئله ای که باید موردتوجه قرار بگیرد 
این است که مردم غذا را بشناسند، همچنین نیاز بدن 
خود را بشناسند و هم پول داشته باشند تا غذایی را 
که بر اساس آگاهی نیاز دارند تهیه کنند. غذا هم باید 

در دسترس هم باشد.
در امنیت غذایی اولین مسئله دسترسی است. این 
دسترسی می تواند اقتصادی یا فیزیکی باشد. یعنی غذا 
هم باید موجود باشد و هم فرد قدرت خرید آن را داشته 

باشد. آگاهی های تغذیه ای مانند چتری است که باید 
روی سر مصرف کننده وجود داشته باشد تا حداقل هایی 
را درباره تغذیه بدانند. انتخاب غذا بسیار مهم است. به 
همین دلیل است که در همه دنیا افرادی کارشناس تغذیه 
هستند و افراد جامعه به ویژه در مدارس، مهدکودک ها 
و مربیان آنها، بوفه های مدارس و...توضیحات الزم 
را ارائه می کنند. برای مثال غذاهایی که نارنجی رنگ 
هستند بتاکاروتن دارند که پیش نیاز ساخت ویتامین 
A در بدن است. بنابراین افرادی که چگونگی تغذیه 
صحیح را آموزش می دهند نقش مهمی در سالمت 

بنیادی جامعه دارند. 
سپید: یعنی انتخاب درست غذا را هم جزئی از 

امنیت غذایی یک جامعه می دانید؟
اگر در انتخاب انواع غذا به درستی عمل نکرده و 
تنوع غذایی را رعایت نکنیم نمی توانیم بگوییم امنیت 
غذایی داریم. در جامعه ای که 70 الی 80 درصد جامعه 
دریافت کلسیم کافی ندارند، چطور خانم دکتر عبدالهی 
می گویند ما تنها پنج درصد ناامنی غذایی داریم؟ وقتی که 
ما می دانیم همه مردم ما باید کپسول ویتامین D مصرف 
کنند. در کشور هیچ یک از غذاها برای مثال روغن را 
با ویتامین D غنی نکرده ایم. این برنامه ای بود که در 
سال 1383 داشتیم چون کمبود ویتامین D در کشور 
وجود دارد. نمی توان این کمبود ویتامین D را با کپسول 
و آمپول جبران کرد چون کپسول و آمپول برای درمان 
است و نه برای پیشگیری. ما باید بخشی از ویتامین 
D موردنیاز جامعه را به بدن مردم برسانیم، مانند ید.

من از رقم پنج درصد ناامنی غذایی که اعالم شده 
است تعجب می کنم. وقتی صحبت از امنیت غذایی 
جامعه می شود اوالً باید در سطح کل کشور بررسی شود 

به این معنی که ما در کل کشور امنیت غذایی داریم؟ 
وزارت کشاورزی با توجه به میزان تولید محصوالت 
کشاورزی و تخمینی که می زند می گوید ما به اندازه 
جمعیت کشور کالری و انرژی کافی را داریم. یعنی 
به اندازه کافی  مواد غذایی و محصوالت کشاورزی 
تولید و یا وارد کشور می شود. آما آیا توزیع آن نیز 
به درستی انجام می شود؟ آیا در مناطق محروم جنوبی 
کشور درصورتی که میوه وجود داشته باشد مردم آن 
را می خرند؟ اگر مردم در آن منطقه نتوانند میوه را 

خریداری کنند امنیت غذایی نیز وجود ندارد. 
وجود  کافی  به اندازه  غذایی  مواد  یعنی  سپید: 

دارد اما به درستی توزیع نمی شود؟
یکی از مشکالتی که در کشور وجود دارد و هیچ کس 
هم به آن توجه نمی کند زنجیره توزیع مواد غذایی 
است. یک زنجیره توزیع کامل مواد غذایی وجود دارد 
که گروهی بزرگ بر آن نظارت می کنند که ماده غذایی 
در اقصی نقاط کشور در اختیار مردم قرار بگیرد. اما 
درجاهایی که توان مالی مردم پایین است، مواد غذایی 
خریده نمی شود و درنتیجه نیز مغازه دارد دیگر مواد 
غذایی که مردم توان خرید آن را ندارد برای فروش 
ارائه نمی کند. درنتیجه به تدریج و بدون اینکه کسی 
متوجه باشد این مواد غذایی از سفره خانواده ها حذف 
می شود. به همین دلیل هم در شبکه های بهداشتی درمانی 
باید سیستمی وجود داشته باشد که این سیستم بررسی 
کند که توزیع غذا در کشور  در همه جا وجود دارد. به 
این سیستم »primary health care« یا مراقبت های 

همه جانبه اولیه برای سالمت گفته می شود.
گروه های غذایی اغلب باید در وعده های غذایی 
موجود باشند. درصورتی که تمامی مواد موجود در هرم 

غذایی در سفره وجودا داشته باشد می توانیم یک وعده 
غذایی متعادل داشته باشیم که سلول های ما را تغذیه 
کند. اصل امنیت غذایی متوجه این مسئله است که 
غذایی که تولید می شود و...درنهایت سلول های مردم 
را تغذیه کند. اگر سلول ها به درستی تغذیه شود بیماری 
حادث نمی شود. علت اینکه بیماری حادث می شود 
این است که ما غذا و تنوع غذایی را نمی شناسیم.  ما 
میزان مصرف غذا را نمی دانیم. این ها مسائلی است که 
باید آموزش داده شود و نه یک بار بلکه باید به صورت 

مداوم آموزش داده شود.
سپید: عدم آموزش تغذیه صحیح می تواند به چه 

مشکالتی منجر شود؟
مانند شرایط حال حاضر  را  تغذیه  آموزش  اگر 
بیماری های  به  مردم  که  است  واضح  کنیم،  حذف 
مختلف دچار می شود. مشخص است که بودجه های 
کالنی در بیمارستان ها باید هزینه درمان شود، هزینه 
دیابت، قطع پا، بیماری های قلبی، سکته مغزی و...
شود. علت هزینه های کالن درمان در کشور به این علت 
است که به پیشگیری اهمیت نمی دهیم. ما به مهم ترین 
نمی دهیم  اهمیت  است  تغذیه  که  زیربنای سالمت 
هستیم.  آن  عواقب  شاهد  نیز  حاضر  حال  در  و 
و  اشتغال  ایجاد  برای  فودها،  به فست  دادن  مجوز 
بیماری. یعنی با دست خودمان مردم را به درون چاه 
الی 20 سال گذشته مغازه های  می اندازیم. طی 10 
فروشگاه به  داشته اند  وجود  کشور  در  که   مختلفی 
 فست فود تبدیل شده اند. ما ریشه بیماری ها را به وجود 
می آوریم. کم کردن مصرف شکر و نمک 130 سال 
است که در دنیا موردتوجه قرارگرفته درحالی که در 

کشور ما تنها چند سال است که به آن توجه شده است.

ربابه شیخ االسالم در گفت وگو با »سپید« مطرح کرد

زنجیره غذایی در کشور 
تأمین کننده امنیت غذایی نیست
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ازدواج کودکان، موضوعی تلخ و  سپید:مسئله 
نگران کننده است که سال های زیادی است فعاالن 
اجتماعی و فعاالن حقوق کودک، برای حل آن تالش 
می کنند. تعداد زیادی از ازدواج هایی که در سنین 
کودکی رخ می دهند، به هیچ عنوان ثبت نمی شوند و 
به همین دلیل کودکان حاصل از این ازدواج ها فاقد 
شناسنامه بوده و درنهایت به جمعیت پنهان کشور 
اضافه می شوند. این در حالی است که هرچند در 
حاشیه شهرها ازدواج در سن پایین رواج دارد اما از 
طرفی در متن شهر و به ویژه در مناطق مرفه نشین 
سن ازدواج رو به افزایش بوده و باالتر می رود. بر 
اساس ماده 1041 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل 
از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 
رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی 
به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه است. 
ارزش های سنتی و مذهبی در راستای حفظ آبرو و 
شرف خانوادگی در زمینه فرهنگی در راستای سیستم 
پدرساالری از عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان در ایران 
محسوب می شود. آسیب های اجتماعی خانواده از 
جمله فقر، محرومیت از تحصیل، اعتیاد و مهاجرت در 
راستای کاهش بار اقتصادی و تأمین هزینه های ناشی از 
اعتیاد خانواده از دیگر عوامل ازدواج زودرس کودکان 
در ایران محسوب می شود. با وجود همه فعالیت هایی 
که در این سال ها برای رفع مشکل ازدواج کودکان 
انجام شده است اما هنوز ضعف قانونی در این زمینه 
باعث می شود تا کودکان زیادی بدون اینکه به بلوغ 
فکری یا حتی جسمی برسند، ازدواج کنند. در ادامه 
پیگیری ها برای رفع مشکل ازدواج کودکان، آیت اهلل 
مکارم شیرازی در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی 
مجلس و در پاسخ به استفتاء عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
فتوایی درباره ازدواج دختران در سنین پایین صادر کرد.
فاطمه ذوالقدر در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون 
فرهنگی مجلس با آیت اهلل مکارم شیرازی، درباره 

ازدواج دختران در سنین پایین سؤال کرد و گفت:  
»در حال حاضر طبق قانون ازدواج دختران از سن 
13 سال به باال امکان پذیر است. تبصره ای در قانون 
وجود دارد که با اذن ولی امکان ازدواج دختران زیر 
 13 سال هم وجود دارد؛ این در حالی است که ما 
42 هزار ازدواج زیر سن 13 سال داریم و این مشکالت 
زیادی را ایجاد می کند.« آیت اهلل مکارم شیرازی در 
پاسخ به استفتای عضو کمیسیون فرهنگی گفت:  »من 
ازنظر فتوا این اجازه را نداده و نمی دهم. ممکن است 
در گذشته چنین چیزی جایز بوده، اما اکنون به خاطر 
مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد 
و قدرت تصمیم گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج 
ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می دهم.«

جدیدترین آمار از ازدواج کودکان 
در ایران

آمارها نشان می دهند که ازدواج کودکان به وضعیت 
قرمز رسیده است. به نظر می آید که زمان آن رسیده که 
مسئوالن دست به دست هم بدهند و این معضل کهنه 
و قدیمی را یک بار برای همیشه در کشور حل کنند. 
زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودکان که چند 
روز قبل برگزار شد، با اشاره به پژوهشی که جمعیت 
امداد دانشجویی امام علی )ع( درباره عوامل و پیامدهای 
ازدواج کودکان انجام داده است، گفت: »این پژوهش 
در استان های قم، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
تهران، بوشهر، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 
گلستان، مازندران، ایالم، اصفهان، هرمزگان، البرز، 
کرمانشاه، کرمان، زنجان و همدان انجام شده است 
 و موارد موردمطالعه در آن زنان و مردان کمتر از 
35 سالی که قبل از 18 سالگی ازدواج کرده اند، بودند.«
او درباره آمار و ارقام ازدواج کودکان در ایران هم 
گفت: »17 درصد ازدواج دختران در ایران پیش از 
رسیدن به 18 سالگی بوده و طبق تازه ترین آمار ثبت شده 

در سازمان ثبت احوال کشور بر اساس آمار 9 ماهه 
اول سازمان ثبت احوال ایران در سال 94 اعالم شد که 
بیش از 5 درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده اند 
کمتر از 15 سال سن داشته یعنی 28 هزار و 242 نفر 
قبل از رسیدن به 15 سالگی ازدواج کرده اند و بیش 
از 204 هزار ازدواج دختران در سنین 15 تا 19 سال 
 در این دوره از سال ثبت شده است.« کهرام ادامه داد: 
»بر اساس آمار رسمی ثبت شده بیشترین آمار ازدواج 
و طالق کودکان در استان های سیستان و بلوچستان، 
خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، 

فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران است.«
پراکندگی  درباره  کودک  ازدواج  سمینار  دبیر 
 قومیتی ازدواج کودک در ایران هم گفت: »این مسئله 
 15 درصد در میان اقوام ترک، 4/5 درصد در اقوام کرد، 
 3/8 درصد در اقوام لر، 15 درصد فارس، 4/5 درصد لک، 
8/5 درصد بلوچ، 8 درصد عرب، 2/5 درصد سیستانی، 
4/7 درصد هزاره، 8 درصد پشتو، 10 درصد تاجیک،  
12 درصد مازنی، 2/5 درصد ازبک، 0.5 درصد گیلک 

و 0/5 درصد در میان سایر اقوام پراکندگی دارد.«
کهرام در خصوص شیوع جنسیتی ازدواج کودک 
 در ایران اعالم کرد که فراوانی ازدواج کودک در ایران 
35 درصد در میان مردان و 65 درصد در میان زنان 
میزان سواد هم 37/5 درصد آن ها  ازنظر  است و 
بی سواد، 37/5 درصد کمتر از سیکل، 22 درصد کمتر 
 از دیپلم و 3 درصد باالتر از دیپلم هستند. به گفته او 
69/5 درصد آن ها میزان درآمد ماهیانه شان در صورت 
شاغل بودن کمتر از 500 هزار تومان، 27 درصد بین 
500 تا یک میلیون تومان و 3/5 درصد بیش از یک میلیون 
تومان است. دبیر سمینار ازدواج کودک درباره تأهل 
آن ها هم گفت: »82 درصد این افراد همچنان متأهل، 
 5 درصد مطلقه، 5 درصد دارای همسر فوت شده، 
4 درصد همسر رها کرده، 2 درصد همسر ازکارافتاده 

و 2 درصد همسران زندانی هستند.«

او با اشاره به سن ازدواج در این افراد ادامه داد: 
 »25/5 درصد بین 11 تا 13 سال، 55 درصد بین 
 14 تا 16 سال، 18 درصد بین 17 تا 18 سال و 

2 درصد کمتر از 10 سالگی ازدواج کرده اند.«
دبیر سمینار ازدواج کودک در خصوص وضعیت 
اعتیاد در میان آن ها هم گفت: »78 درصد این افراد 
و  معتاد  مادر  دارای  درصد  معتاد، 16  پدر   دارای 

6 درصد دارای والدین معتاد بوده اند.«
علت  به  افراد  این  درصد   68 کهرام،  گفته  به 
 سنت های قومی، 2 درصد به علت اعتیاد، 9 درصد فقر، 
17 درصد عالقه و 11 درصد بنا به سایر علل مجبور 

به ازدواج در کودکی شده اند.
دبیر سمینار ازدواج کودک درباره رضایت این 
افراد از سن ازدواجشان گفت: »40 درصد این افراد 
اصال از سن ازدواج خود راضی نبودند، 11 درصد 
 خیلی کم، 12 درصد کم، 13 درصد تا حدودی،

 17 درصد زیاد و 7 درصد خیلی زیاد از ازدواجشان 
در سن کودکی راضی هستند.« کهرام با اشاره به 
سابقه سقط جنین در این افراد ادامه داد: »80 درصد 
نداشته و 20 درصد هم  مکرر  آن ها سابقه سقط 
سابقه سقط داشتند؛ همچنین آنکه 56 درصد از این 
 افراد از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده کرده و 
44 درصدشان هم از این وسایل استفاده نکرده اند؛ 
عالوه بر آن 11 درصد از این افراد ازدواج قبل از بلوغ 
داشته، 74 درصد ازدواج بعد از بلوغ و 15 درصد 

ازدواج هم زمان با بلوغ را تجربه کرده اند.«
او درباره میزان تجربه خشونت های خانگی در 
این افراد هم گفت: »47 درصد این افراد دارای تجربه 
کوفتگی، 21 درصد جراحت، 53 درصد شکستگی 
و 3 درصد نقص عضو شدند؛ این در حالی است 
که 5 درصد از آن ها اختالف سنی 15 تا 40 سال، 
10 درصد اختالف سنی 10 تا 15 سال و 85 درصد 

اختالف سنی کمتر از 10 سال را تجربه کرده اند.«

فتوای آیت اهلل مکارم شیرازی درباره ازدواج دختران در سنین پایین 

ازدواج دختران 
نابالغ،

 باطل  است

اداره  رئیس  بازگیر،  محمدحسین    
محیط زیست شهر تهران گفت : » آموزش 
گروه های  و  مجموعه  برای  محیط زیست 
همکاری  با  مشارکتی  به صورت  خاص 
حال  در  آموزش وپرورش  مجموعه های 
پیگیری است. در شهر تهران تفاهم نامه ای با 
اداره کل آموزش وپرورش بسته ایم که بر مبنای 
آن برنامه های زیست محیطی در مدارس شهر 
تهران را با همکاری یکدیگر پیگیری می کنیم.«
 علی صابری، عضو کمیسیون حقوقی 
شورای شهر تهران گفت: » شورای شهر در 
موضوع برگزاری موضوع آزمون استخدامی 
دخالتی نمی کند اما پیشنهاد می شود شهرداری 
درصدی از استخدامات خود را به معلوالن 
اختصاص دهد. من به نمایندگی از جامعه 
انسانی شهرداری  منابع  معاون  از  معلوالن 
می خواهم سهمیه 3 درصدی معلوالن را در 

این آزمون لحاظ کند.«
پلیس  رئیس  مهماندار،  محمدرضا    
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت:» در 
بسیاری از مناطق بزرگ تهران شامل مناطق 
1، 2، 3، 6 و 12 در صبح و بعدازظهر حجم 
ترافیک 25 درصد بیشتر از ظرفیت معابر 
دیگر مناطق است. صبح ها و بعدازظهرها 
معابر تهران در تسخیر خودروها قرار دارد. 
وقتی حجم ترافیک تهران اشباع شده است، 
زمانبندی یکی از مهمترین راهکارهاست. 
دوربین های طرح زوج و فرد و دوربین های 
سطح شهر، معاینه فنی را به صورت سیستمی 
کنترل می کنند یعنی عالوه بر کنترل نیروهای 
پلیس، این دوربین ها نیز به طور سیستماتیک 
کنترل معاینه فنی را انجام می دهند که تاکنون 
و  برخورد  دستگاه  هزار   600 از  بیش  با 
جریمه شده اند که تعدادی از این دستگاه ها 

تکراری هستند.«
  علی صالحی، مسئول روابط عمومی 
دادستانی کل کشور گفت: »در حضور دونفری 
اطراف روستای  که مدعی وجود گنج در 
فاروق بودند محل هایی که موردادعای آن ها 
بود حفاری شد و هیچ چیزی کشف نشد. 
این حفاری ها با حضور برخی از اعضای 
شورای تأمین انجام شد، اما چیزی کشف 
نشد و افراد دستگیرشده در تناقض گویی های 
آشکار طی دو مرحله دو محل مختلف و 
اعالم  گنج  را محل وجود  از هم  بافاصله 

کردند که البته کامال بی اساس بود.«
  احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران 
و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت: » با 
قوانینی که اکنون وجود دارد این امکان هست 
که دو استان دیگر در کنار تهران تشکیل شده 
و ساکنان جنوب شرق و همچنین جنوب 
غرب پایتخت درخواست تبدیل شدن به شهری 
جدید را ارائه کنند. اگر به مقوله حریم شهر 
تهران توجه نشود در آینده با پدیده گمنامی 
شهرها و مشکالت اجتماعی و فرهنگی آن ها 

