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دیپلماسی

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز بعد 
مجلس،  علنی  در صحن  پایان سخنرانی اش  از 
در نشست خبری به سؤاالت خبرنگاران پاسخ 
آیت اهلل  اظهارات  درباره  سؤاالت  محور  داد. 
در  دولت  همکاری  عدم  درباره  آملی الریجانی 
پرونده بابک زنجانی و شایعات منتشرشده درباره 
رئیس جمهوری،  روحانی،  حسن  ردصالحیت 
بود. نوبخت درباره اظهارات رئیس قوه قضائیه در 
خصوص کم کاری دولت در پرونده بابک زنجانی، 
گفت: »ابتدا الزم است از قوه قضائیه برای بررسی این 
پرونده تشکر کنم، پرونده ای بسیار مهم و پراهمیت 
که فردی نزدیک به سه میلیارد دالر از اموال و 
منابع عمومی را استفاده کرده که اکنون این رقم 
به قیمت روز بیشتر شده است.« او تصریح کرد: 
»دولت دراین باره هر کمکی برای بازگرداندن این 
منابع به خزانه عمومی انجام می دهد و با قوه قضائیه 
مساعدت و همکاری داشته و خواهد داشت. فکر 
می کنم آن بخش هایی را که برای وزارت اطالعات 
مکشوف است؛ این وزارتخانه می تواند در قالب 
اطالعات کافی پشت پرده در اختیار قوه قضائیه 
قرار دهد که شناسایی شود چطور یک نفر می تواند 
چنین رقم بسیار بزرگی را در اختیار داشته باشد.« 
سخنگوی دولت تصریح کرد: »دولت در هر موردی 
که قوه قضائیه نظر داشته همکاری می کند، ضمن 
آنکه از ابتدا پیشگام این اقدام بوده تا ابعاد این 
فساد بزرگ روشن شود و مردم منتظر اقدام قاطع 
این منابع به خزانه  بازگرداندن  قوه قضائیه برای 
عمومی هستند.« سخنگوی دولت همچنین در پاسخ 
به سؤال مجدد یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر 
اینکه »رئیس قوه قضائیه مطرح کرده که طبق گفته 
بابک زنجانی برخی از پول ها به ستاد انتخاباتی 
روحانی داده شده است«،  گفت: »چنین صحبتی را 
نشنیده ام اما همواره دولت در این پرونده مطالبه گر 
بوده و بر ضرورت پیگیری و برگرداندن اموال و 
دارایی مردم مصر بوده است. اکنون این پرونده 

در اختیار قوه قضائیه است و انتظار می رود هرچه 
سریع تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.« نوبخت 
تصریح کرد: »قوه قضائیه از استقالل کافی برخوردار 
است. تقاضای ما این است که هر ادعایی را بابک 
زنجانی مطرح کرده؛ رسیدگی شود و نتیجه آن اعالم 
و مطرح شود. ما آمادگی داریم هر نوع اطالعات 

را به دستگاه قضا ارائه کنیم.«
سخنگوی دولت همچنین عنوان کرد: »از قوه قضائیه 
انتظار می رود که با دقت و تالش بیشتر این پرونده را 
دنبال کنند و تمام سؤال هایی را که از اذهان عمومی 
پیش آمده پاسخ داده و روشن شود.« نوبخت افزود:  
»فراتر از این ها، مسئله اعدام یک فرد، مشکل مردم را 
حل نمی کند و او باید هر مجازاتی است بکشد اما باید 
منابع ارزی ملت به خزانه بازگردد.« وی درباره اینکه آیا 
وزارت خارجه و اطالعات دراین باره پیگیری داشتند 
گفت: »ما باید این درخواست را داشته باشیم ببینیم 
چه کاری باید وزارت خارجه و یا وزارت اطالعات 

انجام دهد که نداده اند. این ها باید حتما روشن شود. 
انتظارمان این است که با مصداق هم روشن شود.« 
نوبخت تأکید کرد:  »دولت برای برخورد با این فساد 
بزرگ و مبرهن بسیار مصر است و امیدواریم قوه 
قضاییه رسالت و مأموریت تاریخی خود را در برابر 

دیدگان ملت که همه منتظرند انجام دهند.«

ردصالحیت روحانی بی ربط است
نوبخت در ادامه نشست خبری خود در بهارستان، 
در پاسخ به اینکه »اصولگرایان تندرو در محافل و 
رسانه هایشان بحث ردصالحیت آقای روحانی را 
مطرح می کنند و رئیس جمهور هم در گفت وگوی 
تلفنی درباره احتمال کاندیداتوری سکوت کردند«، 
گفت: »آقای روحانی سکوت نکرد؛ بلکه به سؤال 
درباره کاندیداتوری اش پاسخ داد و گفت که االن 
این موضوع از نظر زمانی وجهی ندارد که اعالم 
شود. چه اینکه اگر می گفتند می خواهد در انتخابات 

کاندیدا شود؛ آنگاه هر صحبتی را مطرح می کرد در 
قواره کاندیداتوری ریاست جمهوری ارزیابی می شد. 
اکنون کار برای کشور زیاد است و زمان انتخابات نیز 
مشخص است و حتی می توان در آخرین روز ثبت نام،  
ثبت نام را انجام داد. انشاءاهلل منتقدان نیز حمایت 
می کنند.« او درباره موضوع ردصالحیت روحانی 
هم، گفت: »ردصالحیت حرف پوچ و بی ربطی 
است و ضرورت ندارد ذهن جامعه را درگیر کرد.«

منشور حقوق شهروندی تبلیغاتی نیست
نوبخت در پاسخ به اینکه »عده ای معتقدند منشور 
حقوق شهروندی تنها وجهه انتخاباتی دارد و ارتباطی 
به دولت ندارد«، نیز گفت: »طبق اصل 113 قانون 
اساسی رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور و 
یا اولین مقام بعد از رهبری به عنوان مسئول اجرای 
قانون اساسی است. در بحث قانون اساسی حقوق 
وظایف  از  و  قرارگرفته  موردتوجه  شهروندان 
حقوق  شناختن  رسمیت  به  نیز  رئیس جمهور 
شهروندی است. آقای روحانی این موضوع را به 
همه دستگاه های دولتی اعالم و مطالبه کرده که 
همه همت خود را صرف اجرای این منشور و 
احقاق حقوق شهروندان کند.« نوبخت افزود: »به 
رسمیت شناختن این حقوق که برگرفته از اسالم 
ناب و قانون اساسی است سند افتخاری برای نظام 
محسوب می شود و باید همه مطالبه گر آن باشیم؛ 
چون اکنون در جهان گروه های تروریستی و تکفیری، 
وهابی و داعش چهره خشن و نادرستی را از اسالم 
معرفی می کنند. اقداماتی که در کشورهای همسایه 
و اروپا به نام اسالم انجام می شود و این تصور به 
وجود می آید که این اقدامات قرائتی از اسالم است. 
حال اینکه هیچ ربطی به اسالم ندارد. در این شرایط 
همه باید کمک کنیم که چهره دوست داشتنی و اصیل 
اسالم ناب برگرفته از موازین دینی و قانون اساسی 
را گسترش داده و تالش نشود که این موضوع 

مطرود شود.«

 درخواست 37 دانشمند ارشد 
از ترامپ برای حفظ برجام

37 دانشمند ارشد آمریکایی با ارسال نامه ای به 
دونالد ترامپ، از وی خواستند به توافق هسته ای 
ایران متعهد بماند. به گزارش نیویورک تایمز، 
آنها این توافق را ابزار مناسبی برای جلوگیری 
از دسترسی ایران به سالح هسته ای دانستند. در 
بخشی از نامه  آمده است: »ما از شما می خواهیم 
این دارایی استراتژیک و حساس آمریکا را حفظ 
کنید.« امضاکنندگان نامه برندگان جایزه نوبل، 
دانشمندان کهنه کار در خصوص امضای توافق های 
هسته ای مختلف، مشاوران علمی پیشین کاخ سفید 
و مدیر ارشد اجرایی بزرگترین جامعه عمومی 
دانشمندان جهان هستند. مدیریت تنظیم این نامه 
برعهده »ریچارد ال. گاروین« بود؛ فیزیکدانی که 
در طراحی نخستین بمب هیدروژنی جهان نقشی 
مهم ایفا کرد و مدت هاست در حوزه سالح های 
هسته ای به واشنگتن مشاوره می دهد. در بخش 
دیگری از نامه آمده است: »این توافق، خطر اقدام 
ناگهانی ایران برای تولید حجم عظیمی از مواد 
مورد نیاز به منظور تولید سالح های هسته ای و نیز 
فشار بر کشورهای همسایه ایران را برای توسعه 
گزینه های مرتبط با سالح های هسته ای خود را 

کاهش داده است.«

ادعاهای انگلیس و آلمان علیه ایران
ادعایی  انگلیس در  امنیت سایبری ملی  مرکز 
بی اساس ایران را به حمالت سایبری علیه سازمان ها 
و مراکز مهم این کشور در سال 2016 متهم کرد. 
به نوشته روزنامه دیلی میل، مرکز امنیت سایبری 
ملی انگلیس اعالم کرد که روزانه به طور میانگین 
دو حمله سایبری از سوی هکرهای روس، کره 
شمالی و ایرانی را خنثی می کند. از سوی دیگر و 
به گزارش آسوشیتدپرس، مقامات قضایی آلمان 
علیه یک مرد پاکستانی به ادعای اینکه برای ایران 
جاسوسی می کرده؛ اعالم جرم کردند. دادستانی 
آلمان اعالم کرد که »سیدمصطفی. اچ«، از سال 
2011 تاکنون با آژانس های اطالعاتی در ارتباط 

بوده و برای ایران نیز جاسوسی می کرده  است.

گزارش سیاسی روز  خبر اول

پیام تسلیت مقام معظم رهبری 
برای حجت االسالم شرعی

درگذشت  پیامی  در  رهبری  معظم  مقام 
محّمدعلی  شیخ  المسلمین  و  حجه االسالم 
شرعی را تسلیت گفتند. در این پیام آمده است: 
»درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجه االسالم 
و المسلمین آقای حاج شیخ محّمدعلی شرعی 
و  بازماندگان  و  خاندان  به  را  رحمه اهلل علیه 
ارادتمندان به ایشان تسلیت عرض می کنم. این 
روحانی پُرتوان و پُرکار و خدوم و با اخالص، 
عمر بابرکتی را در خدمت اسالم و انقالب و 
مردم گذرانید و فرزند طلبه  جوان خود را نیز 
تقدیم درگاه شهادت کرد. رحمت خدا بر او و 
حشر او با اولیاء اطهارش باد ان شاءاهلل.« جامعه 
روحانیت مبارز هم در پیامی درگذشت شرعی 
را تسلیت گفت که در بخشی از آن آمده است: 
»در تاریخ تشیع، روحانیان دین شناس و مردم 
دوست، طالیه دار میداِن مبارزه با بدی های 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و منادیان اندیشه 
و معرفت باهلل بوده اند. اینان، بدرستی و براستی، 
از ظرفیت های ثمربخش حوزه علمیه برای 
عمق بخشی به ارزش های دینی و پشتیبانی 
از نظام اسالمی بهره ها برده اند. وجود ارجمند 
مرحوم مغفور، اُب الشهید، آیت اهلل حاج شیخ 
محمد علی شرعی )رحمه اهلل علیه( از جمله 
این عزیزان بود. « محمدعلی شرعی، عضو 
اسفندماه  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
سال 1314 دیده به جهان گشود و دوازدهم 
دی ماه جاری دیده از جهان فرو بست. وی 
در دو دوره  اول به  عنوان  نماینده  مردم  قم  به  
مجلس  شوراي  اسالمي  راه  یافت. پیکر وی 
دیروز در حرم حضرت معصومه )س( در قم 

به خاک سپرده شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه اعالم کرد:

آمادگی وزارت اطالعات برای ارائه پشت پرده های پرونده بابک زنجانی
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قائم مقام وزیر بهداشت
بیانیه نمایندگان، خط بطالنی بر 
ادعای شکست طرح تحول است

وب دا: قائم مقام وزیربهداشت، با اشاره به بیانیه 243 نفر از نمایندگان 
مجلس در حمایت از طرح تحول سالمت، گفت: »بدون شک استمرار 
طرح تحول سالمت مستلزم حمایت وسیع مجلس شورای اسالمی از 
این طرح و اصالح فرایندها در مسیر پیشرفت و ارتقای اهداف نظام 

سالمت کشور است.«
داد:  ادامه  و  دانست  راه گشا  و  تاریخی  را  نمایندگان  نامه  حریرچی 
»ترکیب سیاسی مجلس فعلی و تنوع دیدگاه های سیاسی امضاکنندگان 
و عضویت آنها در فراکسیون های مختلف نیز نشانه واضحی از حمایت 

جناح های مختلف سیاسی از طرح تحول است.« 
اتفاق نمایندگان مجلس فارغ  اینکه قریب به  با اشاره به   حریرچی 
از وابستگی های سیاسی با ذکر حمایت مقام معظم رهبری از طرح 
تحول سالمت در چند مرحله و اشاره به رضایت عمومی مردم از 
طرح تحول، این طرح را متعلق به کل نظام دانسته اند، گفت: »شاید 
این تاکید واضح، بعضی افراد محترمی را که به دالیل سیاسی سعی 
می کنند، طرح را فقط متعلق به یک جناح کنند و در راستای اهداف 
سیاسی به  طرح حمله می کنند به تفکر بیشتر و تجدید نظر در رفتار 

چندین ماه گذشته هدایت کند.«
وی در ادامه بیان کرد: »شاید حضور تعداد کثیری از نمایندگان دارای 
تجربه و متخصص در موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و به 
خصوص بهداشتی، درمانی و بیمه ای باعث شود که بعضی افراد محترم 
دیگری که نظرات مخالف یا انتقادی خود را به اکثریت کارشناسان یا حتی 
نظام و مجلس نسبت می دهند، تجدید نظری در تعامل خود با مجریان 
طرح تحول انجام و اجازه دهند که از توان بالقوه و بالفعل ایشان در 
تقویت طرح تحول سالمت و رفع نقاط ضعف این طرح استفاده شود.«

حریرچی همچنین تصریح کرد: »با وجود این خدمات ارزشمند و این 
اذعان عموم مردم و مسئوالن نظام، مبنی بر دریافت خدمات مطلوب و 
کاهش هزینه های سرسام آور درمان و مرتفع کردن دغدغه شهروندان 
عزیز به ویژه محرومان، جای تعجب و شگفتی است که چگونه افرادی 
که بعضی از آنها هم دلسوز هستند، خود را مجاب می کنند که ادعاهای 
مبنی بر افزایش هزینه های مردم در حوزه سالمت یا عدم توجه به 
محرومان در طرح تحول، رضایت نداشتن مردم از این طرح یا انتقال 
منابع آن به جیب تعدادی خاص و محدود را به طور مستمر تکرار کنند؟«

وی اضافه کرد: »تعداد معدودی از افرادی که دسترسی به تریبون های 
عمومی و کانال های خاص رسانه ای دارند، گاهی شکست طرح تحول 
در مقطع کنونی و یا اصال شکست خورده بودن آن از ابتدا را به طور 
تکراری بیان می کنند، در حالی که تاکید اکثر قریب به اتفاق نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی مبنی بر رضایت عمومی مردم و حمایت 
مقام معظم رهبری از طرح تحول و اعالم نمایندگان مبنی بر اینکه بدون 
تردید کمرنگ شدن خدمات ارائه شده در حوزه سالمت، موجبات 
نگرانی قشر عظیمی از محرومان کشور را به همراه خواهد داشت، 

خط بطالنی بر ادعاهای مذکور است.«

وزیر بهداشت:
افرادی در داخل صنف جامعه پزشکی 

علیه طرح تحول شر به پا می کنند
ایرنا: وزیر بهداشت، گفت: »اعتبارات مربوط به طرح تحول سالمت 
در سه سال گذشته مرتب کاهش یافته است و امسال حتی یک ریال 

از سهم سالمت از هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است.«
ابتدای امسال تاکنون حتی یک ریال  سیدحسن هاشمی افزود:  »از 
از اعتبار صرفه جویی هدفمندی یارانه ها برای اجرای طرح تحول 
اعتبار یک  از  و  است  نشده  پرداخت  بهداشت  به وزارت  سالمت 
درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز فقط 40درصد پرداخت شده است.«
وی گفت: »بررسی روند بودجه های مربوط به طرح تحول سالمت 
جالب است، سه سال پیش که سال اول اجرای طرح تحول سالمت 
بود، شش هزار و 250 میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص 
دادند، سال دوم طرح، این اعتبار چهار هزار میلیارد تومان شد، سال 
بعد این اعتبار به سه هزار میلیارد تومان کاهش یافت و آب رفت.«

ابتدای سال تاکنون فقط هزار  از  نیز  افزود: »امسال  وزیر بهداشت 
و  داده اند  تحول سالمت  اجرای طرح  برای  تومان  میلیارد   100 و 
طبیعی است، طرحی که با شش هزار و 250 میلیارد تومان شروع 
می شود، نمی تواند با این اعتبارات به خوبی به کار خود ادامه دهد.«
هاشمی افزود: »طبیعی است که هر سال با توجه به تورم و توسعه 
سالمت  تحول  طرح  به  مربوط  اعتبارات  و  بودجه  باید  برنامه ها، 
افزایش یابد و نباید اعتبارات آن کاهش پیدا کند به خصوص آنکه 
نشده  بیشتر  اگر  این طرح  به  مربوط  در سه سال گذشته خدمات 

باشد قطعًا کاهش نیافته است.«
وزیر بهداشت گفت: »خدمات مربوط به طرح تحول سالمت، بدون 
هیچ تفاوتی نسبت به گذشته در حال انجام است و کارکنان نظام 
سالمت با وجود تمام این مشکالت مشغول خدمت رسانی به مردم 

هستند و به این کار خود افتخار می کنند.«
وی اضافه کرد: »یکی از مشکالتی که در مسیر اجرای طرح تحول 
سالمت وجود دارد این است که متاسفانه افرادی در داخل صنف 
جامعه پزشکی علیه این طرح شر به پا می کنند، افرادی که خودشان 

قباًل مسئول بوده اند و کارنامه آنها هم برای مردم روشن است.«
وزیر بهداشت گفت: »مردم به خوبی می دانند که بسیاری از مشکالت 
امروز نظام سالمت به خاطر عملکرد بیمه هاست که امروز 10 هزار 
میلیارد تومان به بیمارستانها بدهکار هستند و البته دستگاه های اقتصادی 
هم در بروز این مشکالت بی تقصیر نیستند اما متاسفانه افرادی بی انصاف 

انگشت اشاره را به سمت وزارت بهداشت دراز می کنند.«

نایب رئیس کمیسیون بهداشت:خبر

 برای مردم هاشمی یا ربیعی فرقی ندارد، مهم مصرف درست منابع سالمت است

شعیبشاهزمانی

الیحه برنامه ششم توسعه پس از فراز و فرودهای فراوان و 
گذر از مجلس نهم، این روزها در صن علنی مجلس دهم 
در حال بررسی است. نمایندگان ملت هر روز در دو نوبت 
صبح و عصر به بررسی مواد این برنامه که مسیر حرکت 
کشور تا سال 1400 را مشخص می کند، می پردازند. الیحه 
برنامه ششم در مردادماه سال جاری با 34 ماده به کمیسیون 
تلفیق مجلس ارائه شد اما درنهایت اواخر آذرماه با 144 ماده 
و 17 جدول از این کمیسیون خارج شد. بخش  مربوط به 
سالمت و بیمه ها از جمله حساس ترین بخش های برنامه 
ششم است که نه تنها نمایندگان مجلس بلکه گروه های 
مختلف اجتماعی را هم به واکنش و اظهارنظر درباره آن 

واداشته است.
روز گذشته در آخرین ساعات کار مجلس در نوبت عصر، 
نمایندگان بررسی موضوعات مرتبط با حوزه سالمت را با 
ماده 86 برنامه آغاز کردند. درگام اول، پیشنهاد عده ای از 
نمایندگان برای بازگشت این ماده به ماده 19 الیحه دولت 
به رای نمایندگان گذاشته شد که به تعبیر رئیس مجلس، 
»بدجور رای نیاورد.« ادامه بررسی ماده 86، به بعد از ساعت 
6 بعدازظهر موکول شد و امروز هم پیگیری می شود. در 
همین حال از ساعات اولیه صبح دیروز، عده ای از کارگران 
و بیمه شدگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل ساختمان 
بهارستان، به آنچه اجحاف طرح تحول سالمت به نظام بیمه ای 
می خواندند، اعتراض کردند. آنها همچنین خواستار حفظ 
استقالل سازمان تامین اجتماعی شده و مخالفت خود را با 
پیشنهاداتی از قبیل تجمیع بیمه ها اعالم کردند. در فرصت 
تنفس ظهر، با محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان درباره حال وهوای مجلس و سرنوشت 

مواد مرتبط با نظام سالمت به گفت وگو پرداختیم.

سپید: نوبت به بررسی موارد مربوط با نظام سالمت 
در برنامه ششم رسید. این روزها شاهد کشمکش های 
دو وزارتخانه بهداشت و رفاه درباره منابع ملی و نحوه 
هزینه کردهای طرح تحول سالمت هستیم. تحلیل شما 

از این کشمکش ها چیست؟
قبل از شروع بحث می خواهم از همه رسانه ها و به خصوص 
روزنامه سپید به عنوان روزنامه تخصصی حوزه پزشکی 
درخواست کنم که در طرح موضوعات، بی طرفی را رعایت 
کنند و در بیان نقطه نظرات موجود، عدالت را مورد توجه 
قرار دهند که احساس جانبداری نشود. رسانه ها نباید بیش 
از حد به اختالفات بین وزارتخانه ها ورود کرده و به آنها 
دامن بزنند. مهم این است که منابع مناسب در اختیار بخش 
سالمت قرار گرفته و برای مردم هزینه شود. حاال این منابع 
در اختیار ربیعی،  هاشمی یا هرکس دیگری که می خواهد 
باشد. برای ما و شما که فرقی ندارد. برای مردم این مسائل 
اصال مهم نیست. چیزی که اهمیت دارد این است که 
موضوعات مربوط به سالمت مورد توجه مسئولین قرار 
گیرد، توزیع منابع سالمت در میان مردم عادالنه باشد و 

مردم گرفتار بیمارستان ها و نظام درمان نباشند. 

سپید: ارزیابی شما از دستور اخیر رئیس جمهوری مبنی 
بر قرار گرفتن سهم درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی 

در یک حساب مجزا چیست؟
من می خواهم از رئیس جمهوری محترم به خاطر این دستور 
هوشمندانه و دلسوزانه کمال تشکر را داشته باشم. به عقیده 
من همه باید از این دستور دکتر روحانی استقبال کنند چرا که 
به واقع می تواند راهگشا باشد. به هرحال ببینید سهم درمان 
بیمه شدگان که 9  بیست وهفتم از حق بیمه دریافتی است، 
مدتی است که محل مناقشه و اختالف شده است. وزارت 
بهداشت معتقد است که این مبلغ صرف درمان کارگران و 
بیمه شدگان تامین اجتماعی نشده و در بخش های دیگر هزینه 
شده و درمقابل تامین اجتماعی مدعی است که این مبلغ در 
جای خودش و درست هزینه شده است. البته دوستان تامین 
اجتماعی 9  بیست وهفتم راهم قبول ندارند و می گویند 2 
بیست وهفتم از این پول مربوط به دوران بازنشستگی است. 
به هر حال اگر دوستان معتقدند که همین 7  بیست وهفتم 
هم در بخش درمان هزینه شده،  طبیعتا می بایست از دستور 
رئیس جمهور استقبال کنند، نه اینکه دائما اعتراض کنند و بهانه  
بیاورند. دستور رئیس جمهور صرفا همان پولی که دوستان 
ادعا می کنند در بخش درمان هزینه شده را نشانه دار می کند. 
اگر به همین صورت باشد که نیازی به اعتراض و جنجال 
نیست. من به آقای دکتر نوربخش عالقه مند هستم ولی 
معتقدم این روش درستی نیست و بهتر است که سازمان 

تامین اجتماعی هم از شفافیت استقبال کند.
سپید:   عده ای که منتقد این دستور هستند، استدالل 
می کنند که تشخیص اولویت ها به عهده تامین اجتماعی 
است. مدیران سازمان ممکن است تشخیص بدهند که در 
زمانی این پول را مثال برای مستمری  ها پرداخت کنند و 
با تزریق اعتبارات جدید، مجددا این منابع را به محل 
خودش برگردانند. ظاهرا هیچ منع قانونی برای این کار 
وجود ندارد و از این رو با بلوکه کردن این مبالغ موافق 

نیستند. نظر شما چیست؟
به هیچ عنوان این استدالل درستی نیست. این کار کامال 

برخالف قانون و منافع مردم است. این حرف ها هم صرفا 
توجیه کارهای غلطی است که انجام شده است. اینکه ما پولی 
که مربوط به سهم درمان بیمه  شدگان است را در بخش های 
بیهوده هزینه کنیم یا با این پول مطالبات مستمری بگیران را 
پرداخت کنیم، هیچ توجیهی ندارد و کار نادرستی است. 
به عقیده من این اظهارات فقط برای فرار به جلو و توجیه 
کارهای غلط گذشته است و هیچ محمل قانونی ندارد. بنابراین 
همه باید از تدبیر رئیس جمهور محترم در نشانه دار کردن 
سهم درمان کارگران دفاع کنیم. ضمن اینکه الزم است همه 
منابع بیمه ها به همین نحو در یک حساب متمرکز تجمیع 
شود. البته هیچ اصرار و تعصبی وجود ندارد که این منابع 
ذیل مدیریت وزارت بهداشت قرار بگیرد یا وزارت رفاه. 
سپید: شما قبال هم اعالم کرده بودید که تجمیع بیمه ها 
حتی اگر در کمیسیون تلفیق هم رای کافی را نیاورد، آن 
را مجددا در صحن علنی مجلس طرح خواهید کرد. ظاهرا 
صحبت های االن شما هم ناظر به همین موضوع است.

در دنیا الگوهای مناسبی وجود دارند که می توانیم از تجربیات 
آنها استفاده کنیم. تجمیع منابع بیمه ای در یک حساب 
متمرکز مورد قبول دنیا هم است. ولی همان طور که گفتم 
بعد از اینکه این منابع تجمیع شد،  چه ذیل مدیریت وزیر 
رفاه باشد،  چه تحت مدیریت وزیر بهداشت قرار بگیرد و 
چه اینکه اصال زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری باشد 

برای ما  و مردم هیچ فرقی ندارد. مهم منافع مردم است.
انتقال شورای عالی بیمه سالمت به مجموعه وزارت بهدشت 
هم یکی دیگر از مواردی است که در بررسی برنامه ششم 
توسعه دنبال خواهیم کرد و امیدواریم که به تصویب نمایندگان 

محترم هم برسد.
سپید:  بحث تجمیع بیمه ها و انتقال شورای عالی بیمه 
به وزارت بهداشت مورد موافقت کمیسیون تلفیق برنامه 
ششم توسعه قرار نگرفت و بنابراین در گزارش کمیسیون 
که در صحن در حال بررسی است،  وجود ندارد. آیا 
راهکار قانونی برای طرح مجدد این موضوعات در 

صحن علنی وجود دارد؟

بله. چون این موضوعات جزو پیشنهادات کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس بود، بنابراین در بررسی جزئیات برنامه ما 
می توانیم الحاقیه بدهیم. در آیین نامه داخلی مجلس این 
مسئله پیش بینی شده است و ما می توانیم با مواد الحاقی، 
این موارد را به صحن علنی مجلس پیشنهاد دهیم. البته در 
نهایت تصمیم با نمایندگان محترم مجلس است. اگر رای 

بیاورد یا نه، باید به نظر مجلس احترام بگذاریم.
سپید: در شروع بررسی مباحث مربوط به بخش سالمت 
در برنامه ششم توسعه، چه نکات دیگری را حائز اهمیت 

می دانید؟
شود،  توجه  آن  به  باید  برنامه  در  که  مواردی  از  یکی 
راهکارهایی است برای اینکه این تاخیرهای چندین و 
چند ماهه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی تکرار نشود. 
چون ادامه این وضعیت ممکن است باعث دلسردی پزشکان 
متخصص در ارائه خدمت به مردم به خصوص در مناطق 
دورافتاده و محروم شود. پزشکی که 8 یا 10 ماه است 
پولی دریافت نکرده،  در تامین هزینه های زندگی با مشکل 
مواجه خواهد شد و این مسئله در ارائه خدمت توسط 
او حتما تاثیرگذار خواهد بود. در حوزه انتخابیه خود من 
متخصص چشم پزشکی هست که بعد از 4 سال کار کردن، 
می گوید من هنوز نمی توانم ماشین پراید خودم را تبدیل به 
ماشین بهتری کنم. باید اینها را هم دید. اینها واقعیت هایی 

است که وجود دارد. 
از مباحث مهم دیگر این است که پزشکان عضو هیئت 
علمی دانشگاه های علوم پزشکی الزم است در مباحث 
مربوط به تربیت نیروی انسانی، تحقیق و پژوهش، نگارش 
و همین طور درمان مشارکت جدی تری داشته باشند. درحال 
حاضر برخی از اعضای هیئت های علمی و متخصصین 
تمام وقت و... به دلیل مشغولیت در جاهای دیگر، کمتر در 
مجموعه های آموزشی درمانی حضور دارند. بنابراین باید در 
قالب برنامه ششم، این اختیار به دانشگاه های علوم پزشکی 
داده شود که وقتی به  خصوص در شهرها و مناطق دورافتاده 
از نیروهای فوق تخصص استفاده می شود، چنانچه در آن 
منطقه نیازی احساس شد، با موافقت رئیس دانشگاه و وزارت 
بهداشت اجازه داشتن مطب هم به این نیروها داده شود. 
یکی دیگر از مواردی که بسیار اهمیت دارد و من از شما 
هم تقاضا می کنم درمورد این موضوعات کار رسانه ای و 
مطبوعاتی بیشتری انجام شود، بحث مالیات بر دخانیات 
است. متاسفانه ما روزانه 15 میلیارد تومان هزینه درمان 
کسانی را می پردازیم که دخانیات مصرف می کنند. امروز 
در هر کشوری در دنیا که نگاه کنیم، می بینیم کف قیمت 
یک پاکت سیگار کمتر از 2 و نیم دالر نیست. درحالی که 
این مبلغ در ایران کمتر از یک دالر است. یک نان سنگک 
از یک پاکت سیگار گران تر است. این درحالی است که 
مالیات بر دخانیات در همه دنیا حداقل 40 درصد است 
و ما در کشورمان 20 درصد مالیات از سیگار دریافت 
می کنیم. البته کسانی هستند که به خاطر منافع اقتصادی 
که دارند و البی هایی که انجام می شود، در تالشند این 
مالیات را به 10 درصد قیمت برسانند. به عقیده ما این 

کارها خیانت است.

