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دانشگاه  ویروس شناسی  تحقیقات  مرکز  رییس 
علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه اکنون 
در شرایط خوب کرونا هستیم، گفت: »براساس 
آمارهای موجود، اکنون فقط ۳0 درصد از مردم 
که دوزهای اول و دوم واکسن کرونا را تزریق 
رقم  این  که  زده اند  هم  را  سوم  دوز  کرده اند، 

بسیار پایین است.«
به گزارش سپید، از زمان شیوع ویروس کرونا 
تاکنون کمتر از 1۵0 میلیون دوز واکسن کرونا در 
کشور تزریق شده است که بیش از 2۷ میلیون و 
۵00 هزار نفر دوز سوم را تزریق کرده اند و این 
با ویروس کرونا خیلی کافی  مبارزه  برای  رقم 
نیست و باید دوز بوستر )یادآور( از سوی مردم 

جدی گرفته شود.
مرکز  رئیس  گویا  محمدمهدی  اعالم  براساس 
بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت 
درمان و آموزش پزشکی، حدود 14 میلیون نفر 
نوبت اول و حدود 28 میلیون نفر در کشور نوبت 

سوم واکسن کرونا را دریافت نکرده اند.
اینکه مردم کمتر به تزریق دوز سوم واکسن کرونا 
ریشه یابی  باید  که  است  مشکلی  دارند،  اعتقاد 
شود، چون زمانی که اومیکرون در موج ششم 
کرونا شیوع پیدا کرد، بسیاری از افرادی که به 
این ویروس مبتال شدند و مرگ ناشی از کرونا 
نصیب آنها شد، ۹0 درصد آنها افرادی بودند که 
در تکمیل واکسن کرونای خود سهل انگاری کردند.
تکمیل واکسیناسیون کرونا نشان داد که در صورتی 
که مردم رغبت بیشتری برای تزریق واکسن داشته 
باشند کمتر می توانند با کرونا دست و پنجه نرم 
کنند و موفقیت ایران تا حدودی در مهار کرونا 
ناشی از تکمیل واکسیناسیون در کشور بود که 
مردم باید به شدت آن را جدی بگیرند تا وضعیت 

پایدار کنونی کشور ماندگار بماند.
به همین منظور علیرضا ناجی رییس مرکز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در گفت وگو با ایرنا افزود: »اینکه اکنون در شرایط 
خوب کرونا هستیم بسیار دارای اهمیت است اما 
اقدامی که در این زمینه می شود انجام داد این 
است که مردم به تمام توصیه ها، دستورالعمل ها 
و پروتکل های بهداشتی به خوبی عمل کنند که 
به مساله  اکنون مهم ترین هشدارها و توصیه ها 

تکمیل مراحل واکسیناسیون مردم برمی گردد.«
وی ادامه داد: »با توجه به اینکه اکنون واکسن 

مورد نیاز مردم برای تزریق دوز سوم یا یادآور 
در دسترس است مردم باید از این موقعیت به 
همین  به  کشور  شرایط  تا  کنند  استفاده  خوبی 
شیوه پایدار بماند چون همه اقدامات 2 سال و 
نیم گذشته نشان داد که واکسیناسیون راه مهمی 
برای نجات کشور از این وضعیت و پایدار ماندن 

کشور در برابر کرونا است.«
دانشگاه  ویروس شناسی  تحقیقات  مرکز  رییس 
»باید  کرد:  اضافه  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
تزریق  برای  را  مردم  که  کرد  عمل  شیوه ای  به 
واکسن کرونا ترغیب کنیم و باید مردم نیز برای 
واکسیناسیون خود در برابر کرونا استقبال کنند تا 
دیگر به روزهای سخت و سیاه کرونا برنگردیم 
و دیگر مرگ های باال و افزایش ابتالی مردم را 

نداشته باشیم.«
هنوز  اینکه  به  توجه  »با  کرد:  خاطرنشان  وی 
روند  کرونا  به  مربوط  آمار  کشورها  برخی  در 
افزایشی دارد و ممکن است بخاطر وضعیتی که 
در  دارند، سویه های جدید کرونا  این کشورها 
ایران را هم شاهد باشیم، پس بهتر است مردم 
به  نسبت  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  ضمن 

تکمیل واکسیناسیون خود اقدام کنند.«
ناجی تاکید کرد: »براساس اطالعات موجود ممکن 
است در آینده سویه ها یا فرایندهای جدید از کرونا 
را داشته باشیم و اینکه در فصل سرد سال سویه 
از ذهن  دور  کنیم  در کشور مشاهده  را  جدید 
نیست که همه این مسائل به توجه بیشتر مردم 

به رعایت همه مسائل بهداشتی بستگی دارد.«
دانشگاه  ویروس شناسی  تحقیقات  مرکز  رییس 
علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین اظهار داشت: 
»در حال حاضر وضعیت کشور در زمینه سویه 
اومیکرون مناسب است و در اکثر نقاط دنیا از 
جمله کشور ایران این سویه روند کاهشی پیدا 

کرده است.«
وی ادامه داد: »اما چون اکنون این وضعیت نسبتا 
پایدار را در کشور داریم نمی توانیم بگوییم که 
کووید تمام شده است، کرونا همچنان هست و 
پروتکل های  تمام  رعایت  به  نسبت  مردم  باید 
کنند  اقدام  ماسک  از  استفاده  ویژه  به  بهداشتی 
از سوی  و سهل انگاری  انگاری  عادی  نباید  و 

مردم صورت گیرد.«
درباره  خندوانه  برنامه  اقدام  به  همچنین  ناجی 
جشن  اعالم  و  میهمانان  همه  ماسک  برداشتن 

پایان کرونا اشاره کرد و گفت: »این اقدام پیغام 
بدی در جامعه داده است و ممکن است همه 
این برداشت را داشته باشند که کرونا تمام شده 
است، اما این تصور اشتباهی است و باید از این 

اقدامات نادرست جلوگیری شود.«
گونه  این  »تهیه کنندگان  داشت:  اظهار  وی 
مهمی  اقدام  از چنین  قبل  تاثیرگذار  برنامه های 
حتما باید مشاوره داشته باشند، تا با چنین اقدام 
در  نادرست  تصورات  برخی  موجب  اشتباهی 
جامعه نشوند، چون هنوز کرونا در جهان و ایران 
می تازد پس نمی توان از ماسک آن هم در مکانی 

سربسته با جمعیتی زیاد استفاده نکرد.«
به گفته ناجی، پایان کرونا را وزارت بهداشت 
و ستاد مقابله با کرونا می توانند اعالم کنند، نه 
اینکه در یک برنامه تلویزیونی به این مهم اشاره 

و همه میهمانان دیگر از ماسک استفاده نکنند.
دانشگاه  ویروس شناسی  تحقیقات  مرکز  رییس 
»اکنون  داد:  ادامه  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
وضعیت ایران به دلیل استفاده درست از طرح 
اما  است  شده  کنترل  واکسیناسیون  سراسری 
همچنان تعداد مواردی از ابتال و مرگ ناشی از 

کرونا در روز داریم.«
ابتال  موارد  از  بسیاری  »اگرچه  کرد:  تاکید  وی 

مبتال  افراد جدید  شناسایی  روزانه  آمار  در  نیز 
به کرونا آورده نمی شود و افرادی هستند که با 
انجام تست خانگی کرونا از ابتالی خود باخبر 
شده و به همین دلیل یک یا دو هفته در منزل 
خود را قرنطینه می کنند، پس باید توجه داشته 

باشیم که کرونا همچنان هست.«
وی معتقد است که اگر این سهل انگاری ها از 
سوی مردم صورت گیرد و به نوعی مردم آزادانه 
درباره نحوه برخورد با کرونا تصمیم بگیرند، حدس 
این است که ویروس دوباره گردش داشته باشد.
در  همچنان  باید  »بنابراین  کرد:  اضافه  ناجی 
استفاده  از ماسک  پرازدحام  بسته و  محیط های 
شود و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در دستور 
کار جدی مردم باشد چون کرونا نشان داد که در 
محیط بسته و به دلیل اینکه افراد چهره به چهره 
روبه روی هم هستند امکان انتقال این ویروس 

وجود دارد.«
این  بهداشتی  توصیه  »همچنان  کرد:  تاکید  وی 
با زدن ماسک در محیط بسته و  باید  است که 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی مانع انتقال ویروس 
به دیگران شویم چون بعید نیست که ما با سویه 
جدیدی در آینده به ویژه فصل سرما در کشور 

مواجه شویم.«

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

در شرایط خوب کرونا هستیم
۳۰ درصد مردم دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز دوشنبه تا سه شنبه 
1۳۹ بیمار مبتال به کووید 1۹ شناسایی شدند و متاسفانه 
در این بازه زمانی ۷ بیمار نیز جان خود را به دلیل این 

بیماری از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز دوشنبه تا سه شنبه 1۷ خردادماه 
1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 1۳۹ 
بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی و 

28 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۷ میلیون و 

2۳2 هزار و ۹2۹ نفر رسید.

متاسفانه ۷ بیمار مبتال به کووید1۹ در کشور جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، 

به 141 هزار و ۳۳۹ نفر ماند.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۹1۶ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
42۷ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵2 میلیون و ۳82 هزار و 4۵۷ آزمایش تشخیص 
کووید1۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر 0 شهرستان در وضعیت قرمز، 0 شهرستان 

در وضعیت نارنجی، 14۷ شهرستان در وضعیت زرد 
و ۳01 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

تا کنون ۶4 میلیون و ۵۶0 هزار و ۵۶۶ نفر دوز اول، 
۵۷ میلیون و 882 هزار و ۶۶ نفر دوز دوم و 2۷ 
میلیون و ۵8۳ هزار نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا 

را در کشور تزریق کرده اند.
بنابراین مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 

1۵0 میلیون و 2۵ هزار و ۶۳2 دوز رسید.
از روز دوشنبه تا سه شنبه 18 هزار و ۹84 دوز واکسن 

کرونا در کشور تزریق شده است.

۷ فوتی و شناسایی ۱۳۹ بیمار جدید کرونا در کشور
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استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، از افزایش 
2 برابری بیماری های دستگاه گوارش خبر داد.
به گزارش سپید، سید محمود اسحاق حسینی 
حاشیه  در   1401 خرداد   1۷ سه شنبه  روز 
متخصص  پزشکان  جامعه  کنگره  برگزاری 
رازی  همایش های  مرکز  در  ایران  داخلی 
افزود: »ریفالکس یکی از شایع ترین مشکالت 
گوارشی در دو دهه اخیر است به گونه ای 
که با اطمینان می توان گفت از هر چهار نفر 
یک نفر دچار ریفالکس یا بازگشت محتویات 
معده به مری است که به شیوه تغذیه ارتباط 

نزدیک دارد.«
این فوق تخصص گوارش و کبد گفت: »چاقی 
مشکل شایع دیگری است، به گونه ای که حدود 
۶0 درصد جمعیت کشور دچار اضافه وزن و 
چاقی هستند و این مشکل نه تنها در شهرها 

بلکه در روستاها نیز شایع است.«
حسینی ادامه داد: »کبد چرب نیز شیوع باالیی 
پیدا کرده و اگر جلوی آن را نگیریم در طول 

دهه آینده تبدیل به سیروز کبدی و نارسایی کبد 
می شود که نهایتًا نیاز به پیوند خواهد داشت.«
دبیر علمی کنگره جامعه پزشکان متخصص 
داخلی ایران افزود: »مشکل دیگر زخم های 
که  است  معده(  )زخم  گوارش  دستگاه 

خوشبختانه تحت کنترل قرار دارد.«
که  گفت  می توان  مجموع  »در  گفت:  وی 
قرن  آغاز  از  گوارش  دستگاه  بیماری های 

بیست و یکم، 2 برابر شده است.«
به  بیماری،  حجم  این  »با  افزود:  حسینی 
پزشکان متخصص داخلی و فوق تخصص 
بیشتری در آینده نیاز است و اگر عوارض این 
بیماری ها کنترل نشود، با مشکالت بیشتری 
روبرو خواهیم شد. به عنوان مثال اکنون ۳ 
درصد شیوع کبد چرب داریم ولی همین ۳ 
درصد اگر مراقبت و کنترل نشود به سیروز 
کبدی و در نهایت پیوند کبد و هزینه های 

بیشتر منجر خواهد شد.«
وی گفت: »از هر سه نفر یک نفر به درجاتی 

از کبد چرب مبتال هستند و این رقم باالیی 
اگر خود  که  می شود  آینده محسوب  برای 
خبر نداشته و بی توجهی شود پیامدهای بدی 

خواهد داشت.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: 
»تقریبًا اغلب بیماری های گوارشی به نوع و 
یا  ارتباط دارد و چه بخواهیم  نحوه تغذیه 
نخواهیم طی دهه های اخیر از غذاهای سنتی 
به فست فود و سرخ کردنی با چربی فراوان 

گرایش پیدا کرده ایم.«
وی افزود: »غذاهای چرب عالوه بر اینکه 
موجب ریفالکس می شود مضرات دیگری 
دارد. شیوع سرطان ها نیز با خوردن غذاهای 
چرب و روغنی و سرخ کردنی ها، استرس و 
سایر عوامل مرتبط است و افزایش می یابد.«
اسحاق حسینی گفت: »متأسفانه سرطان معده 
یکی از شایع ترین انواع سرطان در کشور است 
ولی سرطان کولون در کشور روز افزون شده 
است. سرطان پانکراس نیز بدترین سرطان 

دستگاه گوارش محسوب می شود که متأسفانه 
در حال افزایش است.«

به گزارش مهر، وی افزود: »مصرف مواد مخدر 
در بروز سرطان پانکراس یا لوزالمعده نقش 
دارد. اثبات شده که عالوه بر دخانیات که 
در انواع سرطان نقش دارد، مواد مخدر نیز 

در بروز سرطان پانکراس نقش مهمی دارد.«

پزشکی  دانشگاه علوم  عضو هیأت علمی 
ایران گفت: »والدین با دیدن سفیدی چشم 
یا سفیدی مردمک چشم، انحراف چشم ها، 
و  چشم  مدت  طوالنی  قرمزی  و  التهاب 
بزرگ شدن کره چشم کودکان خود، باید 

به چشم پزشک مراجعه کنند.«
اشاره  با  صداقت  احد  سپید،  گزارش  به 
چشم  بهاره  همایش  پنجمین  برگزاری  به 
پزشکی ایران که امسال به صورت حضوری 
برگزار می شود، افزود: »در این کنگره از یک 
از طرفی  تازه های چشم پزشکی و  طرف 
مختلف  بیماری های  در  که  چالش هایی 
چشم پزشکی وجود دارد به بحث گذاشته 

می شود.«
وی ادامه داد: »پنجمین همایش بهاره چشم 
پزشکی ایران به همت انجمن چشم پزشکی 
ایران و با همکاری مراکز تحقیقات و بخش 
و  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه های  چشم 
برگزار  حضوری  بصورت  بهشتی  شهید 

می شود.«
صداقت افزود: »اگرچه پزشکان و کادر درمان 
بسیار  هزینه های  متحمل  کرونا  دوران  در 
شدند و در این راه بسیاری از عزیزان مدافع 
سالمت را از دست دادیم ولی خوشحالیم 
که باالخره علم راه خود را پیدا کرد و براین 

بیماری فائق آمد.«
وی ابراز کرد: »در طی این دوران پزشکان 
به  را  تهدیدها  پزشکان  و خصوصًا چشم 
فرصت تبدیل کرده و با ایجاد وبینارها در 
فضای مجازی نهایت تالش و کوشش خود 
را انجام دادند تا این قافله علم به سر منزل 

مقصود برسد.«
پزشکی  دانشگاه علوم  عضو هیأت علمی 
ایران گفت: »پنجمین همایش بهاره همچون 
از چالش ها،  سال های گذشته مجموعه ای 
تجربیات و نوآوری های چشم پزشکی را در 
اختیار همکاران قرار می دهد و شرکت در 

همایش ها و بازدید از غرفه ها و تجهیزات 
پیشرفته چشم پزشکی افق های روشنی را 

پیش روی همکاران قرار خواهد داد.«
وی در ادامه به بررسی بیماری های شبکیه 
در همایش امسال اشاره کرد و گفت: »در 
یکی  که  داریم  دو بخش  ما  قسمت  این 
مورد  در  که  است  چشم پزشکی  تازه های 
پیشرفت های جدید در تشخیص و درمان 
دجنیرتیو  بیماری های  رتینوپاتی،  دیابتیک 

ماکوالی وابسته به سن، اختالالت عروقی 
بیماری های شبکیه ای بحث می شود.«

چالش های  مورد  »در  افزود:  صداقت 
حیطه  در  پزشکی  چشم  بیماری های 
شبکیه، بحث و گفت وگو می شود. درمان 
بیماری های  به  مبتال  بیماران  مروارید  آب 

می شود.  گذاشته  بحث  به  شبکیه  مختلف 
همچنین در مورد چالش هایی که در نحوه 
درمان جراحی و غیر جراحی بیماری های 
مختلف شبکیه وجود دارد، بحث و تبادل 

نظر خواهد شد.«
وی ادامه داد: »در قسمت دیگر تومورهای 
شبکیه و تومورهای داخل چشمی اطفال و 

