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شماره 22231 2 تیر 1401

به دنبال تفاهم نامه میان ایران و نیکاراگوئه 
برای صادرات واکسن »کووایران برکت« به 
ریاست  معاون  التین،  آمریکای  کشور  این 
نخستین  دریافت  از  نیکاراگوئه  جمهوری 
محموله حاوی 200 هزار دوز واکسن متعلق 

به این شرکت ایرانی خبر داد.
معاون  موریو«  »روساریو  سپید،  گزارش  به 
دریافت  از  نیکاراگوئه  جمهوری  ریاست 
برکت  ایران  کوو  واکسن  دوز  هزار   200
دولتی  رسانه های  طریق  از  وی  داد.  خبر 
از  واکسن ها  که  شکر  را  »خدا  کرد:  اعالم 
طرف جمهوری اسالمی ایران امروز)سه شنبه( 
 200 این  سپاسگزاریم.  عمیقا  ما  می رسد. 
ادامه  به منظور  هزار دوز واکسن کووایران 

واکسیناسیون است.«
این محموله بعد از ظهر )به وقت محلی( روز 
21 ژوئن )31 خرداد( به نیکاراگوئه رسید و 
با حضور »مجید صالحی« سفیر کشورمان و 

به  نیکاراگوئه،  بهداشت  رِیِس« وزیر  »مارتا 
این کشور تحویل داده شد.

مقام های نیکاراگوئه امیدوارند از محل این 
محموله واکسن، جمعیت این کشور را هر 
کنند.  واکسینه  کووید-1۹  علیه  بیشتر  چه 
جمعیت  درصد   ۹3 حدود  حاضر  حال  در 
این کشور، دوز نخست و ۸۵ درصد مردم، 
برنامه کامل واکسیناسیون را دریافت کرده اند.
واکسن  ارسال  نامه  تفاهم   امضای  آیین 
»کوویران برکت« به کشور نیکاراگوئه روز 
پنج شنبه 2۶ اسفند 1400 )1۷ مارس 2022( 
با حضور مدیران گروه دارویی برکت ستاد 
نیکاراگوئه  سفیر  )ره(،  امام  فرمان  اجرایی 
در ایران، نمایندگان وزارت بهداشت و امور 

خارجه برگزار شد.
»محمدحسین نیکنام« معاون بین الملل وزارت 
بهداشت نیز در آیین امضای تفاهمنامه با اشاره 
به اینکه واکسن برکت با موفقیت هایی در داخل 

کشور اکنون درآستانه ارائه محصول ارزشمند 
خود به سایر کشورهاست، خاطرنشان کرد: 
»اینکه نیکاراگوئه اولین کشور است که واکسن 
برکت در اولین مرحله به آن وارد می شود، 
حکایت از همکاری های عمیق بین دو کشور 
است و بی تردید امروز از روزهای مهم در تاریخ 
همکاری بین ایران و نیکاراگوئه خواهد بود.«
»ایساک لنین براوو« سفیر نیکاراگوئه در ایران 
نیز ضمن تشکر از مدیران گروه دارویی برکت 
و معاون وزیر بهداشت و ضمن ابالغ سالم 
نیکاراگوئه،  رئیس جمهوری  اورتگا«  »دانیل 
و  دولت  قدردانی  و  »تشکر  داشت:  اظهار 
ملت نیکاراگوئه را از بابت این عمل که در 
راستای برادری و همبستگی دو ملت است 

به شما می رسانم.«
سفیر نیکاراگوئه گفت: »رابطه نیکاراگوئه با 
برکت تقریبا از یک ونیم سال پیش آغاز شد 
اولین  عنوان  به  بتواند  نیکاراگوئه  اینکه  و 

کشور خارجی از این واکسن استفاده کند، 
بسیار قابل احترام است.«

نیکاراگوئه  بهداشت  »وزارت  افزود:  وی 
انجام شد، اجازه  براساس آزمایش هایی که 
استفاده این واکسن را برای مردم نیکاراگوئه 
صادر کرد چون ما از امنیت تولید این واکسن 

اطمینان داریم.«
وی افزود: »من واکسن برکت را سال قبل 
برایم  جانبی  عارضه  هیچ  و  کردم  دریافت 
که  آزمایشی  در  من  بدن  ایمنی  و  نداشت 
سه ماه بعد انجام دادم، بسیار باال بود و این 

گزارش را به دولتم نیز ارائه دادم.«
به گزارش ایرنا، »ایساک لنین براوو« تاکید کرد: 
»اطمینان دارم همبستگی ایران و گروه دارویی 
برکت برای ارسال واکسن به نیکاراگوئه نتیجه 
مهار  استراتژی  پیشبرد  برای  خوبی  بسیار 

بیماری در نیکاراگوئه خواهد داشت.«

نخستین محموله واکسن برکت به نیکاراگوئه رسید

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز سه شنبه تا چهارشنبه 
2۶۵ بیمار کووید1۹ در کشور شناسایی شدند و 

متاسفانه سه بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز سه شنبه تا چهارشنبه 1 تیرماه 
1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 2۶۵ 
بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی و 

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

23۵ هزار و 440 نفر رسید.
متاسفانه 3 بیمار مبتال به کووید1۹ در کشور جان 

خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری، به 141 هزار و 3۷3 نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۶0 هزار و ۹۸۹ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

2۵1 نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵2 میلیون و ۵3۷ هزار و 4۶1 آزمایش تشخیص 
کووید1۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر 0 شهرستان در وضعیت قرمز، 0 شهرستان 
در وضعیت نارنجی، 10۶ شهرستان در وضعیت زرد 

و 342 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون ۶4 میلیون و ۶1۹ هزار و 2۸۶ نفر دوز اول، 
۵۷ میلیون و ۹۶3 هزار و 1۸۷ نفر دوز دوم و 2۷ 
میلیون و ۶۹0 هزار و ۶۷۸ نفر نیز دوز سوم واکسن 

کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 1۵0 

میلیون و 2۷3 هزار و 1۵1 دوز رسید.
همچنین از روز سه شنبه تا چهارشنبه 12 هزار و 

21۵ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۳ فوتی جدید کرونا در کشور



درمان  معاونان  اجالس  در  بهداشت  وزیر 
کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
گفت: »نباید حتی یک صندلی در رشته های 

بماند.« تخصصی خالی 
به گزارش سپید، بهرام عین اللهی در اجالس 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  درمان  معاونان 
سراسر کشور افزود: »وقتی در رشته ای استاد 
آن  در  نباید  وجه  هیچ  به  داریم  ظرفیت  و 

رشته صندلی خالی داشته باشیم.«
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
این اجالس  از سخنانش در  بخش دیگری 
با بیان اینکه دارای قوی ترین نظام سالمت 
منطقه هستیم و اولین و مهم ترین وظیفه ما، 
حفظ قدرت نظام سالمت است، بر استفاده 
سیستم های  در  هوشمند  افزار های  نرم   از 

درمانی تاکید کرد.
عین اللهی ضمن قدردانی از کادر سالمت و 
شبانه روزی  دلیل تالش های  به  دانشگاه ها 
کرد:  بیان  کووید۱۹  گیری  همه  دوران  در 
به  پیشرفته  کشورهای  کرونا  دوران  »در 
آنچه  اما  داشتند،  دسترسی  امکانات  همه 
آنها نداشتند و ما داشتیم، همراهی مردم بود.«

را  کشور  یک  قدرت  مولفه  مهم ترین  وی 
مردم آن کشور دانست و افزود: »در موضوع 
کرونا جمهوری اسالمی ایران و مردم افتخار 
مدافع  شهید   ۳۰۰ دوران  این  در  آفریدند، 
در  باید  ایثارگری ها  این  و  داشتیم  سالمت 

تاریخ ثبت شود تا فراموش نشود.«
توفیق خدمتگزاری  اینکه  بیان  با  عین اللهی 
باید  و  نمی شود  هرکسی  نصیب  مردم  به 
برای  موقعیت  این  که  باشیم  شاکر  را  خدا 
مردم  تا خدمتگزار  است  آمده  به وجود  ما 
باشیم، تصریح کرد: »ارزش خدماتی که تیم 
می کنند،  ارائه  مردم  به  درمان  و  بهداشت 
واقع خدمت  در  نیست.  گیری  اندازه  قابل 
از  و  خدا  رضای  برای  سالمت  حوزه  در 

جنس ایثار است.«
شک  بدون  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
قوی ترین نظام سالمت در منطقه را جمهوری 
اسالمی داراست، با اشاره به سفرش به ژنو برای 
شرکت در مجمع جهانی بهداشت در خرداد 
ماه اظهار کرد: »در این سفر با ۹ وزیر بهداشت 
دیدار کردم، در سفر اخیر به عراق نیز، با رئیس 
جمهور و وزرای کشور عراق دیدار کردم و 
نظام سالمت  بگویم که قوی ترین  می  توانم 
منطقه را داریم و تمام دستاوردهایمان هم 
در شرایط سخت تحریم های ظالمانه حاصل 
شد. بنابراین اولین و مهم ترین وظیفه ما حفظ 

قدرت نظام سالمت مان است.«
دانشگاه های  به معاونان درمان  وی خطاب 
علوم پزشکی کشور گفت: »به هیچ وجه از 
معاونت  و  شود  کاسته  نباید  درمان  کیفیت 
دانش  ارزیابی  برای  محل  بهترین  درمان 

آموختگان است.«

عین اللهی با بیان اینکه هر کدام از ما وقتی 
احساس  باید  می گیریم  عهده  بر  مسئولیتی 
مسئولیت داشته باشیم و مشکالت را شناسایی 
اظهار  کنیم،  حل  ریشه  از  را  آنها  و  کرده 
داشت: »این اقدام در هر منطقه آمایشی باید 
به صورت مجزا انجام شود، زیرا برای همه 
پیچید،  واحد  نسخه  یک  نمی توان  کشور 
با  کشور  مختلف  مناطق  شرایط  چراکه 

یکدیگر متفاوت است.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه حوزه بهداشت و 
درمان باید با یکدیگر همبستگی داشته باشند، 
در خصوص حضور اساتید در مراکز درمانی 
گفت: »هر کسی که بخواهد در حوزه بالینی 
ارتقا پیدا کند، فعالیت های درمانی مقدمه آن 
علمی  باالی  مدارج  کسی  اگر  یعنی  است. 
هم داشته باشد، اما در درمانگاه ها و مراکز 
درمانی حضور پیدا نکند، نمی تواند ارتقا یابد.«

عین اللهی به ضرورت ارتقاء علمی اشاره کرد 
و افزود: »مقاله محوری تنها راه ارتقای علمی 
افراد نیست بلکه در کنار آن باید به موارد 
دیگر از جمله اخالق، رفتار و پژوهش های 

نیازمحور توجه داشت.«
تقویت روحیه جهادی  بر  تاکید  وی ضمن 
برای ارائه خدمت با کیفیت تر گفت: »کادر 
روحیه  تا  بکوشند  باید  درمان  و  بهداشت 
جهادی را در خود تقویت کنند که این امر 
نیز به از خودگذشتگی نیاز دارد و وقتی ما 

مسئولیتی را بر عهده می گیریم، باید از خود 
باشیم.« گذشتگی داشته 

عین اللهی در ادامه سخنانش در این اجالس 
تصریح کرد: »ما هزار بیمارستان و ۱۵۰ هزار 
تخت بیمارستانی و ۵۰۰ هزار پرسنل در کشور 

داریم، اما بهره وری مان باید افزایش یابد.«
وی ضمن تاکید بر استفاده از نرم  افزارهای 
هوشمند در سیستم های درمانی اظهار کرد: 
»امروزه ما می توانیم بسیاری از فرایندها را 
به صورت هوشمند حل کنیم و سیستم های 
درمانی باید با استفاده از نرم افزار های هوشمند 

ارتقا پیدا کنند.«
عین اللهی آموزش را یک کار مستمر دانست 
و افزود: »کادر سالمت همیشه باید در حال 
آموختن باشند، زیرا هر روز روش ها، داروها، 
معرفی  جدیدی  تشخیص های  و  دستگاه ها 

می شوند.«
گفت:  اورژانس  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
قسمت های  مهم ترین  از  اورژانس  » بخش 
بیمارستان است و تاکید ما تنها بر خدمات 
پزشکان اورژانس نیست، بلکه تمامی پرسنل 
و کارکنان اورژانس باید کار خود را به نحو 

احسن انجام دهند.«
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت اضافه کرد: 
»اورژانس محل احترام به بیمار است و رعایت 
شأن و منزلت بیمار از ضروری ترین امور در 

نظام سالمت است.«
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نباید حتی یک صندلی در رشته های تخصصی خالی بماند

وزیر بهداشت:

اریان



رییس اداره بیماری  های قابل انتقال بین انسان 
و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت گفت: »مردم گوشت را از 
مراکزی تهیه کنند که تحت نظارت سازمان 

دام پزشکی کشور هستند.«
به گزارش سپید، بهزاد امیری در گفت گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »از ابتدای 
سال تا کنون ۳٠ نفر به بیماری تب خون ریزی 
دهنده کریمه کنگو مبتال شده و متاسفانه 
دو نفر به دلیل عوارض بیماری در کشور 

فوت کرده اند.«
هدف  با  بهداشت  توسعه  وی  گفته  به 
کریمه  تب  بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری 

کنگو باید انجام شود.
بین  انتقال  قابل  بیماری های  اداره  رییس 
گفت:  بهداشت  وزارت  حیوان  و  انسان 
»با توجه به اینکه عمده بروز ابتال به این 
بیماری در صنف هایی است که به نوعی 
با دام های آلوده به ویروس مواجه بوده اند، 

مردم  که حتما  است  این  ما  اکید  توصیه 
گوشت را از مراکزی تهیه کنند که تحت 
نظارت سازمان دام پزشکی کشور هستند.«
از  گوشت  عنوان  هیچ  »به  گفت:  امیری 
ذبح دام هایی که کنار جاده یا معابر عرضه 
می شوند جهت مصرف خریداری نشود. 
ذبح دام در مراکزی باشد که تحت نظارت 
در  دام  ذبح  پزشکی هستند.  دام  سازمان 
کشتارگاه های تحت نظارت انجام شود.«

وی گفت: »توصیه ما به مردم این است که 
ذبح دام در کنار خیابان و معابر انجام نشود؛ 
زیرا خون آبه های دام اگر آلوده باشند عالوه 
بر بیماری تب کریمه کنگو، عارضه های 

دیگر را نیز منتقل می کنند«
به گفته وی افرادی که به ذبح دام مشغول 
هستند، باید از لباس حفاظتی مناسب مانند 
دستکش و چکمه استفاده کنند. وسایل را 
باید بعد از ذبح ضد عفونی و خون آبه ها 

نیز به صورت بهداشتی دفع شوند.