لیالشاهی

سرنوشت ماده 86 برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر ادغام بخش درمان 
تامین اجتماعی با دیگر بخش های درمانی طی امروز و فردا در مجلس مشخص 
خواهد شد. طی ماه های گذشته این موضوع محل اختالف و بحث میان 
وزارت بهداشت و رفاه بود و همچنان طرفین تا دقایق آخر سعی در توجیه 

نمایندگان برای رسیدن به اهداف خود را دارند. 
پیش از این پیشنهاد ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی با پیشنهاد تعدادی 
از نمایندگان و تصویب اولیه در کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق 
ارائه شده بود که با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق، از دستور کار خارج 
شد و حاال سرنوشت آن در دستان نمایندگان مجلس است تا این موضوع 

باالخره پس از ماه ها تنش میان دو وزارتخانه خاتمه یابد. 
تامین اجتماعی در این مدت از موضع خود کوتاه نیامده و معتقد است که با 
ادغام بخش درمان تامین اجتماعی به دیگر بخش های درمانی نمی توان تمام 
مشکالت این حوزه را رفع کرد و وزارت بهداشت نیز معتقد است که طبق 
قانون باید این اقدام هر چه سریعتر در کشور انجام شود و به نوعی آن را 

ضمانتی برای اجرای طرح تحول سالمت می داند.
واکنش های منفی قشرهای کارگری در خصوص مخالفت با ادغام بخش 
درمان تامین اجتماعی با دیگر بخش های درمانی همچنان به گوش می رسد 
چرا که آنها معتقدند که این اقدام خالف قانون بوده و به نوعی دست اندازی به 
منابعی است که سال های طوالنی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده اند. 
علی ظفرزاده، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در این زمینه در 
گفت وگو با سپید سوالی را طرح کرده و می گوید: »در حال حاضر بیمه شدگان 
تامین اجتماعی چه مشکلی در زمینه درمان دارند؟ چه ضرورتی دارد بیماری 
که به بیمارستان تامین اجتماعی مراجعه و از صفر تا 100 خدمات را رایگان 
دریافت می کند، در تشکیالت دیگری که خود صدها مشکل ساختاری و 
غیرساختاری دارد، ادغام شود؟ وقتی می توانیم خدمات را به صورت رایگان 

دریافت کنیم چه ضرورتی دارد به جایی برویم که خود دارای کوهی از 
مشکالت است؟ این موضوع برای افرادی که به دنبال این قضیه هستند، چه 
منفعتی دارد؟ آیا آنها می خواهند خدمت بیشتری برای بیمه شده انجام دهند؟ 
روزی که آقایان آمدند 11 میلیون نفر از بازرگان تا فقیر را با هم بیمه کردند 
و گفتند ما خدماتی را به شما ارائه می دهیم و خیلی هدفمند طرح تحول 
سالمت را پیش بردند، فکر نمی کردند که با کمبود منابع مواجه می شوند؟ 
این اقدام رفتاری همانند رفتار پرداخت یارانه به تمام اقشار بود که امروز 

گرفتار آن هستیم.«
وی ادامه می دهد: »آیا باید از محل پولی که کارگران برای حق بیمه بابت 
حق درمان پرداخت می کنند به دیگران سرویس دهیم؟ باید توجه داشت که 
آنها حق بیمه سه نسل را پرداخت کرده اند. در صورتی که درمان از سازمان 
تامین اجتماعی جدا شود تنها کسانی که آسیب می بینند بیمه شدگان خواهند 
بود چرا که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بیش از 9 بیست وهفتم 

سهم درمان را برای بیمه شدگان هزینه می کند.« 
اما کارشناسان دیگری هستند که جدایی درمان از سازمان تامین اجتماعی را 
مثبت می دانند و معتقدند که این اقدام به نفع کل اقشار جامعه خواهد بود. 
مسعود سعادت کیش، کارشناس حوزه سالمت و بیمه که سال های بسیاری 
در این عرصه فعالیت داشته، نظر دیگری در این زمینه دارد و می گوید: »از 
نظر کارشناسی بحث تجمیع بیمه ها به دلیل اینکه دولت موظف است یارانه ای 
برای حق سرانه بیمه پرداخت کند کامال صحیح است. در بحث نحوه اجرا 
براساس طرح جدیدی که در الیحه برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، 
قسمت درمان از بحث بازنشستگی را جدا کرده است و این اقدام از نظر بنده 
راه حل مناسب و عقالنی برای جداسازی و رضایت تامین اجتماعی برای اینکه 

در مجموعه وزارت بهداشت متمرکز شود، محسوب می شود.«
وی تاکید می کند: »تا زمانی که خط مشی و سیاستگذاری ها توسط یک سازمان 
و یک منبع انجام نشود، جزیره ای اقدام کردن و تفاوت نگاه ها و سیاست ها 
باقی خواهد ماند. ما اگر بخواهیم این مساله حل شود باید تجمیع کنیم و 

در عین حال باید نهادهای نظارتی برای تضمین اجرای خدمات، نظارت 
بیشتری داشته باشند. البته باید به این نکته اشاره کرد که واحدهای نظارتی 
خیلی بهتر است که از نهادهای صنفی و نهادهای تخصصی انتخاب شوند. 
در واقع از آنجایی که این اقدام تخصصی است واحدهای نظارتی از جمله 
سازمان حسابرسی باید بحث تخصصی نظارت بر ارائه خدمات را از طریق 
واحدهای تخصصی انجام دهند تا سمت و سوی مناسبی برای اجرای این 
برنامه ایجاد شود. همیشه واحد نظارتی باید خارج از مجموعه باشد تا بتواند 

نظارت منطقی، علمی و دقیقی داشته باشد.« 
سعادت کیش نیز ادغام بخش درمان سازمان تامین  اجتماعی را به نفع طرح 
تحول سالمت می داند و می گوید: » متن بند 4الیحه برنامه پنجم دستگاههای 
اجرایی را مکلف کرده  است که حق بیمه پایه سالمت، سهم بیمه شده و 
دستگاه اجرایی را ظرف مدت 3 ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز 
کنند و در صورتی که واریز نکنند با اعالم سازمان بیمه گر و تشخیص وزارت 
اقتصاد از حساب آن دستگاه برداشت و به حساب سازمان بیمه گر می رسد 
و این موضوع یکی از مواردی است که می تواند منابع اجرای طرح تحول 

سالمت را تضمین کند.«
تجربه ناموفق گذشته در جدا کردن بخش درمان از سازمان تامین  اجتماعی 
از دیگر مواردی است که همواره مسئوالن و مخالفان با اجرای این طرح به 
آن اشاره کرده و معتقدند که نباید تجربه شکست خورده بار دیگر در کشور 
اجرا شود. سعادت کیش معتقد است که اگر این طرح در گذشته با شکست 
مواجه شد به این دلیل بود که تجمیع منابع صورت نگرفته بود و از همه 

مهمتر اینکه واحدهای نظارتی نیز برای آن مشخص نشده بود.
این کارشناس حوزه بیمه و سالمت معتقد است که با موافقت نمایندگان با 
اجرای این طرح بسیاری از مشکالت طرح تحول سالمت در بخش اجرایی 
برطرف خواهد شد، وی توضیح می دهد: »باید به این نکته توجه داشت که 
مشکالت طرح تحول سالمت فقط مربوط به مشکالت اجرایی نیست بلکه 

مشکالت فرهنگی مردم نیز در اجرای این طرح تاثیر داشته است.«

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی
جدا کردن منابع درمان تامین اجتماعی مانند پرداخت یارانه ها به تمام اقشار بحران زاست
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بحث داغ  انتقال سهم درمان تامین اجتماعی به یک حساب مجزا در مجلس

پزشکیان: شفاف سازی است، نه دخالت
محجوب: خطرناک و غیرقانونی است

نظامپزشکی

زهراجمشیدیان

نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی در 
ادامه بررسی الیحه ششم توسعه به مورد حفظ استقالل 
منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی یا ادغام صندوق درمانی 
این سازمان در بیمه سالمت اختصاص داشت. با توجه به 
نظرات متفاوت نمایندگان مجلس و همچنین اختالفات 
دامنه دار دو وزارتخانه بهداشت و رفاه بر سر تجمیع بیمه ها 
کشمکش و تنش در اظهارنظرهای دو طیف مخالف و موافق 
انتظار می رفت. از سوی دیگر دستور اخیر رییس جمهور 
مبنی بر انتقال سهم 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران به 
یک صندوق جداگانه تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری 
موجب  تجمع تعدادی از کارگران و بازنشستگانی شد که 
به این دستور اعتراض داشتند. در این بین برخی از نماینگان 
عضو کمیسیون کارگری مجلس در بین آنها حضور یافته و 
اقدام دولت در جداسازی سهم درمان کارگران را نادرست 
دانسته و بر ادامه دار بودن این تجمعات در صورت عدم 

تغییر تصمیم رئیس جمهور تاکید کردند. 

تجمعاتراادامهمیدهیم
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس که در 
تجمع کارگران و بازنشستگان در مقابل مجلس حاضر شده 
بود، گفت: »طرح ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی در 
شرایطی مطرح می شود که بودجه عمومی کشور صرف 
افزایش هزینه های پزشکی در بیمه سالمت شده است.« 
محجوب ادامه داد: »در این شرایط طرح دوباره ادغام صندوق 
درمان تأمین اجتماعی که یک بار در کمیسیون تلفیق مجلس 
رد شده بود، این پرسش را در اذهان کارگران مطرح کرده 
است که چرا باید برای تصویب چنین موضوع خطرناک 
و غیرقانونی ای این همه اصرار وجود داشته باشد.« دبیرکل 
خانه کارگر با بیان اینکه بیماری و مشکالت پزشکی در 
سنین باال به سراغ مردم می آید، تصریح کرد: »صندوق درمان 
تأمین اجتماعی چارچوب نظام مند شده ای برای حمایت از 
کارگران ایجاد کرده است تا آنها بتوانند در سنین بازنشستگی 
 به خدمات درمانی مناسب و با کیفیت برخوردار شوند.«

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: »هم اکنون بخشی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با جانبداری از طرحی 
که یک بار در کمیسیون تلفیق مطرح و رد شده است، مقابل 
جامعه کارگری کشور ایستاده اند، که این به نفع هیچ کس 

نیست و لذا احساس می کنیم که باید به صورت همه جانبه ای 
نافرجام ورود کنیم.« با این ادغام   در خصوص مداخله 
وی در ادامه با اشاره به مساله همسان سازی حقوق بازنشستگان 
گفت: »در راستای اجرای عدالت در حق بازنشستگان، ضروری 
است تا همسان سازی حقوق بازنشستگان پیگیری و به سرانجام 
برسد.« محجوب تاکید کرد: »جامعه کارگری منتظر است که 
هر چه سریعتر مساله ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی 
به دست فراموشی سپرده شود. چرا که اگر باز هم به این 
مساله دامن زده شود جامعه کارگری آن را تحمل نخواهد 
 کرد و تجمعات و اعتراضات خود را ادامه خواهد داد.«
است آتش  با  بازی  اجتماعی  تأمین  درمان  سهم   ادغام 
همچنین سهیال جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
نیز پس از حضور در در تجمع کارگران گفت: »حتی اگر 
ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی خیانت نباشد باید آن را 
نزدیک شدن به آتش دانست و برای همین کارگران از حامیان 
آن می خواهند که دیگر با آتش بازی نکنند.« جلودارزاده که 
در تجمع کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی 
مقابل مجلس سخنرانی می کرد، گفت: »ما امروز با یک طرح 
غیرکارشناسی شده مواجه هستیم، از این جهت این طرح 
غیرکارشناسی شده است که با نیت خوب رئیس جمهور نیز 
آغاز شد اما با اجرای غلط دچار کمبود شد.« وی با بیان اینکه 
در ماه های گذشته فوق العاده پزشکان پرداخت نشده و وضع 
بیمارستان ها در پذیرش بیماران مناسب نیست، تصریح کرد: 
»طرح تحول سالمت با اتالف منابع بودجه عمومی کشور 
موجب شد که خدمات درمانی مناسب به بیماران معطل 

شود و بسیاری از آنها از هم اکنون به خاطر بستری شدن در 
بیمارستان ها و یافتن دارو بعدها معطل می شوند.« جلودارزاده 
در ادامه با بیان اینکه کارگران مرغی هستند که در عزا و 
عروسی سر آنها بریده می شود، تصریح کرد: »منابع درمان 
کارگران تنها متعلق به خود آنهاست و از طرفی دولت برای 
ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی 
موظف است که بدهی خود را بازگرداند اما تاکنون عالوه 
بر اینکه این بدهی پرداخت نشده است با طرح مساله ادغام 
 به کارگران و خانواده های آنها فشار روانی وارد شده است.«
وی در ادامه با اشاره به اینکه مدیرانی دردولت گذشته 
با شرایط خاص وارد این سازمان شده اند و اموال آن را 
به غارت برده اند ، گفت: »اینکه مدیران تأمین اجتماعی 
نتوانستند صندوق را به خوبی اداره کنند دلیل موجهی برای 
واگذاری بخش درمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت 
نیست. از این رو ما با الحاق دارایی های کارگران به بیمه 
سالمت مخالفیم و خواهان آن هستیم که کارگران خود 
اموالشان را مدیریت کنند نه اینکه مدیریت آن را به اشخاصی 
 که ممکن است نیت های سوء داشته باشند واگذار کنند.«

وی با بیان اینکه ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی بازی 
کردن با آتش است، گفت: »عده ای متوجه نیستند که طرح 
این مساله بازی کردن با آتش است از این رو به آ نها هشدار 
 می دهیم که به آتش نزدیک نشوند و با آن بازی نکنند.«

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به مساله 
همسان سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: »همسان سازی 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با سایر صندوق ها حق 

آنها است و آنها نمی پذیرند که بازنشستگان یک صندوق با 
حمایت دولت و یا یک ارگان از آنها حقوق و مستمری بیشتری 
 دریافت کنند و لذا رعایت انصاف در این زمینه ضروری است.«

جلودارزاده در پایان ضمن تاکید بر حساسیت جامعه کارگری 
در قبال اموال خود تصریح کرد: »حساسیت جامعه کارگری 
در این زمینه موجب شده است که ما نمایندگان نیز در قبل 
حقوق آنها حساسیت مضاعفی داشته باشیم و اگر باز پس 
از تجمع امروز مساله ادغام مطرح شود در مقابل مجلس 

تجمع خواهیم کرد.«

اقدامدولتشفافسازیاستنهدخالت
در عین حال نایب رییس مجلس در خالل بررسی الیحه 
ششم طی تذکری اقدام رییس جمهور در ایجاد حسابی برای 
واریز حق بیمه درمان کارگران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
»این اقدام نوعی شفافیت مالی است نه دخالت، همچنین 
سایتی باید راه اندازی شود تا تکلیف پول  بیمه مردم روشن 
شود.« مسعود پزشکیان، با مثبت ارزیابی کردن اقدام اخیر 
رییس جمهور برای ایجاد حسابی جهت واریز پول درمان 
حق بیمه کارگران، اظهار کرد: »بدون شک شفاف کردن هر 
نوع معامله و پرداختی اقدامی منطقی است زیرا باید مشخص 
شود چه اندازه از مردم پول گرفته می شود و چه میزان از آن 
پول برای اهداف مورد نظر هزینه می شود.« نماینده مردم تبریز، 
آذرشهر و اسکو در مجلس دهم، ادامه داد: »گاهی برخی 
گره  ها در کارمان از آن جهت رخ می دهد که چگونگی انجام 
وظایفمان را به طور روشن و شفاف اعالم نمی کنیم.« این 
نماینده مردم در مجلس دهم درباره برخی اظهارات نسبت 
به اینکه گفته شده رییس جمهور حق دخالت در چنین 
موضوعاتی را ندارد، تصریح کرد: »این اقدام دخالت نیست 
بلکه در واقع نوعی شفاف سازی است؛ حاکمیت موظف 
است از حقوق مردم دفاع کند به عنوان مثال نمی توان بر 
اساس تعهدی که مسئوالن به مردم می دهند پول های اخذ 
شده در جای دیگری هزینه شود؛ اگر قرار به چنین تخلفی 
باشد چه کسی باید نظارت الزم را انجام دهد؟« نایب رییس 
مجلس خاطرنشان کرد: »مگر قرار است تخلفی صورت گیرد 
که برخی ها از شفافیت هراس دارند؟ در واقع سایتی هم 
باید راه اندازی شده تا تکلیف این پول ها روشن شود؛ اگر 
به نهادی گفته شود که باید دخل و خرجش را روشن کند 
آیا دخالت در امور است؟ اگر گرهی در کار نیست پس این 

دخل و خرج باید شفاف شود.«

رئیس سازمان نظام پزشکی همزمان با بررسی مواد 
سالمت برنامه ششم دو نامه برای رئیس مجلس نوشت

حقتعرفهگذاریرا
بهنظامپزشکیبازگردانید

سپید: علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با ارسال دو 
نامه به رئیس مجلس، بر دو نکته ای دست گذاشت که در همه این 
سال ها جزء چالش های اساسی نظام سالمت بوده است؛ نکته اول 
مرجع اصلی تعرفه گذاری برای خدمات پزشکی و درمانی و نکته دوم 
منع کار هم زمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی. بحث درباره 
تعرفه گذاری بخصوص پس از اجرای کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات 
که از فازهای طرح تحول سالمت بود، باال گرفت. عده ای معتقد بودند 
مکانیسم قیمتی به تنهایی نمی تواند وضع خدمات پزشکی را بهبود 
ببخشد و در مقابل عده دیگر می گفتند افزایش تعرفه ها به انگیزه بیشتر 
پزشکان منجر خواهد شد. به هر حال بعد از آن که وزارت بهداشت 
اراده جدی خود برای افزایش تعرفه را نشان داد، این بحث پیش آمد 
که چه مرجعی باید تعرفه ها را تعیین کند؟ تعیین تعرفه توسط صنف، 
انجمن های صنفی، نظام پزشکی، شواری عالی بیمه خدمات درمانی یا 
سازمان نظام پزشکی هر کدام معایب و محاسنی داشت که در نهایت به 
شورای عالی بیمه واگذار شد. حاال رئیس سازمان نام پزشکی در نامه 
خود به علی الریجانی آورده است:  »براساس بند »ک« ماده سه قانون 
تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 25 فروردین سال 1383 مجلس 
شورای اسالمی، اختیار تعرفه گذاری امور درمان در بخش خصوصی 
به دولت واگذارشد و در خالل بررسی الیحه احکام دائمی برنامه ای 
توسعه کشور در مجلس در سال گذشته در ماده 10 تکلیف تعیین 
تعرفه های پزشکی در بخش خصوصی و دولتی به شورای عالی بیمه 
واگذار شد. اختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی درحالی از سازمان 
نظام پزشکی گرفته شد که همچنان بخش عظیمی از مشارکت های برای 
نظارت در اجرای آن، تسهیل در اجرا و افزایش نظارت های دقیق، به 
همین سازمان محول شده است، نظارتی که نظام پزشکی اختیاری در 
روند تعرفه گذاری ها و اعمال تغییر به منظور اجرای بهتر آن را ندارد. 
این امر موجی از دلسردی و سرخوردگی را درجامعه خدوم پزشکی 
ایجاد کرده است، تجربه های سال های گذشته نشان می دهد در زمانی 
که تعرفه های خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی اعالم می شد، میزان 
رضایت بیماران و پایبندی پزشکان به تعرفه ها بسیار بیشتر بود و از 
سویی رشد تعرفه ها نیز روال طبیعی و منطقی را طی می کرد.« زالی با 
اشاره به اهمیت موضوع »واگذاری امور به بخش خصوصی و مشارکت 
مردمی« برای نمایندگان، از رئیس مجلس و وکالی ملت خواسته »از 
نقض حق جامعه پزشکی در تعیین کارشناسانه تعرفه ها جلوگیری شود 
و اختیار تعیین تعرفه ها دوباره به سازمان نظام پزشکی عودت شود.« 
او در پایام نامه اش نوشته این کار »بر ارتقای سالمت جامعه و همدلی 
جامعه پزشکی با دولت و نمایندگان مجلس« تاثیرگذار خواهد بود. 

کارهمزمانآرییاخیر
بحث کار هم زمان در بخش خصوصی و دولتی هم قدمت بسیاری دارد. 
در همه دو دهه اخیر، این بحث وجود داشته که پزشکان متخصص 
یا  درمانی  مراکز  بیمارستان،  در  دارند  دولتی، حق  شاغل در بخش 
مطب های خصوصی خود هم کار کنند یا فقط و فقط باید در خدمت 
دولت باشند. بحث اینجا بود که یک پزشک شاغل در بخش دولتی، 
ممکن است بیماران را به بهانه های مختلفی مانند بررسی دقیق تر یا 
تجهیزات بهتر به مطب خود یا بیمارستان خصوصی ارجاع دهد و از 
این ناحیه صاحب منافع شود. بعد از طرح های گوناگون، عاقبت منع 
کار همزمان توسط وزارت بهداشت اعالم شد که البته هیچ گاه کامل 
و دقیق اجرا نشد. نامه رئیس سازمان نظام پزشکی به مجلس نشان 
می دهد این سازمان صنفی با این تصمیم مخالف است. زالی در ابتدا 
به مطالبات انباشته جامعه پزشکی اشاره کرده و نوشته »عدم پرداخت 
به  پزشکی  میان جامعه  در  بحران عمیقی  از سال،  موقع  این  تا  آن 
وجود آورده است.« او ادامه داده طبق بند ب ماده 89، »کلیه پزشکان 
و دندانپزشکان و داروسازان که در استخدام رسمی و پیمانی دستگاه های 
اجرایی می باشند، از حق داشتن مطب شخصی و حتی کار در بخش 

خیریه نیز محروم شده اند.« 
زالی چند تذکر هم داده از جمله این که »چنین منعی در هیچ یک از 
مشاغل دیگر به چشم نمی خورد«، »این محدودیت انگیزه گروه های 
پزشکی را برای حضور در مناطق محروم به شدت کاهش می دهد«، »با 
وجود طرح تحول سالمت و عدم تأدیه به موقع حقوق ارائه دهندگان 
خدمات سالمت و تجربه تلخ تعطیلی مطب ها، افزایش نارضایتی 
را در این شرایط حساس به دنبال خواهد داشت.«، تفاوت درآمد 
نیروی  چشمگیر  کاهش  سبب  عمال  دولتی  و  خصوصی  بخش 
استدالل ها  این  با  زالی  و...  دولتی خواهد شد«  بخش  در  انسانی 
ششم  برنامه  الیحه   89 ماده  ب  بند  است  خواسته  نمایندگان  از 

توسعه را حذف کنند.

لیالشاهی

واگذاری بخش  های دیالیز دولتی به بخش خصوصی نارضایتی های زیادی را  
در پی داشته است. فعاالن این عرصه بر این باروند که این اقدام منجر به کاهش 
کیفیت و ارائه خدمات شده و تهدیدی برای سالمت مردم محسوب می شود. 
پروفسور بهروز برومند، پدر علم نفرولوژی ایران که بیش از 50 سال در این 
عرصه فعالیت داشته در این خصوص واکنش نشان داد و اقدام وزارت بهداشت 
را  دامن زدن به انحصار دانست و گفت: »باید توجه داشت که انحصار همیشه 
تاثیر منفی بر ارائه خدمات خواهد داشت. در صورتی که انحصاری صورت 
نگیرد به شرط مدیریت درست حتی می توان با مجانی کردن و ارزان کردن 
برخی خدمات مسائل را حل کرد. اما وزارت بهداشت با اقدامی که انجام داده 

است کامال انحصاری عمل کرده است.«
وی ادامه داد: »وقتی این مساله انحصاری باشد آن شرکت ها هر طور که بخواهند 
رفتار می کنند. بزرگترین اشتباه این سیستم این است که کشور را به 10 ناحیه 
منطقه بندی کرده و یک یا دو منطقه را به یک شرکت واگذار کرده اند. در این 
شرایط ما باید بنده این شرکت ها باشیم و هر اقدامی که آنها گفتند را انجام دهیم. 
باید توجه داشت که انحصار همیشه تاثیر منفی دارد. این انحصار بزرگترین 
ریسمان را بر گردن مسئولین وزارت بهداشت و پزشکان می اندازد و همه در 

این شرایط مجبور می شوند که تنها از آنها اطاعت کنند.«
برومند گفت: »از طرفی این قرارداد طوالنی مدت است که همین مساله بزرگترین 
خطر برای این حوزه محسوب می شود. در گذشته به دلیل کمبود صافی واردات 

انجام می شد ولی در حال حاضر در کشور صافی حتی بیشتر از نیاز واقعی 
تولید شده و به کشور های دیگر نیز صادر می شود.بنابراین در این شرایط نباید 

با شرکت هایی که می خواهند از خارج صافی وارد کنند، قرارداد منعقد کرد.«
پدر علم نفرولوژی ایران با تاکید بر اینکه صافی دیالیز چین و هند از کیفیت 
پایینی برخوردار است و قیمت آن کمتر از صافی تولید داخل است، افزود: 
»شرکتی که اجازه دارد در زمینه دیالیز فعالیت داشته باشد می تواند واردات نیز 
انجام دهد. باید گفت که این موضوع خالف استقالل اقتصادی کشور است و 
ما صد در صد با آن مخالف هستیم.آن چه که ما می خواهیم این است که مجوز 
واردات داده نشود، انحصاری نباشد و تحت نظارت انجمن علمی نفرولوژی 
باشد.اگر دیالیز سود داشت که وزارت بهداشت از سود نمی گذشت پس بدانید 
ضرر دارد که می خواهد به این شرکت ها واگذار کند. راهی که این شرکت ها 
سودآور شوند این است که جنس بی کیفیت وارد کنند، پرسنل کمتر تربیت 
شده انتخاب کنند و میزان پرسنل کمتر از نیاز واقعی باشد در حالی که طبق 

استاندارد به ازاری هر سه بیمار باید یک پرستار باشد.«
برومند تاکید کرد: »بخش  های دیالیز باید به کسانی واگذار شود که سابقه این 
کار را داشته و در گذشته امتحان خود را داده باشند نه اینکه به هر کسی که از 
راه رسید واگذار کنند. مسلما کسانی که تجربه دارند می توانند با هزینه کمتر و 
کیفیت بهتر خدمات دیالیز را ارائه دهند.برخی از این شرکت ها هیچ سابقه ای 
در دیالیز نداشته و در فروش فرآورده های نفتی بودند که مسلما نمی تواند در 
زمینه دیالیز کار کند و مساله مهمتر اینکه تحصیالت این رشته را داشته باشند.« 
پدر علم نفرولوژی ایران گفت:  »اگر در این حوزه تمام شرکت ها یا شرکت های 

صاحب صالحیت نیز حضور داشته باشند ما می توانیم انتخاب کنیم و همین 
موضوع باعث می شود که آنها کیفیت کار را افزایش و قیمت را کاهش دهند.«

برومند با تاکید بر اینکه این اقدام از نامزدی برای رئیس جمهوری نیز مهمتر 
است چون با جان مردم سروکار دارد، گفت: »باید صالحیت کسانی که این 
مسئولیت را بر عهده می گیرند تائید شود. در حال حاضر آقای وزیر می گویند 
من حرفم را گفتم و به حرف اضافه گوش نمی کنم معلوم است که در این 

شرایط آن شرکت نیز به ما خواهد گفت که حرف اضافه نزنید.« 
نوذر مرتضوی، دبیر کنسرسیوم دیالیز ایران نیز در گفت وگو با سپید گفت: 
»واگذاری بخش های دیالیز دولتی به بخش خصوصی تجربه موفقی در کشورهای 
پیشرفته است. بنابراین در کلیت این ماجرا مشکلی نیست ولی این موضوع باید 
بر مبنای چند اصل ساده باشد. اول اینکه به منظور بهبود خدمات رقابت باید 
وجود داشته باشد و دوم اینکه برای ارزیابی کیفیت خدمات نظارت درستی 
وجود  ولی ما در حال حاضر در مواردی که به آن اشاره شد با مشکل مواجه 
هستیم. در این مناقصه کشور را به 10 منطقه تقسیم کردند که هر منطقه شامل 
چند استان می شود و بین 5 شرکت خصوصی تقسیم شده است که تعهد 
می کند تا 14 سال بخش های دیالیز آن منطقه را اداره کند.این تصمیم باعث 
انحصار می شود. وقتی به شما می گویند که فقط باید با یک شرکت کار کنید 
هر سرویسی که ارائه دهید چه خوب یا بد ،کاری نمی توانید انجام دهید.از 
طرفی این رشته سود پایینی دارد و وقتی حاشیه سود کاهش یابد آنها مجبور 
می شوند که صافی چینی وارد کنند و خدمات کمتر و بی کیفیتی ارائه دهند تا 

حاشیه سودشان افزایش یابد.«

واکنش پدر علم نفرولوژی ایران به شیوه واگذاری بخش  های دیالیز دولتی 

اقداموزارتبهداشتخالفاقتصادمقاومتیاست

سپید: کنسرسیوم دیالیز ایران در پی واگذاری بخش های دیالیز 
دولتی کشور به بخش خصوصی با صدور بیانه ای مخالفت 
این  متن  در  کرد.  اعالم  بهداشت  وزارت  اقدام  با  را  خود 

بیانیه آمده است: 
»متأسفانه با وجود هشدارهای نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی، متخصصان انجمن نفرولوژي کشور و نهادهای نظارتی 
در خصوص ایرادات جدی علمی، قانونی و اجرایی در طرح 
»واگذاری بخش های دیالیز دولتی کشور به بخش خصوصی«، 

شاهد این بودیم که روز یکشنبه، 12 دی 1395، قرارداد واگذاری 
4۷3 بخش دیالیز دولتی بین 50 دانشگاه علوم پزشکی کل 

کشور و 5 شرکت خصوصی منعقد شد.
با تغییرات غیرقانونی که در قرارداد نهایی میان دانشگاه ها و 
برندگان مناقصه رخ داده است، این بیم وجود دارد که واردات 
بی رویه ملزومات دیالیز آغاز شود و تمام زیرساخت تولید 
این ملزومات در کشور را نابود سازد. تخلف اساسی صورت 

گرفته در این طرح به شرح زیر است:

جدول مهم 4-3 )صفحه 32( در قرارداد امضا شده میان 
دانشگاه ها و بخش خصوصی با آنچه در اسناد رسمی مناقصه 
ذکر شده است، مغایرت دارد. توضیح آنکه در اسناد مناقصه، 
عبارت »صدور مجوز واردات« در تأمین لوازم مصرفی دیالیز 
برای شرکت ها وجود نداشت ولی با کمال تعجب و برخالف 
قوانین رایج کشور، در قرارداد نهایی امضا شده بین دانشگاه ها 

و بخش خصوصی این بند اضافه شده است. 
به این ترتیب، عالوه بر اقدام غیرقانونی در تغییر محتوای این 

مناقصه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تضمین 
صدور مجوز واردات برای این شرکت ها، عماًل راه را برای 
واردات گسترده ملزومات دیالیز هموار کرده است. حال آنکه 
کشور در زمینه تولید باکیفیت این ملزومات خودکفا شده است. 
هم اکنون تمامی ملزومات مصرفی دیالیز در کشور تولید می شود 
و کشور از واردات این کاالها بی نیاز است. از آبان 1393 با 
افتتاح خط دوم تولید صافی دیالیز در این مجموعه که به اذعان 
دکتر رسول دیناروند، معاونت محترم وزیر بهداشت، کشور را 

در این حوزه به خودکفایی رساند، صادرات این محصول نیز 
آغاز شده است. به گواهی اداره کل تجهیزات پزشکی، ملزومات 
 13485 ISO( مصرفی دیالیز دارای استانداردهای بین المللی
و CE( هستند و تحت لیسانس کشور آلمان تولید می شوند.  
مایه نگرانی و تأسف است که سالی را که با شعار اقتصاد 
نابودی  با  آغاز شد،  داخلی  تولید  از  و حمایت  مقاومتی 
صنعت تولید ملزومات دیالیز کشور و مجوزهای واردات 

به پایان می برند.