مواجه خواهیم شد.«

گزارش خبری خبر

 
 فضاي مجازي؛ سنگ ها، گنجشک ها

  بابك خطي، طبیب كودكان
پیشرفت فناوری امکان ثبت تصاویر و لحظه ها را با ساده ترین روش ها فراهم 
کرده و از سویي فضاي مجازي هم با امکانات جذاب و وسیع خود انتشار آن ها 
را به آسانی امکان پذیر کرده است. این تسهیالت شرایط مساعدي براي ارتباط 
بهتر بین افراد ایجاد می کند و برای به اشتراک گذاشتن موقعیت ها با اطرافیان و 
میانبر زدن فاصله ها خدمات شایاني ارائه داده است. اما عدم وجود ضوابط روشن 
و آموزش های اولیه در مورداستفاده از این فناوری ها باعث شده است که افراط  
و تفریط هایی در این زمینه وجود داشته باشد. به راستی در مورد گرفتن عکس و 
فیلم از افراد و سوژه ها و نشر آن چه محدودیت هایی وجود دارد؟ این یادداشت 
این مسئله را در مورد کودکان به طور خاص بررسي می کند که این روزها شاهد 
پخش فیلم ها و عکس های مختلف از آنان در فضاي مجازي هستیم که در مدت 

کوتاهي و در سطوح وسیع منتشر و دست به دست می شود.
سؤال این است که در چه مواردي اجازه انجام این کار است و چه وقتي اجازه 

اشتراک این موارد با دیگران وجود دارد؟ براي ورود به بحث در ابتدا باید ببینیم 
تعریف کودک چیست؛ طبق ماده اول کنوانسیون جهاني حقوق کودکان، تمام 
افرادي که زیر هجده سال تمام سن دارند کودک محسوب مي شوند. باید بدانیم 
هرگونه اقدام ازجمله برداشتن تصویر از کودکان منوط به اجازه از خود آنان و 
والدینشان است. هر نوع مخالفت در این دو سطح منع اساسي براي این اقدام 
است. ضمن اینکه نشر این تصویر و بُعد این انتشار هم نیازمند اجازه جداگانه 
است. ماده شانزدهم کنوانسیون جهاني حقوق کودکان واضحا ابراز مي کند که 
محدوده شخصي هیچ کودکي قابل تعرض نیست و این محدوده را شامل همه 
جوانب ازجمله امور خانوادگي، مسکوني، حیثیتي و مکاتبات کودک ذکر مي کند 
و لزوم حمایت قانوني را حق کودک در این موارد مي داند. حاال مي توانیم لحظه اي 
به آسیب هاي روحي بیندیشیم که از انتشار فیلم یا تصویري از کودکان براي خنده 
یا شوخي، خوشمزگي یا افزایش مخاطب در فضاي مجازي به کودک و خانواده 
او وارد مي شود. نمونه هایي که این روزها در اطرافمان زیاد به آن برمی خوریم و 

گاهي بدون توجه به آثار مخرب آن، خودمان هم با انتشار آن ها به توسعه این 
چرخه خطرناک خوشمزگي مجازي و جذاب بودن کاذب دامن مي زنیم.

اتفاقات پر عارضه و خطرناک به همین سادگي و با همین بی توجهی های به 
ظاهر پیش پا افتاده کلید مي خورد و در کوتاه زماني مي تواند به طوفاني سهمناک در 
زندگي هایي منتهي شود که دیگر کسي را یاراي مدیریت آن نیست و طبعا نمی توان 
از مسئولیت این عواقب جبران ناپذیر به صرف نداشتن نیت سوء شانه خالي کرد.

مثالي وجود دارد که آدم ها شوخي شوخي به سمت گنجشک ها سنگ پرتاب 
می کنند و گنجشک ها جدي جدي می میرند. قسمت عمده ای از این تسلسل خطرناک 

با همین مثال ساده قابل توجیه است اما راه حل مقابله چیست؟
ازلحاظ قانوني، ماده نوزدهم کنوانسیون حقوق کودکان، حکومت های امضاکننده 
را ملزم به استفاده از همه امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي براي مقابله با 
هرگونه اقدامات سهل انگارانه در برابر کودکان مي کند. طبق بند الف ماده سی وهفت 
همین کنوانسیون هم حکومت ها مقابله نسبت به هرگونه رفتار غیرانساني با کودکان 

را تضمین کرده اند. اما صرف نظر از این موارد روشن، قانوني و اجتماعي راه چاره 
اساسي پیشگیري از وقوع چنین اقداماتي به صورت خودخواسته در سطح جامعه 
است؛ رمز موفقیت در غلبه افراد در فضاي پرکشش مجازي بر جذابیت و محبوبیت 
کاذب این گونه نشرهاست. َمثَلي قدیمي داریم که با هم بخندیم و نه به هم. به 
نظر می رسد بهتر است زماني را به اندیشیدن در مورد این سؤال صرف کنیم که 
خندیدن و خنداندن به چه قیمتي قابل قبول است و آسیب های وارده احتمالي 
چنین انتشارات بی حساب و کتابي را با قرار دادن خود و عزیزانمان به جای قربانیان 
این اقدامات، تخمین بزنیم. باید پذیرفت استفاده از فضاي مجازي یک هنراست، 
هنري که مثل نواختن ساز نیازمند آموزش و صرف زمان است و مثل سوت زدن 

امري ساده، بی نیاز به آموزش و بی حساب و کتاب نیست.
کمي صبر و تأمل بیشتر هم در زمان فشار دادن دکمه ثبت تصویر در دوربین 
و موبایل ها و هم در زمان ارسال مطلب و اشتراک آن با افراد و گروه ها نیاز 

امروز همه ماست.

بهترین هدیه
345 جلد تا کنون منتشر شده است   بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی
 در طول تاریخ طب در ایران

چاپبیستویکمتلفن سفارشات:  22887356 

دستگیری قاتل خیابان 
زرکش

مرکز  طریق  از   ،95 فروردین   17 در 
کشف  فقره  یک   110 پلیسی  فوریت های 
خیابان  در  مسکونی  مجتمع  یک  در  جسد 
زرکش به کالنتری 127 نارمک اعالم شد . 
با حضور مأمورین در محل و انجام تحقیقات 
اولیه مشخص شد، جسد متعلق به خانم جوانی 
29 ساله به نام آیدا است که جسدش در داخل 
اتاق خواب - درحالی که آثار کبودی بر روی 
شده  کشف   - بود  مشهود  کامال  گردنش 
است. کارآگاهان پلیس آگاهی در بازرسی 
از محل ارتکاب جنایت موفق به پیدا کردن 
به همسر  متعلق  با دست خط  دست نوشته ای 
متوفی به نام »رضا . الف ) 39 ساله ( شدند 
که در آن صراحتا عنوان شده بود که جنایت 
توسط او انجام شده است.  »رضا . الف« پس 
اداره  از سوی کارآگاهان  دقیق  از شناسایی 
دهم پلیس آگاهی تهران ، صراحتا به ارتکاب 
جنایت و قتل همسرش اعتراف کرد ؛ وی در 
اعترافاتش به کارآگاهان گفت :» این اواخر 
همسرم به دالیل مختلف به ویژه شغلم ، دائما 
به من ایراد و می گرفت و همین موضوع زمینه 
آغاز مشاجرات بود ؛ همسرم دائما به همراه 
دوستانش بیرون می رفت تا اینکه روز حادثه 
بر سر همین موضوع با یکدیگر درگیر شدیم؛ 
او از من خواست تا به سرکار بروم اما من به 
حرف های او گوش ندادم، داخل اتاق رفتم 
و دراز کشیدم ؛ ناگهان آیدا مقداری آب به 
روی من پاشید و مجددا خواست تا از خانه 
بیرون بروم و همین موضوع باعث ازسرگیری 
درگیری ما دو نفر شد. آیدا قصد داشت تا با 
ایجاد سروصدا از منزل خارج شود که من از 
پشت سر، او را گرفته و درحالی که گردنش 
را فشار می دادم به داخل اتاق خواب کشاندم . 
بعد از چند ثانیه متوجه شدم که دیگر صدایی 
مرگ  از  اطمینان  از  پس  ؛  نمی آید  آیدا  از 
آیدا ، دست نوشته ای نوشته و به سرعت خانه 
را ترک کردم و طی این مدت نیز با هیچ کس 
ارتباط نداشتم. پس از فرار، با هویت مجعول در 
یک رستوران در منطقه پاچنار به عنوان پیک 
موتوری مشغول به کار بودم تا اینکه توسط 

گشت آگاهی شناسایی و دستگیر شدم.«
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سپید:از خودتان برایمان بگویید. در کجا به دنیا آمدید؟
یزد، قم و کاشان جایی از ایران و این خاک به دنیا آمدم، حاال اسمش 
چه فرقی می کند؟ من در 23 خرداد سال 1310 در آباده که قسمتی 

از استان فارس است به دنیا آمدم.
سپید: در آن زمان آباده شهر بود؟

بله. شهر بود و اکنون هم شهر است.
سپید: شغل پدرتان چه بود؟

پدرم مدیردبستان بود که بعدها مدیر دبیرستان شد.
سپید:چند خواهر برادر بودید؟

9 بچه بودیم که در حال حاضر چند نفری بیشتر نماندیم
سپید:همه خواهر و برادرها درس خواندند؟

بله. تقریبا همه درس خواندند. البته آن زمان ها درس خواندن دخترها 
خیلی باب نبود ولی خواهرهای من حداقل تا کالس ششم را خواندند.
سپید:خودتان دوست داشتید درس بخوانید یا پدر و مادرتان شما 

را تشویق کردند؟
در آن زمان پدر و مادرها نقش اصلی را داشتند. هم پدرم و هم مادرم 
دوست داشتند ما درس بخوانیم و تا جایی که به یاد دارم مادرم بیشتر 
هوای درس خواندن ما را داشت. تا دبیرستان آباده بودم و بعد شیراز. 
کالس یازدهم و دوازدهم را در دبیرستان شاهپور شیراز گذراندم. یک 

سال هم در تهران بودم و از آنجا رفتم سوئیس و پزشکی خواندم.
سپید:قدیمی ترین خاطره تان از آباده را یادتان می آید؟

از خود داشتم. بچه خیلی شیطانی  برادر کوچک تر  چند خواهر و 
بودم. یادم هست که دست بزن داشتم و راه به راه بچه های کوچک تر 

از خودم را می زدم.
سپید:چه شد از آباده رفتید؟

کالس نهم و دهم در آباده نبود و من مجبور شدم به شیراز بیایم. در 
شیراز در خانه عمه ام بودم. دائم هم پسرش را که از من کوچک تر 
بود، کتک می زدم. تا جایی که عمه جان گفت بیشتر از کالس دوازده 
نمی تواند من را نگه دارد. کالس دوازدهم من را به مدرسه البرز تهران 

فرستادندکه مدرسه شبانه روزی بود.
سپید:پدر و مادرتان هر 9 خواهر و برادرهای تان را به شیراز فرستادند؟
نه خواهرهایم که زیاد عالقه ای به ادامه تحصیل نداشتند و بعد از 
کالس نهم در همان آباده ماندند. دو برادرم را هم به تهران فرستادند، 

دقیق یادم نمی آید.
سپید:چطور شد که به تهران آمدید و در دبیرستان درجه  یک تهران 

مشغول به تحصیل شدید؟
پدرم تحقیق کرد و دبیرستان البرز شبانه روزی هم بود. با دکتر بنی هاشمی 
که استاد شیمی دانشگاه شیراز بود، در یک اتاق بودیم. من تا 2 تا 
3 شب بیرون بودم و چون همه جا بسته بود، از دیوار باال می رفتم و 

یواشکی وارد خوابگاه می شدم.
سپید:تا آن وقت شب کجا می رفتید؟

با دوستانم سینما می رفتم یا باهم صحبت می کردیم. درهای مدرسه 
بعد از ساعت 9  بسته می شد. دکتر بنی هاشمی در را برایم باز می کرد. 
شیطنت هایم تا پایان کالس دوازدهم ادامه داشت. بعدازآن هم به ژنو 

در سوئیس رفتم.
سپید:چرا به سوئیس رفتید؟

دانشگاه ژنو در تهران خیلی مشهور بود و آدم های حسابی را به این 
دانشگاه می فرستادند. پدر من به دلیل اینکه چند دوست و آشنا در 

ژنو داشت، من را فرستاد تا درس بخوانم.
سپید:چرا پزشکی خواندید؟ عالقه داشتید؟

پزشکی خواندم چون رشته دیگری نمی شناختم و سراغ نداشتم.
سپید:یعنی نمی دانستید که می توانید مهندسی بخوانید؟

من از اسم مهندسی اصاًل خوشم نمی آمد. ولی خب برادرهایم مهندسی 
خواندند و حتی پسرم هم مهندس شد.

سپید:پزشکی را به خاطر اسمش شروع کردید؟
نه. برای اینکه پزشکی در ایران خیلی موردعالقه همه بود. من حتی 
منتها در  قبول شدم.  تهران هم شرکت کردم و  در کنکور دانشگاه 
تهران، برای اخالق خوبم! و شیطنت هایم کسی مرا قبول نکرد که 

من به خانه اش بروم.
سپید:بورسیه شدید یا با هزینه پدرتان رفتید؟

با هزینه پدرم بود اما با نرخ دولتی که وزارت علوم معین کرده بود.
سپید:از شیطنت های دوران دبیرستان خود، خاطره ای ماندگار و 

شیرین به یاد دارید؟
است  این  یادم می آید  که  ندارم. خاطراتی  یاد  به  چندان خاطره ای 
که زمانی که من در مدرسه البرز درس می خواندم، سینما می رفتم و 
همیشه دیر برمی گشتم و مجبور می شدم که برای اینکه وارد بشوم از 
دیوارهای مدرسه باال بروم. البته در خوابگاه اتاقم در طبقه اول بود 

و من از پنجره وارد اتاقم می شدم.
سپید:این شیطنت در دوران دانشجویی تان هم بود؟

من همیشه و هنوز هم شیطنت دارم. در دوره ای که به سوئیس رفتم با 
چند تا از شیرازی ها در خانه پیرزنی که اتاق اجاره می داد، با مرحوم 

دکتر علی فرپور در یک اتاق بودیم.
دانشکده در ژنو بسیار مرتب بود و پانسیونی برای دانشجویان در خود 
دانشگاه وجود داشت. زبان آن ها فرانسه بود و من در ایران فرانسوی 
خوانده بودم. البته قبل از اینکه بروم، 2 تا 3 ماه بازهم فرانسه خواندم. 
در آن زمان رسم نبود که در دبیرستان انگلیسی درس بدهند. در شیراز 
هم کالس زبان فرانسه می رفتم. در آنجا با دکتر احمد بنی هاشمی و 
علی فرپور اتاقی به ما دادند که من هر شب بیرون می رفتم و شب 
دیروقت که می رسیدم سنگ می زدم به شیشه تا در را باز می کردند 

و من از دیوار باال می رفتم و وارد خوابگاه می شدم.
سپید:چه زمانی به ایران برگشتید؟

بعد از گذراندن دوره پزشکی عمومی در ژنو، به لوزان برای گذراندن 
دوره تخصص جراحی رفتم.

سپید:چرا جراحی را انتخاب کردید؟

برای اینکه از چاقوکشی خوشم می آمد )می خندد( در دوران دبیرستان 
که این را می دیدم، به خودم می گفتم بروم شغلی را پیدا کنم و ببینم در 
شکم چه خبر است. در لوزان یک استاد جراحی معروفی داشتند که 
به فرانسوی به او می گفتند سگ سر. ما هم به فارسی به او می گفتیم 
سگ سر. استاد بسیار مشهوری بود. در لوزان آموزش جراحی را 
به مدت یک  آنجا دیدم و دوره جراحی عمومی که تمام شد،  در 
سال دوره جراحی تخصصی اطفال را خواندم و بعد به ایران آمدم. 
از نوروسرجری و ارتوپدی خوشم نمی آمد. ولی جراحی را دوست 
داشتم. انگشتانم خیلی تیز و فرز بود و کاًل از استایل کار جراحی 

خوشم می آمد.
سپید:حاال با این روحیه چرا رشته اطفال را انتخاب کردید؟

چون از اطفال بیشتر خوشم می آمد.
سپید:چرا به ایران بازگشتید، درحالی که می توانستید در آنجا بمانید؟

 کالس دوازدهم من را به مدرسه البرز تهران فرستادندکه مدرسه شبانه روزی بود.
 پزشکی خواندم چون رشته دیگری نمی شناختم و سراغ نداشتم.

 چندان خاطره ای به یاد ندارم. خاطراتی که یادم می آید این است که زمانی که من در مدرسه البرز درس می خواندم، سینما می رفتم و همیشه دیر برمی گشتم و مجبور می شدم که برای اینکه وارد بشوم از دیوارهای مدرسه باال بروم. البته در خوابگاه اتاقم در 
طبقه اول بود و من از پنجره وارد اتاقم می شدم.

 به من می گفتند که دیوانه ای و چرا در همین جا نمی مانی. در آمریکا جراحی می کردم به من می گفتند همین جا زندگی کن. حتی اساتیدم اصرار داشتند که من بمانم. 
 فرزند آخرم خیلی عالقه داشت که پزشکی بخواند، من گفتم دیوانه ای که پزشکی بخوانی!

 بله زیرا بیشتر از هر چیزی پزشکی را دوست داشتم. دوباره جراحی را می خواندم و جراح اطفال می شدم و از هیچ کدام از آن ها پشیمان نشده ام.
 سال ها دانشجویان پزشکی زیادی داشتیم و 4 نسل پزشک به جامعه تحویل داده ایم. بعدازآن چند نسل جراح تربیت کردیم. اغلب جراحان عمومی که در قسمت های مختلف کار می کنند، شاگردهای من بودند.

  کسانی که در خارج از کشور درس می خواندند و بهترین جایی که می توانستند کار کنند شیراز بود و به نتیجه خوبی هم می رسیدند.
 اصال به پول فکر نکرده بودم. از زمان بچگی همیشه می دیدم که پدر و مادرم چقدربرای پزشک ها احترام قائلند و من بیشتر همین جنبه احترام و حرمت اجتماعی اش برایم مهم بود و برایم جذابیت داشت.

 زمان جنگ خیلی به جبهه می رفتیم ولی اآلن خیلی دقیق یادم نیست که دقیقا کجاها می رفتیم ولی خب جبهه ها به جراح نیاز داشت و ما هم که دریغ نمی کردیم هرکجا که الزم بود و به ما می گفتند می رفتیم. در کمپ های جراحی و شهرهای نزدیک به 
مناطق عملیاتی می رفتیم.

 من ازبریدن و دوختن خوشم می آمد جراحی را دوست داشتم من و هم نسلی های من هیچ وقت به جنبه مالی فکر نمی کردیم و هر کدام مان سراغ تخصصی می رفتیم که دوست داشتیم.