بزرگساالن بحث می شود.«
پزشکی  دانشگاه علوم  عضو هیأت علمی 

ایران گفت: »در قسمت تومورهای داخل 
چشمی من به عنوان یکی از اعضای پنل و 
مسئول برنامه در خدمت همکاران هستم.«
صداقت افزود: »در مورد تومورهای چشمی، 
شایع ترین تومور داخل چشمی در کودکان 
و  پدر  که  عالئمی  است.  بالستوما  رتینو 
مادرها باید به آن توجه کنند شامل موارد 
زیر است: سفیدی چشم یا سفیدی مردمک 
التهاب و قرمزی  چشم، انحراف چشم ها، 
طوالنی مدت چشم، بزرگ شدن کره چشم 
و تغییر رنگ عنبیه چشم است که در این 
موارد باید به چشم پزشک مراجعه کنند.«

نشان  که  عواملی  از  »یکی  داد:  ادامه  وی 
داده شده باعث درمان و پیش آگهی بهتر 
این کودکان می شود، تشخیص زودهنگام 
بیماری است که پدر و مادر نقش به سزایی 
در تشخیص آن دارند. خوشبختانه در حال 
حاضر تمامی درمان های مدرن این بیماری 
در ایران وجود دارد و با درمان مناسب بیش 
از نود درصد این کودکان درمان می شوند 
جلوگیری  کودکان  این  میر  و  مرگ  از  و 
کشورهای  با  آماری  لحاظ  از  که  می شود 

پیشرفته دنیا در این زمینه برابری دارد.«
گفت:  صداقت  فارس،  گزارش  به 
»مالنوماهای چشمی شایع ترین تومورهای 
این  هستند.  بزرگساالن  در  داخل چشمی 
تومور با عالئمی مثل کاهش بینایی، کاهش 
و مگس  زدن  یا حتی جرقه  بینایی  میدان 
پران می تواند تظاهر کند. بیماران با دیدن 
هر کدام از این عالئم باید به چشم پزشک 

مراجعه کنند.«

عالئم خطرناک در چشم کودکان

اسحاق حسینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرداسحاق حسینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد

افزایش ۲ برابری بیماری های گوارشی
غذاهایچربعاملشیوعسرطانها
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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، 
وزیر  و  سیزدهم  دولت  اولویت  های  از  یکی 
بهداشت را توجه به مناطق محروم و مرزی، 
حوزه  و  شبکه  نظام  زیرساخت  های  ارتقای 
بهداشت، توجه و تمرکز بیشتر در مناطق کمتر 

برخوردار، عنوان کرد.
به  سفر  در  رحیمی  بهروز  سپید،  گزارش  به 
استان آذربایجان غربی، در آیین افتتاح بیمارستان 
ضمن  پیرانشهر،  شهرستان  تختخوابی   8۵
به  خصوص  شهدا  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
شهدای مدافع سالمت، به بیان جنبه  های مدیریتی 

زندگی معمار کبیر انقالب پرداخت.

وی در ادامه ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری در خصوص جهاد تبیین خاطرنشان کرد: 
»به اذعان مقام معظم رهبری، نظام سالمت یکی 
از الگوهای موفق بعد از انقالب است که امروز به 
خودکفایی کامل رسیده و موفقیت  های آن نیازمند 
جهاد تبیین و بازگویی در سطح جامعه است.«
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، 
وزیر  و  سیزدهم  دولت  اولویت  های  از  یکی 
بهداشت را توجه به مناطق محروم و مرزی، 
حوزه  و  شبکه  نظام  زیرساخت  های  ارتقای 
بهداشت، توجه و تمرکز بیشتر در مناطق کمتر 

برخوردار، عنوان کرد.

حوزه  اهمیت  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  وی 
استان  »در  کرد:  عنوان  سالمت  گردشگری 
حوزه  برای  مناسبی  بستر  غربی  آذربایجان 
امیدوارم  که  دارد  وجود  سالمت  گردشگری 
شود  معطوف  ویژه  ای  توجه  موضوع  این  به 

و زیرساخت  های آن در استان توسعه یابد.«
به گزارش وبدا، رحیمی اولویت وزارت بهداشت 
در حوزه عمرانی را تکمیل پروژه های نیمه  تمام 
با پیشرفت فیزیکی باالی ۷0 درصد عنوان و 
خاطرنشان کرد: »امیدواریم تا پایان سال بیش از 
2000 هزار پروژه با اولویت پروژه  های بهداشتی 

به بهره برداری برسد.«

انجمن  بین المللی  کنگره  هفتمین  و  سی  دبیر 
بزرگ،  روده  »سرطان  گفت:  ایران  رادیولوژی 
شایع ترین سرطان دستگاه گوارش در بین زنان و 
سرطان معده شایع ترین سرطان دستگاه گوارش در 
بین مردان است و تشخیص به موقع این بیماری ها 

بسیار حائز اهمیت است.«
به گزارش سپید، امیررضا رادمرد افزود: »سرطان های 
دستگاه گوارش جزو سرطان های جدی و شایعی 
هستند که در کشور ما از میان آنها سرطان روده بزرگ، 
شایع ترین سرطان دستگاه گوارش در بین زنان و 
سرطان معده شایع ترین سرطان دستگاه گوارش 
در بین مردان به حساب می آیند که تشخیص به 
موقع این سرطان ها بسیار حائز اهمیت است و 
رادیولوژی نقش انکارناپذیری در این زمینه ایفا 
می کند که در ارزیابی پاسخ به درمان های پیشرفته 
که بعضا در این سرطان ها بسیار پرهزینه هستند 
نیازمند دانش تخصصی رادیولوژی است و در این 
موارد از نقش حیاتی رادیولوژی اینترونشنال در 
تشخیص و درمان سرطان های گوارشی و ادراری 

نباید غافل بود.«
در  مصنوعی  هوش  نقش  به  اشاره  با  وی 

تصویربرداری گفت: »امروزه ثابت شده که هوش 
مصنوعی در رادیولوژی می تواند تکمیل کننده کار 
رادیولوژیست باشد و باید از نقاط قوت آن به درستی 
بهره برد و از بیراهه رفتن آن جدا پیشگیری کرد.«

رادمرد با اشاره به برگزاری همایش رادیولوژی در 
روزهای 28 تا ۳1 تیرماه در مرکز همایش های برج 
میالد تهران گفت: »این اولین کنگره حضوری بعداز 

پاندمی کرونا است و برگزاری کنگره رادیولوژی 
از نظر وسعت، تعداد شرکت کننده و حجم ارائه 
مطالب همواره یکی از منحصر به فردترین کنگره های 
ایران در حوزه پزشکی بوده است و امسال نیز با 

سخنرانی بیش از 200 سخنران از اساتید برجسته 
این رشته در کنار بررسی دستاوردها و علم روز 
در رشته رادیولوژی همراه خواهد بود و اهداف 

اصلی آن تصویربرداری شکم شامل تشخیص و 
اینترونشن در رادیولوژی دستگاه گوارش و دستگاه 
ادراری، تصویربرداری بیماری های پستان و هوش 

مصنوعی در رادیولوژی می باشد.«
وی با تاکید بر این موضوع که امروزه بخش قابل 
توجهی از مراجعات به مراکز درمانی به صورت 
سرپایی و یا بستری بابت بیماری های مربوط به 
ناحیه شکمی و خصوصا دستگاه گوارش است، 
افزود: »با توجه به طیف گسترده ای از بیماری ها در 
ناحیه شکم شامل بیماری های شایع همچون کبد 
چرب و سنگ های ادراری تا بیماری های پیشرفته تر 
شامل انواع سرطان و اهمیت مداخالت رادیولوژی 
در تشخیص صحیح و به موقع این بیماری ها، 
موضوع اصلی کنگره امسال به تصویربرداری شکم 

اختصاص داده شده است.«
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: »جامعه رادیولوژی 
همواره در به کارگیری دانش روز دنیا پیشرو بوده 
است و هوش مصنوعی نیز یکی از همین موضوعات 
جذاب و به روز دانش پزشکی است و براین اساس 
یکی دیگر از موضوعات اصلی کنگره امسال مبحث 

هوش مصنوعی در رادیولوژی انتخاب شد.«

سرطان های شایع در مردان و زنان ایرانی کدامند؟

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

اولویت وزارت بهداشت در حوزه عمرانی، تکمیل پروژه  های نیمه  تمام است

دبیر اجرایی سی و دومین کنگره جامعه پزشکان 
متخصص داخلی ایران، بر اهمیت تشخیص به 
موقع بیماری مجاری صفراوی برای پیشگیری 

از تخریب بافت کبدی تاکید کرد.
به گزارش سپید، کیوان الچیان در گفت وگو با 
مهر گفت: »بیماری مجاری صفراوی منجر به 
تخریب بافت کبدی و نهایتًا سیروز می شود.«
در  بیماری  این  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
بین خانم ها بیشتر شایع است، افزود: »در ۹0 
درصد موارد خانم ها مستعد این بیماری هستند 
و در سنین ۳0 تا ۶0 سال دیده می شود و همه 

نژادها می توانند درگیر شوند.«
این متخصص بیماری های داخلی ادامه داد: »نکته 

قابل تأمل در این بیماری، علت ناشناخته آن است، 
اما کسانی که به طور مرتب دچار عفونت های 

ادراری می شوند، بیشتر مبتال می گردند.«
و…،  سلیاک  تیروئید،  »هپاتیت،  افزود:  وی 
 PBC بیماری  با  مستقیم  ارتباط  می تواند 

داشته باشد.«
ادراری،  عفونت های  کنار  »در  گفت:  الچیان 
مصرف بیش از اندازه سیگار نیز می تواند علت 

بروز بیماری شود.«
وی افزود: »اگر یک نفر دچار PBC شد، سایر 
افراد خانواده هم ریسک گرفتار شدن به این 

بیماری را دارند.«
دبیر اجرایی کنگره جامعه پزشکان متخصص 

اشاره کرد و  بیماری  به عالئم  ایران،  داخلی 
تیرگی  شکم،  درد  خارش  »خستگی،  گفت: 
پوست، زرد شدن پوست، دردهای عضالنی 
و خشک شدن چشم ها و دهان، از عالئم این 

بیماری است.«
الچیان تاکید کرد: »وقتی بیماری پیشرفت کند 
با عالئم دیگر مثل کاهش وزن، تهوع و سیاه 

شدن ادرار، همراه است.«
وی به تشخیص اولیه بیماری که با تست های 
مختلف انجام می شود، اشاره کرد و گفت: »باال 
بودن آنزیم های کبدی، می تواند عالمت بیماری 
باشد. در مراحل بعد، سونوگرافی و بیوکسی 

کبد، برای تشخیص بیماری انجام می شود.«

الچیان با عنوان این مطلب که این بیماری درمان 
موقع،  به  تشخیص  »با  افزود:  ندارد،  خاصی 

می توان از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد.«
وی به عارضه های بیماری مجاری صفراوی 
اشاره کرد و گفت: »پوکی استخوان، می تواند 

یکی از عوارض این بیماری باشد.«
افزود:  داخلی  بیماری های  متخصص  این 
صدف  خصوص  به  خام  غذاهای  »خوردن 
خام، مصرف غذاهایی که نمک یا شکر فراوان 
دارند، می توانند عامل پیشرفت بیماری شوند.«

وی گفت: »تغییر در سبک زندگی و گرایش 
به زندگی سالم، می تواند به کنترل این بیماری 

کمک کند.«

دبیر اجرایی سی و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تاکید کرد

تشخیص به موقع بیماری مجاری صفراوی
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جدیدترین آمار مبتالیان و فوتی های کرونا در جهانجدیدترین آمار مبتالیان و فوتی های کرونا در جهان
کرونا  همه گیری  آمار  جدیدترین  بنابر 
این  به  مبتالیان  مجموع  شمار  )کووید-1۹(، 
بیماری در جهان تاکنون به ۵۳۵ میلیون و ۹24 
هزار و 2۹0 نفر رسیده و مرگ شش میلیون و 
۳21 هزار و ۵0۳ 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 
8۶.۶ 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 
4۳.1 میلیون مبتال، پس از آمریکا در رتبه دوم 

جهانی جای گرفته است.
همچنین آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل 
هم از ۳1.1 میلیون نفر فراتر رفته و در حال 
حاضر سومین کشور جهان به لحاظ باالترین 

شمار مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از ۶۶۷ هزار جانباخته 
پس از ایاالت متحده، دومین رکورددار تعداد 
قربانیان کووید1۹ در جهان محسوب می شود 

و پس از آن هند با بیش از ۵24 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 2۹.۶ 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 
کشور  چهارمین  نیز  جهان  در  و  دارد  منطقه 

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 10 کشوری که طبق گزارش های رسمی 
باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز 

سه شنبه به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 2۳2 
هزار و ۷۹0 مورد ابتال و 141 هزار و ۳۳2 مورد 
فوت ناشی از بیماری کووید-1۹ در حال حاضر 
در رتبه 1۷ 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، 
اندونزی،  کلمبیا،  ایران،  استرالیا،  هلند،  ژاپن، 
لهستان، مکزیک، اوکراین، مالزی، تایلند، اتریش، 
کره شمالی، بلژیک، رژیم صهیونیستی، پرتغال، 

آفریقای جنوبی، جمهوری چک، کانادا، شیلی، 
فیلیپین، سوئیس، پرو و یونان نیز بیش از سه 

میلیون مبتال ثبت شده  است.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-1۹ که 
تاکنون در 228 کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 

قربانی می گیرد.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت 
متحده استفاده از ماسک را به دلیل شیوع بیماری 
دیگری که در سطح جهان گسترش پیدا کرده، 

توصیه می کند.
از  پیشگیری  به گزارش سپید، مرکز کنترل و 
بیماری های ایاالت متحده روز دوشنبه استفاده 
از ماسک و رعایت سایر نکات بهداشتی را برای 
جلوگیری از شیوع بیشتر آبله میمونی توصیه 
ابتال به آن  کرد؛ بیماری که اکنون مواردی از 

در سطح جهان گزارش شده است.
بیماری آبله میمونی در ماه مارس گسترش یافت. 
دوره نهفتگی آن بین هفت تا 14 روز است و عالئم 
این بیماری معموال شامل تب، لرز، خستگی، 

سردرد و ورم غدد لنفاوی و همچنین بثورات 
پوستی است که روی دست ها و کف پا ظاهر 

میشود و میتواند به بقیه بدن نیز سرایت کند.
از  این ویروس معموال  این مرکز،  طبق اعالم 
حیوانات منتقل می شود، اما احتمال انتقال آن 
بهبودی طی چند  و  دارد  نیز وجود  انسان  از 

هفته اتفاق می افتد.
مواردی از ابتال به آبله میمونی در چندین کشور 
از جمله استرالیا، کانادا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، 
مکزیک، اسکاتلند، سوئد و ایاالت متحده گزارش 
شده است. اکنون مرکز کنترل و پیشگیری از 
دستورالعمل های  متحده  ایاالت  بیماری های 
مربوط به آبله میمونی را به سطح دو به  روزرسانی 

کرده و به مسافران توصیه می کند اقدامات احتیاطی 
بیشتر از جمله استفاده از ماسک را در نظر گیرند.
به گزارش اینترنشنال بیزینس تایمز، همچنین 
سایر اقدامات بهداشتی توصیه شده این مرکز 
شامل اجتناب از تماس نزدیک با افراد مبتال به 
بثورات پوستی، حیوانات زنده یا الشه آنها و 
یا  بیمار  وسایلی است که احتماال توسط فرد 
حیوانات بیمار، آلوده شده اند. از مردم درخواست 
شده که در صورت بروز بی دلیل هرگونه بثورات 
پوستی یا بروز عالئم مرتبط با این بیماری، به 

دنبال مراقبت های پزشکی باشند.ایسنا

انگلیس از شناسایی ۷۳ بیمار دیگر مبتال به 
آبله میمونی خبر داد.

به گزارش سپید، مقامات بهداشت و درمان 
انگلیس اعالم کردند: »۷۳ مورد دیگر ابتال 
به آبله میمونی شناسایی شده که در مجموع 
تاکنون ۳02 مورد عفونت گزارش شده است.«

انگلیس  امنیت سالمت  در گزارش آژانس 
آمده است: »تمامی افراد به ویژه در صورت 
ممکن  آلوده  فرد  با  نزدیک  ارتباط  داشتن 
است به بیماری آبله میمونی دچار شوند.«

انگلیس اولین مورد ابتال به آبله میمونی را 
اوایل ماه مه در یک بیمار با سابقه سفر به 
نیجریه تایید کرد. با این حال، از آن زمان 

تاکنون بیش از ده ها مورد آبله میمونی شناسایی 
شده است.