به  شده  ذبح  دام  »گوشت  گفت:  امیری 
درجه  چهار  دمای  در  ساعت   ۲۴ مدت 
تا در صورت  سانتی گراد نگهداری شود 
وجود ویروس احتمالی، از بین برود. برای 
جگر باید به مدت دو روز در دمای چهار 
و  نگهداری  یخچال  در  سانتیگراد  درجه 

بعد کامال پخته شود.«

بین  انتقال  قابل  بیماری های  اداره  رییس 
گفت:  بهداشت  وزارت  حیوان  و  انسان 
»افراد ساکن در مناطق روستایی در هنگام 
ورود به محل نگهداری دام از لباس های 
پوشیده و بلند و برای محافظت از دست ها 
از اسپری های دور کننده حشرات استفاده 

کنند.«

وزارت بهداشت آمار مربوط به تب کریمه کنگو از ابتدای سال تاکنون را اعالم  کرد

۳۰ مبتال و ۲ جانباخته

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره 
به شیوع بیماری های سرطان و تهدید آن 
بر سالمت مردان گفت: »وجود تکرر ادرار 
در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، 
ریزش قطره قطره ادرار، اختالل در کنترل 
ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار 
جزو عالئم مهم در ابتال به کانسر پروستات 

به شمار می آیند.«
به گزارش سپید، حمیدرضا دهقان منشادی 
در خصوص هفته جهانی سالمت مردان که 
در روزهای 15 تا ۲1 ژوئن نامگذاری شده 
در  مردان،  در  مهم سالمت  نقش  و  است 
ابتدا با اشاره به شیوع بیماری های سرطان 
و تهدید آن بر سالمت مردان، اظهار داشت: 
»کانسر ریه شایع ترین نوع سرطان در میان 
دو جنس زن و مرد است و بعد از آن ابتال 
شایع ترین  که  است  پروستات  سرطان  به 
کانسر اختصاصی در بین آقایان به حساب 
البته در برخی از استان های ایران  می آید، 
کانسر معده شیوع بیشتری نسبت به سرطان 
می باشد،  دارا  را  آقایان  بین  در  پروستات 
اما در کل سرطان ریه و سرطان پروستات 
شایع ترین نوع سرطان در بین مردان شناخته 
می شوند که تهدید جدی در سالمت مردان 

به حساب می آیند.«
با  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  این 

بیان این نکته مهم که کانسر پروستات کامال 
قابل شناسایی و قابلیت کنترل را دارد، ادامه 
داد: »بسیار تاسف بار خواهد بود که امروزه 
مردانی را به خاطر تشخیص دیر و همچنین 
عدم درمان مناسب در اثر ابتال به سرطان 
پروستات، منجر به مرگ شوند و آنها را از 

دست بدهیم.«
بخش  مهم ترین  و  اولین  منشادی  دهقان 
کنترل  و  غربالگری  را  مردان  سالمت  در 
بیماری دانست و گفت: »به تمامی آقایانی 
که 5٠سال به باال دارند توصیه می شود با 
مراجعه به پزشک و انجام آزمایش غربالگری 
آنزیم اختصاصی پروستات و همچنین معاینه 
بسیار ساده مقعدی توسط پزشک بر روی 
پروستات صورت بگیرد که انجام این دو 
توصیه باعث می گردد تا با غربالگری اولیه 
و ساده بتوان تومورهای احتمالی در آینده و 
یا در همان زمان را در مراحل اولیه تشخیص 

داده و کنترل کرد.«
آنکولوژی  رادیوتراپی  متخصص  این 
ادامه داد: »در صورت باال بودن آنزیم در 
آزمایشات انجام شده یا وضعیت غیر طبیعی 
در معاینه با بررسی بیشتر و انجام سونوگرافی 
افزایش  و معاینات تکمیلی می توان علت 
آنزیم اختصاصی پروستات یا علت معاینه 

غیر طبیعی را بررسی و تشخیص داد.«

دهقان عالئم اولیه در ابتال به سرطان پروستات 
را اینگونه برشمرد و اظهار کرد: »وجود تکرر 
باریک شدن  ادراری،  فرد، شب  در  ادرار 
ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختالل در 
کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون 
در ادرار جزء عالئم مهم در ابتال به کانسر 

پروستات به شمار می آیند.«
وی ادامه داد: »در عالئم نام برده شده به غیر 
از دیده شدن خون در ادرار همگی عالئمی 
هستند که هم در بزرگی خوش خیم پروستات 
و هم در تومورهای پروستات دیده می شوند 

که در معاینات اولیه و همچنین اندازه گیری 
آزمایش PSA نوع آن را می توان تشخیص 
داد و قطعا غربالگری و بررسی های اشاره 

شده به تمام مردان توصیه می شود.«
وی با پرداختن به یکی از نکات مهم در 
پیشگیری از سرطان ریه بیان داشت: »مصرف 
سیگار یکی از شایع ترین علل ابتال به سرطان 
با  توصیه می شود  به شدت  که  است  ریه 
ترک و عدم مصرف دخانیات به خصوص 
در آقایان سطح سالمتی و طول عمر مردان 

را افزایش دهیم.«
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مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور گفت: 
در  خون  اهدای  میزان  اخیر  ماه  سه  »در 

بعضی استان ها ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش 
یافته و ذخایر در شرایط مطلوب است.«

در  جمالی  مصطفی  سپید،  گزارش  به 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو 
در  کشور  خونی  ذخایر  »وضعیت  گفت: 
در  حتی  دارد.  قرار  عالی  بسیار  شرایط 
شرایطی هستیم که فرآورده خونی اضافه 
داریم و ممکن است تاریخ استفاده از آن ها 

تمام شود.«
خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
کشور در دو و سه ماه اخیر میزان اهدای 

خون بسیار باال بوده است.
که  هستیم  شرایطی  در  »االن  گفت:  وی 

به  را  اهدای خون خود  مردم  است  بهتر 
چند ماه دیگر موکول کنند.«

به گفته وی در بعضی استان ها میزان اهدای 
خون ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش داشته و 

وضعیت ذخایر خونی مطلوب است.
مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: »اما 
این موضوع نباید ما را دچار اشتباه کند که 
شبکه خون رسانی کشور مشکلی ندارد و 
باید میزان اهدا و انتقال خون توسط این 
سازمان تنظیم شود؛ چرا که در فصل گرما 
و سرما میزان مراجعه برای اهدای خون 

کاهش می یابد.«
جمالی گفت: »در بعضی استان ها مثل استان 

سیستان و بلوچستان که بیماری تاالسمی 
شایع است، میزان نیاز به خون باال است 
و زیرساخت ها هم متاسفانه کامل نیستند. 
ما شرایطی را ایجاد کرده ایم که استان های 
نزدیکی که شرایط انتقال و اهدای خون را 
دارند به شبکه خون رسانی مردم سیستان و 
بلوچستان کمک  کنند تا نیاز این استان به 

فرآورده های خونی تامین شود.«
تا  خون  انتقال  سازمان  رئیس  گفته  به 
در  زیرساخت ها  آینده  سال  سه  الی  دو 
و همین طور سیستان  استان های محروم 
و بلوچستان تامین می شوند تا این استان ها 

نیازمند استان های همجوار نباشند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور مطرح کرد

ایجاد زیرساخت اهدا و انتقال خون در استان های محروم تا سه سال آینده

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد تحقیقات 
در علوم پزشکی باید به پروتکلی برای رفع 

مشکالت مردم برسد.
به گزارش سپید، یونس پناهی با اشاره به 
اینکه مسیر اجرایی شدن طرح ها با هدف 
برخورداری و بهره مندی مردم، هموار شده 
است، بیان داشت: »وزارت بهداشت برنامه ای 
چهار ساله برای انجام طرح های مطالعاتی 
مورد نیاز تدوین کرده است و حمایت از 
از  را  محصول محور  تحقیقاتی  مطالعات 

وظایف ذاتی خود می داند.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
با اعالم حمایت از برنامه های مدون با هدف 
حل مشکالت، نیازهای حوزه سالمت و مردم 
گفت: »در این راستا از طرح های کوهورت 
و رجیستری دانشگاه های علوم پزشکی به 
 شرط برخورداری مناطق محروم از عواید 

آن حمایت می شود.«
بهداشت  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مغزی  بیماری های  رجیستری  انجام  برای 
و خدمت به بیماران صعب العالج مبتال به 
خراسان  در  اس  ام   و  مغزی  بیماری های 
شمالی مساعدت های ویژه ای ارائه می کند، 
گفت: »نتایج طرح های مطالعاتی کوهورت و 
رجیستری در استان ها باید در اختیار نماینده 
عالی دولت در هر استان قرار گیرد تا بتوان 
برای اجرای آن ها اعتبار دریافت کرد. عالوه 

بر اعتبارات استانداری، وزارت بهداشت نیز 
اعتباراتی را به این طرح ها اختصاص می دهد.«

پناهی با بیان اینکه خراسان شمالی استانی 
کمتر توسعه یافته است و باید اقداماتی در 
راستای برقراری عدالت آموزشی در حوزه 
سالمت نیز انجام شود، اعالم کرد: »برای حفظ 
نخبگان و جذب نیروهای بومی متخصص 

برنامه هایی در دست اقدام است.«
ارزشیابی های  تغییر  و  اصالح  از  وی 
و  داد  خبر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
دانشگاه های  ارتقای  »شاخص های  گفت: 
علوم پزشکی کشور در حال تغییر و اصالح 

تغییراتی  نیز  ارزشیابی  است و روش های 
خواهد داشت.«

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
در حاشیه بازدید از مراکز رشد و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی 
از برنامه ریزی های این معاونت برای فعال 
کردن واحدهای فناوری دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور همراه با نیازسنجی خبر داد 
و اظهار داشت: »یکی از درخواست ها در 
از  که  است  تراپی  سل  بیماری ها،  درمان 
این خصوص  بنیان در  شرکت های دانش 
حمایت خواهد شد زیرا شرایط الزم برای 

پزشکی  جدید  فناوری های  از  استفاده 
مهیاست.«

تام االختیار  نماینده  عنوان  به  که  پناهی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برای دیدارهای مردمی در مرکز نوآوری 
خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سالمت 
کرد:  تصریح  بود،  یافته  حضور  شمالی 
شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  »دانشگاه 
در راستای حل مشکالت و مسائل حوزه 
سالمت تالش های خوبی دارد. در این استان 
چند شرکت دانش بنیان وجود دارند و چند 
شرکت هم با کمک وزارت بهداشت باشد 

می تواند دانش بنیان شود.«
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی نیز در این جلسه 
این  تحقیقات  معاونت  اعتبار  افزایش  از 
این  »اعتبارات  دانشگاه خبر داد و گفت: 
معاونت امسال از یک به دو درصد افزایش 

داشته است.«
مهم ترین  از  گزارشی  قهرمانی  امیرعلی 
اقدامات این معاونت نیز ارائه و اعالم کرد: 
»برای اولین بار، سه شرکت شتاب دهنده برای 
مستقر  مکان  این  در  ایده ها  تجاری سازی 
شده اند. برای ساخت اتاق تمیز 5۰ میلیارد 
ریال اعتبار از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری دریافت کرده ایم و برای تجهیز 
این اتاق نیازمند 5۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر 

هستیم.«وبدا
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وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بر  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ضرورت اصالح روش های مدیریت سنتی 

تاکید کرد. در نظام سالمت 
به گزارش سپید، بهروز رحیمی در اجالس 
معاونان توسعه دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته 
ضمن بیان این مطلب گفت: »روش های 
بخش های  در  همچنان  مدیریت  سنتی 
که  می شود  دیده  سالمت  حوزه  مختلف 
و  فرایندی  و  ساختاری  اصالح  با  باید 
تغییر آن به  سوی مدیریت نوین، شرایط 
را  سالمت  حوزه  در  مدیریت  کیفیت  و 
طعم  مردم  تا  کنیم  اثربخش تر  و  پویاتر 
حقیقی خدمات سالمت را بیش از بیش 

بچشند.«
وی افزود: »الگوهای جدید مدیریتی در 
حوزه سالمت به معنای ابداع و تغییرات 
بزرگ و استفاده از تفکرات هیجانی آنی 
نیست، بلکه اصالح یک فرایند مدیریتی 
راستای  در  اقدام  بهترین  می تواند  اشتباه 
راهبردی  مدیریت  و  جدید  الگوسازی 

باشد.« نوین 
ادبیات  اهمیت  به  اشاره  با  رحیمی 
رفتار  کالم،  در  استراتژیک  و  مدیریتی 
گفت:  حوزه سالمت  مدیران  عملکرد  و 
»یک مدیر موفق در عرصه سالمت عالوه 
راستای  در  مدبرانه  عملکردی  اینکه  بر 
باید  دارد،  باالدستی  سیاست گذاری های 
سالمت محور  نیز  گفتارش  و  کالم  نوع 

باشد و چهارچوب و ابعاد مختلف حوزه 
سالمت را عالوه بر عملکرد، در گفتارش 
و  باید  آنچه  هر  و  بکشد  تصویر  به  نیز 

شاید را به عموم مردم نشان دهد.«
نظام  کارکنان  و  مدیران  »ما  افزود:  وی 
سالمت در راستای وظایفی که بر عهده 
داریم، مکلف به جهاد تبیین هستیم و مردم 
عزیز کشور ما حق دارند که بدانند مدیران 
حفظ  بر  عالوه  کشور  این  کارگزاران  و 
جمهوری  مقدسات  و  نظام  ارزش های 
اسالمی، چه اقدامی را در راستای بهبود 
و  می دهند  انجام  مردم  و  کشور  شرایط 
روشنگری از وظایف مهم مدیران و روابط 

سازمان هاست.« عمومی های 
چمران  شهید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اسطوره ای در کنار هم قراردادن تعهد و 
تخصص در کار بود، اظهار کرد: »این شهید 
می شود  که  آموخت  ما  همه  به  بزرگوار 
تعهد و تخصص را در کنار اعتقادات و 
جمعی  و  فردی  شخصیت  بودن  متدین 
سمت  به  را  مدیریت  نوع  و  داده  قرار 
استراتژیک و کارآمد بودن حرکت داد.«

وی افزود: »شهید چمران اعتقاد داشت، 
و  متعهد  متخصص،  که  فردی  نمی شود 
مدیریت  عرصه های  در  را  نیست  متدین 
قرار داد و شاکله یک مجموعه را در دستان 
وی رها کرد و این نهایت بی تقوایی است 
که فردی تخصص و تعهد نداشته باشد و 
بخواهد مدیریت و مسئولیتی را بپذیرد.«

وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 

بهداشت با بیان این که کارکنان و مدافعان 
سالمت کشور در دوران مقابله با ویروس 
حساسیت  و  جایگاه  کرونا  منحوس 
بین جامعه و مردم  را در  حوزه سالمت 
زحمات  همه  »از  گفت:  کردند،  نمایان 
روحیه  و  جان فشانی  شبانه روزی، 
که  سالمت  نظام  کارکنان  شهادت طلبانه 
مجاهدانه در این دوران سخت و نفس گیر 
کرونا تالش کردند و از جان خود گذشتند 
حفظ  را  مردم  سالمتی  سنگر  بتوانند  تا 