بیانیه کنسرسیوم دیالیز ایران 
درطرحواگذاریبخشهایدیالیزدولتیبهبخشخصوصیتخلفشد



 مینا دارابی
 

رئیس مرکز تحقیقات حقوق و اخالق پزشکی در 
توضیح آنچه به عنوان تخلف انتظامی برای پزشکان 
عنوان می شود، به موضوعاتی اشاره کرده است که 
شاید ساده و کوچک باشند اما به شدت رایج هستند. 
ازجمله مهم ترین این تخلفات »پذیرش بیمار بیش 
تشخیصی  خدمات  »تجویز  و  پزشک«  توان  از 
غیرضروری« است که شاید حتی هزینه زیادی بر 
دوش بیمار تحمیل نکند اما بتوان جای خالی اش 

را با چند سوال و معاینه دقیق تر پر کرد.
به گفته عباسی،اینکه کسی به این تخلفات شکایت 
نمی کند، به معنای نبود آنها نیست و ازآنجاکه این 
جرایم جنبه عمومی دارند برای طرح دعوی نسبت 

به آن نیاز به شاکی خصوصی نیست.
اخالق  تحقیقات  مرکز  رئیس  عباسی  محمود 
پزشکی در یک سخنرانی در باب تخلفات انتظامی 
و مسئولیت های پزشکی ناشی از آن، گفت: »زمانی 
و  مباحث  انتظامی سخن می گوییم  تخلف  از  که 
موضوعاتی است که یک سازمان صنفی برای صیانت 
از جایگاه خود آن را وضع می کند. درست است 
که از جهتی باید به تصویب مجلس هم برسد و 
توبیخ متناسب با آن هم در نظر گرفته شود اما توجه 
داشته باشید در اینجا این نگاه صنفی است که نقش 
ایفا می کند، اگرچه که ریشه در حقوق شهروندی 
و عمومی و کلی تری دارد.« درواقع همان طور که 
یک سازمان صنفی ابزاری برای حمایت از اعضای 
خود دارد، به همین شکل هم ضمانت های اجرایی 

برای ایفای وظایف پیش بینی می کند.«
او بابیان اینکه متولیان یک سازمان صنفی با وضع 
درواقع  صنفی  تخلفات  پیگیری  زمینه  در  قوانین 
این پیام را می دهند که اگرچه ما از حقوق اعضای 
که  شرایطی  در  اما  می کنیم  حمایت  خود  صنف 
تخلف از قوانین رخ دهد، با آن برخورد می کنیم، 
فرق  عمومی  جرایم  با  انتظامی  »تخلفات  افزود: 
برای  که  کسی  دارد.   متفاوت  حوزه  دو  و  دارد 
او  به  که  آسیبی  و  درنتیجه صدمه  خواهی  تظلم 
رسیده، باید به دادگاه مراجعه کند نه در سازمان 
نظام پزشکی. بنابراین طرح دعوی از سوی بیماران 

در سازمان نظام پزشکی موضوعیت ندارد. چون 
نظام پزشکی به صورت مستقل هم می تواند تخلفات 

را پیگیری کند.«
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری 
پزشکی  جرایم  و  قصور  تقسیم بندی  توضیح  در 
دسته  سه  به  »جرایم  داد:  توضیح  جرائم  درمیان 
عمدی )قصد فعل و نتیجه مشخص دارد( جرایم 
شبه عمدی )قصد فعل دارد اما قصد نتیجه ندارد( 
و دسته سوم )قصد فعل و نتیجه را ندارد( تقسیم 
بندی می شود و تخلفات پزشکی و قصور و جرایم 
پزشکی که در محاکم عمومی یا دادگستری مطرح 
می شود و از آن به عنوان خطای مدنی، خطای جزایی 
یا تقصیر پزشکی یاد می کنیم؛ حد نازل جرایمی 
است که در قانون پیش بینی شده  و در همین قسمت 
سوم رده بندی می شود. رسیدگی به این جرایم در 
صالحیت مراکز قضایی عمومی است و کسی که 
مرتکب آن شود هم باید دیه بپردازد و هم از جنبه 

عمومی این جرم باید مجازات شود.«

نظام  سازمان  که  اعمالی  توضیح  در  عباسی 
برخورد  مرتکبانش  با  وقوع  صورت  در  پزشکی 
می کند، این گونه توضیح داد: »این اعمال دودسته 
می شوند: یک دسته همان شئونات پزشکی است مثل 
حفظ اسرار بیمار، عدم تبلیغ از راه های غیرقانونی، 
یکسری دیگر از مواردی که در سازمان با آن برخورد 
می شود، موضوعاتی است که تحت عنوان اصول 
پزشکی از آن یاد می کنیم که عدم رعایت آن صدمه 

و آسیب هایی به بیماران وارد می کند.«
او در ادامه گفت: »گاهی این سوال مطرح می شود 
که مگر نمی گوییم کار پزشکی خدمت رسانی است، 
بنابراین تعقیب پزشک چه معنایی دارد؟ در جواب 
به این سوال باید گفت، تدوین مجازات برای تقصیر 
است.  پزشکی  جایگاه  از  صیانت  برای  پزشکی 
نیز  قاعده احسان  یا همان  مصونیت خیرخواهانه 
تنها درموارد خاصی کاربرد دارد. به این معنا که 
اگر فردی در یک هواپیما ایست قلبی کند و یک 
پزشک که مسافر همان هواپیماست به کمک بیمار 

بشتابد اگر آسیب یا صدمه ای به او وارد شود، پزشک 
هیچ مسئولیتی در قبال آسیب واردشده ندارد چون 
بر اساس نوع دوستی و خدمت به همنوع دست به 
این کار زده است. اما نمی توان از این قاعده برای 

رفع مسئولیت از جامعه پزشکی بهره گرفت.«
نظام  قانون سازمان  اینکه  به  اشاره  با  عباسی   
به  و  برشمرده  را  انتظامی  تخلف   28 پزشکی 
آنها  تفسیر  و  توضیح  در  است،  شناخته  رسمیت 
گفت: »عدم به کارگیری حداکثر تالش برای بهبود 
بیمار، عدم رعایت موازین شرعی، علمی و قانونی 
انجام وظیفه دو مورد از همین  و سهل انگاری در 
تخلفات است. نقدی که در این زمینه وجود دارد، 
به  باید  قانون  است.  قانونی  بند  این  بودن  مبهم 
شکلی تنظیم شود که قابل تفاسیر گوناگون نباشد. 
اما به هرحال موازین قانونی به قانون اساسی، قانون 
عادی، تصویب نامه ها، بخشنامه ها دستورالعمل ها و 
باالخره راهنماهای بالینی و پروتکل های پزشکی 
و در برخی موارد هم موازین شرعی گفته می شود 
باشد  داشته  قانونی وجود  مواردی که خأل  در  و 
کوریکولوم ها و کتب تخصصی و در مواردی عرف 
متخصصان مبنای تصمیم گیری است. سهل انگاری 
نسبت به انجام وظیفه هم براساس مواردی  است که 
از سوی قانون به عنوان وظیفه تعریف شده شناخته 

می شود که پزشکان باید به آن پایبند باشند.«
به گفته او، پذیرش بیمار بیش از توان پزشک یکی 
از تخلفات شایعی است که در میان جامعه پزشکی 
در حال وقوع است. براین اساس که پزشکان بیش 
از سطح توان خود بیماران را درمان می کنند و اگر 
این موضوع دنبال نمی شود باید به حساب متولیان 
گذاشته شود. این نوع تخلف نیاز به شاکی خصوصی 
ندارد چون جنبه آن عمومی است که مدعی العموم 
سالمت  نظام  متولیان  یا  کشور  کل  دادستان  آن، 
هستند.  از دیگر موارد تخلف انتظامی می توان به 
انجام اموری خالف شئون پزشکی، تحمیل مخارج 
غیرضروری بر بیمار نظیر تجویز دارو، ایجاد رعب 
و هراس در بیمار، تجویز داروی روان گردان، عدم 
رعایت تعرفه خدمات درمانی، استفاده از عناوین 
تخصصی انجام نشده و عدم ایفای مسئولیت ناشی 

از ادامه درمان بیمار هم اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان: باوجود درگیری افراد جامعه به اختالالت 
به  مربوط  پزشکی  قصور  پرونده های  کمترین  عضالنی،  اسکلتی 
تهران  فیزیوتراپی  انجمن  مسئول  سعیدی،  است.  فیزیوتراپیست ها 
افزود: »حضور فیزیوتراپیست های کشور با جمعیت حدود 7 هزار 
نفر در کشور عملکردهای خوبی را به دنبال داشته تا آنجایی که طبق 
گزارش ها رسیده از سوی متولیان امر کمترین پرونده های قصور پزشکی 
از آن فیزیوتراپیست هاست.« او اضافه کرد: »ازآنجایی که بیشترین فشار 
در ناحیه  ستون فقرات است باید آموزش های فیزیوتراپی با اصالح 

حرکت فرد وارد عمل شویم تا از صدمات جبران ناپذیر پیشگیری شود.«

پذیرش بیش ازحد بیمار از سوی پزشک »تخلف« است
برای طرح دعوی از این تخلف انتظامی  نیازی به شاکی خصوصی نیست
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دانشگاه

انجمن

 مهر: دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت که این شورا دارای 
مصوبه خانه ملی گفتگو است که امیدواریم این خانه در دانشگاه ها 

راه اندازی شود.
مخبر دزفولی صبح در اولین اجالس ملی کمیته های دستگاهی 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه های سراسر کشور 
در دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: »خانه ملی گفت وگو یکی از 
مصوبه های شورای عالی انقالب فرهنگی است که عملیاتی نشده 
و بر روی زمین مانده است که از روسای دانشگاه ها درخواست 
داریم این مصوبه را در دانشگاه های خود اجرایی کنند. تسهیالت 
از سوی شورای عالی  راه اندازی خانه ملی گفت وگو  برای  الزم 
انقالب فرهنگی، وزارتخانه های علوم و بهداشت ایجاد خواهد شد.«

عالی  شورای  دبیر 
گفت:  فرهنگی  انقالب 
»اگر در خصوص اخالق 
می کنیم  حرفه ای صحبت 
در  فکری  بنیادهای  باید 
شناسایی  را  حوزه  این 
ایجاد  با  امر  این  که  کنیم 
نظریه پردازی  کرسی های 

محقق می شود. «

سپید: میزبانی کنگره پیوند مغز استخوان آسیا اقیانوسیه در سال 2017 به کشور 
ایران و انجمن پیوند سلول های بنیادین ایران و مرکز تحقیقات هماتولوژی، 
انکولوژی و پیوند سلول های بنیادین واگذار شد. مرکز تحقیقات هماتولوژی، 
انکولوژی و پیوند سلول های بنیادین، اولین و بزرگ ترین مرکز پیوند مغز 
استخوان ایران است. انجمن پیوند سلول های بنیادین ایران نیز به ریاست 
استاد اردشیر قوام زاده، بنیان گذار پیوند مغز استخوان در ایران و دبیری 
علمی استاد کامران علی مقدم، میزبان کنگرهAPBMT 2017  خواهد 
بود. این نشست تنها کنگره هماتولوژی در منطقه  آسیا است و با حضور 
محققان برجسته بین المللی، پزشکان، پرستاران، متخصصین آمار، محققان 
در زمینه علوم بالینی و آزمایشگاهی به منظور به روزآوری پیشرفت های اخیر 
در زمینه پیوندهای مغز استخوان و افزایش بهبود و درمان بیماران نیازمند 
به پیوند مغز استخوان باهدف افزایش کیفیت و کمیت مراکز پیوند مغز 

استخوان برگزار می شود.

خانه ملی گفت وگو در دانشگاه ها 
راه اندازی شود

ایران میزبان کنگره پیوند مغز 
استخوان آسیا اقیانوسیه در سال 2017

فیزیوتراپیست ها کمترین قصور 
پزشکی را مرتکب می شوند

مهر: رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، نسبت به تبعات انتقال 
رشته های روان شناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت، 

ابراز نگرانی کرد.
عباسعلی اللهیاری با اشاره به اینکه 6 ماه پیش وزیر بهداشت طی نامه ای 
به ریاست جمهوری اعالم می کند که برخی رشته ها در وزارت علوم به دلیل 
مشکالتی که دانشجویان در حوزه های بالینی و کلینیکی دارند باید به وزارت 
بهداشت انتقال پیدا کند، اظهار کرد: »اخیرا بحث هایی مطرح شده  است که 
بر اساس آن دو وزارتخانه بهداشت و علوم کارگروهی را تشکیل داده اند و 
نمایندگانی از این وزارتخانه ها تصمیمی مبنی بر انتقال رشته های روان شناسی 
بالینی و سالمت گرفته اند. هرچند به طور رسمی مصوبه ای از این کارگروه 
بیرون نیامد اما مصاحبه های وزارت بهداشت و نوع موضع گیری ها خبر از 

تصمیم گیری در خصوص انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت می داد.«
وی گفت: جلسه فوق العاده شورای مرکزی سازمان در 22 آذر 95 با دستور بررسی راه کارهای پیشگیری از این 
انتقال با حضور نمایندگان وزارت علوم و بهداشت تشکیل شد که طی آن بحث های مفصلی صورت گرفت و در 
آن پیامدهای انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت مطرح شد. در همان 
جلسه، همچنین با تنظیم نامه ای به ریاست جمهوری، نگرانی اعضا جامعه روان شناسی و مشاوره کشور را به ایشان 
انتقال دادیم و خواستار عدم انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت شدیم. 
همچنین در جلسه دیگری که اول دی ماه با حضور مدیران گروه روان شناسی و مشاوره و روسای دانشکده های 

روان شناسی مستقر در تهران برگزار شد، کارگروهی 10 نفره شکل گرفت که 
درنهایت بیانیه ای نهایی با توافق همه اعضاء تنظیم شد. این نامه به امضا 500 
نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه های کشور رسید که جای تقدیر و تشکر دارد.

روز گذشته نیز روسای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، کمیسیون 
فرهنگی مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسات جداگانه ای 
را برگزار کردیم و ضمن تقدیم بیانیه و ضمائم آن، توضیحات تکمیلی را در 
خصوص اشکال موجود در زمینه انتقال رشته ها به وزارت بهداشت ارائه کردیم.
اللهیاری گفت: »از وزارت بهداشت خواهشمندیم به جای کمرنگ کردن 
ظرفیت رشته های روان شناسی بالینی و سالمت در وزارت علوم، باهمت واال 
ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایش های بالینی و سالمت در مقاطع کارشناسی 
ارشد و دکترا را افزایش دهد چراکه بر اساس بررسی کارشناسی انجام شده، 
کشور ما در مقایسه با کشورهای درحال توسعه که به ازای هر 500 خانوار یک روان شناس یا مشاور دارند، ما به ازای 
هر 4 هزار و 500 خانوار یک روان شناس و مشاور داریم. این در حالی است که این آمار در استان های محروم  به 
ازای هر 15 هزار خانوار یک روان شناس یا مشاور است. این آمار در تهران که بیشترین دانشگاه های روان شناسی و 
مشاوره را دارد به ازای هر 2 هزار و 500 خانوار یک روان شناس یا مشاور است که انتظار می رود  وزارت بهداشت 

با تمام توان و ظرفیت به تربیت این دانشجویان برای جبران این خأل بپردازد.«
رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاور کشور با تایید استقالل دستگاه ها خواستار وحدت رویه میان وزارتخانه های 

بهداشت و علوم برای کار مشترک در این زمینه شد.

تبعات انتقال رشته های روان شناسی بالینی و سالمت به وزارت بهداشتخبر

 »سپیـــد«  صفحه 5
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     یکصدوسی ودو هزار تومان 

به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه 

نشریه سپید واریز و شماره فیش واریزی را به همراه آدرس به 

تلفن9 - 22887357     اعالم نمایید. 
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 ویدا ربانی
 

حدود دو ماه  پیش اولین موارد ابتال به آنفلوآنزای پرندگان 
در کشور اعالم شده و این مسئله به اطالع سازمان جهانی 
دامپزشکی رسید. چندی بعد با معدم سازی پرندگان آلوده 
تصور شد این بیماری کنترل شده است اما به زودی این 
بیماری در استان های بیشتری به ویژه در استان های شمال 
کشور گزارش شد و آخرین آمارها  از شیوع این بیماری 
در 9 استان حکایت دارد. هرچند تاکنون هیچ موردی از 
انتقال آنفلوآنزای پرندگان نوع یا نوع H5N8 به انسان 
گزارش نشده است اما با توجه به سرعتی که این بیماری در 
انتقال دارد درصورتی که این انتقال صورت بگیرد می تواند 

یک پاندمی جهانی با مرگ ومیر باال را رقم بزند.
برگزاری جلسه مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
اول  به ریاست معاون  بعدازظهر یکشنبه  پرندگان که 
رییس جمهور برگزار شد نیز حاکی از اهمیت شیوع این 

بیماری است.
معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به اهمیت 
سالمت و بهداشت مردم و نیز حمایت از تولیدکنندگان دام 
و طیور، بر همکاری همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی در 
موضوع مقابله با بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان تاکید کرد.
در این جلسه مسئوالن سازمان دامپزشکی و وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشی درباره 
 »H5N8« نحوه شیوع ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
در سطح جهان و ایران ارائه کردند. بر اساس این گزارش 
شیوع این ویروس تأثیراتی بر مقوله بهداشت، اقتصاد داخلی 
و تجارت بین المللی خواهد داشت اما تاکنون موردی از 
ابتالی انسان به آن گزارش نشده است. افزایش سطح 
پوشش بیمه ای، پرداخت خسارت به واحدهای پرورش 
طیور صنعتی، ممنوعیت صید و شکار پرندگان وحشی 
و تأمین اعتبارات الزم برای عملیات مبارزه با بیماری از 
مهم ترین درخواست های مطرح شده در این جلسه بود.   

زیستگاههایتاالبیوحیاتوحش
خطاولپیشگیریازگسترشآنفلوآنزایپرندگان

مجید خرازیان مقدم، مدیرکل دفتر تنوع زیستی و 
حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با 
»سپید« بابیان اینکه بیماری آنفلوآنزایی که امسال شایع شده 
تحت تیپ H5N8 است، می گوید: »بر اساس شواهد و 
آن گونه که سازمان دامپزشکی می گوید ظاهراً این بیماری 
از طریق پرندگان مهاجر وارد کشور شده است. اگر این 
موضوع صحت داشته باشد با توجه به اینکه ساالنه بیش 
از دو میلیون قطعه پرنده مهاجر آبزی در فصل پاییز و 
زمستان وارد کشور ما می شود و چیزی حدود 250 سایت 
و زیستگاه تاالبی وجود دارد که این پرندگان در آن زمستان 
گذارانی می کنند، ما باید زیستگاه های تاالبی و حیات وحش 
را به عنوان خط اول پیشگیری از گسترش آنفلوآنزای 

پرندگان بدانیم.«
خرازیان مقدم با تأکید بر اینکه سازمان محیط زیست 
در اولین اقدام بنا به درخواست سازمان دامپزشکی شکار 
و صید پردگان وحشی را تا اطالع ثانوی ممنوع کرده 
است، می گوید: »این ممنوعیت همچنان نیز ادامه دارد و ما 
حفاظت فیزیکی زیستگاه های تاالبی و مراکز تجمع پرندگان 
آبزی را حاضر تشدید کرده ایم. اگر مشکوک به بیماری 
باشیم با توجه به دستورالعمل هایی که دفتر حیات وحش 
و آبزیان آب های داخلی سازمان محیط زیست به ادارات 
کل محیط زیست استان ها اعالم کرده است، عمل شده 
و الشه ها را امحا بهداشتی می کنند تا از گسترش بیماری 

جلوگیری شود.«
خرازیان مقدم بابیان اینکه این پرندگان از اروپا و جنوب 
شرق آسیا و مناطق مختلفی به ایران می آیند، می گوید: 
»گونه های مختلف پرندگان مسیرهای مهاجرتی مختلفی 
دارند. اما در حال حاضر مشخص است که در هفت تا 
هشت کشور اروپایی در دو تا سه ماه گذشته ویروس 

تحت تیپ N5H8 شیوع پیداکرده است.«
ادامه می دهد: »N5N1 ویروسی بود که سال  وی 
گذشته شیوع پیدا کرد. هرسال ممکن است یک نوع 
جدید از ویروس در کشور شیوع پیدا کند. تحت تیپی 
که ما امسال به آن موجه هستیم N5H8. خوشبختانه 
مواردی از انتقال این ویروس به انسان گزارش نشده 
است. اما به عنوان اقدام پیشگیرانه ما توصیه می کنیم که 
افراد به هیچ وجه با الشه پرندگان وحشی تماس نداشته 

باشند و از خرید گوشت پرنده وحشی و حتی پرنده 
وحشی زنده نیز خودداری شود.«

لزومجمعآوریبازارچههایفروشپرندگان
مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان 
حفاظت محیط زیست  با تأکید بر اینکه یکی از اقداماتی 
که در حال حاضر الزم است که صورت بگیرد جمع آوری 
بازارچه هایی است که در آنها پرندگان وحشی به فروش 
می رسد، می گوید: »به ویژه در استان مازندران، بازارچه هایی 
که پرندگان وحشی را خریدوفروش می کنند باید تعطیل 
شود. معاون اول رئیس جمهوری نیز خواستار همکاری همه 
دستگاه های ذی ربط به ویژه برای جمع آوری بازارچه هایی 
شده به وند که در استان های شمالی به ویژه در مازندران 
و فریدون کنار وجود دارد،  که این پرندگان وحشی را 
خریدوفروش می کنند. گرچه ما اعتقادداریم اگر ممنوعیت 
شکار پرندگان وحشی به خوبی اعمال شود دیگر پرنده ای 
وجود نخواهد داشت که در این بازارچه ها توزیع شود.«

آنفلوآنزایپرندگاندرحالپیشرویاستان
بهاستان

و  آنفلوآنزا  کشوری  کمیته  مردانی، عضو  مسعود 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با »سپید« 
بابیان اینکه تا دو ماه پیش هیچ موردی از این بیماری در 
ایران وجود نداشت تا اینکه دو مرغداری صنعتی در مالرد 
متوجه بروز این بیماری شدند، می گوید:»خوشبختانه 

با معدوم کردن 400 هزار قطعه مرغ، تصور شد این 
بیماری کنترل شده است و به سازمان دامپزشکی جهانی 
اطالع دادند و اعالم کردند که این بیماری را در همان 
محدوده کنترل کرده اند. چیزی نگذشت که متوجه شدیم 
که هفت استان درگیر شده و آخرین آمار نیز که مربوط 
به سه تا 4 روز پیش است نشان می دهد 9 استان درگیر 

آنفلوآنزای پرندگان شده است.«
مردانی با تأکید بر اینکه نوع جدید این بیماری تاکنون 
نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا از پرندگان به 
انسان انتقال پیدا نکرده است، می گوید: »این بیماری 
استعداد بسیار زیادی دارد که به انسان منتقل شود. با 
بین  شیوع  حال  در  بیماری  این  که  به سرعتی  توجه 
پرندگان است اگر ابتالی انسان صورت بگیرد، ممکن 

است فرم جدید از آنفلوآنزا را رقم بزند.«
این متخصص عفونی ادامه می دهد: »عده ای از محققان 
می گویندگویند H5N8  شاید بستری برای H1N1 باشد 
و اگر با H1N1 امتزاج پیدا کند، ممکن است ویروسی 
جدید ایجاد شود که می تواند به یک آندمی جهانی 
تبدیل شده و مرگ ومیر باالیی را به همراه داشته باشد.«

بهشتی در  دانشگاه شهید  این عضو هیئت علمی 
پایان می گوید: »بعد از آنفلوآنزای آندمیک که در سال 
2009 ایجاد شد، این بیماری روزهای آخر خود را 
می گذارند و خطر آندمی ندارد، اما خطر آنفلوآنزای 
پرندگان همیشه احساس می شده است. به همین دلیل 

باید  به دقت این مسئله را موردتوجه قرار بدهیم.«

پونه ساالري
داروساز باليني و دانشيار مركز تحقيقات تاريخ و  

اخالق پزشكي

به  تعهد  داروسازان  حرفه ای  تعهدات  از  دیگر  یکی  سپید: 
صداقت است. الزمه صداقت آن است که در ارائه مراقبت های 
دارویی اطالعاتی که در مورد دارودرمانی در اختیار بیمار قرار 
می دهیم صحیح بوده و به دور از هر گونه جهت گیری و از روی 
صداقت باشد چرا که عوامل متعددی می تواند بر ارائه اطالعات 
تاثیر بگذارند، اما آنچه مالک عمل یک داروساز حرفه مند قرار 
می گیرد نیازها، خواسته ها، اولویت ها و منافع بیمار است. مبنای 
ارائه خدمات سالمت منافع بیمار است و بیمار محوری اولویت 

اول حرفه مندان سالمت در ارائه خدمات است. 
بیمار  خدمات  ارائه  در  که  می کند  ایجاب  به صداقت  تعهد 
محور، در صورت عدم امکان ارائه اطالعات در زمینه ای خاص، 
صادقانه موضوع را با بیمار در میان بگذاریم؛ در صورتی که 
بیمار توقعاتی بیش از حد مشخص شده در حرفه داروسازی 
دارد، باید صادقانه بیمار را از این امر مطلع کرده و وی را به 
همکار مورد نظری که بتواند در مورد خاص او را راهنمایی 
کند ارجاع دهیم. تعهد به صداقت نه تنها در ارائه اطالعات 
به بیمار حائز اهمیت است بلکه در زمان بروز خطای دارویی 
نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کنار این خصوصیت 
مهم حرفه ای، توانمندی حرفه ای نیز در منشور حرفه ای گری 

در زمفره تعهدات حرفه ای برشمرده شده است.
 بر این اساس حرفه مندان خدمات سالمت از جمله داروسازان 
موظفند در تمام طول عمر حرفه ای خود و مادام که به عنوان 
داروساز به اعمال حرفه می پردازند، دانش و اطالعات حرفه ای 
خود را به روز کنند. با توجه به پیشرفت روزافزون علم به ویژه 
در زمینه داروها، ساخت داروهای جدید، کشف اندیکاسیون های 
جدید داروها، کسب اطالعات جدید در مورد خصوصیات 
فارماکودینامیکی و فارماکوکینتیکی داروها، به روز رسانی دانش 
داروسازی از ضروریات حرفه ای است. از سوی دیگر نظام 
سالمت هم در این راستا موظف است فرایندهای الزم را برای 
کسب دانش و آموزش مداوم فراهم کند. بنابراین به نظر می رسد 
شرکت فعال حرفه مندان داروسازی در برنامه های بازآموزی و 
استفاده مناسب از این گونه فرصت ها وظیفه حرفه ای هر داروساز 
است. بدون شک دستیابی به دانش روز دنیا در این زمینه خود 
ضامن تعهد داروسازان به ارتقا کیفیت خدمات سالمت است که 
جنبه ای دیگر از تعهدات حرفه ای داروسازان را مشخص می کند.
 در این راستا داروساز موظف است نه تنها در ارتقا کیفیت 
ایجاد  و  برنامه ریزی  بلکه  بکوشد  می کند  ارائه  که  خدماتی 
ساختار مناسب جهت بهبود کیفیت خدمات مراقبت دارویی 

را نیز به عهده  بگیرد.
 به همین دلیل همواره حرفه مندان نظام سالمت به ارائه خدمت 
به صورت کار گروهی تشویق و ترغیب شده اند چرا که ارتقا 
امکان پذیر  فردی  صورت  به  فقط  سالمت  خدمات  کیفیت 
نیست و به منظور افزایش اطمینان از ایمنی بیماران، کاهش 
مصرف بی رویه دارو، مصرف منطقی دارو و خدمات نظام 
خدمت  ارائه کننده  تیم  اعضای  کلیه  که  است  الزم  سالمت 
به وظایف خود آشنا بوده و در راه ارتقای کیفیت خدمات 

خود بکوشند.

