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موجب سالم سازی رژیم غذایی کم درآمدها شده است 

 رژیم غذایی فقـر رژیم غذایی فقـر
رییس سازمان شیالت ایران به فقرا توصیه کرد به جای گوشت، ماهی بخورند!
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رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت 
به آغاز فعالیت کنه ها در فصل گرما، درباره 
موارد بیماری تب کریمه کنگو تا این مقطع 
زمانی از سال گفت: »طی سال جاری و تاکنون 
مبتال  کنگو  کریمه  به تب  در کشور  نفر   1۳
شدند که متاسفانه یک نفر نیز جان خود را 

از دست داده است.«
به گزارش سپید، بهزاد امیری در گفت وگو با 
ایسنا، درباره این بیماری گفت: »تب خونریزی 
دهنده کریمه کنگو یا CCHF یک بیماری 
ویروسی است که مخزن و ناقل این ویروس 
در طبیعت، کنه های سخت و عمدتًا گونه ای 

به نام هیالوما است.«
»این  داد:  ادامه  وی 
روز   ۸00 حدود  کنه ها 
می توانند  و  می کنند  عمر 
ویروس را از طریق تخم 
به نسل بعدی خود انتقال 
دهند. زمانی که این کنه ها 
حیوان را مورد گزش قرار 
می دهند، ویروس را به بدن 
دام  و  می کنند  منتقل  دام 
هفته  دو  مدت  طی  در 
خواهد  ویروس  ناقل 
خود  است  ممکن  و  بود 
ندهد.  بروز  عالمتی  دام 
این  طی  در  چنانچه 
انسان  توسط  دام  مدت، 
نکات  رعایت  بدون 
بهداشتی و بدون استفاده 
فردی  از وسائل حفاظت 
معرض  در  و  شود  ذبح 
دام  ترشحات  و  خون 
احتمال  گیرد،  قرار  آلوده 
انسان  به  بیماری  انتقال 

وجود دارد.«
وی افزود: »کنه  آلوده می تواند انسان را مورد 
گزش قرار داده و او را آلوده کند، پس اگر 
انسان نادانسته کنه آلوده به ویروس را با دست 
له کند و همچنین اگر فرد با یک بیمار مبتال به 
تب کریمه کنگو در تماس باشد، در صورتی 
که اصول بهداشتی و استفاده از وسائل حفاظت 
فردی را به درستی رعایت نکند، ممکن است 
ویروس از طریق ترشحات آلوده و خون بدن 
بیمار، به فرد دیگری سرایت کند. تعداد زیادی 
از افراد مبتال، بدون عالئم هستند؛ اما افرادی 
که دچار عالئم می شوند در فاز اولیه دچار 
تب ناگهانی، لرز، سردرد، درد عضالنی، درد 
عضالت شکم و کمر، گیجی، حالت تهوع، 
اما اگر  استفراغ و پرخونی مخاط می شوند، 
زیر  خونریزی  شود،  حاد  فاز  وارد  بیماری 
پوستی، کبودی بدن، خونریزی داخل ملتحمه 
چشم، خونریزی مخاط، خونریزی از مجاری 

بدن و در نهایت درگیری چندین ارگان بدن 
مثل سیستم گوارشی، ادراری و تنفسی بروز 
نشود،  انجام  مناسب  درمان  اگر  که  می کند 

ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.«
به گفته وی، در فاز حاد بیماری، 10 تا 40 
درصد احتمال فوت بیمار وجود دارد. بنابراین 
بسیار  بیماری  موقع  به  درمان  و  تشخیص 

مهم است.
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 
بیشترین گروه سنی  بهداشت  واگیر وزارت 
در معرض ابتال به تب کریمه کنگو را گروه 
سنی جوان و میانسال و جمعیت مولد کشور 
معرفی کرد و ادامه داد: »برخی از مشاغل در 

قرار   CCHF ویروس  انتقال  خطر  معرض 
دارند؛ به عنوان مثال افرادی که مشاغلی در 
حیطه دام، دامداری، قصابی و کشتارگاه دارند، 
بیشترین جمعیت در معرض خطر هستند.«

کنه ها  فعالیت  که  آنجایی  »از  افزود:  امیری 
بنابراین  آغاز می شود،  با شروع گرمای هوا 
بیشترین موارد ابتال به بیماری CCHF را در 
انتهای فصل بهار و تابستان مشاهده می کنیم، 
به همین علت توصیه می شود در فصول گرم 
سال توصیه های بهداشتی بیشتر رعایت شود.«
وی در ادامه با بیان اینکه بیماری تب کریمه 
کنگو اولین بار در سال 1۳۷۸ به طور رسمی 
و قطعی در کشور ما تایید و شناسایی شد، 
تصریح کرد: »از ابتدای شناسایی اولین مورد 
ابتال به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه 
مورد   1۶0۹ کنون  تا   1۳۷۸ سال  در  کنگو 
شده  ثبت  و  شناسایی  کشور  در  مبتال  بیمار 

یعنی  نفر  تاکنون 20۹   از آن زمان  است و 
در  بیماری  این  به  ابتال  علت  به  درصد   1۳

کشور فوت کردند.«
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت اظهار کرد: »امکانات 
بیماری تب کریمه کنگو  تشخیص و درمان 
در کشور مهیا شده است و در هر نقطه ای از 
کشور امکان انتقال نمونه و تشخیص نهایی 
بیماری وجود دارد. بیماران باید در صورت 
مشاهده اولین عالمت، به مراکز بهداشتی و 

درمانی مراجعه کنند.«
وی درباره آمار ابتال به این بیماری طی سه 
 1۳۹۹ سال  »در  کرد:  تصریح  گذشته  سال 

تعداد 40 مورد مبتال به تب کریمه کنگو در 
کشور شناسایی شدند که 5 نفر به علت ابتال 
به این بیماری جان خود را از دست داده اند. 
همچنین در سال 1400 تعداد 1۳ بیمار مبتال 
شناسایی شدند که از این تعداد 2 نفر جان 
خود را از دست دادند. در سال جاری نیز تا 
به  مبتال  نفر   1۳ دوشنبه)۹خرداد(  روز  ظهر 
شدند  شناسایی  کشور  در  کنگو  کریمه  تب 
و یک نفر نیز جان خود را به دلیل ابتالی به 

این بیماری از دست داده است.«
امیری در این راستا توصیه کرد: »گوشت دام 
ذبح شده، قبل از مصرف باید به مدت حداقل 
24 ساعت در دمای 4 درجه سانتی گراد در 
یخچال قرار داده شود. این اقدام به آن جهت 
است که پدیده جمود نعشی منجر به گلیکولیز 
میزان  افزایش  به  منجر  نیز  گلیکولیز  شود. 
که  می شود  گوشت   PH کاهش  و  اسیدیته 

باعث می شود، چنانچه ویروسی  فرایند  این 
در گوشت وجود داشته باشد، از بین برود. 
و  امعا  سایر  و  جگر  می کنیم،  توصیه  البته 
احشای دام، پس از 4۸ ساعت نگهداری در 
دمای چهار درجه سانتی گراد، مصرف شوند. 
مصرف جگر خام نیز می تواند منجر به افزایش 
ریسک احتمال انتقال سایر بیماری های قابل 
انتقال دیگر از دام به انسان شود؛ چنانچه از 
ابتال  از  مواردی  داریم  یاد  به  قبل  سالیان 
به  CCHF در سال های گذشته، به واسطه 
مصرف جگر خام بوده است، بنابراین مردم 
باید از مصرف جگر خام و حتی نیمه پخته 

شده خودداری کنند.«
وی با تاکید بر پرهیز از خرید گوشت هایی 
که خارج از نظارت شبکه 
سازمان دامپزشکی ذبح و 
گفت:  می شوند،  عرضه 
»مردم باید از تهیه گوشت 
محصوالت  سایر  و  دام 
جگر  همچون  دامی 
جاده ها  کنار  از  خصوصا 
کنند  خودداری  معابر  و 
آگاهی  با  جز  امر  این  و 
رسانی نسبت به عوارض 
آلوده،  گوشت  مصرف 
میسر نیست. بهتر است دام 
را از میادین عرضه مجاز 
دام خرید کنند؛ چراکه این 
سازمان  نظر  تحت  مراکز 
دامپزشکی است. ذبح دام 
باید در کشتارگاه ها انجام 
تمامی  در  چراکه  شود، 
دام،  مجاز  کشتارگاه های 
دارند  حضور  دامپزشکان 
و دام را قبل و بعد از ذبح 
می کنند.  معاینه  و  بررسی 
برخی از انواع بیماری در 
دام ها نظیر CCHF عالئم 
ندارند و فقط دامپزشکان  ظاهری مشخصی 
و کارشناسان بهداشتی قادر به تشخیص آن 

هستند.«
مردم  عنوان  هیچ  به  »همچنین  افزود:  وی 
ذبح  عمومی  معابر  و  منازل  در  را  دام  نباید 
کنند؛ چراکه خونابه های جاری می تواند منجر 
شیوع  و  بروز  افزایش  و  محیط  آلودگی  به 
بیماری های منقله از دام به انسان شود. برای 
اعیاد اسالمی و یا سایر مناسبت های مذهبی 
نیز توصیه می کنیم ذبح دام را به کشتارگاه ها 

واگذار کنند.«
امیری تاکید کرد: »افرادی هم که به ذبح دام 
مشغول هستند، باید از وسایل محافظت کننده 
مانند دستکش، چکمه و لباس مناسب استفاده 
کنند و ابزارشان را بعد از ذبح، ضدعفونی کنند 
بهداشتی  طریق  به  نیز  خونابه ها  همچنین  و 

دفع شود.«

رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان خبر دادرئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان خبر داد

۱۳ ابتال و یک فوتی ناشی از تب کریمه کنگو
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رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون 
بهداشت مجلس شورای اسالمی، از مکاتبه 
دستگاه   14 با  بهداشت  کمیسیون  رییس 
مربوطه در جهت ارائه گزارش از عملکرد 
قانون حمایت  اجرای  نحوه  پیرامون  خود 

از معلوالن خبر داد.
به گزارش سپید، محمدعلی محسنی بندپی 
انتقاد  در گفت وگو با خانه ملت در مورد 
مدیرعامل جامعه معلوالن ایران مبنی بر اینکه 
در مجلس عمال خبری از تشکیل فراکسیون 
حمایت از معلوالن نیست در حالیکه مواد 
زمین  بر  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون 
از  مانده است، گفت: »فراکسیون حمایت 
تاخیر یک ساله تشکیل شد و  با  معلوالن 
ریاست آن را نیز آقای فرشادان برعهده دارد 
و در کنار آن هم به دلیل اهمیت حمایت 
از افراد دارای معلولیت، کمیته بهزیستی و 
توانبخشی توسط کمیسیون بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی مجلس نیز تشکیل شد.«
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کالردشت در 
مجلس ادامه داد: »بنده مخالف این اظهارنظر 
هستم که اجرای مواد قانون جامع حمایت از 
معلوالن بر زمین مانده است چرا که کمیته 
بهداشت  کمیسیون  توانبخشی  و  بهزیستی 

تاکنون 20 جلسه در جهت پیگیری مطالبات 
اجرای  محوریت  با  معلولیت  دارای  افراد 

این قانون تشکیل داده است.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: 
»در این کمیته از تمام مسئوالن مربوطه دعوت 
به عمل آمده است و موضوعاتی همچون 
توانبخشی،  خدمات  بیمه  پوشش  درمان، 
افراد  از  مراقبت  و  مناسب سازی  اشتغال، 
دارای معلولیت در منزل پیگیری شده است، 
همچنین در نشست اخیر این کمیته پیگیری 
حقوق افراد دارای معلولیت در تدوین برنامه 
هفتم توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفت.«
رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون 
بهداشت مجلس شورای اسالمی یادآور شد: 
بهداشت  کمیسیون  نشست  آخرین  »در 
پیرامون عملکرد  قرار شد آقای شهریاری 
دستگاه ها برای اجرای قانون جامع حمایت 
از معلوالن با 14 دستگاه مربوطه مکاتبه کند 
این کمیسیون گزارش  به  این رابطه  تا در 
دهند، همچنین قرار شد در خصوص عدم 
اجرای وظایف وزارتخانه مربوطه نیز سوال 
از وزیر طرح شده تا مشخص شود چرا در 
عمل  سازمانی خود  وظایف  به  زمینه  این 

نکرده اند.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »در 
هر منطقه ای که تجمع اتباع خارجی به صورت 
باشد،  داشته  وجود  رسمی  غیر  و  رسمی 
واکسیناسیون توسط همکاران بهداشتی به 

صورت فعال انجام می شود.«
به گزارش سپید، کمال حیدری در گفت وگو 
»بروز  گفت:  جوان  خبرنگاران  باشگاه  با 
بیماری فلج اطفال بیشتر در مناطق گرمسیری 
و در مناطق مرزی شرق کشور رخ می دهد.«
کشور  مناطق  تمام  در  وی  گفته  به 
واکسیناسیون مورد نیاز برای مردم ایران و 

حتی اتباع خارجی انجام می شود.
حیدری گفت: »طب سنتی در ترویج سبک 
زندگی سالم بسته های خوبی را مد نظر قرار 
داده است. ما نمی توانیم ذائقه مردم را به 
آسانی تغییر بدهیم. باید با آموزش های الزم 
مردم را از تبعات مصرف مواد غذایی مختلف 
آگاه سازیم تا فرهنگ سبک زندگی سالم 
در بین مردم را ارتقا بخشیم. تقاضا برای 
خرید انواع فست فود نیز کاهش پیدا کند.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد 
که  افرادی  واکسیناسیون  پوشش  برای  که 
هنوز واکسن خود را دریافت نکرده اند، به 
به  دعوت  پیامکی  حتی  و  تلفنی  صورت 