خالصه گفتگو

کریم واعظ زاده، جراح 85ساله ای که پر از انرژی و شوخ طبعی است

چهار نسل پزشک تحویل جامعه داده ام

پزشکان ایرانی به جامعه آمریکا خدمت 
کردند

سپید: چرا نگاه اقتصادی به این رشته زیاد شده؟
در تمام جامعه مردم پولکی شده اند و این فقر مخصوص یک قشر نیست. پزشکی رشته 
مستقلی است و خیلی ها دوست دارند کار مستقلی داشته باشند و از طرفی هنوز رشته 
پزشکی حرفه مورد احترامی برای مردم است هرچند پزشکان جدید و جوان ما آن میزانی 
باید برای مریض وقت  صرف نمی کنندو کمی پولکی شده اند، ولی همچنان مردم  که 

پزشک ها را دوست دارند و برایشان احترام قائلند. از طرفی تعداد دانشکده های پزشکی 
زیاد شده، زمان ما فقط یک دانشگاه تهران بود و یک دانشگاه پهلوی و خیلی مثل من 
مجبور می شدند برای ادامه تحصیل به خارج بروند. ولی االن تعداد دانشکده ها آنقدر 

زیاد شده که ظرفیت پزشکی ما تکمیل شده است.
ایران می دانند، یعنی قبل از شما چنین  پایه گذار جراحی اطفال در  سپید: شما را 

تخصصی نداشتیم؟
تا زمانی که من به شیراز برگردم، جراحی اطفال به طور مستقل انجام نمی شد و تنها در 
دانشگاه تهران جراحی تخصصی اطفال انجام می شد و بعد که من برگشتم کم کم رشته 

تخصصی جراحی اطفال را پایه گذاری کردیم.
سپید: روزی چند ساعت کار می کردید؟

روزی 8 ساعت تمام وقت در دانشگاه بودم و شب ها کشیک داشتم برای آموزش دستیاران 

جراحی. جراح کسی است که کارش زمان ندارد و برای ما فرقی نمی کرد صبح آموزش 
جراحی داشته باشیم یا شب.

سپید: زندگی تان را دوست دارید؟
زندگی 85 ساله ام را بی نهایت دوست دارم. همکاران زیادی دارم که هم دوره هم بودیم و 
آنها خارج از کشورماندند و االن می بینم که چقدر دوست داشتند در ایران می ماندند. من 

زندگی ام را از تمام جنبه هایش دوست دارم. ثمره زندگی من نوه هایم هستند.
سپید: اخالق حرفه ای را چطور ارزیابی می کنید؟ 

به دلیل اینکه تعداد پزشک زیاد شده طبیعتا درآمدها هم کم شده و اخالق از نظر مالی 
افت کرده ولی از نظر علمی و تکنولوژی وضعیت خیلی خوبی داریم. به نظرم همه خیلی 

خوب هستند.
سپید: یعنی شما چالش اخالق در جامعه پزشکی را قبول ندارید؟ 

درنگ

 حمیده طاهری
 

دکتر کریم واعظ زاده در آستانه 85 سالگی با شوخ طبعی خوشایند در حیاط زیبای 
منزلش در شیراز پذیرایمان شد. مردی روبرویم نشسته که هر آنچه از کودکی 
اش به یاد دارد شیطنت هایش بوده، مردی که سال ها قهرمان پرش ارتفاع بوده 
و عضو تیم والیبال دانشکده پزشکی ژنو. او هنوز در پس فراموشی های گاه و 
بیگاهش استوار و راسخ می ایستد و وقتی از شیطنت هایش تعریف می کند با 
همان شور و شوق جوانی می خندد. بخشی از تاریخ شفاهی جراحی کشورکه 
اگر سایه نامهربان فراموشی نبود می توانست روایت گر بخش مهمی از تاریخ 
شکل گیری جراحی اطفال در ایران باشد. مردی که 60 سال تیغ یکی از ظریف ترین 
جراحی ها را به دست گرفت و بنیان گذار جراحی اطفال دردانشگاه شیراز است 
و می گوید:» من زندگی 85 ساله ام را بی نهایت دوست دارم. من همکاران زیادی 
دارم که هم دوره هم بودیم و آنها خارج از کشور ماندند و االن می بینم که چقدر 
دوست داشتند در ایران می ماندند. من زندگی ام را از تمام جنبه هایش دوست 
دارم.« واعظ کریم زاده با همان شوخ طبعی اش می گوید که ایران در زمینه؛ 
پزشکی خدمت بزرگی به آمریکا کرده است: ایران به امریکا خیلی خدمت کرده؛ 
درصد زیادی از پزشکان مطرح و تاثیر گذار آن ها ایرانی اند و از این جهت ایران 
خدمت بزرگی به آنها کرده است و مدیون ما هستند.  او در سال 1335 از دانشکده 
پزشکي دانشگاه ژنو، سوئیس فارغ التحصیل شد. تخصص و فوق تخصص را در 
رشته جراحي عمومي و اطفال، دانشکده پزشکي دانشگاه لوزان سوئیس )1342( 
گذراندو فوق تخصص جراحي اطفال را از دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا در سال 
1349 گرفت. او سال ها استاد جراحي دانشگاه علوم پزشکي شیرازبود. ریاست 
بیمارستان سعدي )شهید فقیهي( از سال 1355 تا 1351، رئیس بخش جراحي 
دانشگاه علوم پزشکي شیراز )1355-1363(، مؤسس و رئیس بخش جراحي اطفال 
دانشگاه علوم پزشکي شیراز در دهه 60، عضو کالج جراحان آمریکا، عضو شاخه 

آسیایي جراحان اطفال ازجمله سمت های اجرایی او بوده است.
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1 استاديار جراحی به سال 1349 در بيمارستان نمازی شيراز )اولين پست دولتی(
2 استاد جراحی سال 1356

3- رياست بيمارستان نمازی شيراز بين سال 1352-1349 و همچنين از سال 1359-1353 رئيس بخش جراحی دانشگاه شيراز
4- عضو ممتد بردجراحی عمومی در سال 1350

5-از بنيانگذاران برد فوق تخصصی جراحی کودکان در سال 1369-1370
6-عضو هيئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شيراز از سال 1370-1372

7-عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشکی ايران از بدو تاسيس از سال 1372
8- رياست جامعه جراحان شعبه فارس از بدو تاسيس

9- عضو جامعه جراحان سوئيس و اياالت متحده آمريکا
10- عضو کارشناسی تخصصی جراحی سازمان نظام پزشکی شيراز

11- عضو جامعه جراحان آسياو در حال حاضر خيابانی در آباده به افتخار ايشان نام گذاری شده است.

افتخارات

کریم واعظ زاده، جراح 85ساله ای که پر از انرژی و شوخ طبعی است

چهار نسل پزشک تحویل جامعه داده ام

چرا اين چالش تا حدودی درست است ولی ما ها که قديمی تر هستيم، بايد برای آموزش 
اخالق وقت بيشتری صرف کنيم و به دانشجويانمان ياد بدهيم. من که چند سالی است 
تدريس نمی کنم ولی می دانم استاد های جديد خيلی گرفتاری دارند. رزيدنتی که سال 
هاست درس خوانده وقتی خودش را با يکی که مهندسی خوانده و حاال چندين برابر او 
درآمد دارد مقايسه می کند دچار تنش می شود. آموزش به او خيلی سخت تر از گدشته 
است. با تمام اين احوال هنوز استانداردهای آموزشی ما در سطح جهانی مطرح است و 
هنوز که هنوز است فارغ التحصيالن پزشکی ما هر کجای جهان که بروند، حرفی برای 
گفتن دارند و وجهه قابل قبولی دارند. االن به اروپا و امريکا برويد فارغ التحصيالن ايرانی 
را به سرعت می پذيرند. ايران به امريکا خيلی خدمت کرده، درصد زيادی از پزشکان 
مطرح و تاثير گذار آنها ايرانی اند و از اين جهت ايران خدمت بزرگی به آنها کرده است.
ما از نطر آموزش پزشکی در سطح بسيار خوبی هستيم ما در مقايسه با کشورهای همسايه 

مان استانداردهای بسيار باالتر ی داريم؛ هم از نظر اخالق حرفه ای و هم از نظر علمی. 
پزشکانی که داريم دلشان می خواهد به مردم خدمت کنند.

دانشجوی پزشکی بايد سعی کند تا پزشکی را منفعالنه نخواند و با انرژی و انگيزه پزشکی 
را ياد بگيرد تا در آينده بيمارانش را به درستی مداوا کند. به پول و درآمدش فکر نکند يک 
چيزی را هميشه مدنظر داشته باشند که از هر موسسه و بيمارستان و دانشگاهی حقوق 
بگيرند برای تامين زندگی شان کافی است. حتی اگر جايی هم استخدام هم نشوند همان 
درآمد مطب هم برای زندگی شان کافی است. بايد حد انتطارشان را تعريف کنند. همين 
تعرفه ها چون استاندارد نيست زندگی پزشکان را تامين نمی کند ولی روی هم رفته بايد 

راضی باشند و زياده خواهی نداشته باشند تا با آرامش به بيمارانشان خدمت کنند.
تعرفه پزشکی کافی نيست و همين پزشک ها را به سمت بخش خصوصی سوق داده است 

و همين آفت جامعه پزشکی ما شده است.

به  به من می گفتند ديوانه ای که می خواهی  همان زمان هم 
جهان سوم بازگردی ولی واقعيت اين بود که پدرم فوت کرده 
با اينکه  بود و مادرم تنها با چند فرزند کوچک مانده بود. 
برادرهايم بودند اما تعداد بچه های کوچک هم زياد بود. من 
به ايران آمدم تا مادرم تنها نباشد. بااين حال دانشگاه شيراز 
هم به دنبال جراح می گشت. آن ها به ژنو آمده بودند تا ببينند 
از ميان ايرانی ها چه کسی را می توانند برای شيراز ببرند و 
با من قرارداد بستند. من را به شيراز آوردند و من به اشتباه 

به جای اينکه به تهران بيايم به شيراز رفتم.
سپید:چه زمانی ازدواج کردید؟

نمی دانم. من پسر بزرگم اکنون 45 سالش است. فکر می کنم 
50 سال پيش ازدواج کردم.

سپید:با همسر تان چگونه آشنا شدید؟

بيمارستان  در  شدم.  استخدام  شيراز  دانشگاه  در  که  زمانی 
نمازی کار می کردم و خانم من منشی رئيس بيمارستان بود. 
يا من او را گول زدم يا او مرا گول زد که گرفتار شديم و 

ازدواج کرديم. تقريبًا 50 سال است که گرفتار هم هستيم.
سپید:تابه حال شده که از بازگشت به ایران پشیمان باشید؟
نه اصاًل. هيچ وقت پشيمان نشدم. حتی دوره های تخصصی را 
که در خارج از کشور می گذراندم و بازمی گشتم به من می گفتند 
که ديوانه ای و چرا در همين جا نمی مانی. در آمريکا جراحی 
می کردم به من می گفتند همين جا زندگی کن. حتی اساتيدم 
بمانم. من نمی توانستم تحمل کنم که  اصرار داشتند که من 
مادرم با 5 کودک تنها باشد و من در خارج از کشورم بمانم.

سپید:ازنظر مالی به خانواده کمک می کردید؟
ازنظر مالی نه. اوايل که مادرم هنوز حقوق بازنشستگی پدرم 
را می گرفت. خانه وزندگی داشت. ملک هم داشتند و آذوقه 

زندگی تأمين می شد. خرجی نداشت.
سپید:چند فرزند دارید؟

يک دختر و دو پسر
سپید:در ایران هستند؟

پسر بزرگم در تهران کار می کند. دخترم، در شيراز ازدواج 
کرد و دو فرزند خوشگل دارد. پسر کوچک ترم، در سوئيس 

زندگی می کند.
سپید:از میان فرزندانتان کسی پزشکی خواند؟

نگذاشتم هيچ کدام از آن ها پزشکی بخوانند.
سپید:چرا؟

گفتم مگر ديوانه ايد. گرفتار مردم شويد و بعد آن ها بگويند 
آقا کاش اينجا را اين طوری نمی کرديد. کاشکی اين يکی دوا 
را به من داده بوديد. اگر اين کار را کرده بوديد، من زودتر 
خوب می شدم... خالصه من از اين شغل ناراضی بودم و به 
همين خاطر فرزندانم را تشويق نکردم که اين رشته را بخوانند. 
فرزند آخرم خيلی عالقه داشت که پزشکی بخواند، من گفتم 

ديوانه ای که پزشکی بخوانی!
سپید:یعنی خودتان پزشکی را دوست نداشتید؟

است  زياد  آن  داشتم ولی زحمت و گرفتاری  چرا دوست 
و لزومی ندارد که من فرزندانم را گرفتار کنم. من به آن ها 
گفتم که خود را گرفتار نکنند. پسرم که فوق ليسانس برق را 
در سوئيس گرفت و ازآنجا فرستادم در نيويورک و واشنگتن 

در اينترنشنال بيزينس های مختلف کار می کند.
سپید:اگر به گذشته برگردید، بازهم پزشکی می خوانید؟

بله زيرا بيشتر از هر چيزی پزشکی را دوست داشتم. دوباره 
جراحی را می خواندم و جراح اطفال می شدم و از هيچ کدام 

از آن ها پشيمان نشده ام.
سپید:فکر می کنید دلیل موفقیت تان در پزشکی چیست؟

من موفقيت نداشتم. من در همين سطحی که هرچه پيرتر 
می شديد و باال می رفتيد، رشد کردم. موفقيت به خصوصی 
نداشتم. دوستانی دارم مانند دکتر فاضل که در فرانسه خواهش 
کرد که در فرهنگستان علوم پزشکی عضو شوم و من به خاطر 
ايشان انجام دادم. البته ايشان از جراحان برجسته کشور هستند. 
البته ايشان داليل خود را داشتند. ما سال ها ممتحن تخصص 
جراحی عمومی و جراحی اطفال بوديم و تا سال گذشته تنها 

ممتحن تخصص جراحی عمومی بودم.
 سپید:50 سال است که پزشک هستید، چند سال در دانشگاه 

درس دادید؟
40 سال در دانشگاه درس دادم.

سپید:فکر می کنید چه تعداد پزشک در کشور تربیت کرده اید؟•
سال ها دانشجويان پزشکی زيادی داشتيم و 4 نسل پزشک 
بعدازآن چند نسل جراح تربيت  به جامعه تحويل داده ايم. 
کرديم. اغلب جراحان عمومی که در قسمت های مختلف کار 

می کنند، شاگردهای من بودند.
سپید:زمانی که شما به شیراز بازگشتید، دانشگاه ازنظر علمی 

وضعیت مناسبی داشت؟ وضعیت جراحی و پزشکی در 
آن زمان چگونه بود؟

آن زمان دانشگاه پهلوی بود. نسبتًا وضعيت خوبی داشت. 
کسانی که در خارج از کشور درس می خواندند و بهترين 
جايی که می توانستند کار کنند شيراز بود و به نتيجه خوبی هم 
می رسيدند. دولت هم به شدت از اين بيمارستان حمايت می کرد. 
زبان رسمی دانشگاه انگليسی بود و با بهترين دانشگاه های 
دانشگاه  طرفی  از  و  داشت  دانشجو  و  استاد  تبادل  آمريکا 
پيگير فارغ التحصيالن ايرانی خارج از کشور بود و به آنها نامه 
می نوشت و از آنها دعوت می کرد که به دانشگاه برگردند و 
خوب شرايط خوبی هم برای آنها فراهم می کرد. دکتر فرخ 
تشويق  و  دعوت  همين  با  که  بود  کسانی  از  يکی  سعيدی 

برگشتند و خيلی برای جامعه پزشکی مفيد بودند.
زمان جنگ خيلی به جبهه می رفتم ولی اآلن خيلی دقيق يادم 
نيست که دقيقا کجاها می رفتيم ولی خب جبهه ها به جراح 
نياز داشت و ما هم که دريغ نمی کرديم هرکجا که الزم بود 
و به ما می گفتند می رفتيم. در کمپ های جراحی و شهرهای 
نزديک به مناطق عملياتی می رفتيم. تمام بيمارستان های شهر 
آماده باش بودند و به خصوص بيمارستان نمازی و سعدی 
که من آن زمان کار می کردند بعد از هر عملياتی تعداد بسيار 
زيادی مجروح می آورند و تمام همکاران ما در جراحی عمومی 
ارتوپدی، مغز و اعصاب مخلصانه می ايستادند و کار می کردند.

چقدرجنبه  کردید  انتخاب  را  پزشکی  که  زمانی  سپید: 
درآمد زایی این رشته برایتان مهم بود؟

اصال به پول فکر نکرده بودم. از زمان بچگی هميشه می ديدم 
که پدر و مادرم چقدربرای پزشک ها احترام قائلند و من بيشتر 
همين جنبه احترام و حرمت اجتماعی اش برايم مهم بود و 
برايم جذابيت داشت. يادم هست وقتی دبيرستان البرز می رفتم 
چند پزشک رفت و آمد می کردند که من خيلی دوستشان 

داشتم و همين ها روی ذهنم تاثير داشت.
در تمام مدتی که پزشکی می خوانديم من ازبريدن و دوختن 
خوشم می آمد جراحی را دوست داشتم و من. هم نسلی های 
من هيچ وقت به جنبه مالی فکر نمی کرديم و هر کدام مان 
سراغ تخصصی می رفتيم که دوست داشتيم. آن زمان دولت 
تعداد زيادی دانشجو را برای تحصيل بورسيه می کرد و به 
نبودم  بورسيه هم  که  از کشور می فرستاد. حتی من  خارج 
ولی پدرم ارز و فرانک سوييس را با نرخ دولتی برايم می 

خريد و می فرستاد.
سپید: بین زمانی که خودتان دانشجو بودید و دانشجویان 
امروز و حتی وضعیت دانشگاه ها چه تفاوتی را می بینید 

که خیلی مهم است؟
به  کرده  فرق  خيلی  چيز  همه  که  زمان  اقتضای  به  خوب 
خصوص در دانشگاهی مثل شيراز که زبان رسمی اش انگليسی 
بود و بيشتر استادان امريکايی بودند خيلی ساختارش متفاوت 
شد. حتی استادان ايرانی مثل من که از خارج برمی گشتيم 
به زبان انگليسی تدريس می کرديم ولی بعد از انقالب ديگر 
به  از کالس ها  کالس ها فارسی شد هر چند هنوز بعضی 
زبان انگليسی تدريس می شود ولی ديگر مثل سابق نيست. 
ببنيد يک چيزی را نبايد فراموش کرد. رشته پزشکی هميشه 
مورد عالقه بچه ها بوده چون پزشک يک احترام و پرستيژ 
اجتماعی خوبی دارد و هميشه تعداد متقاضيانش زياد بود. 
مخصوصا آن زمانی که تعداد پزشک کم بود، االن را نبينيد 

که ظرفيت پزشک در مملکت تکميل شده.
به  نظر تعداد پزشک  از  ما  نظر شما االن  به  یعنی  سپید: 

خودکفایی رسیدیم؟
بله به نظر من ظرفيت ما تکميل شده و يکی از داليلی که من 
اصاًل اجازه ندادم فرزندانم پزشکی بخوانند همين بود. پسر 
کوچکم خيلی دوست داشت پزشکی بخواند و حتی قبول 

هم شد ولی من اجازه ندادم.