به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، سازمان 
در  تاکنون  که  کرد  اعالم  بهداشت  جهانی 
2۷ کشور نزدیک به 800 مورد ابتال به این 
ویروس گزارش شده که انگلیس بیشترین 
مبتال را در بین کشورها داشته است. گفته 
شده از 2۹ ماه مه، تعداد موارد تایید شده 
آزمایشگاهی 20۳ درصد افزایش داشته است. 
هرچند، در شیوع اخیر بیماری گزارشی از 
فوت بیمار مبتال به این بیماری منتشر نشده 

است.ایسنا

به  روزرسانی دستورالعمل متخصصان آمریکایی برای مهار آبله میمونی

افزایش مبتالیان به آبله میمونی در انگلیس
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شماره 2218 18 خرداد 1401

افزایش افزایش 2020 درصدی پذیرش دندانپزشکی از کنکور  درصدی پذیرش دندانپزشکی از کنکور 14021402
معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب 
پذیرش  ظرفیت  »افزایش  گفت:  فرهنگی 
دانشجوی دندانپزشکی مطالبه اجتماعی و نیاز 
نهایی شدن مصوبه آن در  با  کشور است که 
شورای عالی انقالب فرهنگی و تدوین آیین نامه 
می شود  پیش بینی  بهداشت،  وزارت  از سوی 
اعمال  درصد   20 میزان  به   1402 کنکور  از 

خواهد شد.«
به گزارش سپید، رجبعلی برزویی در گفت وگو 
با فارس گفت: »بنابر مصوبه شورا درباره افزایش 
ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی باید وزارت 
بهداشت، آیین نامه  شیوه افزایش را ظرف دو ماه 
آماده می کرد و به شورای سنجش و پذیرش 

دانشجو تحویل می داد .«
افزایش  فرهنگی  انقالب  »شورای  افزود:  وی 
درصد   20 سالی  پزشکی  دانشجوی  ظرفیت 
پیش بینی کرده است و در سال 1401 نزدیک 
سال  به  نسبت  ظرفیت  افزایش  نفر  به 1۶00 

1400 خواهد داشت.«
برزویی با بیان اینکه آیین نامه این مصوبه را 
وزارت بهداشت تدوین و به شورای سنجش 
و پذیرش تحویل داده است، گفت: »نکاتی در 
مورد تعهدات این آیین نامه وجود دارد که رایزنی 

درباره آن در حال انجام است.«
معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب 
فرهنگی با اشاره به جلسات این شورا درباره 
این آیین نامه ادامه داد: »در جلسه بعدی شورای 
سنجش و پذیرش در یک تا دو هفته آینده تشکیل 
و آیین نامه به صورت قطعی مصوب می شود.«
وی تصریح کرد: »با هماهنگی های انجام شده با 
معاون آموزشی وزارت بهداشت امسال افزایش 
1۶00 دانشجوی پزشکی را خواهیم داشت. این 
افزایش در سال های اول به ویژه برای مناطق 
کم برخوردار و محروم صورت خواهد گرفت.«

برزویی با بیان اینکه منظور از مناطق محروم 

فقط استان های خاص نیست، ادامه داد: »ممکن 
است در تهران نیز این مناطق محروم را داشته 
باشیم که افزایش 1۶00 دانشجوی پزشکی آنها 

را نیز شامل می شود.«
وی اضافه کرد: »در مورد افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجوی دندانپزشکی و تخصص نیز به شورای 
ستاد نقشه زمان داده شد که در اولین فرصت 
یعنی ظرف دو ماه این موضوع بررسی کند که 
تاکنون جلساتی در اینباره برگزار شده است.«

معاون خط مشی گذاری دفتر علم شورای عالی 
انقالب فرهنگی با اشاره به اینکه هفته گذشته 
جلسه کمیسیون علم و آموزش با موضوع افزایش 
ظرفیت پذیرش دندانپزشکی با حضور مسئوالن 
آموزش و همچنین حوزه دندانپزشکی وزارت 
بهداشت تشکیل شده است، افزود: »اختالف 
در  دندانپزشک  تعداد  و  آمارها  در  نظرهایی 
کشور وجود دارد؛ از نظر ما تعداد دندانپزشک 
نظر  از  که  است  نفر   ۳۵ جمعیت  به  نسبت 
وزارت بهداشت این عدد 4۳ نفر به ازای 100 

هزار جمعیت است.«
وی افزود: »دلیل این اختالف آمار این است 
که آنها بر اساس کدهای نظام پزشکی سرانه را 

اعالم می کنند در حالیکه که ما بر اساس پروانه 
صالحیت حرفه ای موضوع کمبود دندانپزشک 
را مطرح کرده ایم. هر پزشک و دندانپزشک تنها 
با داشتن کد نظام پزشکی نمی تواند فعالیت کند 
بلکه باید پروانه صالحیت حرفه ای برای فعالیت 
بالینی داشته باشد. در کدهای نظام پزشکی افراد 
فعالیت  دلیلی  به هر  فوت شده و کسانی که 

نمی کنند در آمار لحاظ می شوند.«
برزویی با بیان اینکه در هفته های آینده این آمارها 
هماهنگ می شود و همراهی در این زمینه از 
سوی وزارت بهداشت وجود دارد، اضافه کرد: 
»تالش ها بر این است که همان افزایش ظرفیت 
که برای پزشکی عمومی صورت گرفت در مورد 

دندانپزشکی نیز اعمال شود.«
معاون خط مشی گذاری دفتر علم شورای عالی 
انقالب فرهنگی افزود: »پیشنهاد ما بر افزایش 
که  است  دندانپزشکی  رشته  در  درصدی   ۳0
مورد  درصدی   20 افزایش  می شود  پیش بینی 
این میزان حداقل 1۷ سال  با  باشد که  توافق 
طول می کشد که به کشورهای پیشرفته برسیم.«
برزویی با اشاره به سرانه دندانپزشک کشورهای 
پیشرفته ادامه داد: »در کشورهای پیشرفته گروه 

20 عدد سرانه ۶0 به ازای 100 هزار جمعیت 
و در کشورهای منطقه 4۵ است به همین دلیل 
طبق پیش بینی ها بین ۳ تا 4 سال زمان نیاز است 
که از سال1402 با افزایش 20 تا 2۵ درصدی 

به میانگین کشورهای پیشرفته دست یابیم.«
وی با بیان اینکه ایران در مسیر سالمندی حرکت 
می کند و میانگین سرانه دندانپزشک در کشورهای 
سالمند باالی ۷0 است، افزود: »باید برای 20 تا 
۳0 سال آینده باید برنامه ریزی صورت گیرد که 
با بحران سالمت در این حوزه مواجه نشویم.«

دانشجوی  پذیرش  ظرفیت  افزایش  وی 
دندانپزشکی را از کنکور 1402 اعالم کرد و 
گفت: »شورای عالی انقالب فرهنگی هنوز در 
مورد دندانپزشکی مصوبه ای نداده است و ما 
هم اکنون باید جلسات کارشناسی را نهایی کنیم 
و پس از تصویب، وزارت بهداشت آیین نامه 

آن را تدوین کند.«
برزویی یادآور شد: »ظرف دو هفته آینده آیین نامه 
افزایش ظرفیت پزشکی نهایی در دفترچه کنکور 

1401 اعمال می شود.«
وی در خصوص الزامات وزارت بهداشت برای 
اجرای این قانون گفت: »مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی از سوی سازمان بازرسی کل 
که  دستگاهی  هر  و  است  پیگرد  قابل  کشور 
بازرسی  سازمان  نکند  اجرا  را  مصوبات  این 

ورود می کند.«
برزویی با اشاره به نقش راهبری شورای عالی 
انقالب فرهنگی افزود: »اگر مشکل و مانعی در 
مسیر اجرای مصوبات وجود داشته باشد، با نقش 

راهبری شورا حل خواهد شد.«
وی با یادآوری اینکه موضوع افزایش ظرفیت 
و  دندانپزشکی  پزشکی،  دانشجوی  پذیرش 
است،  مردم و کشور  اجتماعی  نیاز  تخصص 
گفت: »این نیاز فعلی و بلندمدت کشور و مطالبه 

اجتماعی است.«

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه طی 
10 سال اخیر تعداد دانشکده های دندانپزشکی از 18 
به ۶۳ دانشکده افزایش یافته است، گفت: »افزایش 
تعداد دانشکده ها و دانشجویان دندانپزشکی آن 
هم بدون فراهم نمودن زیرساخت های علمی و 
آموزشی، صدمات جبران ناپذیری به سالمت آحاد 

مردم جامعه وارد می کند.«
به گزارش سپید، بهنام عباسیان در گفت وگو با 
سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه دندانپزشکان 
جوان به امید زندگی بهتر در حال ترک وطن هستند، 
اظهار کرد: »همواره شاهد پخش برنامه های غیر 
علمی از سوی صدا وسیما هستیم که با ارائه ارقام 
نادرست سعی بر پاک کردن صورت مسأله دارند 
و آیا مشکالت سالمتی مردم در گرو ازدیاد تعداد 

دندانپزشکان است؟«
تعداد  اخیر  اینکه طی 10سال  به  اشاره  با  وی 
دانشکده های دندانپزشکی از 18 به ۶۳ دانشکده 

افزایش یافته است، افزود: »امروز بالغ بر 40 هزار 
دندانپزشک فعال در کشور مشغول به خدمت رسانی 
هستند و ساالنه 2 هزار دانشجوی دندانپزشکی 
هزار   ۳0 بر  افزون  و  می شوند  فارغ التحصیل 
دانشجوی دندانپزشکی خارج از کشور مشغول 
به تحصیل هستند و سیاستمداران باید بدانند که 
رشته  دانشجویان  و  دانشکده ها  تعداد  افزایش 
دندانپزشکی بدون فراهم نمودن زیرساخت های 
علمی و آموزشی الزم صدمات جبران ناپذیری 

را به سالمت مردم وارد می کند.«
وی با اشاره به اینکه در شورای عالی نظام پزشکی و 
هیات مدیره جامعه دندانپزشکی تمامی تالش ها در 
راستای ارتقاء هویت واقعی دندانپزشکی در کشور 
بوده است، ادامه داد: »با ارتقاء جایگاه دندانپزشکی 
در وزارت بهداشت و نیز برنامه ریزی ها و اهداف 
استراتژیک بلند مدت می توان سطح سالمت مردم 

را افزایش داد.«

عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه باید 
ساختار توانمند علمی در حوزه دندانپزشکی ایجاد 
کنیم تا با یک برنامه اصولی و راهبردی مشکالت 
حوزه سالمت دهان و دندان مردم را مرتفع نماید، 
تصریح کرد: »بهتر است سازمان صدا و سیما از 
اساتید خبره در حوزه دندانپزشکی دعوت نموده 
تا به بررسی مشکالت در این زمینه پرداخته و 
چراهای مشکالت سالمتی آحاد مردم را از زبان 
این بزرگان جویا شود و در نهایت با ارائه واقعیت ها 

در صدد حل مشکالت این حوزه باشند.«
عباسیان با گریزی به مبحث مالیاتی جامعه پزشکی 
و دندانپزشکی خاطرنشان کرد: »حوزه دندانپزشکی 
وابسته به تجهیزات و اقالم مصرفی است و در این 
شرایط سخت اقتصادی شرکت ها فاکتور خرید به 
دندانپزشکان نمی دهند و هزینه تجهیزات و سایر 
وسایل مصرفی روز به روز در حال افزایش بوده و 
این در حالی است که هیچگونه ارز دولتی هم به 

ملزومات دندانپزشکی تعلق نمی گیرد؛ لذا زیبنده 
بود که معافیت هایی برای اعضای خدوم جامعه 
پزشکی و دندانپزشکی در نظر گرفته می شد و حاشیه 

امنی برای فعالیت این همکاران ایجاد می کردند.«

عباسیان، عضو شورای عالی نظام پزشکی:

آیا مشکالت سالمتی مردم در گرو ازدیاد تعداد دندانپزشکان است؟ 

دندانزپشکی



رئیس نظام پزشکی مالرد با اشاره به اینکه دستیاران 
از  ومسئولیت هایشان  وظایف  حجم  به  نسبت 
حقوق و مزایای اندکی برخوردارند، گفت: »در 
طول چند سال اخیر جذابیت رزیدنتی به شدت 
کاهش یافته و با خالی ماندن ظرفیت های دستیاری 

در رشته های مختلف مواجه شده ایم.«
به گزارش سپید، شهریار موسوی نژاد در گفت وگو 
با سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه دوره 
دستیاری یا رزیدنتی یکی از مراحل بسیار مهم 
کرد:  اظهار  است،  متخصص  پزشکان  تربیت 
رزیدنتی  فرسای  طاقت  و  کار سخت  »شرایط 
بویژه در سال های اول و دوم رشته های ماژور 
باعث فشار بسیار مضاعف روحی، روانی و جسمی 

به دستیاران می شود.«
وی افزود: »خستگی کشیک های متعدد و طوالنی 
با حجم بسیار زیاد کار و مسئولیت های داده شده 
به آنان در بسیاری از مواقع منجر به کاهش کارایی 

دستیاران می شود.«
 libby zion معروف پرونده  به  اشاره  با  وی 
که در نهایت دادگاه نیویورک رای داد »دستیاران 
نمی توانند بیش از 80 ساعت در هفته یا بیش از 
24 ساعت متوالی کار کنند« تا بدینوسیله مانع 
از اشتباهات و قصور پزشکی شوند، ادامه داد: 
»متاسفانه در ایران همکاران رزیدنت در برخی 
از رشته ها به صورت یک روز در میان و گاهی 
اوقات تا 40 ساعت به طور متوالی در بیمارستان 

مشغول به خدمت بوده و ساعات استراحت و 
آسایش آنان به قدر کافی و برای جبران خستگی 

مزمن تجمع یافته در طول زمان نیست.«
رئیس نظام پزشکی مالرد با بیان اینکه در بسیاری 
از بیمارستان های آموزشی که با حجم باالی مراجعه 
کنندگان مواجه هستند اکثر کارها توسط همین 
دستیاران سال اول و دوم انجام می شود، تصریح 
دارند حضور  اعتقاد  که عده ای  »هر چند  کرد: 
متمادی و متوالی دستیاران و کسب تجربه باعث 
بهبود روند آموزشی می شود اما بخش مهم دیگر 
این موضوع یعنی فشار روحی، روانی و خستگی 

مزمن بر آموزش آنان تاثیرگذار خواهد بود.«

موسوی نژاد با اشاره به اینکه از نظر حقوقی و 
انتظامی دستیاران دارای شماره نظام پزشکی بوده و 
در صورت قصور، بخشی از عواقب این امر متوجه 
همکاران دستیارخواهد بود، اذعان کرد:  »قاعدتًا 
باید به نسبت حجم وظایف و مسئولیت هایشان 
به دستیاران توجه شده و از نظر پرداخت حقوق، 
ساعت های کاری و کشیک مطابق با دیگر قوانین 

جاری مملکت با آنان برخورد نمود.«
به گفته وی عدم توجه به نیازهای دستیاران و 
فشارهای وارده بر آنان بعد از فارغ التحصیلی و 
گذراندن ضریب کا از جمله طرح های طوالنی 
مدت در مناطق محروم، پرداخت های نامتناسب، 

بخش  در  فعالیت  و  مطب  تاسیس  امکان  عدم 
خصوصی باعث شده که در طول چند سال اخیر 
جذابیت رزیدنتی به شدت کاهش یافته و در طول 
ظرفیت های  ماندن  خالی  با  گذشته  سال   ۳-2

دستیاری مواجه شویم.
رئیس نظام پزشکی مالرد با اشاره به اینکه حقوق 
بسیار پایین دستیاران عماًل کفاف گذران خرج 
روزمره آنان را نمی دهد، خاطرنشان کرد: »این امر 
سبب می شود در پاره ای از اوقات همکاران دستیار 
در بخش های خصوصی نیز مشغول به فعالیت 
شوند که این موضوع خستگی بیشتر و فرسایش 
عمیق تر جسمی و روحی آنان را به دنبال دارد.«
موسوی نژاد مهاجرت پزشکان و از سوی دیگری 
کاهش اقبال ورود به دوره دستیاری را زنگ خطری 
برای آینده پزشکی کشور دانست و گفت: »عدم 
توجه به وضعیت دستیاران موجب کاهش سطح 
خدمات بهداشتی و درمانی جامعه می شود که 
در نهایت دود آن به چشم مردم خواهد رفت.«

وی یادآور شد: »وضعیت دستیاران در نظام سالمت 
کشور به گونه ای است که مورد استثمار کاری و 
حرفه ای قرار گرفته اند و عدم توجه به وضعیت 
به دوره های دستیاری  آنان سبب کاهش ورود 
شده به طوری که اگر وضعیت به همین روال 
کاهش  با  آینده  سال   15 تا   10 طی  رود  پیش 

تعداد پزشکان متخصص مواجه خواهیم شد.«
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رئیس نظام پزشکی مالرد: 

دستیاران مورد استثمار کاری و حرفه ای قرار گرفته اند
جذابیتی برای ورود به رشته های دستیاری وجود ندارد

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور درباره دسترسی عادالنه به دندانپزشک 
گفت: »هدف نظام سالمت دسترسی عادالنه 
خدمات سالمت دهان و دندان است، برای رسیدن 
خدمات عادالنه به دست مردم یکی از راهکارها 

افزایش دندانپزشک یا رفع کمبودهاست.«
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده افزود: »در 
مقایسه با کشورهای منطقه باید توجه داشت که 
کشورها آمارها را به سازمان جهانی بهداشت خود 
اظهاری می کنند و با ما مقایسه می شوند، نوع خود 
اظهاری ها با هم فرق می کند، به دلیل همین خود 
اظهاری لبنان عدد باالیی در دندانپزشکی دارد.«
وی ادامه داد: »وضعیت شاخص های دهان و 
دندان ما مناسب نیست. ما باید برای این موضوع 

به دنبال راه حل باشیم. خدمات دندانپزشکی به 
خدمتی لوکس تبدیل شده است، در تهران با 
وجود تعداد مناسب دندانپزشک وضعیت سالمت 
دهان و دندان مردم مناسب نیست. شرایط مردم 
در جایی که خدمات سالمت تخصصی و فوق 
تخصصی عمومی دندانپزشکی مانند شهرهای 