تزریق واکسن شده  است.
وی گفت: »سیستم بهداشتی کشور سعی 
واکسیناسیون  پوشش  سطح  افزایش  در 
تجمع  که  منطقه ای  هر  در  است.  داشته 
غیر  و  رسمی  صورت  به  خارجی  اتباع 
واکسیناسیون  باشد،  داشته  وجود  رسمی 
توسط همکاران بهداشتی به صورت فعال 

انجام می شود.«
حیدری گفت: »اگر مردم وزارت بهداشت 
را به عنوان متولی سالمت می دانند، باید 
آموزش های الزم را در زمینه تغذیه سالم از 

طریق کارشناسان ما دریافت کنند.«
به گفته وی آلودگی هایی که بر اثر بیماری 
بین  در  عمدتا  شده اند،  گزارش  سرخک 
اتباع بوده و ایرانی هایی که به این بیماری 
مبتال شده اند عمدتا با همین اتباع خارجی 

در ارتباط بوده اند.
گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
»اپیدمی های مختلف در کشور همسایه شرقی 
مانند سرخک رخ داده اند که به دلیل رفت 
و آمدهای مکرر، سیستم بهداشتی در تمام 

مناطق فعال شده و واکسیناسیون با همکاری 
وزارت کشور دنبال می شود. در حال حاضر 
واکسن هایی مانند فلج اطفال و سرخک برای 

اتباع خارجی تزریق شده است.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

مواردابتالبهسرخک،عمدتادربیناتباعبودهاند

محسنیبندپی،رئیسکمیتهبهزیستیوتوانبخشیکمیسیونبهداشتمجلسخبردادمحسنیبندپی،رئیسکمیتهبهزیستیوتوانبخشیکمیسیونبهداشتمجلسخبرداد

مکاتبه رییس کمیسیون بهداشت با ۱۴ دستگاه در جهت 
بررسی روند اجرای قانون حمایت از معلوالن
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مسیح  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس  
آبله  بگوییم  »نمی توانیم  گفت:  دانشوری 
میمون وارد کشور نمی شود؛ زیرا در تمام 
دنیا این بیماری مشاهده شده است ولی جای 
بیماری در  این  انتقال  نگرانی نیست چون 

حال حاضر همانند بیماری کرونا نیست.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی گفت: »ویروس 
آبله میمون ویروس جدیدی نیست بلکه از 
سال ها قبل در کشورهای آفریقایی شناسایی 
شده بود و موارد همه گیری های کوچکی 
از این بیماری نیز در آمریکا و کشورهای 

اروپایی گزارش شده بود.«
وی افزود: »هم اکنون ابتالی بیش از 200 نفر 
از مردم جهان به این بیماری در مدت زمان 
کوتاهی موجب نگرانی شده است، به همین 
دلیل سازمان جهانی بهداشت به تمام کشورها 
در خصوص این بیماری هشدار داده است.«

طبرسی درخصوص عالئم این بیماری گفت: 
بی حالی،  تب،  لنفاوی،  غدد  »برجستگی 
مثل  پوستی  ضایعات  درد،  بدن  ضعف، 
این  عمده  عالئم  جمله  از  جوش  و  تاول 

بیماری است.«
مسیح  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 
جوندگان  »بدن  داشت:  اظهار  دانشوری 
میزبان اصلی این ویروس است و انسان به 
صورت اتفاقی به این بیماری مبتال می شود. 
بیماری آبله میمون می تواند از طریق تماس 
فرد  یا سرفه وعطسه  آلوده و  با ترشحات 
به همین  منتقل شود  دیگر  انسان  به  آلوده 
دلیل رعایت نکات بهداشتی در پیشگیری 
از پیشرفت بیماری در جامعه بسیار اهمیت 
بیماری مثل کرونا  این  انتقال  دارد. قدرت 
فرد  با  فیزیکی شدید  تماس های  و  نیست 

مبتال موجب انتقال این بیماری می شود.«
وی افزود: »وزارت بهداشت و مراکز بهداشتی 

با موارد  باید آمادگی الزم برای مواجهه 
احتمالی مبتال به این بیماری را داشته باشند.«

مسیح  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 
آبله  بیماری  اینکه  به  اشاره  با  دانشوری 
گفت:  دارد،  مختلفی  گونه های  میمون 
که  بیماری  این  از  گونه  ای  »خوشبختانه 
در اروپا منتشر شده مرگ و میر نداشته 
است ولی گونه ای که در آفریقا منتشر شده 

۳ تا 10 درصد مرگ  و میر داشته است.«
طبرسی با اشاره به اینکه این بیماری دارویی 
ایزوله کردن  ندارد، گفت: »جداسازی و 
بیماران تنها راه درمان این بیماری است.«

مسیح  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 
دانشوری اظهار داشت: »بیماری آبله میمون 
از نظر عارضه های پوستی شباهت زیادی 
به آبله مرغان و زونا دارد و ممکن است با 
این بیماری ها اشتباه گرفته شود. مواردی هم 
که تاکنون مشکوک به این بیماری بودند در 
واقع به بیماری آبله مرغان، زونا و یا اچ اس 
پی مبتال شده بودند. تشخیص این بیماری 

از طریق انجام تست امکان پذیر است.«
وی با تاکید بر اینکه تا کنون مورد ثابت 
شده ای از این بیماری در کشور ثبت نشده 
است، گفت: »نمی توانیم بگوییم این بیماری 
دنیا  تمام  در  زیرا  نمی شود  کشور  وارد 

شاهد  است  ممکن  و  است  شده  مشاهده 
موارد ابتال به این بیماری در کشورمان نیز 
باشیم ولی جای نگرانی نیست زیرا انتقال 
این بیماری در حال حاضر همانند بیماری 

کرونا نیست.«
مسیح  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 
دانشوری افزود: »با پیگیری جدی وزارت 
بهداشت در مبادی ورودی، افرادی که عالئم 
مشخصی از این بیماری دارند قرنطینه شده و 
اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت. ولی 

باید این مساله را مد نظر قرار داد که این بیماری 
در روزهای ابتدایی عالئم مشهودی ندارد.«

طبرسی در پاسخ به این پرسش که آیا این 
بیماری واکسن دارد یا خیر؟ گفت: »کسانی 
که واکسن آبله زده اند حدود ۸0 درصد در 
مقابل این بیماری مصونیت دارند. البته به 
دلیل ریشه کن شدن واکسن آبله از 40 سال 
قبل تا کنون در ایران و تمام کشورهای جهان 
تزریق نشده است. البته واکسن کم خطری 
برای این بیماری وجود دارد که از واکسن 
آبله گرفته شده است ولی این واکسن در 

دنیا به میزان زیادی در دسترس نیست ضمن 
اینکه سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده 
است این واکسن برای عموم الزم نیست و 
تنها کسانی که از فرد مبتال مراقبت می کنند 

می توانند این واکسن را تزریق کنند.«
مسیح  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 
دانشوری تصریح کرد: »طبق اعالم سازمان 
جهانی بهداشت عمده مبتالیان به این بیماری 
مختلف  مردان  با  که  هستند  مردانی  بیشتر 

رابطه جنسی داشته اند.«

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز سه شنبه 
کووید1۹  جدید  بیمار   2۳4 چهارشنبه  تا 
شناسایی شدند و متاسفانه ۳ نفر نیز جان 

خود را از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز سه شنبه تا چهارشنبه 
11 خردادماه 1401 و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 2۳4 بیمار جدید مبتال به 
کووید1۹ در کشور شناسایی و 4۳ نفر از 

آنها بستری شدند.
به ۷  در کشور  کووید1۹  بیماران  مجموع 

میلیون و 2۳2 هزار و 2۶۸ نفر رسید.
متاسفانه ۳ بیمار کووید1۹ جان خود را از 

این  باختگان  دادند و مجموع جان  دست 
بیماری به 141 هزار و ۳1۸ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و 51 هزار و 24 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
به کووید1۹ در  مبتال  بیماران  از  نفر   511
بیمارستان ها  ویژه  مراقبت های  بخش های 

تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون 52 میلیون و 2۶۹ هزار و 202 آزمایش 
تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 0 شهرستان در وضعیت قرمز، 0 
شهرستان در وضعیت نارنجی، 25۳ شهرستان 

در وضعیت زرد و 1۹5 شهرستان در وضعیت 
آبی قرار دارند.

تا کنون ۶4 میلیون و 545 هزار و 20۹ نفر 
دوز اول، 5۷ میلیون و ۸۶0 هزار و ۳۷۹ نفر 
دوز دوم و 2۷ میلیون و 552 هزار و 1۶۳ 
نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را در کشور 

تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
14۹ میلیون و ۹5۷ هزار و ۷51 دوز رسید.

از روز سه شنبه تا چهارشنبه 2۹ هزار و 40۶ 
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۳ فوتی و شناسایی ۲۳۴ بیمار جدید کرونا در کشور

رئیس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: رئیس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: 

قدرت انتقال بیماری آبله میمون مثل کرونا نیست
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با  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  مدیرعامل 
اشاره به اینکه براساس آمارهای موجود سه 
هزار نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی در 
تا ۷   ۶ سال فوت می کنند، گفت: »حدود 
ارزشمند  انسانی  اهدای  قابل  عضو  هزار 
که نمی شود قیمت برای آن گذاشت، زیر 

خاک می رود.«
در  زاده  نجفی  کتایون  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایرنا افزود: »با وجود پیشرفت 
فراوانی که در زمینه اهدای عضو و پیوند 
در کشور داشتیم هنوز روزانه ۷ تا 10 نفر 
کشور  در  پیوندی  عضو  نرسیدن  دلیل  به 
۳ ساعتی که  یا   2 یعنی هر  فوت می کنند 
می گذرد یک نفر با زجر فراوان جان خود 

را از دست می دهد.«
نجفی زاده اظهار داشت: »فوت ۷ تا 10 نفر 
در روز یعنی در ۳۶5 روز سال؛ سه هزار 
نفر در لیست انتظار به دلیل نرسیدن عضو 
 2 حدود  دیگر  طرفی  از  و  می کنند  فوت 
مغزی  مرگ  هزار  چهار  تا    500 و  هزار 
هرکدام  افراد  این  که  داریم  اهدا  مناسب 

هشت عضو قابل اهدا دارند.«
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان افزود: 
»از این هشت عضو وقتی خانواده ها برای 
اهدای عضو دیر رضایت می دهند، به دلیل 
سموم مغزی تعدادی از اعضا از کار می افتد 
و اگر سه عضو قابل اهدا هم داشته باشند 
اهدا  را  خود  عضو  آنها  از  نفر  هزار  یک 
می کنند در صورتی که 2 هزار نفر اهدای 
نفر  هزار   2 این  برای  یعنی  ندارند،  عضو 
نظر  در  را  آنها  اهدای  قابل  اگر سه عضو 
بگیریم حدود ۶ تا ۷ هزار عضو قابل اهدای 
برای  قیمت  نمی شود  که  ارزشمند  انسانی 

آن گذاشت، زیر خاک می رود.«
وی تصریح کرد: »اگرچه ۶ تا ۷ هزار عضو 
قابل اهدا زیر خاک می رود، از طرفی دیگر 
جان  عضو  نرسیدن  دلیل  به  نفر  هزار  سه 
خود را از دست می دهند حتی اگر نیمی از 
افرادی که مرگ مغزی می شوند و حاضر 
به اهدای عضو نیستند، برای افراد نیازمند 
مرگ  واقع  در  باشند،  داشته  عضو  اهدای 
پایینی  رقم  هم  ما  انتظار  لیست  در  میر  و 

خواهد شد.«
وی اظهار داشت: »ایران امکان انجام انواع و 
اقسام پیوند عضو را در کشور دارد و بیماران 
نیازی نیست که از کشور خارج شوند که 
بسیاری از کشورها این امکان را ندارند.«

رتبه  آسیا  در  »ایران  داد:  ادامه  زاده  نجفی 
اول اهدای عضو از مرگ مغزی را دارد و 
این جای افتخار دارد، اهدای عضو از مرگ 
مغزی دستاورد انقالب اسالمی است برای 
اینکه حتی قبل از اینکه قانون تصویب شود 
سال 1۳۶۸ امام خمینی )ره( با فتوایی اهدای 
عضو از مرگ مغزی را مجاز دانستند و دو 
سال بعد از آن رهبر معظم انقالب اسالمی 
آن را تایید کرد و همین پیوند عضو و اعضا 

را در کشور آغاز کرد.«

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: 
»در سال 1۳۷2 اولین پیوند قلب و اولین 
قانون  هنوز  و  شد  انجام  ایران  کبد  پیوند 
تصویب نشده بود و در نهایت قانون پیوند 
عضو از سال 1۳۷۹ تصویب شد، یعنی 11 
سال پس از فتوای امام راحل، برای همین این 
موضوع را دستاورد انقالب اسالمی می دانم.«

وی تصریح کرد: »وقتی در دوران جنگ در 
در  دیالیز  تجهیزات  و  دستگاه ها  با  ارتباط 
لیست  در  بیماران  و  داشتیم  کمبود  کشور 
انتظار پیوند، جان خود را از دست می دادند؛ 
روی  به شدت  پیوند  به  ایران  متخصصان 
جایی  تا  واقع  در  کردند  سعی  و  آوردند 
را  پیوند  و  عضو  اهدای  دارد  امکان  که 
انتظار  لیست  در  بیماران  تا  دهند  افزایش 