وبدا: رئیس گروه بهداشت آب و فاضالب مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت گفت: »آئین نامه اجرایی برنامه ایمنی آب آشامیدنی به 
منظور یکسان سازی و تسهیل در روند اجرای برنامه، تهیه و به دبیرخانه 
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی جهت تصویب ارائه خواهد شد.« 
غالمرضا شقاقی در کمیته راهبری برنامه ایمنی آب آشامیدنی که به منظور  
بررسی روند پیشرفت برنامه در سطح کشور و بررسی چالش های پیش رو 
برگزار شد، گفت: »وضعیت برنامه در کشور توسط اعضای کمیته مورد 
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.« او با اشاره به کارگاه های منطقه ای 
آموزشی برگزار شده در شهرهای اراک و یزد، بر عزم جدی کمیته راهبری 
در توسعه برنامه در کلیه استان های کشور تاکید کرد و افزود: »به منظور 
پوشش کامل استان ها، سه کارگاه منطقه ای توسط کمیته راهبری تا پایان 
سال جاری برگزار خواهد شد و ارزیابی روند اجرای برنامه ها در 19 
استان مجری برنامه از طریق خود اظهاری، تشکیل جلسات مشترک با 
کمیته های فنی و ممیزی برنامه، تداوم خواهد داشت.« در ادامه، دبیر کمیته 
راهبری برنامه ایمنی آب ضمن تاکید بر اجرای برنامه توسط نمایندگان 
دستگاه های ذی ربط خاطر نشان کرد: »مقرر شد پیش نویس آئین نامه 
اجرایی برنامه ایمنی آب آشامیدنی به منظور یکسان سازی و تسهیل در 
روند اجرای برنامه تهیه شود و به دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 

غذایی جهت تصویب ارائه شود.«

صـداقـتودارو

در آشامیدنی آب ایمنی برنامه
راهتصویب

اختراعکیتتشخیصکیفیت
شیرباموادگیاهیدرزاهدان

ایرنا: مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان گفت: »فریده 
بارانی،  دانشجوی کارشناسی رشته مامایی این دانشگاه برای نخستین بار 
در کشور موفق به اختراع کیت تشخیص کیفیت شیر با استفاده از مواد 
گیاهی شد.« محمد الیاس مسلم پور گفت: »این کیت از یک نوع ماده 
گیاهی ساخته شده که با ریختن چند قطره شیر روی آن با تغییر رنگ 
فاسد یا سالم بودن شیر را مشخص می کند.« او ادامه داد: »با توجه به اینکه 
تشخیص شیر سالم از طریق جوشاندن یا آزمایش در مرکز تخصصی با 
استفاده از نیروهای کارآمد امکان پذیر است با این اختراع که حدود پنج 
سال روی آن کار شده همه افراد می توانند به راحتی با کمترین هزینه اقدام 
به این کار کنند.« مسلم پور با بیان اینکه این اختراع هم اینک در مرحله 
ثبت قرار دارد گفت: »برای محافظت کیت در مقابل نور مراحل تخصصی 
این اختراع نیز در دست اقدام است.« مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد زاهدان خاطر نشان کرد: »این اختراع به این شکل تاکنون در کشور 

وجود نداشته است.

ایرنا:مشاور تغذیه برنامه جهانی غذا در سازمان ملل با انتقاد از تبلیغات منحرف کننده در خصوص برخی 
محصوالت غذایی گفت: »هیچ محصول ارگانیکی در ایران تولید نمی شود.«

عزیز اهلل کمال زاده افزود: »با توجه به اینکه در تولید محصول ارگانیک 
انجام شود هیچ  از سم و کود  ابتدا کلیه مراحل تولید بدون استفاده  از  باید 

محصولی با نام محصول ارگانیک در کشور تولید نشده است.«
وی گفت: »تبلیغاتی که در این خصوص انجام می شود یا عوام فریبی است 
یا در برخی مراحل تولید محصول از سم استفاده نشده است برای مثال مرغ 

سبز در کشور داریم ولی مرغ ارگانیک تولید نمی شود.«
این مشاور تغذیه با بیان اینکه برخی افراد با ادعاهای خود قصد سوء استفاده 
از مردم را دارند گفت: »محصوالت وارداتی نیز دلیل بر ارگانیک بودن نیست 
نیز  غذایی  مواد  این  می شود  که  تبلیغاتی  و  آرم ها  بر خالف  است  ممکن  و 

دارای مشکالتی باشد و ارگانیک محسوب نشوند.«
وی همچنین از تجویزهای بی مورد برخی افراد با عنوان طب سنتی انتقاد 

کرد و اظهار کرد: »برخی افراد با عنوان طب سنتی به مردم پیشنهاد می کنند به جای شیر از بادام برای 
تامین کلسیم مورد نیاز بدن استفاده کنند این در حالی است که تنها 
5 درصد کلسیم بادام جذب می شود اما 60 درصد کلسیم موجود در 

شیر جذب می شود.«
کمال زاده این تبلیغات بی مورد را خیانت به طب سنتی دانست و 

گفت: »مهم ترین منبع تامین کلسیم در بدن شیر است.«
مشاور تغذیه برنامه جهانی غذا در سازمان ملل با تأکید بر اینکه 
مواد غذایی ایمن باید در اختیار مردم به صورت عادالنه باشد، گفت: 
»متاسفانه برخی تبلیغاتی که از مواد غذایی می شود و گفته می شود فالن 
مواد غذایی مصرف نشود باعث ایجاد ترس شده و مردم از مصرف 
مواد غذایی ترس دارند، لذا مسئوالن باید در تولید مواد غذایی سالم 
کوشا باشند تا مردم بدون دغدغه و با خیالی آسوده نسبت به مصرف 

مواد غذایی اقدام کنند.«

هیچمحصولارگانیکیدرایرانتولیدنمیشود

ایفدانا: رئیس سازمان غذا و دارو با ابالغ بخشنامه ای به دانشگاه های 
علوم پزشکی از آنها خواست تا در تامین نیازهای تجهیزات پزشکی 

مراکز درمانی، تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند.
این بخشنامه با موضوع »الزام در اولویت قرار گرفتن تامین نیازهای 

مراکز درمانی از تولیدات داخلی« ابالغ شد.
رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در این بخشنامه تاکید 

کرد: »بر اساس ابالغیه ریاست جمهوری و 
مقررات هیئت وزیران و سیاست های کلی 
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
و اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی رهبر 
معظم انقالب ، تامین نیازهای مراکز درمانی از 
تولیدات داخلی با کیفیت در اولویت قرار دارد.«
کرد:  تصریح  بخشنامه  این  در  دیناروند 
»الزم است همه مراکز درمانی تابعه دانشگاه 
علوم پزشکی نسبت به خرید کاالهای تولید 

داخل دارای پروانه ساخت معتبر از این سازمان اقدام کنند و صرفا 
کاالهایی که بر اساس مندرجات وب سایت اداره کل تجهیزات و 
ملزومات پزشکی به آدرس www.imed.ir دارای پروانه ساخت 

معتبر است، خریداری کنند.«
وی در بخشنامه یاد شده افزود: »بدیهی است تمام داروخانه های 
نیز  دولتی  درمانی  مراکز  در  مستقر  پزشکی  ملزومات  عرضه کننده 

مشمول این دستورالعمل هستند.«
40 درصد بازار تجهیزات پزشکی 
کشور از تولیدات داخلی و 60 درصد 
از لوازم پزشکی وارداتی تامین می شود 
و سازمان غذا و دارو در نظر دارد که در 
چند سال آینده این نسبت را برعکس 
کند. همچنین رسیدن به 60 درصد سهم 
بازار داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی 

از اهداف برنامه ششم توسعه است.

ابالغبخشنامهتامینتجهیزاتپزشکیازتولیداتداخلیخبر

آنفلوآنزای پرندگان پس از گذشت دو ماه همچنان در   استان های کشور  در حال گسترش است

هـراس از پـانـدمـی جـهـانـی
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رحمت اهلل حافظی، رئیس کمیسیون سالمت 
شورای شهر تهران صبح روز گذشته در تذکر 
پیش از دستور خود در سیصد و هجدهمین 
جلسه شورای شهر تهران بابیان اینکه گزارش های 
حسابرسی از شهرداری تهران در اختیار افکار 
عمومی قرارگرفته است، گفت: »مردم از این 
گزارش ها متعجب شده اند و ما به عنوان اعضای 

شورا نظاره گر هستیم.«
او بابیان اینکه درواقع اعضای شورا در برابر 
تخلف و انحراف شهرداری تنها نظاره گر هستند 
و آن را تأیید می کنند، ادامه داد: »حدود یک سال 
و نیم قبل مدیر روابط عمومی شهرداری تهران 
به یکی از اعضا توهین کرد و واکنشی از شورا 
دیده نشد و نتیجه این عدم واکنش این شد که 
بعد از مدتی رئیس این فرد یعنی شهردار به 

برخی از اعضا توهین می کند.«
رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران 
بابیان اینکه سال گذشته نامه ای برای رسیدگی 
به توهین مدیر روابط عمومی شهرداری نوشته 
شد و 30 نفر از اعضا آن را امضاء کردند و مقرر 
شد که یکی از کمیسیون های تخصصی موضوع 
را رسیدگی کند، گفت: »متأسفانه هنوز گزارشی 
در مورد نتیجه این بررسی ها واصل نشده است.«

شهردار  قالیباف،  محمدباقر  دوشنبه  روز 
تهران در مراسم بهره برداری از 65 واگن قطار 
و لوکوموتیو مترو در پاسخ به انتقادات چند هفته 
گذشته درباره ترافیک شبانه تهران و برخی سخنان 
درباره ترافیک مصنوعی گفت: »ساخت عبارت 
ترافیک مصنوعی به عقل جن هم نمی رسد. 
چراکه  گفت؛  آن ها  به  انسان  کلمه  نمی توان 
هیچ کسی ترافیک ساختگی درست نمی کند و 
این کلمه از آن دسته حرف هایی است که وقتی 
قافیه تنگ می آید و دیگر صحبتی ندارند، مطرح 
می کنند و این حرف درستی نیست و این تهمت 

و دروغی است که زده شده است.«
حافظی در ادامه سخنانش شهردار تهران را 
خطاب قرار داد و با اشاره به سخنان روز دوشنبه 
شهردار تهران در مراسم بهره برداری از 65 واگن 
که در مورد ترافیک ساختگی صحبت کرده بود، 
گفت: »آقای شهردار حق با شماست. برخی از 
اعضای شورای شهر انسان نیستند چراکه هیچ 
انسانی نمی تواند اجحاف به مردم و انحرافات 
از مصوبات شورا را ببیند و استمرار حضور 

شما در این مسند را تحمل کند.«
به گفته او، اگر ما به عنوان نماینده مردم در 
صیانت از حقوق مردم درست رفتار می کردیم 
شاهد این اتفاق نبودیم و باید بگویم ادب مرد 

به ز دولت اوست.

تعیینتکلیفپروندهکارواشسعادتآباد
همچنین در این جلسه دو نفر از اعضای 
شورای شهر نسبت به تعلل شش ساله شهرداری 
در ساخت دو مناره، تعیین تکلیف پرونده کارواش 
سعادت آباد و روند تخریب طبقه هفتم پاساژ 

عالءالدین تذکر دادند.
ابوالفضل قناعتی بابیان اینکه یک سال از واقعه 
مسجد قدس در شهرک غرب می گذرد، گفت: 
»یک سال پیش شاهد حادثه کارواش در این 
منطقه بوده ایم اما تاکنون گزارش بررسی های آن 
ارائه نشده و باید پرونده کارواش سعادت آباد 

هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.«
او همچنین با اشاره به روند تخریب طبقه 
هفتم پاساژ عالءالدین، ادامه داد: »متأسفانه بر 
اول مهرماه  تا  باید  پاساژ  مالک  قانون  اساس 
نسبت به تخریب طبقات اضافه اقدام می کرد اما 
این مهم محقق نشد و نهایتا با دستور دادسرای 
ناحیه 7، شهرداری منطقه رأسا وارد تخریب 
شد که پیشنهاد می شود ترتیبی صورت گیرد 

تا طی 20 روز آینده بازدیدی توسط اعضا و 
خبرنگاران از روند تخریب پاساژ عالءالدین 

صورت گیرد.«
مهدی چمران هم در جواب این حرف قناعتی 
گفت: »مرتب موضوع تخریب طبقه اضافی را 
پیگیری می کنیم اما به دلیل شکایت مغازه داران 
باعث  قلع وقمع  اینکه  بر  مبنی  پایینی  طبقات 
است، شورای  آن ها شده  به  ایجاد خساراتی 
تأمین شهر مدتی تخریب را متوقف کرد؛ اما 
در  مهم  این  انجام شده  رایزنی های  با  مجددا 
حال انجام است که هر روز از طریق شهردار 
منطقه در جریان نحوه تخریب قرار می گیریم.«

در ادامه این جلسه همچنین، محسن سرخو 
در دفاع از مجتمع تجاری کورش عنوان کرد 
که 25 درصد از فروش فیلم ها در سینماهای 
این مجتمع صورت می گیرد. جای سؤال است 
که باوجود تأثیرگذاری مجتمع های چندمنظوره 
چرا بسته های تشویقی الزم برای ساخت این 
مجتمع ها در مراکز مختلف تهران و کم برخوردار 

داده نمی شود.
رئیس کمیته حمل ونقل شورای شهر تهران 
بابیان اینکه به دلیل فرسودگی، ریزدانگی و تراکم 
باالی جمعیت در مناطق جنوبی تهران متأسفانه 
افراد مایل به ساخت وساز در این مناطق نیستند، 
گفت: »شهرداری تهران در بحث فرهنگ سازی 
کوتاهی کرده و باید بگویم که تبلیغات فرهنگی 
فقط چاپ بیلبورد نیست بلکه شش سال است 
که شهرداری باید برای مسجد امام سجاد )ع( 
در فلکه صادقیه تنها دو مناره بسازد که هنوز 

این کار را انجام نداده است.«

احتمالقطع260درختدرمسیلگیشا
محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست 
شورای شهر تهران در سیصد و هجدهمین 

جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به نامه 
اهالی مسیل گیشا/نصر، گفت: »اهالی در نامه ای 
اعالم کردند که شهرداری می خواهد در حریم 
مسیل پارکینگ بسازد این در حالی است که 
در مسیل حدود 200 درختچه وجود دارد.«

او بابیان اینکه احتمال قطع 260 درخت 
این  ساخت  راستای  در  شهرداری  توسط 
»احداث  داد:  ادامه  دارد،  وجود  پارکینگ 
چراکه  است  اشتباه  محل  این  در  پارکینگ 
موجب تضییع حقوق شهروندان می شود و 
دوباره قضیه پل صدر که ساخت طبقه دوم 
آن حقوق شهروندی را زیر سؤال برده مطرح 

می شود.«
شهر  شورای  محیط زیست  کمیته  رئیس 
در  پارکینگ  این  اینکه ساخت  بابیان  تهران 
این محل بدون مطالعه و عدم ارائه پیوست های 
الزم بوده است، گفت: »شورا باید مانع انجام 
این پروژه شود و از وزارت نیرو می خواهیم 

که به این موضوع ورود کنند.«
هکتاری   47 باغ  تخریب  از  همچنین  او 
منظریه و اردوگاه شهید باهنر خبر داد و گفت: 
بانک ها  از  یکی  که  با خبر شدیم  »متأسفانه 
می خواهد در قسمتی از این باغ ساخت وساز 
انجام دهد و طی مکاتبه ای که این بانک و 
وزارت آموزش وپرورش با شهرداری داشته اند 
پهنه سبز و  پهنه،  این  که  آن ها گفته شده  به 
کاربری  تغییر  اجازه  و  است  ویژه  حفاظت 

داده نمی شود.«
شهر  شورای  محیط زیست  کمیته  رئیس 
در  بانک ها  پای  دوباره  اینکه  بابیان  تهران 
ساخت وسازهای شهری بازشده است، ادامه 
داد: »این باغ 47 هکتاری تقریبا آخرین بازمانده 
طبیعت این منطقه است و نباید اجازه جوالن 

دادن بانک ها در این منطقه را بدهیم.«

منازعات کالمی مسئوالن شهری وارد فاز جدیدی شد! 

 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه شورا علیه شهردار 
اجتماعی گفت: » نرخ مشارکت اقتصادی 
در کل کشور در تابستان امسال نسبت به 
تابستان سال گذشته 1/5 درصد افزایش یافته 
است. به عبارتی، نرخ مشارکت اقتصادی 
در تابستان امسال 40/4 درصد اعالم شده؛ 
این نرخ در بین مردان 64/9 درصد و زنان 
15/9 درصد است. آمارها نشان می دهد 
که نرخ مشارکت اقتصادی در زنان نسبت 
به مردان بیشتر افزایش یافته؛ به طوری که 
نسبت به تابستان سال 1395 نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان 2/2 درصد و مردان 0/8 

درصد رشد پیداکرده است.«
 حسین نحوی نژاد  معاون توانبخشی 
سازمان بهزیستی گفت: »هدف بهزیستی، 
مناسب سازی 500 هزار خانه برای معلولین 
است که برای هر خانه یک میلیون تومان 
هزینه نیاز است که برابر با 500 میلیارد 
بودجه  با  اعتبار  این  و  می شود  تومان 
تومان است  میلیارد  توانبخشی که 600 
برابری می کند، بنابراین 160 میلیارد تومان 
در سال می خواهیم تا حداقل نیاز معلوالن 
را در بحث تجهیزات توانبخشی برآورده 
کنیم. بخشی از وابستگی معلوالن به این 
است که امکان حمل ونقل و جابجایی را 
شرایط  این  اگر  شاید  ندارند،  منزل  در 
فراهم باشد، حتی نیاز به مراقب نداشته 

باشند. «
اتحادیه  رییس  کشاورز،  بهمن    
دادگستری  وکالی  کانون های  سراسری 
ایران گفت: »واقعیت نامطلوب و تاسف 
برانگیز این است که خشونت علیه خانم ها 
به اشکال و صور گوناگون در کشور ما 
موجود و متأسفانه فراوان است و کثرت 
قابل اغماض  که  است  حدی  در  موارد 
و  به تنهایی  خشونت  لفظ  نیست. 
به خودی خود مفهومی منفی و ناخوشایند 
زنان  علیه  خشونت  ترکیب  اما  دارد، 
تکان دهنده است. به ویژه وقتی این عبارت 
موارد  جز  که  جایی  یعنی  ما  کشور  در 
خاص و به دالیل خاص همواره منبع و 
و  دوستی  و  خردگرایی  و  مدارا  منشاء 
و  بومی  پدیده ای  به عنوان  است  تحمل 
موجود شنیده شود، اما ما را از پذیرش 
باشد  نامطبوع  تلخ و  واقعیت ها هرچند 
گریزی نیست. در قدم اول ما با مشکل 
این خشونت  که  مواجه هستیم  تعریف 
تعریفش چیست و بعد در مورد مصادیق. 
قوانین و عرف  ما درزمینه ساختاری و 
مختلفی  تعاریف  و  مصادیق  محلی، 
می توانیم از خشونت تعریف کنیم که هدف 
و خشونت  لفظی  از  اعم  این خشونت 
فعلی و رفتارهای انفعالی خانم ها هستند. 
اینکه در کشور ما این مقوله مطرح باشد 
به جایی  امیدوارم  و  است  تأسف  جای 

برسیم که دیگر وجود نداشته باشد.«

خبرخوان حوادث

 
اخبار

شهیندخت موالوردی در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان با اشاره به تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: »این الیحه در دولت دهم ارائه شد، اما بخش 
قضایی آن مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار خارج شد.« وی ادامه داد: »با پیگیری قوه قضائیه و برگزاری جلسات مکرر از سوی دولت 10 ماده 
قضایی این الیحه به قوه قضائیه سپرده شد، اما پس از منفک کردن بخش قضایی متوجه شدیم که بخش باقیمانده از الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که در 
دستور کار دستگاه ها قرار دارد، هماهنگ نیست.« معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد که پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت 
ارائه شد و هم زمان پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح پیشنهاد شد. موالوردی بابیان اینکه کمیسیون لوایح معتقد بود الیحه تأمین امنیت 
زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود، خاطرنشان کرد: »پس از برگزاری جلسات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این نتیجه 
رسیدیم که امکان ادغام الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد؛ بنابراین با انجام اقدامات کارشناسی الیحه تأمین 
امنیت زنان در برابر خشونت را مورد بازبینی قرار دادیم که در حال حاضر این الیحه به مراحل پایانی خود رسیده است.« او ادامه داد: »بخش مدنی این الیحه مورد 
تقویت قرارگرفته و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می شود. سند پشتیبان الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده است که در این راه 250 مقاله و 50 
پایان نامه فارسی موردبررسی قرارگرفته است.« موالوردی اضافه کرد که در الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تأمین امنیت زنان و ایجاد 
صندوق حمایت از زنان بزه دیده ارائه شده است. معاون رئیس جمهور بابیان اینکه تغییر در وضع موجود تنها با چند ماده قانونی انجام نمی شود، گفت: »باید به موازات 

تغییر قانون پیش بینی های پیشگیرانه و حفاظت از خشونت دیدگان را مدنظر قرار دهیم که این موارد می تواند شامل راه اندازی خانه های امن و خط تلفنی بحران شود.«

ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعالم اینکه جوانان و زوج های جوان مهارت های 
الزم ارتباطی را آموزش ندیده اند، گفت: »به همین دلیل در هر ساعت 19 طالق و در یک شبانه روز 450 طالق در کشور رخ می دهد.« او با تأکید بر 
اینکه برای رفع این مسائل باید از روش علمی بهره برد، ادامه داد: »نباید تنها مسائل زندگی را با یافته های شخصی رفع کنیم و نیاز است از مشاوران بهره 
گرفت.« صبحی با تأکید بر اینکه ازدواج بر روی سالمت انسان تأثیرگذار است، گفت: »افزایش طول عمر، بهبود سالمت روان از اثرات ازدواج موفق 
است. اگر خانواده ها سالمت روان نداشته باشند جامعه نیز دچار بحران می شود.« مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده معاونت جوانان وزارت ورزش 
و جوانان با اعالم اینکه جوانان در هنگام ورود به زندگی مشترک هیچ مهارتی ازنظر شیوه برخورد با مسائل زندگی ندارند، گفت: »آگاهی از مهارت های 
پیش از ازدواج، حین و پس از ازدواج ضروری است.« او با اعالم اینکه مالک زنان و مردان برای انتخاب همسر با یکدیگر متفاوت است، گفت: 
»مالک های اصلی مردان در انتخاب همسر، زیبایی ظاهری و زنان شخصیت همسرشان برای ازدواج است.« صبحی با تأکید بر اینکه دختران و پسران 
پیش از ازدواج باید بدانند از یکدیگر چه سؤالی بپرسند، گفت: این مهارت ها باید به جوانان آموزش داده شود. این روانشناس یکی دیگر از موضوعات 
مهم در امر ازدواج را آگاهی طرفین از وظایفشان اعالم کرد و ادامه داد: »برخی از جوانان وقتی به زندگی مشترک وارد می شوند هیچ اطالعات و آگاهی 
از وظایفشان در زندگی مشترک ندارند.« صبحی عالقه طرفین به یکدیگر، شناخت، اقتصاد خانواده و همچنین روابط جنسی را از مسائل مهم در ازدواج 

اعالم کرد و گفت: »بر اساس آمار پس از اعتیاد، خیانت زناشویی بیشترین عامل طالق است.« 
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تخریبچندمغازهبراثر
نشستزمین

درسبزهمیدان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
»نشست  گفت:  تهران  شهرداری  ایمنی 
زمین  به دلیل حفر غیرمجاز چاه در بازار 
سبزه میدان منجر به تخریب چندین باب مغازه 
و مصدومیت یک نفر در این حادثه شد.« سید 
جالل ملکی افزود: »حوالی ساعت 23 شب 
گذشته حادثه نشست معبر و تخریب چندین 
مغازه در بازار سبزه میدان تهران به سامانه 
125 اعالم و ماموران 4 ایستگاه آتش نشانی 
به محل اعزام شدند.« وی اظهار کرد: »این 
حادثه در یک کوچه 4 متری واقع در سرای 
خورشید بازار سبزه میدان روی داد که نشست 
زمین منجر به تخریب چندین مغازه در این 
محدوده شد.« ملکی با اشاره به اینکه افزود: 
»بوی فاضالب منتشرشده در منطقه پس از 
ریزش دیواره چاه و نشست زمین، ماموران 
آتش نشانی را متوجه وجود فاضالب در محل 
حادثه کرد.« سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران بابیان اینکه در 
این حادثه سقف و کف تعدادی از مغازه های 
این بازار در حادثه دچار تخریب شدند، علت 
حادثه را حفر غیراصولی چاه در محل و ریزش 

دیواره و کف معبر اعالم کرد.

قتلکتابفروشخیابان
صوراسرافیل

ساعت 12 ظهر روز دوشنبه خبر قتل مرد 
مسنی در خیابان فردوسی به مأموران پلیس 
اعالم شد، سپس تیمی از مأموران کالنتری 
148 انقالب اسالمی درصحنه جرم حاضر 
شدند. با اعالم مراتب این قتل به بازپرس امور 
جنایی تهران، وی به همراه اکیپ تشخیص 
هویت اداره آگاهی درصحنه جرم حاضر شد؛ 
بررسی ابتدایی حاکی از آن بود که مقتول 
مرد شصت وچهارساله ای است که در خیابان 
صوراسرافیل مغازه کتاب فروشی داشته و براثر 
ضربات جسم سخت به سر در منزلش به قتل 
رسیده است. در ادامه تحقیقات، کارآگاهان 
سراغ دختر مقتول رفتند و وی در اظهاراتش 
به مأموران گفت: »سال ها پیش پدر و مادرم از 
هم جدا شدند و من همراه با پدرم به در این 
ساختمان )محل وقوع قتل( زندگی می کردم، 
حدود ساعت 12 به منزل پدرم مراجعه کردم 
اما هر چه در زدم، پدرم در را باز نکرد به همین 
دلیل وارد خانه و با جسد پدرم مواجه شدم.« 
پس ازاین اظهارات، جسد مقتول برای تعیین 
علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد 
و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عامل 
این قتل توسط مأموران اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران ادامه دارد.

چاپبیستویکم

اعتیاد،خیانتوساعتی19طالق برنامههایملیاقدامبرایمقابلهباخشونتعلیهزنان
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من سال 1332 در جهرم به دنیا آمدم، دوران دبستان و دبیرستان در 
جهرم گذشت و در همان شهر هم فارغ التحصیل دوران متوسطه 
شدم، سال هایی که در کنار درس و مدرسه به موسیقی، سینما و 

تئاتر هم خیلی عالقه مند بودم.

سپید:آن زمان شرایط برای اشتغال به این امور در جهرم مهیا بود؟
 بله آنقدری که در جهرم استاد موسیقی وجود داشت در تهران نبود.

سپید: چه سازی را دوست داشتید؟
استاد حساس  نزد  که  داشتم  دوست  را  سنتور  هم  و  ویولن  هم 
یاد گرفتم. بعد به تئاتر روی آوردم و کال این موضوعات در کنار 

تحصیل کار فوق برنامه من در آن دوران بود.

سپید: موسیقی را در حد حرفه ای یادگرفته بودید؟
 خیر.

سپید: شغل پدرتان چه بود؟
 پدرم تاجر بودند یک تاجر کوچک، تاجر بین المللی که نه اما بیشتر 

با دبی مراوده اقتصادی داشتند.

سپید: چند خواهر و برادر بودید؟
من تنها پسر خانواده ام و 5 خواهر هم دارم.

سپید: پدرتان از همان دوران نوجوانی تاکید داشتند که حتما 
پزشک شوید؟

ادامه  برای  بود ولی  ابتدایی  پدرم تحصیالتش در حد ششم  بله، 
تحصیل من بسیار مصر بودند.

سپید: آیا این اصرار به ادامه تحصیالت برای خواهران شما هم 
وجود داشت؟

بله، ولی آن ایام امکانات فرهنگی به شیوه کنونی وجود نداشت، 
مثال خواهری که از من بزرگ تر هستند اگر امکان ادامه تحصیل 
البته خواهر کوچک  برایش مهیا بود حتما این مسیر را می رفت، 
من پزشک داخلی هستند در دانشگاه استنفورد. برای ایشان بعدا از 
لحاظ فرهنگی امکانات مهیا شد و رفتند برای ادامه تحصیل اما برای 

بقیه خواهرانم بیشتر ازدواج در اولویت قرار گرفت.

سپید: دانش آموز درسخوانی بودید؟ 
بله. نه تنها در کالس خودمان بلکه جزو دانش آموزان ممتاز شهرمان 
بودم. بعدازاینکه موفق به کسب دیپلم شدم بالفاصله در رشته زبان 
انگلیسی دانشگاه تربیت معلم قبول شدم، اما حین تحصیل مجددا 
سال بعد در کنکور شرکت کردم و پزشکی دانشگاه تبریز قبول شدم.

سپید: چرا دانشگاه شیراز را انتخاب نکردید؟
ما چند هم دانشگاهی در رشته زبان انگلیسی بودیم که با هم قرار 

گذاشتیم برای پذیرش در دانشگاه پزشکی دوباره کنکور بدهیم.

سپید: این اتفاق برای شما افتاد که دوباره باهم باشید؟
 خیر، بنده دانشگاه پزشکی تبریز قبول شدم، یکی از دوستان داروسازی 
اصفهان قبول شد و دیگری هم برای ادامه تحصیل به اهواز رفت.

سپید: دوران نوجوانی به چه رشته درسی عالقه مند بودید؟
  پزشکی.