     طاهره رخ بخش



سپید را در اینستاگرام دنبال کنید
sepidonline



 ترجمه: نیلوفر شایسته

سازمان جهانی بهداشت به تازگی دستورالعمل های جدید 
خود را برای پیشگیری از عفونت های محل جراحی 
)SSIs( منتشر کرد. این راهنمای بالینی توصیه می کند 
که بیماران پیش از جراحی حمام کرده یا دوش بگیرند، 
اما نباید موهای آنها اصالح )shave( شود. همچنین 
آنتی بیوتیک ها هم باید بالفاصله قبل و در حین جراحی 

استفاده شوند، اما پس از جراحی لزومی ندارد. 
راهنمای بالینی های جهانی برای پیشگیری از عفونت 
محل جراحی به وسیله پانلی از متخصصان به نگارش 
درآمده که توصیه های خود را با مرور آخرین شواهد 
در زمینه  SSIsمنتشر کرده اند. آنها درنهایت 29 توصیه 
از، در حین، و پس از  اصلی را برای دوره های قبل 

جراحی در این راهنمای بالینی گنجاندند.
این راهنمای بالینی ها برای هر کشوری معتبر بوده و 
برای انطباق های لوکال نیز مناسب هستند. آنها قدرت 
منابع و  پیامدهای هزینه ای و  شواهد علمی موجود، 
ارزش بیمار و ترجیحات وی را در این راهنمای بالینی 
 WHO در نظر گرفته اند. این دستورالعمل ها مکملی برای
Surgical Safety Checklist بوده تا توصیه های 
جزئی تری را در زمینه پیشگیری از SSI فراهم آوردند.

سازمان جهانی بهداشت پیش بینی می کند، اگر راهنمای 
بالینی های جدید اجرایی شوند، باعث نجات زندگی 
بیماران، به حداقل رساندن آسیب ها، کاهش هزینه  ها، و 
محدود کردن گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی خواهند شد.

 
بار عظیم، اما قابل پیشگیری

عفونت های محل جراحی یا SSI، مساله ای است که 
هر فردی را نگران می کند. در حال حاضر، تخمین های 
قابل اعتماد یا بانک داده ای جهانی یا ثبت دقیقی از تعداد 
موارد عفونت های محل جراحی که ساالنه رخ می دهد، 
وجود ندارد، اما سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند 

که میلیون ها نفر ساالنه با این مساله روبرو شده و تحت 
تاثیر قرار می گیرند.

عفونت های محل جراحی بسیار قابل پیشگیری هستند و 
راهنماهای بالینی جدید WHO، گسترده ترین مجموعه 
راهنما  های بالینی جهانی است که تاکنون در این زمینه 

منتشر شده اند.
تا کنون، هیچ راهنمای بالینی بین المللی مبتنی بر شواهدی 
منتشر نشده و تناقضاتی در تفسیر شواهد و توصیه ها 
در زمینه دستورالعمل های ملی موجود دیده می شوند.

این راهنمای بالینی ها طی دو مقاله جداگانه در نشریه 
Lancet Infectious Diseases منتشر شده است.
راهنمای بالینی ها می گویند، اگر بیماران پیش از جراحی 
حمام کنند یا دوش بگیرند، »کار بالینی خوب« است و آنها 
توصیه می کنند که از صابون های ساده یا آنتی میکروبیال 

استفاده شود.
این راهنماهای بالینی می گویند، با توجه به زمان بندی 
استفاده از آنتی بیوتیک ها، شواهدی در دست است که 
آنتی بیوتیک هایی که پیش از جراحی تجویز می شوند، 

می توانند از بروز عفونت ها در پروسیجرهای خاص 
جراحی پیشگیری کنند، اما شواهدی در دست نیست که 
تجویز آنتی بیوتیک ها پس از جراحی از بروز عفونت ها 

پیشگیری می کند.
در این راهنمای بالینی آمده که پروفیالکسی آنتی بیوتیکی 
جراحی طی 120 دقیقه پیش از اینسزیون انجام شود و 
این زمان بستگی به نیمه عمر آنتی بیوتیک دارد. بدیهی 
است انتخاب آنتی بیوتیک ها، و مناسب ترین آنتی بیوتیک 

برای هر بیمار بر عهده پزشک است.
در این راهنمای بالینی، قویا، از اصالح بیمار در هر 
زمانی حمایت نمی کند و آن را نفی می کند، چه در زمان 
پیش از جراحی یا در اتاق عمل. این راهنماهای بالینی  
می گویند موها نباید برداشته شوند یا اگر واقعا لزومی 
به انجام این کار هست، باید با یک قیچی برداشته شوند.
همیشه این تصور وجود داشته که shave کردن محل 
جراحی بیمار به منظور تسهیل در معرض قرار گرفتن 
پوست الزامی است. اما پس از مرور گسترده شواهد 
و بحث های طوالنی، این پانل از متخصصان به این 

نتیجه رسید که برداشت موها می تواند در واقع خطر 
خراش های میکروسکوپیک یا تروماها را روی پوست 
افزایش دهد و شواهد به ما می گویند که منفعت روشنی 
از shave نکردن بیمار یا در صورت لزوم، برداشت 

آنها با قیچی، در دست است.
در این راهنمای بالینی همچنین بهترین روش برای تمیز 
کردن دست های اعضای تیم جراحی توصیف شده و 
اینکه چه ماده ضدعفونی کننده ای برای پیش از آغاز 
جراحی استفاده شود، چه سوچورهایی به کار گرفته 
شوند و بهترین رویکرد در زمینه استفاده از دراپ ها و 

گان ها برای پیشگیری از SSIs چه هستند.
اگر چه دستورالعمل ها برای بیماران جراحی در تمام 
سنین در نظر گرفته شده، بعضی توصیه ها مناسب بیماران 
کودک نیست، زیرا شواهدی در آن زمینه وجود ندارد 
یا بی ربط هستند. این مساله به صراحت در راهنمای 

بالینی مذکور ذکر شده است.
محقق ارشد این مطالعه معتقد است: »هیچ فردی نباید 
در حالی که تحت مراقبت  های درمانی قرار دارد، بیمار 
شود. پیشگیری از عفونت های جراحی هیچ گاه اینقدر مهم 
نبوده، اما واقعیتی است پیچیده و به طیفی از مقیاس های 
پیشگیرانه نیاز دارد. این راهنماهای بالینی ابزاری ارزشمند 

برای حفاظت از بیماران است.«
مدیر دفتر پزشکی بریتانیا در واکنش به این راهنمای 
بالینی، آن را بهترین راهنمای بالینی اصولی و مبتنی 
بر شواهد می داند که استفاده از آن سر راست و ساده 
است. وی معتقد است ما باید منابع موجود را با دقت 
استفاده کنیم و این راهنمای بالینی می گوید که از آنها 
چه زمانی استفاده کنیم و چه زمانی استفاده نکنیم. این 

مساله بسیار مهم است.
قدم بعدی سازمان جهانی بهداشت، برقراری ارتباط با 
کشورها و متخصصان برای آماده سازی یک راهنمای 

اجرایی و ابزار ارزیابی است.
 WHO :منبع

مردي 77 ساله به دلیل درد دور ناف، استفراغ، اتساع شکم و عدم دفع مدفوع 
به مدت 4 روز بستري شد. این عالیم به درمان با اکسید منیزیم خوراکي و 
شیاف گلیسرین در مراجعه سرپایي به درمانگاه پاسخ نداده بودند. سابقه 
جراحي بیمار شامل کله سیستکتومي در 10 سال قبل و آپاندکتومي در سن 
70 سالگي بود. وي تحت درمان دارویي براي پرفشاري خون و دیابت 

نوع 2 قرار داشت.
در معاینه، صداهاي روده بیمار افزایش یافته و حساسیت ناحیه اپي گاستر 
بدون تندرنس بازگشتي وجود داشت. هیچ توده قابل لمسي در معاینه 
رکتوم یافته نشد. نتایج آزمایشگاهي اولیه، افزایش نیتروژن اوره خون 
)BUN( را به میزان 20 میلي مول در لیتر نشان داد )طبیعي: 2/5-10/7(، 
ولي سایر موارد طبیعي بود. رادیوگرافي ساده شکم با ایلئوس گاز مطابقت 
داشت و براي بیمار لوله بیني- معده اي )NGtube( گذاشته شد. ماده 

خارج شده از لوله بیني- معده اي بدبو و شبیه مدفوع  شل بود.
CT اسکن شکم نشان دهنده توده اي ناهمگن )با قطر 5/9 سانتي متر( با 
الگوي گازي منقوط درون آن، روي خم طحالي کولون نزولي بود و کدورت 
بزوارمانند دیگري نیز در انتهاي ژژنوم، با انسداد پروگزیمال کولون و روده 

باریک دیده مي شد )شکل 1(. هیچ گونه نوار چسبندگي دیده نشد.
کولونوسکوپي براي تشخیص بیشتر انجام شد، اما به دلیل وجود حجم زیاد 
مدفوع غیرتشخیصي بود. بر اساس یافته هاي رادیولوژي، تشخیص بالیني 
انسداد روده بر اثر بزوار مطرح شد. این مساله که آیا چسبندگي هاي احتمالي 
ناشي از جراحي هاي قبلي ممکن بود که در تشکیل بزوار در این بیمار نقش 

داشته باشند، نامشخص باقي ماند.
پس از گرفتن شرح حال کاملي از رژیم غذایي بیمار، دریافتیم که براي سالیان 
متمادي بیمار روزانه یک پرتقال مصرف مي کرده و به تازگي مصرف پرتقال 
خود را افزایش داده است. از آنجایي که بیمار دندان نداشته، اغلب تکه هاي 
پرتقال را درسته و بدون جویدن مي بلعیده است. پس از درمان رفع فشار 
شکم با استفاده از لوله بیني- معده اي و عدم تغذیه از راه دهان، عالیم بیمار 

به تدریج بهبود یافت و وي در وضعیت پایدار ترخیص شد.
بحث

فیتوبزوارها توده اي از فیبرهاي گیاهي و میوه اي هضم نشده هستند که 
ممکن است در دستگاه گوارش تشکیل شوند و مسوول 4-0/4 از تمام 
موارد انسداد روده به شمار مي آیند. فیتوبزوارهاي ناشي از مصرف 
پرتقال در بیماران داراي سابقه جراحي شکم شایع تر هستند. یافته هاي 
اختصاصي CT اسکن ما را به سوي تشخیص انسداد روده اي ناشي از 
بزوار رهنمون ساخت. با وجودي که در این بیمار رفع فشار به وسیله لوله 
بیني- معده اي و درمان محافظه کارانه سبب بهبود عالیم بدون جراحي 
شد، برخي از بیماران ممکن است به جراحي نیاز پیدا کنند. ممکن است 
الزم باشد که بیماران داراي سابقه تشکیل بزوار از مصرف بیش از حد مواد 

غذایي آکنده از سلولز مانند پرتقال، خرمالو و کرفس خودداري کنند.
منبع: ژورنال انجمن پزشکی کانادا

انسداد روده براثرفیتو بزوار تجویز آنتی بیوتیک پس از جراحی نیاز نیست

مخترعان به تازگی یک میکروتراشه ارزان 
و قابل حمل برای تشخیص دیابت نوع 1 
ساخته اند که می تواند به محققان در تشخیص 
این  ساخت  در  کند.  کمک  بیماری  این 
میکروتراشه از فناوری نانو برای تشخیص 

نوع دیابت بهره گرفته شده است.
برای تشخیص دیابت در قدیم، بیماران 
را براساس سن، قومیت یا وزن طبقه بندی 
می کردند. دیابت نوع1 منحصرا در کودکان 
و دیابت نوع-2 تقریبا همیشه در میانساالن 
و بزرگساالن چاق تشخیص داده می شد. این 
طبقه بندی آنقدر مشخص بود که معموال تأیید 
آزمایشگاهی نوع دیابت غیرضروری پنداشته 
می شد. البته دشواری و گرانی تست نیز در 
عدم توجه به تأیید آزمایشگاهی دیابت، بی 
تأثیر نبوده است. امروزه به دلیل گسترش 
چاقی، حدود یک چهارم از کودکان دیابتی، 
مبتال به دیابت نوع-2 و به دالیل نامشخصی، 

نوع-1  دیابت  به  بزرگساالن،  از  افزایشی  به  رو  تعداد 
مبتال هستند.

حمله  اثر  در  که  است  بیماری  یک  نوع-1  دیابت 
سیستم ایمنی خود شخص به بافت های سالم بدن ایجاد 
می شود. در نتیجه بدن بیمار ساخت انسولین را متوقف 
می کند. بیماری هنگامی شروع می شود که پادتن های بدن 
به سلول های تولید انسولین در پانکراس حمله می کنند. 
میکروتراشه ساخته شده می تواند بین دو دیابت موجود 
که هر دو عامل قند خون باال هستند، اما علت و درمانشان 
متفاوت است، تمایز قائل شود. در حال حاضر تمایز بین 
دو دیابت موجود فقط از طریق دستگاه های پیچیده درون 
مراکز درمانی و با سرعت کمی انجام می گیرد. با ورود 
این دستگاه جدید، تشخیص دیابت بسیار کارآمدتر و 

وسیع تر انجام خواهد گرفت.
اتوپادتن ها حضور  بیمار به دیابت نوع-1  افراد  در 
دارند، اما در افراد دیابتی نوع-2 این اتوپادتن ها وجود 
دو  این  بین  می تواند  میکروتراشه  طریق  بدین  ندارد، 

دیابت تمایز قائل شود.
مدارکی وجود دارند که نشان می دهد، تشخیص سریع 
دیابت نوع-1، در بلند مدت به نفع بیماران است. احتماال 
بتوان حمالت سیستم ایمنی را به پانکراس متوقف و 
برخی توانایی های بدن را برای ساخت انسولین حفظ کرد.
تست قدیمی که برای تشخیص نوع دیابت به کار 
اتوپادتن ها  می رفت از مواد رادیواکتیو برای تشخیص 
استفاده می کرد. این تست چند روز طول می کشید و فقط 
توسط پرسنل آموزش دیده و با هزینه چندصد دالری 

انجام می گرفت. به عکس، میکروتراشه 
از رادیواکتیو استفاده نمی کند، نتایج 
را در چند دقیقه مشخص می کند و 
حداقل آموزش را برای استفاده الزم 
دارد. هر چیپ که قیمتی در حدود 
20 دالر دارد برای 15 تست استفاده 
بسیار  مقدار  میکروتراشه  می شود. 
کمتری را از خون )از سر انگشت( 
)از  قدیمی  به دستگاه تست  نسبت 

رگ خون( می خواهد.
میکروتراشه از روش فلوئورسانس 
برای تشخیص پادتن ها استفاده می کند. 
کل دستگاه متشکل از یک شیشه 
به عنوان پایه برای هر میکروتراشه ای 
پوشانده  طال  نانوذرات  با  که  است 
شده و سیگنال فلوئورسانس را تشدید 
نمونه های  با  تست  دستگاه  می کند. 
خون افرادی که به تازگی به دیابت 
مبتال شده اند و افرادی که فاقد دیابت اند، ارزیابی شده 
است. هر دو گروه برای ارزیابی دقیق تر نتایج، هر دو نوع 

تست قدیمی و میکروتراشه را انجام دادند.
پزشک  به  نوع-1  دیابت  ارزان  و  سریع  تشخیص 
از ظهور  قبل  را  بیمار  اتوپادتن  فرصت می دهد سطح 
است،  ارزان  کند. چون تست  پیگیری  بیماری،  عالئم 

می توان در مقیاس وسیع از افراد جامعه تست گرفت.
حال  در  استفرد  دانشگاه  مخترعان  حاضر  حال  در 
طی مراحل الزم برای ثبت پتنت مربوطه و کسب تایید 
سازمان غذا و داروی آمریکا برای عرضه این فناوری به 
بازار هستند تا بتوانند آن را جایگزین روش قدیمی تر 

و گران تر کنند.
 NBIC :منبع

تشخیص ارزان و سریع دیابت نوع  یک با میکروتراشه نانومقیاس

یک شرکت داروسازی، برای درمان بیماری ME/CFS که نوعی اختالالت مزمن 
فیزیکی و ذهنی است، نانودارویی تولید کرده که توسط دولت آرژانتین تاییدیه 
دریافت کرده است. این اولین داروی دارای مجوز برای درمان این بیماری است.
شرکت های  از  یکی   )Hemispherx BioPharma( بیوفارما  همیسفر 
کار  توانفرسای جدی  اختالالت  نانودارو است که روی حل  فعال در حوزه 
می کند. محصوالت اصلی این شرکت، داروهایی به نام آلفرون ان اینجکشن، 

آمپلیژن و آلفرون الدو هستند.
سیاست های گذشته این شرکت بحث برانگیز بوده اما اخیرا همیسفر با ایجاد 
تغییرات مدیریتی اقدام به شفاف سازی بهتر شرایط کاری خود کرده و با این 
کار از نقطه نظر کسب و کار این شرکت وارد مرحله تازه ای شده است. این 

تغییرات مدیریت روی سهام همیسفر نیز تاثیر گذاشته است. هر چند از نظر 
مدیران این شرکت، هنوز وضعیت کسب و کار آنها به سوددهی مناسبی نرسیده، 

سیاست های جدیدی برای بهبود وضعیت اتخاذ شده است.
در میان این اتفاقات، نانوداروی آمپلیژن برای درمان سندرم مزمن خستگی 
ME/CFS مورد تایید قرار گرفت و این دارو به عنوان اولین دارویی است که 

برای این بیماری تاییدیه دریافت کرده است.
همیسفر برای دریافت سرمایه بیشتر به منظور تولید این دارو، با دو موسسه 
سرمایه گذاری وارد مذاکره شد تا مبلغ 5 میلیون دالر از آنها برای تولید این 

نانودارو دریافت کند.
توماس ایکویلز، مدیرعامل شرکت همیسفر، می گوید: »ME/CFS یک بیماری 

جدی بوده که هم به صورت فیزیکی و هم فکری بیمار را دچار مشکل می کند. 
این بیماری، هزینه باالیی را هم به خانواده بیمار و هم به دولت تحمیل می کند. 
این نانودارو در آرژانتین تاییدیه الزم را برای درمان ME/CFS دریافت کرده 
است. در آمریکا و اروپا هنوز داروی تجاری و تایید شده ای برای این بیماری 
وجود ندارد اما یک شرکت در آمریکا در حال توسعه دارویی برای این منظور 
این  برای  بازار  در  رقابت پذیری  داروی  بنابراین، در حال حاضر هیچ  است. 