پیوند فوت نکنند.«
وی با بیان اینکه برای اینکه از لیست انتظار 
کم و به تعداد افراد عالقه مند به اهدای عضو 
عزیزان آنها افزوده شود، به شدت نیازمند 
فرهنگ سازی در این زمینه هستیم، ادامه داد: 
فرهنگ  که حرف ضد  داریم  »درخواست 
برنامه ای  یک  در  اگر  نزنیم،  عضو  اهدای 
اعالم می کنیم که در ماه رمضان مکرر دیده 
شده است که فرد می گوید من مرگ مغزی 
بودم و دوباره زنده شده ام، این یعنی اینکه 
فردی که اعضای عزیز خودش را اهدا کرده 

است چه فکری می تواند داشته باشد.«
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان افزود: 
»شاید با خود تصور کند که کاش من هم 
اعضای عزیز خودم را اهدا نمی کردم و بچه ام 
زنده می شد که از سال 1۹۶4 که دانشگاه 
هاروارد تعریف مرگ مغزی را مطرح کرد 

به  که  نبوده  مغزی  مرگ  مورد  یک  حتی 
اشتباهی که مردم دارند  برگردد و  زندگی 

تفاوت مرگ مغزی و کما است.«
مغزی  مرگ  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 
سلول های مغزی تخریب و متالشی می شوند 
اینکه وقتی جمجمه مرگ مغزی باز  یعنی 
می شود چون خون رسانی قطع شده است 
شده  تبدیل  استخوانی  بسته  حفره  یک  به 
و مغز داخل آن گندیده شده است و یک 
هیچ  به  دارد،  وجود  متعفن  بی شکل  مایع 
عنوان فرد پس از مرگ مغزی برنمی گردد.«
کما  حالت  »در  کرد:  تصریح  نجفی زاده 
قرار  خودش  سرجای  مغزی  سلول های 
پایین  قندخون  نمی کند،  کار  فقط  اما  دارد 
می آید و زمانی که به فرد قند تزریق می شود 
فرد هوشیار می شود ممکن است یک روزی 
کارکرد سلول برگردد و شاید چند لحظه یا 

چندین سال این موضوع زمان بر باشد.«
ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  مدیرعامل 
عنوان  هیچ  به  مغزی  مرگ  »در  داد:  ادامه 
به همین  ندارد  فرد وجود  برگشت  امکان 
که همه رسانه ها  داریم  منظور درخواست 
به  غلط  اطالعات  که  خبری  ارگان های  و 
نهال  ریشه  به  تیشه  که  نشود  داده  مردم 
باید  و  می زند  کشور  عضو  اهدای  نوپای 
این تصور را داشت که اگر عزیز فردی که 
این اقدام را انجام داده است نیازمند پیوند 
جان  و  نرسد  وی  به  عضو  و  باشد  عضو 
حاضر  هیچوقت  بدهد  دست  از  را  خود 
چون  شد  نخواهد  خبری  چنین  انتشار  به 
زندگی عزیز وی وابسته به عضو انسانی از 

یک انسان به انسان دیگر است.«

همه  همکاری  با  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
ارگان های فرهنگ ساز و همه مسئوالن کاری 
کشور  در  عضو  اهدای  فرهنگ  که  کنیم 
توفیق  این  خدا  کسی  اگر  و  شود  نهادینه 
را نصیب وی کرد که با مرگ مغزی از دنیا 
برود چون یک درصد مرگ ها مرگ مغزی 
می شود، اعضای بدن وی به دیگران اهدا شود.
نجفی زاده با بیان اینکه وقتی فردی دچار 
عضو  اهدای  فرصت  می شود  قلبی  ایست 
ندارد اما با مرگ مغزی فرصت انجام کار 
در  بیاییم  »باید  داشت:  اظهار  دارد،  خیر 
خانواده ها صحبت کنیم و نظر خودمان را 
اعالم کنیم که اگر مرگ مغزی شدیم با ما 
چکار کنند چون اگر خانواده ها ندانند 4۸ 
اما  می کند  اعالم  را  خود  رضایت  درصد 
داشته  عضو  اهدای  درباره  اطالعاتی  اگر 
باشد 100 درصد رضایت خواهند داشت.«

وی تصریح کرد: »باید با خانواده ها صحبت 
شود که اگر ما به دلیل مرگ مغزی فوت 
به  را  خود  ارزشمند  اعضای  نباید  کردیم 
بیمارانی  که  حالی  در  ببریم  خاک  زیر 
اعضا  همین  نرسیدن  دلیل  به  که  هستند 
دست  به  دست  ما  همه  و  می کنند  فوت 
هم دهیم و فرهنگ سازی کنیم تا به روزی 
در  پیوندی  نیازمند  بیمار  هیچ  که  برسیم 
نرسیدن عضو  دلیل  به  پیوند  انتظار  لیست 
فوت نکند و امیدواریم هیچ کس مرگ مغزی 
نشود اما مرگ حق است و اگر کسی خدا 
این توفیق را به وی داد که به طریق مرگ 
مغزی از دنیا برود اعضای ارزشمندش را 

با خود زیر خاک نبرد.«

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان مطرح کردمدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان مطرح کرد

فوت سه هزار نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی
۶هزارعضوقابلاهداخاکمیشود



وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
پیامی به اجالس مدیران حراست های تابعه 
این وزارتخانه که در مشهد درحال برگزاری 
است، گفت: »از حراست ها انتظار می رود با 
دانشگاه  درون  مناسبات  و  تحوالت  رصد 
در عرصه های مختلف، از بروز نارسایی های 

عملکردی پیشگیری کنند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن پیام بهرام 

عین اللهی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دستاوردهای  و  اسالمی  انقالب  از  دفاع 
که  است  غیورمردانی  وظیفه  آن  درخشان 
در  راسخ  اعتقاد  و  اخالص  با  روز  شبانه 
از  صیانت  حراست،  کسوت  در  تا  تالشند 
دارایی های مادی و معنوی ایران اسالمی را 

عهده دار باشند.
حراست، پشتوانه استوار سالمت جامعه اداری 
است که برای نیل به آن خود می باید از پذیرفتن 
وظیفه خطیر  این  انجام  باشد.  مبرا  رنگ ها 
عالوه بر نیاز به روحیه انقالبی و جهادی، 
اشراف اطالعاتی بر امور جاری و ایجاد هم 
افزایی میان مدیران دانشگاه ها را طلب می کند.

حراست مشاور امین و چشم بینای مدیران 
است و الزم است ملجا و پناه مردم، جامعه 
دانشگاهی و کارکنان باشد.حراست موجب 
واهمه متخلفان و مایه امید عالقه مندان به 

نظام اسالمی است.
از حراست ها انتظار می رود با رصد تحوالت 
عرصه های  در  دانشگاه  درون  مناسبات  و 
عملکردی   نارسایی های  بروز  از  مختلف، 

پیشگیری کنند.
 افزون بر این، محور قرار گرفتن رهنمودهای 
مقام معظم رهبری و رویکرد دولت مردمی 
حضرت آیت اهلل رئیسی در خصوص پیشگیری 
و مقابله با هرگونه فساد مالی و اداری، باید 
در اولویت برنامه های حراست ها قرار گیرد.

اینجانب ضمن عرض تبریک آغاز دهه کرامت 
و سالروز والدت با سعادت حضرت معصومه 
)س( بابت تمامی زحمات بی شائبه خانواده 
و  درمان  بهداشت  وزارت  حراست  بزرگ 
آموزش پزشکی از شما عزیزان قدردانی و 
توفیقات  متعال  خداوند  از  و  نموده  تشکر 

روزافزونتان را خواستارم.
دکتر بهرام عین اللهی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پیام وزیر بهداشت به اجالس مدیران حراست های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 

حراست مشاور امین و چشم بینای مدیران است
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رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل 
احمر ضمن تشریح اقدامات انجام شده در زمینه 
معاینات زائران حج امسال، تامین دارو و تجهیزات 
پزشکی، بررسی واکسیناسیون کرونا در حجاج و...، 
در عین حال از آغاز واکسیناسیون علیه مننژیت و 

فلج اطفال برای حجاج خبر داد.
به گزارش سپید، علی مرعشی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره آخرین وضعیت معاینات حجاج 
برای حج 1401 گفت: »در حال حاضر معاینات 
حجاج تقریبا در همه استان ها تمام شده است و در 
مراحل انتهایی کار به سر می برد. البته از ۳۸ هزار 
زائر، هنوز ثبت اطالعات 2000 زائر انجام نشده 
است، اما همه حجاج از سوی پزشکان معاینه کننده، 
معاینه شده اند و تنها اطالعات پزشکی 2000 نفر 
وارد پرونده شان نشده که در حال انجام است.«

وی افزود: »از این تعداد حجاجی که معاینه شدند، 
تقریبا بیشترین بیماری هایی که دیده شده، بیشترین 
مورد بیماری فشار خون است و بعد از آن هم 

بیماری دیابت بوده است.«
اعزام حجاج  در  محدودیت ها  درباره  مرعشی 
بیمار گفت: »در بین حجاجی که معاینه شده اند، 
تاکنون 15۹ نفر از سوی پزشکان معاینه کننده رد 
استطاعت جسمی شده اند. روند کار هم به این 
صورت است که بعد از اینکه برخی حجاج از 
سوی پزشک استطاعت جسمی شان رد می شود، 
وضعیت شان در کمیسیونی با حضور متخصصین 

رشته های مختلف که سابقه طوالنی در بحث 
حج دارند، مطرح شده و مجددا زائر از سوی 
این کمیسیون معاینه و ویزیت می شود. این 15۹ 
نفر روز چهارشنبه در کمیسیونی که در تهران 
تشکیل می شود، مجددا معاینه و ویزیت می شوند و 
برایشان تصمیم گیری می شود که یا کال استطاعت 
جسمی شان برای حضور در حج رد می شود یا 

تایید می شود.«
وی درباره وضعیت تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
در حج امسال گفت: »ما با عربستان در این زمینه 
مکاتبه کردیم و لیست دارویی مان را برای سازمان 
غذا و داروی عربستان و شرکت های دارویی شان 
ارسال کردیم تا قیمت هایشان را احصاء کنیم. 
البته در کشور خرید دارو به صورت کامل انجام 
شده و بسته بندی آن ها در حال انجام است که 
آماده ارسال به عربستان است. حال منتظریم که 
عربستان اعالم کند که محموله های دارویی طبق 

چه پروتکلی ارسال شوند.«
مرعشی با بیان اینکه برآورد میزان دارو بر اساس 
40 هزار زائر و برای یک ماه بوده است، گفت: 
عین  در  و  فصل  نیاز  مورد  داروهای  »عمدتا 
سرماخوردگی،  داروهای  آنتی بیوتیک ها،  حال 
گرمازدگی و... وجود دارد. ما حوزه تامین دارو 
را برای حج به این صورت دیدیم که اگر محموله 
یا دارویی با مشکل مواجه شد، بتوانیم از عربستان 
تامین کنیم. به این معنا که اگر فرآیند و پروسه 

ارسال دارو و تجهیزات طوالنی شود، به گونه ای 
که نتوانیم آن ها را قبل از اعزام حجاج ارسال 
کنیم، داروها و تجهیزات مورد نیاز را از همان 

جا خریداری می کنیم.«
مرعشی تاکید کرد: »بنابراین ما دارو و تجهیزات 
انتقال  اکنون بحث  تامین کردیم.  را  نیاز  مورد 
آن ها به عربستان و نشستن شان در درمانگاه های 
ما مطرح است که پیگیر هستیم. در عین حال در 
مدینه دو درمانگاه شبانه روزی داریم و در مکه 
هم سه درمانگاه داریم. همچنین مجموع کادر 

پزشکی ما 2۸0 نفر است.«
وی از آغاز واکسیناسیون حجاج علیه مننژیت از 
روز سه شنبه خبر داد و گفت: »واکسن مننژیت به 
طور کامل تامین شده است. واکسیناسیون مننژیت 
برای حجاج از روز دوشنبه نهم خرداد ماه در 2۳ 
استان آغاز شده است و از چهارشنبه یا پنج شنبه 
همین هفته هم واکسیناسیون مننژیت در هشت 

استان باقی مانده، آغاز می شود.«
کرونا هم گفت:  واکسیناسیون  درباره  مرعشی 
»حجاج از نظر تزریق واکسن کرونا هم بررسی 
شدند و وزارت بهداشت هم در زمینه تزریق واکسن 
کرونا برای حجاجی که کمبود دوز واکسن را دارند، 
اقدام کرده است. عمده حجاج مشکلی در زمینه 
واکسیناسیون کرونا ندارند. واکسن های سینوفارم، 
اسپوتنیک و آسترازنکا در سبد واکسن های مورد 
تایید عربستان وجود داشته و کسانی هم که واکسنی 

جز این موارد تزریق کرده اند، یک یا دو دوز از 
واکسن سینوفارم را تزریق می کنند.«

رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل 
احمر درباره تزریق واکسن فلج اطفال برای حجاج 
نیز که از سوی وزارت بهداشت بر ضرورت آن 
تاکید شده بود، گفت: »واکسن فلج اطفال هم برای 
حجاج از روز شنبه هشتم خرداد ماه از سوی مراکز 
بهداشتی وزارت بهداشت در سراسر کشور تامین 
شده و برای تزریق در اختیار حجاج قرار می گیرد. 
بسیاری از حجاج مراجعه کرده و واکسیناسیون 
علیه فلج اطفال انجام شده است و مابقی هم 
طی زمان باقی مانده تا پروازشان انجام می شود.«

مرعشی با بیان اینکه محدودیت سنی برای اعزام 
حجاج باالی ۶5 سال بوده و حجاح باالی ۶5 
سال اعزام نمی شوند، گفت: »شرط سنی عربستان 

تا ۶5 سال بوده است.«
وی گفت: »طبق برنامه ای که سازمان حج و زیارت 
گذاشته است، اولین اعزام ها 2۳ خرداد ماه خواهد 
بود. البته تیم پزشکی قبل از اعزام حجاج، به عربستان 
اعزام می شوند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، بنا 
شده که تیم پزشکی 1۸ خرداد ماه اعزام شوند.«

گفتنی است که باتوجه به نگرانی از افزایش گردش 
ویروس فلج اطفال در برخی کشورها، وزارت 
واکسیناسیون  ضرورت  بر  کشورمان  بهداشت 

حجاج علیه این بیماری تاکید کرده است.

رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر اعالم کردرییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر اعالم کرد

آغاز واکسیناسیون حجاج علیه »مننژیت« و »فلج اطفال«
شروع اعزام ها از ۲۳ خرداد
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عضو کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه 
موج  سیگنال ها،  اولین  مشاهده  محض  به 
جدید کرونا اعالم می شود، گفت: »بر اساس 
ارزیابی آخرین گزارش ها، هنوز سیگنالی از 
افزایش موارد کرونا و موج جدیدی از این 
سازمان  شرقی  مدیترانه  منطقه  در  بیماری 

جهانی بهداشت نداریم.«
در  یونسیان  مسعود  سپید،  گزارش  به 
»همچنان  داشت:  اظهار  وبدا  با  گفت وگو 
باید شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنیم 
چراکه در مناطقی از سازمان جهانی بهداشت 
مانند آمریکا، غرب اقیانوس آرام و آفریقا، 
مواردی از افزایش نسبتا قابل مالحظه کرونا 
داریم که شاید در این کشورها، موج جدیدی 

از کرونا در راه باشد.«
وی افزود: »اگرچه هنوز واریانت غالب در 
اما  است  اومیکرون  ایران،  و  اکثر کشورها 
زیرسویه هایی در آفریقای جنوبی تحت عنوان 
در  است.  شده  شناسایی   BA5 و   BA4
کشورهایی که زیرسویه قبلی آنها، BA1 بوده 
می تواند موجب افزایش موارد کرونا باشد اما 
در کشور ما بر اساس گزارش های دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و انستیتو 
پاستور ایران، زیرسویه غالب، BA2 بوده و 
بنظر می رسد کشورهایی که با این زیرسویه 
درگیر بوده اند در برابر زیرسویه های جدید، 

مقاومت خوبی نشان داده اند.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
»خوشبختانه حجم  کرد:  خاطرنشان  تهران 

باالی واکسیناسیون در کشور ما و البته نسبت 
باالی ابتال به کرونا، مصونیت خوبی را برای 
کشور ما ایجاد کرده بنابراین هیچ سیگنالی از 
موج جدید کرونا در آینده نزدیک در ایران 
اواخر  مانند  دورتر  آینده  مورد  در  نداریم. 
تابستان یا پاییز، نمی توان پیشگویی کرد و 

بر اساس آن، تصمیمات مدیریتی گرفت.«
یونسیان تاکید کرد: »در این شرایط باید همه 
گوش به زنگ باشند و به محض مشاهده 
موارد  افزایش  از  اولین سیگنال های جدی 
کرونا در کشور، باید تصمیمات الزم را بدون 
معطلی گرفت اما پیشگویی کردن از امروز 
در مورد موج های بعدی در اواخر تابستان 

یا فصل پاییز، کار صحیحی نیست.«
با اشاره  عضو کمیته علمی کشوری کرونا 
به لزوم راه اندازی کلینیک های پساکرونا در 
کشور و طرح این مساله در جلسات ماه های 
گذشته کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد: 
»گفته می شود که حداقل حدود 10 تا ۳0 
درصد از بیماران مبتال به کرونا ممکن است 
دچار کووید دراز مدت شوند بنابراین جدا از 
اینکه کرونا کنترل شود یا خیر باید به کووید 

درازمدت توجه کنیم.«
جلسه  در  جمهور  »رییس  افزود:  یونسیان 
این هفته ستاد ملی مقابله با کرونا بر دوران 
پساکرونا تاکید داشت. بنابراین باید خودمان 
را برای مدیریت عوارض کووید دراز مدت 
در دوران پساکرونا آماده کنیم و تا زمانی که 
کووید1۹ کنترل می شود، باید دستورالعمل ها 

را تغییر داده و به روزرسانی کنیم چراکه تا 
ابد نمی توان محدودیت ایجاد کرد.«

وی تصریح کرد: »باید در مقابله با کرونا، 
تا زمانی که  انعطاف پذیری داشته باشیم و 
کووید1۹ در کنترل است، مردم باید به زندگی 

عادی خود و تامین معیشت و اقتصاد خانواده 
بپردازند اما به محض مشاهده سیگنال جدیدی 
از بیماری مبنی بر احتمال ایجاد موج کرونا، 
الزم است که محدودیت ها را تدریجی اعمال 

کنیم.«

یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری کرونا:یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری کرونا:

همچنان باید شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنیم

گفت:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
مصوبه  بهداشت  وزارت  شنیده ها  »براساس 
خصوص  در  فرهنگی  انقالب  شورای عالی 
اجرا  کنون  تا  را  پزشکی  ظرفیت  افزایش 
در  آن  اجرای  برای  نیز  نیتی  و  است  نکرده 

آینده ندارد.«
به گزارش سپید، عباس گودرزی درباره آخرین 
وضعیت مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در 
گفت وگو با فارس گفت: »سه ماه از اتمام مهلت 
قانونی وزارت بهداشت برای تدوین و تصویب 
آیین نامه اجرایی ماده  واحده افزایش ظرفیت 
پذیرش پزشکی گذشته است ولی هنوز اقدامی 
در این خصوص صورت نگرفته است. چگونه 
می توان از وزارت بهداشتی که تدوین چند 
صفحه آیین نامه را ۳ ماه به تأخیر می اندازد 
انتظار داشت این مصوبه را به درستی اجرا کند؟«
گودرزی ادامه داد: »براساس شنیده ها وزارت 
بهداشت مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 

در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی را تا کنون 
اجرا نکرده است و نیتی نیز برای اجرای آن 

در آینده ندارد.«
همچنین  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
افزود: »وزارت بهداشت در حوزه دندانپزشکی 
و پزشک متخصص نیز طرحی را ارائه نموده 
است که کاماًل در جهت عمل نکردن به مصوبه 

شورای عالی انقالب فرهنگی است.«
وزارت  طرح  از  انتقاد  ضمن  گودرزی 
دندانپزشکی  ظرفیت  افزایش  برای  بهداشت 
گفت: »مسئولین وزارت بهداشت از یک سو 
به وضعیت اسف بار سالمت دهان و دندان در 
بزرگساالن اشاره می کنند و از طرف دیگر با 
تعداد دندانپزشک مخالفت می کنند.  افزایش 
با حرکت سریع  این موضوع هم زمان است 
جمعیت ایران به سالمندی که طبیعتًا مشکالت 
حوزه دهان و دندان را چندبرابر خواهد کرد.«
با  انتها  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در 

نیاز شدید مردم در حوزه سالمت  به  اشاره 
دهان و دندان به دندانپزشک گفت: »الزم است 
تا شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبه خود 
را هرچه سریع تر تکمیل کند و اجازه تداوم 
انحصار در این حوزه را ندهد، همچنین باید 

دانست که نمایندگان مجلس از هرگونه حرکت 
اصالحی به نفع مردم حمایت خواهند کرد اما 
اگر الزم باشد طرح افزایش ظرفیت دندانپزشکی 

در مجلس پیگیری خواهد شد.«

گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

طرح افزایش ظرفیت دندانپزشکی در مجلس پیگیری می شود
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سازمان جهانی بهداشت روز سه شنبه هشدار داد 
که احتمال انتقال بیشتر بیماری آبله میمونی در 
اروپا و مناطق دیگر در تابستان امسال زیاد است.
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت در 
بیانیه ای اعالم کرد که منطقه اروپایی آن تاکنون 
کانون بزرگ ترین و گسترده ترین مورد شیوع 
آبله میمونی بوده که به لحاظ جغرافیایی در 
خارج از مناطق بومِی غرب و مرکز آفریقا 

گزارش شده  است.
دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت نگران 

است که لغو اخیر محدودیت های همه گیری 
کووید۱۹ در سفرها و رویدادهای بین المللی 
می تواند به عنوان یک کاتالیزور برای انتقال 

سریع این بیماری عمل کند.
در  بهداشت  منطقه ای سازمان جهانی  مدیر 
اروپا در این زمینه گفت: »طی ماه های آینده، 
برگزاری بسیاری از جشنواره ها و تجمعات 
برنامه ریزی شده، زمینه های بیشتری را برای 

انتقال بیشتر این بیماری فراهم می کنند.«
وی همچنین افزود: »پتانسیل انتقال بیشتر این 

بیماری در اروپا و مناطق دیگر در تابستان 
زیاد است.«

وی خواستار تقویت »همکاری بین کشوری 
و مکانیسم های به اشتراک گذاری اطالعات، 
نظارت بیشتر و ارتباطات اجتماعی« شد تا از 
»تقویت اطالعات نادرست به صورت آنالین و 
از طریق منابع دیگر که منجر به پیامدهای منفی 

بهداشت عمومی می شود« جلوگیری شود.
همچنین روز سه شنبه، آژانس امنیت بهداشت 
انگلیس )UKHSA( نیز اعالم کرد که این 

کشور از تاریخ هفتم ماه گذشته میالدی )مه( 
۱۹۰ مورد تایید شده ابتال به آبله میمونی را 

ثبت کرده است.
امنیت  آژانس  گفته  به  شینهوا،  گزارش  به 
برای  بیماری  این  خطر  انگلیس،  بهداشت 
جمعیت این کشور کم است اما این آژانس 
هرگونه  بروز  به  نسبت  می خواهد  مردم  از 
بثورات یا ضایعات جدیدی مانند لکه، زخم 
از بدنشان ظاهر  یا تاول که در هر قسمت 

می شود، هوشیار باشند.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد
احتمال افزایش موارد ابتال به آبله میمونی در تابستان

شماره 22۱5 ۱2 خرداد ۱4۰۱

آمریکا و برزیل، صدرنشین جدول فوتی های کرونا در جهانآمریکا و برزیل، صدرنشین جدول فوتی های کرونا در جهان
کرونا  همه گیری  از  شده  به روز  آمار  بنابر 
این  به  مبتالیان  تاکنون مجموع  )کووید-۱۹(، 
بیماری در جهان به 5۳2 میلیون و ۸24 هزار و 
۸25 نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۳۱۳ هزار و 
۷4۰ نفر نیز بر اثر عفونت کووید تأیید شده است.
به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها در 
»جدول جهانی پاندمی کرونا«، آمریکا با بیش از 
۸5.۹ میلیون مبتال و بیش از یک میلیون قربانی 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با این 
بیماری قرار دارد و هند نیز با آمار بیش از 4۳.۱ 
میلیون مبتال، پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی 

جای گرفته است.
همچنین آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل هم از 
۳۱ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین 
کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از ۶۶۶ هزار جانباخته پس 
از ایاالت متحده، دومین رکورددار تعداد قربانیان 
کووید۱۹ در جهان محسوب می شود و پس از 
آن هند با بیش از 524 هزار قربانی، سومین کشور 

به لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی 
در این فهرست جهانی است.

در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از 2۹.5 میلیون 
مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در قاره سبز و 
چهارمین کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی 
در جهان است. همچنین روسیه با گذشتن از آمار 
۳۷۹ هزار قربانی، هم اکنون باالترین رقم مرگ و 
میر کرونایی را در بین کشورهای این منطقه دارد 
و در جهان نیز چهارمین کشور با باالترین نرخ 

فوتی های این بیماری است.
بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 
»ورلداُمتر«، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در 
۱۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز چهارشنبه 

به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 2۳2 هزار 
و ۳4 مورد ابتال و ۱4۱ هزار و ۳۱5 مورد فوت 
ناشی از بیماری کووید-۱۹ در حال حاضر در 
رتبه ۱۷ در بین کشورهای دارای بیشترین آمار 

مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، هند و 
برزیل، تاکنون در فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه، 
کره جنوبی، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، ویتنام، آرژانتین، 
ژاپن، هلند، استرالیا، ایران، کلمبیا، اندونزی، لهستان، 
مکزیک، اوکراین، مالزی، تایلند، اتریش، بلژیک، 
جنوبی،  آفریقای  پرتغال،  صهیونیستی،  رژیم 

جمهوری چک، کانادا، کره شمالی، شیلی، فیلیپین، 
سوئیس، پرو و یونان نیز بیش از سه میلیون مبتال 

ثبت شده  است.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که 
تاکنون در 22۸ کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 

قربانی می گیرد.