می کنم.« تشکر  و  تقدیر  کنند، 
نظام  »تاب آوری  کرد:  اظهار  رحیمی 
مهم  جایگاه  و  ارزشمندی  و  سالمت 
انسانی  سرمایه های  شغلی  حساسیت  و 
ویروس  دوران  در  سالمت  حوزه  در 
این  در  که  شد  نمایان  کرونا  منحوس 
مدافعین  همه  از  ویژه  به صورت  راستا 
سالمت از پایین ترین سطوح تا باالترین 

کرد.« تشکر  باید  آنان، 
از  زبانی  تقدیر  اینکه  بیان  با  رحیمی 
مدافعان سالمت  عملکرد و رشادت های 
قطعًا کافی نیست و باید به صورت عملی 
»مجموعه  گفت:  شود،  انجام  تقدیر  این 
وزارت بهداشت از مقام عالی وزارت تا 
دیگر معاونین در راستای حفظ ارزش های 
در  است  الزم  آنچه  هر  انسانی  منابع 
راستای قوانین و مقررات انجام خواهند 
که  بهداشت  انسانی وزارت  منابع  تا  داد 
ارزشمندترین منابع در این وزارت خانه 
درستی  مسیر  در  و  حفظ  شده  هستند، 

که تاکنون قدم برداشته اند، برای مردم و 
کنند.« خدمتگزاری  کشور 

وی با بیان این که هیجانات پیرامون مباحث 
شغلی نباید ما را در مسیر دیگری خارج از 
هدف نهایی که تعالی نظام سالمت است، 
قرار دهد، گفت: »همه ما طبق سیاست های 
هدف  و  مسیر  راهبردی  و  استراتژیک 
تحت  و  کرده ایم  ریل گذاری  را  نهایی 
اتفاقات  و  هیجانات  نباید  شرایطی  هیچ 
پیرامون ما باعث خروج لوکوموتیو کاری 

ما از ریل های مذکور شود.«
و  مهم ترین  از  »یکی  داد:  ادامه  وی 
اجازه  که  مؤلفه هایی  اثربخش ترین 
دور  خود  هدف  و  مسیر  از  ما  نمی دهد 
با تمام توان  باید  شویم، اخالق است و 
بکوشیم در هر شرایطی اخالق حرفه ای 
آن  اساسی  اصول  به  و  کنیم  رعایت  را 
برسیم.« نهایی  مقصد  به  تا  باشیم  پایبند 

به گزارش وبدا، وی در پایان ضمن تاکید 
نظام سالمت  مدیران  مسئولیت پذیری  بر 
»هدف  کرد:  بیان  مدیریتی  مناصب  در 
ارتقای  سالمت  نظام  مدیران  ما  نهایی 
سالمت جامعه است و بدون منابع انسانی 
متخصص و کارآزموده این اتفاق نخواهد 
بین  باید  که  این   مهم تر  همه  از  و  افتاد 
اعتماد  انسانی  منابع  تخصصی  گروه های 
و  تیمی  کار  انجام  و  باشد  داشته  وجود 
گروهی و تقسیم کار بر مبنای تخصص های 
مختلف سیاست گذاری شده سرلوحه کار 

نظام سالمت قرار گیرد.« همه مدیران 
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ضرورت اصالح روش های مدیریت سنتی در نظام سالمت
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تاکید کرد

اریان



شماره 72231 2 تیر 1401

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پوشش 
۹0 درصدی خدمات درمانی ناباروری خبر داد 
و گفت: »سه و نیم میلیون فردِ نابارور در کشور 
داریم و این افراد چنانچه از خدمات درمانی خوبی 

بهره مند شوند، می توانند صاحب فرزند شوند.«
 به گزارش سپید، بهرام عین اللهی در حاشیه برگزاری 
اجالس معاونین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
وزارت  حمایتی  اقدامات  خصوص  در  کشور 
بهداشت در زمینه درمان ناباروری گفت: »یکی 
بحث  بهداشت،  وزارت  اصلی  اولویت های  از 
فردِ  میلیون   نیم  و  است. سه  جوانی جمعیت 
نابارور در کشور داریم و این افراد چنانچه از 
خدمات درمانی خوبی بهره مند شوند، می توانند 

صاحب فرزند شوند.«
وی افزود: »با توجه به اهمیت این اولویت، به 
بیمه ها تاکید شد که هزینه افرادی که نابارور هستند 

را پرداخت کنند و باید این مژده را به ملت عزیز 
بدهیم که ۹0 درصد خدماتی که برای افراد نابارور 
انجام می شود، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و 
این موضوع را به تمام مراکز مربوط اعالم کردیم 

تا افراد نابارور را با احترام پذیرش کنند.«
ناباروری در  »از طرفی مراکز  عین اللهی گفت: 
استان های مختلف گسترش پیدا کرده است و 
امیدواریم با این اقدام خدمات پایداری برای درمان 

ناباروری ارائه شود.«
وی در خصوص وضعیت کنونی کرونا و لزوم 
»این  کرد:  بیان  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
همه گیری هنوز در جهان خاموش نشده است 
و ممکن است با جابجایی ها و مسافرت هایی که 
صورت می  گیرد، سویه های جدیدی پیدا شود، 
پروتکل های  رعایت  بر  همچنان  باید  بنابراین 

بهداشتی تاکید کرده و مراقب باشیم.«وبدا

وزیر بهداشت خبر دادوزیر بهداشت خبر داد

پوشش ۹۰ درصدی خدمات درمانی ناباروری

تأمین  غیرمستقیم سازمان  درمان  کل  اداره  معاون 
اجتماعی گفت: »نرم افزارهای واسط نسخه نویسی 
به بیمه های تکمیلی ارائه شده و بیمه های تکمیلی 
مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت 

نسخ تجویز شده هستند.«
به گزارش سپید، فرهاد خدایی با بیان اینکه از ابتدای 
شروع طرح نسخه الکترونیک ارتباط بین بیمه های پایه 
و بیمه های تکمیلی مدنظر بود، اظهارکرد: »این ارتباط 
تا سال گذشته از طریق بیمه مرکزی انجام می شد اما 

تغییر یک سیاست کوچک کار را راحت تر کرد.«
معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین 
اجتماعی در توضیح بیشتر گفت: »نرم افزارهای واسط 
نسخه نویسی به بیمه های تکمیلی ارائه شده و بیمه های 

تکمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به 
رویت نسخ تجویز شده و داده شده از سوی داروخانه ها 

و مراکز پاراکلینیک به بیماران هستند.«
خدایی با بیان اینکه میزان ارتباط بیمه های تکمیلی 
با نرم افزارهای واسط متفاوت است، افزود: »کلیه 
شرکت های بیمه تکمیلی به این نرم افزار متصل هستند 
اما میزان دریافت نسخ آن ها متفاوت است ضمن اینکه 
برخی از آن ها به ویژه دو بیمه گر تکمیلی بزرگ در 

این حوزه فعال تر عمل می کنند.«
وی افزود: »از ابتدای سال تاکنون بیش از سه میلیون 
نسخه از طریق نرم افزارها به بیمه های تکمیلی منتقل 
شده و این نشان می دهد که حتی اگر برخی بیمه های 
تکمیلی هم هنوز کامل متصل نشدند و نتوانستند از 

نرم افزار استفاده کنند اما این روند رو به رشد بوده 
و به تدریج نسخه ها از سیستم های مکانیزه دریافت 

می شوند.«
وی با اشاره به اینکه این سیستم بر خط است و 
هیچ تعلل و فاصله ای بین تجویز نسخه و رویت 
آن توسط شرکت های تکمیلی و داروخانه ها وجود 
ندارد، تأکید کرد: »شرکت های بیمه تکمیلی باید با 

این نرم افزارها ارتباط برقرار کنند.«
معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین 
اجتماعی در مصاحبه ای رادیویی یادآورشد: »طبق 
تبصره 1۷ قانون بودجه سال جاری، سازمان های 
بیمه گر و شرکت های بیمه تکمیلی بعد از گذشت 
سه ماه از ابالغ قانون، باید نسبت به تکمیل این 

پروژه اقدام کنند و بنابراین نیازی به قانون نداریم و 
مدت آن هم تعیین شده است.«ایسنا

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
ایران از افزایش پوشش بیمه درمان ناباروری مراکز 
خصوصی در صورت تصویب شورای عالی بیمه 

خبر داد.
به گزارش سپید، مهدی رضایی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به اینکه در بسته خدمات بیمه ای 
درمان ناباروری تعریف شده ویزیت، خدمات دارو، 
آزمایشگاهی، تصویربرداری و ... تا ۹0 درصد در 
مراکز دولتی و عمومی غیردولتی تحت پوشش 
بیمه پایه است، گفت: »البته اخیرا پیشنهاداتی هم 
مطرح شده است که انشااهلل اگر فرایند تصویب 
آن در شورای عالی بیمه صورت گیرد درصدی 
از تعرفه های درمان ناباروری در بخش خصوصی 
و خیریه ها هم تحت پوشش بیمه خواهد آمد.«

وی ادامه داد: »تاکنون تعرفه بخش دولتی و عمومی 
در درمان ناباروری تا ۹0 درصد تحت پوشش بود 
اما قصد داریم پوشش خود را در سایر بخش ها 

هم گسترش دهیم.«
بیمه  سازمان  و خدمات سالمت  بیمه  معاون 

سالمت ایران اظهار کرد: »بر اساس مصوبات 
شورای عالی بیمه، چهار نوع تعرفه بیمه ای بسته 
به نوع مالکیت مراکز درمانی داریم؛ تعرفه مراکز 
دولتی، مراکز عمومی غیر دولتی، مراکز خیریه و 
مراکز خصوصی. با این حساب نمی توانیم در یک 
مرکز دولتی تعرفه بخش خصوصی را پرداخت 
کنیم. به عنوان مثال مرکز درمان ناباروری ابن سینا 
مالکیت عمومی غیردولتی دارد؛ یعنی طبق قانون 

باید خرید خدمت هم با این عنوان صورت گیرد 
و طبق قانون نمی توانیم از این مرکز تعرفه بخش 

خصوصی را خرید کنیم.«
به  این  از  پیش  ما  افزود: »خرید خدمت  وی 
بود  خدمتی  بسته  خرید  و  راهبردی  صورت 
که با توجه به افزایش قیمت برخی آیتم ها مانند 
تجهیزات پزشکی، این بخش ها را به صورت مجزا 
قیمت گذاری کردیم تا به مراکز درمان ناباروری 

کمک شود. بخشی از مشکالت در تغییر روش 
پرداخت، برطرف شده است اما بخشی هم وابسته 
به تعاریف قانونی است که ما نمی توانیم نوع خرید 

خدمت خود را تغییر دهیم.«
رضایی درباره طرح پیشنهاداتی از قبیل شکل گیری 
صندوق های حمایتی در خود مراکز درمان ناباروری 
و اختصاص وجه مشخص به هر زوج نابارور از 
سوی مرکز درمانی بیان کرد: »چنین راهکارهایی 
باید از سوی قانون گذار پذیرفته شود. در هیچ جای 
دنیا چنین رسمی وجود ندارد و تامین مالی در 
حوزه سالمت از 3 طریق دولت، بیمه یا مردم 
انجام می شود. با طرح چنین پیشنهاداتی کنترلی 
به وجود نمی آید و روش مرسومی در تامین منابع 
حوزه سالمت نیست. بیمه ساز و کار خاص خود 

را دارد که کنترل شده است.«
وی درباره هزینه هر سیکل درمان ناباروری تصریح 
کرد: »در مراکز خصوصی میانگین پرداختی متفاوت 
است اما در بخش دولتی میزان پرداختی از یک 

تا ۷ میلیون تومان متغیر است.«

دسترسی برخط شرکت های بیمه تکمیلی به نسخ الکترونیک

افزایش پوشش بیمه درمان ناباروری در مراکز خصوصی؛
در انتظار تصویب شورای عالی بیمه

نظام سالمت



سپید از تاثیر آالیندگی های دارویی و پسماندهای پزشکی علیه محیط زیست گزارش می دهد 

 یاسر مختاری
آلودگی هـای ناشـی از آزمایش هـا پزشـکی، 
دارویـی، پسـماندهای بهداشـتی و درمانـی 
یکـی از خطرناک تریـن آلودگی هـای محیـط 
زیستی است. پسماندهاي دارویي که شامل 
طیف وسـیعي از آنتي بیوتیک ها، مسـکن ها 
و داروهاي سـرطاني هسـتند باعث آلودگي 
محیط زیسـت و اختالل در عملکرد طبیعي 

اکوسیسـتم ها مي شوند. 
بر اسـاس اعالم سـازمان جهانی بهداشـت 
اثـر  در  نفـر  میلیـون   9 حـدود  سـالیانه 
آلودگی هـای محیـط زیسـتی جـان خـود را 
از دست می دهند.  آب آلوده و مقاومت های 
میکروبـی از جملـه مسـائلی هسـتند کـه در 
حـال حاضـر سـالمت انسـان ها را تهدیـد 
می کنـد. بـر اسـاس گزارشـی از دیلـی میـل 
حدود نیمی از رودخانه های جهان آلوده به 
انواع داروهایی هسـتند که توسـط پزشـکان 
تجویـز می شـوند ایـن بدیـن معنـی اسـت که 
دارو بـه عنـوان شمشـیری دولبـه بـر علیـه 

سـالمت انسـان عمـل می کنـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، محققـان دانشـگاه 
یورک در 43.5  درصد از هزار و 52 سایت 
آزمایش شده در ۱۰4 کشور، سطوح ناایمنی 
از داروها از جمله داروهای ضدافسـردگی، 
آنتی هیسـتامین ها و مسـکن ها را شناسـایی 
کردنـد. یکـی از نویسـندگان ایـن مقالـه گفته 

اسـت: »یافته های ما نشـان می دهد نسـبت 
بسیار باالیی از رودخانه ها در سراسر جهان 
در معرض خطر آلودگی دارویی هستند. در 
طـول فرآینـد تولیـد، اسـتفاده و دفـع، داروها 
در رودخانه هـا رهـا می شـوند، وضعیتـی کـه 
تاثیرگـذاری نامطلوبـی بـر موجـودات زنـده 

از جملـه ماهی هـا و گیاهـان آبـزی دارد.«

آلودگی شدید منابع آبی
بر اسـاس اعالم سـازمان جهانی بهداشـت 
آلودگـی منابـع آبـی دومیـن عامـل مرگ و میر 
ناشـی از آلودگی های محیط زیسـتی اسـت.