بیماری وجود ندارد و آمپلیژن تنها گزینه موجود در بازار است.«
در حال حاضر بیش از 25 موسسه سرمایه گذاری روی این شرکت سرمایه گذاری 
کرده اند. در ماه جوالی سال جاری، اولین محموله حاوی این نانودارو بارگیری 
شد. اخیرا نیز قراردادی با یک کارخانه داروسازی در کالیفرنیا برای تولید این 

نانودارو به امضاء رسیده است.
 Nano :منبع

دریافت تاییدیه برای نانوداروی ضد اختالالت مزمن فیزیکی و ذهنی

29 روش برای پیشگیری از عفونت های محل جراحی

کشفی جدید از سوی محققین سنگاپوری 
در انستیتو علوم سرطان)CSI(  در دانشگاه 
ملی سنگاپور می تواند استراتژی درمانی 
جدیدی را برای درمان زیرنوع تهاجمی 

از سرطان تخمدان ارائه کند.
سرطان تخمدان در زمره کشنده ترین 
انواع سرطان در زمینه سرطان های مربوط 
به زنان محسوب می شود که از نظر فراوانی 
شیوع در بین زنان رتبه هفتم را به خود 
اختصاص داده است. متاسفانه بیشتر زنان 
در مراحل پیشرفته این بیماری تشخیص 
داده می شوند که درمان آن مشکل است.
نام  به  محققین سنگاپوری مولکولی 
AXL را شناسایی کرده اند که در شروع 
از سرطان  پراکنش یک شکل تهاجمی 
تخمدان به نام نوع Mess دخالت دارد. 
این نوع سرطان تخمدان توانایی بسیار 
گذار  فرایند  شدن  متحمل  در  باالیی 
دارد.   )EMT(مزانشیمی اپی تلیالی- 
اپی تلیالی  سلول های  فرایند  این  طی 
شکل  تغییر  مزانشیمی  سلول های  به 
تهاجمی تر  موجب  امر  این  و  می دهند 
می شود.  آن  متاستاز  و  سرطان  شدن 
در این مطالعه محققین نشان دادند در 
شکل Mess سرطان تخمدان، مولکول 
با سایر  AXL زمانی که فعال می شود 
پروتئین های سلولی برهمکنش کرده و 
پراکنش  با  را  مرتبط  سلولی  مسیرهای 
تهاجمی سلول های سرطان تخمدان فعال 
می کند. یافته های این مطالعه، AXL را 
هدف درمانی موثری برای بیماران مبتال 

به سرطان تخمدان معرفی می کند.
Medical News Today :منبع

درمان سرطان تهاجمی 
تخمدان امکان  دارد

تـازه هـا

مورد بالینی
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 Coronal view (A) and transverse view (B) computed
 tomographic scans of the abdomen of a 77-year-old man
 showing a hypodense intraluminal oval bezoar (5.9 cm in

 diameter) with mottled gas pattern within it over the splenic
flexure of the descending
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 ترجمه: آتوسا آرمین

1 آپنه خواب )انسداد تنفسی در خواب(
وقتی که به علت وقفه تنفسی خرخر همیشگی ما در 
خواب قطع می شود یعنی اکسیژن کافی به مغز نمی رسد. 
برای جبران این وضعیت پیام هایی به قلب و رگ های 
خونی ارسال می  شود تا قلب با کار شدیدتر و رگ ها 
با گشاد شدن خون بیشتری را در بدن جاری سازند. 
بدین ترتیب خطر ابتال به پرفشاری خون، آهنگ ضربان 
غیرطبیعی قلب )آریتمی( و سکته های قلبی و مغزی 
افزایش می یابد. خوشبختانه آپنه خواب قابل درمان است.

2 دانه های ریز زرد-نارنجی رنگ پوستی
باال بودن بیش از اندازه تری گلیسرید خون سبب بروز 
دانه های ریز )راش( روی مفاصل انگشتان دست و پا و 
پوست نشیمن گاه می شود. زیادی این نوع چربی خون 
به تدریج رگ ها را سخت می کند و احتمال بیماری قلبی 

و سکته مغزی را افزایش می دهد.

3 ضعیف بودن انگشتان دست
کم توانی انگشتان دست ها در نگهداری اشیا ممکن است 
ناشی از ضعف قلب باشد. مطالعات نشان می دهد که 
قدرت دست ها در فشردن اجسام با سالمت قلب مرتبط 
است. اگر با انگشتان خود به سختی اشیاء را نگه می دارید 

احتمال اینکه قلب تان دچار مشکل باشد وجود دارد.

4 وجود لکه ریز تیره رنگ زیر ناخن ها
اگر که ضربه ای به انگشتان دست و پایتان وارد نشده 
ولی لکه ریز خون زیر ناخن هایتان مشاهده کردید ممکن 
است ناشی از وجود عفونت درغشای قلب یا دریچه های 
آن باشد )اندوکاردیت(. همچنین دربیماران دیابتیک 
نیز این لکه ها ظاهر می شود و چنانچه ثابت شده افراد 
دیابتی 2 تا 4 برابر بیشتر دچار مشکالت قلبی می شوند.

5 گیجی
گیجی می تواند نتیجه مستقیم بیماری قلبی به شمار آید 
زیرا با ضعف عملکرد قلب، خون کافی به مغز نمی رسد. 
گیجی همچنین می تواند در نتیجه ناهماهنگی ضربان قلب 
)آریتمی( باشد. ضعف قلب به حالتی اطالق می شود 
که ماهیچه آن دچار ضعف شده باشد، نااستواری در 

حرکت و تلوتلو خوردن و عدم استواری، در صورت 
تکرار، می تواند نشانه ضعف قلبی باشد.

6 ناتوانایی جنسی
بروز ناتوانی در امور زناشویی نیز می تواند حکایت گر 
وجود مشکل قلبی پنهان باشد. خصوصا در مورد آقایان 
باال  از فشارخون  ناشی  عدم جریان خون سرخرگی 
بروز  جنسی  ضعف  به صورت  سرخرگ ها  وتصلب 
می کند. در خانم ها جریان خون نامناسب سبب بی تمایلی 

به ارتباط زناشویی می شود.

7 تغییر رنگ پوست
نشانه  پا  و  دست  انگشتان  شدن  خاکستری  یا  آبی 
است.  اعضا  این  به  مناسب  خونرسانی  وجود  عدم 
نرسیدن خون حامل اکسیژن کافی به دست پا یا به 
علت مشکل قلبی است یا تنگ ومسدود بودن رگ ها 

که می تواند مادرزادی یا ثانویه باشد. شکستن و خرد 
شدن پالک های کلسترول تجمیع شده در مویرگ ها، 
شکلی تورمانند و بنفش رنگ در سطح پوست ایجاد 
می کند. همچنین ابتال به اندوکاردیت )التهاب و عفونت 
درون شامه قلب( می تواند لکه هایی تیره رنگ در کف 

دست ها و پاها ایجاد کند.

8 خونریزی لثه 
تاکنون علت اصلی ارتباط بین بیماری لثه و قلب مشخص 
نشده، ولی مطالعات نشان می دهد که تورم، خونریزی و 
حساسیت لثه می تواند برای سالمت قلب شما دردسرساز 
باشد. یک از فرضیه های مطرح شده در این ارتباط این 
است که باکتری های دهانی از طریق جریان خون خود 
را به قلب رسانده سبب ایجاد التهاب در آن می شوند. 
اگر بیماری لثه به حدی برسد که سبب لق شدن و افتادن 

دندان ها شود می تواند سکته قلبی در پی داشته باشد.

9 لکه های بزرگ تیره و مخملی پوستی
این لکه های تیره پوستی که اندکی برجسته بوده و بافتی 
مخملی دارد، آکانتوسیز نیگریکانس نامیده می شود.این 
لکه ها بیشتر در چین های روی گردن، زیر بغل و کشاله 
ران ها بر اثر مشکل بدن در مصرف انسولین به وجود 
می آید. اگر برای مقاومت در برابر انسولین، مشکالت 
متابولیک و دیابت نوع دوم تحت درمان نیستید با مراجعه 
به پزشک تان برای کنترل قند خون و حفاظت از قلب 

خود اقدام کنید.

10 مشکل تنفسی
احساس تنگی نفس می تواند یکی ازعالیم ضعف قلبی، 
آریتمی یا سکته باشد. اگرهنگام انجام کارهای روزمره که 
پیش از این به راحتی انجام می داده اید نفس کم می آورید 
و ناچار به تنفس فعال هستید، به پزشکتان اطالع دهید. 
ولی اگر هنگام دراز کشیدن دچار تنگی نفس همراه با درد 
قفسه سینه شدید، بالفاصله با اورژانس تماس بگیرید.

11 تورم مچ پاها
در  یا  نشستن  یا  ایستادن  سرپا  طوالنی  ازمدت  پس 
دوران بارداری تورم ساق پاها طبیعی محسوب می شود. 
احتباس آب در ساق پا می تواند ناشی از ضعف عملکرد 
قلب ودر نتیجه عدم مناسب چرخش خون در پاها هم 
باشد. تورم ناگهانی ساق پا معموال ناشی ازتشکیل لخته 
دررگ ها است که مانع بازگشت خون به قلب می شود. 
در صورت بروز چنین وضعیتی بدون معطلی به پزشک 

مراجعه کنید.

12 خستگی مفرط
گناه خستگی خود را همیشه به گردن کم خوابی نیندازید. 
و  خستگی  احساس  مایه  می تواند  نیز  قلب  ضعف 
ناتوانی شود، زیرا ماهیچه قلب توان پمپاژ خون کافی 
را ندارد. دقت کنید که آیا عالیم دیگر مثل سرفه و 
تورم مچ پاها نیز در شما بروز کرده یا خیر؟ به غیر 
از مشکل قلبی احساس خستگی مفرط در صورت 
استمرار می تواند ناشی از کم خونی، افسردگی یا حتی 

سرطان باشد.
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خونریزی مقعدی به هرگونه خونی که از مقعد خارج شود اطالق 
می شود، البته خونریزی مقعدی معموال به خونریزی راست روده یا 
قسمت پایینی روده بزرگ گفته می شود. مقعد چند سانتی متر انتهایی 

روده بزرگ را تشکیل می دهد.
خونریزی مقعدی به صورت خون موجود در مدفوع، روی 
دستمال توالت یا کاسه توالت ظاهر می شود. رنگ خون ناشی از 
خونریزی مقعدی از قرمز روشن، قهوه ای تیره تا بسیار تیره متغیر 

است.
و  یبوست  جمله  از  دارد  متعددی  دالیل  مقعدی  خونریزی 

هموروئید )بواسیر(.
علت

علل خونریزی مقعدی عبارتست از:
    سرطان مقعد

   شکاف مقعد )پارگی پوست مقعد(
  آنژیودیسپالزی )ناهنجاری رگ های خونی نزدیک روده ها(

 سرطان روده
 پولیپ روده

   یبوست
    بیماری کرون

  اسهال
دیواره  روی  که  کوچکی  )برآمدگی های  دیورتیکولوز    

روده  ها تشکیل می شود(
  مسمومیت غذایی

  هموروئید )بواسیر(
در هم رفتگی روده )دخول بخشی از روده در بخش دیگر(

  کولیت ناشی از کم خونی )التهاب روده بزرگ به علت کاهش 
جریان خون(

  التهاب مقعد
کولیت کاذب )التهاب روده بزرگ به واسطه عفونت(

 پرتو درمانی
  پروالپس مقعد )بیرون زدن مقعد از جایگاه طبیعی آن(

سندرم زخم مقعدی منفرد )ایجاد زخم روی دیواره مقعد(
  کولیت اولسراتیو

تماس با اورژانس
در صورت خونریزی مقعدی و هر یک از عالئم زیر با اورژانس 

تماس بگیرید:
 تنفس سریع و کم عمق

 سرگیجه یا دوران سر پس از ایستادن
  تاری دید

  غش کردن
 گیجی
 تهوع

 سردی، رطوبت و رنگ پریدگی پوست
 کاهش ادرار

فورا به پزشک مراجعه کنید
از  فورا  باشد،  زیر  مشخصات  دارای  مقعدی  خونریزی  اگر 

اطرافیان تان بخواهید شما را به اورژانس منتقل کنند:
    مداوم یا شدید

  همراه با درد یا انقباضات شدید شکمی
 همراه با درد مقعد

اگر خونریزی مقعدی بیش از یک یا دو روز طول بکشد یا کمتر اما 
آزاردهنده باشد، به پزشک تان مراجعه کنید. اگر زیر 40 سال هستید 
و علت خونریزی مقعدی تان مشخص است مانند مدفوع سخت، 
شکاف مقعدی کوچک یا موارد مشخص دیگر، می توانید با تهیه 

پماد هموروئید یا هیدروکورتیزون بدون نسخه آن را درمان کنید.
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خونریزی از مقعد، علل و درمان
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هشـدار بـرای قلـب

 مهرداد منصوری
ارتوپد

یکی از علل کمردرد، بد ایستادن است. مهم ترین مواردی 
که در هنگام ایستادن برای کاهش احتمال ابتال به کمردرد 

باید رعایت شوند، عبارتند از:
با  همیشه  لوردوز  به صورت  کمر  قوس  افزایش   
چرخش لگن همراه است و با افزایش این قوس، شکم 
بیمار به جلو آمده و باسن به عقب می رود. در هنگام 
ایستادن باید سعی کنیم مستقیم ایستاده و کمر خود را 
نگه داریم. شکم خود  امکان صاف و مستقیم  تا حد 
را به جلو و باسن را به عقب ندهیم. صاف و کشیده 
بایستیم، مانند اینکه می خواهیم سر خود را به سقف 

آسمان بچسبانیم.
 شکم بزرگ موجب افزایش لوردوز کمر می شود 
ستون  به  بیشتر  فشار  موجب  خود  نوبه  به  آن هم  که 
مهره و کمردرد می شود. اگر شکم بزرگی دارید آن را 
کوچک کنید. در خانم های باردار که در ماه های آخر 
بارداری شکم خیلی بزرگی پیدا می کنند می توان با بستن 
کمربندهای خاصی به زیر شکم قوس کمر را کاهش داد. 
 پوشیدن کفش های پاشنه بلند می تواند با افزایش 
این  پوشیدن  از  شود.  کمردرد  موجب  کمری  قوس 

کفش ها پرهیز کنید.
 ایستادن به مدت طوالنی هم برای کمر مضر است. 
اگر مجبورید برای مدت طوالنی بایستید، باید مرتب 
وضعیت ایستادن خود را عوض کنید و هر چند وقت 
یک بار این پا و آن پا کنید. به عبارت دیگر مدتی وزن 
خود را روی پای راست و مدتی روی پای چپ بیندازید.

 راه دیگر این است که یک پا را روی یک چهار پایه 
که حدود 20 سانتی متر بلند است بگذاریم و هرچند وقت 
یک بار جای پاها را عوض کنیم. این کار به خصوص برای 
خانم هایی که مجبورند مدت زیادی مقابل ظرفشویی 
یا اطو بایستند و کار کنند یا در کسانی که مدت زیادی 
در یک صف می ایستند یا معلم ها که مدت زیادی مقابل 

تخته سیاه می ایستند، مفید است.
در زیر راه هایی ارائه شده اند تا مادرانی که تازه بچه 

دار شده اند کمتر دچار کمردرد شوند.
راه کارهایی برای مادران

 بعد از هر زایمان خانم ها باید نرمش های مخصوصی 
را انجام دهند تا قوام و قدرت عضالت جدار شکم به 
زودتر  هرچه  را  نرمش ها  این  برگردد.  طبیعی  حالت 
شروع کنید. البته در صورتی که زایمان با سزارین بوده 
شروع  زایمان  از  هفته  شش  از  بعد  نرمش ها  معموال 

می شود. 
 باید بتوانید در عرض شش هفته اول بعد از زایمان 

وزن خود را به حد قبل از بارداری برسانید.
 قبل از بلند کردن بچه او را تا حد ممکن به بدن 
خود نزدیک کنید. بچه را دور از بدن نگه ندارید. حین 

نگهداشتن بچه بدن خود را به طرفین نچرخانید.
 برای بلند کردن بچه از زمین به جلو خم نشوید. 
زانوهای خود را خم کرده چمباتمه زده و سپس بچه 

را گرفته و بلند کنید.
 اگر تخت بچه کناره دارد برای برداشتن بچه از روی 
تخت اول کناره را به کنار بزنید و سپس بچه را بردارید. 
برای برداشتن بچه از روی کناره به روی تشک بچه 

خم نشوید.
در یک  را  بچه  می زنید  قدم  خانه  از  بیرون  وقتی   

کوله پشتی که جلوی بدنتان قرار می گیرد، قرار دهید.
 هیچ وقت بچه را روی کنار لگن خود قرار ندهید. 

با این کار روی کمر خود فشار زیادی وارد می کنید.
 وقتی می خواهید بچه را در ماشین بگذارید، بیرون 
بزنید و  زانو  اول روی صندلی عقب  نایستید.  ماشین 

سپس بچه را در صندلی اش در ماشین قرار دهید.