زمانیکه برای مدت طوالنی تحت استرس و 
اضطراب قرار گرفته باشیم، سیستم عصبی 
احساس ترس و تحت فشار بودن دارد که 
این شرایط باعث تشدید بی قراری می شود.
به گزارش سپید، در شرایطی که بدن برای 
احساسات  و  فشار  تحت  طوالنی  مدت 
ناخوشایند باشد، به وضعیتی تحت عنوان 
»حالت بقا« می رسد که این بیشتر منجر به 
احساس خستگی در تمامی اوقات می شود. 
از  کند  احساس  عصبی  سیستم  هنگامیکه 
حالت تعادل خارج شده است، احتمال بروز 

بیماری های مرموز، مزمن و روانی نیز بیشتر 
می شود. اما چگونه می توان این شرایط را 
متعادل ساخت؟ چگونه می توان روند بهبودی 

سیستم عصبی را آغاز کرد؟
به  ادامه  در  تایمز«  »هندوستان  روزنامه 
روش هایی که به بهبود سیستم عصبی کمک 

می کند، اشاره کرده است:
افزایش سطح ویتامین B: ویتامین B6 ،B1و 
B12 به ایجاد انتقال دهنده های عصبی مانند 
استیل کولین، سروتونین و نوراپی نفرین کمک 
می کند. این انتقال دهنده های عصبی نقش 

اساسی در تنظیم سیستم عصبی و عملکرد 
صحیح آن دارند.

قرار گرفتن در معرض سرما: آستانه تحمل 
یابد. می توان یک ظرف  افزایش  باید  بدن 
بزرگ پر از آب یخ برداشت و دست خود 
را در آن قرار داد. همانطور که بدن در حال 
آرام شدن است، باید به آن اجازه داد این 
احساسات را درک کند. این کار به باال بردن 

آستانه تحمل بدن کمک می کند.
در  گرفتن  قرار  صبحگاهی:  خورشید  نور 
معرض نور خورشید صبحگاهی نقش کلیدی 

در تعادل مجدد ساعت زیستی دارد. همچنین 
به خواب خوب شبانه کمک می کند چرا که 
خواب، نقش بسیار مهمی در ترمیم و بهبود 

سیستم عصبی دارد.
نیاز به وجود  بر  حد و مرزها: کارشناسان 
مرزها در روابط تاکید دارند. در مورد تنظیم 
و متعادل ساختن سیستم عصبی، اینطور گفته 
میشود که باید همیشه مرزهای خاصی وجود 
برای کلمات و  باید  باشد. همچنین  داشته 
موقعیت ها که باعث می شوند مجدد به حالت 

بقا بازگردیم، حد و مرزهایی قرار داد.ایسنا

روش هایی برای بهبود سیستم عصبی



یکی از عمده طرح هایی که برای حل مشکل 
کمبود پزشک در مناطق محروم مطرح می شود، 
بحث بومی گزینی است. در این بین، بومی گزینی 
با جذب دستیاران رتبه های باالتر نیز مطرح 
زیادی  نظرهای  تبادل  با  بحث  این  که  شده 
و  عملی  موانع  همچنین  است.  شده  مواجه 
طرح  این  تحقق  مسیر  در  هم  متعددی  فنی 

وجود دارد.
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده بان 
شفافیت و عدالت هم با بیان اینکه بومی گزینی 
دستیاران تخصصی اقدامی مثبت است که البته 
باید مقدمات قانونی اش مهیا باشد گفت: »برای 
ارتقای نظام سالمت، افزایش ظرفیت پذیرش ها 
باید به سمت مناطق محروم برود و معتقدم 
حسن این موضوع بیشتر از معایب آن است. 
تا چند سال قبل در مرکز استان لرستان تنها 
یک فوق تخصص ریه وجود داشت و اخیرا 
یک نفر دیگر اضافه شده است. این دو فوق 
تخصص باید جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیون 
نفر را پوشش دهند، در صورتی که با افزایش 
ظرفیت پزشکی و بومی گزینی دستیاران، تعداد 
خواهد  بیشتر  محروم  مناطق  در  متخصصان 
و  قانون  زدن  دور  امکان  که  به شرطی  شد، 
برگشت به مناطق برخوردار برای افراد خاص 

مسدود شود.« 
به مناطق  امتیاز  با  افزود: »دستیارانی که  وی 
مدرک  پزشکان،  همه  مانند  می روند  محروم 
پزشکی عمومی را دریافت کرده اند. تحصیل 
دستیاران با رتبه باالتر در مناطق محروم به معنای 
کم سوادی ایشان نیست. پزشک عمومی ما با 

رتبه خوب آزمون سراسری در دانشگاه های 
معتبر ما تحصیل کرده است و نمی توان به دلیل 
باال بودن رتبه آزمون دستیاری، اعالم کرد که 
این فرد بی سواد است. اینکه فکر کنیم چنین 
پزشکی نباید در مناطق محروم حاضر شود و 
صالحیت پزشک بودن خود را از دست داده 
است، این اصال برداشت درستی از رتبه آزمون 

دستیاری نیست.«
امرایی اضافه کرد: »در کنکور سراسری هم قانون 
تعهد وجود دارد. همچنین برخی از افرادی که 
با رتبه باالتر توانایی تحصیل در دانشگاه های 
تهران و شهرهای بزرگ را ندارند، با این قانون 
با رتبه باالتر در سایر مناطق تحصیل می کنند 

که این اقدام نیز پسندیده است.«

آیا افزایش ظرفیت، مشکل کمبود 
پزشک را حل می کند؟

دیده بان  آموزش  کمیسیون  عضو  همچنین 
شفافیت و عدالت معتقد است: »وقتی تعداد 
پزشکان کم است و تعداد بیمار زیاد است، در 
صورت تخلف یا قصور احتمالی پزشک، توانایی 
اگر تعداد پزشک  اما  با وی نیست،  برخورد 
زیاد شود و رقابت ایجاد شود تعداد تخلفات 
نیز کمتر خواهد شد و محیط رقابتی به شرط 
تخصص الزم، همیشه به سود جامعه خواهد 
بود. موافق برداشتن سقف ظرفیت نیستم، اما 
دستیاران  گزینی  بومی  و  ظرفیت  افزایش  با 

موافق هستم.«
البته بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی با نظر 
امرایی مخالف هستند و معتقدند که افزایش 

در  پزشک  کمبود  مشکل  نمی تواند  ظرفیت 
مناطق محروم را حل کند. 

به طور مثال، محمد حسین اسدی، متخصص 
افزایش  مبحث  به  گریزی  با  نیز  رادیولوژی 
با هدف  پزشکی  دانشجوی  پذیرش  ظرفیت 
اشاره  محروم  مناطق  در  پزشک  کمبود  رفع 
کرد و گفت: »مشکل اصلی در نبود امکانات و 
زیرساخت های الزم برای ماندگاری همکاران 
در مناطق محروم است، نه این که پزشک به 
تعداد کافی نداشته باشیم. تعداد پزشکان کافی 
است، اما اقدامی به منظور جذب آن ها انجام 
به  خطرناک  و  نامناسب  دسترسی  نمی شود. 
جاده ها، نبود امکانات رفاهی مانند مهد کودک 
و مدرسه و ... قطعی مکرر آب و گاز، نبود 
تجهیزات و امکانات اولیه در مراکز درمانی، 
کسورات باال و دریافتی بسیار پایین از جمله 
موانعی است که موجب شده متخصصان تمایلی 

به حضور در مناطق محروم نداشته باشند.«

جای خالی توزیع عادالنه کادر 
درمانی

اگرچه در طی چند سال اخیر، برخی اقدامات 
برای توزیع عادالنه کادر درمانی در نقاط مختلف 
توزیع  با  هنوز  اما  است،  شده  انجام  کشور 
نیروهای متخصص و فوق تخصص  عادالنه 
در سراسر کشور فاصله داریم. همچنان عمده 
پزشکان بخصوص پزشکان متخصص و فوق 
تخصص در تهران و کالنشهرها حضور دارند 
شاهد  کشور  محروم  استان های  اغلب  در  و 
گاهی  مشکل  این  حتی  هستیم.  نیرو  کمبود 

به حدی حاد می شود که در برخی رشته های 
فوق تخصصی، بیمار را از یک استان محروم 

به استان دیگر ارجاع می دهند. 
کمبود متخصص و فوق تخصص در استان های 
محروم موجب شده است که پرداختی از جیب 
بیماران در این مناطق محروم افزایش پیدا کند. 
در برخی موارد نیز به دلیل در دسترس نبودن 
خدمات فوق تخصصی، امکان دارد که بیمار 

کال قید ادامه فرآیند درمان را بزند.
در شرایطی که در اسناد باالدستی نظام سالمت 
بر توزیع عدالت در سالمت تاکید شده است، 
اما شواهد و آمارها نشان می دهد که در حوزه 
توزیع کادر درمان و زیرساخت های بهداشتی 
در همه مناطق کشور، این عدالت چندان به 

چشم نمی خورد.
متمرکز شدن پزشکان متخصص و فوق تخصص 
در شهرهای پرجمعیت در بلندمدت ممکن است 

 چالش های بومی گزینی با جذب رتبه های باالتر دستیاری
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت: تحصیل دستیاران 

با رتبه باالتر در مناطق محروم به معنای کم سوادی آنها نیست
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مناطق محروم  به  امتیاز  با  امرایی: دستیارانی که 

می روند مانند همه پزشکان، مدرک پزشکی عمومی 

را دریافت کرده اند. تحصیل دستیاران با رتبه باالتر 

در مناطق محروم به معنای کم سوادی ایشان نیست. 

پزشک عمومی ما با رتبه خوب آزمون سراسری در 

دانشگاه های معتبر ما تحصیل کرده است و نمی توان 

به دلیل باال بودن رتبه آزمون دستیاری، اعالم کرد که 

این فرد بی سواد است. اینکه فکر کنیم چنین پزشکی 

نباید در مناطق محروم حاضر شود و صالحیت پزشک 

بودن خود را از دست داده است، این اصال برداشت 

درستی از رتبه آزمون دستیاری نیست



دامن  نیز  به کالنشهرها  مهاجرت  افزایش  به 
بزند. از سوی دیگر، برخی پزشکان نیز تاکید 
امکانات  محروم،  مناطق  برخی  در  که  دارند 
رفاهی در اختیار پزشک قرار داده نمی شود. 
همین توسعه نیافتگی برخی مناطق به یک دافعه 
بزرگ برای ارائه خدمات فوق تخصصی در 

مناطق محروم، بدل شده است.

موانع بومی گزینی در مناطق محروم
بسیاری از پزشکان متخصص، تمایلی به فعالیت 
در مناطق محروم ندارند. اغلب پزشکان طرحی 
نیز پس از پایان طرح خود خواهان خروج از 
مناطق محروم هستند. عمده دلیل این مساله را 
می توان فقدان امکانات معمولی زندگی در این 
مناطق دانست که پزشک را نسبت به خدمت 

در این مناطق، دلسرد می کند
 علی سلحشور، متخصص بیهوشی با اشاره به 
این که دریافتی پزشکان طرحی بسیار اندک بوده 
و کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد گفت: 
»وقتی صحبت از جامعه پزشکی به میان می آید 
نگاه ها به درصد اندکی است که درآمد باالیی 
دارند و آن هم حاصل سال ها تالش و تجربه 
است که اکنون به شرایط مطلوبی رسیده اند، 
اما واقعیت این است که اکثریت پزشکان و 
حتی متخصصان جوان دریافتی پایینی دارند.«
وی افزود: »اغلب پزشکان بویژه متخصصانی 
که برای گذراندن طرح خود به مناطق محروم 

اندک  بسیار  دریافتی  با  دورافتاده می روند  و 
و شرایط کاری بسیار سخت در حال گذران 
زندگی هستند و با حقوقی در حد هشت تا 
10 میلیون تومان در مناطق محروم و دورافتاده 
مشغول به فعالیت هستند. آینده روشنی در پیش 
قوانین  حذف  ثابت،  حقوق  افزایش  نداریم. 
پلکانی برای پرداخت مالیات، اجرای قوانین 
و مصوبات موجود بصورت یکسان برای کلیه 
دانشگاه ها، ایجاد تسهیالت و خدمات رفاهی 
طرحی  متخصص  پزشکان  ماندگاری  برای 
در مناطق دورافتاده و محروم و پرداخت به 
موقع کارانه و حقوق از جمله مطالبات به حق 

متخصصان طرحی است.«
جراحی  متخصص  سیدی پور،  سینا  همچنین 
مناطق  در  که  این  به  اشاره  با  نیز  عمومی 
محرومی که ما فعالیت می کنیم هیچ جذابیتی 
گفت:  ندارد  وجود  پزشک  ماندگاری  برای 
»مسئوالن امر تالشی برای ایجاد شرایط مطلوب 

و امکانات رفاهی در مناطق دورافتاده و محروم 
انجام نمی دهند. اغلب همکاران پس از پایان 
طرح خود خواهان خروج از آن مناطق هستند 
متخصصانی  ندارند.  ماندگاری  به  تمایلی  و 
که باید دوره طرح خود را بگذرانند حق کار 
کردن در مراکز استان ها را ندارند و حتما باید 
به مناطق محروم و دورافتاده بدون شرایط و 
ارائه  برای  پزشکی  حتی  و  رفاهی  امکانات 

خدمت به بیماران بروند.«
وی به طرح پلکانی برای دریافت مالیات از 
پزشکان اشاره کرد و افزود: »برای درآمد پزشکان 
سقف تعریف کرده اند، در حالی که بالغ بر 90 
درصد درآمد همکاران به عدد و رقم سقف 
تعیین شده هم نمی رسد. آنقدر میزان کسورات 
باالست که پزشکان برای انجام کار بیشتر هیچ 
انگیزه ای ندارند و اغلب تمایل به خروج از 

در بخش خصوصی  فعالیت  و  دولتی  بخش 
را دارند. پزشکان درآمد باالیی ندارند، بلکه 
درآمدزایی آن ها باالست که به خود پزشک 