بزرگ داریم، مناسب نیست.«
بیمه ای  پوشش  به عدم  اشاره  با  زاده  کوهپایه 
خدمت دندانپزشکی و پرداختی از جیب مردم 

در حوزه خدمات دندانپزشکی گفت: »بیمه ها 
پوشش مناسبی در خدمات دندانپزشکی ندارند 
مردم در  از جیب  پرداخت  در  و هیچ کمکی 
بیمه ها  و  نمی دهند  انجام  دندانپزشکی   بخش 
باید در باقی خدمات دندانپزشکی ورود کنند 
تا هزینه ها تعادل پیدا کند. باید دانست که بازار 
سالمت بازار عرضه و تقاضای میوه نیست و 
نمی توانیم فکر کنیم با افزایش عرضه یا همان 
افزایش تعداد دندانپزشکان می توانیم تقاضا یا 

هزینه خدمات را تعدیل کنیم.«

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور ادامه داد: »هر کاری یک قیمت تمام شده 
دارد، در ایران عموماً هزینه ها و تعرفه های ما 
واقعی نیست. واقعیت این است که باید برای 
ارائه خدمات به مردم فکری کنیم. مردم باید به 
خدمت مناسب دسترسی داشته باشند. یکی از 
راهکارها می تواند افزایش باشد اما دوستان ما 
در مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی باید 
بیشتر تمرکز بر دسترسی، تأمین منابع الزم و 
کاهش هزینه ها برای جیب مردم داشته باشند 

که از طریق بیمه قابل انجام است.«
با   1408 سال  تا  اینکه  بیان  با  زاده  کوهپایه 
بهداشت  وزارت  شده  دیده  ظرفیت  افزایش 
به عدد مطلوب از نظر تعداد دندانپزشک به 
جمعیت خواهیم رسید، گفت: »ما همواره در 
این زمینه که باید هر کاری را براساس اصول 
به جلو پیش ببریم بحثی نداریم. ظرفیت تعداد 
دانشکده دندانپزشکی ما در سال ۷8، هجده 
دانشکده بوده است که االن به حدود باالی 40 

دانشکده در بحث آموزش رسیده ایم.«
گسترش  شورای  دبیر  وبدا،  گزارش  به 
گفت:  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
»پیش بینی ما این است با افزایش ظرفیتی که 
در نظر گرفته ایم در سال 1408 به ۶ دندانپزشک 
به  که  برسیم  نفر جمعیت  هزار  نسبت 10  به 
سرانه دندانپزشک کشورهایی مانند آمریکا زیاد 
هم دور نیست، ما منابعی برای افزایش ظرفیت 
و به تبع آن تربیت دندانپزشک نداریم و نظام 
آموزشی در وزارت بهداشت امروز 50 درصد 
کسری بودجه دارد. اگر منابع موجود و میزان 
افزایش ظرفیت را کنار هم بگذاریم؛ می توانیم 
بهتر قضاوت کنیم، ما اگر زیر ساخت و منابع 

الزم را داشته باشیم، برای آن برنامه نیز داریم.«

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور:

هدف نظام سالمت دسترسی عادالنه خدمات سالمت دهان و دندان است



ایران،  رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی 
با اشاره به مشکالت اقتصادی حاکم بر جامعه 
و تعیین تعرفه های ناعادالنه گفت: »پزشک هم 

مثل بقیه مردم، هزینه زندگی دارد.«
به گزارش سپید، ایرج خسرونیا روز سه شنبه ۱۷ 
خرداد ۱۴۰۱ در سی و دومین کنگره جامعه پزشکان 
متخصص داخلی ایران در مرکز همایش های رازی 
افزود: »دو سال از برگزاری کنگره محروم بودیم، 
ولی عدم برگزاری کنگره مانع نشد که از مشکالت 
شما همکاران به دور باشیم. فضای مجازی کمک 
کرد که درد و رنج جامعه پزشکی به خصوص 
متخصصین داخلی شنیده شود و به سمع و نظر 
مسئولین رسانده شود ولی به این ناله ها توجهی 

نکردند.«
ادامه داد: »دولتمردان، سیاسیون، مجلسیان  وی 
و تمامی کسانی که مایل بودند پزشک شوند و 
نتوانستد به این خواسته دست یابند، چشم خود 
را بر مشکالت جامعه پزشکی بسته و نمی خواهند 
بشنوند زیرا کرونا تمام شده و کاری با جامعه 
پزشکی ندارند. آنها تصور می کنند تمام پزشکان 
در پَر قو می خوابند و تمام ویالهای آن چنانی 

مربوط به این قشر فرهیخته است.«
نسخه  بیمه گر،  »سازمان های  افزود:  خسرونیا 
مشکالت،  گرفتن  نظر  در  بدون  را  الکترونیک 
عقد  به  مجبور  را  پزشکان  و  می کنند  اجباری 
قرارداد با بیمه ها می کنند، اما بدانند همیشه در روی 
یک پاشنه نمی چرخد. متأسف هستیم پزشکان، 
مجلس، سازمان نظام پزشکی هم از آنها حمایت 
کرده و صدور پروانه را منوط به عقد اجباری با 

سازمان های بیمه گر کرده اند.«
وی گفت: »موضوع تعرفه خود حدیث دیگری 
دارد، هر سال این مشکل را برپا می کنند. جلسات 
متعدد تشکیل می دهند در اتاق در بسته نظر می دهند، 
قانون عوض می کنند و در نتیجه مطلبی بیرون 
می آید که خالف قانون است. طبق قانون هر ساله 
تعیین می شود. سطح  تورم  مطابق سطح  تعرفه 
تورم را هم بانک مرکزی اعالم می کند احتیاج به 
هیچ گونه جلسه ای هم نیست اگر تعرفه پزشکی 

خط قرمز است آیا نان، روغن، بنزین خط قرمز 
نیست. در اکثر کشورهای پیشرفته لبنیات را به 
قیمت پایین در دسترس همگان قرار می دهند و 
پیشگیری از پوکی استخوان را با مصرف لبنیات، 
ارزان تر از درمان آن می پندارند ولی در کشور ما 
روز به روز قیمت ها سرسام آورتر می شود و از 
سبد غذایی مردم خارج می شود. این گرانی ها خط 
قرمز نیست ولی تعرفه پزشکی خط قرمز است.«
خسرونیا ادامه داد: »پزشک نان نمی خورد، گوشت 
نمی خورد، حقوق پرسنل را پرداخت نمی کند، 
مالیات نمی دهد، حق بیمه پرسنل را نمی پردازد، 
با باد هوا زنده است. ما اعتراض خود را راجع 
به تعرفه کردیم. سازمان نظام پزشکی نظر خود را 
داد. حتی سازمان های بیمه گر هم نظر دادند ولی 
افرادی که کارشناس نبودند، بدون در نظر گرفتن 
مشکالت بیمارستان های دولتی و خصوصی و 
مطب ها، در اتاق در بسته حکم صادر کردند و 

دستور اجرا دادند.«
وی افزود: »سازمان های بیمه گر با گرفتن پول بیمه 
از مردم هیچ نظارتی بر کیفیت درمان و نحوه هزینه 
کرد پول مردم ندارند. چرا این عدم نظارت را با 

تعرفه پایین درک نمی کنند، چرا مقایسه ای بین 
تعرفه های پزشکی در ایران با کشورهای همجوار 
ندارند. ویزیت ۴ دالری با ویزیت ۴۰ دالری و 

۱۰۰ دالری قابل مقایسه نیست.«
خسرونیا با عنوان این مطلب که هر ماه تعداد زیادی 
از پزشکان عازم کشورهای همجوار می شوند، 
گفت: »حتی در تعیین تعرفه ها هم تبعیض دیده 
می شود. متخصص داخلی برای ویزیت یک بیمار 
هشتاد ساله باید تمام بدن او معاینه کند؛ داروها، 
آزمایش ها، رادیوگرافی و همه مدارک او را به 
دقت ببیند، اما ویزیت او تفاوتی با بقیه نداشته 
باشد. اگر در روز چهار نفر بیمار مسن مراجعه 

کند، فرصتی برای بقیه باقی نمی ماند.«
وی افزود: »جامعه پزشکی بدون در نظر گرفتن 
تعرفه در هر مکان و زمان که مردم احتیاج داشته 
باشند در خدمت است. در مسئله کرونا همه شاهد 
جانفشانی و ایثار جامعه پزشکی بودند. جامعه 
پزشکی در غم مرگ هزاران نفر از هموطنان خود 
بودند و در ضمن شاهد پرپر شدن همکاران پرستار 
و کادر درمان هم بودند. بسیاری از همکاران تا 
لحظه آخر حیات خود در خدمت بیماران کرونایی 

بودند و حتی دستور بستری شدن خود را نوشتند. 
متأسفم که مسئولین به جای تشکر، ما را جامعه 

مالیات گریز معرفی کردند.«
خسرونیا ادامه داد: »مطلب دیگری که باید یادآوری 
کنم اجباری کردن پزشکان به قرارداد با بیمه ها 
است و متأسفانه سازمان نظام پزشکی هم زیر بار 
رفت. البته اکثر پزشکان با سازمان بیمه قرارداد 
دارند ولی پزشک ۷۰ ساله که تمایل دارد تعداد 
بیمار کم ویزیت کند و با فرصت این کار را انجام 
دهد چطور می تواند با سازمان بیمه قرارداد ببندد 
و روزی ۳۰ نفر را ویزیت نماید. این اجبار باعث 
شده پزشکان به خصوص پیشکسوتان نتوانند این 
اجبار غیر عادی و قانونی را تحمل کنند و چاره ای 
ندارند جز اینکه از جامعه پزشکی جدا شوند.«

وی با بیان این موضوع که با پایین آمدن سطح 
بهداشت و کمبود درآمد، بیماری های عفونی و 
متابولیک از فرصت استفاده کرده و شیوع پیدا 
این روزها  بیماری هایی که  »از  می کنند، گفت: 
که  است  میمونی  آبله  می کند،  تهدید  را  جهان 
متأسفانه کشورهای فقیر و مردم فقیر را هدف 
گرفته است. کشورهای آفریقایی سال ها است که 
درگیر این بیماری هستند. اخیراً آمریکا و اروپا 
هم آلوده شده و باید منتظر باشیم به ایران هم 
بیاید. بنابراین برای جلوگیری از شیوع آن باید 
آمادگی الزم را داشته باشیم. باید در نظر داشته 
باشیم که شاید ویروس کرونا و آبله میمونی دست 
به دست هم بدهند و سوش جدیدی را تشکیل 
تأثیری در  دهند و واکسن ها و داروهای فعلی 

جلوگیری از شیوع آن نداشته باشند.«
به گزارش مهر، خسرونیا به برگزاری کنگره اشاره 
کرد و افزود: »در طول کنگره انتخابات جامعه 
که  می شود  برگزار  داخلی  متخصص  پزشکان 
روز پنج شنبه ۱۹ خرداد خواهد بود. امیدواریم 
دوستان در این انتخابات شرکت کرده و افرادی 
را انتخاب نمایند که مورد وثوق آنها باشند. هیأت 
مدیره می تواند جامعه پزشکان متخصص داخلی 
را متحول کرده و مشکالت اعضای این جامعه 

را برطرف نماید.«

شماره 22۱8 ۱88 خرداد ۱۴۰۱

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران:

مشکالت جامعه پزشکی را نمی بینند

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: »در 
سال جاری که تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
عملیاتی شود، برای ویرایش و رفع مشکالت 

آن زمان خواهیم داشت.«
به گزارش سپید، عباس عبادی در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »برخی از 
خدمات ما شبانه روزی هستند. در برخی از 
مستقیم  به صورت  خدمات  ارائه  بخش ها 
انجام نمی شود. برای جلوگیری از نیاز القایی 
با اجماع  منابع،  ایجاد عدالت در توزیع  و 
نخبگان پرستاری و اقتصاد سالمت در وزارت 
بهداشت مدل DRG به عنوان مدل اجرای 
پرداخت حقوق تعیین شده است. در روش 
پرداخت حقوق بر اساس DRG، تعرفه ها بر 

اساس تشخیص بیماری پرداخت می شوند.«
تعرفه گذاری  بودجه  ردیف  وی  گفته  به 
بهداشت  وزارت  در  پرستاری  خدمات 

تعیین شده است.
عبادی گفت: »پنج هزار میلیارد تومان به عالوه 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از قبل توزیع شده 
بود. مجموعا شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار تعرفه گذاری خدمات پرستاری است 
که شامل همکاران ما در بخش های دولتی، 
خصوصی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح 
پرستار  هزار  در حدود 2۰۰  و  است  شده 

مشمول این طرح خواهند شد.«
گفت:  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
»حدود ۱۴ سال برای اجرای تعرفه گذاری 

خدمات پرستاری صبر کردیم و فرصت برای 
ویرایش خواهیم داشت. در سال جاری که 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری عملیاتی شود، 
برای ویرایش و رفع نواقص و مشکالت آن 

زمان خواهیم داشت.«
عبادی گفت: »به مدل سریع سرویس پرداخت 
انتقادهایی وارد شده است که بر اساس این 
مدل احتماال تحت تاثیر نیازهای القایی قرار 
بگیرند و خدماتی به آن ها ارائه شود که الزام 

نداشته و در اولویت بیماران نباشند.«
وی گفت: »نظام های پرداخت در پزشکی 
دارای مدل های مختلفی هستند که یکی از 
آن ها سرویس سریع است که بر اساس رویه 

جزئیات تعرفه پرداختی حساب می شود.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت مطرح کرد

بودجه ۶۶٠٠ میلیارد تومانی برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری در کشور



عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
برای  جوانان  استقبال  کاهش  به  نسبت 
پزشکی  تخصصی  رشته های  در  تحصیل 
و  داخلی  طب  متخصص  رشته  ویژه  به 
افزایش میزان مهاجرت پزشکان و نخبگان 

از کشور هشدار داد.
محسنی  محمدعلی  سپید،  گزارش  به 
بندپی در گفت وگو با خانه ملت، در مورد 
اظهارنظرهایی در سی و دومین کنگره ساالنه 
بر  مبنی  ایران  داخلی  متخصص  پزشکان 
اینکه مجلس، شورای عالی انقالب فرهنگی 
و دولت به ویژه وزارت بهداشت باید به 
رشته متخصص طب داخلی توجه بیشتری 
کرده و برنامه ریزی خود را برای حمایت و 
تقویت از این رشته بهبود بخشند، گفت: 
تمام  کنونی  مشکالت  مهم ترین  از  »یکی 
پزشکی  تعرفه های  نبودن  واقعی  پزشکان 
چه در بخش خصوصی و چه دولتی است 
که متاسفانه باعث کاهش سطح استقبال از 
ویژه  به  تخصصی  رشته های  در  تحصیل 
داخلی که مادر رشته های تخصصی و یکی 
از رشته های بسیار مهم است، شده است.«
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کالردشت 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در 
»هم اکنون بسیاری از رشته های تخصصی 
خالی مانده است و عدم استقبال جوانان از 
رشته های تخصصی مورد نیاز کشور زنگ 
خطری برای نظام سالمت است کما اینکه 
نیز  مجلس  نمایندگان  از  یکی  قبل  مدتی 

اعالم  تذکری  قالب  در  تریبون صحن  از 
جلو  وضعیت  همین  با  اگر  که  بود  کرده 
برویم و متخصصان داخلی که 25 سال از 
عمر خود را به تحصیل اختصاص می دهند 
مورد بی توجهی قرار گیرند مجبور می شویم 
همچون زمان قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
از کشورهایی همچون پاکستان، بنگالدش 
و هندوستان پزشک جذب کنیم که قطعا 
این اقدام در  شأن جمهوری اسالمی ایران 

نیست.«
تازگی شورای عالی  »به  وی تصریح کرد: 
درصدی   20 افزایش  فرهنگی  انقالب 
خود  دستورکار  در  را  پزشکان  ظرفیت 
قرار داده است ضمن اینکه بنده بارها در 
صحن مجلس تذکر داده ام که مشکل ما در 
حوزه پزشکی کمبود نیروهای تربیت شده 
نیست بلکه نبود انگیزه کافی برای ماندن 
این پزشکان در  بخش دولتی و تمایل آنها 

به مهاجرت است.«
محسنی بندپی با اشاره به یکی از مشکالتی 
که باعث کاهش انگیزه جامعه پزشکان برای 
فعالیت در کشور شده است، اظهار کرد: 
»هزینه های درمان در بخش خصوصی از 
تجهیزات پزشکی تا تامین داروها و سایر 
امکانات به دالر است اما تعرفه های پزشکی 
جاری  هزینه های  کفاف  شاید  بخش  این 
در  دیگر  سوی  از  ندهد.  هم  را  پزشکان 
بخش دولتی به دلیل تعرفه های پایین تر و 
این  پزشکان  به  پرداخت  در  زیاد  تاخیر 

مشکالت بیشتر است به همین دلیل انگیزه 
را  فعالیت در بخش خصوصی  برای  آنها 

مضاعف می کند.«
نه  کنونی  اقتصادی  »شرایط  افزود:  وی 
بلکه  پزشکان  در  بی انگیزگی  باعث  تنها 
است  شده  کشور  تحصیل کردگان  جامعه 
بلکه عاملی برای سیل خروج نخبگان از 
کشور بیش از گذشته شده و هرچند افرادی 
که دل در گروی مملکت دارند قطعا با همه 
خدمت  جامعه  به  و  می سازند  سختی ها 
به  ما  که  کنیم  فراموش  نباید  اما  می کنند 
موجود  منابع  باید  کشور  مسئوالن  عنوان 
را به درستی مدیریت کنیم که یکی از این 