سـازمان ملـل متحـد هـم در گزارشـی کـه 
در سـال 2۰۱9 منتشـر کرد با اشـاره به رها 
شـدن سـاالنه هشـت میلیون تن پالسـتیک 
در اقیانوس هـا نسـبت بـه آلودگـی منابـع آبی 
جهـان ابـراز نگرانـی کـرد و اعـالم کـرده 
اسـت: »دریاهـا و اقیانوس هـا هم چنیـن در 
معـرض گـرم شـدن، اسـیدی شـدن و صیـد 
بی رویـه قـرار دارنـد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه پروتئیـن مـورد نیـاز سـه میلیـارد و۱۰۰ 
میلیـون نفـر در جهـان از انـواع ماهی هـا 
تامیـن می شـود.« قوانیـن محـدود کـردن 
صیـد ماهـی نیـز در کشـورهایی کـه نظـارت 
و کنتـرل درسـتی بـر ایـن عرصـه نمی شـود، 
کاری از پیـش نبـرده اسـت.همچنین کیفیـت 

آب آشـامیدنی از سـال ۱99۰ تـا کنـون در 
اکثـر مناطـق بدتـر شـده کـه ناشـی از ورود 
میکروب ها، مواد شـیمیایی، فلزات سـنگین 
یا آفت کش هاسـت. از هر سـه نفر یک نفر 
هنوز دسترسی به آب آشامیدنی و سرویس 
بهداشتی مناسب ندارد. هر سال یک میلیون 
و 4۰۰ هـزار نفـر بـر اثـر ابتـال بـه بیماری های 
قابل پیشـگیری مانند اسـهال و بیماری های 
انگلـی می میرند.بـه دلیـل اسـتفاده از سـموم 
مختلـف در کشـاورزی، آبـزی پـروری و 
ورود این سـموم به فاضالب ها، ورود انواع 
پسـماندهای دارویی به این آب ها، مقاومت 
باکتری هـا در برابـر آنتی بیوتیک هـا به شـدت 
بـاال رفتـه اسـت. اگـر دانشـمندان بـرای ایـن 
مشـکل راه  حلـی پیـدا نکننـد، باکتری هـای 
مقـاوم بـه آنتی بیوتیک هـا می تواننـد منجـر 
بـه  مبتـال  بیمـاران  از  بـه مـرگ بسـیاری 
از  اسـتفاده  شـوند.  عفونـی  بیماری هـای 
و  انسـان  مـداوای  بـرای  آنتی بیوتیک هـا 
اسـتفاده از آن در کشـاورزی تحـت کنتـرل 

بیشـتری قـرار گیـرد.
در ماه هـای ابتدایـی امسـال بـود کـه روزنامـه 
نتایـج مطالعـه  از  گاردیـن هـم گزارشـی 
محققـان سـوئدی را منتشـر کـرد کـه در آن 
نسبت به حضور ترکیبات شیمیایی مختلف 
در کـره زمیـن هشـدار داده بـود. بـه گفتـه 
ایـن گـروه از محققـان کارشناسـان آلودگـی 

اکوسیسـتم های  ثبـات  اکنـون  شـیمیایی 
جهانـی را کـه زندگـی بشـر بـه آن وابسـته 
اسـت، تهدیـد می کنـد. آن هـا تاکیـد کردنـد: 
»مـواد پالسـتیکی در کنـار 35۰ هـزار مـاده 
شـیمیایی مصنوعـی از جملـه آفت کش هـا، 
ترکیبـات صنعتـی و آنتـی بیوتیک هـا عامـل 
نگرانی هستند. اکنون آلودگی پالستیکی از 
قله اورسـت تا عمیق ترین نقاط اقیانوس ها 
گسـترش یافتـه اسـت و برخـی از مـواد 
شـیمیایی سـمی مانند بیفنیل پلی کلر شـده 
)PCB( نیـز مانـدگار و گسـترده هسـتند.« 
آلودگـی شـیمیایی، سیسـتم های زمیـن را 
بـا خسـارت وارد کـردن بـه فرآیندهـای 
بیولوژیکـی و فیزیکـی کـه زیربنـای حیـات 
هسـتند، تهدیـد می کنـد. بـه عنـوان مثـال، 
آفت کش ها بسـیاری از حشـرات غیرهدف 
را کـه بـرای همـه اکوسیسـتم ها و در نتیجـه 
برای تامین هوا، آب و غذای پاک ضروری 

دارو های انسانی علیه منابع آبی بشردارو های انسانی علیه منابع آبی بشر
گزارش های جهانی از نقش باالی داروهای انسانی در آلودگی های زیست محیطی حکایت دارند
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محققان دانشگاه یورک: یافته های ما نشان 
رودخانه ها  از  باالیی  بسیار  نسبت  می دهد 
آلودگی  خطر  معرض  در  جهان  سراسر  در 
دارویی هستند. در طول فرآیند تولید، استفاده 
و دفع، داروها در رودخانه ها رها می شوند، 
وضعیتی که تاثیرگذاری نامطلوبی بر موجودات 
آبزی دارد از جمله ماهی ها و گیاهان  زنده 

نظام سالمت



هسـتند، از بین می برند. کارشناسـان سـوئدی 
اظهـار کردنـد: »از سـال ۱۹۵۰ تولیـد مـواد 
و  داشـته  برابـری   ۵۰ افزایـش  شـیمیایی 
پیش بینـی می شـود کـه ایـن میـزان تـا سـال 
۲۰۵۰ مجدد سه برابر افزایش یابد.« به گفته 
ایـن محققـان، سـرعتی کـه جوامـع در حـال 
تولید و رهاسـازی مواد شـیمیایی جدید در 
محیـط زیسـت هسـتند، بـا مانـدن در یـک 
فضـای امـن بـرای بشـریت سـازگار نیسـت.

مطالعات ایرانی 
اثـرات  بررسـي  عنـوان  بـا  مقالـه ای  در 
پسـماندهاي دارویـي بـر محیـط زیسـت 
و سـامت انسـان کـه نتایـج آن در مجلـه 
ارتقای ایمنی و پیشـگیری از مصدومیت ها 
در سال ۱3۹6 منتشر شده است نویسندگان 
قابلـه بـا جسـتجو در پایگاه هـاي اطاعاتـي 
سـاینس دایرکت، مد الین، پاب مد، گوگل 
اسـکوالر، اس.آي.دي، اسـپرینگر، اسکوپوز 
بـا اسـتفاده از کلیـد واژه هـاي پسـماندهاي 
دارویي، محیط زیسـت، زباله هاي خطرناک 
و سـامت انسـان ها در فاصلـه زمانـي بیـن 
کـه  دریافتنـد   ۲۰۱8 تـا   ۲۰۰۰ سـال هاي 
اثـرات  و  محیطـي  زیسـت  ریسـک هاي 
مخرب پسماندهاي دارویي  در این مقاالت 
استخراج کردند. از بین 4۰ مقاله ي مرتبط با 
اثرات زیسـت محیطي پسـماندهاي دارویي، 
۲۰ مقاله با قابلیت اطمینان و معناداري باال، 
۱۵ مقاله با درجه معناداري متوسط و ۵ مقاله 
با قابلیت اطمینان پایین اثرات پسـماندهایي 
دارویي بر سـامت انسـان ها از جمله مرگ 
و میـر، شـیوع بیماري هـاي تنفسـي و ریـه، 
بیماري سرطان و اثرات منفي بر روي خاک، 
محصوالت کشـاورزي و آب هاي سـحطي 
را نشـان دادند. همچنین شـواهد پژوهشـي 
مخـرب  محیطـي  زیسـت  اثـرات  بیانگـر 
پسـماندهاي دارویـي )آب هـاي سـطحي 
و زیرزمینـي، گیاهـان، خـاک و محصـوالت 
کشـاورزي و آبزیـان(، آسـیب هاي جـدي 
بـه سـامتي افـراد )بیماري هـاي تنفسـي، 
سـرطان، اختـاالت عصبـي( و انتقـال بـه 

زنجیره هایـي غذایـي اسـت.

همچنیـن در مطالعـه ای بـا عنـوان بررسـی 
از  ناشـی  آلودگـی  و  داروهـا  چرخـه 
حضورشـان در محیط زیسـت و منابع آبی 
آمـده اسـت کـه داروهـا اغلـب از طریـق 
وارد  شـهری  و  خانگـی  صنعتـی،  منابـع 
محیـط زیسـت می شـوند. طبـق گزارشـات 
غلظـت آنهـا در سـطح نانوگرم_میکروگـرم 
اسـت.  شـده  تاییـد  آبـی  محیط هـای  در 
تنهـا حـدود ۱۰ درصـد از داروهـا در بـدن 
مصـرف می شـوند و مابقـی دفـع می شـوند. 
حضـور مـواد دارویـی در محیط هـای آبـی به 
دلیـل عـدم تجزیـه و تخریـب آسـان، زمـان 
بـر  ژنتیکـی  تغییـرات  و  مانـدن طوالنـی 
روی میکرواورگانیسـم ها در اکوسیسـتم ها، 
تهدیدی بالقوه برای سـامت انسـان و سـایر 
جانـداران اسـت و می توانـد منجـر بـه اثرات 
و پاسـخ های زیسـت محیطـی غیـر قابـل 
پیش بینـی شـود. بـا توجـه بـه معرفـی و یـا 
تشـخیص نسـبتا جدیـد ایـن آلودگی هـا، 
دانـش کاملـی در مـورد آلودگی هـا، رفتـار 
و اثـرات آنهـا در محیـط زیسـت و روش 
هـای کارآمـد حذفشـان وجـود نـدارد. قابـل 
ذکـر اسـت کـه حضـور مـواد دارویـی در 
کنـار هـم در محیـط زیسـت می توانـد منجـر 
بـه شـکل گیری پیوندهـا و مـواد شـیمیایی 
شـود کـه حتـی از حالـت اولیـه خـود بسـیار 

خطرناک تـر و سـمی تر هسـتند.
در مطالعـه دیگـری بـا عنـوان برهم کنشـی 
داروهاي موجود در محیط زیست و اثرات 
آن بر سـامت جامعه که در مجله دانشـگاه 
علوم پزشـکی رفسـنجان منتشـر شـده اسـت 
آمـده اسـت کـه داروهـا در سـطح وسـیع 
از کارخانجـات تولیدکننـده دارو، داروهـاي 
تاریـخ گذشـته و اضافـه بـر نیـاز بیمـاران، 
همچنیـن داروهـاي مصـرف شـده توسـط 

انسـان و حیـوان بــه محیـط زیسـت وارد 
می شـوند.  داروهاي مصرفی توسـط انسـان 
منبـع اصلـی آلودگـی شـناخته شـده اند. بـه 
علـت حالیـت بـاالي داروهـا، احتمــال 
وجــود آنهــا در منابـع آبـی بسـیار بیشـتر 
اسـت کـه متأسـفانه تصفیـه آب معمولـی 
قـادر بـه حـذف ایـن آالینده هـا نیسـت و 
داروهایـی کـه نیمـه عمـر باالیـی دارنـد، بـه 
خصـوص آنتی بیوتیک هـا، تجمـع می یابنـد 
و سـبب مقاومسـازي بدن انسـان و جهش 
عواقـب  کـه  می شـود  میکروارگانیسـم ها 
خطرناکـی بـه دنبـال دارد. اطاعـات بیشـتر 
محیطـی  زیسـت  اثـرات  از  کاملتـري  و 
داروهـا بـراي درک بهتـر چگـونگی کاهش 
کاربـردي  راهکارهـاي  ارائـه  آالینده هـا، 
از  جلوگیـري  و  آالینده هـا  ایـن  حـذف 
مقاومـت دارویـی ضـروري بـه نظـر میرسـد.

پسماندهای پزشکی
ایـن مطالعـات از آالیندگـی داروهـا تنهـا 
بخشـی از آلودگی هایی اسـت که بشـر برای 
حفـظ سـامت خـود علیـه محیـط زیسـت و 
اکوسیسـتم به وجود می آورد بخشـی دیگر 
از آن نیز پسـماندهای بیمارسـتانی اسـت که 
روز بـه روز در کنـار سـایر پسـماندها در 

حـال افزایـش اسـت.جعفر جندقـی مدیرکل 
سـامت محیـط و کار وزارت بهداشـت بـا 
بیـان اینکـه مدیریـت نامناسـب ایـن گـروه 
می توانـد عـاوه بـر آلودگـی محیط زیسـت، 
بـه دلیـل ماهیت شـان باعـث بـروز پیامدهای 
جـدی بهداشـتی نظیـر انتقـال بیماری هـای 
مختلـف نیـز شـوند، اظهـار کـرد: »شـکی 
نیست که مدیریت کارآمد این دسته  مهم از 
پسـماندها نیازمند همکاری های بین بخشـی 
در تمامـی سـطوح، تدویـن سیاسـت ها و 
چارچوب هـای قانونـی، آمـوزش کارکنـان 
و ارتقـای آگاهی هـای عمومـی در سـطوح 

عالی اسـت.«
بـه گـزارش سـپید و بـه نقـل ایسـنا جندقـی 
بـه ایسـنا گفـت: »وضعیـت فعلـی تفکیـک 
از  درصـد   8۹ در  پزشـکی  پسـماندهای 
بیمارسـتان های کشـور خـوب و متوسـط 
ارزیابی می شـود. همچنین وضعیت تفکیک 
پسماندهای شیمیایی و دارویی در ۹3 درصد 
بیمارسـتان های کشـور مطلـوب اسـت. در 
ایـن زمینـه مدیریـت ایـن پسـماندها در حال 
حاضـر بـه دو صـورت محفظـه سـازی و 
تحویـل بـه شـهرداری ها )در 38.۹ درصـد 
مـوارد( و تحویـل بـه شـرکت های دارای 
مجـوز از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 

)در ۵۷ درصـد مـوارد( صـورت می گیـرد.«
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جندقی:  وضعیت فعلی تفکیک پسماندهای 
پزشکی در 8۹ درصد از بیمارستان های کشور 
همچنین  می شود.  ارزیابی  متوسط  و  خوب 
وضعیت تفکیک پسماندهای شیمیایی و دارویی 
در ۹3 درصد بیمارستان های کشور مطلوب است
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گرفته  صورت  بررسی های  براساس 
نزدیک به ۶۰ درصد از بیماران مبتال 
دچار  مداوم  طور  به  کلیه  سرطان  به 

خون در ادرار هستند.
سایر  خالف  سپید،  گزارش  به 
غربالگری  آزمایش  هیچ  سرطان ها، 
کلیه  سرطان  برای  شده ای  توصیه 
افزایش  رو،  این  از  ندارد.  وجود 
عالئم  کلیه  سرطان  مورد  در  آگاهی 
آن، مراقبت های پیشگیرانه و مهم ترین 

می شود. مهم  درمانی  گزینه های 
براساس بررسی های صورت گرفته، 

نزدیک به ۶۰ درصد از بیماران مبتال 
دچار  مداوم  طور  به  کلیه  سرطان  به 
خون در ادرار هستند؛ در نتیجه، افراد 
مبتال به این بیماری باید مورد ارزیابی 
توصیه  غربالگری  برای  و  گیرند  قرار 
می شود. به طور کلی، وجود خون در 
دو  شکم،  در  توده  احساس  و  ادرار 
کلیوی  سلول  سرطان  شایع  عالمت 