تعلق نمی گیرد.«
مریم موسوی، متخصص جراحی زنان و زایمان 
فرهنگی  تطابق  عدم  که  این  به  اشاره  با  نیز 
شدن  متالشی  موجب  جغرافیایی  شرایط  و 
شده  طرحی  متخصصان  از  بسیاری  زندگی 
است گفت: »تقسیمات برای اعزام پزشک به 
مناطق محروم طوری انجام می شود که فکری 
پشت آن نبوده است. عدم تطابق فرهنگی و 
شرایط جغرافیایی سبب متالشی شدن زندگی 

بسیاری از همکاران می شود.«
وی با گالیه از این که نبود امکانات در مناطق 
محروم سبب شده تا بی انگیزگی برای ماندگاری 
پزشک ایجاد شود گفت: »وقتی از قابلیت های 
ابزار  و  نمی شود  استفاده  متخصصان طرحی 
این  در  بیمار  درمان  برای  الزم  تجهیزات  و 
مناطق وجود ندارد، اعزام متخصص به شهرهای 
دورافتاده اتالف سرمایه است. سوال اینجاست 

چرا یک جراح باید به دلیل نبود تجهیزات 
الزم، مریض سرپایی ویزیت کند؟«

این متخصص جراحی زنان و زایمان با اشاره 
به هجمه هایی که به سمت متخصصان طرحی 
وجود دارد مبنی بر این که اگر شرایط را 
دوست ندارید از کشور بروید خاطرنشان 
اینجا تخصص  کرد: »اگر آدم رفتن بودیم 
نمی گرفتیم. ما سالیان متمادی درس خواندیم 
تا به مردم کشور خود خدمت کنیم. امکانات 
برای کار کردن نداریم و شرایط و بسترهای 
الزم هم برای زندگی متخصصان در مناطق 
دورافتاده فراهم نشده است. بنابراین رغبتی 
برای فعالیت در این مناطق وجود ندارد.«

موسوی اضافه کرد: »ما هم به عنوان عضوی 
از حداقل  این حق را داریم که  از جامعه 
و  باشیم  برخوردار  زندگی  برای  امکانات 
نتیجه سال ها تالش و درس خواندن خود 
ارائه خدمت مطلوب به مردم کشور  با  را 
خود مشاهده کنیم، وگرنه برای خیلی از ما 
شرایط مطلوبی در سایر کشورها وجود دارد، 

اما آدم رفتن نیستیم.«

روایت سختی کار در مناطق محروم
کادر  اعضای  از  بسیاری  پزشکان،  بر  عالوه 
درمان هم با سختی در مناطق محروم مشغول 

کار هستند. 
مریم روزبهانی، بهورز در یکی از روستاهای 
شهر مالیر هم در گفت وگو با سپید به سختی های 
شغلی اش اشاره می کند و می گوید: »بسیاری 
می کنند  خدمت  نقاطی  در  من  همکاران  از 
یک  حتی  نباشند  حاضر  خیلی ها  شاید  که 
منفعت  دنبال  آنها  کنند.  زندگی  آنجا  هفته 
شغل سخت  این  اصال  وگرنه  نبوده اند،  دنیا 

را انتخاب نمی کردند.«
او می گوید: »با این وجود حداقل انتظار داریم 
اقتصادی  واقعیت های  با  ما  دستمزدهای  که 
عده ای  انگار  باشد.  داشته  همخوانی  جامعه 
در مراکز تصمیم گیری و ستادها فکر می کنند 
پس  می کنیم،  زندگی  روستا  در  ما  که چون 
خیلی هم هزینه زندگی برایمان زیاد نیست. 
انگار یک نگاه اشتباهی وجود دارد که فکر 
می کنند ما با هر میزان حقوقی راضی هستیم. 
این دیدگاه های غلط را شاید به زبان نیاورند، 
اما در عمل همین را نشان می دهند. وقتی یک 
بهورز در نقطه جغرافیایی حاضر به خدمت شده 
است که حتی آب آشامیدنی سالم ندارد، روا 
نیست که دستمزدش حتی نصف یک پرستار 
در شهرهای بزرگ نباشد. حتی ما سختی شغل 
ما سختی  برای  بیمه اصال  یعنی  نداریم.  هم 

شغل را در نظر نگرفته است.«
روزبهانی ادامه می دهد: »بهورزان با ساده ترین 
امکانات و تجهیزات و همچنین به صورت یک 
نفره در حال خدمت شبانه روزی به روستاییان 
آنها  مسئولیت های  و  وظایف  حجم  هستند. 
بسیار باالست. در برخی روستاها که جمعیت 
بهورزان  تعداد  که  است  نیاز  دارد،  بیشتری 
بیشتری حضور داشته باشند که به این مشکل 
هم باید رسیدگی شود. چشم امید روستاها به 
بیشتری  آنها حمایت  از  اگر  است.  بهورزان 
بهتر  هم  روستاییان  سالمت  وضعیت  شود، 

خواهد شد.«

موسوی: تقسیمات برای اعزام پزشک به مناطق محروم 

طوری انجام می شود که فکری پشت آن نبوده است. 

عدم تطابق فرهنگی و شرایط جغرافیایی سبب متالشی 

شدن زندگی بسیاری از همکاران می شود. همچنین 

نبود امکانات در مناطق محروم سبب شده تا بی انگیزگی 

برای ماندگاری پزشک ایجاد شود. وقتی از قابلیت های 

متخصصان طرحی استفاده نمی شود و ابزار و تجهیزات 

الزم برای درمان بیمار در این مناطق وجود ندارد، 

اعزام متخصص به شهرهای دورافتاده اتالف سرمایه 

است. سوال اینجاست چرا یک جراح باید به دلیل 

نبود تجهیزات الزم، مریض سرپایی ویزیت کند؟
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سلحشور: اغلب پزشکان بویژه متخصصانی که برای 

گذراندن طرح خود به مناطق محروم و دورافتاده 

می روند با دریافتی بسیار اندک و شرایط کاری بسیار 

سخت در حال گذران زندگی هستند و با حقوقی 

در حد هشت تا 10 میلیون تومان در مناطق محروم 

و دورافتاده مشغول به فعالیت هستند. آینده روشنی 

در پیش نداریم. افزایش حقوق ثابت، حذف قوانین 

پلکانی برای پرداخت مالیات، اجرای قوانین و مصوبات 

موجود بصورت یکسان برای کلیه دانشگاه ها، ایجاد 

تسهیالت و خدمات رفاهی برای ماندگاری پزشکان 

متخصص طرحی در مناطق دورافتاده و محروم و 

پرداخت به موقع کارانه و حقوق از جمله مطالبات 

به حق متخصصان طرحی است

سیدی پور: در مناطق محرومی که ما فعالیت می کنیم 

هیچ جذابیتی برای ماندگاری پزشک وجود ندارد. 

مسئوالن امر تالشی برای ایجاد شرایط مطلوب و 

امکانات رفاهی در مناطق دورافتاده و محروم انجام 

نمی دهند. اغلب همکاران پس از پایان طرح خود 

خواهان خروج از آن مناطق هستند و تمایلی به 

ماندگاری ندارند. متخصصانی که باید دوره طرح 

خود را بگذرانند حق کار کردن در مراکز استان ها 

را ندارند و حتما باید به مناطق محروم و دورافتاده 

بدون شرایط و امکانات رفاهی و حتی پزشکی برای 

ارائه خدمت به بیماران بروند



محمدعلی صحرائیان، نایب رئیس انجمن ام اس با اشاره به افزایش قیمت ارز، ابراز کرد 

 یاسر مختاری
بیمـاری ام اس یکـی از بیماری هـای خـاص 
در ایـران اسـت کـه حـدود 70 هـزار نفـر 
از جمعیـت کشـور بـه آن مبتـا  اسـت. بـه 
گفتـه برخـی از فعالیـن صنفـی و کارشناسـان 
پزشـکی در حـال حاضـر مهمتریـن دغدغـه 
ایـن بیمـاران تهیـه داروهـای کنتـرل کننـده 

ایـن بیمـاری اسـت.
بیماری ام اس یا Multiple Sclerosis یک 
بیمـاری التهابـی اسـت کـه در آن غاف هـای 
میلیـن سـلول های عصبـی در مغـز و سـتون 
فقرات آسـیب می بینند. این آسـیب دیدگی 
در توانایـی بخش هایـی از سیسـتم عصبـی 
کـه مسـئول ارتبـاط هسـتند اختـال ایجـاد 
می کنـد و باعـث بـه وجـود آمـدن عائـم 
و نشـانه های زیـادی، از جملـه مشـکات 
فیزیکـی و گاهـی روانـی می شـود. در واقـع 
بیمـاری ام اس، اختـال در سیسـتم ایمنـی 
خـودکار بـدن اسـت کـه در سیسـتم ایمنـی 
بدن به سیسـتم اعصاب مرکزی خود حمله 

 . می کند
ایـن بیمـاری روی تـوان سـلولهای عصبـی 
در مغـز و نخـاع در برقـراری ارتبـاط بـا 
دیگـر سـلولها تاثیـر می گـذارد. سـلول های 
عصبـی بـا ارسـال سـیگنال های الکتریکـی با 
یکدیگر ارتباط می گیرند که این سـیگنال ها 
از طریق رشـته های عصبی طویل موسـوم به 
آکسـون ها بین نورونها رد و بدل می شـوند. 
آکسـون ها یا رشـته های عصبی پوشـیده از 
غافی به نام ملین هسـتند که در بیماری ام 
اس تهیه ایمنی خودکار بدن به میلین حمله 
ور شـده و آن تخریـب می کننـد وقتـی میلیـن 
آسـیب می بینـد آکسـون ها دیگـر نمی تواننـد 
به گونه موثر این سیگنال ها را هدایت کنند.
دربـاره  زیـادی  اطاعـات  هرچنـد 
مکانیسـم های دخیـل در بـروز بیمـاری در 
دسـت اسـت امـا عامـل آن هنـوز ناشـناخته 
اسـت. بر اسـاس فرضیه های مختلف برخی 
عامل آن را ژنتیک و برخی عفونت می دانند. 
همچنیـن مشـاهده شـده کـه فاکتورهـای 
خطـرزای مختلـف محیطـی نیـز در بـروز 

ایـن بیمـاری نقـش دارنـد.
تعداد مبتایان به ام اس در جهان و ایران

نـرخ ابتـا بـه ایـن بیمـاری بیـن دو تـا ۱۵0 
نفر در هر ۱00 هزار نفر اسـت و بر اسـاس 
آمارهـا حـدود 2.۵ میلیـون نفـر در جهـان بـه 
این بیماری مبتا هسـتند که بر اسـاس اعام 
وزارت بهداشـت تعـداد مبتایـان بـه ام اس 

در ایـران 70 هـزار نفـر اسـت.
مهـران غفـاری، عضـو هیئت علمی دانشـگاه 

علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی در رابطـه بـا 
زمینه هـای بـروز ام اس اظهـار کـرد: »حـدود 
یـک دهـم درصـد از کل افـراد جامعـه ممکـن 
اسـت مبتـا بـه ام اس شـوند. ایـن آمـار در 
مناطق مختلف کشـور فرق دارد و در تهران 
و اصفهـان کمـی باالتـر اسـت. حـدود ۱0 
درصـد نیـز ممکـن اسـت کـه بیمـاری ام اس 
در اطفـال بـروز کنـد و بـه نـدرت شـاهد 
بـروز اولیـه بیمـاری در سـنین زیـر ۱0 سـال 

و باالی ۶0 سـال باشـیم.«
وی افـزود: » ام اس ممکـن اسـت بـه چنـد 
شـکل ظاهـر شـود و عائـم آن بـه صـورت 
عـودِ مرحلـه ای )عـود کننـده و بهبـود یابنده( 
یـا پیشـرونده اولیـه بـروز کنـد. ۸۵ درصـد 
بیمـاران مبتـا بـه نـوع عـود کننـده و بهبـود 
یابنـده هسـتند. ایـن نـوع بیشـتر در خانم هـا 
شـیوع دارد و حـدود دو برابـر مـردان اسـت 
و در گـروه سـنی 20 تـا ۴0 سـال بیشـتر 

بـروز می کنـد.
ایـن متخصـص مغـز و اعصـاب بـا اشـاره بـه 
اینکه حدود ۱۵ درصد بیماران مبتا به ام اس 
پیشرونده اولیه هستند گفت: »نوع پیشرونده 
معموالً از نظر سـنی حدود ۱0 سـال دیرتر 
در افـراد بـروز می کنـد و شـیوع آن در هـر 
دو جنس مرد و زن یکسـان اسـت. با توجه 
بـه اینکـه در بیمـاری ام اس مناطـق مختلـف 
مغز و نخاع )سیستم اعصاب مرکزی( دچار 
آسـیب می شـوند عائم و نشـانه های بیماری 

متنوع هسـتند. تاری دید، دوبینی، سـرگیجه، 
عدم تعادل، ضعف یک سـمت بدن، ضعف 
پاها، مشکات ادراری از جمله عائم شایع 
در ایـن بیمـاری اسـت.اگر ایـن عـوارض بـه 
مـدت 2۴ سـاعت در فـرد طـول بکشـد بـه 
بیماری ام اس مشکوک می شویم و فرد باید 
بـرای پیگیـری بـه متخصـص مغـز و اعصاب 
مراجعـه کنـد ولـی در صـورت گـذرا بـودن 
و رفـع شـدن، احتمـال بیمـاری ام اس کمتـر 
مطرح است. مصرف سیگار، کمبود ویتامین 
D، مواجهـه کـم بـا نـور خورشـید، چاقـی در 
دوران نوجوانی از جمله ریسک فاکتورهای 
مؤثر در بروز ام اس در فرد مسـتعد اسـت.«
ایـن فلوشـیپ مهمتریـن شـیوه تشـخیص 
بیماری را بررسـی نشـانه ها و عائم بیماری 
از طریق معاینه و گرفتن شرح حال از بیمار 
و اسـتفاده از MRI برشـمرد و یادآور شـد: 
»گاهی نیز ممکن اسـت از روش های نمونه 
بـرداری از مایـع مغـزی نخاعـی و تسـت های 
تشخیصی و آزمایشات خون استفاده شود.«
بـه گفتـه غفـاری، بیمـاری ام اس مثـل دیابـت 
و فشـارخون درمان قطعی ندارد اما می توان 
آن را کنتـرل کـرد. درمان هـای موجـود بـه 
منظـور بهبـود عملکـرد بـدن پـس از بـروز هر 
حملـه و جلوگیـری از بـروز حمـات جدیـد 
صـورت می گیـرد. در هنـگام بـروز حملـه، 
بـرای کاهـش عائـم و عـوارض شـدید در 
بیمـار داروهـای کورتونـی تجویز می شـود و 

پس از فروکش کردن حمله تجویز داروهای 
اختصاصی و نگاهدارنده باعث می شود فرد 
حمـات کمتـری را تجربـه کنـد و پیشـرفت 
بیمـاری نیـز کنـد شـود. در درمـان عامتـی 
نیـز شـکایت های بیمـار نظیـر درد، خـواب 
رفتگـی اندام هـا، گزگـز و مورمـور به صورت 

عامتـی درمـان و رفـع می شـود.«
در حـال حاضـر درمـان قطعـی بـرای ایـن 
بیمـاری وجـود نـدارد و داروهایـی کـه بـرای 
می تواننـد  هسـتند  موجـود  بیمـاری  ایـن 
تاثیـرات نامطلـوب بیمـاری را کاهـش دهنـد 
یـا از حمـات جدیـد و بـروز معلولیـت در 
بیمـار جلوگیـری کـرده یـا آنهـا را بـه تعویـق 
بیندازند.در سـال های اخیر پیشـرفت خاصی 

در داروهـای آنهـا بـه وجـود آمـده اسـت.