منابع نیروی انسانی است.«
رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون 
بهداشت مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: »ما نباید نیروی انسانی را به تفکری که 
دارند، واگذار کنیم چرا که بخش اعظمی 
می شوند  از کشور خارج  که  نخبگانی  از 
از خدمات تحصیل رایگان بهره مند شده اند 
بنابراین  کرده  اند  استفاده  بیت المال  از  و 
هر فردی که خواسته یا ناخواسته جوانان 
کشور  از  که  کند  تشویق  را  تحصیل کرده 
آرمان  به مملکت و هم  خارج شوند هم 
شهدا خیانت کرده و مغایر با منویات رهبر 
معظم انقالب اسالمی رفتار کرده است.«

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید 
کرد: »ما باید موانع موجود در مسیر فعالیت 
به  آنها  رفع  با  و  کنیم  احصاء  را  نخبگان 

درستی منابع انسانی را مدیریت کنیم. ضمن 
بهداشت،  وزارت  است  شده  قرار  اینکه 
درمان و آموزش پزشکی برنامه های خود 
را در جهت ایجاد انگیزه برای پیشگیری از 
خروج نخبگان به ویژه متخصصان داخلی 

از کشور ارائه دهد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
»هم اکنون  شد:  یادآور  اسالمی  شورای 
ظرفیت محدودی که در دوره های دستیاری 
برای اغلب رشته ها وجود دارد هم خالی 
می ماند که می طلبد قبل از اینکه برای افزایش 
ظرفیت رشته ها اقدام کنیم، علل خالی ماندن 
ظرفیت های موجود را مورد بررسی قرار 
دهیم. ضمن اینکه برای ماندگاری نیروی 
انسانی تربیت شده در کشور برنامه ریزی 
کنیم و تا این شرایط را فراهم نکرده و انگیزه 
اساسی برای آنها ایجاد نکنیم که مهم ترینش 
انگیزه مادی است قطعا آنها به طرق مختلف 
سعی می کنند از انجام وظایف خود شانه 
خالی کنند و از فرصت های دیگری که در 
کشورهای همسایه برای پزشکان ایجاد شده 
آنها  برای  است که حتی آزمون زبان هم 
برگزار نمی کنند و منابع انسانی تحصیلکرده 
را در این شرایط سخت اقتصادی به خوبی 
و تنها از طریق مدیریت منابعی که دارند، 
جذب می کنند، استفاده کنند و اگر در این 
خصوص تدبیری نیندیشیم به زودی ممکن 
است دچار آسیب جدی در حوزه تامین 

نیروی انسانی متخصص شویم.«

شماره 2218 189 خرداد 1401
محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد

کاهش استقبال از تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی
 زنگ خطری برای نظام سالمت



ایـن روزهـا بـازار رژیم هـای الغـری سـریع، 
حسابی داغ است. بخصوص در دوران کرونا 
که با افزایش چاقی در جامعه مواجه شـدیم، 
ایـن رژیم هـای الغـری پرمتقاضـی در فضـای 
مجـازی و غیرمجـازی هـم تبلیـغ می شـود. در 
عیـن حـال، کارشناسـان سـامت تاکیـد دارنـد 
کـه ایـن رژیم هـای الغـری سـریع کـه اغلـب 
آنهـا نیـز از سـوی افـراد غیرپزشـک تجویـز 
می شـود، می توانـد عوارضـی بدتـر از چاقـی 

داشـته باشد.
اسـتاد دانشـگاه علوم پزشـکی تهران و مدیر 
گـروه تغذیـه جامعـه، ادعـای رژیم هـای ناقص 
جهت کاهش وزن زیاد در مدت زمان کوتاه را 
رد کرد و در عین حال پنج اصل را راز الغری 

ماندگار و بدون آسـیب به خود، دانسـت.
احمدرضـا درسـتی دربـاره آسـیب رژیم هـای 
غذایی نادرسـت در طوالنی مدت گفت: »هر 
کدام از رژیم ها که ناقص هستند و مواد مورد 
نیـاز را بـه بـدن نمی رسـانند؛ قطعـا خطرهـا و 

ضررهایـی بـرای بدن دارد.«
وی بـه ۳ دسـته رژیـم صرفـا گیاه خـواری، 
گیاه خـواری همـراه بـا لبنیـات و گیاه خـواری 
همـراه بـا لبنیـات و تخم مـرغ اشـاره کـرد و 
توضیـح داد: »علـم تغذیـه معتقـد اسـت افرادی 
که صرفا گیاه خوار هسـتند حتما دچار مشـکل 
خواهند شد و باید بخشی از نیازهای خود را 
بـا اسـتفاده از مکمل هـای غذایـی تامیـن کنند.«
ایـن اسـتاد دانشـگاه دربـاره مصـرف مکمل هـا 
بـه عنـوان جایگزینـی بـرای مصـرف غذا گفت: 
»علم تغذیه بسـیاری از مواد مغذی را شـناخته 
ولـی خیلـی از مـوارد هنـوز بـه طـور کامـل در 
غذاهـا شـناخته نشـده اند و هنـوز علـم قـادر 
نیسـت ایـن مـواد را تولیـد کـرده و در اختیـار 

مـا قـرار دهد.«
وی بـه مثالـی از مصـرف میوه هـای دارای 
ویتامین C در فصل زمستان اشاره کرد گفت: 
»افـرادی بـا مصـرف میوه هایـی ماننـد پرتقـال 
و لیموشـیرین در فصـل زمسـتان کمتـر دچـار 
بیماری هـای تنفسـی شـده و هنـگام بیمـاری 

نیـز زودتـر بهبـود پیـدا می کننـد.«
این متخصص ضمن اشاره به مصرف ویتامین 
C در دوران شـیوع کرونا افزود: »اوایل کرونا 
مصـرف ویتامیـن C  بـه صـورت روزانـه رایـج 
شـده بـود امـا مطالعـات بعـدی نشـان داد 
مصـرف مصـرف ایـن ویتامیـن بـدون انجـام 
دیگر پروتکل ها مشـکل بیماری های تنفسـی 

و کرونـا را حـل نخواهـد کـرد.«
درسـتی بـا اشـاره بـه دیگـر مطالعـات در ایـن 
زمینه توضیح داد: »طبق مطالعات انجام شـده 
 C در میوه هـای زمسـتانی عـاوه بـر ویتامیـن
مقـدار زیـادی مـواد مغـذی وجـود دارد کـه مـا 
هنـوز نمی شناسـیم و صـرف مصـرف قـرص 

جوشـان، ویتامین C کافی نیسـت.«

عنـوان  بـه  مکمل هـا  صـرف  مصـرف  وی 
جایگزینـی بـرای غذاهـا را ۱۰۰ درصـد اشـتباه 
دانسـت و گفـت: »قطعـا چنیـن افـرادی برخـی 
مـواد موجـود در غذاهـای طبیعـی را از دسـت 
داده و مواد تولیده شده توسط انسان به روش 
شیمیایی در آزمایشگاه ها را مصرف می کنند.«
 ایـن متخصـص تغذیـه در ایـن بـاره افـزود: 
»مـا مدعـی هسـتیم کـه تـاش بـه کپـی مواد در 
البراتوارها کرده ایم ولی اینکه این کپی چقدر 
معادل و برابر با اصل است به این معنا نیست 
که علم جایگزین کل طبیعت شده است. هنوز 
بسـیاری از ظرایـف و قدرت هـای طبیعـت را 
باید در طول زمان های آینده بشناسیم و چون 
هنـوز بـه آن هـا نرسـیده ایم، لـذا بـه هیـچ عنوان 

نبایـد اینچنیـن مکمل هـا را جایگزیـن کنیم.«
درسـتی به آهن موجود در غذاهای گوشـتی 
اشـاره کرد و گفت: »آهن بسـیار فراوان و نوع 
خیلی خوب و قابل جذبی در غذاهای گوشتی 
وجـود دارد، ولـی در غذاهـای گیاهـی بسـیار 
کمتـر و بـا جـذب پایین تـر اسـت. بدیـن جهت 
کسـی کـه صرفـا گیاه خـوار اسـت در تامیـن 
آهـن مـورد نیـاز بـدن دچار مشـکل می شـود.«

  B ۱۲ ایـن متخصـص در ادامـه بـه ویتامیـن
کـه منبـع اصلـی آن غذاهـای حیوانـی اسـت، 
اشـاره کـرد کـه در رژیم هـای گیاه خـواری بـه 

انـدازه کافـی وجـود نـدارد.
درسـتی در ادامـه بـه فوایـد رژیـم گیاه خـواری 
در برخـی افـراد اشـاره کـرد و توضیـح داد: 
»افـرادی کـه بـه مـدت طوالنـی مصـرف باالی 
فرآورده هـای گوشـتی و غـذای پـر کلسـترول 
را داشـتند و بـه علـت سـن بـاال نیـز دچـار 
بیماری هایی مانند فشار خون، تمرکز پایین و 
بیماری هـای قلبـی شـده اند، رژیـم گیاه خواری 

بـه مـدت حداکثـر شـش مـاه بـرای سـامتی 
ایـن افـراد مناسـب اسـت؛ چراکـه دریافت هـا 

و لطمه هـای قبلـی جبـران خواهـد شـد.«
ایـن متخصـص بـه معایـب حفظ طوالنی مدت 
رژیـم گیاه خـواری اشـاره کـرد و گفـت: در 
طوالنـی مـدت مـواد مـورد نیـاز بـه حد کفایت 
بـه بـدن ایـن افـراد نمی رسـد، مگـر افـرادی 
کـه گیاه خـواری همـراه بـا لبنیـات و تخم مـرغ 
دارنـد؛ چراکـه تخم مـرغ و لبنیـات از غذاهـای 
حیوانـی هسـتند و اغلـب نیاز هـای افـراد را 

برطـرف می کننـد.«
ایـن متخصـص بـه »همه چیزخـوار« بـودن 
انسـان ها اشـاره کـرد و تاکیـد داشـت: »نبایـد 
خودمان را با حیوانات گیاه خوار مقایسه کنیم؛ 
چراکه آنها در روده و دسـتگاه گوارشی شـان 
می تواننـد سـلولز گیاهـان را تجزیـه و بـه مـواد 
جدیـد تبدیـل کننـد. انسـان ها بایـد همه چیز را 
بـه انـدازه کفایـت مصـرف کننـد و نمی تواننـد 

صرفـا گیاه خـوار یـا گوشـت خوار باشـند.«
رژیم هـای  بـودن  علمـی  دربـاره  درسـتی 
گیاه خـواری گفـت: »ادعـای کتاب هـا و علـم 
تغذیـه بـر ایـن اسـت کـه ایـن افـراد دچـار 
کمبودهایـی می شـوند کـه مـا مجبوریـم بـا 
مکمل هـا آن را جبـران کنیـم، ولـی ایـن بـه 
معنـی حـل شـدن تمـام ماجـرا نیسـت و در 
علـم تغذیـه هیـچ راهـی بـرای صرفـا گیاه خوار 
بـودن و سـامت ۱۰۰ درصـد وجـود نـدارد.«
مدیـر گـروه تغذیـه جامعـه بـه برنامـه خـاص 
افـراد در رژیم هـای گیاه خـواری اشـاره کـرد و 
گفـت: »ایـن افـراد بـه دلیـل کـم بـودن برخـی 
مـواد مغـذی در گیاهـان مجبـور بـه مصـرف 
حجم زیادی از آنها خواهند شـد. برنامه ریزی 
غذایی این افرد باید به گونه ای باشـد که این 

کمبودهـا و آسـیب ها را بـه حداقـل برسـانیم.«
وی بـه مصـرف جلبک هـای خشـک شـده بـه 
صـورت قـرص بـرای ایـن افـراد اشـاره کرد که 
می تواننـد بخشـی از نیـاز ایـن افـرد را جبـران 
کننـد و بـا رژیم هایـی کـه بـه واقعیـت نزدیک تر 

هسـتند همخوان شـوند.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد کـه هنـوز هـم تمـام 
ایـن کارهـا بـه صـورت ۱۰۰ درصـد پاسـخگو 

نخواهـد بود.
درسـتی دربـاره رژیم هـای رایـج در بیـن عموم 
مـردم ماننـد رژیـم کتوژنیـک یـا کانادایـی و ... 
بـه یـک اصـل علمـی اشـاره کـرد و گفـت: 
»طبـق یـک اصـل علمـی غـذا بایـد کافی، متنوع 
و متعـادل باشـد. مطابـق بـا ایـن اصـل، همـه 
رژیم هـا بـا ادعـای موقتـی بـودن و الغرکـردن 
ماننـد کتوژنیـک، رژیـم پروتئیـن، کانادایی و ... 
پذیرفته شـده نیسـت؛ چراکه در عین سـختی 
کشـیدن فـرد الغـر شـده امـا بـه خـود لطمـه 

وارد کـرده اسـت.«
ایـن متخصـص دربـاره رژیـم کتوژنیـک گفت: 
»در رژیـم کتـو اگـر بـه انـدازه کافـی نتوانیـم 
در خـون گلوکـز داشـته باشـیم، چـون فـرد 
کربوهیـدرات نمی خـورد و فقـط غذاهـای پـر 

بازار داغ بازار داغ رژیم های الغریرژیم های الغری غیرعلمی  غیرعلمی 
رژیم های الغری سریع که اغلب از سوی افراد غیرپزشک تجویز می شود، 

می تواند عوارضی بدتر از چاقی داشته باشد

سریع،  الغری  رژیم های  بازار  روزها  این 
حسابی داغ است. بخصوص در دوران کرونا 
که با افزایش چاقی در جامعه مواجه شدیم، 
فضای  در  پرمتقاضی  الغری  رژیم های  این 
تبلیغ می شود. در  مجازی و غیرمجازی هم 
دارند  تاکید  سامت  کارشناسان  حال،  عین 
که این رژیم های الغری سریع که اغلب آنها 
نیز از سوی افراد غیرپزشک تجویز می شود، 
می تواند عوارضی بدتر از چاقی داشته باشد
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از پروتئیـن و چربـی مصـرف می کنـد، بـدن 
شـروع بـه فـراوان کـردن اسـیدهای چربـی در 
خون کرده که مغز و سیستم عصبی بتوانند از 
ایـن اسـیدهای چـرب نیـاز بـدن را تامیـن کند.«
وی افـزود: »هنگامـی کـه سیسـتم عصبـی 
مصـرف  و  متابولیـزه  را  چـرب  اسـیدهای 
می کنـد، مقـداری کتـون در خـون تولیـد شـده 
کـه میـزان کتون هـا را بـاال می بـرد؛ بـه طـوری 
کـه حتـی از بـوی دهـان فـرد می تـوان بـوی 

کتـون را حـس کـرد.«
درسـتی خاطرنشـان کـرد: »در ایـن حالـت 
بیمـاری "کتوزیـس" ناشـی از کتـون زیـاد بـه 
وجـود می آیـد؛ چراکـه کتـون زیـاد در خـون به 
کبـد، کلیـه و اعصـاب فشـار آورده و بـه بـدن 

آسـیب خواهـد زد.«
ایـن متخصـص بـه قدیمـی بـودن رژیم کتون و 
اسـتفاده از آن بـرای بیمـاران مبتـا بـه "صـرع" 
اشاره کرد و گفت: »افراد مبتا به بیماری صرع 
یا دارای مشـکات سیسـتم اعصاب پیشـرفته 
به علت اسـتفاده سیسـتم مغز و اعصاب شـان 
از گلوکـز بـه ناچـار آنهـا را بـا اسـیدهای چرب 

تغذیـه می کنند.«
وی تاکیـد کـرد: »ایـن رژیـم بـرای ایـن افـراد 
خاصیـت درمانـی داشـته و جهـت تامیـن کامل 
نیازهـای بدن شـان اسـتفاده می شـود. بدیـن 
صـورت کـه چـون مغـز نمی توانـد گلوکـز را 

متابولیزه کند، اجازه دهیم که اسیدهای چرب 
کمـک کننـد. در مجمـوع ایـن رژیم هـا بـرای 
اسـتفاده در مـدت زمـان طوالنـی جهـت الغـر 
شـدن بـه بـدن فشـار آورده و پـس از قطـع 

کـردن بـه سـرعت وزن بازمی گـردد.«
ایـن اسـتاد دانشـگاه همچنیـن دربـاره مصـرف 
دارو و تزریـق آمپول هـای الغـری همزمـان بـا 
رژیم هـای غذایـی گفـت: »شـخص بیمـار بـه 
مصـرف دارو نیـاز دارد و مصـرف دارو صرفـا 
به جهت الغری بدون دسـتور پزشـک اشـتباه 

اسـت. برخی غذاهای خشـک به شـکل قرص 
یـا پـودر بـرای کاهـش اشـتها، پرکـردن معده یا 
کاهش حس گرسـنگی اسـتفاده می شـوند که 
دارو محسـوب نمی شـوند. افرادی که از دارو 
و آمپـول بـرای بـاال بـردن سوخت وسـاز بـدن 
بدون نیاز یا داشـتن مشـکلی اسـتفاده می کنند، 
اشـتباه اسـت؛ چراکه باعث آسـیب به بدن و 