سپید: پس باعالقه این رشته را انتخاب کردید. دلیل این عالقه 
چه بود؟

 این عالقه مربوط به یک خاطره قدیمی است. خاطرم هست در آن 
دوران که در جهرم بودم، شهر ما شهر بسیار محرومی بود، همسر 
یکی از فامیل های ما به خاطر خونریزی فوت کرد، ایشان مادر چند 
فرزند بودند که می شد نجات پیدا کنند اما به دلیل محرومیت و نبود 

پزشک فوت کردند این حادثه باعث شد به این فکر کنم که پزشک 
این رایگان معالجه کردن  بیماران را رایگان معالجه کنم،  شوم و 
بیماران در دوران دانشگاه بین من و دوستانم شکل گرفت و عهد 

کردیم که بعد از فارغ التحصیلی رایگان مداوا کنیم.

سپید: یعنی این اولین جرقه در ذهن شما بود تا پزشک شوید؟
 بله دقیقا.

سپید: بعد به عهدی که با خودتان بستید پایبند ماندید؟
  در خوابگاه دانشگاه که بودیم می نشستیم با هم کالسی ها راجع 
به این موضوع صحبت می کردیم. قرار ما این بود که هم رایگان 
معالجه کنیم و هم داروخانه ای تاسیس کنیم که داروها را به صورت 

رایگان در اختیار بیماران قرار بدهیم. درواقع در ذهنمان این بود 
که به مردم محروم به نحوی شایسته خدمت کنیم، بعدها که وارد 
جامعه شدیم متوجه غیرعملی بودن طرح ذهنی خود شدیم چون 
این کار واقعا امکان پذیر نبود اما یک چیز را خوب در نظر دارم و 
در طول 40 سال دوران طبابتم همیشه به آن پایبند بوده ام، اینکه 
هرگز اتفاق نیفتاده که برای معالجه هزینه ای باالتر از تعرفه مصوب 

از بیماران طلب کنم.

سپید: اگر کسی به شما مراجعه کند که بضاعت کافی مالی برای 
درمان نداشته باشد، درمانش را به صورت رایگان انجام می دهید؟

 جواب بنده که قطعا مثبت است و صحت این جواب را هم از 
به مطب من مراجعه کرده اند می توانید جویا  تاکنون  بیمارانی که 

شوید اما خب فقط هزینه پزشک مطرح نیست، خرج های بیمارستان 
هم هست، یعنی حتی شما اگر هزینه عمل را از بیمار دریافت نکنید 
اما همیشه هزینه های تخت و دارو و... را باید مریض پرداخت کند. 
من این گونه بیمارها را به بیمارستان های دولتی هدایت می کنم و 
ترتیبی می دهم که بیمه مخارج بیمارستان را بدهد و خودم شخصا 

بابت جراحی هیچ هزینه ای از این افراد دریافت نمی کنم.
بنده درست مرداد سال 1358 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و به 
شهر خودم یعنی جهرم مراجعت کردم، در جهرم به عنوان رئیس 
بیمارستان انتخاب شدم، مدت 3 سال رئیس بیمارستان بودم. بعد 
از طی این مدت در کنکور دستیاری شرکت کردم و دستیار رشته 
زنان شدم، مدت کوتاهی مشغول به خدمت بودم و بعد سال 1369 
برای گذراندن دوران فلوشیپ به کشور آلمان عزیمت کردم. آنجا 
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بزرگترین دستاورد زندگی ام راه اندازی بخش های درمانی و آموزشی است

سپید: نظر شما راجع به طرح تحول سالمت چیست آیا با این طرح موافقید؟
 موافق بودن یا نبودن از دو زاویه قابل بررسی است، یکی از دید بیماران و یکی هم از 
دید باتجربه های این عرصه. از دید بیماران باالخره اگر طرح تحول سالمت درست 
تعریف و اجرا شود طرح خوبی است اما از منظر افراد باتجربه عرصه پزشکی همیشه 

این نگرانی وجود دارد که در میانه کار اگر بودجه کافی فراهم نشود آن وقت روند 
درمانی بیماران با مشکل روبه رو می شود، بیمارانی که عادت کرده اند، به صورت رایگان 
خدمات درمانی را از بیمارستان ها دریافت کنند این بار وقتی که بیایند و مجبور به 
پرداخت هزینه شوند به نوعی با نارضایتی روبه رو خواهیم شد. دغدغه ما این است 

که این طرح با شکست مواجه نشود.

سپید: با توجه به اینکه االن بیمه ها توانایی الزم در پوشش دهی این طرح را ندارند 
بهداشت و وزارتخانه  آینده  بیمه قطعا چالش وزیر  از نظر پوشش  این طرح  و 
با توجه به تجربه تان، آینده این طرح را  بپرسم  خواهد بود می خواستم از شما 

چگونه می بینید؟

ایرادهای  برشمردید  که  عیوبی  این  بر  عالوه  متاسفانه  سالمت  نظام  تحول  طرح 
دیگری هم دارد، بحث اصلی تربیت صحیح پزشکان و نیروی انسانی در این حوزه 
است، با همه کارهایی که در بخش تامین دارو تجهیز مراکز بهداشتی و... صورت 
انسانی این حوزه به شکل صحیح مورد تعلیم و تربیت قرار  می پذیرد اگر نیروی 
نگیرد تمام این طرح ممکن است با خطر شکست روبه رو شود. من معتقدم که نه در 
محیط درمانی می شود به  خوبی آموزش داد و نه صرفا در محیط آموزشی می شود 
خوب به درمان پرداخت، به عالوه مشکل دیگری که وجود دارد این است که وزرای 
بهداشت طرح های وزیر قبلی خود را دنبال نمی کنند و تا طرحی بخواهد به نتیجه 
برسد سیاست های کلی وزارتخانه با تغییر یک وزیر تغییر می کنم. من معتقدم با علم 
بر اینکه جدایی دانشکده پزشکی از وزارت بهداشت و ملحق شدن به وزارت علوم 

درنگ

باید  مباحث درمان و آموزش 
را از هم جدا کنیم

 حمیده طاهری
محمد ابراهیم پارسانژاد 63 سال پیش در جهرم به دنیا آمد. تک پسر خانواده 
که دلبسته موسیقی و هنر بود ولی سر از پزشکی دانشگاه تبریز درآورد و 
تبدیل به یکی از متخصصان سرشناس زنان و زایمان شد که حاال سال هاست 
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز درس می دهد.  از سال 1365 تا  اکنون، 
سیزده جایزه بین المللی ازجمله جایزه انجمن نازایی امریکا در سال 1996، 
چهار دوره برنده جایزه رویان، برنده جایزه برتر جراحان  انجمن رازی،جایزه 

اول شکوفایی و نوآوری و جایزه انجمن نازایی خاورمیانه بوده است. 
او در مناقشه اخیر درباره استفاده سونوگرافی توسط متخصصان زنان مواضع 
جالبی دارد: ) بنده نه تنها مخالف سپردن این بخش به رادیولوژیست ها هستم 
بلکه برای این موضوع می جنگم، یک زمانی شما مشکل کلیه دارید یا مثاًل 
مشکل کیسه صفرا دارید که خارج از تخصص ما پزشکان زنان است و 
در این که سونوگرافی به کمک این بیماران می آید اصاًل بحثی نیست اما 
در حوزه تخصصی رشته زنان هرگز این بحث نباید به سمت متخصصین 
رادیولوژیست منحرف شود زیرا از صفرتا صد این ماجرا بر عهده متخصصان 
زنان هست و به اعتقاد من سونوگرافی به طور تخصصی برای این بخش به 
وجود آمده و حاال در بخش های دیگر اگر از این ابزار استفاده می شود الزامًا 

به این معنی نیست که ما  نباید در این بخش ورود پیدا کنیم. (

  جزو دانش آموزان ممتاز شهرمان بودم. بعدازاینکه موفق به کسب دیپلم شدم بالفاصله در 
رشته زبان انگلیسی دانشگاه تربیت معلم قبول شدم، اما حین تحصیل مجددا سال بعد در کنکور 

شرکت کردم و پزشکی دانشگاه تبریز قبول شدم.

  خاطرم هست در آن دوران که در جهرم بودم شهر ما شهر بسیار محرومی بود، همسر یکی 
از فامیل های ما به خاطر خونریزی فوت کرد، ایشان مادر چند فرزند بودند که می شد نجات 
پیدا کنند اما به دلیل محرومیت و نبود پزشک فوت کردند این حادثه باعث شد به این فکر کنم 
که پزشک شوم و بیماران را رایگان معالجه کنم، این رایگان معالجه کردن بیماران در دوران 
دانشگاه بین من و دوستانم شکل گرفت و عهد کردیم که بعد از فارغ التحصیلی رایگان مداوا 

کنیم.
  بعد از بازگشت به ایران 4 رشته فلوشیپ را در همین دانشگاه برقرار کردم که بعد از دانشگاه 
تهران باالترین میزان را این دانشگاه در اختیار دارد که شامل: فلوشیپ های ناباروری، طب 

مادران باردار، سرطان شناسی و الپاراسکوپی است.

   از سال 1365 تا هم اکنون، حدودا 30 سال، بنده 13 جایزه بین المللی دارم. از جمله؛ جایزه 
انجمن نازایی آمریکا در سال 1996، 4 دوره برنده جایزه رویان، برنده جایزه برتر جراحان 

انجمن رازی، جایزه اول شکوفایی و نوآوری و جایزه انجمن نازایی خاورمیانه 

  بله، زمان هایی که خسته می شدم حوصله سروکله زدن با مریض ها را نداشتم خب در شهرستان 
اینگونه موارد وجود داشت که مریض ها بعضی اوقات به درب خانه دکتر هم می رفتند اما من 
به دلیل خستگی گاهی از پذیرششان خودداری می کردم، البته این خصلت در ایام جوانی بیشتر 
مشهود بود. این تنها نکته ای بود که من از انجامش پشیمانم، اما در حال حاضر تمام حوصله من 

صرف بیمارانم می شود.

  بنده به همه دانشجویانم عرض کرده ام که حاللشان نمی کنم اگر از این دانش در جهتی شبیه 
این موضوع استفاده کنند؛ اما اگر بگویند که با همین دستگاه خونریزی پشت جفت را بیابید 
درحالی که مادر در وضعیت بدحال است، آن وقت شما به ارزش عمل انجام شده در مقایسه 

باکارهایی شبیه تعیین جنسیت پی خواهید برد.

  به بنده گفتند گوش و حلق و بینی رشته لوکس و غیرضروری است درحالی که نیاز به پزشک 
زنان در آن دوره به شدت احساس می شد، ازاین رو به من پیشنهاد دادند در صورتی با دوره 
تخصص من موافقت می کنند که وارد رشته زنان بشوم، من هم قبول کردم که در رشته زنان 

ادامه تحصیل بدهیم.

  اگر طرح تحول سالمت درست تعریف و اجرا شود طرح خوبی است اما از منظر افراد 
باتجربه عرصه پزشکی همیشه این نگرانی وجود دارد که در میانه کار اگر بودجه کافی فراهم 
نشود آن وقت روند درمانی بیماران با مشکل روبه رو می شود، بیمارانی که عادت کرده اند، به صورت 
رایگان خدمات درمانی را از بیمارستان ها دریافت کنند این بار وقتی که بیایند و مجبور به پرداخت 
هزینه شوند به نوعی با نارضایتی روبه رو خواهیم شد. دغدغه ما این است که این طرح با شکست 

مواجه نشود.

خالصه گفت وگو
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فلوشیپ الپاراسکوپی و ناباروری بودم و هنوز این سمت 
را در اختیار دارم.

سپید:   چند وقت در آلمان اقامت داشتید؟
دوره یک سال و نیم بود اما این دوره به صورت یکپارچه 
نبود و حدود 2 سال و نیم طول کشید تا این دوره به اتمام 
برسد. گاهی 6 ماه می ماندم و بعد دوباره برمی گشتم ایران 
چون به هرحال اینجا هم به حضور بنده نیاز بود و هم اینکه 

دولت آلمان ویزای کامل را نمی داد.
بعد از پایان دوره فلوشیپ و بعد از بازگشت به ایران 4 رشته 
فلوشیپ را در همین دانشگاه برقرار کردم که بعد از دانشگاه 

تهران باالترین میزان را این دانشگاه در اختیار دارد که شامل: 
فلوشیپ های ناباروری، طب مادران باردار، سرطان شناسی 

و الپاراسکوپی بود.

به تدریس  سپید:آقای دکتر چند سال است که مشغول 
در دانشگاه هستید؟

 از سال 1365 تا هم اکنون، حدودا 30 سال، بنده 13 جایزه 
بین المللی دارم. از جمله؛ جایزه انجمن نازایی آمریکا در سال 
1996، 4 دوره برنده جایزه رویان، برنده جایزه برتر جراحان 
انجمن رازی، جایزه اول شکوفایی و نوآوری و جایزه انجمن 

نازایی خاورمیانه و تعدادی جایزه دیگر.

سپید: چند فرزند دارید؟
 من 3 فرزند دارم که درواقع سه قلو هستند، یک پسر و دو 
دختر، پسرم دندان پزشک است و دخترانم هم یکی پزشک 
داخلی است و دختر دیگرم هم مهندس هواپیما از دانشگاه 

ادمونتون کاناداست.

سپید: برای اینکه بچه ها پزشک شوند تشویق و تحمیلی 
از طرف شما بود؟

 بله، درواقع بیشتر اجبار بود تا تشویق اما در مراحل ابتدایی 
تحصیلی این گونه نشد و درنهایت فقط 2 فرزندم وارد دنیای 
پزشکی شدند، البته دالیل خاص خودشان را داشتند من جمله 
اینکه به هرحال ما پزشکان ساعت کمتری در خانه حضور 

داشتیم و این شیوه زندگی خوشایند آنها نبود.

سپید: برگردیم به یک بحث تخصصی، شما اعتقاد دارید 
یک  ناباروری  حیطه  نیز  و  باردار  زنان  سونوگرافی  که 
بحث کامال تخصصی و مختص جامعه پزشکی زنان و 
زایمان است و مخالف سپردن این بخش به متخصصان 

رادیولوژی هستید؟
رادیولوژیست ها  به  بخش  این  سپردن  مخالف  نه تنها  بنده 
هستم بلکه برای این موضوع می جنگم، زمانی شما مشکل 
کلیه یا مثال مشکل کیسه صفرا دارید که خارج از تخصص 
ما پزشکان زنان است و در اینکه سونوگرافی به کمک این 
بیماران می آید اصال بحثی نیست اما در حوزه تخصصی رشته 
زنان هرگز این بحث نباید به سمت متخصصین رادیولوژیست 
منحرف شود زیرا از صفرتا صد این ماجرا برعهده متخصصان 
زنان است و به اعتقاد من سونوگرافی به طور تخصصی برای 
اگر  به وجود آمده و حاال در بخش های دیگر  این بخش 
از این ابزار استفاده می شود الزاما به این معنی نیست که ما 

نباید در این بخش ورود پیدا کنیم.

مراکز  درآمد  عمده  بخش  یک  حاضر  حال  در  سپید: 
سونوگرافی بحث تعیین جنسیت جنین است، قبول دارید 
درآمدزایی  برای  محرک  نقطه  درواقع  بخش  این  که 

سونوگرافی است؟
بنده اعتقاد دارم این کار کامال غیراخالقی است،  زمانی شما 
برای مصارف کامال پزشکی اقدام به تعیین جنسیت جنین 
می کنید که بسیار هم مفید خواهد بود اما استفاده از وسایل 
و امکانات پزشکی برای تفنن خالف اخالق پزشکی است، 
گویا شبیه فالگیرهایی می شویم که نبض مادری را می گیرند 
و برای سرگرمی هم که شده اقدام به تعیین جنسیت نوزاد 
در حد  غیرپزشکی  استفاده  این  که  می بینید  می کنند، شما 
همین مثالی که زدم سطح اخالق پزشکی را پایین خواهد 
آورد، اینکه در جامعه ای بحثی بازشده به عنوان فیلم دوران 
جنینی نوزاد حاال چه به شکل دوبعدی یا سه بعدی یا هر 
شکل و رنگ دیگر آن بحث دیگری است که لزوما فقط در 
این موضع به خصوص نمی توان آن را ریشه یابی کرد و باید 
به دنبال علل گرایش مردم به این مدل کارها بود. ببینید یک 
دستگاه سونوگرافی معادل 400 یا 500 میلیون تومان هزینه 
دارد، بعد ما این ارز را از کشور خارج کنیم و این دستگاه 
آن  ببریم،  کار  به  جنین  جنسیت  تشخیص  خدمت  در  را 
هم با هزینه های باالی سونوگرافی، خب واقعا چه خدمت 
پزشکی به جامعه کرده ایم؟ بنده به همه دانشجویانم عرض 
جهتی  در  دانش  این  از  اگر  نمی کنم  حاللشان  که  کرده ام 
شبیه این موضوع استفاده کنند اما اگر بگویند که با همین 
دستگاه خونریزی پشت جفت را بیابید درحالی که مادر در 
وضعیت بدحال است، آن وقت شما به ارزش عمل انجام شده 

در مقایسه باکارهایی شبیه تعیین جنسیت پی خواهید برد.

نیمنگاه

 بهنام مؤذن

هنوز به زادگاهم پایبند هستم

بازتری برای  بازگشتید مطمئنا در آلمان فضای  ایران  به  سپید: چرا 
رشد و پیشرفت شما فراهم بود.

زمانی که در آلمان بودم از من تقاضای رسمی کردند که بمانم و آنجا 
مشغول به کار شوم، با وجود اینکه بقیه اعضای خانواده موافق بودند که 
بنده در آلمان بمانم، اما من احساس کردم باید برگردم و نه تنها در شیراز 
مشغول به خدمت شدم بلکه به صورت مرتب به دانشگاه علوم پزشکی 

شهر خودم یعنی جهرم هم رفت وآمد می کنم.

سپید: در جهرم کارهای خیریه ای هم انجام می دادید؟
آنها  مورد  در  که  ندارم  عالقه ای  اما  بوده  زیاد  که  خیره  بله،کارهایی    

بنویسید یا توضیحی بدهم.

سپید: اگر به گذشته برگردید دوباره پزشکی را انتخاب می کنید؟
 حتما.

سپید: رشته زنان و زایمان را هم انتخاب کردید؟
خیر، ماجرای ورود من به رشته زنان ماجرای جالبی است، بنده از اول 
همیشه به رشته گوش و حلق و بینی عالقه مند بودم، آن دوره بنده استخدام 
رسمی بهداری جهرم بودم، چون نسبت به تشریفات اداری آگاهی نداشتم 
بدون هماهنگی با بهداری جهرم وارد دانشگاه شیراز شدم و در بخش گوش 
حلق و بینی دستیار شدم طوری که دیگر کار در بهداری را رها کرده بودم. 
چند وقتی که گذشت ما را از بهداری خواستند که آقای دکتر شما چرا سر 
پست خود حاضر نمی شوید، بنده هم وقایع را برایشان شرح دادم، به من 
گفتند که آیا شما نباید از ما اجازه می گرفتید؟ خالصه بین ما و بهداری 
بنده  به  آنها گفتند که اجازه تحصیل نمی دهند.  صحبتی ردوبدل شد و 
گفتند گوش و حلق و بینی رشته لوکس و غیرضروری است درحالی که 
نیاز به پزشک زنان در آن دوره به شدت احساس می شد، ازاین رو به من 
پیشنهاد دادند در صورتی با دوره تخصص من موافقت می کنند که وارد 
رشته زنان بشوم، من هم قبول کردم که در رشته زنان ادامه تحصیل بدهیم.

سپید: وقتی زندگی تان را بازنگری می کنید آیا کاری بوده که از انجام  
آن پشیمان شده باشید؟

 سوال سختی است.

به  دادن  پاسخ  به  اصراری  بدهید  جواب  ندارید  دوست  اگر  سپید: 
سواالت سخت وجود ندارد.

بله، زمان هایی که خسته می شدم حوصله سروکله زدن با مریض ها را نداشتم. 
خب در شهرستان اینگونه موارد وجود داشت که مریض ها بعضی اوقات به 
درب خانه پزشک هم می رفتند اما من به دلیل خستگی گاهی از پذیرششان 
البته این خصلت در ایام جوانی بیشتر مشهود بود.  خودداری می کردم، 
این تنها نکته ای بود که من از انجامش پشیمانم، اما در حال حاضر تمام 

حوصله من صرف بیمارانم می شود.

سپید: دستاورد بزرگ زندگی تان را چه چیزی می دانید؟
 راه اندازی بخش های درمانی در شهرستان های شیراز، برای من یکی از 
مهم ترین دستاوردهای زندگی ام بوده، خوشحالم که می بینم بخش ما اکنون 

در 4 رشته فلوشیب در اختیار دارد.

تقریبا امکان ندارد وزارتخانه باید در هر منطقه آمایشی 
ده گانه خود یک یا دو بیمارستان را به عنوان بیمارستان 
آموزشی قرار داده و بقیه بیمارستان ها را به عنوان بیمارستان 
درمانی تعریف کند، اینکه یک دستیار که باید در طول 
دوره خود به عنوان  مثال صد عدد سزارین انجام بدهد، 
اما در شرایط فعلی گاهی روزانه تا 60 عمل سزارین را 
انجام می دهد، کال کیفیت آموزشی نزول می کند و دستیار 
فرصت کافی برای تحصیل نخواهد داشت. ما باید درمان 
را از آموزش جدا کنیم تا کیفیت نیروی انسانی ما باال برود.
سپید: همیشه شایعه درباره زیرمیزی گرفتن پزشکان رشته 

زنان باالست، خیلی ها بر این عقیده هستند که چون 
ناعادالنه می دانند  ناکافی و  پزشکان زنان تعرفه ها را 
به همین دلیل اِبایی از دریافت مبالغی باالتر از تعرفه 
مصوب ندارند، نظر شما راجع به این موضوع چیست؟
  این مطلب شاید نه فقط برای رشته ما بلکه برای باقی 
ارکان جامعه اتفاق بیفتد اما ازلحاظ من دوستانم در این 
رشته چنین اعمالی را انجام نمی دهند که اگر انجام بدهند 
دیگر از دایره دوستانم خارج می شوند، بنده به شما عرض 
کردم که در طول تمام دوره خدمتم هرگز ریالی بیشتر از 
نرخ مصوب نگرفتم و البته اموراتم هم به بهترین وجه 

گذشته و هیچ وقت احساس کمبود مالی نداشته ام.

سپید: برخی دانشگاه های علوم پزشکی از آن بخش هایی 
قضیه  در  پزشکان  و  اساتید  و  مدیران  نام  که  است 
فیش های نجومی پزشکان بر سر زبان ها افتاده نظرتان 

در این مورد چیست؟
  بنده اطالعی از این موضوع ندارم و به این بحث ها هم 
عالقه ای ندارم اما اگر بخواهید از میزان فیش حقوقی من 
باخبر بشوید می توانم با صراحت به شما اعالم کنم که 

بنده ماهی 8 میلیون تومان دریافت می کنم. 



سپید را در اینستاگرام دنبال کنید
sepidonline



 ترجمه: آتوسا آرمین

در روزهای پایانی سال 2016، مجله صفحه پزشکی امروز 
از پیشگامان تحقیقات پزشکی و درمان بالینی خواست که 
10 مورد از مهم ترین اتفاقات این عرصه را که تاثیرشان 
روی درمان و تحقیقات در سال 2017 ادامه خواهد داشت 
انتخاب کنند. در 3 شماره گذشته به 8 مورد از این انتخاب ها 
اشاره شد. در قسمت پایانی، به 2 مورد باقیمانده پرداخته 

خواهد شد.

2 داروی دیابت برای درمان بیماری های قلبی 
عروقی

سازمان غذا و داروی ایاالت متحده FDA اعالم کرد 
 jardiance که با نام تجاری empagliflozin داروی
به بازار عرضه می شود در پیشگیری از ابتال به بیماری های 
قلبی عروقی در افراد مبتال به دیابت نوع دوم موثر است. 
این اولین داروی درمان دیابت است که برای چنین مصرفی 

تایید شده است.
Empagliflozin نخستین بار در سال 2014 به عنوان 
عامل بازدارنده انتقال سدیم-گلوکز، که میزان قند خون را 
توسط دفع کلیوی کاهش می دهد، تایید شد. فایده استفاده از 
این دارو در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در سال 
2015 و در پی انجام یکسری تحقیقات مشخص شد. پس 
از رای گیری اعضا در ماه تیر گذشته این نهاد نظارت بر 
بخش سالمت آمریکا اعالم کرد که درمان دیابت از آمار 
مرگ ومیر بر اثر بیماری های قلبی عروقی در این گروه 
می کاهد و یادآور شد که این دارو برای افراد دیابتی نوع اول 

وجلوگیری ازکتونی شدن خون این افراد اثربخش است.

1 تعیین راهبرد تجویز داروهای مخدر
بیماری ها،  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز   ،CDC
نهایی خود را در زمینه تجویز داروهای  دستورالعمل 
مخدر منتشر و از پزشکان خواست که تجویز این داروها 
را برای تسکین دردهای مزمن در اولویت قرار ندهند و 

در صورت لزوم تجویز، طول دوره استفاده و دوز مصرفی 
آن را محتاطانه در نظر بگیرند. انتشار راهنمای تجویز 
داروهای مخدر محکم ترین اظهارنظر در سطح کشور برای 
محدودسازی این دسته از داروها است که در سال 2014 
جان 19 هزار نفر را به علت زیادی مصرف گرفته است. 
دکتر جان فریدمن، رییس مرکز، می گوید: »به زبان ساده 
بگویم: مصرف دوز بیش از حد مجاز این داروها منجر به 

مرگ می شود، در حالی که مزایای مصرف روشن و اثبات 
شده نیست. اپیدمی مصرف این داروها و نتایج مرگبار آن 
با تجویز پزشکان انجام شده و اکنون فقط پزشکان هستند 

که می توانند این روند بی رویه را متوقف کنند.«
انتشار راهنمای مصرف داروهای مخدر و لزوم به 
محدودسازی آن از سوی انجمن های مختلف پزشکی 
در این کشور مورد تقابل قرار گرفت. از جمله می توان 
به انجمن سرطان آمریکا، بنیاد مقابله با درد، انجمن مقابله 
با سرطان و نظام پزشکی ایاالت متحده، اشاره کرد. این 
نهادها معتقدند که مرکز کنترل و پیشگیری، دور از چشم 
آنها و توسط کارشناسانی که بی طرف نبوده اند، تحقیقات 
خود را انجام داده است. از سوی دیگر CDC می گوید 
هدف از انتشار این بیانیه خط و نشان کشیدن نبوده، بلکه 
هدف تشویق کادر درمانی به برقراری ارتباط نزدیک تر با 
بیماران است و اینکه به بیماردر باره وضعیت سالمت و 
عوارض استفاده از این نوع داروهای تسکین بخش اطالع 
داده شود. در فهرست توصیه های این راهنما عدم تجویز 
این داروها در مرحله اول بیماری، در صدر قرار دارد و 
یادآوری شده که اثر تسکین بخش این داروها در درازمدت 
در دردهای غیرسرطانی اثبات نشده است. مصرف این 
داروها بیش از 3 روزبرای دردهای حاد توصیه نمی شود 

و برای دردهای مزمن بایست به حداقل دوز اکتفا کرد.
فریدمن می گوید CDC از مواضع خود در این ارتباط 
کوتاه نمی آید و اجازه نمی دهد که مدافعان منافع شرکت های 
دارویی این دستورالعمل را از دور خارج سازند. او می افزاید 

که »مدیریت دردهای مزمن یک علم و یک هنر است.«
Medpage Today :منبع

هنگام ارزیابي یک ملوان 33 ساله روسي که اقدام به خودکشي کرده بود، 
موضوعي شگفت انگیز یافت شد. وي با زخمي باز در گردنش که خودش 
آن را ایجاد کرده بود به بیمارستان مراجعه و ادعا مي کردد که در مورد تعقیب 
توسط مافیاي روسي است. بیمار ارزیابي و معلوم شد که داراي هذیان 
است. رادیوگرافي قفسه سینه کدورت هاي متعدد فلزي و یک ضایعه 

حفره اي را در ریه نشان داد.
ارزيابي

بیمار از نظر همودینامیک غیرپایدار و داراي تاکي کاردي )تعداد 
 mmHg ضربان قلب 135 ضربه در دقیقه( و افت فشار خون )فشار خون
80/50( بود. در هواي اتاق اشباع اکسیژن شریاني بیمار 100 بود. پس از 
اینکه در اورژانس با مایعات احیا شد، فشار خون و تعداد ضربان قلب بیمار 
اصالح شد. یک بریدگي 5 سانتي متري در ناحیه طرفي سمت چپ گردن 
بیمار سبب نمایان شدن حاشیه خلفي عضله استرنوکلیدوماستویید شده 
بود. زخم با خوني که به آرامي از وریدها نشت مي کرد پوشیده شده بود. 
معاینات قلبي- ریوي و نورولوژیک طبیعي بودند. بیمار ترشح بیش از حد 
بزاق، استوماتیت یا ترمور نداشت. صرف نظر از بریدگي در ناحیه گردن 

هیچ آسیب دیگري وجود نداشت و اسکار تزریق وریدي دیده نمي شد.
به عنوان بخشي از ارزیابي ثانویه، رادیوگرافي قفسه سینه انجام شد 
که کانون هاي متعددي را از کدورت هاي فلزي کوچک در سراسر ریه ها 
نشان داد )شکل 1(. در ناحیه فوقاني ریه راست یک ضایعه کوچک با 
حدود نامشخص که شبیه به یک ندول بود دیده مي شد. سواالت بیشتر، 
مواجهه با جیوه را نشان داد. بیمار اظهار کرد که هفته پیش یک دماسنج 
جیوه اي را شکسته و از دستانش براي جمع کردن قطعات آن استفاده کرده 

است. وي عالیم تنفسي و استفاده وریدي را از جیوه انکار مي کرد.
تشخيص

تشخیص هاي افتراقي براي کدورت هاي متعدد فلزي در رادیوگرافي 
قفسه سینه محدود بوده، شامل آمبولي جیوه یا آسپیراسیون جیوه 
هستند. احتمال آسپیراسیون با یافتن جیوه در روده تقویت مي شود. 
توضیح احتمالي دیگر براي این کدورت ها وجود ذرات با تراکم زیاد 
است. این موارد ساچمه، گلوله افشان یا بقایاي آسپیراسیون باریوم، ماده 
حاجب، برونکوگرافي یا مواد حاجب استفاده شده براي لنفانژیوگرافي، 
هیستروسالپنگوگرافي یا میلوگرافي را شامل مي شود )البته واضح است 
که بیمار ما نمي تواند کاندید هیستروسالپنگوگرافي باشد!( CT اسکن 
شکم و قفسه سینه تقویت شده با ماده حاجب، وجود جیوه را در محدوده 
 )bronchovascular ریه ها و در طول دسته برونشي- عروقي
)bundle تایید کرد. عالوه بر آن وجود بارزتر جیوه در دهلیز راست، 
بطن راست و ورید ساب کالوین راست نشان داده شد که مطرح کننده 
ورود جیوه از طریق وریدهاي اندام فوقاني راست است. البته رادیوگرافي 
اندام فوقاني راست هیچ گونه عالیمي از ذرات جیوه را نشان نداد. 
تجمعات جیوه در شریان کرونر اصلي راست، هر دو کلیه و کبد نیز یافت 
شد. ضمنا CT اسکن یک ضایعه حفره اي را در لوب فوقاني ریه راست 
نشان داد که با یافته هاي عکس ساده تطابق داشت. بعدا مشخص شد که 

این ضایعه در نتیجه سل فعال ایجاد شده است.
 آزمون هاي آزمایشگاهي نشان داد که بیمار سطح خوني جیوه
ng/ml 192 )سطح بیشتر از ng/ml 50 سمي است( و سطح ادراري 
جیوه gµ/l 24 )سطح بیشتر از gµ/l 50 سمي است( دارد. جیوه عنصري 
است که هیچ گونه عملکرد مهم بیولوژیک ندارد. در دماي اتاق مایع است 
و چگالي g/ml 13/6 دارد. از جیوه در تولید دماسنج و سایر تجهیزات و 

نیز در استخراج طال و نقره استفاده مي شود.
جیوه به عنوان یک خطر شغلي و محیطي، کامال شناخته شده و موارد 
تزریق وریدي آن بسیار نادر است. بیماراني که به صورت ارادي جیوه را 
در ورید خود تزریق کرده بودند، قصد خودکشي داشتند، مبتال به بیماري 
رواني شدید بودند، اعتیاد داشتند یا مشت زناني بودند که مثال مي خواستند 
قدرت مشت خود را افزایش دهند. با وجودي که بیمار ما تزریق وریدي 
جیوه را انکار مي کرد، ما معتقدیم که ممکن است راست نگفته باشد که 
 C احتماال علت آن هم وضعیت هذیاني وي است. وي از نظر هپاتیت
مثبت بود. این یافته به همراه شکل توزیع ذرات جیوه مشاهده شده در 

CT اسکن تایید مي کرد که احتماال او جیوه به خود تزریق کرده است.
New England Journal of Medicine :منبع

مسموميـت بـا جيـوه تـزريقی مخدرها خط اول درمان دردهای مزمن نیستند

محققان هلندی در یک مطالعه کوهورت 
آینده نگر به این نتیجه رسیدند که هرچه 
سطح هورمون های تیروئیدی باالتر باشد، 
خطر بروز سرطان نیز بیشتر خواهد شد. 
یک  هر  دادند  نشان  محققان  واقع،  در 
 ،FT4 واحد افزایش در تیروکسین آزاد یا
با افزایش 42 درصدی در خطر بروز هر 
نوعی از سرطان های توپر )نسبت خطر: 
 ،FT4 1/42( همراه است. سطح باالتر
ریه  سرطان  خطر  افزایش  با  همچنین 
پستان  سرطان  و   )2/33 خطر:  )نسبت 
)نسبت خطر: 1/77( ارتباط داشته است. 
مقایسه  با  محققان  مطالعه،  این  در 
افرادی که در کمترین و باالترین ترتایل 

FT4 قرار داشتند، متوجه شدند سطح باالتر  سطح 
برابر  FT4، خطر بروز هرگونه تومور توپر را 1/3 
بیشتر می کند، خطر سرطان ریه را 1/79 برابر بیشتر 
و خطر سرطان پستان را نیز 1/14 برابر خواهد کرد.