پیشرفت های دارویی و دغدغه 
بیماران ایرانی

بـه گفتـه محمـد علـی صحراییان نایب رئیس 
انجمن ام اس ایران »در زمینه پیشرفت های 
بایـد گفـت  اخیـر  دارویـی در سـال های 
داروهـای مختلفـی در طـی سـال های اخیـر 
وارد چرخـه عرضـه عمومـی شـده اند. ایـن 
داروهـا، بـا مکانیزم هـای متفـاوت ام اس را 
کنتـرل می کننـد. متأسـفانه هنـوز در زمینـه 
ریشـه کن کـردن بیمـاری موفـق نشـدیم. 
عمـده داروهـا، بیمـاری را کنتـرل می کننـد. 
اما قدرت داروها در خصوص خود بیماری 

نگرانی بابت گران شدن احتمالینگرانی بابت گران شدن احتمالی
 داروهای  داروهای ام اسام اس
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افزایش پیدا کرده است. اگر 20 سال پیش، 
داروهـا در حـد 30درصـد بیمـاری را کنتـرل 
می کردنـد، امـروز داروهایـی وجـود دارد که 
قدرتشـان بـه حـدود 80 درصـد رسـیده و 
ایـن خبـر خوبـی اسـت کـه بـه بیماران ام اس 

می توانیـم بدهیم.«
بـا ایـن حـال تهیـه داروهـا بـرای بیمـاران 
ام اس بـه یـک نگرانـی تبدیـل شـده اسـت، 
صحرایی در این رابطه اظهار کرد: »یکی از 
مهم تریـن دغدغه هـای بیمـاران ام اس بحـث 
تهیه داروها اسـت و نگرانی از گران شـدن 
و نایـاب شـدن آنهـا، در زمینـه داروهـای 

داخلی، خوشبختانه افزایش قیمت واضحی 
نداشـته یم و ایـن گـروه از داروهـا شـامل 
حـدود 75-80 درصـد داروهـای مصرفـی 
بیمـاران هسـتند کـه البتـه ممکـن اسـت بـا 
تغییـرات قیمـت ارز بـرای تولیـد، افزایـش 

قیمـت وجـود داشـته باشـد.«
وی افـزود: »در مـورد داروهـای خارجـی، 
متأسـفانه افزایـش قیمـت واضحـی وجـود 
داشـته اسـت. در ایـن زمینـه مکاتبـات و 
پیگیری هایـی بـا نماینـدگان محتـرم مجلس 
شـده، جلسـاتی هـم بـا سـازمان غـذا و 
دارو برگـزار شـده کـه امیدواریـم همـه ایـن 
تالش ها به نتیجه برسـد. متأسـفانه مسـائل 
اقتصـادی و مشـکالت ارزی، باعـث شـده 
یکسـری از بیماران ام اس نتوانند داروهای 
را  داروهـای خارجـی  به ویـژه  خودشـان 
اسـتفاده کنند. امیدواریم تالش های انجمن 

ام اس و خـود بیمـاران بـه نتیجـه برسـد و 
قیمـت ایـن داروهـا تـا حـدی تعدیـل شـود 
تـا بیمـاران بتواننـد از داروهـای خودشـان 
اسـتفاده نماینـد. امیدواریـم ایـن تغییـرات به 
شـکلی باشـد که بیماران کمترین آسـیب را 

ببینـد. حتـی نگرانـی ایـن تغییـرات هم باعث 

اضطـراب و افزایـش حمـالت در بیمـاران 
می شـود. امیـدوارم ایـن نگرانی هـا سـریع تر 

توسـط دولـت محتـرم برطـرف شـود.« 
این موضوع از سـوی سـعید قلی زاده خوش 
بیـان دبیـر انجمـن ام اس قـم نیـز مـورد تأکید 
قـرار گرفتـه اسـت. وی بـه ایسـنا، گفـت: 
»داروهـای خارجـی بعضـا ناپیـدا هسـتند و 
برخـی بیمـاران نیـز تنهـا با داروهای خارجی 
سـازگار هسـتند، اگـر بحـث هزینه هـا را در 
نظر بگیریم هزینه های بسیار باالیی را حتی 
در بخـش داروهـای مکمـل و تقویتـی متقبـل 
می شـوند و بـرای ایـن بیمـاران نیـز پرداخت 
این هزینه ها بسـیار سـخت اسـت. بحث های 
دارو و درمـان و کمبـود منابـع دارویـی بـه 
دلیـل بـروز مشـکالت متعـدد، رونـد بیماری 
در افراد مبتال را تشـدید می کند.تحریم های 
دارویـی رونـد بـدی را بـرای بیمـاران به جای 

گذاشـته اسـت، حتی این تاثیر در داروهای 
ایرانـی کـه سـال ها رایـگان بـوده اسـت نیـز 
موثـر واقـع شـده و داروهـای داخلـی نیـز 

هزینه بـر شـده اند.«
وی یـادآور شـد: »داروهـای داخلـی نیـز 
تاحـدی کیفیـت الزم را دارنـد ولـی بـرای 
بخشـی از بیماران ناسـازگار هسـتند، امروزه 
غالبا با وجود شـرکت ها و داروهای جدید، 
داروهـای ایرانـی تاحـدودی کنتـرل کننـده 
بیمـاری هسـتند ولـی هنـوز نتوانسـته اند 
جایگزیـن داروهـای خارجی شـوند.باتوجه 
بـه اینکـه بحـث بیمـاری ام اس بـه روز و 
پیشـرفته اسـت داروهـای بسـیاری درحـال 
تولید و عرضه به بازار هستند که به صورت 
نسـبی رضایـت افـراد بیمـار را بـه همـراه 
داشـته ولـی هنـوز بـا کیفیـت بسـیار عالـی 

بـه بیمـاران ام اس تجویـز نشـده اسـت.«
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ناپیدا  قلی زاده: داروهای خارجی بعضا 
هستند و برخی بیماران نیز تنها با داروهای 
خارجی سازگار هستند، اگر بحث هزینه ها 
را در نظر بگیریم هزینه های بسیار باالیی را 
حتی در بخش داروهای مکمل و تقویتی 
نیز  بیماران  این  برای  و  می شوند  متقبل 
پرداخت این هزینه ها بسیار سخت است

و  اقتصادی  مسائل  متأسفانه  ییان:  صحرا
از  یکسری  شده  باعث  ارزی،  مشکالت 
نند داروهای خودشان  بیماران ام اس نتوا
به ویژه داروهای خارجی را استفاده کنند.
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تعرفه های پزشکی تناسبی با بهای تمام شده خدمات ندارد
بطور مداوم از تورم سالیانه عقب هستیم

نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه 
و بیمه شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به 
اینکه قیمت خدمات و اجناس در بازار ایران 
بسیار باالتر از یک عمل جراحی روی اعضای 
بدن است، گفت: »تعرفه های پزشکی تناسبی 
با بهای تمام شده خدمات نداشته و با کمتر 

خدمتی در جامعه قابل مقایسه است.«
در  مطهری  مهدی  محمد  سپید،  گزارش  به 
اشاره  با  پزشکی  نظام  سازمان  با  گفت وگو 
هزینه  افزایش  و  جامعه  در  موجود  تورم  به 
از  متأثر  که  پزشکی  تجهیزات  و  ملزومات 
نوسانات ارزی است، اظهار کرد: »تعرفه های 
خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 نه تنها 
تناسبی با بهای تمام شده خدمات ندارد بلکه 
با کمتر خدمتی در جامعه قابل قیاس است.«
وی افزود: »هزینه یک عمل جراحی بر روی 
اعضای بدن در  بخش دولتی غیرقابل باور بوده 
و در  بخش خصوصی هم در مقایسه با سایر 
هزینه  مثال  است  کم  بسیار  جامعه  خدمات 
جراحی  از  گران تر  مراتب  به  ماشین  تعمیر 
یک عضو بدن است و تناسبی با بهای تمام 
شده خدمت ندارد و به طور کلی تعرفه های 
از خدمات عادی جامعه  بسیاری  با  پزشکی 

قابل مقایسه نیست.«
ادامه داد: »قیمت ملزومات و تجهیزات  وی 

پزشکی به قدری باال رفته است که هزینه تعمیر 
و نگهداری دستگاه ها در مراکز درمانی نیز با 
مشکل مواجه شده و حتی نمی توان صحبت 

از بروزرسانی تجهیزات پزشکی نمود.«
مطهری با اشاره به اینکه تورم افسار گسیخته 
و نوسانات ارزی در  بخش تجهیزات پزشکی 
خود را به شدت نشان داده است، تصریح کرد: 
»تعیین تعرفه باید بر مبنای قیمت تمام شده، 
تورم سالیانه و منابع و مصارف باشد اما دولت 
حتی زمانی که قیمت تمام شده را اقتصاد دانان 
ِبی طرف تعیین می کنند، هیچ توجهی از خود 
نشان نمی دهد و عدد پیشنهادی شورای عالی 
و  نمی دهد  قرار  تصویب  مورد  نیز  را  بیمه 

بطور مداوم از تورم سالیانه عقب هستیم.«
نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه 
و بیمه شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به 
اینکه جامعه پزشکی تنها صنفی است که تعرفه 
تعیین می کند، گفت:  را دیگری  خدمات آن 
کارشناسی  توانمندی  پزشکی  نظام  »سازمان 
باالیی در سیاستگذاری های حوزه سالمت دارد 
اما در تصمیم گیری ها از پتانسیل این سازمان 
استفاده نمی شود و حتی تبلیغات مسموم علیه 
نظام پزشکی در رسانه ها انجام می شود که تنها 
مدافع حقوق اعضای خود بوده و توجهی به 

منافع مردم ندارد.«

مطهری با تاکید بر اینکه باید اختیار تعرفه گذاری 
نظام  سازمان  به  خصوصی  بخش  خدمات 
پزشکی بازگردد، اذعان کرد: »دولت تعرفه های 
بخش خصوصی را تعیین می کند اما سوبسید 
آن را جامعه پزشکی از جیب خود پرداخت 
می کند و هیچ نوع حمایت مالی از سوی دولت 
تعرفه گذاری  دولت  اگر  که  حالی  در  ندارد 
برای  شود  عهده دار  را  صنف  یک  خدمات 
جبران هزینه های ناشی از تورم، یارانه برای 

آن خدمات در نظر می گیرد.«
به گفته وی غیرواقعی بودن تعرفه ها موجب 
بی نظمی و مشکالت جدی در رابطه با اقتصاد 
سالمت می شود و جامعه پزشکی و بیماران 

رضایت الزم را از وضعیت موجود ندارند.
وی افزایش سرانه سالمت، تقویت بیمه ها و 
پوشش دهی هزینه های بخش خصوصی توسط 
سازمان های بیمه گر را به عنوان راهکار برون 
رفت از مشکالت فعلی دانست و خاطرنشان 
کرد: »هر سال در بودجه مصوب صدها ردیف 
نبودشان  و  بود  که  دارد  وجود  بودجه ای 
جامعه  و  مردم  حال  به  سودی  کوچک ترین 
ندارد و اساسا پول های هنگفت میلیاردی در 
بسیاری از موارد هزینه می شود و اگر دولتمردان 
تامین  به  نسبت  مثبت تری  دید  مجلسی ها  و 
می توانند  باشند،  داشته  جامعه  افراد  سالمت 

پروتکل ها،  قالب  در  را  مردم  سالمت  منابع 
پیاده  طوری  ارجاع،  سیستم  و  الین ها  گاید 

کنند که بیمار دغدغه مالی نداشته باشد.«

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در نشست هم اندیشی 
با استاندار فارس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز، بر نقش مثبت مجموعه 
سالمت فارس در خدمت رسانی به بیماران 

منطقه جنوب کشور تاکید کرد.
به گزارش سپید، بهروز رحیمی در این دیدار 
با اشاره به تالش های مجموعه سالمت فارس 
به ویژه در بحران کرونا، به نیابت از وزیر 
بهداشت از خدمات دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز قدردانی کرد.
شیراز  پزشکی  علوم  »دانشگاه  افزود:  وی 
موفقیت های فراوانی در حوزه سالمت داشته 
است و پوشش درمانی حجم باالیی از بیماران 

منطقه جنوب کشور را بر عهده دارد.«
رحیمی با اشاره به آمار باالی مراجعه به مراکز 
ارائه خدمات در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
بر ضرورت راه اندازی دو بیمارستان ۷00 
و  تختخوابی حضرت صدیقه طاهره)س( 
مگاهاسپیتال هزار و 200 تختخوابی در شیراز 
تاکید کرد و از حمایت وزارت بهداشت از 

این اقدام خبر داد.
تامین  خیرین  مجمع  وجود  همچنین  وی 

سالمت فارس را ظرفیتی مناسب در حوزه 
سالمت این استان برشمرد که به عنوان یک 

الگو در کشور شناخته می شود.