راه کـارهـایی بـرای کـمـر درد نـگـرفـتـن

یکی از امالح مورد نیاز هر سلول از بدن منیزیم است. بدن بزرگساالن حاوی 
20 تا 28 گرم منیزیم است که  60 درصد از آن در استخوان، 26 درصد در 
عضله و ماهیچه  ها و بقیه در بافت های نرم و مایعات بدن وجود دارد. نیمی 
از ذخایر منیزیم بدن درون سلول های بافت  ها و اندام های بدن و نیمی از 
آن به صورت ترکیب با کلسیم و فسفر در استخوان وجود دارد و فقط یک 

 درصد از منیزیم بدن در خون یافت می شود.
نتایج یک تحقیق منتشر شده درمجله Diabetes Care  نشانگر آن است 
که مصرف منیزیم به  میزان کافی می تواند از ابتالی افراد به دیابت پیشگیری 
کند. ارزیابی ها نشان داده اند تعداد افراد مبتال به دیابت نوع دو در سراسر جهان 
رو به افزایش است، از همین  رو محققان طی سال  های اخیر تحقیقات زیادی 

را جهت یافتن راه  های جدید برای پیشگیری از بروز دیابت انجام داده اند.
 به منظور بررسی ارتباط میان منیزیم و کاهش احتمال خطر ابتال به دیابت 
محققان میزان مصرف منیزیم و خطر ابتال به دیابت را در 2582 فرد 26 تا 81 
ساله در مدت 7 سال مورد بررسی قرار دادند. هیچ  یک از این افراد ابتدای 

تحقیق به دیابت مبتال نبودند.  
محققان دریافتند در افراد با باالترین میزان مصرف منیزیم، خطر ابتال 
با اختالل در سوخت و ساز 32 درصد  افراد  به دیابت 37 درصد و در 
کاهش یافته است. مصرف منیزیم برای کاهش تغییرات طوالنی مدت در 
گلوکز ناشتا در ارتباط بود، اما روند معنی داری درتغییرات انسولین ناشتا 

انسولین مشاهده نشد. به  و حساسیت 
در مورد منیزیم مطالب مختلفی بیان شده ولی مکانیسمی که توسط آن 
دریافت منیزیم بر احتمال ابتال به دیابت نوع دو اثر می گذارد هنوز مشخص 

نشده است. محققان می گویند؛ این مسئله که منیزیم می تواند بر کاهش خطر 
ابتال به دیابت تاثیر گذار باشد بسیار با اهمیت است زیرا این ماده معدنی 
جهت عملکرد صحیح تعداد زیادی از آنزیم ها که در روند تولید گلوکز در 

بدن نقش دارند، نیز مورد نیاز است.
نکته عملی: بنابر گفته محققان وجود منیزیم برای متابولیسم کربوهیدرات 
الزم است و افزایش مصرف آن می تواند به پیشگیری از دیابت کمک کند. 
منیزیم در بسیاری از غذاها به مقدار فراوان یافت می شود و با رعایت یک 
می توان  انتخاب درست غذاهای مصرفی  و درصورت  عادی  غذایی  رژیم 
مقدار کافی آن را تامین کرد. منابع غذایی خوب منیزیم عبارتند از: دانه ها، 
مغزها، آجیل، سبزیجات برگی شکل مثل کلم و اسفناج، غالت سبوس دار و 

حبوبات مثل لوبیا و سویا.
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پیشگیری از دیابت با مصرف منیزیم

12 نشانه  ای که می تواند  احتمال ابتال به بیماری قلبی را نشان دهد

زندگی  لحظات  خطرناک ترین  از  یکی 
نوزادان موقع خوابیدن آن ها است. بعضی 
نوزادان و کودکان به خصوص در چهار ماه 
اول بعد از تولد در حین خواب جان خود 
از دست می دهند که مهم ترین علت  را 
آن خفگی است. مغز نوزادان در هنگام 
تولد هنوز به خوبی تکامل پیدا نکرده و 
قسمت مربوط به تنفس ممکن است نتواند 

به خوبی کار کند.
برای داشتن خوابی امن برای کودک 
انجمن متخصصین کودکان آمریکا به شما 

توصیه می کند:
چه  هر  شما  نوزاد  تا  کنید  سعی   )1
بیشتر با بدن شما تماس داشته باشد. این 
تماس موجب تسریع در رشد مغز او و 

رشد مرکز تنفسی او می شود.
2( تا یک سالگی همیشه کودک خود 

را به پشت بخوابانید.
بالشت  و  تشک  به جز  هیچ وقت   )3
خود  کودک  تختخواب  در  روانداز  و 
چیز دیگری قرار ندهید. بالشت اضافی، 
اسباب بازی یا هر چیز اضافه دیگر می تواند 

جلوی بینی و دهان او را بگیرد.
4( اگر بچه در حالت نشسته به خواب 
رفت، در اسرع وقت او را به گهواره اش 
منتقل کنید تا در حالت درازکش قرار بگیرد.

5( مطمئن شوید بالشت کودک به اندازه 
می تواند  نرم  بالشت  است.  سفت  کافی 

جلوی بینی و دهان او را بگیرد.
6( هیچ وقت کودک را در تخت خود 

یا در کنار خود نخوابانید.
7( در یک سال اول زندگی تختخواب 
کودک باید در اتاق خواب والدین باشد.

را  او  می کنید  قنداق  را  بچه  اگر   )8
رسید  سنی  به  بچه  وقتی  نبندید.  سفت 
که شروع به غلت زدن کرد دیگر او را 

قنداق نکنید.
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امن ترین خواب برای 
نوزاد چگونه است؟

تـازه هـا

بــدانیـم



 ترجمه: علی احمدی

سپید: برنامه دولت محلی برای فراهم آوردن پوشش بهتر 
مراقبت بهداشتی در محدوده پایتخت هند در میان ساکنان 

محبوبیت پیدا کرده است.
ناریان داس، یک مغازه تعمیر دوچرخه کنار جاده را 
در نزدیکی زاغه نشینی در سلطانپور در شمال غرب دهلی 
می گرداند. او از میزان باالی قند خونش آگاه نبود تا هنگامی که 
در سر کار از حال رفت و او را به بیمارستان بردند. او به یاد 
می آورد: »پس ازاینکه دیابتم تشخیص داده شد، مجبور شدم 
هفته ای حدود ۲۰۰ روپیه در ماه برای داروها و آزمایش مرتب 
قند خون خرج کنم.« اکنون او نگران این موضوع نیست، 
چراکه در یک کلینیک موهاال )کلینیک اجتماعی( که در 
نزدیکی خانه اش قرار دارد، به طور رایگان داروهایش را 

دریافت می کند و قند خونش آزمایش می شود.

کلینیک هایی برای محرومان
این کلینیک به عنوان بخشی از یک برنامه شاخص دولت 
ایالتی دهلی در ماه ژوئیه ۲۰۱۵ افتتاح شد. هدف از این ابتکار 
عمل گسترش دسترسی به خدمات بهداشتی و طیف این 
خدمات در مناطق محروم از خدمات مانند زاغه نشین ها 
است. در این کلینیک ها بر اساس یک مدل بی همتا، همه 
خدمات )مشاوره، داروها و آزمون های تشخیصی( در 
یک جا ارائه می شوند و ارائه آن ها برای افراد در همه 
گروه های درآمدی رایگان هستند. مردم، در بیمارستان ها و 
داروخانه های دولتی موجود، برای دریافت این خدمات باید 
به سه محل متفاوت بروند و بیش از یک سفر روزانه انجام 
دهند. پزشکان و پیراپزشکان فشار کاری بیش ازاندازه ای 
دارند و میزان غیبت از محل کار باال است. برای حل چنین 
مشکالتی، دستمزد پزشکان و سایر کارکنان در کلینیک های 

موهاال بر اساس شمار بیمارانی است که می بینند.
رامش بنسال، پزشک مسئول کلینیک موهاالی سلطانپور 
می گوید:  »بیماران ما از نواحی مجاور می آیند، حدود ۱۰۰ تا 
۱۲۰ بیمار در روز. قبال آنان به بیمارستان دولتی که خیلی دورتر 
است یا به درمانگاه های خصوصی در این منطقه می رفتند و 
در هر دو مورد مجبور بودند که پول زیادی خرج کنند.« ۱۰۶ 

کلینیک موهاالی مشابه در دهلی وجود دارند و حدود ۱/۵ 
میلیون نفر در سال گذشته برای ویزیت به آن ها رفتند

نظام بهداشتی غیریکپارچه
ایالت دهلی که جمعیتی ۱۶ میلیون نفری دارد، یک نظام 
بهداشتی قطعه قطعه دارد که چندین سازمان ایالتی و دولت 
مرکزی و شرکت های وابسته به شهرداری و نیز طیفی از 
شریک  آن  اداره  در  مراقبت ها  ارائه کنندگان خصوصی 
هستند. نظام بهداشتی دولت دهلی به تنهایی ۳۶ بیمارستان 
)با ۱۰۰۰۰ تخت(، ۱۸۵ داروخانه و چندین مرکز درمانی 
دیگر دارد که هر سال ۳۳ میلیون ویزیت سرپایی انجام 
می دهند. چهار شرکت وابسته به شهرداری شبکه توزیع 
داروی خاص خودشان را دارند. بااین وجود بسیاری از 
مناطق از دریافت خدمات محروم هستند، برخی از مراکز 
کمتر از حد ظرفیتشان مورداستفاده قرار می گیرند یا دچار 
کمبود کارکنان هستند، چراکه نظام های بهداشتی متفاوت 

ارتباط بینابینی ندارد.
گرچه کلینیک های موهاال الیه دیگری به نظام موجود 

افزوده اند، اما آن ها مزیت هایی مهم دارند. چاندراکانت 
الهاریا، متخصص بهداشت عمومی مقیم دهلی نو که در 
طراحی این مفهوم دخیل نبوده است، می گوید:  »این کلینیک ها 
بسته تضمین شده ای از خدمات را فراهم می کنند، دسترسی به 
خدمات پایه را تسهیل می کنند، دارای قابلیت پیوند ارجاعی 
هستند و با کاستن از هزینه های غیرمستقیم مانند هزینه 
رفت وآمد و از دست رفتن درآمد باعث ارزان شدن خدمات 
می شوند.« به عالوه او می گوید این طرح می تواند به حل 
مشکالتی مانند عدم کفایت ارائه کنندگان خدمات بهداشتی 

و شلوغی بیش ازاندازه مراکز مراقبت ثالث کمک کند.
چاندراکانت پانداو، کارشناس پزشکی اجتماعی در 
انستیتوی علوم پزشکی آل ایندیا در دهلی نو به این موضوع 
اشاره می کند که »یک محدودیت جدید این است که تمرکز بر 
مراقبت درمانی یا عالج بخش است و مراقبت های پیشگیری 
و ترویجی نادیده گرفته می شود. در این کلینیک ها تحت فشار 
سیاست های عوام گرا مراقبت بهداشتی کل گرا با مراقبت 

درمانی یا عالج بخش یکی گرفته می شود.«
اما پانداو احساس می کند که خدمات فراگیر پیشگیری، 

ارتباط با مراکز بهداشتی موجود و پایش و تضمین کیفیت 
خدمات تشخیصی می توانند باعث بهبود خدماتی شوند که 

در این کلینیک ها عرضه می شوند.
»گروه ارشد کارشناسی پوشش همگانی بهداشتی« که 
به وسیله دولت مرکزی ایجاد شد در سال ۲۰۱۱ توصیه کرد 
که افزایش عمده ای در بودجه دولتی بهداشت ایجاد شود تا 
دسترسی همگانی رایگان به خدمات بهداشتی اولیه ازجمله 

داروها و آزمون های تشخیصی اساسی فراهم شود.

طرحی که باید گسترش یابد
رابرت ییتس، فلوی ارشد بهداشتی در چتم هاوس در 
لندن در بازدید اخیری از یکی از این کلینیک ها در دهلی 
گفت: »به نظر می رسد که کلینیک های موهاال این راهبرد را 
به مرحله عمل درآورده اند. از هم اکنون دالیلی قوی برای 
گسترش این کلینیک ها در دهلی و به طور بالقوه در سایر 
ایالت های هند وجود دارد، زیرا به نظر می رسد مردم از این 
خدمات راضی باشند.« گرچه برخی از ایالت ها این مدل را 
بررسی کرده اند و در آستانه ایجاد کلینیک های مشابه هستند، 
اما افزایش شمار آن ها به ۱۰۰۰ کلینیک تا پایان سال در دهلی 

به یک نزاع سیاسی انجامیده است.
 ساتیندار جاین، وزیر بهداشت ایالت دهلی، دولت 
مرکزی را به مانع تراشی بر سر طرح گسترش کلینیک های 
موهاال متهم کرده است. باهاریا جاناتا، حزب حاکم در هند 
نیز جاین را متهم کرده است که با پارتی بازی ساختمان های 
مربوط به اعضای حزبش را برای ایجاد این کلینیک ها اجاره 
کرده است. یک مقام بهداشتی ایالتی در پاسخ گفت: »این 
کلینیک ها در مرحله مقدماتی در ساختمان های اجاره ای 
گشایش یافتند. اکنون ما می خواهیم به جای آن ها، اتاقک های 
قابل حمل در زمین های دولتی نصب کنیم، اما دولت مرکزی 
که همه این زمین ها را در دهلی کنترل می کند، برای اجرای این 
طرح اشتیاقی نشان نمی دهد.« طرح استفاده از بخش هایی از 
ساختمان های مدارس دولتی نیز با موانع بوروکراتیک مواجه 
شده است. بدون اجماع سیاسی درباره منافع این کلینیک ها، 
تالش ها برای بهبود پوشش بهداشتی در دهلی ممکن است 

متوقف شود.
Lancet :منبع

خبـــر

سپید: آمریکا، اتحادیه اروپا، ویتنام، موزامبیک و تعداد دیگری از کشورهای 
وارد کننده دارو از هند با ابراز نگرانی از کیفیت پایین داروهای ساخت این 
کشور، ورود برخی از اقالم دارویی این شرکت ها را به کشورشان ممنوع 
کرده اند. سازمان غذا و داروی آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون بیش از ۵۵ بار 
به شرکت های داروسازی هند به دلیل رعایت نکردن استانداردهای تولید 
اخطار داده است. بازرسان این سازمان ماه گذشته از شرکت ‘سان فارما’ 
که بزرگترین شرکت داروسازی هند است، بازدید کردند. این کارشناسان 
اعالم کردند که شرکت ‘سان فارما’ بسیاری از استاندارد های تولید دارو را 
نقض کرده است. سازمان کنترل داروی اتحادیه اروپا نیز تحقیقات خود را 
در مورد کیفیت محصوالت شرکت داروسازی »وانبری فارما« آغاز کرده 
است. این شرکت بزرگترین شرکت صادر کننده داروی دیابت به اروپا 
است. پیش از این اتحادیه اروپا فروش بیش از 7۰۰ نوع داروی هندی را 

در کشور های اروپایی ممنوع کرده بود.
صنعت دارو سازی هند برای درمان بیماری هایی مانند ایدز، ماالریا، 
سرطان، دیابت، سل و بسیاری از بیماری ها داروهای ارزان تولید و 
به کشورهای مختلف صادر می کند. بر اساس گزارش سازمان ملی 
تحقیقات اقتصادی هند که در سال ۲۰۱4 منتشر شد، شرکت های 
داروسازی هند محصوالت دارویی با کیفیت پایین را به کشور های 
آفریقایی صادر می کنند. داده های این گزارش بر اساس بررسی ۱47۰ 
نمونه داروی آنتی بیوتیک و بیماری سل که در کشور های آفریقایی، هند 
و آسیایی به فروش می رسند، به دست آمده است. بسیاری از شرکت های 
با  نتوانسته اند  کارخانه های خود را مطابق  تاکنون  داروسازی هند 
استانداردهای روز دنیا تجهیز کنند. دارو های هندی نقش مهمی در پایین 
آوردن قیمت دارو در سطح جهان داشته و توانسته اند هزینه درمان برخی 

از بیماری ها نظیر ایدز را تا 9۰ درصد کاهش دهند.
Indianexpress :منبع

نگـرانی کشورهای وارد کننـده از 
ابتکارهنـددرگسترشخدماتبهداشتیبهزاغهنشینهاکیفیت پاییـن داروهای هنـدی

روزانمه

دهلی  به گسترش کلینیک های اجتماعی نظر دارد

 ترجمه: علی حاج رسولی ها

سپید: مقام ارشد پزشکی آمریکا )Surgeon General( در 
یک گزارش جدید، خواستار اقدام برای کاهش استفاده از 

سیگارهای الکترونیکی در بین جوانان شدند. 
آن ها اشاره کردند که سیگار الکترونیکی 

با تبدیل شدن به شایع ترین محصول 
جایگزین تنباکو در این گروه سنی، 
بر سیگار معمولی غلبه کرده است. 

بر اساس این گزارش، افراد جوان 
بیشتر نسبت به نتایج منفی قرار گرفتن در 
معرض نیکوتین در قیاس با بزرگساالن 
آسیب پذیر هستند و باید حفاظت شوند.

در این گزارش توصیه شده که برای 
جلوگیری از دسترسی جوانان به سیگارهای الکترونیکی، 
آنها نیز در سیاست های ضد دخانیات موجود گنجانده شوند. 
این سیاست ها شامل تحمیل سیاست های قیمتی و مالیاتی 
برای کاهش مصرف آنان هستند. این گزارش پاسخ سریع 
و خشمگینانه ای از سوی کسانی که استدالل می کنند سیگار 
الکترونیکی ممکن است به ترک سیگار کمک کند و در 
نتیجه باعث کاهش بار کلی مرگ ومیر و بیماری های ناشی 
از سیگارهای معمول می شود، دریافت کرده است. آنان 
می گوید سنت طوالنی پیام های علمی دقیق و گزارش های 

مقام ارشد پزشکی آمریکا باید پایان بپذیرد. 
به گفته آنان، این گزارش بر تجربه جوانان  متمرکز شده 

است و فرصت هایی که این دستگاه ها برای کاهش 
آسیب به حدود 4۰ میلیون فرد سیگاری بزرگسال در اختیار 
می گذارند، کامال نادیده گرفته شده است. در گزارش مقام 
ارشد پزشکی آمریکا  آمده است که هیچ شاهدی برای 
پشتیبانی از ادعای کمک سیگار الکترونیکی به ترک سیگار 
وجود ندارد. در عین حال این گزارش می پذیرد که  ثابت 
نشده است که جوانانی که شروع به استعمال این سیگارها 
می کنند، به کشیدن سیگارهای سنتی روی خواهند آورد. 
آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا نشان 
می دهد که مصرف سیگار الکترونیکی در میان جوانان در 

حال افزایش و میزان سیگار کشیدن رو به کاهش است.

بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵، استفاده از سیگار الکترونیکی 
در میان دانش آموزان آمریکایی در مقطع راهنمایی از ۰/۶ 
درصد به ۵/۳ درصد رشد داشته است. استفاده از سیگارهای 
معمولی در این افراد طی مدت مشابه از 4/۳ درصد به ۲/۳ 
درصد کاهش یافته است. استفاده از سیگارهای الکترونیکی 
در میان دانش آموزان دبیرستانی از ۱/۵ درصد 
در سال ۲۰۱۱ به ۱۶ درصد در سال 
۲۰۱۵ افزایش داشته است. در همین 
دوره، 9/۳ درصد از آنها گزارش کردند 
که سیگار سنتی می کشند؛ در مقایسه با 

۱۵/۸ درصد در سال ۲۰۱۱.
این گزارش می افزاید، با این وجود به علت 
تازه بودن تحقیقات مربوط به سیگارهای الکترونیکی، »اصل 
احتیاط« باید برای کمک به جلوگیری از مصرف سیگار 
الکترونیکی در میان جوانان به کار گرفته شود. این اصل از 
مداخالت برای ممانعت از خطرات بهداشتی احتمالی در 
زمانی که خطرات بالقوه همچنان نامشخص باقی مانده اند، 

حمایت می کند.
این گزارش هنگامی منتشر شده که میزان کلی سیگار 
کشیدن در ایاالت متحده، به میزان بی سابقه ۱۵ درصد در سال 
۲۰۱۵ کاهش یافته است. کارشناسان بهداشت عمومی نگران 
از دست رفتن این دستاوردها هستند؛ چرا که ممکن است 
جوانان از طریق سیگار الکترونیکی به نیکوتین معتاد شوند و 
بعد به استفاده از سیگارهای معمولی مخرب تر روی بیاورند. 
Reuters :منبع

جنجال گزارش مقام ارشد پزشکی آمریکا درباره سیگارهای الکترونیکی
ارتبـاط قندخون بـاال 

در دوره بـارداری و 
نارسـایی قلبی نـوزاد

نیم نگاه

سپید: طبق نتایج یک مطالعه جدید، افزایش 
سطح قندخون زنان در طول بارداری ممکن 
است بر ریسک بروز نارسایی قلبی مادرزادی 
نوزاد تاثیر گذارد. محققان دانشگاه استنفورد 
کالیفرنیا سطح قندخون بیش از ۱9 هزار 
بارداری  ماهه  اولین سه  را در  باردار  زن 
اندازه گیری کردند. طبق نتایج این مطالعه، 
به ازای افزایش هر mg/dL ۱۰ قند خون، 
ریسک زایمان نوزاد مبتال به نارسایی قلبی 

مادرزادی تا ۸درصد افزایش می یابد.
به گفته تیم تحقیق، این اولین مطالعه 
است که رابطه بین سطح قند خون مادر 
در دوره بارداری و ریسک نارسایی قلبی 

نوزاد را نشان می دهد.
طبق نتایج این تحقیق جدید، سطح قند 
خون یک زن باردار باید تحت نظر باشد و 
در همان ابتدای بارداری درمان شود. کنترل 
زودهنگام و سریع قند خون منجر به کاهش 
چشمگیر بروز بیماری قلبی مادرزادی و 
نجات جان شمار زیادی از نوزادان تازه 

متولدشده می شود.
WebMD :منبع

تــازه ها

سپید: پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز آمریکا دریافتند در مقایسه با 
کودکان متولدشده به شیوه طبیعی، کودکان متولدشده به شیوه سزارین 
4۰ درصد از خطر باالتر ابتال به چاقی یا اضافه وزن تا رسیدن به سن 
7 سالگی برخوردار هستند. این خطر حتی در کودکان متولدشده به 
شیوه سزارین از مادران چاق و دارای اضافه وزن به مراتب بیشتر 

بوده و از 7۰ تا ۸۰ درصد خواهد بود.
آنها می گویند، نقش حفاظتی زایمان طبیعی به مراتب بیشتر است 
و به مادران چاق یا دارای اضافه وزن کمک می کند تا کمتر چاقی 
بین نسلی را انتقال دهند. در زایمان به طریق طبیعی نوزاد به هنگام 
خروج از مسیر زایمان، میکروب های مفید مادر را دریافت می کند و 
این میکروب ها به حفاظت از کودک در مقابل چاقی منجر می شوند. 
شواهد نشان می دهد این نوزادان دارای میکروب های متفاوتی در 
روده هستند. در این مطالعه، محققان داده های بیش از ۱4۰۰ زایمان 
را در بوستون بررسی کردند. در حدود ۵7 درصد زنانی که به شیوه 
سزارین و ۵7 درصد زنانی که به شیوه طبیعی زایمان کرده بودند، 

چاق بودند.
HealthDay :منبع

افزایش خطر چاقی نوزاد و سزارین
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 ترجمه: مصطفی صداقت رستمی

سپید: روابط زهرآلود اشکال مختلفی دارند. مثال 
کارفرمای شما در یک لحظه رفتار خوبی با شما 
دارد و در لحظه بعدی رفتارش با شما تغییر می کند 
و به شدت پرتوقع می شود یا می توان به دوست یا 

خویشاوندی اشاره کرد که از شما توقع دارد که خود 
را مطابق با عالیق او سازگار کنید. همچنین می توان به 
فردی اشاره کرد که دائما همسر خود را تحقیر می کند. 
اگرچه شناسایی روابط زهرآلود کار آسانی است، اما 

از روابط زهرآلود همواره کار آسانی  خالصی 
نیست. باوجوداین، بهتر است که برای خالص 
شدن از روابط زهرآلود تالش کنید، 

چون در غیر این صورت روابط 

زهرآلود می توانند منجر به افسردگی و اضطراب شوند.

روابط زهرآلود
یک تعریف بالینی مشخص برای روابط زهرآلود وجود 
ندارد، اما می توان اصطالح مفیدی برای تعریف روابط 
نامتعادل دانست. روابط را در یک مقیاس در نظر بگیرید 

که با روابط متعالی آغاز می شود و با روابط زهرآلود خاتمه 
می یابد. رابطه زهرآلود به رابطه ای گفته می شود که رفتارهای 
طرف مقابل به طور مستمر باعث شگفتی یا حیرت شما 
می شود، شما را از تعادل خارج می سازد، بدون هیچ دلیلی 
اضطراب شما را افزایش می دهد و باعث احساس بد و 

نامناسب نسبت به خودتان می شود!

تغییر روابط زهرآلود
وقتی که یکی از روابط موجود 
زهرآلود  را  خودتان  زندگی  در 
تشخیص دادید، این سوال برای 
برای  که  می شود  مطرح  شما 
رهایی از این رابطه زهرآلود چه 
کاری باید انجام دهید. بسیاری 
از افراد فکر می کنند که می توانند 

اکثر  در  اما  دهند،  تغییر  را  دیگری 
ناممکن  کاری  چنین  مواقع 

است. اگر زهرآلود بودن 
در یک شخصی ریشه 

دوانده باشد، امکان تغییر این ویژگی آسان نخواهد بود. 
تغییر فردی که روی شما کنترل و نفوذ دارد کار بسیار 
سختی است و بعضی از افراد با نشان دادن ظلم و خساست 

احساس شادی می کنند.
عالوه بر این، روابط زهرآلود می توانند غیرمستقیم 
یا ضمنی نیز باشند. روابط زهرآلود میان 
دوستان و همکاران با روابط زهرآلود 
میان اعضای خانواده بسیار متفاوت 
هستند. برای مثال، اگر در حال مراقبت 
از پدر یا مادر پیر خود هستید که در طول 
سال ها ویژگی خساست در او شکل گرفته 
است سعی می کنید که به دلیل عشق به 
پدر و مادرتان این رابطه زهرآلود را تحمل 
کنید و از پدر یا مادر پیرتان مراقبت کنید، اما 
اگر شخص دیگری چنین ویژگی را داشته 
باشد اصال تحمل نخواهید کرد و وارد چنین 
رابطه زهرآلودی نمی شوید؛ به عبارت دیگر، 
عشق به پدر و مادر پیر باعث می شود که این 

رابطه زهرآلود را تحمل کنید.

توصیه های عملی
همه ما به نوعی درگیر روابط زهرآلود هستیم و باید 
در صورت امکان خودمان را از شر آن ها خالص کنیم 
یا به نوعی از عهده آن ها برآییم. اولین گام در رهایی 
زهرآلود  روابط  که  است  این  زهرآلود  روابط  از 
موجود در زندگی خود را بر اساس تعریفی که 
گفتیم بشناسیم و سپس بر اساس توصیه هایی که از 

زیر می آوریم، این مشکل را حل کنید:
 به شخص مقابل خود بگویید که چه احساسی 
دارید. رفتار آرام و دوستانه و رودررو به شخصی 
که باعث روابط زهرآلود شده است بگویید که 
چه احساسی در مورد رفتار او نسبت به خودتان 
دارید. بعضی از افراد از تاثیر اعمال خود به طور کامل 
آگاهی ندارند و همین صحبت دوستانه و رودررو می تواند 
طرف را از تاثیر اعمال خودآگاه سازد و درنتیجه به او 
کمک کند که روابط زهرآلود را تغییر دهد و در جهت 

بهبود آن ها بکوشد. اگر این صحبت دوستانه و رودررو 
از  باید کنترل خود را حفظ کنید. گاهی  بود،  بی فایده 
اوقات وقتی که احساس خود را به طرف مقابل می گویید 
ممکن است که فحاشی و اهانت را در او بیدار کنید و 
در این موقعیت باید این رابطه زهرآلود را به طور قاطع 
پایان دهید. اگر حین این گفت وگو طرف مقابل شما را 
تهدید کرد، این تهدید او را به عنوان یک حمله تلقی کنید 

و به دنبال کمک باشید.
 حدومرزهایی را تعین کنید. حتی اگر شخصی )مانند 
کارفرما( بر شما تسلط دارد، می توانید حدومرزهایی برای 
آن تعیین کنید؛ به این معنا که باید قاطع باشید و نوع رفتار 
مورد انتظار از دیگران و حدومرزهای خود را مشخص 
کنید. برای مثال، اگر کارفرمای شما این عادت را دارد که 
برای انجام شدن کاری در لحظه های آخر سر شما داد 
بزند، به او بگویید: »از این ناراحت نمی شوم که می خواهید 
این کار را انجام دهم، اما می خواهم که با احترام با من 

صحبت کنید.«
 واکنش های خود را کنترل کنید. حتی روابط زهرآلود 
فرد عمل  میان دو  نیروی محرک  مانند یک  می توانند 
کنند. مراقب واکنش های خود باشید، چون در یک رابطه 
زهرآلود این امکان نیز وجود دارد که فرد به طور ناخواسته 
با واکنش هایی که به طرف مقابل نشان می دهد، باعث 
ادامه دار شدن روابط زهرآلود شود. برای مثال، اگر فورا 
هر چیز درخواست شده را انجام دهید، باعث تقویت 

روابط زهرآلود می شوید.
 رابطه زهرآلود را خاتمه دهید. این آخرین راه برای 
فائق آمدن بر رابطه زهرآلود است و گاهی از اوقات ممکن 
است که به کار بستن این روش نسبتاً وسوسه انگیز باشد؛ 
اما این روش را به عنوان روش نهایی در نظر بگیرید، 
مخصوصا اگر با شخصی همچون همسر، عضو خانواده 
یا کارفرما رابطه زهرآلود دارید که نقش مهمی در زندگی 
شما دارد. باوجوداین، گاهی از اوقات روابط به حدی 
زهرآلود و العالج می شوند که شخص مجبور است شغل 
خود را ترک کند، دوستی خود را با شخص قطع کنید یا 

از همسر خود طالق بگیرد.
Everyday Health:منبع

سپید: بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی همچون تلگرام، فیس بوک، 
اینستاگرام و توئیتر افراد نابالغ هستند. در اروپا از هر 5 نفر زیر 11 سال 
یک نفر دارای حساب کاربری فیس بوک است و این رقم برای افراد 
بین 12 تا 17 سال به 80 درصد می رسد. این رسانه ها جذابیت های 
زیادی برای این گروه سنی دارند و بسیاری از نوجوان عالقه وافری 
این  اما  دارد  اجتماعی  در شبکه های  با دوستان خود  زدن  به گپ 
مسئولیت برعهده والدین است که استفاده درست از این رسانه ها 

را به آن ها بیاموزانند:
فقط  پروفایل،  یک  پرکردن  هنگام  شما  نوجوان  شوید  مطمئن   
اطالعات ضروری را در سایت بارگذاری می کند و از پرکردن موارد 

اختیاری همچون آدرس و تلفن پرهیز می کند.
 اطمینان حاصل کنید که پروفایل ساخته شده فقط در اختیار دوستان 

او قرار می گیرد.
 نوجوان شما باید فقط هنگامی که فردی را می شناسد او را »دوست« 

که نمی شناسد و از آن ها هیچ اطالعاتی ندارد.خود بخواند نه افرادی را 
نوجوانتان  از   
اطالعات  بخواهید 
که  را  خصوصی 
امنیت  است  ممکن 
تهدید  کند،  را  او 
در شبکه بارگذاری 

نکند.
Healthday :منبع

بی خـوابـی بـا تغییـرات 
باکتری های روده همـراهی دارد

استفاده امن از شبکه های اجتماعی 
را بـه نوجوانـان بیـاموزیـد

با  احتـرام با مـن صحـبت کنیـد

سپید: همه ما در هر شغل و حرفه ای باشیم، 
می خواهیم آن را به بهترین شکل انجام 
طریق  این  از  روزی  امیدواریم  و  دهیم 
احساس پیشرفت کنیم و به آرزوهایمان 

جامه عمل بپوشانیم.  
و  هستید  تمام وقت  کارمندی  شاید 
می خواهید ارتقا بگیرید یا حتی به دور 
از فضای کاری خود آرزوی نوشتن یک 
کتاب را در سر دارید اما چه چیزهایی ما 
را از رسیدن به خواسته هایمان باز می دارد:

1. بهره وری ضعیف: بهره وری اگر به 
شکل درستی اعمال نشود می تواند دشمن 

سرسخت کارهای بزرگ باشد. 
بهره وری به معنای استفاده بهینه از توانایی ها در کوتاه ترین 
زمان ممکن است و ارتباط نزدیکی با به تعویق انداختن 

دارد.
نشانه های بهره وری ضعیف شامل:

 ایجاد وقفه حین انجام کارها
 انجام دادن همزمان کارها یا از این شاخه به آن شاخه 

پریدن هنگام انجام این وظایف
 انجام کارهای زیادی که دلیلی برای اهمیت آن ها وجود 

ندارد.
2. به تعویق انداختن: همه ما به خوبی بااین مفهوم 
آشنا هستیم، آن هم در زمان هایی که نیاز به انجام کاری مهم 
داریم و گاهی انجام آن را تا جای ممکن به تاخیر می اندازیم. 

به تعویق انداختن می تواند دالیل زیادی داشته باشد که 
برخی از آن ها شامل:

 اجتناب از کارهای سخت و دشوار است.
 می دانیم کاری که باید انجام دهیم کار مهمی است اما این 
کار آنچنان که باید رغبت ما را برای انجام آن برنمی انگیزاند.
 تنبلی می کنیم و می خواهیم هرکاری جز این کار را انجام 

برسانیم.
3. برنامه ریزی: برنامه ریزی به اندازه انجام خود کارها 
برای ما اهمیت دارد. وقتی کارهای زیادی داریم که باید 
انجام دهیم باید معیارهایی برای سنجش کارهای مهم تر 
در دست داشته باشیم. در صورت نداشتن برنامه ریزی با 

مشکالت زیر روبه رو می شویم:

 هرچه کار بیشتری انجام می دهیم نتایج 
کمتری به دست می آوریم.

 در پایان روز احساس خستگی شدید داریم 
اما احساس پیشرفت نمی کنیم.

 هرچیزی می تواند حواس ما را از موضوع 
اصلی منحرف کند زیرا ما کنترلی بر روال امور 

و کارها نداریم.
۴. اولویت بندی: اولویت بندی در واقع 
بخشی از برنامه ریزی به شمار می رود و به ما 
اجازه می دهد تا اول به کارهای مهم بپردازیم. 
ما وقتی از اولویت بندی به نحو درست استفاده 

نمی کنیم که:
 معیارهای درستی برای اندازه گیری اهمیت 

مسائل نداریم.
 قادربه به حذف وظایف غیرمهم نیستیم. هر کاری که پیش 

بیاید را انجام می دهیم.
۵. کارآیی: کارآیی ارتباط نزدیکی با محیط و احساس 
شخصی شما دارد. اگر شما احساس بیماری می کنید و کارآیی 
کامل ندارید، در این شرایط کارکرد شما آسیب می بیند. ما در 

شرایط زیر کارآیی چندانی نداریم:
 در محیط بیگانه ای قرار داریم که به آن عادت نداریم.

 به لحاظ روانی و جسمانی در شرایط خوبی به سر نمی بریم.
ایجاد  مشکلی  ما  برای  معمول  به طور  راکه  وظایفی   

نمی کردند، به سختی انجام می دهیم.
Lifehack :منبع

مـوانـع پیشـرفـت کـاری را بشنـاسیـد

چگونه از عهده روابط زهرآلود برآییم؟

سپید: تغییرات فصلی، ابتال به سرماخوردگی 
و آلرژی می توانند باعث بروز عالئمی مانند 
گرفتگی بینی شوند. گرفتگی بینی با استفاده از 
تعدادی درمان های خانگی یا داروهای بدون 
نسخه قابل رفع است. استفاده از ضداحتقان ها 
اگرچه راهی مناسب برای رهایی از گرفتگی 
بینی محسوب می شود اما درعین حال الزم 
است که از عوارض جانبی آن نیز دوری شود:
 دستورالعمل روی بسته بندی را با دقت 

مطالعه کنید.
افزایش  را سرخود  توصیه شده  مقدار   

ندهید.
از  استفاده  درباره  خود  پزشک  با   
ضداحتقان های OTC و احتمال تداخالت 

با سایر داروها مشورت کنید. 
از یک ضداحتقان  فقط  نوبت   در هر 
استفاده کنید. هرگز به طور همزمان از چند 
روش برای رفع گرفتگی بینی استفاده نکنید. 
بعضی گیاهان دارویی با داروها تداخل می 
کنند، بنابراین داروهای گیاهی و شیمیایی 

را هم زمان باهم استفاده نکنید
 در صورت مواجهه با مشکل یا داشتن 
هرگونه پرسشی با پزشک خود تماس بگیرید.
Healthday :منبع

نکاتی درباره گرفتگی بینی

توصیـه ها

تــازه ها

درنــگ

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید

091292۴ پیامک:   38۴۴
Email: info@sepidonline.ir

https://telegram.me/sepidonline

سپید: یک پژوهش جدید نشان می دهد که خوابیدن به مقدار کم تعادل 
باکتری ها در روده را به هم می زند، تغییری که با اختالالت سوخت وساز 
مانند چاقی و دیابت نوع 2 همراهی دارد. پژوهشگران اروپایی برای این 
بررسی میزان خواب 9 مرد سالم را که وزن طبیعی داشتند، محدود کردند 
تا مشخص کنند کمبود خواب چگونه بر شمار انواع باکتری در روده اثر 
می گذارد. این مردان در دو روز متوالی فقط 4 ساعت در شب خوابیدند. 
نتایج نشان داد که محرومیت از خواب گوناگونی باکتری ها در روده را 
تغییر نمی دهد، اما کمبود خواب تعادل گروه های موجود باکتری ها را 
به هم می زند. نتایج این بررسی اخیرا در ژورنال »متابولیسم مولکولی« 
منتشر شده است. دکتر جاناتان سدرنائس، نویسنده ارشد مقاله این 
بررسی از دانشگاه اوپساال در سوئد، گفت که این تغییرات مشابه برخی از 
تفاوت هایی است که میان باکتری های روده افراد چاق در مقایسه با افراد 
با وزن طبیعی در بررسی های دیگر مشاهده شده است. افراد شرکت کننده 
در این بررسی که محروم از خواب شدند، 20 درصد کمتر به اثرات 

انسولین، هورمون تنظیم کننده قند خون، حساسیت نشان دادند.
کریستین بندیکت، استادیار علوم اعصاب در دانشگاه اوپساال و 
نویسنده اول مقاله این بررسی گفت: »البته کاهش حساسیت به انسولین 

با تغییرات در باکتری های روده به دنبال کم خوابی ارتباطی نداشت.«
بندیکت افزود: »این یافته بیانگر آن است که سازوکار اصلی کاهش 
حساسیت انسولین در انسان ها به دنبال یک یا چند شب کم خوابی از طریق 
تغییرات در باکتری های روده نیست.« این نویسندگان گفتند که پژوهش 
بیشتری موردنیاز است تا حساسیت به اثرات کم خوابی ارزیابی و چگونگی 
تاثیر بر کارکرد مغز و سالمت متابولیک را مشخص کند. سدرانائس 
گفت: »مداخالت بالینی طوالنی تر و بزرگ تری باید انجام شود تا معلوم 
شود که تغییرات در باکتری های روده تا چه حد در پیامدهای بهداشتی 