 Journal of Clinical در  مطالعه  این  نتایج 
منتشر   Endocrinology and Metabolism

شده است.
پژوهشگران در آنالیزهای انجام شده، داده ها را از 
نظر جنس، سن، وضعیت اقتصادی اجتماعی، مصرف 
هیپرتانسیون،  بدنی،  توده  شاخص  دخانیات،  الکل، 
دیابت و کلسترول سرم تعدیل کردند. آنها درنهایت، 
هیچ ارتباطی را میان سطح هورمون محرک تیروئید 

)TSH( و هر نوعی از تومور نیافتند.
محقق ارشد این مطالعه می گوید: »براساس دانش 
کنونی ما، این نخستین مطالعه کوهورت آینده نگر است 
که به ارزیابی ارتباط میان طیف گسترده ای از عملکرد 
تیروئید و بروز سرطان پرداخته است. در این مطالعه 
مشخص شد، هرچه سطح FT4 باالتر باشد، ارتباط 
قابل توجه و معنی داری میان آن و افزایش خطر بروز 

هر نوع سرطان توپر، ریه و پستان دیده می شود.«
این کوهورت آینده نگر و مبتنی بر جمعیت، 10 
هزار و 318 فرد را از مطالعه Rotterdam انتخاب 
TSH قابل  FT4 و  پایه  کرد که برای آنها، مقادیر 

61 سال  کنندگان،  میانه سنی شرکت  بود.  دستیابی 
و 57 درصد آنها زن بودند. این افراد از زمان انجام 
آزمایش تا زمان تشخیص هر نوع سرطان، مرگ یا 
درنهایت، اول ژانویه 2012 پیگیری شدند. میانه دوره 

پیگیری بیماران، 10/4 سال بود.
ng/ 0/12 در این مطالعه، در محدوده FT4 سطح

هم  آن  میانگین  داشت.  قرار   ng/dL  4/73 تا   dL
مقدار  این  نرمال  طیف  شد.  برآورد   ng/dL  1/23
ng/dL در نظر گرفته شد. محققان  0/85 تا 1/94 
با سطح  برای شرکت کنندگان  را  آنالیز جداگانه ای 
هورمون  سطح  اما  ندادند،  انجام  غیرطبیعی   FT4
تیروئید تحت درمان را به عنوان یک متغیر پیوسته 

در نظر گرفتند.
زمانی که محققان افراد تحت درمان با داروهای 
تیروئیدی را از مطالعه خارج کردند )به عنوان شاخصی 
برای عملکرد غیرطبیعی تیروئید(، تخمین خطر تغییری 
نکرد، به جز آنکه ارتباط معنی دار برای سرطان پستان از 
میان رفت، شاید به دلیل آنکه حجم نمونه کوچک بود.
در  که   ،TSH با  ارتباط  نبود  برای  توضیح  یک 
مطالعات قبلی هم گزارش شده اند، شاید این باشد 
در  کنندگان  شرکت  سنی  میانگین  به  توجه  با  که، 
این مطالعه، نتایج ما به دلیل تغییر نقطه تنظیم محور 
صورت  این  به  تیروئید  ـ  هیپوفیز  ـ  هیپوتاالموس 

درآمده اند. 
درواقع، سطح TSH سرم با افزایش 
سطح  آنکه  بدون  می شود،  بیشتر  سن 
FT4 تغییری کند. این تنها دلیلی است 
 TSH که می توان برای ندیدن ارتباط با

در این جمعیت مسن توضیح داد.
چندین راه مولکوالر می توانند ارتباط 
میان هورمون های تیروئیدی و سرطان را 

توضیح دهند:
1 باند شدن هورمون های تیروئیدی 
 PI3K به گیرنده هایشان، راه انکوژنیک
از  مستقل  مساله  این  می کند.  فعال  را 
هورمون های  است.   DNA شدن  باند 
تیروئیدی همچنین می توانند به پروتئین 
integrin αvβ3 متصل شده و راه PI3K را فعال کنند.
2 هورمون های تیروئیدی بروز ژن PD-L1 را 
تحریک می کند. این ژن، نقش کلیدی در محافظت 
از سلول های سرطانی از تخریب بوسیله سلول های 

T دارد.
3 هورمون های تیروئید میزان بروز TNF-α و 
از  اینها،  کاهش می دهند. هر دوی  را   FAS لیگاند 
فاکتورهای سطحی هستند که آپوپتوزیس سلول های 

سرطانی را فعال می کنند.
4 در نهایت آنکه، هورمون های تیروئیدی می توانند 
سطح بروز D1 سیکلین را تغییر دهند. D1 سیکلین، 
کرده و  تنظیم  را  که گردش سلولی  است  پروتئینی 
مستقل از کیناز عمل می کند. این امر، منجر به بروز 
انواع مختلف تومور، مانند سرطان پستان و عصبی 

خواهد شد.
یکی از محدودیت های این مطالعه، آن است که سطح 
هورمون تیروئیدی فقط در ابتدای مطالعه اندازه گیری 
شد، بنابراین نمی تواند ارزیابی خاصی از ارتباط میان 
تغییرات در سطح هورمون و خطر سرطان به عمل 
آورد. عالوه براین، اغلب جمعیت را افراد سفیدپوست 
و مسن تشکیل می دهد، بنابراین شاید نتوان نتایج را 

به کل جمعیت تعمیم داد.
Medscape :منبع

ارتباط سطح باالتر FT4 و خطر بروز سرطان های ارتوپد

محققان با قرار دادن یک میکروفنر در مغز، موفق به کنترل نورون ها با دقت 
با رابط مغز و  این میکروفنر  ترکیب  باال شدند. پژوهشگران معتقدند که 
کامپیوتر می تواند برای درمان بیماری های مرتبط به مغز مورد استفاده قرار 

گیرد. این پروژه ترکیبی از اسپینترونیک و BCI است.
عصب شناسان و پزشکانی که در حوزه »هک مغز« پیشتاز هستند، به دنبال 
کنترل دقیق 86 میلیارد نورون در مغز انسان هستند. تمامی این نورون ها با 
الگوهای پیچیده ای خاموش و روشن می شوند تا قادر به مدیریت بدن و 
رفتار انسان شوند. هکرهای مغز انسان مایل هستند تا مغز را همانند یک ابزار 

تحت کنترل درآورند و از این طریق برخی بیماری های مغز را درمان کنند.
اما فعال کردن نورون  ویژه ای در مغز، کار ساده ای نیست. روش رایج 
را  که جریان  است  فلزی  الکترودهای  از  استفاده  نورونی،  تحریک  برای 
از طریق سلول های میله هایی به سلول های مغز ارسال می کند اما این کار 
از  این مشکل، محققان  برای حل  موجب آسیب هایی روی مغز می شود. 
مغز  رفتارهای  نور،  تابش  با  آن می توان  در  که  استفاده کردند  اپتوژنتیک 
را کنترل کرد. این گروه تحقیقاتی یک میکروفنر درون مغز قرار دادند که 
الکترویکی عبور داده می شود  این فنر جریان  از میان  دارای عایق است. 
نورون ها  شدن  فعال  موجب  میدان  این  شود.  ایجاد  مغناطیسی  میدان  تا 
می شود. با این روش محققان می توانند سلول های ویژه ای را در مغز هدف 
قرار دهند. عالوه براین، میدان های مغناطیسی به راحتی از میان بافت های 

مغز عبور می کنند.

این روش شباهت زیادی به مغناطیس درمانی دارد که برای درمان افسردگی 
از   ،)TMS( کرانیال  ترانس  مغناطیسی  تحریک  شود.  می  استفاده  آن  از 
یک کویل بزرگ برای فعال کردن نورون ها و اصالح رفتاری بیمار استفاده 
می کند. بزرگترین مزیت این روش، غیرتهاجمی بودن آن است اما از آن 

نمی توان برای تحریک دقیق نورون ها استفاده کرد.
محققان تصور می کردند که استفاده از یک الکترود کوچک نمی تواند 
برای تولید میدان مغناطیسی مناسب مورد استفاده قرار گیرد. اما این پروژه 
نشان داد از یک میکروفنر سیلیکون/مس با ابعاد 100 میکرون می توان برای 

تولید مغناطیس الزم برای این کار استفاده کرد.
این گروه معتقدند که ترکیب این نوع فناوری با رابط مغز و کامپیوتر 

می تواند به بیمارانی که دچار مشکالت مغزی هستند کمک کند. 
NBCI :منبع

ميکـروفنـر کـاشتـه شـده در مغـز، 
ابـزاری بـرای درمـان

10 خبرپزشکی که در سال 2016 بیشترین توجه را به خود جلب کردند )قسمت آخر(

 فرايندی برای
 پس نزدن ايمپلنت ها

تـازه هـا

گزارش  موردی

شماره 964 1511 دی 1395

فرایند  پزشکی  زیست  محققین  از  تیمی 
فیزیولوژیک کلیدی را کشف کرده اند که به 
یکپارچه شدن موفقیت آمیز جایگزین های 
بدن  بافت های  با  سه بعدی  شده  پرینت 

بیماران کمک می کند.
محققین در این مطالعه دریافته اند که 
داروی ضداستئوپورزی و یک مهار کننده 
فاکتور رشد عروقی می توانند فرایندی را که 
منجر به نارسایی پیوند می شود، مهار کنند. 
بدنی  پاسخ  یک  به  منجر  ایمپلنت ها 
خارجی و کپسوله شدن فیبروزی یا بافت 
ایمپلنت  اطراف  در  که  می شوند  اسکار 
شکل گرفته و در نتیجه عملکرد آنها در 
بدن مختل می شود. درک بهتر مکانیسم های 
پشت پرده این پاسخ های بدنی قبل از این 
که به فکر استفاده از ایمپلنت ها یا بافت های 
مهندسی شده باشیم، می تواند به استفاده 

بهتر از آنها کمک کند.
یک  معرض  در  بافت  که  زمانی 
زیست ماده قرار می گیرد، طی یک فرایند 
مرحله ای هوشمند، التهاب ایجاد می شود 
که با بهبود زخم دنبال می شود. اگر در این 
میان عملکردهای پیش التهابی و پیش ترمیم 
بافت  نگیرد،  کننده صورت  بازسازی  یا 

دچار فیبروز و اسکار می شود.
در این مطالعه جدید محققان به مطالعه 
نقش های مکانیکی مربوط به دو نوع سلول 
سفید خونی به نام مونوسیت ها و ماکروفاژها 
بدن  بازسازی  فرایند  برای  که  پرداخت 
داد که  نشان  مطالعه  این  کلیدی هستند. 
یا  داربست  سطح  به   M1 ماکروفاژهای 
صورت  به  و  می شوند  متصل  ایمپلنت 
بی حرکت در می آیند و قبل از تشکیل 
سلول های غول پیکر چند هسته ای، شبکه ای 
سوراخ های  درون  را  جدید  عروق  از 
بافت  رشد  که  می کنند  ایجاد  داربست 

فیبروزی را حمایت می کند.
این ماکروفاژها و سلول های غول پیکر 
که  می کنند  تولید  رشدی  فاکتورهای 
متراکم  کالژنی  کپسول  تشکیل  به  منجر 
هفته  چهار  تا  دو  ایمپلمنت،  پیرامون 
دریافتند  ادامه  در  محققان  می شود.  بعد، 
داروی  clodronate)یک  تجویز   که 
ضداستئوپورزی( و VEGF Trap )یک 
داروی ضدفاکتور رشد اندوتلیال عروقی( 
به طور معناداری تجمع سلول های غول 
پیکر و تشکیل عروق جدید و فیبروز را 

کاهش می دهد.
Stem Cell News :منبع
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سکته قلبی 
می کنند

صفحه 3

تحلیل یک فیلم تحسین شده

نیمه پنهان 
آلزایمر

من هنوز زنده ام. می دانم که زنده ام. کسانی را دارم که 
دوستم دارند. کارهایی هست که دوست دارم، انجام 
دهم. خودم را به دلیل اینکه نمی توانم چیزهایی را به 
خاطر بیاورم، سرزنش می کنم، اما هنوز در طول روز 

لحظه هایی هست که شادی و لذت ناب به من می دهد. 
لطفا فکر نکنید من در حال رنج کشیدن هستم، من رنج 

نمی کشم؛ دائم در حال تقال کردنم... صفحه 4

مسمومیت تنفسی  در اهواز

ریشه های 
باران اسیدی

یک گونه درخت در این شهرها به وفور کاشته شده به 
نام »کونه کارپوس« یا »مورد آمریکایی« که بسیار سریع 
رشد می کند و انواع و شکل های مختلف دارد. این گیاه 
در اکسیژن رسانی هم موثر است. در بررسی ها متوجه 
شدیم که این درخت در پاییز گردافشانی می کند و در 

اولین بارندگی این گرده ها خیس می شوند و می ترکند و 
به این ترتیب ذرات معلق ایجاد می شود... صفحه 2

تمرین های کششی و تقویتی

فیزیوتراپی 
زانودرد

غضروف، سطح مفصلی استخوان ها ي ران، ساق و 
کشکک را در مفصل زانو پوشانده تا هنگام وارد شدن 

فشار وزن بدن بر این مفاصل و ضربه ها ي ناشي از دویدن 
و پریدن، استخوان ها  در ناحیه زانوها تخریب نشوند. 

در حقیقت، این غضروف ها  مانند یک الیه انعطاف پذیر 
روي سطح استخوان ها ، این ضربه ها  و فشارهاي ناشي از 

فعالیت ها ي روزمره را می گیرند... صفحه 23

ورزش های پس از جراحی 

دیپلماسی 
کمردرد

هفته گذشته، وقتی رسانه ها خبر تعطیلی موقت 
فیلمبرداری سریال »شهرزاد 2« را منتشر می کردند، نام 

کمردرد را نیز تکرار می کردند. ماجرا از این قرار بود که 
حسن فتحی، کارگردان خوشنام و کارکشته سریال به دلیل 
مشکالت دیسکی کمر به ناچار پروژه سریال را برای مدتی 

متوقف کرده بود. پیش تر نیز در گرماگرم مذاکرت تیم 
دیپلماسی ایران با کشورهای پنج به عالوه یک... صفحه 22

واقعا این آمار باعث شرمندگی 
است. ساالنه 16 هزار مورد مرگ 

جاده ای داریم که همراه با آن 200 هزار 
نفر مصدوم می شوند. علت اصلی بروز 

این حوادث خودروها نیستند، بلکه رعایت 
نکردن اصول رانندگی است. باید به منظور 

جلوگیری از صرف هزینه های هنگفت انسانی و 
درمانی، اقدام های پیشگیرانه و موثری در این زمینه 

علت اصلی آن شیوه نادرست زندگی است... صفحه 3در ایران نسبت به کشورهای اروپایی 10 سال پایین تر است که دچار سکته قلبی می شوند و سن ابتال به بیماری های قلبی انجام گیرد. 35درصد افراد زیر 55سال در کشور نیز 

وزیر اسبق بهداشت
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 گردآورنده: نیلوفر شایسته
چندی پیش، دادگاهی در بریتانیا رای داد که برای برآوردن 
خواست یک دختر چهارده ساله برای انجماد جسدش پس 
از مرگ و بازگرداندن آن به حیات مانعی وجود ندارد. 
این دختر 14 ساله که به نوع نادری از سرطان مبتال بود 
پیش از مرگ خواسته بود تا جنازه او به روش علمی 
منجمد شود تا شاید با پیشرفت علم در آینده، بازگرداندن 
حیات به او امکانپذیر شود و بتواند بار دیگر به زندگی 
خود ادامه دهد. والدین این دختر از هم جدا شده اند و 
در حالی که مادر او با این درخواست موافق بود، پدرش 
برای جلوگیری از اجرای این خواسته به دادگاه مراجعه 
کرد. این پرونده پیشتر در دادگاه حقوقی مطرح و در سال 
۲۰1۵ به آن رسیدگی شده بود اما قاضی مقرر کرده بود که 
به منظور جلوگیری از فشار بی مورد بر دختر بیمار، خبر 
این پرونده و جریان دادرسی تا پیش از مرگ او محرمانه 
باقی بماند و در اختیار رسانه ها قرار نگیرد. گفته شده 
که در جریان دادرسی، پدر دختر نیز نظر خود را تغییر 
داد و مخالفتش را با انجماد جسد فرزندش پس گرفت. 
براساس گزارش دادگاه که اخیرا منتشر شده، این دختر 
در نامه ای خطاب به قاضی نوشته بود: »می پرسند چرا 
یک چنین چیز غیرعادی را می خواهم. من فقط چهارده 
سال دارم و نمی خواهم بمیرم اما می دانم که به زودی 
خواهم مرد. فکر می کنم انجماد جسد این امکان را به من 
می دهد تا در آینده، شاید صدها سال دیگر، درمان شوم، 
برخیزم و به زندگی ادامه دهم.« این دختر نوشته بود: 
»من نمی خواهم زیر خاک دفن شوم، می خواهم زندگی 
کنم و بیشتر زنده بمانم و فکر می کنم که در آینده، ممکن 
است برای بیماری من درمانی پیدا شود، من بیدار شوم 
و زندگی کنم. می خواهم این فرصت به من داده شود. 
این آرزوی من است.« جسد این دختر پس از مرگ به 
آمریکا انتقال یافت و یک شرکت تجاری با هزینه ای 
حدود چهل هزار دالر، آن را »برای همیشه« در دمای 
پائین منجمد کرده است. مادر دختر ازاستطاعت مالی 
الزم برخوردار نبود اما با کمک خویشاوندان این مبلغ 
تامین شد و یک گروه بریتانیایی طرفدار انجماد اجساد 
نیز در سازماندهی انجماد اولیه در بریتانیا و انتقال جسد 
به آمریکا همکاری کرد. برای این منظور، به نظر مساعد 
بیمارستان محل درگذشت این دختر نیز نیاز بود زیرا الزم 
بود جسد  مدت کوتاهی پس از مرگ در شرایط مناسب 
قرار گیرد و برای انتقال به محل انجماد در آمریکا آماده 
شود. مقامات این بیمارستان دولتی گفته اند که با توجه 
به اینکه مسئولیت بیمارستان استفاده از امکانات موجود 
برای درمان بیماران است و نه حفظ اجساد، در گرفتن 
تصمیم در این مورد با یک مساله اخالقی مواجه بودند 
اما سرانجام حاضر شدند با خانواده دختر همکاری کنند. 
انجماد و نگهداری نسبتا کوتاه مدت یاخته های زنده در حال 

حاضر کاربرد گسترده ای در شاخه های مختلف پزشکی 
دارد که از آن جمله می توان به انجماد اسپرم اشاره کرد. 
»انجماد عمیق« جسد در دمای پائین به منظور حفظ آن 
برای مدتی طوالنی نیز از دهه 1۹۶۰ آغاز شد اما موارد 
استفاده از آن محدود بوده و ظاهرا از آن زمان تا کنون، 
معدود اجسادی به این شکل منجمد و نگهداری شده است.
براساس حکم دادگاه، فقط مادر دختر اختیار آن را دارد 
که اجازه خاتمه دوره انجماد و دفن جسد دخترش را 
بدهد. مشخص نیست که پس از مرگ مادر، این مسئولیت 
به چه کسی محول خواهد شد. انتشار گزارش این پرونده 
سواالتی را در مورد جنبه حقوقی انجماد جسد، دوره 
نگهداری و نحوه محافظت از آن مطرح کرده است. در 
بریتانیا، قانون مشخصی در این زمینه به تصویب نرسیده 
و »سازمان بافت های انسانی« که مسئول نظارت بر نحوه 
برداشتن، نگهداری و استفاده از اندام ها برای مصارف 
پزشکی و درمانی است، گفته که موضوع انجماد جسد 
در حوزه اختیارات آن قرار نمی گیرد. کارشناسان حقوقی 
آمریکایی گفته اند که در ایاالت متحده، برای انجماد و 
حفظ اجساد درگذشتگان در آن کشور یا انتقال اجساد از 
کشورهای دیگر برای این منظور مانع قانونی وجود ندارد.

انجماد بعد از مرگ یعنی چه؟
سرما  در  نگهداری  و   )Cryonics( سرمازیستی 
)Cryopreservation( دو شاخه جدید علم هستند 
که اخیرا درباره آنها زیاد شنیده ایم و از این به بعد هم 
بیشتر خواهیم شنید. تمایل بشر به جاودانگی هیچگاه 
فروکش نکرده و پیشرفت دانش و فناوری برخی را 
بیش از همیشه به این احتمال امیدوار کرده است. بشر از 
مدت ها پیش می دانسته که سرما از بروز فساد و تباهی 

جلوگیری می کند. در حال حاضر سلول های خون، مغز 
استخوان، اسپرم و رویان با انجماد حفظ شده و پس از 
گرم کردن، این سلول های زنده و فعال برای درمان استفاده 
می شوند، اما در مورد اعضای بدن هنوز چنین چیزی 
امکانپذیر نیست. برخی آن را در آینده ممکن می دانند و 
برخی نه. اما انجماد پس از مرگ چگونه انجام می شود؟
1 این کار باید کامال از قبل برنامه ریزی شده باشد 
چون هر اتفاق غیرمترقبه ای ممکن است باعث عدم موفقیت 
شود. بنابراین پس از مرگ، جسد بالفاصله در یخ قرار 

می گیرد تا روند فساد و تباهی شروع نشود.
2 بعد از آن جسد به دستگاه قلب و ریه مصنوعی، 
مشابه دستگاهی که در جراحی قلب باز از آن استفاده 
میشود، متصل می شود تا خون در بدن در گردش بماند.
3 سپس حدود 1۵ نوع ماده شیمیایی وارد رگ ها 
می شود تا روند فساد متوقف شده و سلول ها محافظت شوند.
4 جسد اکنون آماده جراحی شده، قفسه سینه باز 
می شود و جراح با کمک دستگاهی که به رگ های بزرگ 
بدن متصل می کند، خون و مایعات دیگر را تخلیه می کند 
و به جای آن ضدیخ وارد رگ ها می کند. این روندی بسیار 
حساس است. جسد در یخ قرار دارد. اگر سلول ها یخ 
بزنند یا در روند انجماد آب خود را از دست بدهند آسیب 
خواهند دید، بنابراین باید با دقت زیاد تعادل را حفظ کرد.
5 وقتی رگ ها پر از ضد یخ شد جسد به تدریج در 
مدت دو هفته سرد می شود تا دمای آن به 1۹۶- سانتی گراد 
برسد و به آرامگاه فعال ابدی اش منتقل شود، یعنی  به 
صورت سر و ته در محفظه ای مخصوص حاوی نیتروژن 
مایع و به احتمال زیاد در کنار سه جسد دیگر. جسد همان 
جا می ماند تا زمانی که بشر به فناوری ای که آرزویش 

را دارد، دست یابد.
6 آیا در حیوانات چنین کاری انجام شده؟ اوایل سال 
میالدی جاری اعالم شد دانشمندان در ام. آی. تی. آمریکا 
توانسته اند مغز خرگوش را منجمد کرده و بعد دوباره آن 
را به دمای معمولی برگردانند. آنها کارکرد مغز خرگوش 
را پس از گرم شدن تقریبا کامل توصیف کردند و گفتند 

به نظر می آید حافظه درازمدت هم حفظ شده است.
7 از این شیوه در آینده می توان در پیوند اعضا 
استفاده کرد که تحولی بزرگ در پزشکی خواهد بود 
اما در حال حاضر، هدف این است که فرد به زندگی 
برگردانده شود، دردی که االن العالج است بعدا درمان 

خواهد شد، فقط کافی است ما را نکشد.
8 برخی دیگر به این فکر می کنند که در آینده این 
امکان وجود خواهد داشت که تمام اطالعات موجود را 
در مغز بتوان اسکن و دانلود کرد، از این رو در آینده 
علم به قدری پیشرفت کرده که می توان یک بدن نو در 
آزمایشگاه تولید کرد یا اینکه اطالعات مغز یک نفر را 
در بدن فرد دیگری گذاشت. از این رو برخی فقط سر 

را منجمد می کنند نه تمام بدن را.
9 تا به حال این کار در آمریکا و روسیه انجام شده، 

برای حدود ۲۵۰ تا 3۰۰ نفر.
10 طرفداران این کار می گویند هر چه که زمانی 
داستانی تخیلی بوده بعدا محقق شده، این اتفاق هم خواهد 
افتاد، هر چند در آینده دور. برخی دانشمندان اما مرگ را 
روی دیگر سکه زندگی می دانند و معتقدند جلوگیری از 
مرگ هیچگاه محقق نخواهد شد چرا که با ذات حیات 

و ماهیت موجود زنده در تضاد است.
BBC Health :منبع

بیماری ام اس هیچ درمان قطعی نداشته و روش های درمانی استفاده شده 
معموال بر کند کردن روند بیماری، تسریع روند بهبودی پس از حمالت 
ام اس و مدیریت عالئم آن تمرکز می کنند. برخی از افراد دچار عالئم 

بسیار خفیفی شده و نیاز به درمان ندارند.
درمان حمالت ام. اس.