رحیمی با تبیین مهم ترین اولویت های مجموعه 
وزارت بهداشت و اقدامات در دست انجام، 
نیازمندی های حوزه  و  بررسی چالش ها  به 

سالمت فارس در حیطه های مختلف پرداخت.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 
تبدیل وضعیت ۶۷ هزار نیروی ایثارگر در 
مجموعه وزارت بهداشت را از اقدامات این 

معاونت در ماه های اخیر دانست.
 

آمادگی استانداری فارس برای حمایت از 
تقویت گردشگری سالمت  

 استاندار فارس نیز در این نشست با بیان 
توانمندی های استان فارس در حوزه سالمت، 
توسعه گردشگری سالمت در فارس را از 
مهم ترین راهکارهای تقویت این مجموعه 

برشمرد.
محمدهادی ایمانیه با بیان اینکه دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز از قطب های پزشکی کشور 
فارس  استانداری  مجموعه  آمادگی  است، 
همکاری  جلب  و  کامل  حمایت  برای  را 
تقویت  برای  استان  ادارات  و  سازمان ها 

گردشگری سالمت اعالم کرد.
به گزارش وبدا، رئیس و اعضای هیات رییسه 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با بیان اقدامات 
و فعالیت های این دانشگاه طی ماه های اخیر، 

مهم ترین نیازمندی ها را مطرح کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت عنوان کرد

تبدیل وضعیت ۶۷ هزار نیروی ایثارگر در مجموعه وزارت بهداشت در ماه های اخیر



کم درآمدها ماهی بخورند! این جمله عجیب 
مدعی  و  گفته  کشاورزی  وزیر  معاون  را 
شده است که جراحی اقتصادی دولت به 
نوعی مردمی سازی یارانه ها بوده و باعث 
سالم سازی رژیم غذایی ایرانی ها می شود. 
معاون وزیر کشاورزی با طرح این ادعای 
برای  دولت  اقدام  که  است  گفته  عجیب 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای اساسی 
بیشتر  قرمز  گوشت  قیمت  که  شده  سبب 
به  را  مساله  این  و  شود  آبزیان  بهای  از 
نوعی سالم سازی رژیم غذایی مردم تلقی 
کرده و گفته که کم درآمدها ماهی بخورند!
این گفته معاون وزیر کشاورزی در شرایطی 
مواد  تورم  باالی  نرخ  که  می شوند  مطرح 
بارها  و  ایران هشدارآمیز شده  در  غذایی 
که  خواسته  دولت  از  بهداشت  وزارت 
برای کم درآمدها و  سبدهای غذایی ویژه 

قشر فقیر در نظر بگیرد.

فقرا ماهی بخورند!
شیالت  سازمان  رییس  حسینی،  حسین 
این  در  کشاورزی  وزیر  معاون  و  ایران 
زمینه گفت: »پس از مردمی سازی یارانه ها، 
مرغ  و  قرمز  مکمل گوشت  کاالی  آبزیان 
در سبد خانوارهای کم درآمد خواهند بود.«
وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کشاورزی، حسینی افزود: »رویکرد دولت 
مردمی در اصالح عادالنه تخصیص یارانه 
اقالم اساسی با چرخش از ابتدای زنجیره 
هدایت  ضمن  مصرف،  زنجیره  انتهای  به 
مستقیم یارانه ها به خانوارهای کم برخوردار، 
فرصت بازمهندسی الگوی تغذیه ای سالمت 
فقر مطلق غذایی  جامعه در راستای محو 
برای برنامه ریزان بخش کشاورزی کشور، 

به وجود آورده است.«
رییس سازمان شیالت ایران در ادامه گفت: 
بوده  با ارزش  از پروتئین  »آبزیان سرشار 
حیوانی  پروتئین های  سایر  به  نسبت  که 
از ارزش غذایی باالتری برخوردار است، 
خانوارها  هدایت  و  تشویق  برای  لذا 
جایگزین کردن  و  آبزیان  مصرف  جهت 
به جای گوشت قرمز  آن )غذای سالمتی( 
و مرغ تمهیدات زیربنایی از جمله اعطای 
یارانه سالمت به دهک های کم برخوردار، 
از  بهره گیری  با  آبزیان  به  آسان  دسترسی 
و  آموزش  آبزیان،  هوشمند  توزیع  نظام 
ترویج مصرف آبزیان باید اندیشیده شود.«
به شرایط  توجه  »با  کرد:  تصریح  حسینی 
می تواند  آبزیان  مصرف  فعلی،  اقتصادی 
ضمن تامین نیازهای حداقل پروتئینی اقشار 
و  گوشت  مکمل  کاالی  به عنوان  جامعه، 
مرغ در سبد خانوار و محرک دستیابی به 

اهداف برنامه تحولی باشد.«
او با مقایسه قیمت آبزیان با گوشت قرمز 
یارانه ها  مردمی سازی  به  توجه  »با  گفت: 

قیمت یک کیلو گوشت خورشتی گوسفندی 
در بازار حدود ۲۰۴ هزار تومان و قیمت 
یک کیلو گوشت خورشتی گوساله در بازار 
حدود ۱۷۰ هزار تومان است، درحالی که 
قیمت عرضه ماهی پس از هزینه فرآوری 
و انجماد و تحویل در بازار، قزل آال ۱۱۲ 
هزار تومان، فیتوفاک ۸۱ هزار و ۲۰۰ تومان، 
کپور ۱۱۸ هزار تومان و آمور ۱۵۶ هزار 
تومان است که باالترین قیمت حدود ۷۵ 
کمترین  و  است  گوسفند  گوشت  درصد 
کیلو  یک  قیمت  درصد   ۵۰ حدود  قیمت 
بنابراین  بود،  خواهد  گوسفندی  گوشت 
تا مصرف  هم فرصت است و هم مزیت 
کم درآمد  خانواده های  سبد  در  را  آبزیان 
پس از مردمی سازی یارانه ها قرار دهیم.«

کم درآمد  ایران  مردم  درصد   ۶۰
هستند

در حالی که معاون وزیر کشاورزی اقدامات 
و  غذایی  مواد  بازار  در  دولت  اقتصادی 
را  اصلی  خوراکی های  بهای  افزایش 
سالم سازی رژیم غذایی کم درآمدها تعبیر 
نشان  رسمی  مراجع  گزارش های  می کند، 
کم درآمد  ایرانی ها  از  بسیاری  که  می دهد 

هستند.
گزارش های آماری نشان می دهد که بسیاری 
از نظر درآمد و هزینه های  ایران  از مردم 
زندگی زیر فشار هستند. بر اساس آخرین 
درآمد  میانگین  ایران،  آمار  مرکز  گزارش 
حدود شش   ۹۹ سال  در  ایرانی ها  ماهانه 
میلیون و ۲۲۲ هزار تومان بوده و با احتساب 
 ۲۸۹ و  میلیون  پنج  حدود  ماهانه  هزینه 
طبقه  شهروند  هر  سال،  آن  تومانی  هزار 
میلیون   ۱۰ از  کمتر  ساالنه  ایران  متوسط 

تومان پس انداز داشته است.
میانگین قیمت دالر در سال ۹۹ حدود ۲۲ 
میانگین درآمد  هزار و ۳۰۰ تومان بود و 
ماهانه مردم ایران در آن سال حدود ۲۸۰ دالر 
می شود. در واقع میانگین درآمد مردم ایران 
نه تنها از حداقل حقوق کشورهایی مانند 
امارات، عربستان و ترکیه بسیار پایین تر است 
کوچکی  کشورهای  حقوق  حداقل  از  که 

مانند جمهوری آذربایجان و عمان هم کمتر 
به شمار می آید.

گزارش های وزارت کار هم نشان می دهد 
درآمد  ایران  مردم  درصد   ۶۰ حدود  که 

کافی و شغل مناسب ندارند.
آن  از  حاکی  آمار  مرکز  گزارش  آخرین 
هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۲۳ حدود  که  است 
ایرانی شاغل هستند که از این میان حدود 
۹.۷ میلیون نفر به مشاغل کم درآمد اشتغال 
دارند و ۴.۵ میلیون نفر هم شغل غیررسمی 

بدون بیمه دارند.
حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی روز سه شنبه ۱۱ آبان در یک 
گفت وگوی خبری به صداوسیما اعالم کرد 
که از جمعیت شاغل کشور در حال حاضر 
۹.۷ میلیون نفر با اشتغال کم درآمد روبه رو 
هستند و ۴.۵ میلیون نفر اشتغال غیررسمی 
بدون بیمه دارند. به این ترتیب حدود ۱۴ 
میلیون و ۲۰۰ هزار شاغل ایرانی با درآمد 

کم و بدون بیمه کار می کنند.

زنگ خطر سوءتغذیه
عالی  اعالم شورای  اساس  بر  این  به جز 
تا   ۴۰ بین  ایران  مردم  از  بسیاری  مسکن 
۵۰ درصد درآمد خود را بابت اجاره خانه 
می پردازند که گاهی این سهم تا ۷۰ درصد 
هم می رسد. این هزینه های سنگین باعث 

از  خوراک  و  خورد  سهم  که  است  شده 
سبد هزینه خانوار ایرانی کم و کمتر شود. 
به طوری سرانه مصرف بسیاری از غذاهای 
اصلی در ایران پایین تر از میانگین جهانی 

است.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت به ۷۰ 
که  است  حالی  در  این  رسیده،  کیلوگرم 
جهان  در  لبنیات  مصرف  سرانه  میانگین 

۱۵۰ کیلوگرم است.
در  قرمز  گوشت  مصرف  سرانه  همچنین 
ایران بنا به اعالم شرکت پشتیبانی دام حاال 
به ۳ تا ۵ کیلوگرم رسیده است. در حالی 
که میانگین مصرف گوشت قرمز در جهان 

۱۸ کیلوگرم است.
همچنین از آخرین آمار سرانه مصرف آبزیان 
در ایران اطالعی در دست نیست اما تا سال 
ایرانی ها یک سوم  ۹۶ اعالم شده بود که 

مردم جهان آبزیان مصرف می کنند. 
زهرا  که  است  حالی  در  وضعیت  این 
وزارت  تغذیه  دفتر  مدیرکل  عبداللهی، 
شنبه  روز  که  گفت وگویی  در  بهداشت، 
۱۷ مهر در خبرگزاری ایلنا منتشر شد گفت 
همچنین  و  اقتصادی  شرایط  دلیل  به  که 
کرونا و پیامدهای آن، سوءتغذیه در سیستان 
خراسان  کرمان،  هرمزگان،  بلوچستان،  و 

جنوبی و خوزستان افزایش یافته است.
به گفته عبداللهی، شاخص الغری کودکان 
در سیستان و بلوچستان نیز از شش درصد 
به حدود ۱۲ درصد، و در خراسان جنوبی 

از ۵ درصد به ۸ درصد رسیده است.
او تاکید کرد که افزایش ناامنی غذایی به 
افزایش  به  منجر  محروم  مناطق  در  ویژه 
سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال و دیگر 
باردار  مادران  مانند  آسیب پذیر  گروه های 

شده است.
این مقام وزارت بهداشت از جمله راه های 
کاهش سوء تغذیه به مواردی از قبیل اجرای 
مدارس،  در  شیر  توزیع  طرح  دوباره 
الگوی  تغییر  و  پروتئین  یارانه  اختصاص 

کشت برای مصرف کمتر آب اشاره کرد.
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رژیم غذایی فقر
رییس سازمان شیالت ایران به فقرا توصیه کرد به جای گوشت ماهی بخورند!

معاون وزیر کشاورزی مدعی شد که جراحی اقتصادی دولت موجب سالم سازی رژیم غذایی کم درآمدها شده استمعاون وزیر کشاورزی مدعی شد که جراحی اقتصادی دولت موجب سالم سازی رژیم غذایی کم درآمدها شده است

اقتصادسالمت



برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت 
خانواده مبلغ یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

 ۱۲۰هزارتومان می شود( 
به  شماره حساب  9ـ۲۱۲۱ـ8۱۱  کد ۱۲۰۱  
بانک پارسیان شعبه داودیه، شماره شبا: 
  IR46-۰۵4۰-۱۲۰۱-8۱۱۰-۰۰۰۲-۱۲۱۰-۰9
به نام موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ 

 )نشریه سالمت( واریز نموده 
 و تصویر آن را به شماره همراه 
 ۰9۱۲9۲4۳84۳  واتساپ کنید

۳4۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

شهریور 1401

شماره 2215 1215 خرداد 1401
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