می آیند. به شمار 
مانند  دیگر  سرطان های  برخالف 
سرطان پروستات، دهانه رحم یا سرطان 
آزمایش غربالگری توصیه  سینه، هیچ 

شده ای برای سرطان کلیه وجود ندارد. 
بنابراین، اغلب به راحتی مورد توجه 
افزایش  رو،  این  از  نمی گیرد،  قرار 
آگاهی در مورد سرطان کلیه - عالئم 
آن، مراقبت های پیشگیرانه و مهم ترین 

می شود. مهم  درمانی  گزینه های 
آزمایش ادرار و خون که به طور معمول 
به عنوان بخشی از یک معاینه سالمت 
انجام می شود، ممکن است کمک کند. 
تست های  کلیه  سرطان  تشخیص  در 
کامپیوتری  توموگرافی  مانند  دیگری 
رزونانس  تصویربرداری  و   )CT(

سونوگرافی  یا   )MRI( مغناطیسی 
سرطان های  می توانند  که  دارد  وجود 

دهند. تشخیص  را  کلیه  اولیه 
خون  مانند  عالئمی  محققان،  گفته  به 
به  می تواند  وزن  کاهش  و  ادرار  در 
اولیه  مراحل  در  سرطان  تشخیص 
کمک کند. امروزه ما در حال افزایش 
تعداد موارد سرطان کلیه هستیم، زیرا 
افراد غربالگری معمول خود را انجام 
زودهنگام  تشخیص  به  که  می دهند 
خبرنگاران  می کند.باشگاه  کمک 

جوان

بمقامات فرانسه از افزایش آمار مبتالیان 
به آبله میمونی در این کشور و ابتالی یک 

زن به این بیماری خبر دادند.
به گزارش سپید، مقامات بهداشت فرانسه 
مورد   ۲۷۷« کردند:  اعالم  روز سه شنبه 
ابتال به آبله میمونی از جمله یک زن در 

این کشور شناسایی شده است.«

شمار مبتالیان به این بیماری در فرانسه 
نسبت به آخرین آمار رسمی که ۱۸۳ مورد 
اعالم شده بود، افزایش قابل توجهی داشته 
از فوت  تاکنون موردی  است. همچنین 
ناشی از این بیماری در این کشور گزارش 

نشده است.
باال،  بیماری شامل تب  این  اولیه  عالئم 

ورم غدد لنفاوی و بروز تاول روی پوست 
است. این ویروس به طور معمول پس از 

دو یا سه هفته از بین می رود.
به گزارش مدیکال اکسپرس، پیش از این، 
بیماری ویروسی آبله میمونی بومی غرب و 
مرکز آفریقا بوده اما اکنون مواردی از ابتال 

در چندین قاره گزارش شده است.ایسنا

سرطان کلیه و تشخیص زودهنگام آن

افزایش مبتالیان به آبله میمونی در فرانسه و ثبت اولین بیمار زن
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آمار جهانی کرونا

جدیدترین آمار مبتالیان و فوتی های کرونا در جهان

کرونا  همه گیری  آمار  جدیدترین  بنابر 
این  به  مبتالیان  مجموع  )کووید-1۹(، 
بیماری در جهان تاکنون به ۵4۵ میلیون 
و ۷۸۸ هزار و ۶00 نفر رسیده و مرگ 
شش میلیون و 343 هزار و ۵۸۸ 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 ۸۸.2 میلیون مبتال و بیش از یک 
میلیون قربانی همچنان درصدر فهرست 
کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد 
میلیون   43.3 از  بیش  آمار  با  نیز  هند  و 
مبتال، پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی 

جای گرفته است.
برزیل  در  کووید-1۹  به  مبتالیان  آمار 
هم از 31.۸ میلیون نفر فراتر رفته و در 
حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 

باالترین شمار مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از ۶۶۹ هزار 
دومین  متحده،  ایاالت  از  پس  جانباخته 
کشور 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 30.2 
میلیون مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در 
بین کشورهای این منطقه و نیز چهارمین 
کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی در 
جهان است. روسیه هم با گذشتن از آمار 
3۸0 هزار قربانی، هم اکنون باالترین رقم 
مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای 
اروپایی دارد و در جهان نیز چهارمین کشور 
با باالترین نرخ فوتی های این بیماری است.
پایگاه  در  شده  به روز  جدول  بنابر 
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 چهارشنبه 

به ترتیب به شرح جدول است.
میلیون  هفت  مجموع  با  ایران  همچنین 
 141 و  ابتال  مورد   1۷۵ و  هزار   23۵ و 

هزار و 3۷0 مورد فوت ناشی از بیماری 
 1۷ رتبه  در  کووید-1۹ در حال حاضر 
آمار  بیشترین  دارای  کشورهای  بین  در 

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

رژیم  اتریش،  تایلند،  مالزی،  شمالی، 
جنوبی،  آفریقای  بلژیک،  صهیونیستی، 
شیلی، سوئیس،  کانادا،  جمهوری چک، 
فیلیپین، پرو، یونان، تایوان و دانمارک نیز 
بیش از سه میلیون مبتال ثبت شده  است.

بیماری  به  ابتال  آمار  افزایش  روند 
کووید-1۹ که تاکنون در 22۸ کشور و 
دارد  ادامه  یافته،  در جهان شیوع  منطقه 
قربانی  دنیا  در  همچنان  بیماری  این  و 

می گیرد.

جهان



علمی  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
عدم  »شاهد  گفت:  ایران  فیزیوتراپی 
تعرفه های  به  تکمیلی  بیمه های  تعهد 
مصوب هستیم؛ به طوری که بیمه های 
تکمیلی پس از تعیین تعرفه مجدداً خود 
اقدام به تعیین مجدد تعرفه و تحمیل آن 
به مراکز ارائه دهنده خدمت می کنند.«
به گزارش سپید، اشکان آذرکیش اظهار 
کرد: »به رغم اعالم تعرفه های تشخیصی 
زیادی  مشکالت   ۱۴۰۱ سال  درمانی 
حوزه اقتصاد سالمت به ویژه در بخش 
خصوصی را تهدید می کند؛ چرا که رشد 
تعرفه به هیچ وجه متناسب با افزایش 
نبود  نیست،  هزینه های حوزه سالمت 
پوشش مناسب بیمه ای نیز این وضعیت 

وخیم را تشدید کرده است.«
ادامه  پزشکی  نظام  عضو شورای عالی 
داد: »در طی سالیان گذشته رفته رفته 
هزینه های  پرداخت  در  بیمه ها  سهم 
درمانی مردم کاهش یافته و همین که 
مسیر  همان  در  نیز  تکمیلی  بیمه های 

گرفته اند.« قرار 
اینکه  رغم  »به  کرد:  اضافه  وی 
سازمان های بیمه اعم از پایه و تکمیلی 
و  تعیین  فرایند  در  پررنگی  حضور 
بهداشتی  خدمات  تعرفه  تصویب 
درمانی در سطح ملی و استانی دارند 

بیمه های  تعهد  عدم  شاهد  هم  باز  اما 
هستیم؛  مصوب  تعرفه های  به  تکمیلی 
پس  تکمیلی  بیمه های  که  طوری  به 
به  اقدام  خود  مجدداً  تعرفه  تعیین  از 
به  آن  تحمیل  و  تعرفه  مجدد  تعیین 
و  می کنند  خدمت  دهنده  ارائه  مراکز 
به  اقدام  راهبردی  خرید  عنوان  تحت 
کاهش نرخ تعرفه و در واقع دامن زدن 

می کنند.« دامپینگ  به 
علمی  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
اینکه  به  اشاره  با  ایران  فیزیوتراپی 
سالمت  اقتصاد  واقعیت های  با  بیمه ها 
بیگانه اند و همین موضوع باعث می شود 
کرد:  اذعان  نشود،  واقعی  تعرفه ها  تا 
شده  گرفته  پیش  در  رویه  »متأسفانه 
توسط بیمه ها نتیجه ای جز کاهش کیفیت 
خدمات درمانی و آسیب به مراکز ارائه 

ندارد.« دهنده خدمت 
آذرکیش افزود: »این مشکالت به ویژه 
در مراکز فیزیوتراپی و پاراکلینیک چون 
آزمایشگاه ها و مراکز رادیولوژی نمود 
بیشتری دارد؛ چرا که به ویژه در چند 
سال اخیر با افزایش سرسام آور قیمت 
تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی مورد 
نیاز این مراکز تعرفه ارائه خدمات رشد 
چندانی نداشته و اصطالحًا از تحوالت 

است.« مانده  عقب  بسیار  قیمتی 

در  عجیب  »بدعت  کرد:  تصریح  وی 
ارزش  تعدیل  و  نسبی  ارزش  کتاب 
ریالی کدهای پاراکلینیک و توانبخشی 
دیگر  هشتک دار  کدهای  عنوان  تحت 
عاملی بوده که باعث ایجاد فاصله بین 
نرخ  و  خدمات  این  شده  تمام  قیمت 

ارائه خدمت شده است.«
نرخ  این شرایط  به گفته وی حال در 
اعالم شده تعرفه مورد قبول سندیکای 
بیمه های تکمیلی در سال ۱۴۰۱ از مبلغ 
تعرفه مصوب دولت در سال ۱۴۰۰ نیز 
شرکت ها  این  که  گویی  است؛  کمتر 

در جغرافیای دیگری زندگی می کنند.
به گزارش سازمان نظام پزشکی، عضو 
پزشکی  نظام  سازمان  شورای عالی 
بیمه ای  »ساختارهای  کرد:  خاطرنشان 
ما به دالیل متعدد نتوانسته نقش واقعی 
سالمت  هزینه های  تأمین  در  را  خود 
مردم ایفا کند و مبالغ اعالم شده توسط 
بیمه های تکمیلی نشان از آن دارد که 
سود  کسب  بنگاه ها  این  اولویت  تنها 
مالی بدون توجه به پیش نیازهای اقتصاد 
کیفیت  و  پزشکی  مؤسسات  سالمت 

ارائه خدمات سالمت به مردم است.«

آذرکیش، عضو هیأت مدیره انجمن علمی فیزیوتراپی ایران:
بیمه های تکمیلی تعهدی به تعرفه های مصوب پزشکی ندارند
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رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به رئیس جمهور:

دلجویی از مدافعان سربلند سالمت کشور
 تقویت هرچه بیشتر مسیر ادامه خدمت است

رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به 
رئیس جمهور اظهارات رییس دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن را نادرست خواند و دلجویی 
از مدافعان سالمت را موجب تقویت مسیر 

ادامه خدمت دانست.
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پزشکی، 
متن نامه محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان 
نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران به این 

شرح است:
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
حجه االسالم والمسلمین دکتر رئیسی

سالم علیکم
احتراما به استحضار می رساند انتشار تقطیع 
شده ای از بیانات جنابعالی در جمع گروه های 
نقل و  با  آنان  از  جهادی در راستای تشکر 
قولی از رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
موجبات تکدر خاطر جامعه سالمت کشور 

را بدنبال داشت.
هر چند تالش های مخلصانه گروه های جهادی 
در تامین مایحتاج و تدارکات و نیز زحمات 

ارزشمند روحانیون بزرگوار در امر کفن و 
دفن اموات بخصوص در روزهای ترسناک 
اولیه، بر کسی پوشیده نیست و درخور سپاس 
و تقدیر است اما بیان رئیس دانشگاه دال بر 
یادگیری پزشکان و پرستاران از این گروه ها 
نادرست و مردود است چرا که همکاران ما 
قبل از هر کس و هر گروهی، خود راسخ 
و استوار و توانمند بدون لحظه ای درنگ 
در اورژانس ها و بخش های تخصصی و 
فوق تخصصی ارائه خدمات و درمان ها را 
به بیماران آغاز نمودند و تاکنون قدمی پا 
پس ننهاده اند و در این راه مقدس بیش از 
3۰۰ شهید عزیز را تقدیم دفاع از سالمتی 

مردم کرده اند.
اینجانب در مواقع مختلف و بخصوص در 

جلسات ستاد ملی کرونا، بارها شاهد تشکر 
و قدردانی عمیق جنابعالی از کادر درمان و 
بیان توانمندی ها و فداکاری های آنان بوده ام 
الطاف  مدد  به  که  کنونی  شرایط  در  لذا  و 
الهی، تالش های جان فرسای علمی و عملی 

پزشکان، داروسازان پرستاران و پیراپزشکان، 
حمایت های ارزشمند رهبر معظم انقالب و 
اقدامات موثر دولت جنابعالی بخصوص در امر 
تامین و تزریق واکسن، این همه گیری حتی 
در مقایسه با برخی کشورهای پیشرفته، بطور 

مطلوب کنترل شده است، دلجویی جنابعالی از 
مدافعان سربلند سالمت کشور، تقویت هرچه 
بیشتر عملکرد آنان را برای ادامه مسیر خدمت 

بدنبال خواهد داشت.



رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقالب 
فرهنگی با اشاره به تعطیلی طوالنی مدت مدارس و 
دانشگاه ها به علت شیوع کرونا در دو سال گذشته، 
بر ضرورت بررسی راهکارهای مناسب به منظور 
تقویت بنیه علمی و ارتقای آموزش ها در سطوح 
مختلف تحصیلی تأکید کرد و گفت: »شورای عالی 
انقالب فرهنگی نقش آفرینی موثرتری در تقویت 

بنیان های آموزشی کشور ایفا کند.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
روز  رئیسی  ابراهیم  سید  جمهوری،  ریاست 
سه شنبه در جلسه شورای  عالی انقالب فرهنگی 
از  مؤثر  از ظرفیت ها و حمایت  بهتر  استفاده 
نخبگان کشور را در جهت سرعت بخشیدن به 
پیشرفت علمی کشور ضروری دانست و کمک 
به فراهم کردن زمینه و بسترهای الزم در این 
بخش را از وظایف و مسئولیت های شورای عالی 

انقالب فرهنگی برشمرد.
طوالنی  تعطیلی  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
شیوع  علت  به  دانشگاه ها  و  مدارس  مدت 
کرونا در دو سال گذشته، بر ضرورت بررسی 
راهکارهای مناسب برای تقویت بنیه علمی و 
ارتقای آموزش ها در سطوح مختلف تحصیلی 
تأکید کرد و گفت: »شورای عالی انقالب فرهنگی 
بنیان های  تقویت  در  موثرتری  نقش آفرینی 

آموزشی کشور ایفا کند.«
انقالب  اعضای شورای  عالی  ادامه جلسه،  در 
فرهنگی بر لزوم تهیه و ارائه گزارشی تفصیلی 
پیشنهاد  و  نخبگانی  جامعه  وضعیت  درباره 

به  کشور،  علمی  جامعه  تقویت  راهکارهای 
منظور حفظ برتری های علمی و فناوری کشور 
در منطقه و جهان در علوم مختلف تاکید کردند.
در این جلسه همچنین گزارش آماری ستاد نقشه 
جامع علمی کشور و نیز گزارش و توضیحات 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره 
نسبت دندانپزشک به جمعیت و توزیع جغرافیایی 

دندانپزشکان در سطح کشور ارائه شد.
با  مجدداً  موضوع  شد  مقرر  اساس  این  بر 

حضور وزیر بهداشت، رئیس 
و  پزشکی  علوم  فرهنگستان 
ستاد  در  مربوطه،  متخصصین 
نقشه جامع علمی کشور بررسی 
به  تصمیم  اخذ  برای  و  شده 

صحن شورا ارائه شود.
انقالب  شورای عالی  اعضای 
راستا  این  در  فرهنگی 
تقویت  که  کردند  تاکید 
زیرساخت های مربوط به جذب 
استاد،  از  پزشکی،  دانشجوی 
تجهیزات و فضا و نیز تحت 
پوشش بیمه قرار گفتن خدمات 
دندانپزشکی در گزارش مذکور 

مدنظر قرار گیرد.
اعضای  جلسه  ادامه  در 
فرهنگی  انقالب  شورای عالی 
تاثیر  و  اهمیت  به  اشاره  با 
مناسبت های ملی و استانی در 

اجتماعی،  نشاط  ملی،  و  دینی  تقویت هویت 
همگرایی ملی، همبستگی استانی و ایجاد حس 
افتخار ملی و اجتماعی، ثبت این مناسبت ها در 
تقویم و گرامیداشت آنها را موجب ایجاد عدالت 
زیست بوم،  ظرفیت های  شکوفایی  فرهنگی، 
باعث  و  اسالمی  انقالب  ارزش های  تقویت 
نوعی رویدادسازی فرهنگی و شهری دانستند 
که حس عضویت در جامعه ملی و استانی را 

در افراد تقویت می کند.

بر این اساس روزهای ۱۴ آبان به عنوان روز 
مازندران به مناسبت سالروز استقرار دولت شیعه 
علوی ها در این استان و نیز ۲۵ آبان به عنوان 
روز اصفهان به مناسب برگزاری مراسم عظیم 
تشییع ۳۷۶ شهید دفاع مقدس در یک روز، به 
مناسبت های تقویم ملی کشور افزوده شدند که 
این روند در جلسات بعدی شورای عالی انقالب 

فرهنگی ادامه خواهد داشت.

در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح شد
بازگشت طرح افزایش ظرفیت دندانپزشکی به ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

شماره 12۲۲۳۱ ۲ تیر ۱۴0۱

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مطرح کرد

آمادگی افزایش ۱۶۰۰ نفری ظرفیت پزشکی در دفترچه  کنکور امسال
نیاز به بودجه 2۰۰۰ میلیارد تومانی برای گسترش زیرساخت های آموزشی

علوم  دانشگاه های  گسترش  شورای  دبیر 
پزشکی با اشاره به آمادگی وزارت بهداشت 
پزشکی  ظرفیت  نفری   ۱۶00 افزایش  برای 
با  مکاتبه  از  امسال،  کنکور  دفترچه   در 
رئیس جمهوری برای تأمین اعتبار گسترش 

زیرساخت های آموزشی خبر داد.
در  کوهپایه زاده  جلیل  سپید،  گزارش  به 
اجرای  وضعیت  درباره  تسنیم  با  گفت وگو 
مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی اظهار کرد: 
»از سال گذشته وزارت بهداشت کار خود را 
برای افزایش ظرفیت پزشکی آغاز کرده است. 
بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
قرار شده است که ظرفیت رشته پزشکی ۲0 
درصد افزایش یابد که با اجرای آن، ۱۶00 
نفر به ظرفیت رشته پزشکی افزوده می شود 
و ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی به 9۶00 

نفر خواهد رسید.«
وی افزود: »در این قانون همچنین تأکید شده 
که فارغ التحصیالن باید بیشتر در مناطق محروم 
به قانون  با استناد  کشور به کارگیری شوند. 
عدالت آموزشی، از سوی وزارت بهداشت 
سنجش  شورای  برای  را  اجرایی  آیین نامه 
پذیرش کشور ارسال کرده ایم و این آیین نامه 
قانون  عنوان  به  شورا،  در  تصویب  از  پس 

اعمال خواهد شد.«
علوم  دانشگاه های  گسترش  شورای  دبیر 
که  دانشگاه هایی  »سهم  داد:  ادامه  پزشکی 
به  شده  افزوده  نفر   ۱۶00 این  آموزِش  امر 
ظرفیت رشته پزشکی را انجام می دهند، بر 
اساس کیفیت و رتبه دانشگاهی و توانمندی 
و  است  شده  مشخص  نیز  نیرو  تربیت  در 
بنابراین آمادگی اضافه شدن این ظرفیت به 
منتظر  و  دارد  وجود  امسال  کنکور  دفترچه 
اعمال آن از سوی سازمان سنجش هستیم.«

کوهپایه زاده با بیان اینکه در زمان حاضر با 
آموزش  بودجه  درصدی   ۵0 تا   ۴0 کسری 
رشته های علوم پزشکی مواجه ایم، گفت: »برای 
این افزایش ظرفیت باید بودجه ای نیز تخصیص 
یابد؛ در این راستا با ریاست جمهوری مکاتباتی 
نیز صورت گرفته و تأمین اعتبار آن نیز در 

دست پیگیری است.«
دبیر شورای گسترش دانشگاه ها و دانشکده های 
»برآوردمان  کرد:  بیان  کشور  پزشکی  علوم 
تأمین  برای  نیاز  مورد  بودجه  که  این است 
زیرساخت های افزایش ۱۶00 نفری ظرفیت 

پزشکی حدود ۲000 میلیاردتومان است.«
به کارگیری  »بحث  کرد:  تصریح  وی 
ویژه  توجه  مورد  باید  نیز  فارغ التحصیالن 

قرار بگیرد. دانشگاه ها قباًل نیز ظرفیت مناطق 
محروم را داشته اند و قرار بود پزشکان را در 
ردیف های استخدامی جذب کنند. باید توجه 
برابر  مناطق محروم سه  داشت که پزشکان 
مدت تحصیل، به آن منطقه باید تعهد خدمت 
داشته باشند و این کار در نبود شرایط مناسب 
برای استخدام، بسیار سخت است و ماندگاری 

پزشکان را نیز کاهش می دهد.«
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: »از بیمارستان ها 

محروم  مناطق  بهداشتی  و  درمانی  مراکز  و 
میزان نیاز به پزشک عمومی را احصا کرده ایم 
و بر اساس آن، شهر محل خدمت پزشکان 
مشخص می شود. نکته ای که در این افزایش 
ظرفیت وجود دارد این است که باید به کارگیری 
فارغ التحصیالن نیز همزمان انجام شود یعنی 
سازمان  بهداشت،  وزارت  تالش  بر  عالوه 
برنامه و سازمان امور استخدامی ردیف های 

استخدامی پزشکان در آینده را تأمین کنند.«



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین ویرایش زمان برگزاری آزمون های 
علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ را اعالم کرد.

به گزارش سپید، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویرایش جدید تقویم 
آزمون های علوم پزشکی سال ۱۴۰۱ را اعالم کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تغییرات جدید به شرح زیر هستند:
برگزاری آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی در روز های پنج شنبه تا شنبه 

۲۳، ۲۴ و ۲۵ تیر در ۵ نوبت
ادغام آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان خارج از کشور در آزمون جامع 
۱۸۰ واحدی دوره  دکتری عمومی داروسازی و برگزاری آن در روز های جمعه ۴ 

شهریور و ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
برگزاری مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان در ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

برگزاری آزمون دوره آموزش عالی بهداشت عمومی )MPH( در ۶ مرداد

ویرایشجدیدتقویمآزمونهای
علومپزشکیسال١۴٠١

شماره 13۲۲۳۱ ۲ تیر ۱۴۰۱

رئیسنظامپزشکیمالرد:

ثمره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی
 7 سال بعد به دست خواهد آمد

اینکه  بیان  با  مالرد  پزشکی  نظام  رئیس 
در  پزشکی  ارائه خدمات  کمبود  مشکل 
مناطق محروم و دور افتاده دستاویزی برای 
ظرفیت  افزایش  در جهت  سیاستگذاران 
پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی 
شده است، گفت: »در حالی بحث افزایش 
پذیرش دانشجو مطرح می شود که ثمره این 
داستان حداقل ۷سال بعد به دست خواهد 
ارائه  کمبود  مشکل  زمان  آن  تا  و  آمد 
خدمات هنوز به قوت خود باقی است.«
به گزارش سپید، شهریار موسوی نژاد در 
گفت و گو با سازمان نظام پزشکی با اشاره 
به مباحثی که اخیرا در خصوص افزایش 
رشته های  در  دانشجو  پذیرش  ظرفیت 
مختلف علوم پزشکی مطرح شده است، 
اظهار کرد: »این افزایش تعداد پزشک یا 
دندانپزشک حتی اگر همین امروز هم  رخ 
دهد تا زمانی که زیر ساخت های مناسب 
از جمله شرایط اولیه زندگی در خور و 
افراد، پرداخت به موقع و متناسب  شأن 
امکانات  آن ها، وجود شرایط و  با شغل 
جامعه  نیاز های  با  مناسب  خدمت  ارائه 
و...وجود نداشته باشد، هیچ دردی را دوا 

نخواهد کرد.«
وی با بیان اینکه مشکل کمبود ارائه خدمات 
افتاده  دور  و  محروم  مناطق  در  پزشکی 
دستاویزی برای سیاستگذاران در جهت 

دانشجوی  پذیرش  ظرفیت  افزایش 
پزشکی و دندانپزشکی شده است، افزود: 
»در حالی بحث افزایش پذیرش دانشجو 
مطرح می شود که ثمره این داستان حداقل 
۷سال بعد به دست خواهد آمد و تا آن 
ارائه خدمات هنوز  زمان مشکل کمبود 

به قوت خود باقی است.«
داد:  ادامه  مالرد  پزشکی  نظام  رئیس 
پزشکان  مهاجرت  آمار  به  توجه  »با 
تعداد  افزایش  ایرانی،  دندانپزشکان  و 
و  پزشکی  رشته های  کرده های  تحصیل 
دندانپزشکی بیشتر از مردم ایران  به نفع 
مردم کشورهای مهاجر پذیری مانند کانادا 
و آمریکا است که بدون پرداخت ریالی 
متخصصین کشور را به خود جذب کرده 
و نیروی آماده به کار را بدون زحمت در 

بازار خود به کار می گیرند.«
تمام  اینکه در  به  اشاره  با  نژاد  موسوی 
و  تخصص  کردن  صادر  دنبال  به  دنیا 
فروش آن و کسب در آمد ملی هستند، 
که  است  تاسف  مایه  »واقعا  کرد:  اذعان 
ما نیروهای خود را به رایگان در اختیار 
دیگران قرار می دهیم و به جای علم فروشی 

عالِم می فروشیم.«
وی گفت: »اگر سرمایه های ملی که برای 
تربیت این تعداد دانشجوی مازاد و آماده 
مهاجرت در نظرگرفته می شود با مدیریت 

دقیق برای ماندگاری همین تعداد تحصیل 
ایران صرف شود؛ در کوتاه  کردگان در 
مدت شاهد افزایش ارائه خدمت در مناطق 
نیازمند خواهیم بود لذا باید فکری به حال 
ماندگاری همکاران در مناطق محروم و 

دورافتاده داشت.«
خاطرنشان  مالرد  پزشکی  نظام  رئیس 
کرد: »متاسفانه مانند بسیاری از تصمیمات 

احساسی و غیرکارشناسی، موضوع افزایش 
پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی 
هم با ملغمه ای از چاشنی سیاسی مصوب 
شد و در نهایت به جای تسهیل شرایط 
آن  گیرندگان  توسط  خدمات  دریافت 
)بیماران( موجب خروج تعداد کثیری از 
تحصیل کردگان و نیروهای متخصص از 

کشور خواهد شد.«
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در پی نارضایتی جامعه پزشکی از صحبت های منقول از رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن صورت گرفت

دلجوییرئیسجمهور
ابراهیم رئیسی: تالش های  پزشکان و پرستاران در مواجهه با همه گیری 

کرونا از مصادیق امیدآفرینی در جامعه است

برخی  در  و  رقمی  تک  رئیس جمهور 
نیز  و  قربانیان  آمار  شدن  صفر  روزها 
در  کرونا  به  ابتال  پایین  بسیار  میزان 
صنوف  بازگشایی  امکان  که  را  کشور 
را  کشور  در  نشاط  و  شور  ایجاد  و 
فراهم کرده است،  ثمره همراهی مردم 
و خصوصا تالش ها و اقدامات جامعه 
این  از  و  دانست  پرستاری  و  پزشکی 

قدردانی کرد. تالش ها 
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع 
در  رئیسی  ابراهیم  دولت، سید  رسانی 
دولت،  هیات  چهارشنبه  روز  جلسه 
مطالبات  از  را  جامعه  در  آفرینی  امید 
مقام معظم رهبری و وظیفه مهم دولت 
نباید  »حواشی  کرد:  تاکید  و  برشمرد 
دولت را از متن کار که خدمت به مردم 

بازدارد.« امیدآفرینی در دل هاست،  و 
رئیس جمهور ایجاد یأس در دل ها را 
کار شیطان و شیاطین دانست و اظهار 
داشت: »انسان خداجو همواره به امید 
زنده است و ما به عنوان خادمان ملت، 
داشته  امید  آینده  به  نسبت  باید  هم 

جامعه  در  را  امید  روح  هم  و  باشیم 
کنیم.« تزریق 

رئیسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
دکتر مصطفی چمران و سرلشکر حاج 
قاسم سلیمانی که با امید و روحیه جهادی 
عبور  »نمی شود«ها  از مشکالت و سد 
کارهای  امکانات  کم ترین  با  و  کردند 
دشمنان  با  مبارزه  میدان  در  را  بزرگی 
تا بُن دندان مسلح انجام دادند، از آنها 
به عنوان الگوهای امیدآفرینی یاد کرد.
تالش های  پزشکان  و  اقدامات  رئیسی 
گیری  همه  با  مواجه  در  پرستاران  و 
امیدآفرینی  مصادیق  دیگر  از  را  کرونا 
در جامعه دانست و افزود: »کادر درمان 
بویژه شهدای سالمت در شرایط بسیار 
زندگی  که  کرونا  گیری  همه  سخت 
قرار  خود  تحت الشعاع  را  مردم  همه 
داده و نگرانی هایی را برای خانواده ها 
از  و  جانفشانی  با  بود،   آورده  بوجود 
کمبودها  همه  علی رغم  خودگذشتگی 
داری  میدان  خدمت رسانی  عرصه  در 
نشاط  و  امید  بازگشت  زمینه  و  کردند 