کورتیکواستروئیدها: مانند پردنیزون و متیل پردنیزولون تزریقی، به منظور 
کاهش التهاب عصبی تجویز می شوند. از عوارض جانبی این داروها 
می توان به بی خوابی، افزایش فشارخون، تغییرات خلق وخوی و احتباس 

مایعات اشاره کرد.
مایع خون شما )پالسما(  فرز(: بخش  تعویض پالسما )پالسما 
برداشته شده و از سلول های خونی جدا می شود. سپس سلول های 
خونی با یک محلول پروتئینی )آلبومین( مخلوط شده و به خون 
بازگردانده می شوند. درصورتی که عالئم بیماری به تازگی در بدن شما 
ظاهرشده باشد، شدت آن ها زیاد بوده یا بدن شما پاسخ مناسبی به 

استروئید ها ندهد، از تعویض پالسما استفاده می شود.
روش های درمانی برای اصالح روند پیشرفت بیماری

تابه حال هیچ روش درمانی برای کند کردن روند پیشرفت ام اس پیش رونده  
اولیه مفید واقع نشده است. برای ام اس عودکننده فروکش کننده، روش های 
اصالحی زیادی وجود دارند. روش های درمانی برای ام اس عودکننده 

فروکش کننده عبارت اند از:
اینترفرون بتا: این داروها، ازجمله رایج ترین داروهای تجویزشده برای 
درمان ام اس هستند. این داروها به زیر پوست یا درون عضالت تزریق شده 

و می توانند تعداد و شدت حمالت بیماری را کاهش دهند.
گالتیرامر استات )کوپاکسون(: این دارو می تواند از حمالت سیستم 
ایمنی به غالف میلین جلوگیری کرده و باید در زیر پوست تزریق شود.
دی متیل فومارات )تکفیدرا(: این داروی خوراکی دو بار در روز، 

می تواند حمالت را کاهش دهد.
فینگولیمود )گیلنیا(: این داروی خوراکی یک بار در روز، تعداد حمالت 

را کاهش می دهد.
تریفلونومید )آباگیو(: این داروی خوراکی یک بار در روز، می تواند 

تعداد حمالت را کاهش دهد.
ناتالیزوماب )تیسابری(: این دارو به منظور ممانعت از حرکت سلول های 
ایمنی آسیب زا از جریان خون به سمت مغز و نخاع، طراحی شده 
است. این دارو می تواند به عنوان خط مقدم درمان برای افراد مبتال به 
ام اس شدید، و به عنوان خط دوم درمان برای دیگر افراد استفاده شود.
آلمتوزوماب )لمترادا(: این دارو با هدف قرار دادن نوعی پروتئین 
روی سطح سلول های ایمنی، آن ها را دست خالی کرده و موارد عود 

ام اس را کاهش می دهد.
میتوزانترون: این داروی تضعیف کننده  سیستم ایمنی، برای قلب مضر 
بوده و همچنین در ایجاد سرطان خون نقش دارد. درنتیجه استفاده از 
آن برای درمان ام اس بسیار محدود است. میتوزانترون معموال تنها 

برای درمان موارد شدید و پیشرفته  ام اس مورداستفاده قرار می گیرد.
درمان عالئم و نشانه های ام. اس.

فیزیوتراپی: یک فیزیوتراپیست یا متخصص کاردرمانی می تواند به 
شما تمرینات کششی و تقویتی آموزش داده و به شما نشان دهد که 
چگونه می توان با کمک وسایل مخصوص، کارهای روزانه را آسان تر 
انجام داد. فیزیوتراپی به همراه استفاده از وسایل کمکی حرکتی در 
موقع نیاز، می تواند در مدیریت ضعف پا و دیگر مشکالت مربوط به 
راه رفتن که معموال در بیماری ام اس وجود دارند، به فرد کمک کنند.

شل کننده های عضالنی: ممکن است دچار گرفتگی های دردناک و 
غیرقابل کنترلی در در عضالت خود و به خصوص در عضالت پاها 
شوید. شل کننده های عضالنی مانند باکلوفن )لیورسال( و تیزانیدین 

)زانافلکس( می توانند به شما کمک کنند.
روش های جایگزین: روش های جایگزین مانند ورزش، مدیتیشن، 
یوگا، ماساژ، رژیم غذایی مناسب، طب سوزنی، و تکنیک های آرامش 
بخشی می توانند سالمت عمومی ذهنی و جسمی را بهبود بخشند ولی 
تحقیقات کمی کارایی آن ها در مدیریت عالئم ام اس را تائید کرده اند. 
Pain Academy :منبع
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مثل فیلم های 
علمی- تخیلی

ما به دنبال هر فقداني سوگواري مي کنیم، اما این مسئله بعد از 
دست دادن یک عزیز بسیار مهم تر است. ما غالبا براي کسي 
که مدت ها مي شناخته ایم سوگواري مي کنیم. در ساعات و 
روزهاي اولیه به دنبال مرگ یک فامیل یا دوست نزدیک بیشتر 
افراد دچار بهت و شوک شده و نمي توانند آنچه را که اتفاق افتاده 
باور کنند. این قضیه حتي در مواردي که مرگ قابل انتظار هم 

بوده ممکن است پیش آید.
وقتي فرد سوگوار به طور ناگهاني و بدون هیچ دلیلي به گریه 
مي افتد برخي در درک آن دچار مشکل بوده یا احساس شرم 
مي کنند. شاید در این مرحله بهتر باشد از افرادي که در درک 
سوگ مشکل داشته یا سوگوار نیستند اجتناب کرد. هرچند 
اجتناب از دیگران به نوبه خود مي تواند در آینده مشکل ساز 
شود و معموال بهتر است بعد از یکی دو هفته یا کمی بیشتر به 

فعالیت هاي معمول بازگشت.
در این مرحله دیگران ممکن است فکر کنند که فرد سوگوار 
مدت هاي مدیدي بدون انجام دادن کاري نشسته است. در واقع 
فرد سوگوار در حال فکر کردن به عزیز از دست رفته است و 
بارها و بارها اوقات خوب و بدي را که با هم داشته اند مرور 
مي کند. این یک مرحله آرام ولي اساسي در قبول مرگ عزیز 

از دست رفته است.
با گذشت زمان، درد و اندوه عمیق اولیه به تدریج کمرنگ تر 
مي شود. از افسردگي کاسته شده و مي توان به سایر چیزها فکر 

کرد و حتي به آینده نظر داشت. هر چند، احساس از دست دادن 
قسمتي از وجود فرد هرگز کامال از بین نمي رود. زوج هاي بیوه 
شده با دیدن زوج هاي دیگر با هم و تصاویر خانواده های شاد 
در رسانه ها، دائما تنها شدن خود را یادآور مي شوند. بعد از مدتي 
مي توان دوباره وجود خود را به تمامي حس کرد، حتي اگرچه 
قسمتي از آن از دست رفته است. علي رغم آن حتي سال ها بعد 
شما ممکن است خود را در حال صحبت کردن، گویي که عزیز 

از دست رفته هنوز با شماست، بیابید.
این مراحل سوگواري غالبا با هم تداخل داشته و به صور 
گوناگون در افراد مختلف تظاهر مي کنند. اکثر افراد  طي یک 
یا دو سال سوگ را پشت سر مي گذارند. مرحله نهایی سوگ 
)Letting–go( عزیز از دست رفته و شروع زندگي دیگر 
است. افسردگي کامال از بین رفته، خواب بهتر شده و انرژي 
به حد طبیعي بر مي گردد. احساسات جنسي ممکن است براي 
مدتي از بین رفته باشند ولي در این مرحله بازگشته و این کامال 

طبیعي بوده و دلیلي براي شرمساري نیست.
علي رغم تمام این ها، هیچ رویه »استانداردي« براي سوگ 
وجود ندارد. ما همه افراد مستقلي هستیم و رویه هاي خاص 

خود را براي سوگواری داریم.
به عالوه مردم فرهنگ هاي مختلف با مرگ با روش هاي 
خاص خود کنار مي آیند. طي قرن ها، مردم نقاط مختلف جهان 

مراسم خاص خود را براي سوگ در پیش گرفته اند.

در برخي جوامع مرگ به عنوان یکي از مراحل سیکل دائم 
مرگ و زندگي در نظر گرفته مي شود نه آنکه یک نقطه پایان 
باشد. آداب و مراسم سوگواري و عزاداري مي تواند خیلي 
عمومي و نمایشي یا خصوصي و آرام باشد. در بعضي فرهنگ ها 
مدت سوگواري ثابت است. احساسات مردم سوگوار در 
فرهنگ هاي مختلف ممکن است مشابه بوده ولي طرز بیان آنها 

خیلي متفاوت است.
بچه ها ممکن است معني مرگ را تا زماني که سه یا چهار 
ساله نشده اند متوجه نشوند ولي فقدان نزدیکان را به همان شیوه 
بزرگساالن احساس مي کنند. آشکار است که بچه ها حتي از 
شیرخوارگي سوگواری کرده و دچار آشفتگی و استرس زیاد 

مي شوند.
اگرچه بچه ها نسبت به بزرگساالن تجربه متفاوتي از زمان 
دارند و ممکن است از مراحل سوگ خیلي سریع گذر کنند، 
در سال هاي ابتدائي مدرسه، بچه ها ممکن است براي مرگ 
نزدیکان احساس مسئولیت کنند و بنابراین نیاز به آرامش و 
دلگرمي داشته باشند. نوجوانان ممکن است از ترس افزودن 
به غم و اندوه بزرگساالن و اطرافیانشان از سوگ خود سخن 
نگویند. وقتي عضوي از خانواده فوت مي کند سوگ کودکان 
و نوجوانان و نیاز آنها به سوگواري نباید نادیده گرفته شود، آنها 

باید به طور مثال در مراسم دفن شرکت داده شوند.
منبع: کالج سلطنتی روان پزشکان انگلستان

چـگـونـه سـوگـواری کـنـیـم؟

انجماد بعد از مرگ یعنی چه؟

امواج  از  و  نهاده  فراتر  قدمی  دانشمندان 
فراصوتی برای دیدن درون سلول ها استفاده 
می کنند. محققان دانشگاه ناتینگهام از یک 
روش کامال جدید برای دیدن درون سلول ها 
استفاده کرده اند که در آن به جای نور از صدا 
استفاده می شود. در این روش از امواجی از 
صدا استفاده می شود که طول موج آن کمتر 
از طول  موج نور است. این امواج قدرت 
تخریبی باالی نور را ندارد و با آن می توان 
درون سلول های زنده را بهتر دید. محققان 
می گویند با استفاده از این روش می توان 
درون سلول های زنده را با دقت بسیار باالتری 
ازآنچه تاکنون با کمک میکروسکوپ های 
نوری دیده ایم مشاهده کرد. طبق قوانین فیزیک 
نمی توان جسمی را که اندازه آن کمتر از نصف 
طول  موج یک نور است، در آن نور دید و 
چون طیف نوری با کمترین طول  موج که به 
بافت زنده صدمه نمی زند، نور آبی است، پس 
اجسام زنده کوچک تر از نصف طول موج نور 
آبی را نمی توان با میکروسکوپ های معمولی 
دید. نور با طول موج های کمتر انرژی بسیار 

باالتری داشته و به سلول زنده آسیب می زند.
Medscape :منبع

استفاده از صدا 
برای دیدن درون 

سلول های زنده

تـازه هـا

بــدانیـم

برای حفظ سالمت در حد مطلوب توصیه می شود بزرگساالن ۶۰-18 ساله 
با این حال مرکز کنترل و پیشگیری  حداقل 7 ساعت در شبانه روز بخوابند. 
از بیماری ها گزارش کرده که بیش از دو سوم بزرگساالن آمریکایی این حد 
توصیه شده خواب را رعایت نمی کنند. فقدان خواب می تواند خطر مشکالت 
قلبی،  بیماری های  پرفشاری خون، سکته،  از جمله،  افزایش دهد  را  متعددی 

چاقی و دیابت نوع ۲.
مطالعات پیشین حاکی از آن است که تغییرات میکروفلور روده – یعنی جمعیت 
دیابت  و  چاقی  با  می کنند-  زندگی  گوارش  دستگاه  در  که  هایی  میکروب 
نوع ۲ مرتبط است. اینکه فقدان خواب در این رابطه نقش دارد یا خیر هنوز 

مشخص نیست.

مطالعات نشان می دهد باکتری های دستگاه گوارش ریتم شبانه روزی دارند که 
ممکن است با کم خوابی مختل شود. اما تاکنون هیچ مطالعه ای اثر خواب ناکافی 

را بر ترکیب فلور روده ای افراد بررسی نکرده است. لذا 
در این مطالعه اثر خواب ناکافی بر ترکیب فلور باکتریایی 

روده مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین مطالعات نشان نداده اند که آیا تغییرات متابولیک 
منفی که خطر دیابت نوع ۲، چاقی و اختالل حساسیت 
به انسولین را افزایش می دهد و تغییرات میکروفلور روده 
و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر )SCFA( با کم خوابی 

مرتبط است یا خیر؟
برای بررسی ارتباط بین کم خوابی، میکروفلور روده و 
تغییرات متابولیک، محققین ۹ مرد سالم را با وزن نرمال 

وارد مطالعه کردند. نمونه مدفوع در دو نوبت جمع آوری شد: یک روز پس از 
خواب کافی )حدود 8 ساعت( و دو روز پس از کمبود خواب )حدود 4 ساعت 
در شبانه روز(. زمان وعده ها و غذای دریافتی می تواند 
بر ترکیب باکتری های گوارشی اثرگذار باشد. بنابراین 
در طول مطالعه این دو عامل ثابت نگاه داشته شدند.
نتایج نشان داد کمبود خواب می تواند باکتری های روده 
را تغییر دهد، به عنوان مثال نسبت Firmicutes به 
Bacteriodetes  تغییر می کند. عالوه بر این کمبود 
خواب سبب کاهش حساسیت به انسولین تا ۲۰ درصد 

می شود. 
توصیه  بدن  برای سالمت  کافی  خواب  عملی:  نکته 

می شود.

خواب کافی برای سالمت بدن توصیه می شود



  ادموند اس هیگینز
استادیار بالینی روانپزشکی و پزشکی خانواده

در دانشگاه پزشکی کارولینای جنوبی

برای  طالیی  دهه های   ۲۰۰۰ و   ۱۹۹۰ دهه های  سپید: 
روان پزشک شدن بود. به نظر می رسید هر سال چندین 
داروی بالقوه دگرگون کننده زندگی به بازار وارد می شود. 
گزینه هایی برای مقابله با اختالالت روانی مزمن و مقاوم 
به درمان در اختیار می گرفت. این موضوع که شرکت های 
بزرگ داروسازی با تبلیغ این گزینه های جدید سود بسیاری 
به جیب خواهند زد، چندان ناراحت کننده نبود. انگ زنی به 
اختالالت روانی داشت افت می کرد، افراد بیشتری نسبت به 
قبل برای این اختالالت خواستار کمک می شدند و تقریبا هر 
روان پزشکی می توانست به خود ببالد که بیمارانش با تجویز 
داروی مناسب و مدتی گذر زمان با روحیه ای مطمئن تر و 

گزارش عالئم کمتر به نزد او بازمی گردند.
امروز این درخشش محو شده است. حتی بهداشت 
روانی آمریکاییان ممکن است در ۲۰ سال گذشته بدتر 
شده باشد. توماس اینسل، رئیس سابق انستیتوی ملی 
»حقایق  از  یکی  را  روند  این  آمریکا  روانی  بهداشت 
به  مواد  سوءمصرف  می نامد.  روانی  بیماری  آزارنده« 
خصوص داروهای شبه افیونی به حد همه گیری رسیده 
روانی  اختالالت  برای  ناتوانی  پرداخت حقوق  است. 
از ۱۹۸۰ تاکنون به شدت افزایش یافته است و وزارت 
امور کهنه سربازان آمریکا به سختی از پس اوج گیری 
 )PTSD( موارد اختالل استرس پس از ضربه عاطفی
برمی آید. یکی از نومیدکننده ترین ارزیابی ها از وضعیت 
بهداشت روانی در امریکا در سال ۲۰۱۳ از آنالیز دقیق 
در بررسی بار بیماری ها در آمریکا به دست آمد. صدها 
محقق داده های مربوط به ۲۹۱ بیماری و جراحت را از 
۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ گردآوری کردند. آنان با ترکیب کردن 
موارد مرگ زودرس و ناتوانی برای محاسبه بار هر بیماری، 
دریافتند که خسارات ناشی از اختالالت روانی در طول 
دو دهه گذشته بیشتر شده است، در صورتی که سایر 

بیماری های وخیم درمان پذیر شده بودند.
امروزه بیش از هر زمانی افراد دچار مشکالت روانی 
درمان دریافت می کنند و دارو مصرف می کنند، پس چه 
قضیه ای در کار است؟ به نظر من نبود دقت و عینیت در 
تشخیص و درمان بیماری روانی پیشرفت در این زمینه 

را متوقف کرده است.

حقیقت آزارنده
انجمن روان پزشکی آمریکا، انجمن روانشناسی آمریکا 
بدترین  که  می دهند  توضیح  داروسازی  و شرکت های 
وضعیت بهداشت روانی در آمریکا را بر این اساس توضیح 
می دهند که شمار کافی از افراد درمان دریافت نمی کنند؛ 
اما این پیشنهاد تا حدودی خودخواهانه به نظر می رسد.

تشخیص های  مبهم  ماهیت  به  دیگر  توضیح  یک 
روان پزشکی اشاره می کند. پرداخت های تامین اجتماعی 
برای افراد دچار ناتوانی در دو حوزه به شدت افزایش 
یافته اند: اختالالت عضالنی- اسکلتی و اختالالت روانی 
و هردوی آن ها اغلب بر اساس گزارش های شخصی 
بیمار تشخیص داده می شوند تا معیارهایی عینی مانند 
اسکن یا آزمایش خون. به عالوه به نظر می رسد شیوع 
هردوی این اختالالت در واکنش به اوضاع اقتصادی 
افزایش یا کاهش می یابند؛ بنابراین، تغییرات در شیوع 
اختالالت روانی ممکن است لزوما بیانگر تغییرات در 

زیست شناسی بیماری روانی نباشند.
همچنین ممکن است نداشتن درمان های جدید برای 
بیمارانی که درخواست کمک می کنند، مانع پیشرفت ما 
شده باشد. آن چنانکه معلوم شده است، داروهایی که در ۲۰ 
سال گذشته تولید شده اند در حد همان داروهای قدیمی تر 
عمل می کنند. داروی ابیلیفای  Abilify )آریپیرازول( نسبت 
به تورازین، نخستین داروی ضد روان پریشی، تاثیربخشی 
بیشتری بر اسکیزوفرنی ندارد. داروهای ضدافسردگی 
جدید نسبت به ضدافسردگی های سه حلقه ای که در دهه 
۱۹۵۰ کشف شدند، بیشتر خلق وخو را بهبود نمی بخشند. 
لیتیوم که برای نخستین بار در ۱۹۴۰ مورداستفاده قرار 
گرفت، همچنان استاندارد طالیی درمان اختالل دوقطبی 
و  آمفتامین  داروی  دو  )ترکیب  ادرال  می شود.  شمرده 
دکستروآمفتامین(  در درمان اختالل کمبود توجه/بیش فعالی 
نسبت به داروی بنزدرین که برای نخستین بار در سال 
۱۹۳۷ برای این منظور تجویز شد، مزیت بیشتری ندارد.

البته موارد استثنایی وجود دارد- ظاهرا ما در درمان مرحله 
افسردگی در اختالل دوقطبی موفق تر شده ایم و داروی 
کلوزاریل درمان کارآمدتری برای اسکیزوفرنی نسبت به 
داروهای پیشین اش است- اما بیشتر چیزهایی که ۲۰ سال 
پیش بسیار انقالبی به نظر می رسیدند، فقط ظاهر فریبنده ای 
داشتند. داروهای جدید بر همان سازوکارهایی در مغز اثر 
می کنند که داروهای پیشین اثر می کردند، گرچه اثرات 
جانبی کمتری دارند. یافتن داروهای جدید برای بیماری 
روانی آن قدر نومیدکننده شده است که چندین شرکت 
داروسازی بخش پژوهش علوم اعصابشان را کوچک 
یا تعطیل کرده اند. مشکل این است که مغز فوق العاده 
از  تظاهراتی  شناخت  و  عواطف  رفتار،  است.  پیچیده 
شبکه هایی از سلول ها هستند که در زمان مناسب روشن 
و خاموش می شوند. توانایی تاثیرگذاری بر سلول های 
خاص در مغز بدون تغییر دادن سلول های دیگر چالشی 

عظیم باقی می ماند.

یافتن راه حل های جدید
استرالیا هم همان مشکل آمریکا را از سر می  گذراند: 
افراد بیشتری نسبت به قبل به درمان دسترسی دارند، اما 
نیافته است.  بهبود  بهداشت روانی در کشور  وضعیت 
آنتونی اف جورم از دانشگاه ملبورن در بحثی درباره این 
تنگنا در سال ۲۰۱۴ استدالل کرد که پیشگیری می  تواند 
بهترین پاسخ به این وضعیت باشد و به بررسی های بی شمار 
درباره مداخالت پیشگیری اشاره کرد. برای مثال یک 
بازبینی کاکرین در سال ۲۰۱۱- یک آنالیز با کیفیت باال 
مبتنی بر چند بررسی- نشان داد که آموزش مهارت های 
رفتاردرمانی شناختی در کالس درس به کاهش میزان بروز 

افسردگی در میان دانشجویان کمک می کند.
اینسل برای بهبود وضعیت پیشگیری بیماری های روانی، 
پیشنهاد می کند که ابتکار عمل های پژوهشی برای شناسایی 
شاخص های زیستی بیماری روانی آغاز شود. تست های 
آزمایشگاهی یا شاخص های ژنتیکی می توانند افراد در 
معرض خطر را شناسایی کنند و در این صورت ما امکان پیدا 
می کنیم، پیش از شروع عالئم مداخله زودرس انجام دهیم.
به عالوه مهم است که سازوکارهای جدیدی را برای 
درمان بیماری روانی کشف کنیم. این پیشرفت به سرعت 
به دست نخواهد آمد، مغز به این سادگی اسرارش را 

فاش نخواهد کرد.
Scientific American:منبع
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سپید: رستوران های زنجیره ای برگرکینگ و تیم هورتونز قصد دارند 
به استفاده از مرغ های پرورش داده شده بدون آنتی بیوتیک که اهمیتی 
فراوان در پزشکی دارد روی بیاورند. شرکت بین المللی رستوران برندز 
که صاحب هردوی این رستوران های زنجیره ای است اعالم کرد که 
قصد دارد در سال ۲۰۱۷ در فروشگاه هایش در آمریکا و در سال ۲۰۱۸ 
در فروشگاه هایش در کانادا این تغییر را عملی کند. تخمین زده می شود 
که ۷۰ درصد آنتی بیوتیک هایی که برای مقابله با عفونت های انسانی 
ضروری هستند و باعث تضمین ایمنی عمل های تهاجمی مانند جراحی 

می شوند، برای استفاده در تولید گوشت و لبنیات فروخته می شوند.
و  مصرف کنندگان  عمومی،  بهداشت  کارشناسان  دانشمندان، 
سهام داران از این موضوع نگران هستند که مصرف بیش ازاندازه چنین 
داروهایی دارد به ایجاد شمار فزاینده ای عفونت های انسانی مرگبار 
ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها یا به اصطالح ابرمیکروب ها 
می انجامد. شرکت رستوران برندز گفت: »به اعتقاد ما مهم است که 
مصرف آنتی بیوتیک های ضروری برای پزشکی در انسان ها را کاهش 
دهیم تا تاثیربخشی آنتی بیوتیک ها را چه در دامپزشکی و چه در پزشکی 
حفظ کنیم.« مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا تخمین می زند 
که دست کم ۲ میلیون نفر در این کشور در هرسال به باکتری های مقاوم 
به آنتی بیوتیک ها آلوده می شوند و ۲۳هزار نفر درنتیجه اثر مستقیم آن ها 
می میرند. شرکت مک دونالد نیز قبال همه آنتی بیوتیک های مهم برای 
پزشکی انسانی را از زنجیره تولید مرغش در آمریکا خارج کرده بود. شرکت 
وندیز، یک شرکت تولید غذای دیگر نیز اعالم کرده استفاده از مرغ های 
پرورش یافته با آنتی بیوتیک های مهم را برای سالمت انسان کنار می گذارد. 
از طرف دیگر، شرکت غذایی تایسون، بزرگ ترین فرآوری کننده مرغ در 
آمریکا هم اعالم کرده است که قصد دارد استفاده از همه آنتی بیوتیک های 

مهم برای پزشکی انسانی را در پرورش مرغ هایش متوقف کند.
Reuters :منبع

مرغ هـای بـدون آنتی بیـوتیک 
انقالبی  که اتفاق نیفتاددر رستـوران های زنجیـره ای

روزانمه

دوران طالیی روانپزشکی خیلی زود به پایان رسید

 ترجمه: علی حاج رسولی ها

برای  ناامیدکننده ای  ۲۰۱6 سال  سپید: 
داروهای جدید بود؛ زیرا سازمان غذا 
و داروی آمریکا )سازمان غذا و داروی 
آمریکا( سال قبل تنها برای ۲۲ داروی 
کمترین  که  کرد  صادر  تاییدیه  جدید 
میزان از سال ۲۰۱۰ است. این رقم نسبت 
به ۴۵ تاییدیه داروهای جدید در ۲۰۱۵ 
نیز افت شدیدی داشته است.  آژانس 
اقیانوس  سوی  آن  در  اروپا  داروهای 
اطلس، ۸۱ داروی نسخه ای جدید را در 
سال گذشته توصیه کرده است؛ در حالی 

که این میزان در سال ۲۰۱۵ برابر با ۹۳ مورد بود. این سازمان 
بر خالف سازمان غذا و داروی آمریکا، داروهای ژنریک را در 
فهرست خود وارد می کند.  این روند کاهشی نشان می دهد که 
صنعت داروسازی ممکن است به سطح بهره وری معمول تر 
بعد از افزایش تاییدیه ها در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بازگشته باشد؛ 
زمانی که مقدار ورود داروهای جدید به بازار، یک رکورد ۱۹ 

ساله را شکست.
به گفته جان جنکینز، مدیر دفتر داروهای جدید سازمان 
غذا و داروی آمریکا، عوامل متعددی منجر به سقوط در 

تعداد تاییدیه ها در سال ۲۰۱6 شده است.
شایان ذکر است پنج داروی تازه ای که برای تایید در 
سال ۲۰۱6 برنامه ریزی شده بود، موفق به گرفتن چراغ 

سبز زودهنگام در پایان سال ۲۰۱۵ شدند. همچنین تعداد 
داروهایی که برای تایید در ۲۰۱6 ثبت شده و سازمان غذا 
و داروی آمریکا آن ها را رد یا برای بررسی بیشتر به تاخیر 
انداخته بود، نسبت به دو سال گذشته کاهش یافته است. 
اکثر مدیران این صنعت همچنان در مورد یافتن داروهای 
جدید خوش بین هستند؛ با توجه به پیشرفت های اخیر در 
مبارزه با سرطان و درک بهتر از اساس ژنتیکی بیماری های 
دیگر، که موجب توسعه کامل خطوط تولید در بسیاری 
از شرکت ها شده است. اما چالش برای به دست آوردن 
داروهای جدید از طریق فرآیند تایید و برای تضمین بازگشت 
مالی مناسب به محض ورود به بازار باقی مانده است؛ زیرا 
با مقاومت شرکت های بیمه بهداشتی و دولت ها به دنبال 

هزینه روزافزون درمان پزشکی روبرو 
بازگشت  مطالعات،  اساس  بر  هستند. 
سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در میان 
۱۲ شرکت نخست داروسازی، از افزون 
بر ۱۰/۱ درصد در سال ۲۰۱۰ به فقط 
۳/۷ درصد در سال ۲۰۱6 کاهش یافته 
است. افزایش فشار سیاسی بر قیمت های 
باالی بسیاری از داروهای جدید، یک 
چالش در حال رشد است؛ در هنگامی 
که شرکت های بیوتکنولوژی و داروسازی 
در حال ساخت داروهای بیشتری با هدف 

جمعیت های بیمار مختلف هستند.
تاییدیه  توانسته  که  دارویی  آخرین 
سازمان غذا و داروی آمریکا را در سال ۲۰۱6 کسب کند، 
نمونه ای از این مسئله است: داروی Spinraza از شرکت 
بیوژن و لونیس، اولین دارو برای درمان بیماران مبتال به آتروفی 
عضالنی نخاعی که یک بیماری نادر و اغلب کشنده ژنتیکی 
است، می باشد. این دارو با هزینه هنگفت ۱۲۵ هزار دالر 
به ازای هر دوز به بازارمی آید. این قیمت به معنی مجموع 
هزینه 6۲۵ تا ۷۵۰ هزار دالر برای بیماران در سال اول و 
۳۷۵ هزار در سال های بعد خواهد بود، باعث به راه افتادن 
طوفانی از انتقادات، از جمله در توییت های انتخاباتی شده 
است. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ، قول 

پایین آوردن قیمت داروها را داده است. 
Reuters :منبع

کـاهـش تـاییـدیـه داروهـای جـدیـد در سـال ۲۰۱۶
ارتبـاط تناسب اندام 

و کـاهـش خطـر 
بی اختیـاری ادرار

خبــر

سپید: بی اختیاری ادرار، شکایت گسترده ای 
در میان زنان است؛ اما یک مطالعه جدید 
نشان می دهد که ممکن است زنان مسن تر در 
صورت الغرتر و قوی تر بودن، از این مشکل 
رهایی یابند. این مطالعه نزدیک به ۱۵۰۰ 
زن ۷۰ تا ۷۹ ساله را برای سه سال پیگیری 
کرد. محققان دریافتند که کاهش ۵ درصد یا 
بیشتر در شاخص توده بدنی )BMI(، منجر 
به کاهش ۵۰ درصدی در خطر بی اختیاری 
می شود.  مداوم  یا  جدید  استرسی  ادرار 
در  بیشتر  یا  همچنین کاهش ۵ درصدی 
قدرت دست، با 6۰ درصد احتمال باالتر 
بی اختیاری ادرار ارتباط دارد. زنانی که گفتند 
حداقل به صورت ماهانه بی اختیاری ادرار 
دارند، دارای BMI متوسط حدود ۲۸ بودند. 
به گفته نویسندگان این مطالعه، از دست دادن 
وزن حتی در دهه ۷۰ زندگی یک زن، می تواند 
با کاهش فشار بر مثانه، به بهبود بی اختیاری 
ادرار استرسی کمک کند. به عالوه، عضالت 
مثانه قوی تر ممکن است قادر به مقاومت در 

برابر فشار بیشتر باشد.
Healthday :منبع
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سپید: پهپادهایی که خون و دارو را به مناطق روستایی تانزانیا برسانند، 
می توانند به نجات جان مادران و نوزادان بسیاری در این کشور کمک 
کنند؛ جایی که یکی از مهمترین علل مرگ ومیر، کمبود خون در هنگام 
زایمان است. دولت بریتانیا در نظر دارد تا بودجه یک طرح آزمایشی در 
تانزانیا به منظور تحویل خون و دیگر اقالم پزشکی از طریق پهپاد را تامین 
کند. هدف این طرح، کاهش قابل توجه در زمانی است که برای رسیدن 
محموله های درمانی به کلینیک ها از طریق مسیرهای زمینی در این کشور 
آفریقایی صرف می شود. وزارت توسعه بین المللی بریتانیا نگفته که چه 
مقدار پول برای این طرح اجرایی در تانزانیا هزینه خواهد کرد و این کار 
را تا چه زمانی ادامه خواهد داد. این وزارتخانه همچنین اعالم کرده که 
نقشه هایی برای تامین بودجه پروژه ای مشابه به منظور تست پهپادها برای 
نقشه برداری از مناطق آسیب پذیر در برابر شرایط نامناسب آب و هوایی 
دارد تا به آن کشور برای آمادگی در مقابل بحران های آتی کمک کند. 
آن ها معتقدند که درصورت تکرار فجایعی همچون زلزله سال گذشته در 

نپال، پهپادها می توانند به این کشور کمک کنند. 
Reuters :منبع

پهپـادهایی برای رسانـدن دارو 
بـه تـانـزانیـایی هـا
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افراد  از  بعضی  گاهی  سپید: 
را  کارها  می کنند  احساس 
باید صد درصد درست انجام 
دهند و در غیر این صورت 
احساس  یا  هستند  بازنده 
می کنند کاری را که به انجام 

رسانده اند به اندازه کافی خوب 
نیست یا اینکه نوشتن مقاالت و 

طرح های خود را به بهانه اینکه باید آن ها 
را دقیق و بی عیب انجام دهند، به تعویق می اندازند. در چنین صورتی 
شخص به جای حرکت در مسیر موفقیت سعی در کامل بودن دارد.
عوامل متعددی منجر به ایجاد کمال گرایی می شود که از مهم ترین 
آن ها به زمینه های محیطی می توان اشاره کرد.  اگر شما کمال گرا 
هستید، به احتمال زیاد در کودکی یاد گرفته ایدکه دیگران با توجه به 
کارایی شما در انجام کارها به شما بها می دهند، درنتیجه فهمیده اید در 
صورتی به خود بها دهید که موردقبول دیگران واقع شوید. این امر 
می تواند شما را نسبت به نظر گاه ها و انتقادات دیگران، آسیب پذیر 
و به شدت حساس سازد. تالش برای حمایت از خودتان و رهایی 
ازاین گونه انتقادات، سبب می گردد کامل بودن را تنها راه دفاع از 
خود بدانید. شواهد واضح و مستقیمی در مورد اینکه کمال گرایی 

علت ژنتیکی و زیست شیمیایی دارد، وجود ندارد.