مغـز، کبـد و کلیـه می شـوند.«
وی دربـاره مصـرف ترکیباتـی کـه تیروئیـد را 
پـرکار می کننـد، افـزود: »ایـن ترکیبـات فـرد را 
الغـر کـرده ولـی در عیـن حـال سـامتی فـرد 
را بـه شـدت تحت تاثیـر قـرار می دهـد. افـراد 
به شـدت هیجانی، لرزان و با متابولیسـم باال 

خواهند شـد.«

درسـتی در ادامـه بـه عمل هـای جراحـی جهت 
الغـری اشـاره کـرد و گفـت: »جراحـی بـا تیـغ 
قابل دیـد یـا بـا لیـزر کـه قابل دیـد نیسـت تـا 
جایـی کـه فـرد نیـاز جـدی بـه جراحـی ندارد، 

کار اشـتباهی اسـت.«
وی بـه ایسـنا یـادآور شـد: »کاهـش چربـی 
بـا لیـزر یـا اسـتفاده از دسـتگاه "اولتراسـوند" 
کـه بـا تولیـد امـواج شـدید سـلول های چربـی 
لرزیـده و چربـی خـود را از دسـت می دهنـد 
باعـث آسـیب بـه بـدن اسـت؛ چراکـه دور تـا 
دور غشـاء های آکسـونی که مانند سیم کشـی 
بیـن ۲ سـلول عصبی پیام هـا را منتقـل می کننـد 
روکشـی از جنـس چربـی دارد؛ بـا ایـن کار 
چربی هـای آن بخـش از بیـن رفتـه و باعـث 
آسـیب بـه اعصـاب می شـوند. در آینـده نیـز 
بعضـا افـراد فلـج شـده یـا منجـر بـه بیمـاری ام 

اس می شـوند.«
ایـن متخصـص تغذیـه در ادامـه صحبت هایش 
بـه رژیم هـای دوران بـارداری نیـز اشـاره کـرد و 
گفـت: »در دوران بـارداری حتـی بـا اضافـه وزن 
و چاقـی مـادر نیـز رژیـم الغـری بـه فـرد داده  
نمی شـود؛ امـا برنامـه  غذایـی داده  می شـود 

کـه فـرد تنهـا ۷ کیلـو در ایـن دوران وزن دهـی 
داشـته باشـد؛ در حالـی کـه در حالـت طبیعـی 
در دوران باردهـی، مـادر حـدود ۱۲ کیلوگـرم 
و افرادی که ۲قلو باردار هسـتند ۱۸ کیلوگرم  

وزن می گیرنـد.«
وی افـزود: »چربی هـای موجـود در وزن مـادر 
تـوان تولیـد گوشـت، اسـتخوان و خـون بـرای 
جنیـن را ندارنـد؛ بنابرایـن فـرد چـاق بـا الغـر 
کردن به جنین آسـیب می رسـاند. رژیم  دوران 
بـارداری بـرای مصـرف غـذای کامـل، کافـی و 
مناسـب جهت وزن جنین، کیسـه آمنیوتیک، 
مایـع آمنیوتیـک، جفـت و مقـدار خون اضافه تر 

در بـدن اسـت کـه سـینه آمادگـی شـیردهی را 
پیـدا کند.«

درستی در رابطه با ادعای " کاهش وزن زیاد 
در مـدت زمـان کوتـاه"  گفـت: »هنگامـی کـه 
وزن در طی سـال ها باال رفته، کاهش ناگهانی 
ماننـد جراحـی فشـار شـدیدی بـر بـدن وارد 

خواهـد کرد.«
وی در پایـان ایـن ادعـا را از نظـر علـم تغذیـه 
مـردود اعـام کـرد و گفـت: »بـر اسـاس علـم 
تغذیـه، داشـتن غـذای متناسـب بـه انـدازه نیاز 
بـدن، فعالیـت بدنـی خـوب، اعصـاب راحت، 
خواب مناسـب و سـبک زندگی خوب باعث 
الغـری مانـدگار بـدون آسـیب بـه خود خواهد 

شد.«

خطرات به تعویق انداختن درمان 
چاقی

پیش بینی هـا حاکـی از آن اسـت کـه میـزان 
ابتـا بـه چاقـی در جهـان احتمـاال تـا سـال 
۲۰۳۰ میادی، دو برابر می شـود که بیشـترین 
میزان افزایش چاقی در کشورهای کم درآمد 
خواهـد بـود. اینهـا نتایـج تحقیقـات تـکان 
دهنـده ای اسـت کـه روزنامـه گاردیـن منتشـر 
کـرده اسـت. بـر اسـاس برآوردهـای جدیـد 
جهانـی، بیـش از یـک میلیـارد نفـر در سراسـر 
جهان تا سـال ۲۰۳۰ به چاقی دچار خواهند 
شـد کـه ایـن آمـار نسـبت بـه سـال ۲۰۱۰ دو 
برابـر خواهـد بـود. در کشـور مـا نیـز آمارهـا 
دربـاره افزایـش چاقـی در جامعـه نگران کننده 
اسـت. بخصـوص در دوران کرونـا کـه میـزان 
تحرک بسـیاری از شـهروندان  کاهش یافته، 
همیـن عامـل موجـب افزایـش شـیوع چاقـی 
شـده اسـت. کارشناسـان سـامت هشـدار 
می دهنـد کـه درمـان چاقـی در دوران کرونـا 

نبایـد بـه اولویتـی غیرضـروری تبدیـل شـود. 
محمد هاشـمی، دبیر انجمن علمی پیشـگیری 
و درمان چاقی ایران هم در گفتگو با سپید به 
مشکل چاقی در دوران کرونا، اشاره می کند و 
می گوید: »وقتی بحث پیشـگیری از چاقی به 
میان می آید، اغلب پزشـکان با تخصص های 
مختلف می توانند در این حوزه فعال باشـند. 
از پزشـکان عمومـی گرفتـه تـا متخصصـان 
اطفـال می تواننـد در ایـن حـوزه فعالیـت کنند. 
ایـن روزهـا بـا افزایـش چاقـی کودکان مواجه 
هسـتیم کـه متخصصـان اطفـال می تواننـد در 
حـوزه پیشـگیری از چاقـی کـودکان، فعـال 
تخصص هـای  برخـی  همچنیـن  باشـند. 
پزشـکی نیز به طور مسـتقیم با درمان چاقی 
در ارتبـاط هسـتند. مثـا متخصصـان داخلـی 
و فـوق تخصـص رشـته غـدد درون ریـز و 
متابولیسـم، از جملـه ایـن پزشـکان هسـتند. 
البتـه زیرشـاخه های تخصـص داخلـی مثـل 
قلـب و عـروق و گـوارش هـم می تواننـد در 
ایـن شـاخه درمانـی فعـال باشـند. بـه طـور 
کلی، بحث پیشـگیری از چاقی باید از همان 
دوران کودکـی مـورد توجـه قـرار بگیـرد. ایـن 
روزها شاهد افزایش چاقی کودکان در سطح 
جامعـه هسـتیم و چاقـی در دوران کرونـا نیـز 

افزایـش یافته اسـت.«
او بـا تاکیـد بـر اینکـه عـوارض چاقی، می تواند 
بسـیار بیشـتر از عوارض کرونا باشـد، تاکید 
می کنـد: »درمـان چاقـی بـه عنـوان یـک درمان 
اورژانسـی در جامعـه تلقـی نمی شـود. اغلـب 
مـردم بـه بحـث چاقـی بـه دیـد یـک درمـان 
غیراضطـراری نـگاه می کننـد. بـه همیـن دلیـل 
نیز خیلی از مردم، درمان چاقی را در اولویت 
قـرار نمی دهنـد. بـه دلیـل همیـن نـگاه رایـج، 
برخـی از مراکـز درمـان چاقـی دچـار رکـود 
بوده انـد، امـا نبایـد فرامـوش کنیـم کـه کماکان 
میـزان مـرگ و میـر بـر اثـر بیماری هـای قلبـی 
در جامعـه مـا بسـیار بیشـتر از میـزان مـرگ و 
میـر بـر اثـر کرونـا اسـت. چاقـی هـم زمینـه 
سـاز بیماری هـای قلبـی اسـت. بنابرایـن ایـن 
تصـور نادرسـت اسـت کـه فکـر کنیـم درمـان 
چاقـی یـک درمـان ضـروری نیسـت. اتفاقـا 
این درمان بسـیار حیاتی و ضروری اسـت.«
او ادامـه می دهـد: »تحقیقـات علمـی در همیـن 
دوران شـیوع کرونا نشـان داد که افراد دارای 
اضافـه وزن و چاقـی، درجـات شـدیدتری از 
بیمـاری کرونـا را تجربـه می کننـد و مـرگ و 
میـر در بیـن بیمـاران چـاق و مبتـا بـه کرونـا، 
بسـیار بیشـتر از افراد با وزن معمولی اسـت. 
بـه همیـن دلیـل، مـردم بایـد در جریـان باشـند 
کـه مبحـث چاقـی را جـدی بگیرنـد و حتـی 
در همیـن دوران کرونـا نیـز درمـان چاقـی را 

دنبـال کننـد و بـه تعویـق نیندازنـد.«
همچنیـن او بـا اشـاره بـه مشـکل توزیـع 
درمانگران چاقی در کشـور، تصریح می کند: 
»بـا همـکاری بین بخشـی می تـوان پیشـگیری 
و درمان چاقی را در سراسـر کشـور توسـعه 
داد. در ایـن مسـیر نیازمنـد همـکاری وزارت 
بهداشـت، درمانگـران چاقـی و حتـی نیازمنـد 
همکاری با وزارت آموزش و پرورش هستیم 
تا پیشگیری از چاقی در سطح کشور گسترش 
یابـد. بـا مجموعـه ایـن همکاری هـا و تعامـل 
می تـوان امیـدوار بـود کـه پیشـگیری و درمـان 
چاقـی در نقـاط مختلـف کشـور، گسـترش 

پیـدا کند.«

هاشمی: درمان چاقی به عنوان یک 
تلقی  جامعه  در  اورژانسی  درمان 
نمی شود. اغلب مردم به بحث چاقی 
به دید یک درمان غیراضطراری نگاه 
می کنند. به همین دلیل نیز خیلی از مردم، 
درمان چاقی را در اولویت قرار نمی دهند. 
به دلیل همین نگاه رایج، برخی از مراکز 
اما  بوده اند،  درمان چاقی دچار رکود 
نباید فراموش کنیم که کماکان میزان 
مرگ و میر بر اثر بیماری های قلبی در 
جامعه ما بسیار بیشتر از میزان مرگ و 
میر بر اثر کرونا است. چاقی هم زمینه 
ساز بیماری های قلبی است. بنابراین این 
تصور نادرست است که فکر کنیم درمان 
چاقی یک درمان ضروری نیست. اتفاقا 
این درمان بسیار حیاتی و ضروری است
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بر اساس برآوردهای جدید جهانی، بیش 
تا  از یک میلیارد نفر در سراسر جهان 
سال ۲۰۳۰ به چاقی دچار خواهند شد 
که این آمار نسبت به سال ۲۰۱۰ دو برابر 
خواهد بود. در کشور ما نیز آمارها درباره 
کننده  نگران  جامعه  در  چاقی  افزایش 
است. بخصوص در دوران کرونا که میزان 
تحرک بسیاری از شهروندان  کاهش یافته، 
همین عامل موجب افزایش شیوع چاقی 
شده است. کارشناسان سامت هشدار 
می دهند که درمان چاقی در دوران کرونا 
نباید به اولویتی غیرضروری تبدیل شود

به جهت  صرفا  دارو  مصرف  درستی: 
الغری بدون دستور پزشک اشتباه است. 
برخی غذاهای خشک به شکل قرص یا 
پودر برای کاهش اشتها، پرکردن معده یا 
کاهش حس گرسنگی استفاده می شوند 
که دارو محسوب نمی شوند. افرادی که از 
دارو و آمپول برای باال بردن سوخت وساز 
بدن بدون نیاز یا داشتن مشکلی استفاده 
می کنند، اشتباه است؛ چراکه باعث آسیب 
می شوند.  کلیه  و  کبد  مغز،  و  بدن  به 
همچنین جراحی با تیغ قابل دید یا با لیزر 
نیز که قابل دید نیست تا جایی که فرد نیاز 
جدی به جراحی ندارد، کار اشتباهی است



رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از پیگیری 
مشکالت داروسازان از رئیس جمهور در 
نشست اخیر ستاد مبارزه با کرونا خبر داد 
و گفت: »رئیس جمهور تاکید کرد که این 
دارو  و  غذا  سازمان  توسط  باید  موضوع 
و  کارشناسی  کار  آن  مورد  در  و  بررسی 
اطالعات و آماری استخراج شود تا بتوان 
براساس آن قضاوت کرد و ببینیم با توجه 
به قیمت  باید  میزان  تمامی مسائل چه  به 
دارو افزوده شود تا شرکت های تولیدکننده 
مشکلی  و  تولید  کیفیت  با  داروی  بتوانند 

برای مردم پیش نیاید.«
در  به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری 
گفت وگو با خانه ملت از پیگیری مشکالت 
نشست  در  جمهور  رئیس  از  داروسازان 
و  داد  خبر  کرونا  با  مبارزه  ستاد  اخیر 
گفت: »مشکالت، نگرانی ها و دغدغه های 
سندیکای تولیدکنندگان دارو را مطرح کردم، 
در واقع قیمت همه اقالم و حامل های انرژی 
و همچنین دستمزد کارگران بین 38 تا 57 
درصد افزایش یافته و به طور قطع قیمت 
بیمه ها  باید  و  دارو هم گران خواهد شد 
مابه التفاوت قیمت را پرداخت کنند تا مردم 

با مشکل مواجه نشوند.«
و  مسائل  این  »تمامی  داد:  ادامه  وی 
نگرانی های داروسازان را با رئیس جمهور 

مطرح کردم و دادستان در نشست بیان کرد 
که در مجلس این مصوبه که قیمت دارو و 
تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبت به 
کند  تغییر  و  یابد  افزایش   1400 شهریور 
این  امکان  که  حالی  در  کنید  اصالح  را 

کار نیست.«
یازدهم  مجلس  در  زاهدان  مردم  نماینده 
یادآور شد: »مجلس در بودجه 1401 ارز 
آن  اختیار  بلکه  نکرد  حذف  را  ترجیحی 
در  دولت  و  گذاشت  دولت  عهده  بر  را 
ندارد  ممنوعیتی  ترجیحی  ارز  تخصیص 
و در صورت عدم اختصاص هم مجلس 
کرده  تأمین  بودجه  در  را  آن  ریالی  منابع 
ترجیحی  ارز  مرکزی  بانک  که  حالی  در 
ندارد که دولت بخواهد از آن استفاده کند 
و واقع منظور از این مصوبه این است که 
که مابه التفاوت ارز 4200 و ارز نیمایی را 
شهریور  نرخ  به  باید  و  کند  تامین  دولت 

1400 باشد.«
شهریاری ادامه داد: »در این نشست تاکید 
کردم که اگر قیمت واقعی را مدنظر قرار 
دهید به طور قطع شرکت های تولیدکننده 
دارو با مشکل مواجه می شوند زیرا سرمایه 
در گردش کافی برای خرید مواد اولیه و 
تولید دارو را ندارند و از سویی ممکن است 
این مشکالت در کیفیت دارو تاثیرگذار باشد 

و از سویی اگر با کمبود دارو مواجه شویم 
دولت مجبور است با ارز آزاد وارد کند.«
دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور افزود: 
صورت  گفت وگوهای  و  بحث  از  »پس 
گرفته در مورد مشکالت داروسازان و قیمت 
دارو در نهایت رئیس جمهور گفت که این 
دارو  و  غذا  سازمان  توسط  باید  موضوع 
و  کارشناسی  کار  آن  مورد  در  و  بررسی 
اطالعات و آماری استخراج شود تا بتوان 
بر اساس آن قضاوت کرد و ببینیم با توجه 
به قیمت  باید  میزان  تمامی مسائل چه  به 

دارو افزوده شود تا شرکت های تولیدکننده 
مشکلی  و  تولید  کیفیت  با  داروی  بتوانند 

برای مردم پیش نیاید.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
که  کردم  تاکید  نشست  »در  شد:  یادآور 
این  دقیق  کارشناسی  کار  با  هفته  دو  طی 
آینده  جلسه  در  تا  شود  بررسی  موضوع 
ستاد گزارش آن را به رئیس جمهور ارائه 
کنیم و ببینیم که چگونه می توان مشکل را 
حل کرد تا شرکت های تولیدکننده و تولید 

دارو با مشکل مواجه نشوند.«

شماره 2218 1812 خرداد 1401

رئیس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر اعالم کرد

رییس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر 
با اشاره به اهمیت پاسخگویی به مراجعان 
 22 از  بیش  پذیرش  از  داروخانه ها،  در 
داروخانه  در  جاری  سال  در  نسخه  هزار 
داد. خبر  احمر  هالل   2 شماره  مرکزی 
با  عسکری  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
اشاره به اهم فعالیت های سازمان تدارکات 
ابتدای  »از  گفت:  جاری  سال  در  پزشکی 
سال جاری تاکنون بیش از 22 هزار بیمار 
به  دارویی خود  داشتن نسخه  با در دست 
مراجعه  احمر  هالل  تهرانپارس  داروخانه 
کرده اند.« دریافت  را  خود  داروی  و  کرده 
دلیل  به  تهرانپارس  »داروخانه  افزود:  وی 
تامین و توزیع داروهای کمیاب و داروهای 
پرونده ای از قبیل داروهای بیماران پیوندی، 