به جامعه را فراهم کردند.«
رئیسی تاکید کرد: »وضعیت کنونی که 
فوتی های ناشی از کرونا تک رقمی و 
در برخی روزها صفر شده و نیز میزان 
بسیار پایین ابتال که امکان بازگشایی در 
ایجاد شور و نشاط  صنوف مختلف و 
در کشور را فراهم کرده، پس از لطف 
خصوصا  و  مردم  همراهی  خدا،  ثمره 
و  پزشکی  جامعه  اقدامات  و  تالش ها 
پرستاری است و بنده در ماه های گذشته 
در تهران و برخی شهرها با حضور در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی از نزدیک 
فداکاری ها  و  مجاهدت ها  این  شاهد 

بوده ام و قدردان ایشان هستم.«
به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رئیس 
دیدارهایی که در حاشیه سفر به استان 
چهارمحال و بختیاری با عشایر داشت، 
گفت: »عشایر عزیز ما در دوران دفاع 
مقدس 10 هزار شهید دادند و متحمل 
هم  امروز  و  شدند  فراوان  سختی های 
با مشکالتی مواجه هستند اما از روحیه 
امید و ایستادگی برخوردارند و ذره ای 

یأس و ناامیدی در دل آنها نیست.«
رسانه های  »برخی  افزود:  رئیسی 
بیگانه خصوصًا شبکه های فارسی زبان 
شبانه روز برای ایجاد یأس و ناامیدی در 
با  همواره  اما  می کنند  تالش  مردم  دل 
حضور مردم عزیز ما در صحنه شکست 
نرسیده اند.« به هدف شان  خورده اند و 

در  امروز  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
گفت:  هستیم،  اقتصادی  جنگ  یک 
کسانی  ویژه  به  دولت  همکاران  »همه 
مردم  سفره  تأمین  و  بازار  مسئول  که 
هستند، شبانه روز برای خدمت رسانی 
و امیدآفرینی در جامعه تالش می کنند 
نتایج  حصول  تا  باید  اقدامات  این  و 

باشد.« داشته  تداوم  نهایی 
معاونت  اول،  معاون  به  رئیس جمهور 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  حقوقی، 
ذی ربط  بخش های  دیگر  و  اجتماعی 
دستور داد که خواسته های بازنشستگان 
پیگیری  مستمری شان  درباره  را  عزیز 

نمایند.



بـا عبـور از بحـران کرونـا و خالـی شـدن 
تخت های کرونایی در بیمارسـتان ها، شـنیده 
می شـود که حدود پنج تا شـش هزار پرسـتار 

قـراردادی و طرحـی، اخـراج شـده انـد. 
علـی علیـزاده، نماینـده مجلـس نیز در تذکری 
به وزیر بهداشـت، از این مسـاله انتقاد کرده 
و گفته اسـت: »مدافعان سـامت و پرسـتاران 
به کارگیری شـده در شـرایط کرونایی، آرام 
آرام در حال تعدیل هسـتند که این برخاف 
انصـاف و منویـات رهبـری اسـت. بایـد توجه 
شـود کـه ایـن کار صـورت نگیـرد. همچنیـن 
دانشـکده های علوم پزشـکی، تعهد محضری 
محیـط  و  پزشـکی  دنـدان  دانشـجویان  از 
می گیرنـد و اجـازه جـذب و بـه کارگیـری 
بـه آنهـا نمی دهنـد کـه ایـن موضـوع نیـز بایـد 

پیگیری شـود.«
سـازمان  کل  رئیـس  میرزابیگـی،  محمـد 
نظـام پرسـتاری هـم از چنیـن رفتـاری کـه 
برخی بیمارسـتان ها نسـبت به پرسـتاران روا 
داشـته اند، بـه شـدت گایـه و انتقـاد کـرد و 
افـزود: »متاسـفانه رفتـاری در بدنـه مدیریـت 
هسـت که آدم شـک می کند که فکر و برنامه 
آنهـا در راسـتای برنامه هـا و اهـداف نظـام 
سـامت باشـد. موضع سـازمان نظام پرستاری 
ایـن اسـت کـه در حـق ایـن نیروهـا کـم لطفی 
شـده و بایـد ضمـن عذرخواهـی از آنهـا بـا 

عـزت و احتـرام بـه کار بازگردنـد.«
میرزابیگـی ادامـه داد: »بعضی هـا چشـم خـود 
را بـه روی واقعیت هـای کرونـا بسـته اند و 
طـوری شـده کـه خـود آنهـا در دوران بحـران 
کرونـا، در خانـه بوده انـد و حـاال آمده انـد ایـن 
پرسـتاران را اخـراج می کننـد. بعضـی از ایـن 
پنج تا شـش هزار نفر پرسـتار اخراجی، زوج 
هسـتند کـه هـر دو بـا هـم اخـراج شـده اند و 

ایـن، عیـن بی اخاقـی و بی عدالتـی اسـت.«
میرزابیگی به مهر یادآور شـد: »این پرسـتاران 
بایـد برگردنـد و سـازمان نظـام پرسـتاری 
پیگیـری خواهـد کـرد. فعـا در مسـیر مذاکره 
هسـتیم، امـا اگـر الزم باشـد، شـکایت هـم 

خواهیـم کرد.«
رئیس کل سـازمان نظام پرسـتاری افزود: »ما 
االن بیـش از ۱۰۰ هـزار نفـر کمبـود پرسـتار 
داریـم و مـن نمی دانـم بیمارسـتان ها بـا چـه 
جراتـی ایـن نیروهـا را اخـراج کرده انـد. ایـن 
اخاقی نیست که پرستارانی را که در دوران 
کرونـا بـه مـردم خدمـت کرده انـد، حاال بیاییم 
و آنها را اخراج کنیم. من مطمئن هستیم اگر 
ایـن نـوع رفتـار غیـر اخاقـی بیمارسـتان ها به 
گوش مقامات باال برسـد، خودشـان برخورد 

خواهنـد کرد.«
بـه گفتـه میرزابیگـی، »۲۰۹ نفـر از گـروه 

پرسـتاری در دوران کرونـا شـهید شـده اند 
کـه ۱۵۹ نفـر آنهـا را پرسـتاران دانشـگاهی 

می دهنـد.« تشـکیل 

واکنش وزارت بهداشت به ماجرای 
اخراج پرستاران

وزارت  پرسـتاری  معـاون  عبـادی،  عبـاس 
بهداشـت، موضوع اخراج پنج هزار پرسـتار 
قراردادی را نادرسـت خوانده و گفته اسـت: 
»این موضوع که گفته شـده پنج هزار پرسـتار 
اخـراج شـدند، درسـت نیسـت و مـن فکـر 
می کنـم یـک سـوء تدبیـر بـوده اسـت. در 
ضمـن مجوزهـای قانونـی بـرای طـرح ۲۴ 

ماهـه در زمـان کرونـا صـادر شـد.«
وی تصریـح کـرد: »پنـج هـزار پرسـتار اخـراج 
شـده از سـوی دانشـگاه های علوم پزشـکی 
شـاغل در بیمارسـتان ها، نیروهـای طرحـی 
بودنـد و بـر اسـاس قوانیـن طـرح آنهـا پایـان 
 یافته اسـت. پایان یافتن طرح پرسـتاران اقدام 
قانونـی اسـت و هیـچ کوتاهـی در ایـن زمینـه 
از سـوی دانشـگاه های علوم پزشـکی صورت 
نگرفتـه اسـت. باتوجـه  بـه شـیوع همه گیـری 
کرونا در بیش از دو سال گذشته و بر اساس 
توافق بیمارسـتان با پرسـتاری که دوره طرح 
را می گذراند، اشـتغال این نیروها بر اسـاس 

شـرایط ایـن بیمـاری تمدیـد شـده بود.«
همچنیـن عبـادی دربـاره برنامه هـای وزارت 
بهداشـت بـرای جـذب پرسـتاران نیـز تاکیـد 

کـرد: »مـا منتظـر صـدور مجوزهـای الزم 
از سـوی سـازمان امـور اسـتخدامی کشـور 
و سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـرای جـذب 
نیـرو هسـتیم. تقاضـای جـذب نیـرو در نظـام 
سـامت را بـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا و 
سـازمان امور اسـتخدامی داده ایم. حدود ۱۷ 
درصد از پرستاران موجود، همکاران طرحی 
و تمدید طرح هسـتند. ۵۴ درصد پرسـتاران 
رسمی و ۴۷ درصد از آن ها طرحی و شرکتی 
هسـتند، لـذا درخواسـت تبدیـل وضعیـت یـا 

اسـتخدام داده شـده اسـت.«
وی گفـت: »وزارت بهداشـت بـه سـازمان 
امور اسـتخدامی و سـتاد ملی مقابله با کرونا 
درخواسـت تبدیـل وضعیـت کارکنـان فعـال 
در ایـام کرونـا را داده اسـت. در یکـی از ایـن 
مکاتبـات بـه شـکل خـاص بـه جـذب ۱۰۰ 

هـزار نفـر اشـاره شـده اسـت کـه امیدواریـم 
ایـن موضـوع هـر چـه زودتـر بـه نتایـج خوبی 

برسد.«
به گفته معاون پرسـتاری وزارت بهداشـت، 
»خوشـبختانه ظرفیـت پذیـرش نیـرو از نظـر 
سـاختار سـازمانی در وزارت بهداشـت وجود 
دارد و مـا منتظـر صـدور مجوزهـای الزم از 
سـوی سـازمان امور اسـتخدامی کشـور و ستاد 

ملـی مقابلـه بـا کرونـا هسـتیم.«
وی اظهار داشـت: »ما درخواسـت جذب و 
تغییـر وضعیـت همـکاران فعـال در ایـام کرونا 
را داده ایـم. میـزان مجـوز جـذب نیـرو در نظام 
سـامت بسـتگی بـه تصویـب سـازمان های 
ذی ربط دارد. درخواست تامین بودجه جهت 

انتقاد مجلس و نظام پرستاری از اخراج انتقاد مجلس و نظام پرستاری از اخراج 66 هزار پرستار هزار پرستار
علیزاده، نماینده مجلس: پرستاران به کارگیری شده در شرایط کرونایی، آرام آرام در حال 

تعدیل هستند که این برخالف انصاف و منویات رهبری است

میرزابیگی: بعضی ها چشم خود را به روی 
واقعیت های کرونا بسته اند و طوری شده که 
خانه  در  کرونا،  بحران  دوران  در  آنها  خود 
بوده اند و حاال آمده اند این پرستاران را اخراج 
می کنند. بعضی از این پنج تا شش هزار نفر 
پرستار اخراجی، زوج هستند که هر دو با هم 
اخراج شده اند و این، عین بی اخالقی و بی عدالتی 
است. این پرستاران باید برگردند و سازمان 
نظام پرستاری پیگیری خواهد کرد. فعال در 
مسیر مذاکره هستیم، اما اگر الزم باشد، شکایت 
هم خواهیم کرد. ما االن بیش از ۱۰۰ هزار نفر 
کمبود پرستار داریم و من نمی دانم بیمارستان ها 
اخراج کرده اند را  نیروها  این  با چه جراتی 

به  پرستاران  و  سالمت  مدافعان  علیزاده: 
آرام  کرونایی،  شرایط  در  شده  کارگیری 
آرام در حال تعدیل هستند که این برخالف 
باید توجه  منویات رهبری است.  انصاف و 
همچنین  نگیرد.  صورت  کار  این  که  شود 
تعهد محضری  پزشکی،  دانشکده های علوم 
از دانشجویان دندان پزشکی و محیط می گیرند 
و اجازه جذب و به کارگیری به آنها نمی دهند 
شود پیگیری  باید  نیز  موضوع  این  که 
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جذب را ارائه کردیم که متاسفانه در مجلس 
رای نیاورد. باید دید بودجه این کار از کدام 

منبـع تامین می شـود.«
سـخنگوی  صدرائیـان،  سـعید  همچنیـن 
سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور نیـز بـا 
تشـریح نحـوه اسـتخدام پرسـتاران جدیـد و 
همچنیـن پرسـتارانی کـه بـا قراردادهـای ۸۹ 
روزه در برهه شـیوع کرونا فعالیت داشـتند، 
افـزود: »رونـد جـذب پرسـتاران جدیـد منوط 
به تامین بودجه و ارائه اطالعات مبنی بر نیاز 
وزارت بهداشـت اسـت. روند اینگونه اسـت 
که وزارت بهداشـت، اطالعات و مسـتندات 
مـورد نیـاز خـود را ارائـه می دهـد و پـس از 
تامیـن اعتبـار در سـازمان برنامـه و بودجـه، 
سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور پس از 
بررسـی های الزم، مجـوز برگـزاری آزمـون 

و اسـتخدام را صـادر می کنـد.«
مجـوز  صـدور  چگونگـی  مـورد  در  وی 
اسـتخدام پرسـتاران در زمـان شـیوع کرونـا 
گفت: »به کارگیری آنها در برهه شیوع کرونا 
بـا مصوبـات سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونا بوده، 
نه سازمان اداری و استخدامی کشور. حقوق 
آنهـا هـم از محل هایـی همچـون درآمدهـای 
مراکـز درمانـی پرداخـت شـده اسـت، نـه 
بودجـه کشـور. حـاال همـان مراکـز بـا اتمـام 
دوره کرونـا، اقـدام بـه تعدیـل یـا عـدم تمدید 

قـرارداد آنهـا کرده انـد.«
صدرائیان افزود: »سازمان اداری و استخدامی 
در جهـت قدردانـی از زحمـات کادر درمـان، 
در اقدامی مشـترک با وزارت بهداشـت و در 

اجـرای ردیـف ۳ بنـد »ب« مصوبـات سـی و 
یکمیـن جلسـه سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا 
بـه تاریـخ ۱۱/ ۰۵/ ۱۳۹۹ دسـتورالعمل نحـوه 
تعییـن و اعمـال اولویـت و امتیـازات بـرای 
کارگـری،  معیـن،  کار  قـراردادی  کارکنـان 
در  درگیـر  خدمـت  متعهدیـن  و  شـرکتی 
آزمون هـای  در  کرونـا  بـا  مسـتقیم  مقابلـه 
اسـتخدامی وزارت بهداشـت را به شـورای 
توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی پیشـنهاد 
کـرده بـود کـه مـورد بررسـی و تصویـب قـرار 

گرفت.«

ساختار اقتصادی نامطلوب نظام سالمت 
و تاثیر آن بر پرستاران

هومن ضروری، کارشـناس اقتصاد سـالمت 
هم در گفتگو با سپید تاکید می کند: »بسیاری 
از پرسـتاران و فعـاالن کادر درمـان نگـران 
تـداوم وضعیـت  کـه در صـورت  هسـتند 
مالـی نامسـاعد مراکـز درمانـی و تاخیـر در 
جذب نیروهای جدید، وضعیت فرسـودگی 
پرستاران نیز تشدید شود. واقعیت این است 
کـه آسـتانه تحمـل و فـداکاری پرسـتاران نیـز 
نامحـدود نیسـت. نمی تـوان انتظـار داشـت 
کـه کادر درمـان بتوانـد فشـار شـدید کاری و 
مالـی در دوران کرونـا را بـه شـکل بلندمـدت 
دوام بیـاورد. حمایـت عاجـل از پرسـتاران 
و تقویـت بنیـه مالـی بیمارسـتان ها در ایـن 