ناشی از کم خوابی مانند افزایش وزن و مقاومت به انسولین دخالت دارد.«
HealthDay :منبع



 سمیرامیس  محمدی 

سپید: جعفر والی، هنرمند پیشکسوت عرصه 
در  را  درمان  دوره  یک  قبل  مدتی  که  تئاتر 
بیمارستان شهید رجایی گذرانده بود، پس از 
ترخیص به دلیل بروز دوباره  مشکالت جسمانی 
مجدداً در بیمارستان تهران کلینیک بستری شد. 
به گفته دختر این هنرمند »ایشان هنوز در 
بخش  سی سی یو بستری هستند و حالشان بهتر 

نشده است.«
جعفر والی از شامگاه 18 آذر به دلیل شرایط 
نامساعد جسمی در بیمارستان بستری شد و 
پزشکان هم هرگونه مالقاتی را ممنوع کردند. 
طبق گفته فرزند این هنرمند مشکل جعفر والی 
مسائل ریوی است و پزشکان برای بهبود حال 

او در تالش هستند.
در  تئاتر  خانه  مدیرعامل  همت،  اصغر 
گفت وگو با خبرنگار سپید در مورد مالقات از 
جعفر والی گفت:» زمانی که ایشان در بیمارستان 
شهید رجایی بستری بودند از طرف خانه تئاتر به 
همراه دوستان به مالقات او رفتیم و پس ازآن نیز 
در منزلشان پیگیر احوالشان بودیم اما این روزها 
در بیمارستان تهران کلینیک ممنوع المالقات 
هستند، البته امیدواریم که حالشان بهتر شود 

و بتوانیم به دیدارشان برویم.«
او در مورد روند درمان این پیشکسوت و 
تأمین هزینه های درمانی او اظهار کرد:» ازنظر 
تأمین هزینه های درمان مشکلی وجود ندارد. 
اعتباری هنری و  ما صندوق  پیگیری های  با 
تالش  نهایت  ارشاد  وزارت  هنری  معاونت 
خود را برای پرداخت هزینه های بیمارستان 
و درمان انجام می دهند.« مدیرعامل خانه تئاتر 
بسیاری  تکمیلی هنرمندان  بیمه  تأکید کرد:» 
از مسائل پیش رو را حل کرده است و دیگر 

نیازی به کمک های دیگر نیست اما بااین وجود 
باز از جانب صندوق اعتباری هنرمندان قول ها 
و همکاری های انجام شده است.امیدواریم با 
این تفاسیر مشکل دیگری برای تأمین هزینه ها 

وجود نداشته باشد.«
شیراندامی  ولی اهلل  مورد گالیه  در  همت 
در  که  زمانی  او  به  هنرمندان  بی توجهی  از 
از  ایشان  کرد:»  بیان  بوده  بستری  بیمارستان 
عدم مالقات هنرمندان ابراز گله مندی کردند 
و حق داشتند، ما و سایر همکاران نسبت به 
دیدار از ایشان کم توجهی کردیم. اما طی چند 
روز اخیر صحبت هایی برای مالقات از این 
پیشکسوت انجام دادیم تا از نزدیک در جریان 

جزئیات و احوال ایشان قرار گیریم.«
او ادامه داد:» روابط عمومی خانه تئاتر در 
حال پیگیری برای مالقات از شیراندامی است، 

همچنین قصد داریم از فردوس کاویانی، جمال 
اجاللی نیز دیدن کنیم.«

مدیرعامل خانه تئاتر شرایط جسمانی بهروز 
بقایی را نیز مناسب ندانست و افزود:» در روزهای 

اخیر به دیدار ایشان نیز می رویم.«
اصغر همت در مورد تأمین هزینه های درمانی 
محب اهری و دیدار از او نیز گفت:» صندوق 
اعتباری هنرمندان قول های در موردحمایت 
هرچه بیشتر از محب اهری داده و تاکنون نیز 

از اشخاص دیگر حمایت های داشته است.«
نیز  هنرمندان  تکمیلی  بیمه  مورد  در  او 
بیان کرد:»بیمه تکمیلی برای پرداخت هزینه 
بیماری های خاص و جراحی سقفی ندارد و 
برای جراحی اول و دوم محب اهری نیز تمامی 
هزینه ها را تأمین کرد . البته ما در تالش هستیم تا 
20 درصد هزینه فرانشیزی که هنرمندان پرداخت 

می کنند را نیز به 10درصد کاهش دهیم .«
مدیرعامل خانه تئاتر در ادامه ابراز امیدواری 
کرد که تسهیالت ویژه و بهتری در آینده برای 
هنرمندان ایجاد می شود گفت:» البته امیدواریم 
هیچ هنرمندی بیمار نشده و از آن استفاده نکند.«
الزم به ذکر است جعفر والی با همراهی ایرج 
راد و هرمز هدایت درصدد اجرای نمایش »در 
گوش سالمم زمزمه کن« برای شرکت در این 
دوره از برگزاری جشنواره تئاتر فجر بود، نیز 
نمایش های »آی باکاله آی بی کاله«، »چوب به 
دست های ورزیل« و »گاو« را اجرا کرده بود.

او در سال های اخیر با بازی در دو نمایش»اتاق 
شماره شش« نوشته خسرو حکیم رابط بر اساس 
اثری از چخوف و »ویتسک؛ یک داستان ناتمام« 
ناصر  کارگردانی  به  دو  هر  بوشنر  نوشته 

حسینی مهر روی صحنه رفت.
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بیمه تکمیلی هنرمندان سقف ندارد   

کاهش ده درصدی فرانشیز درمان هنرمندان

تجلیل از 4 پیشکسوت در جشنواره فیلم ياس 

حراج پیراهن سردار
 برای کمک به کودک سرطانی

 
 ورزش جهان:پیراهن سردار آزمون ملی پوش ایرانی تیم روستوف روسیه برای 
کمک به کودک دوساله مبتالبه سرطان در این شهر به مزایده گذاشته شد.سایت رسمی 
باشگاه روستوف با انتشار تصویری از سردار آزمون کنار سایر بازیکنان این تیم از مزایده 
پیراهن این ملی پوش ایرانی خبر داد.در این تصویر سردار آزمون پیراهنی که با آن به تیم 
بایرن مونیخ در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا گل زده را در دست دارد. این پیراهن 
شامل امضای تمامی بازیکنان تیم روستوف نیز هست.باشگاه روستوف قیمت ابتدایی 
مزایده پیراهن سردار آزمون را 5 هزار روبل روسی اعالم کرده و عالقه مندان می توانند 
تا هشت روز آینده پیشنهادهای خود را ارائه دهند.مبلغ حاصل از  فروش پیراهن سردار 

به دیما داراش، کودک دوساله اهل  آزمون 
روستوف اختصاص خواهد یافت که از چند ماه 
قبل مبتالبه سرطان سیستم عصب مرکزی شده 
است. پیش ازاین خبرگزاری شهر روستوف 
اعالم کرده بود که خانواده دیما داراش برای 

درمان فرزند خود نیاز به 90 هزار یورو دارند.

پرستاران با دو کارگردان ساخته می شود
باشگاه خبرنگاران:داودهاشمی، تهیه کننده سریال پرستاران تأکید کرد؛ شهرام شاه حسینی 
جایگزین افخمی کارگردان فعلی نیست.او گفت:»حدود 18 قسمت سریال پرستاران ضبط  

شده و همکاری شاه حسینی برای تسریع در تولید سریال است.« 
هاشمی درباره شایعه تغییر کارگردانی این 
انتخاب شهرام شاه حسینی به عنوان  سریال و 
کارگردان جدید گفت:»جایگزینی برای علیرضا 
افخمی نداریم، به خاطر اینکه بهمن ماه قرار 
است پخش سریال از شبکه یک آغاز شود،ما 
و  کردیم  را ضبط  تاکنون حدود 18 قسمت 
نسبت به پخش عقب هستیم. به همین خاطر 
قرار است شهرام شاه حسینی به گروه کمک 

در  را  سریال  بتوانیم  تا  کنند  گروه ضبط  دو  به صورت  افخمی  علیرضا  کنار  در  و  کند 
 50 از  تاکنون  و  هستند  ضبط  حال  در  نیاوران  خیابان  در  بهمن ماه پخش کنیم. گروه 
قسمت سریال 18 قسمت را ضبط کردیم. «شهرام شاه حسینی، کارگردان جدید سریال 
استقبال  با  که  داشت  آنتن  روی  را  دقیقه  نیم  و  پیش سریال هشت  پرستاران چندی 

عمومی مخاطبان روبه رو شد.

جعبه جادوچهاردو

گزارش

سپید:چهارمین جشنواره بین المللی فیلم یاس، با تجلیل از 4 هنرمند پیشکسوت روز 
دوشنبه در رامسر افتتاح شد. علی نصیریان ،ثریا قاسمی ،داریوش اسد زاده و داریوش 
بابائیان هنرمندان پیشکسوتی بودند که در افتتاح این مراسم تجلیل شدند.داریوش اسد زاده 
اولین هنرمندی بود که به روی سن دعوت شد.اوبا تبریک آغاز چهارمین دوره جشنواره  
یاس گفت:» من عاشق موسیقی بودم و پیانو کار می کردم. تابستان ها کار می کردم و دو زار 
دستمزد می گرفتم. با همان پول یک پیانو خریدم. اما موسیقی را کنار گذاشتم و با تئاتر از 
سال 1320 کارم را شروع کردم. ۷5 سال است که در عالم هنرکار می کنم. در حال حاضر 
قدیمی ترین هنرپیشه ایرانی هستم ولی با عشقم و بادلم زندگی کردم. از همه چیزم به خاطر 

آن گذشتم و این گذشتن بسیار دشوار است. «
داریوش بابائیان تهیه کننده پیشکسوت  بعد از اسد زاده به روی سن دعوت شداوبا 
تشکر از دست اندرکاران شبکه نمایش خانگی گفت:» از مخاطبین ۶0 میلیونی شبکه نمایش 
خانگی متشکرم که باعث می شوند سینما هم رونق بیشتری پیدا کند، اما متشکرم که از 
آدم های پشت صحنه قدردانی می کنید.امیدوارم این اتفاق در جشنواره های دیگر هم تکرار 
شود. امشب خاک دوره ای را که پشت سر گذاشتم می تکانم اما کوه سنگین تری را روی 
دوشم می گذارد چراکه باید بهتر کارکنم.«در ادامه تجلیل های جشنواره مهدی صباغ زاده، 
سید مصطفی ابطحی و یداهلل صمدی به روی سن آمدند تا از ثریا قاسمی تقدیر کنند.او 
گفت:»از دعوت شما متشکرم. جشن و شادی بسیار خوب است و همه این اتفاقات باعث 
می شود روحیه ما هم شاد شود.این جشنواره ها و جشن ها تمام می شوند و جشنواره های 
بعدی می آید. ما بازهم می رویم و شرکت می کنیم ولی باید در کنار این شادی ها به مسائل 
دیگری هم توجه کنیم. می خواهم از همه کاربلدها و آن هایی که پرانرژی هستند بخواهم 
تا راهی برای سامان دهی به امور بیماران، بیکاران و کسانی که دیگر توان کار کردن در 
این عرصه را ندارند پیدا کنید.«تجلیل از علی نصیریان، از دیگر برنامه هایی بود که در 
افتتاحیه چهارمین جشنواره بین المللی فیلم یاس برگزار شد. سید مصطفی ابطحی، محمد 
متوسالنی و همایون اسعدیان برای تقدیر از علی نصیریان روی سن آمدند و لوح سپاس 

و یاس زرین را به او تقدیم کردند.علی نصیریان با تشکر از دست اندرکاران این برنامه 
گفت: »با برگزاری چنین بزرگداشت هایی من بیشتر خجالت می کشم . آنچه تاکنون در 
عرصه بازیگری انجام داده ام، به خواسته خودم بوده و آن را دوست داشتم. عشقم به این 
حرفه بوده که باعث شده تا به امروز آن را دنبال کنم.من هیچ انتظار یا توقعی نداشتم که 
کسی بخواهد به آن توجه کند.آن موقع که ما بازیگری را شروع کردیم، هیچ وقت به چنین 
روزهایی فکر نمی کردیم که حاال بخواهیم به جایی برسیم که از ما به خاطر آن تقدیر شود 
یا به ما توجهی کنند. آن عشق شخصی بود که می جوشید و ما به خاطرش تالش می کردیم.

سرمایه ما مردم هستند. عشق ما این بود که با مردم ارتباط بگیریم، به آن ها نزدیک شویم 
بین ما  و گفت وگو کنیم. همین سالم و علیکی که در حال حاضر در کوچه و خیابان 
شکل گرفته بسیار برایمان ارزشمند است.«چهارمین جشنواره بین المللی فیلم یاس از 22 

آذر آغازشده و تا 2۶ آذر در رامسر ادامه دارد.

مهران رنجبر کمدین مجموعه طنز دورهمی در بیمارستان است.او در 
صفحه اینستاگرامش نوشت: »مواظب این ویروس جدیده باشین رفقا.

سرتون سالمت.دمتون گرم.نفستون چاق.«               باشگاه خبرنگاران

یکتا ناصر بازیگر سینما و تلویزیون مادر شد. او روز سه شنبه صاحب دختری به 
نام سوفیا شد.                                 جام جم

 ناصر حجازی پیشکسوت فوتبال ایران، در بیست و سوم آذر سال 1328 در 
تهران به دنیا آمد. این اسطوره فوتبال دوم خرداد سال 1390 براثر ابتال به بیماری 
سرطان ریه درگذشت. یادش گرامی.             سپید

کریس رونالدو ستاره پرتغالی باشگاه رئال مادرید که دوشنبه شب موفق شد 
برای چهارمین بار عنوان بهترین بازیکن جهان را به خود اختصاص دهد توپ 
طالیش را به مادرش تقدیم کرد.مادرش چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود 
بعدازاینکه کریس را باردار شده بود به دلیل فقر می خواسته او را سقط کند اما 

حاال از داشتن چنین فرزندی خیلی خوشحال است. 
               باشگاه خبرنگاران جوان

  

پرنیان مرادی پزشک طرحی مرکز حمیل )از توابع شهرستان اسالم آباد غرب 
در استان کرمانشاه( حین عزیمت به محل کار در حادثه تصادف درگذشت.
               کانال تلگرامی پزشکان و قانون

  

شعبه جدید دفتر انجمن فوریت های پزشکی ایران در مرکز اورژانس اصفهان  
با حضور هیئت مدیره مرکزی افتتاح شد.      کانال تلگرامی یک یک پنج 

ایسنا: بعد از گذشت سی ویک ماه 
آهنگساز  لطفی،  محمدرضا  فوت  از 
داستان  حاال  سه تار  و  تار  نوازنده  و 
جدیدی  فاز  وارد  او  آرامگاه  ساخت 
هنرمند  این  که  زمانی  است.   شده 
وصیت  طبق  درگذشت،  پیشکسوت 
گرگان  در  پیکرش  که  شد  اعالم  او 
به خاک سپرده می شود.به همین دلیل 
شورای شهر گرگان سه منطقه را برای 
مزار این نوازنده به خانواده  او پیشنهاد کرد 
که درنهایت محله سبزه مشهد انتخاب 
شد. این محله از محله های موردعالقه 

محمدرضا لطفی بود.
یکی از اعضای شورای شهر گرگان 
در مراسم خاک سپاری لطفی از احداث 
مجتمعی فرهنگی هنری در این مکان 
مجتمعی  بود  قرار  و  بود  گفته  سخن 
لطفی«، موزه و  فرهنگی شامل »خانه 
شود.برای  ساخته  اجتماعات  سالن 
اجرایی شدن این طرح شهرداری باید 
زمین های اطراف مزار لطفی را می خرید، 
این زمین ها به وسعت  از  اما یک تکه 
500 مترمربع که بر اساس این طرح، 
بود،  اصلی  ساختمان  احداث  محل 

وقف شده است.
با غیرقابل انتقال بودن این زمین و 
ساخت  برای  گودبرداری  آغاز  سپس 
مجتمعی تجاری که به گفته مدیر دفتر 
احیا و بهسازی بافت تاریخی گرگان، 
اداره کل اوقاف و امور خیریه گلستان 
مجری آن است، ساخت مزار لطفی به 
مرحله دیگری وارد شد.در این زمان، 
آغاز  درپی  گلستان  مردم  از  جمعی 
جنوبی  در ضلع  گودبرداری  عملیات 
مزار محمدرضا لطفی، بیانیه ای را منتشر 
نیز  عبداهلل   میرزا  مکتب خانه  کردند. 
در راستای ساخت مجتمع تجاری در 
کنار باغ مزار زنده یاد محمدرضا لطفی 
در گرگان، بیانیه ای را صادر و نسبت به 
این اقدام انتقاد کرد.حاال طرح جدیدی 
ارائه شده که قرار است در دو فاز اجرا 
شهر  شورای  مصوبات،  طبق  و  شود 
گرگان، شهرداری این شهر متولی آن 
و  باغ مزار  ساخت  به  اول  فاز  است. 
آرامگاه اختصاص دارد و برای شروع 
فاز دوم نیز باید حدود 8 تا 10 واحد 
از ساختمان های اطراف خریده شود. 
5هزار  نقشه،  این  کامل  اجرای  برای 

مترمربع زمین نیاز است.

کنسرت موسیقی هنرمند 
هرمزگانی به نفع 
کودکان سرطانی

ایرنا:   حامد احمدی، هنرمند جوان 
کنسرت  نخستین  هرمزگان،  موسیقی 
و  سرطانی  کودکان  نفع  به  را  خود 
به منظور حمایت هر چه بیشتر از این 

بیماران در بندرعباس برگزار کرد.
 تمام عواید حاصل از فروش بلیت 
این رویداد موسیقیایی که دوشنبه 22 
آذر در فرهنگسرای طوبی برگزار شد، 
در اختیار موسسه خیریه خانه مهربانی 
قرار می گیرد که موسسه ای نوپاست و 
خدمات خود را به کودکان سرطانی، 
عرضه  نیازمند  اقشار  دیگر  و  بیماران 

می کند.
حامد احمدی بابیان اینکه هر هنرمند 
یا هر شخصی که از یک موهبت ویژه 
دین خود  باید  است،  برخوردار  الهی 
کند،  ادا  جامعه  به  آن  به  نسبت  را 
فراهم  و  می گوید:»فرهنگ سازی 
مشتاق  که  مردمی  برای  زمینه  کردن 
به مشارکت در امور خیریه اند ازجمله 
مهم ترین اهداف برگزاری این کنسرت 
اخیر  سال  چند  در  است.خوشبختانه 
حرکت های بسیار خوبی در این زمینه 
در سطح کشور  ما  بافرهنگ  مردم  از 
حاضر  حال  است.«در  مشاهده شده 
بیش از 120 کودک در هرمزگان مبتالبه 

بیماری سرطان هستند.

داستان پرماجرای  
آرامگاه محمدرضا لطفی

خبر
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