مردم،  نیاز  مورد  عادی  داروهای  دیالیز، 
داروهای سفارشی، داروهای تک نسخه ای، 
 ام اس و بیماران سرطانی از اهمیت ویژه ای 
است.« برخوردار  دارو  توزیع  نظام  در 

»بیشترین  کرد:  خاطرنشان  عسگری 
داروخانه  این  در  شده  پذیرش  داروهای 
درمانی،  شیمی  بیماران  داروهای  شامل 
است.« بوده  انسولین  و  اس  دیابتی،  ام 

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت 
هالل احمر با اشاره به اقدامات انجام شده 
کنندگان  مراجعه  برای  امور  تسهیل  جهت 
گفت: »به کارگیری سیستم مکانیزه، وجود 
مراجعه  تکریم  مجرب،  انسانی  نیروی 
سازمان های  نمایندگان  استقرار  و  کنندگان 
مطلوب  شاخصه های  جمله  از  بیمه گر 
تسهیل  جهت  که  است  داروخانه  این 
است.« شده  انجام  شهروندان  برای  امور 
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل 
در  احمر  هالل   2 شماره  داروخانه  احمر؛ 
تهرانپارس، خیابان  فلکه دوم  تهران،  شرق 
جشنواره و در محوطه مجتمع دارویی و درمانی 

است. شده  واقع  تهرانپارس  ایران  هالل 

تامینوتوزیعداروهایکمیابوپروندهای
درداروخانهتهرانپارسهاللاحمر

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد

دستوررئیسجمهوربهسازمانغذاودارو
برایبررسیمشکالتداروسازانوقیمتدارو
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 یاسر مختاری
پـس از دو سـال از ممنوعیـت ورود حجـاج 
خارجـی بـه سـرزمین وحـی بـه دلیـل شـیوع 
ویـروس کرونـا، امسـال دولـت عربسـتان بـا 
حضـور محـدود زائـران بیـت اهلل الحـرام از 
کشـورهای دیگـر موافقـت کـرده اسـت و 
قـرار اسـت اولیـن گـروه از حجـاج ایرانـی23 
خردادمـاه سـفر خـود را آغـاز کننـد. در همیـن 
راسـتا مرکز پزشـکی حج و زیارت جمعیت 
هـال احمـر جمهـوری اسـامی کـه متولـی 
سـامت ایرانیـان در خـارج از کشـور اسـت 
در یک نشسـت خبری تمهیدات بهداشـتی و 
درمانـی بـرای حجـاج ایرانـی را تشـریح کـرد.
علـی مرعشـی رئیـس مرکـز پزشـکی حـج 
و زیـارت جمعیـت هـال احمـر جمهـوری 
اسـامی ایـران روز سه شـنبه 17 خردادمـاه بـا 
اشـاره به اجازه عربسـتان مبنی بر حضور 50 
درصدی زوار کشورهای مختلف اظهار کرد: 
»سـن زائـران امسـال ۶5 سـال در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت. پـس از تصمیـم عربسـتان بـرای 
برگـزاری حـج در سـال جـاری، ایـن کشـور 
دستورالعملی 80 صفحه ای را به همه کشورها 
ارسال کرد. پس از آن نیز به فاصله یک هفته 
بعد دسـتورالعمل جدیدتری را حاوی نکات 
بهداشت و درمانی بعد از اینکه قرار شد حج 
برگزار شـود، دولت سـعودی دسـتورالعملی را 
بـه همـه کشـورها ارسـال کـرد کـه 80 صفحـه 
بـود و بـه فاصلـه یـک هفتـه پـس از آن نیـز 
دسـتورالعمل جدیدی ارسـال شـد که عمدتا 
مسائل بهداشتی و درمانی حجاج را دربرگرفته 
بود. هماهنگی با این دستورالعمل های جدید 
عربستان زمان زیادی را از مرکز پزشکی حج 
و زیارت گرفت.« دستورالعمل جدید دیگری 
را فرستادند که عمده آن درباره نکات بهداشتی 
و پزشـکی و درمانی و موضوع واکسیناسـیون 
حجـاج بـود. هماهنـگ کـردن شـرایط مان بـا 
وقـت  سـعودی،  جدیـد  دسـتورالعمل های 

زیـادی را از مـا می گرفـت.« 
مرعشـی همچنین اظهار کرد:» همیشـه برای 
حج از ۹ ماه قبل از آغاز آن، برنامه ریزی های 
الزم انجام می شـد. امسـال بر عکس سـال های 
در  را  تشـکیاتی  و  مرکـز  هیچ گونـه  قبـل 
عربسـتان نداشـتیم، نه دفتر نمایندگی سـازمان 
حـج و زیـارت حضـور داشـت و نـه دسـتگاه 
دیپلماسـی ما آنجا نماینده ای داشـت. نماینده  
سـازمان کنفرانس اسـامی نداشـتیم تا بتوان 
ارتباطاتی را قبل از عملیات حج 1401 داشته 
باشیم. به همین دلیل بعثه مقام معظم رهبری، 
سـازمان حج و زیارت و مرکز پزشـکی حج 
و زیـارت هـال احمـر بـه صـورت فشـرده و 

شـبانه روزی کاری سـنگینی را انجام دادند.«
رئیس مرکز پزشـکی حج و زیارت جمعیت 
هال احمر در ادامه با بیان اینکه روز چهارشنبه 
اولین گروه ایرانی به سـوی عربسـتان خواهند 
رفـت، گفـت: »ایـن تیـم راه انـداز عملیات حج 
امسـال هسـتند کـه در مدینـه منـوره و مکـه 
و  بیمارسـتان  موضـوع مجوزهـای  مکرمـه 
درمانگاه های ایران، قراردادهای سـاختمان ها، 
دریافـت مجـوز آمبوالنـس و ورود دارو را تـا 
زمانیکه حجاج و اولین پروازها در 23 خرداد 
ماه انجام می شـود، برعهده خواهند داشـت.«

تزریقواکسنفلجاطفالشل
وضعیـت  مـورد  در  همچنیـن  مرعشـی 
واکسیناسـیون حجـاج اظهـار کـرد: »امسـال 
واکسـن  خـود  دسـتورالعمل  در  عربسـتان 
فلج اطفـال شـل را گنجانـده بـود و ایـران را 
هم جزو 25 کشـوری قرار داد که می بایسـت 
ایـن واکسـن را بـه زوار خـود تزریـق کنـد.  هـر 
چنـد کـه فلـج اطفـال سـال ها قبـل در کشـور 
ریشـه کن شـده اسـت. در چند سـال قبل در 
یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان موردی 
مبتـا بـه ایـن بیمـاری پیـدا و گـزارش شـد کـه 
البته ایرانی نبود. بعد از آن نام کشور در لیست 
فلـج شـل قـرار گرفـت و عربسـتان هـم بـه آن 
گـزارش اسـتناد کـرده و تزریـق واکسـن فلـج 
اطفـال شـل را جـزو الزامـات ورود زائـر بـه 

عربسـتان دانسـت که تمهیدات الزم بافاصله 
چیـده شـد و حجـاج واکسـن فلـج اطفـال را 

تزریـق کردند.«
مرعشـی ادامـه داد: »واکسیناسـیون مننژیـت 
هـم هـر سـال بـوده و در سـال 13۹۹ هـم ایـن 
واکسـن بـه برخـی زائـران تزریـق شـد کـه البته 
حـج برگـزار نشـد. امسـال هـم از آنجایـی کـه 
40هـزار زائـر را بـا عوامـل و... داریـم، 40هـزار 
واکسـن مننژیت تهیه شـد و در تمام اسـتان ها 
توزیع شـده و از هفته گذشـته تزریق آن آغاز 
شـده اسـت  و کارت زرد واکسـن  حجاج هم 

مهمور می شـود.«
وی همچنیـن در مـورد داروهـای ممنوعـه در 
حج امسـال نیز اظهار کرد: »لیسـت داروهای 
ممنوعه مانند هرسال از سوی عربستان اعام 
شـده و مـا هـم بـه پزشـکان معاینه کننـده در 
اسـتان ها و شهرسـتان ها اعـام کردیـم و در 
جلسـات معاینـات هـم بـه اطـاع حجـاج 
رسـانده شـده اسـت. تمـام داروهایـی کـه در 
اصـل مخـدر هسـتند و ترکیبـات یـا خانـواده 
مرفیـن بـه اضافـه کدئیـن را دارنـد، ورودش 
به عربسـتان ممنوع اسـت. ضمن اینکه پلیس 
فـرودگاه هـم آموزش هـای کافـی را درباره این 
داروهـا دیده انـد و از خـروج ایـن داروهـا از 
سـوی حجـاج جلوگیـری می کنـد. بـا این حال 
بـه دلیـل نیـاز احتمالـی حجـاج بـه این داروها، 
مرکـز پزشـکی حـج و زیـارت هـال احمـر هر 

سـال مقـداری دارو را بـا اطـاع عربسـتان و 
طـی پروسـه خاصـی بـه آنجـا منتقـل می کنـد 
که هم تعداد آن مشـخص اسـت و هم موارد 
مصرفـش بـه صـورت روزانـه و مرتب گزارش 

می شود.«

واکسنهایموردتأییدعربستان
مرعشـی در  رابطـه بـا واکسـن های کرونـا 
کـه  مـورد تأییـد عربسـتان اسـت گفـت: 
»عربسـتان 10 واکسـن کرونـا را بـر اسـاس 
اعـام سـازمان بهداشـت جهانـی بـه عنـوان 
واکسـن های مـورد تاییـد اعـام کـرده کـه از 
بین آن ها سـه واکسـن در سـبد واکسیناسـیون 
کشـور مـا نیـز قـرار داشـته اسـت. از روزی 
کـه اعـام شـد، جلسـات متعـددی بـا معاونت 
بهداشـت وزارت بهداشـت داشـتیم. همچنین 
وزیر بهداشت در جلساتی که در ژنو داشت، 
بـا وزیـر بهداشـت عربسـتان ایـن مسـائل را 
مطـرح کردنـد و مکاتباتـی بـا جمعیـت هـال 
احمـر سـعودی انجـام شـد. باتوجـه بـه کمبود 
وقت، برای تکمیل واکسیناسـیون علیه کرونا 
بـرای کسـانی کـه ایـن سـه واکسـن را تزریـق 
نکردند، مکاتبه شد و تمهیداتی انجام شد که 
تزریـق واکسـن برایشـان در ایـن مـدت انجـام 
شـود. تعداد کسـانی که هیچ یک از این سـه 
واکسـن را تزریـق نکـرده باشـند، عـدد باالیـی 
نیسـت و تقریبـا تمـام زائـران بـدون مشـکل 
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مشخصات شـان در سـامانه روادید سـعودی 
ثبـت خواهـد شـد. 2 دوز واکسـن هـم بـرای 
عمده واکسـن ها انجام شـده و کفایت می کند. 
ضمن اینکه عربسـتان داشـتن تسـت PCR را 
حداکثـر ۷2 سـاعت قبـل از ورود بـه مقصـد 

الزامـی اعـام کـرده اسـت.«  
مرعشی درباره برنامه جمعیت هال احمر در 
صورت ابتای احتمالی زائران به آبله میمونی 
نیز گفت: »در تیم پزشکی ما هم متخصصین 
عفونـی و هـم متخصصیـن بهداشـت حضـور 
دارند و تقریبا هر روز حجاج رصد می شوند. 
ضمـن اینکـه مـا تقریبـا در تمـام هتل هایـی کـه 
محل اسـکان زائران اسـت، پزشـک و درمانگاه 
داریـم و در صورتیکـه عائـم دیـده شـود، از 

سـوی پزشـکان رصد خواهد شـد.«

آموزش پیشگیری از آبله میمونی
وی ادامه داد: »البته سن اکثر حجاج به گونه ای 
است که واکسیناسیون آبله در گذشته برایشان 
انجـام شـده و آبلـه هـم در کشـور ریشـه کن 
شـده اسـت. در عیـن حـال بنابـر اظهـارات 
اپیدمیولوژیسـت های کشـورمان واکسـن آبله 
باالی ۸۰ درصد در برابر آبله میمونی مصونیت 
ایجـاد می کنـد. البتـه از آنجایـی کـه افـراد از 
کشـورهای مختلـف در حـج حضـور دارنـد، 
ممکن اسـت که سـامت حجاج ما را تحت 
تاثیر قرار دهند. بر همین اسـاس پزشـکان مان 
بـا عائـم و دسـتورالعمل های آبلـه میمونـی 
آمـوزش داده شـدند و بـه محـض مشـاهده 
عائم اولیه، قطعا درمان آن را آغاز می کنند.«

مرعشـی دربـاره وضعیـت حجاجـی کـه در 
سـال ۱۳۹۹ واکسـن مننژیـت تزریـق کرده انـد 
و همچنیـن قیمـت ایـن واکسـن بـرای حجاج، 
گفت: »ماک تزریق واکسـن در سـال ۱۳۹۹ 
داشـتن کارت زرد واکسیناسـیون ممهور و با 
تاریخ اسـت. واکسـن مننژیت دو نوع اسـت؛ 
یکـی دو ظرفیتـی اسـت کـه در سـربازخانه ها 
و مراکـز تجمعـی اینچنینـی تزریـق می شـود 
و دوم واکسـن چهارظرفیتـی آن کـه خـاص 
حجـاج هـر سـال از سـوی هـال احمـر وارد 
می شـود. مدت ایمنی این واکسـن سـه سـال 
اسـت. افرادی که سـال ۱۳۹۹ واکسـن مننژیت 
را تزریـق کـرده، سـه سـال ایمـن هسـتند، امـا 
از آنجایـی کـه نمی دانیـم چـه کسـانی واکسـن 

را در آن سـال تزریـق کردنـد و چـه کسـانی 
تزریـق نکردنـد، مـاک مـا داشـتن کارت زرد 
ممهور و همراه با تاریخ واکسیناسیون مننژیت 
اسـت و کسـانی کـه ندارنـد، بایـد واکسـن را 

تزریـق کنند.«
وی افزود: »در عین حال واکسـن به صورت 
ارزی وارد می شـود و امسـال دیگر تعدد نرخ 
ارز را نداریـم، تقریبـا قیمت هـا نزدیـک بـه هـم 
اسـت. قیمـت واکسـن مننژیـت تقریبـا ۱۳.۸ 
یـورو اسـت و طبیعتـا بـا نرخـی کـه ارز در 
اختیار هال احمر بوده و شـرکت سـهاکیش 
وارد کـرده، ۴2۰ هـزار تومـان قیمـت تمـام 
شـده آن اسـت. هزینـه نگهـداری، انبـار، نقـل 
و انتقال، تزریق و ... آن هم محاسـبه شـده و 
بدون دریافت هرگونه سـودی هزینه آن ۵۰۰ 

هـزار تومـان بـرای حجاج اسـت.«

مرعشی درباره پایش سامت حجاج در زمان 
بازگشـت بـه کشـور نیـز گفـت: »مـا هـر سـال 
تمام مشکات بیماری ها و  اتفاقات بهداشتی 
را توسـط فرم های مخصوصی به سـعودی ها 
گزارش می کنیم و عین آن به وزارت بهداشت 
هـم اعـام می شـود. ضمـن اینکـه هـر زمـان 
کـه الزم بـوده کـه زائرانـی را بنـا بـر دالیـل 
مختلف اعم از تصادفات، بیماری های اتفاقی، 
سـکته های قلبـی یـا مغـزی و ...الزم بـوده کـه 
زائـر زودتـر عربسـتان را تـرک کنـد، اطاعات 
پروازش داده شـده و همراه با پزشـک منتقل 
شـده و در فـرودگاه همـکاران مـا در اورژانـس 
کشـور بیمـار را تحویـل گرفتـه و ادامـه درمـان 

آن در کشـور انجام می شـود.«
وی دربـاره وضعیـت رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی مانند اسـتفاده ازماسـک در عربستان،   
گفت: »در عربسـتان هم دیگر اسـتفاده الزامی 
از ماسـک در فضـای بـاز وجـود نـدارد و بـه 

شـدت اعمال نمی شـود، اما در فضاهای بسـته 
توصیه هایشان این است که از ماسک استفاده 

شود.«
مرعشـی درباره اقدامات الزم برای پیشـگیری 
از گرمازدگـی حجـاج، گفـت: »در سـال های 
قبـل، حـج در اوج گرمـای بیشـتری برگـزار 
می شـد و تیـم پزشـکی مـا تقریبـا بـا مسـائل 
گرمازدگـی بسـیار آشـنا هسـتند. بـا ایـن حـال 
بایـد بـه حجـاج توصیه هایـی را انجـام داد کـه 
این اقدامات انجام شـده و در پرواز هم فیلم 
آموزشـی برای حجاج نمایش داده می شـود. 