ویژگیهایافرادکمالگرا
تمایل به جاه طلبی و موفقیت همراه با خود ارزشیابی های انتقادی 
افراطی و عدم اعتمادبه نفس، یکی از مشخصه های افراد کمال گراست.

افراد کمال گرا، اغلب شکست و نرسیدن به هدف هایشان را با از 
دست دادن ارزش شخصی مساوی می دانند. افراد کمال گرا، اغلب 
اشتباه را مساوی با شکست می پندارند و سعی می کنند از اشتباه 
پرهیز کنند. کمال گراها فرصت یادگیری و ارتقا را از دست می دهند.

کمال گراها درصورتی که دیگران شاهد نقایص و معایب کارشان 
باشند، اغلب به دلیل ترس از عدم پذیرش از سوی آنان، دچار 
وحشت می گردند. تالش برای کامل بودن درواقع روشی جهت 
حمایت گرفتن از دیگران به جای انتقاد و طرد شدن و نارضایتی است.
افراد کمال گرا، بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسیدن 
یک کار، به  شکل متوسط هنوز باارزش هستند. افراد کمال گرا، در 
دیدن دورنمای موقعیت ها دچار مشکل هستند. برای مثال، دانش آموزی 
که همیشه نمره A داشته، در صورت گرفتن نمره B بر این باور 
است که من یک بازنده هستم. این حالت ممکن است به این علت 
روی دهد که آنان خود را افرادی بی کفایت می پندارند و هنگامی که 
دررسیدن به اهداف خود شکست می خورند و یا تصور می کنند که 
دیگران بدون هیچ گونه کار و تالشی صاحب پست، مقام و موقعیت 

می شوند، دچار ناامیدی می شوند.
زندگی افراد کمال گرا، اغلب بر اساس فهرست پایان ناپذیری از 
بایدها بناشده است. افراد کمال گرا با داشتن چنین تاکیدهایی بر روی 
بایدها بندرت بر روی خواسته ها و آرزوهای خود حساب می کنند.

انواعکمالگرایی
  کمال گرایی خودمدار: کمال گرایی 

انگیزشی  مولفه  یک  خودمدار 
است که شامل کوشش های 
فرد برای دستیابی به خویشتن 
بعد  این  در  است.  کامل 
دارای  افراد  کمال گرایی 
کمال،  برای  قوی  انگیزه 

غیرواقعی،  باالی  معیارهای 
کوشش اجباری و دارای تفکر 

همه یاهیچ در رابطه با نتایج، به صورت 
موفقیت های تام یا شکست های تام می باشند. این 

افراد به حد کافی موشکاف و انتقادگر هستند به طوری که نمی توانند 
عیوب و اشتباهات یا شکست های خود را در جنبه های مختلف 

زندگی بپذیرند.
 کمال گرایی دیگرمدار: کمال گرایی دیگرمدار یک بعد میان 
فردی است که شامل تمایل به داشتن معیارهای کمال گرایانه برای 
اشخاصی است که برای فرد اهمیت بسیاری دارند. ازاین رو این نوع 

کمال گرایی ممکن است به روابط بین فردی دشوار منتهی گردد.
 کمال گرایی جامعه مدار: در کمال گرایی جامعه مدار دیگران 
انتظارات اغراق آمیز و غیرواقعی از شخص دارند. اگرچه برآوردن 
این انتظارات مشکل است ولی شخص باید به این استانداردها نائل 
آید تا مورد تائید و پذیرش دیگران قرار گیرد. این معیارهای افراطی 
معموال منجر به احساس شکست، اضطراب، خشم، درماندگی و 
ناامیدی شده که با تفکرات خودکشی و افسردگی در ارتباط است.

تالشسالمیاکمالگراییبهنجار
انتخاب اهداف سالم و داشتن تالش و پشتکار با فرآیند خود تخریب گر 
کمال گرایی کامال تفاوت دارد. تالش سالم منجر به انتخاب اهداف 
بر پایه خواسته های شخصی و آرزوها و نه بر اساس پاسخگویی 
به انتظارات خارجی می گردد؛ به عبارت دیگر اهداف آن ها، واقعی، 
خودجوش و قابل حصول است. افراد تالشگر سالم، از انجام کار 
در دست اجرا بیشتر از تفکر در مورد نتیجه پایانی آن لذت می برند. 
وقتی این افراد با تجاربی چون نارضایتی و شکست مواجه می شوند، 
واکنش های آن ها به طور کلی به موقعیت ویژه موجود محدود می شود 

و این موضوع را به احساس ارزشمندی خویش تعمیم نمی دهند.

بهتـرینهاییکـهاززنـدگـی
لـذتنمیبـرنـد

تــازهها

  ترجمه: زیبا مغربی
سپید:  کمال گرایی، یک ویژگی شخصیتی است که به دنبال تالش برای 
بی عیب ونقص انجام دادن کارها و اعمال استانداردهای باال در انجام 
آن هاست. این ویژگی معموال با ارزیابی های شدید انتقادی از خود و 
نگرانی هایی در باره ارزیابی دیگران همراه است. کمال گرایی نیز مانند 
هر رفتار یا عادت دیگری می تواند وجوه متفاوتی به خود بگیرد. به طورکلی 
کمال گرایی را می توان به دو شکل بارز آن تقسیم کرد: کمال گرایی منفی 

و کمال گرایی مثبت. کمال گرایی در شکل منفی آن، زمینه افسردگی را 
فراهم می کند و شخص را از رسیدن به اهداف خود بازمی دارد. افرادی 
که درگیر کمال گرایی منفی هستند، اجازه می دهند، دستاوردهای آن ها، 
معرف آن ها باشند و معموال در مورد نتایج به دست آمده در مسیر اهداف 
خود، ناراضی و غمگین هستند. این افراد انتظار بهترین دستاوردها 
را در هر زمینه ای از جمله روابط عاطفی تا وضعیت مالی، کسب وکار تا 

تناسب اندام و سالمت دارند. 

وقتـیبـهخـودسخـتمیگیـریم
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87/5درصدازدانشآموزانبااستعداددرمناطقروستایی،کمالگراهستند.
محققان دانشگاه دوک آمریکا متوجه شدند که نزدیک به 30 درصد از دانشجویانی که 
87/5مورد بررسی قرار گرفتند از وجه منفی کمال گرایی آسیب می بینند.

تـازهمـادرانـی
 که فکر می کنند باید والدینی 

کــامــل
 باشند، در معرض 

افسردگیبعداززایمان
قرار می گیرند زیرا به لحاظ اجتماعی 
خود را در معرض انتظارات دیگران 

و کامل بودن قرار می دهند

کمال گرایان نزدیک به 
30 درصد از جمعیت کلی جهان را 

دربردارند

در مطالعه ای که درباره جمعیت سالمندان 
باالی 65 سال انجام شده است، 
مشخص شد که کمال گرایی با 
51درصـدافـزایـش
خطر مرگ ارتباط داشته است

40درصد
از نوجوانان مبتال به 

بیاشتهاییعصبی
در مطالعه ای در اسپانیا تمایالت کمال گرایانه 

از خود نشان دادند

محققان کمـالگـرایی را عامل ایجاد 

افسـردگـی 
می داننـد



 اکرم احمدی

از 15 سال  بیشتر  نیست.  امروز و دیروز  بحث 
است که هرازگاهی درباره قلیان و سیگار کشیدن 
فوتبالیست های مطرح صحبت می شود و هرچند 
وقت یک بار خبری می آید و گزارشی نوشته می شود.

اما این بار آمار ایفمارک فرق می کند.این قدر متفاوت 
و تکان دهنده است که خیلی از بازیکنان و مربیان و 
مدیران باشگاه ها به آن واکنش نشان داده اند. کمیته 
تحقیقات و توسعه مرکز پزشکی فیفا در ایران –

ایفمارک- در گزارشی اطالعات جدیدی درباره میزان 
مصرف سیگار و قلیان توسط فوتبالیست های ایران 
منتشر کرده است. قبل از شروع لیگ برتر فوتبال از 
همه بازیکنان درباره مصرف سیگار و قلیان سواالتی 
پرسیده شد. همه بازیکنان به این سؤال پاسخ دادند 
که به نظر شما چند درصد بازیکنان لیگ برتر سیگار 
می کشند؟ فقط ۲5 درصد  بازیکنان جواب دادند 
که هیچ بازیکنی سیگار نمی کشد ، یعنی ۷5 درصد  
بازیکنان اعتقاد داشتند که بازیکنان لیگ برتری سیگار 
می کشند اما میزان شیوع استفاده از آن را متفاوت 
گزارش کردند.با ارزیابی های آماری به نظر می رسد 
میزان شیوع مصرف سیگار با توجه به اظهارنظر خود 
بازیکنان، به طور واقعی چیزی حدود ۲۰ درصد  است.
اما موضوع وقتی جالب تر شد که از خود بازیکنان 
پرسیده شد که  آیا خودت سیگار می کشی؟ 99/5 
درصد  جوابشان منفی بود و ادعا کردند خودشان 
سیگار نمی کشند.این تفاوت آماری درباره مصرف 
قلیان هم با شیوه مشابه تکرار شد. فقط11 درصد  
بازیکنان اعتقاد داشتند که هیچ کس قلیان نمی کشد و 
۸9 درصد  آن ها معتقد بودند که بازیکنان لیگ برتری 

قلیان می کشند.با آنالیز آماری میزان شیوع مصرف 
قلیان در میان بازیکنان چیزی حدود 5۰ درصد  به 
دست آمد و به طور مشابهی ۸۸ درصد  بازیکنان 
اعالم کردند که  خودشان قلیان نمی کشند. استفاده 
مداوم از سیگار و قلیان می تواند تأثیر منفی روی 
عملکرد ریوی و قلبی عروقی بازیکن داشته باشد 
و در کوتاه مدت باعث افت مشخص عملکرد قلبی 
عروقی و ریوی و توان هوازی او می شود.  حتی به 
گفته متخصصان سیگار و قلیان باعث تشدید بروز 
آسیب های عضالنی و تأخیر درترمیم آسیب های 
بازیکنان می شوند و باعث می شود دوران بهبودی و 
خالصی از مصدومیتشان طوالنی تر و چند برابر شود.

پرسپولیسی ها پاک هستند
اگر 1۰  اما  نباشد  دقیق  آمارها شاید خیلی  این 
درصد آن واقعیت داشته باشد فاجعه بزرگی در 
ورزش و به خصوص فوتبال رخ می دهد.البته این 
آمار تکان دهنده به نظر پزشکان و مدیران باشگاه ها 
دروغ محض است و به قول آن ها هیچ کدام از 
بازیکنانشان تا امروز لب به سیگا رو قلیان نزده اند. 
علیرضا حقیقت، پزشک باشگاه پرسپولیس به سپید 
می گوید:»هیچ کدام از بازیکنان تیم پرسپولیس در 
این آمار نمی گنجند.بازیکنان ما پاک پاک هستند.

مگر می شود تیمی که این قدر خوب نتیجه گرفته 
است و در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد با 
بازیکنانش سیگار بکشند یا اهل قلیان باشند.«حقیقت 
از کالسهای توجیهی  می گوید که اول فصل برای 
بازیکنان برگزار می کنند.»ما اول فصل برای بازیکنان 
کالس توجیهی می گذاریم و در چند جلسه با آن ها از 
مضرات سیگار و قلیان صحبت می کنیم.خوشبختانه 

بازیکنان ما هم اصول حرفه ای گری را رعایت می کنند 
و تاکنون چیزی از آن ها ندیده ایم.«او در جواب 
این سؤال که چطور می توانند تشخیص بدهند که 
بازیکنانشان سیگار یا قلیان مصرف می کنند یا نه 
هم می گوید:»باید منطقی باشیم.بازیکنی که سیگار 
می کشد و اهل دود می شود دیگر نمی تواند بدود.
نفس کم می آورد.راه رفتن و دویدن وسط زمین 
نشان می دهد که یک جای کار مشکل دارد.کدام یک 
از بازیکنان ما وسط زمین کم آورده اند؟بازیکنان ما 
استارت های چند متری می زنند و بعد از گل زدن 
دور زمین می دوند و خوشحالی می کنند و کم هم 
نمی آورند و دوباره باقدرت به زمین بر می گردند.
این ها همه نشان  می دهد که آن ها سیگار نمی کشند.

البته ما بعضی وقت ها یک تست هایی هم می گیریم 
که  خودشان متوجه نمی شوند.بله بازهم با قاطعیت 
می گویم که این انگ ها به هیچ کدام از بازیکنان 

پرسپولیس نمی چسبد.«

استقاللی ها هم پاک هستند
بازیکنان  از  تمام قد  پرسپولیس  باشگاه  پزشک 
تیمش دفاع می کند.درست مثل رضا افتخاری، 
مدیرعامل باشگاه استقالل که معتقد است این 
مسائل در باشگاه بزرگی در حد و اندازه های تیم 
آبی پایتخت وجود ندارد.او می گوید:»ما بازیکنان 
حرفه ای را به خدمت گرفته ایم.بازیکنان حرفه ای 
که  کنند  زندگی  باید  می دانند چطور  خودشان 
آسیبی به سالمتی و حرفه شان نزنند.شاید افرادی 
که دوروبر بازیکنان را می گیرند سیگار و قلیان 
بکشند که آن هم ربطی به آن ها ندارد.«مسئوالن دو 
تیم بزرگ پایتخت هرگونه شک و شبهه ای را از 

بازیکنانشان دور می کنند،بازیکنانی که به سؤاالت 
نظرسنجی ایفمارک جواب داده اند و این نظرسنجي 
نشان می دهد بیش از ۷5 درصد از فوتبالیست هاي 
از  قلیان مي کشند.بااینکه خیلی  و  ایران سیگار 
مسئوالن این آمار را تکذیب می کنند اما هنوز هم 
هستند کسانی که بی پروا از این موضوع حرف 
می زنند.مهدی هاشمی نسب، بازیکن سابق تیم های 
استقالل و پرسپولیس و تیم ملی در مصاحبه ای با 
روزنامه تماشاگران گفته است:»دهان ما دیگر کف 
کرده است ازبس که در این مورد حرف زده ایم. به 
خودم قول داده بودم که دیگر در این مورد هیچ 
حرفي نزنم. وقتي اتفاقي نمي افتد امثال من هاشمی 
نسب حرف بزنیم که چه بشود؟ بیش از 5 سال 
است که از دنیاي فوتبال خداحافظي کرده ام. بارها 
نه فقط از سیگار و قلیان بلکه از کثیفي هایي که در 
این ورزش وجود دارد حرف زده ام اما.... اصاًل 
گوش شنوایي نیست. حاال سیگار و قلیان که هیچ. 
مي کشند دیگر.حتماً باید یک جاي خاصي به آن ها 
بگوید برادر من نکش؟ پسر من نکش؟ فوتبالیست 
من نکش؟! حتماً باید خدای ناکرده اتفاقي بیفتد 
و کسي طوري   شود که سرمان به سنگ بخورد؟ 
چرا بي خیال نمي شوید؟ اصاًل فوتبالیست شده اید 
که قلیان بکشید؟ آدم عادي قلیان بکشد کسي به 
او چیزي نمي گوید، شمایي که ورزش مي کنید 
چرا دست برنمی دارید؟ مطمئن باشید هرچه ما 
قبل همه مي دانستند  نمي افتد.از  اتفاقي  بگوییم 
که چنین آماري هست و خیلي ها قلیان و سیگار 
مي کشند. خداداد گلویش پاره شد ازبس که فریاد 
زد. خیلي ها دلسوزانه این مسئله را مطرح کردند 

اما چه شد؟ کک، کسي را هم نگزید.«

خالق مجسمه کوهنورد 
دربند درگذشت

خالق  ریاحی،  لعل   ایسنا:رضا 
دربند  در  واقع  کوهنورد،  مجسمه 
ساکن  ریاحی،  لعل  درگذشت.رضا 
برخی  نوشته  به  و  بود  بروکسل 
سایت های خارجی، این هنرمند در 
سن 9۸ سالگی در بروکسل درگذشته 
است.مجسمه دربند تهران که تندیسی 
از یک کوهنورد است، معروف ترین 
مجسمه این هنرمند به شمار می رود 
از آن خاطره دارند.  افراد زیادی  که 
سال قبل این مجسمه توسط سازمان 
قالب  آن،  از  و  مرمت  زیباسازی، 
گرفته شد که در مجموعه نگارخانه 
برگ نگهداری می شود تا اگر اتفاقی 
برای مجسمه افتاد، بتوان از آن قالب 
مجسمه  ساخت  کرد.سابقه  استفاده 
کوهنورد به سال 1۳۳۷ برمی گردد. در 
این سال، کوهنوردان باسابقه   کشور 
پیشنهادی را مبنی برساخت و نصب 
با موضوع کوهنوردان  یک مجسمه 
ایرانی به فدراسیون کوهنوردی دادند. 
سرهنگ بیات که در آن سال ها رئیس 
فدراسیون کوهنوردی بود، با این پیشنهاد 
موافقت کرد و با همکاری و حمایت 
ساخت  کار  تهران  شهرداری  مالی 
مجسمه آغاز شد.سرهنگ بیات، امیر 
شاه قدمی را به عنوان مدل به استاد 
رضا لعل  ریاحی، مجسمه ساز و استاد 
دانشکده هنرهای زیبا، معرفی کرد. شاه 
قدمی، حدود هشت ماه و روزی هفت 
ساعت نزد ریاحی می رفت و به شکلی 
که گفته شده بود، ژست می گرفت تا 
پیکر مجسمه تراشیده شود.اولین بار در 
سال 1۳۳۸ مدل گچی این مجسمه در 
میدان نصب شد، اما زمستان همان سال 
به دلیل بارندگی و یخ زدگی، بخش هایی 
از مجسمه آسیب دید. در سال 1۳۴1 
مدل سیمانی مجسمه ساخته و جایگزین 
مجسمه قبلی شد. بعدها به مجسمه 
رنگ مسی زده شد و سال هاست که 
در میدان دربند پابرجا و نماد کوهنوردان 

ایرانی است.

آموزش حرکات ورزشی 
برای سالمتی کارمندان

مهر: تهیه کننده شهر ورزشی اعالم 
کرد که این برنامه به مجموعه ای زنده 
و صبحگاهی در شبکه تهران تبدیل شده 
است.شهرام نسترن راد، تهیه کننده برنامه 
شهر ورزشی درباره این برنامه که با 
سیما  پنج  شبکه  به  تغییراتی جدید 
بازگشته است، گفت: »این برنامه حدود 
یک و نیم سال قبل روی آنتن می رفت 
و بعدازآن با توجه به مأموریت های 
جدید شبکه پنج و اقتصادی شدن آن، 
تولیدش متوقف شد.آن زمان این برنامه 
در ۳۰ دقیقه و به صورت تولیدی روی 
آنتن می رفت ولی اکنون دچار تغییرات 
بسیاری شده است. «نسترن راد با اشاره 
به بخش های مختلفی که در سری جدید 
این برنامه به آن اضافه شده است، گفت 
»ما هرروز چند ارتباط تلفنی داریم، به 
اتفاقات ورزشی می پردازیم و در بخش 
خبر، اخبار تیتر یک روزنامه های ورزشی 
صبح را بررسی می کنیم. مهم ترین تغییر 
برنامه در سری جدید، زنده شدن آن 
بود و قرار است به تدریج بخش های 
آموزشی را هم به برنامه اضافه کنیم، 
در این بخش های جدید مسائلی را که 
مردم در زندگی امروز باید یاد بگیرند 
آموزش می دهیم و به طور مثال یک 
کارمند که از صبح تا عصر پشت میز 
کامپیوتر خود می نشیند در حد یک تا 
دو دقیقه آموزش می بیند که چه حرکاتی 

را برای سالمتی خود انجام دهد.«

خبر

هفت بانوی نوازنده  موسیقی در هفت شب، در پروژه  نمایشی 
مکاشفات شخصی، به نوازندگی می پردازند. همه عواید این 
هفت اجرا، به بانواِن سرپرسِت خانوارِ مبتالبه سرطان تعلق 
می گیرد.در این اثر که از 1۴ تا ۲۰ دی ماه اجرا می شود هر 
شب، سه هنرمند بر اساس متن هایی که با محوریت عشق 
انتخاب کرده اند، دریافت و کشف و شهود خودشان را به 
تصویر می کشند. پرفورمنِس مکاشفاِت شخصی به طراحی 
داوود بنی اردالن و محوریت عشق در آثار سهروردی و سیبک 
نیشابوری در گالری ایرانشهر به اجرا درمی آید .بنی اردالن درباره 
این پرفورمنس می گوید:»تعدادی از این متن ها را من با توجه 
به عالیق شخصی که داشتم و تعدادی دیگر را هنرمندانی که 
در این مسیر همراه ما بودند انتخاب کردند. در این مسیر با 
چالش هایی روبه رو بودیم ازجمله آنکه مخاطبانی که به تماشای 
آن خواهند نشست آیا شناختی از این آثار دارند و می توانند با 
آن ها ارتباط برقرار کنند؟در حوزه تئاتر هم که فعالیت می کنم 
دریافت مخاطبان از فضایی که آن را خلق می کنم از اهمیت 
بسیاری برایم برخوردار است؛ این مقوله به تناسب هنرمندانی 
که با آن ها کار می کنم از اهمیت زیادی برخوردار است. در 

اکثر مواقع از یک متن مشترک خوانش های مختلفی وجود 
دارد  و حال هنرمندان سه حوزه تجسمی، تئاتر و موسیقی 
کنار یکدیگر قرارگرفته اند تا به دریافت واحدی از یک متن 
برسند.«او درباره چگونگی اجرای این پرفورمنس توضیح داد:»ما 
چهار اتاق در گالری داریم، که در هر اجرا سه هنرمند دریکی از 
اتاق ها اجرای خود را خواهند داشت. در اتاق چهارم مخاطب 
این کار را انجام خواهد داد در این اتاق ساز و وسایل نقاشی 
وجود خواهد داشت که می توانند بر اساس آن دریافت خود 
را داشته باشند و یا در تمام مدت در هرکدام از این اتاق ها 
نظاره گر کار این هنرمندان باشند.در این مسیر با توجه به نگاه 
و سلیقه متفاوت هنرمندان، هیچ گاه با مسئله خاصی روبه رو 
نشدیم. محور این اجرا متن است بنابراین بسیاری از راه ها خود 
مشخص می شود. تعریف پرفورمنس است که ایده ای مطرح 
می شود و اندیشه ای شکل می گیرد.« در این رویداد هنری، 
نگار خارکن )کمانچه(، گلنوش صالحی )تار(، پریسا پوالدیان، 
نیلوفر محبی )ویولن(، نرگس فالح پسند )ویولونسل( و رابعه 
زند )قانون(، طی چیدمانی که برای این پروژه انجام شده است، 
در کنار هنرپیشگان الدن مستوفی، تینا پاکروان، نگار عابدی، 

افسانه بایگان، بهاره رهنما، ژاله صامتی و فریبا خادمی که به 
ترتیب در هفت شب این نمایش حضور خواهند داشت، 
به نوازندگی می پردازند. همچنین هفت نقاش ازجمله شهناز 
زهتاب، هما بذرافشان، آهو حامدی، ماتیسا کازرونی، سپیده 
سحر، مهشید رحیم تبریزی و فرشته ستایش، دیگر هنرمندان 

ارائه  این پرفورمنس هستند.

مکاشفات شخصی به نفع زنان سرطانی   
خیریه
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گزارش تکان دهنده ایفمارک از میزان مصرف سیگار و قلیان فوتبالیست ها و البته تکذیب دوباره 

استقرار اتوبوس تغذيه در میادين پايتخت
ایسنا: مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از استقرار اتوبوس تغذیه در میدان های 
اصلی شهر تهران خبر داد.دکتر زهرا عبداللهی در این باره گفت:» در راستای برگزاری بسیج ملی 
تغذیه سالم که از ۲9 آذر شروع شده و تا 15 دی ماه ادامه دارد،  دو اتوبوس تغذیه در میدان های 
اصلی شهر  از 1۲ تا 15 دی ماه از ساعت 9 تا 16  مستقرشده اند و با حضور کارشناسان تغذیه 
به شهروندان تهرانی خدمات مشاوره تغذیه، اندازه گیری فشارخون و قند خون ارائه می دهند.«به 
گفته او، این طرح با همکاری دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، اداره کل سالمت 
شهرداری تهران و دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران و تهران اجرایی می شود. 
عبداللهی گفت: »این اتوبوس ها هرروز دریکی از مناطق شهر تهران مستقر می شوند.  این 

اتوبوس ها فردا در میدان راه آهن روبروی 
پارک امیریه و پارک فدک و روز چهارشنبه 
در میدان های نازی آباد و رسالت مستقر 
هستند. شهروندان می توانند با مراجعه به این 
اتوبوس ها از وضعیت چاقی، اضافه وزن، قند 

و فشارخون خود مطلع شوند.«

هفتادمین زادروز محمدرضا لطفی در لطف ساز 
ایسنا:آیین نکوداشت هفتادمین زادروز استاد محمدرضا لطفی با عنوان لطف ساز 
به همت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و با همکاری مکتب خانه میرزا عبداهلل برگزار 
می شود.دی ماه امسال مصادف است با هفتادمین سالروز تولد این هنرمند که به همین 
مناسبت، ویژه برنامه ای با عنوان لطف ساز با حضور جمعی از هنرمندان و چهره های 
صاحب نام موسیقی، همچنین شاگردان این هنرمند فقید در سالن خلیج فارس فرهنگسرای 
نیاوران برگزار می شود.در این برنامه برخی از آثار استاد لطفی توسط شاگردان این هنرمند 

اجرا خواهد شد. همچنین استادان و چهره های نام آشنای 
موسیقی سنتی ایران درباره شخصیت و فعالیت های موسیقایی 
استاد لطفی سخن خواهند گفت و تصاویر و نماهنگ هایی 
پخش خواهد شد.استاد محمدرضا لطفی 1۷ دی ماه 1۳۲5 
در گرگان چشم به جهان گشود و در اردیبهشت ماه 1۳9۳ 
دار فانی را وداع گفت.ویژه برنامه »لطف ساز« جمعه، 1۷ 
دی ماه ساعت 19 در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود و 

حضور عالقه مندان در این آیین آزاد است.

سمفونیبازتاب

چمن هایی 
که بوی دود 

می دهد

اهالی روستای قلعه باال شاهرود در اقدامی خودجوش برای حیات وحش 
               خبر آنالیندامنه های شمالی تیر کوه علوفه نذری ریختند.

نام گذاری یکی از مرکز خدمات جامع سالمت شهر سنندج به نام استاد دکتر 
حسین ملک افضلی 

               بهداشتیان

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت همراه عزت اهلل مهرآوران - هنرمند 
باسابقه سینما، تئاتر و تلویزیون  به عیادت استاد علی رضا پیشکسوت نقاشی 
در شهرستان شهریار رفت.استاد علی رضا، از چند روز قبل به علت عفونت 

ریوی در بیمارستان نور شهریار بستری شده است.
                ایسنا

محمدعلی آهنگران نویسنده و پژوهشگر که به بیماری ام اس مبتالست در 
صفحه اینستاگرامش از رحمت اهلل حافظی متخصص طب فیزیکی و عضو 

شورای شهر تهران تشکر کرد.او نوشت:»دکتر حافظی بهتراز بقیه دردم و 
دمانم را تشخیص داد و به لطف خدا مسیر درمانی که  او برای من ترسیم کرد 

اثرات دردآور این بیماری را از بین برد«
                اینستاگرام آهنگران

   محمد اصفهانی، پزشک هنرمند در اینستاگرامش با انتشار عکسی از حضورش در 
حرم حضرت عباس )ع( در کربال از اثر جدیدش گفت. 

               جام جم

در درگیری با تخریب کنندگان و غارتگران آثار تاریخی روستای ‘شه رگه’ 
بانه 2 کارشناس این اداره و یک نفر از اعضای انجمن میراث فرهنگی بانه 

زخمی شدند.در این درگیری غارتگران پس از زخمی کردن کارشناسان 
میراث فرهنگی اقدام به واژگونی خودرو آنان کرده و در این درگیری 2 

انگشت دست عضو انجمن میراث فرهنگی بانه نیز قطع شد.
                ایرنا
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