انتظـار ایـن اسـت کـه تمـام زمان هـای ممکـن 
را در حرمیـن شـرفین و مکان هـای مقـدس 
سـپری کنند، اما به دلیل گرما همیشـه توصیه 
می کنیـم کـه در گرمـا و آفتـاب حداقـل تـردد 
را داشـته باشـند، در زمان هایـی کـه از نظـر 
شـرعی اشـکال ندارد، از چتر اسـتفاده کنند. 
لباس شـان حتما روشـن و نخی باشـد و تمام 
اسـتفاده از زمان و مکان را به سـاعات شـب 
و زمانـی کـه هـوا خنک تـر اسـت، اختصـاص 

دهنـد. مایعـات زیاد بنوشـند.«
وی با بیان اینکه حجاج حتما داروهای خاص 
خودشـان را هم به همراه داشـته باشـند، گفت: 
»مرکـز پزشـکی حـج و زیـارت در آنجـا الزامـا 
بـرای همـه طیـف داروهـا را نـدارد. بنابرایـن 
زائـران داروهایشـان را بـه انـدازه ۴۰ روز بـه 
همراه داشـته باشـند که دچار کمبود داروهای 
خاص شـان نشـوند امـا داروهـای عمومـی را 

مـا بـه همـراه داریم.«
مرعشـی گفت: »وقتی زائر معاینه می شـود، 
تمام پرونده پزشکی ، داروها و شرح حالش 
وارد یـک پرونـده الکترونیـک می شـود. مـا 
می دانیـم کـه چنـد درصـد زائـران  بیمـاری 
قلبـی دارنـد، چنـد نفـر عمـل قلـب بـاز انجام 
داده اند و ... در حال حاضر بیشترین بیماری 
همـراه حجـاج پرفشـاری خـون و دیابـت 
اسـت. اکثـر حجاج مـان هـم در رنـج ۵۰ تـا 

۶۵ سـال هسـتند و بالغ بر ۵۰ زائر زیر ۱۸ 
سـال داریم و حتی زائر ۶ سـاله  هم داریم.«

وی گفـت: »علی رغـم مکاتبـات متعـددی که با 
عربسـتان انجام شـده، اما در دستورالعمل شـان 
شرایط ارسال دارو گفته نشده است. در عین 
حـال مـا هنـوز پـرواز مسـتقیم بـه جده و مدینه 
نداریم و سال های قبل دارو را از طریق کشور 
ثالـث یـا ترکیـه و یـا عمـان ارسـال می کردیـم، 
امـا امسـال هزینـه باربـری سـنگینی را از مـا 
مطالبـه کردنـد. بـر اسـاس فارماکوپـه قبلـی و 
میـزان دارویـی کـه در سـال های قبـل مصـرف 
شـده، امسـال چـون از ۸۰ هـزار زائـر بـه کمتـر 
از ۴۰ هزار زائر رسیدیم، ما هم دارو را کمتر 
کردیـم کـه بسـته بندی شـده و مشـخصاتش 
نصـب شـده و منتظریـم تـا بـا اولیـن پـرواز، 
این داروها را علی رغم اینکه دسـتورالعمل ها 

هنوز مشـخص نیسـت، منتقل کنیم.«
مرعشـی بیـان کـرد: »مقـداری از داروهـا را هـم 
بیسـتم خـرداد مـاه منتقـل کـرده و مقـداری را 
هـم کـه داروهـای شـخصی بیمـاران اسـت، 
بـه صـورت چمدانـی می بریـم. در عیـن حـال 
قیمـت دارو در عربسـتان را هـم گرفتیـم کـه 
اگـر بـه هـر دلیلـی موفـق بـه انتقـال دارویمـان 
نشـویم، بتوانیـم از آنجـا دارو خریـداری کنیـم 
کـه البتـه فوق العـاده گـران اسـت. در عیـن حال 
به دلیل سنگینی سرم و شربت فعا بنا داریم 
ایـن دو قلـم را از سـعودی خریـداری کنیـم. 
زیـرا هزینـه حمـل آن هـا 2.۴ دالر بـه ازای هـر 

کیلو دارو اسـت.«
فوتی هـای  انتقـال  نحـوه  دربـاره  مرعشـی 
احتمالی، گفت: »انتقال فوتی ها به نظر اولیای 
دم بسـتگی دارد. تصمیم را آنها می گیرند که 
می خواهند فرد در آنجا دفن شود یا به کشور 
برگردانده شـود. درباره فوتی ها سـازمان حج 
و زیارت مسـئولیت دارد. حجاج بیمه هسـتند 

و هزینه هایشـان را بیمـه می پـردازد.«

280 نفر پرسنل درمانی ایران در حج
وی درباره تعداد نیروهای درمانی نیز گفت: » 
2۸۰ نیروی بهداشـتی و درمانی به حج اعزام 
می شـود. در عیـن حـال بـه ازای هـر ۴۰۰نفـر 
زائـر یـک پزشـک همـراه مجموعـه و در محـل 
سکونت شـان وجـود دارد کـه البتـه ایـن غیـر از 
تعداد پزشـکی اسـت که در بیمارسـتان ما در 
مکه حضور دارند که کل پرسـنل بیمارسـتان 
مـا هـم اعـم از پزشـک متخصـص، داروسـاز، 
دندان پزشـک، کادر پرسـتار، سی سـی یو و ... 
کـه۱2۳ نفـر هسـتند.در مجمـوع حـدود ۳۷ 
هـزار زائـر داریـم، 2۰۰۰ نفـر کادر اجرایـی 
حج هسـتند و ۹۵ پزشـک نیز حضور دارند.«
وی همچنین در مورد زوار فاقد اسـتطاعت 
جسـمانی نیـز، گفـت: »تعـداد افـرادی کـه 
فاقـد اسـتطاعت جسـمی بـرای حضـور در 
حـج هسـتند، بسـیار کـم بـود. دالیلـی کـه 
صاحیـت جسـمانی زائـر را رد می کننـد، 
شـامل داشـتن سـرطان فعال، داشـتن بیماری 
قلبی پیشـرفته، داشـتن بیماری فعال اعصاب 
و روانـی کـه قابـل کنتـرل نباشـد، بـارداری و 
افـرادی کـه بـه هـر دلیلـی اعتیادشـان مثبـت 
شـده اسـت. افرادی که امسـال به کمیسـیون 
آمدنـد همـه تاییـد شـدند بـه جـز ۵ نفـر کـه 

تسـت اعتیادشـان مثبت بوده اسـت.«
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مختلف  از کشورهای  افراد  که  آنجایی  از 
که  است  ممکن  دارند،  حضور  حج  در 
سامت حجاج ما را تحت تاثیر قرار دهند. 
و  عائم  با  پزشکان مان  اساس  همین  بر 
آموزش  میمونی  آبله  دستورالعمل های 
عائم  مشاهده  محض  به  و  شدند  داده 
می کنند. آغاز  را  آن  درمان  قطعا  اولیه، 

امسال عربستان در دستورالعمل خود واکسن 
فلج اطفال شل را گنجانده بود و ایران را هم 
می بایست  که  داد  قرار  کشوری   2۵ جزو 
کند.   تزریق  خود  زوار  به  را  واکسن  این 

اجتماعی



 مریم شکرانی
خبرهای مربوط به سفر بهرام عین اللهی، وزیر 
بهداشت به سوریه در رسانه های مختلف، با 
تیترهای مختلفی منتشر شد که برخی از آنها به 
نظر، اغراق شده هم می رسند رسانه های حامی 
دولت نوشته اند که او موفق شده با سوریه به 
توافقات گسترده ای در بازار دارو و و توریسم 
درمانی دست پیدا کند اما آیا زیرساخت های 

تجارت در حوزه سالمت فراهم است؟

توافقات گسترده ایران و سوریه در 
بازار دارو و خدمات پزشکی 

توافقات گسترده در زمینه بازار دارو و خدمات 
پزشکی بین ایران و سوریه دیروز تیتر بسیاری 

از رسانه های ایران بود. 
بر اساس این گزارش ها بهرام عین اللهی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری 
است.  کرده  سفر  سوریه  به  ایران،  اسالمی 
خبرگزاری صدا و سیما سفر عین اللهی به سوریه 
را پربار توصیف کرده و از توافقات گسترده 
و  دارو  بازار  و  زمینه گردشگری سالمت  در 
خدمات پزشکی بین دو کشور خبر داده است. 
مهر هم نوشته است که وزرای بهداشت ایران 
و سوریه بر عزم تهران و دمشق برای اجرایی 
شدن تفاهمات فیمابین در زمینه درمان و آموزش 

پزشکی تاکید کردند.
اولین روز سفر پنج روزه وزیر بهداشت به دمشق، 
با حسن غباش، همتای  مذاکرات دوجانبه  با 
سوری و تشکیل کارگروه های تخصصی برای 
عملی سازی توافقات میان دو طرف آغاز شد.

طرف سوری هم با اشاره به پیوندهای تاریخی 
ابراز  و روابط مستحکم ملت های دو کشور، 
عالقمندی کرد که در زمینه درمان و علوم پزشکی 

این روابط نیز تجلی داشته باشد.
در  همراه  هیأت  و  کشورمان  بهداشت  وزیر 
این سفر بازدیدهایی از تأسیسات زیر ساختی 
سوریه در زمینه تولید دارو، درمان و آموزش 

پزشکی خواهند داشت.
اما این توافقنامه ها پیش از این بارها بسته و 
بدون ایجاد زیرساخت های تجاری مناسب بین 
دو کشور تنها در حد تعارفات دیپلماتیک باقی 

مانده است.

سهم ناچیز ایران از بازار سوریه
با وجود روابط سیاسی نزدیک بین ایران و سوریه  
سهم ایران از بازار این کشور ناچیز بوده است. 
سازمان توسعه تجارت ایران سال گذشته اعالم 
کرد که سهم ایران در بازار سوریه تنها ۳ درصد 
است و ایران در رتبه هفتم صادرکنندگان کاال 

به سوریه قرار دارد. 
بر اساس آمارهای این سازمان در چهار ماهه 
به  کاال  تن  هزار   ۳۸ حدود   ۱۴۰۰ سال  اول 
اسالمی  جمهوری  از  دالر  میلیون   ۶۶ ارزش 
ایران به کشور سوریه صادرات شده و بر این 
اساس سوریه در رتبه بیستم طرفهای صادراتی 

کشور قرار گرفت. 

این در حالی است که کشورهای ترکیه با ۳۸ 
درصد، چین ۲۰ درصد، مصر ۷ درصد، روسیه ۴ 
درصد و هند و لبنان با اندکی بیش از ۳ درصد 
در رتبه اول تا ششم کشورهای صادرکننده به 

سوریه قرار دارند. 
این  به  صادراتی  کاالهای  عمده  اینکه  ضمن 
کشور نه دارو و تجهیزات پزشکی که اجزا و 
قطعات توربین های بخار، شیر خشک، مغز پسته، 
هادی های برق، کنسرو ماهی، ترانسفورماتور، 
غذایی،  فوالدی، خمیرهای  و  آهنی  میله های 

لوله های مسی و تنباکو بوده است. 
فعاالن اقتصادی می گویند که قطع روابط بانکی 
و هزینه های باالی حمل و نقل کاال و عدم امکان 
برقراری عادی ارتباطات و برگزاری رویدادهای 
تجاری میان دو طرف از جمله مهمترین مشکالت 

فرا روی تجارت میان دو کشور است.
به جز این مسیرهای حمل و نقل بین دو کشور 
زمینی  اساسی است و حمل  دچار مشکالت 
کاال از ایران به سوریه و از مسیر عراق تقریبا 
پرهزینه تر  مسیر  به  ایران  و  است  غیرممکن 

دریایی محدود شده است.

ایران در بازار داروی سوریه جایگاهی 
ندارد

در بازار داروی سوریه هم ایران نتوانسته حرفی 
برای گفتن داشته باشد. 

بر اساس اعالم سازمان تجارت خارجی سوریه، 
این کشور ساالنه حدود ۸۰ میلیون دالر دارو 
وارد می کند که ایران در این بازار فقط سهمی 

حدود ۵ میلیون دالر دارد. 
واردات ۸۲.۵ میلیون دالری دارو توسط سوریه 
در سال ۲۰۲۰ در حالی است که ایران باوجود 
دارا بودن ظرفیت باالی صادرات در صنعت 
دارو، تنها ۵.۷ میلیون دالر اقالم دارویی به این 

کشور، صادر کرده است.
کرده  اعالم  سوریه  خارجی  تجارت  سازمان 
است که سازمان تجارت خارجی در سال ۲۰۲۰ 
توانسته بیش از ۸۰ درصد نیازهای دارویی که 
در طرح دارویی وزارت بهداشت این کشور 
میزان  این  نماید.  تأمین  را  تدوین  شده است 
یورو  میلیون  از ۷۵  بیش  ارزشی  واردات،  از 
دولت  توسط  که  داشته  دالر(  میلیون   ۸۲.۵(

تأمین شده است.
در  توسط سوریه  دارو  واردات  از  میزان  این 
شرایط تحریم در حالی است که ایران به عنوان 
مهم ترین متحد سوریه به خصوص در دوران 
بحران، تنها ۶.۹ درصد از بازار داروی این کشور 
سهم داشته است. مطابق آمار گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، صادرات دارویی ایران به سوریه 
در ۹ ابتدایی سال ۹۹ تنها ۵.۷ میلیون دالر است 
که در مقابل واردات ۸۲.۵ میلیارد دالری سوریه، 
در  سهم  این  می شود.  محسوب  اندکی  سهم 
حالی است که سوریه به دلیل تحریم های شدید 
ازجمله تحریم سزار که توسط آمریکا اعمال شده 
است در محاصره اقتصادی شدید قرار داشته و 
بسیاری از کشورها مراودات اقتصادی خود با 
سوریه را قطع کرده اند که این مسئله می تواند 
فرصت کم نظیری برای حضور بی رقیب ایران 

در بازار این کشور ازجمله بازار دارو باشد.

جذب توریسم درمانی سوریه؛ واقعیت 
یا تعارف دیپلماتیک؟!

گردشگری سالمت محور دیگری از گفتگوی 
وزرای بهداشت ایران و سوریه بوده است. پدیده 
ای که سالهاست درباره ایجاد زیرساخت های 
خم  اندر  همچنان  اما  می شود  صحبت ها  آن 
تخت های  کمبود  است.  مانده  کوچه  یک 
بسیاری  در  پزشکی  تجهیزات  و  بیمارستانی 
مرزی  استان های  ویژه  به  ایران  استان های  از 
و کمبود مهمانسراهای همراه بیماران، کمبود 
با  همجوار  استان های  در  متخصص  پزشک 
کشورهای همسایه و رواج مهاجرت پزشکان 
و پرستاران از ایران همه و همه از چالش های 
مهم گردشگری سالمت در ایران به شمار می آیند. 
آنقدر که خدمات ارزان قیمت پزشکی در ایران 
هم نتوانسته به کمبود زیرساخت ها غلبه کند و 
به همبن دلیل درآمد حاصل از توریسم سالمت 

در ایران ناچیز است. 
از جمله  ایران  آن سو کشورهای همسایه  از 
به ساخت شهرک های  اقدام  امارات  و  ترکیه 
مجهز سالمت کرده و به دنبال رونق توریسم 

پزشکی هستند.
میلیاردها  است  سوریه  همسایه  که  ترکیه  در 

دالر درآمد ناشی از توریسم سالمت است. 
بر اساس گزارش انجمن گردشگری سالمت 
صنعت  نظر  از  ترکیه   ،)ASTUD( آنکارا 
شده  تثبیت  کشوری  سالمت،  گردشگری 
است و قصد دارد تا سال ۲۰۲۳ سهمی معادل 
۲۰ میلیارد دالر در بازار بخش سالمت جهان 
داشته باشد. اما فعال به نظر نمی رسد به دلیل 
همه گیری جهانی کووید-۱۹ این اتفاق بیفتد. 
طبق اعالم USHAS )شرکت خدمات بهداشتی 
بین المللی( هدف ترکیه در گردشگری سالمت 
برای سال ۲۰۲۳، رسیدن به ۱.۵ میلیون بیمار 

و ۱۰ میلیارد دالر است.
توریسم سالمت در  تعداد  اخیر  در یک دهه 
رفته و گردش  فراتر  نفر  میلیون  ده  از  جهان 
مالی آن ساالنه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر است. 
به  متنوعی  درمانی  خدمات  اما  ترکیه  در 
گردشگران سالمت ارائه می شود و این کشور 
ارتوپدی و  بیماری های چشم،  نظر درمان  از 
آسیب شناسی، داخلی، گوش و حلق و بینی، زنان 
و زایمان، جراحی عمومی، بیماری های دهان و 
فک و صورت، جراحی اعصاب، بیماری های 
پوستی و مقاربتی، بیماری ها و سالمت کودکان 
توانسته به درجات باالیی از کیفیت خدمات 
درمانی برسد و حتی متخصصان سایر کشورها 

را جذب کند.
بر  ایران  که  نیست  مشخص  اوصاف  این  با 
مبنای کدام زیرساخت ها می خواهد جاذبه ای 
فراتر از کشور همسایه سوریه یعنی ترکیه برای 
سوری ها ایجاد کند که آنها معالجه در ایران را 

به ترکیه ترجیح دهند؟

شماره 15۲۲۱۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

سهم کوچک ایران بزرگ در سوریه
سهم ایران از بازار داروی سوریه ناچیز و حدود ۳ درصد است 

وتنها به حدود 5 میلیون دالر می رسد

دولت از توافقات گسترده ایران و سوریه در بازار دارو و خدمات پزشکی خبر می دهددولت از توافقات گسترده ایران و سوریه در بازار دارو و خدمات پزشکی خبر می دهد

نظام سالمت
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