شـرایط ضروری اسـت.«
ضـروری تصریـح می کنـد: »وقتی بیمارسـتان 
بـه عنـوان یـک مجموعـه هزینه-درآمـدزا بـه 

طـور مـداوم از درآمـدش کـم شـود و بـه 
هزینه هایـش اضافـه شـود، اولیـن تاثیـر ایـن 
شـرایط بـه نیروهـای انسـانی آن مجموعـه 
تحمیـل خواهـد شـد. ایـن تاثیـرات مالـی 
معمـوال خـودش را بـه شـکل افزایـش فشـار 
کاری پرسـتاران و تاخیـر در پرداخت هـای 

کادر درمـان نشـان خواهـد داد.« 
همچنیـن او یـادآور می شـود: »بحـران کرونـا 
بـه خوبـی نشـان داد کـه سـاختار بیمه هـای 
درمانـی در ایـران تـا چـه حـد ضعیـف و 
البتـه قبـل از کرونـا نیـز  شـکننده اسـت. 
منابـع و مصـارف بیمه هـا تناسـبی بـا یکدیگر 
نداشـت، امـا در دوران کرونـا، ایـن تناسـب 
کامال به هم ریخت. یکی از عمده مشکالت 
بیمه هـای درمانـی در ایـران، اتـکای شـدید 
آنهـا بـه منابـع عمومـی اسـت. بـه همین دلیل 
وقتـی منابـع عمومـی بـا تاخیـر برسـد یـا 
اصـال نرسـد، بیمه هـا نیـز کارایـی همیشـگی 
خـود را از دسـت می دهنـد. در بسـیاری از 
کشـورها، منابـع بیمه هـا تـا ایـن حـد به جیب 
دولت وابسـته نیسـت و اسـتقالل بیشـتری 
بـه  همیـن دلیـل در بحران هایـی  دارنـد. 
مثـل کرونـا می تواننـد کمـک حـال دولـت 
و سیسـتم سـالمت باشـند، امـا از آنجـا کـه 
بیمه هـای مـا اغلـب بـه شـکل شـبه دولتـی 
هسـتند، در زمـان شـیوع بحـران می بینیـم کـه 
حتـی برخـی از بیمه هـای درمانـی بـه سـربار 
دولـت تبدیـل می شـوند. نبـود یـک سـاختار 
بیمـه ای قدرتمنـد در ایـران موجـب شـده 
اسـت کـه هـم بیمارسـتان ها، هـم پرسـتاران 

و هـم بیمـاران، آسـیب ببیننـد.«

بحران معیشتی در انتظار 6 هزار پرستار 
اخراج شده

انتظـار اخالقـی و منطقـی ایـن بـود کـه مدیران 
مراکز درمانی از پرستاران و کادر فداکار جامعه 
پزشـکی در دوران مقابلـه بـا کرونـا، تقدیـر و 
تشـکر کننـد، امـا شـواهد نشـان می دهـد کـه 
جمعیـت قابـل توجهـی از جامعـه پزشـکی 
در همیـن دوران سـخت از محـل کار خـود 

اخـراج شـده اند.
در شـرایطی کـه در بیـش از دو سـال اخیـر، 
جامعه پزشـکی در خط مقدم نبرد با بیماری 
کرونـا قـرار داشـته اسـت و ایـن نیروهـا بـرای 
درمان بیماران مبتال به کرونا، جانشان را کف 
دستشـان گذاشـته اند، اما برخی مراکز درمانی 
بجـای تقدیـر از ایـن زحمـات شـبانه روزی، 
گروهی از پرستاران و اعضای جامعه پزشکی 

را اخـراج کرده انـد.
اخراج هـای گروهـی کادر بهداشـت و درمـان 
فقـط در کالنشـهر تهـران هـم نبـوده اسـت، 
شـواهد و پیگیری هـا نشـان می دهـد کـه در 
بسـیاری از شـهرهای کشـور، اخراج برخی از 
اعضای جامعه پزشـکی به یک رویه معمول 

تبدل شـده اسـت. 
نماینـدگان جامعـه پزشـکی می گوینـد هـر 
اسـتداللی بـرای اخـراج جمعـی پرسـتاران، 
اسـتداللی اخالقـی و منطقـی نیسـت و نبایـد 
کادر درمـان را در ایـن شـرایط سـخت، تنهـا 
گذاشـت. در شـرایطی که برخی بیمارسـتان ها 
به تعدیل نیرو روی آورده اند تا بخشی از بار 
هزینه هـای مراکـز درمانـی را کاهـش دهند، اما 
کارشناسان می گویند برخی مراکز درمانی در 
حاضر نیسـتند مسـئولیت اجتماعی و اخالقی 

خـود را در ایـام سـخت کرونـا بپذیرنـد.  
در حالی که پرستاران در دوران مقابله با کرونا، 
فشـار کاری سـنگینی را تحمـل کردنـد، حـاال 
در همیـن اوضـاع بایـد مـدام ایـن اضطـراب را 
هم داشـته باشـند که از محل کارشـان اخراج 
نشـوند. بسـیاری از کادر درمانی تعدیل شـده، 
غافلگیـر شـده اند و بـه خیلـی از آنهـا از قبـل 
درباره تعدیل نیرو، اطالع داده نشـده اسـت. 
برخـی از نماینـدگان جامعـه پزشـکی تاکیـد 
دارند که این اخراج ها، سـازمان یافته اسـت. 
در دوران مقابلـه بـا کرونـا کـه بسـیاری از 
فرصت های شـغلی از بین رفته اند و معیشـت 
بسـیاری از خانواده هـا تهدیـد شـده اسـت، 
اخـراج پرسـتاران و کادر درمـان را بایـد تیـر 
خـالص بـه جامعـه پزشـکی و پرسـتاری 
دانسـت. خیلـی از کادر درمـان تعدیـل شـده، 
حـاال  کـه  نمی داننـد  و  شـده اند  مسـتاصل 
بایـد چطـور معیشـت خـود و خانواده شـان 

را تامیـن کننـد.
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درحالیکهپرستاراندردورانمقابله
باکرونا،فشارکاریسنگینیراتحمل
کردند،حاالدرهمیناوضاعبایدمدام
ایناضطرابراهمداشتهباشندکهاز
محلکارشاناخراجنشوند.بسیاریاز
کادردرمانیتعدیلشده،غافلگیرشدهاند
وبهخیلیازآنهاازقبلدربارهتعدیل
اخراج است. نشده داده اطالع نیرو،
پرستارانوکادردرمانرابایدتیرخالص
دانست. پرستاری پزشکیو بهجامعه
خیلیازکادردرمانتعدیلشده،مستاصل
شدهاندونمیدانندکهحاالبایدچطور
معیشتخودوخانوادهشانراتامینکنند

عبادی:اینموضوعکهگفتهشدهپنج
هزارپرستاراخراجشدند،درستنیست
ومنفکرمیکنمیکسوءتدبیربوده
است.اینگروهازپرستاران،نیروهای
طرحیبودندوبراساسقوانینطرح
آنهاپایانیافتهاست.پایانیافتنطرح
پرستاراناقدامقانونیاستوهیچکوتاهی
دراینزمینهازسویدانشگاههایعلوم
باتوجه است. نگرفته صورت پزشکی
از بیش در کرونا همهگیری شیوع به
توافق اساس بر و گذشته سال دو
طرح دوره که پرستاری با بیمارستان
بر نیروها این اشتغال میگذراند، را
اساسشرایطاینبیماریتمدیدشدهبود



سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
از تشکیل کمیته ای در این کمیسیون برای 
نظارت بر اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده 
خبر داد و گفت: »۷ هزار میلیارد تومان اعتبار 
در بودجه ۱۴۰۱ برای اجرای پزشک خانواده و 
نظام ارجاع دیده  شده اما با وجود گذشت سه 
ماه از سال تنها ۳۰۰ میلیارد تومان این اعتبار 
تخصیص  یافته و انتظار داریم دولت همکاری 

الزم را برای تخصیص اعتبار داشته باشد.«
به گزارش سپید، زهرا شیخی در گفت  وگو با 
خانه ملت در تشریح نشست روز سه شنبه، ۳۱ 
خردادماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
از استماع گزارش معاون بهداشت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد 
با  کشور  در  خانواده  پزشک  اجرای  نحوه 
حضور کارشناسانی از تامین اجتماعی، خدمات 
درمانی نیروهای مسلح، برنامه و بودجه و مرکز 
پژوهش های مجلس خبر داد و گفت: »قرار 
شد در نشست گزارشی در مورد نحوه اجرای 
پزشک خانواده ارائه شود که البته این گزارش 
بیشتر گذشته  نگر بود و مسئوالن مربوطه از 

بحث کمبود اعتبارات انتقاد داشتند.«
وی ادامه داد: »نمایندگان پس  از استماع گزارش 
دستورالعمل های  که  کردند  انتقاد  مربوطه 
کارشناسی از قبل وجود داشته و اکنون زمان 
نباید صرف کار کارشناسی شود بلکه باید از 
نظرات کارشناسی و دستورالعمل های گذشته 

عنوان  به   بهداشت  وزارت  و  شود  استفاده 
متولی اصلی بحث بهداشت و درمان کشور 

چارچوب پزشک خانواده را اجرایی کند.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه 
داد: »بر اساس نظر اغلب اعضای کمیسیون، 
مشکل اجرای پزشک خانواده اعتبارات نیست 
بلکه مکانیسم نحوه پرداخت و نوع اجرای 
عملکرد آن است که قانون تاکنون اجرایی 

نشده  است.«
شیخی یادآور شد: »انتظار داشتیم در گزارش 
ارائه  شده در مورد جدول زمان بندی و نحوه 
عملکرد بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع 
توضیحاتی داده شود که به این موضوع توجه 

نشده است.«
رئیس فراکسیون دیپلماسی سالمت مجلس 
افزود: »البته اقناع سازی وزارتخانه های مختلف 
و هیات دولت برای نحوه اجرایی شدن بحث 
پزشک خانواده و نظام ارجاع هم باید توسط 
وزارت بهداشت انجام می شد که به این مهم 

هم توجه نشد.«
وی یادآور شد: »نمایندگان تاکید داشتند که 
اجرایی و عملیاتی شدن پزشک خانواده را نباید 
به کمبود اعتبارات ربط داد زیرا سال هاست 
که اجرای آن مغفول مانده و نیاز به یک نگاه 
دقیق و علمی برای اجرا دارد و در واقع منابع 
پایدار برای آن دیده  شده و یک درصد ارزش  
افزوده باید صرف پزشک خانواده و نظام ارجاع 

صعب العالج  و  خاص  بیماران  بودجه های 
می شد اما تاکنون تحقق نیافته  است.«

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم افزود: 
»سازمان برنامه و بودجه هم گزارشی ارائه کرد 
که بر اساس آن ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار 
در بودجه ۱۴۰۱ برای اجرای پزشک خانواده 
و نظام ارجاع دیده  شده و اعضای کمیسیون 
انتقاد داشتند که سه ماه از سال گذشته و تنها 
۳۰۰ میلیارد تومن این اعتبار تخصیص یافته 
و این یکی از مشکالت است و انتظار داریم 
همکاری الزم داشته را داشته باشند زیرا گام 

نخست اجرای بحث پزشک خانواده و نظام 
ارجاع تعهد همه مسئوالن ارشد نظام سالمت 

کشور و هیات دولت است.«
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس ادامه داد: »در نهایت پس  از بحث و 
گفت  وگوهای صورت  گرفته مقرر شد کمیته 
ویژه  ای تحت عنوان نظام ارجاع و پزشک 
خانواده با ریاست پزشکیان تشکیل شود تا 
بتوان موضوع را به  طور مداوم پیگیری و بر 

نحوه اجرای آن نظارت کرد.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:

تنها ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع تخصیص یافته است
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رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

نمایندگان مطالبات وزارت بهداشت دولت
 قبل را از وزیر جدید پیگیری می کنند 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
»در دو سال اخیر جامعه پزشکی برای مقابله با 
بیماری ها به خصوص کرونا ایثار و تالش کردند.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »جامعه پزشکی در 
دو سال اخیر ایثار و تالش زیادی کردند به طوری 
که امروز بیماری همه گیر کرونا خیلی خوب کنترل 
شده است البته مشکالتی در حوزه پزشکی وجود 

دارد که همه آن به این دولت مربوط نیست.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
»عقب ماندگی های تاریخی در مناطق محروم وجود 
داشت، اما چون دولت آقای رئیسی یک دولت 
مردمی است، مطالبه از این دولت زیاد شده است.«
به گفته شهریاری، نمایندگان مجلس و مردم از 
وزارت بهداشت و دولت آقای رئیسی انتظاراتی 
دارند و می خواهند با اقدامات این دولت فاصله و 
اختالف بین استان های کم برخوردار و برخوردار 

کمتر شود.
وی گفت: »در حال حاضر متاسفانه اختالف بین 

استان ها از لحاظ امکانات پزشکی زیاد است، انتظار 
مردم و نمایندگان مجلس از دولت آقای رئیسی 
این است که منابع مالی برای کاهش فاصله طبقاتی 
بین استان ها به گونه ای تخصیص داده شود که این 

اختالفات کاهش یابد.«
به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
نمایندگان درخواست هایی از وزارت بهداشت قبل 
داشتند که به اکثر این درخواست ها دستور موافقت 
داده می شد، اما کاری صورت نمی گرفت و االن این 
مطالبات محقق نشده، انباشته شده و نمایندگان از 
وزارت بهداشت و دولت فعلی پیگیر این مشکالت 

هستند.
شهریاری گفت: »به عنوان مثال در دولت قبل برای 
تجهیز بیمارستان ها، به درخواست حدود ۱۵۰ سی 
تی اسکن دستور موافقت داده شد، اما این امکانات 
تهیه و خریداری نشد و اکنون نمایندگان از این 
دولت مطالبه دارند. یکی از مشکالت فعلی عدم 

تامین منابع مالی و کمبود امکانات است.«

پارلمان



دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، با 
عنوان این مطلب که هیچکس از وضعیت فعلی 
بازار دارویی کشور راضی نیست، به مهم ترین 

چالش های تولید دارو پرداخت.
به گزارش سپید، میثم کریمی با بیان این مطلب 
که نه تولید کننده و نه مصرف کننده از شرایط 
فعلی بازار دارو راضی نیست، گفت: »این شرایط، 
نشان دهنده آن است که ضعف مدیریت در 
قدری  به  طرف  یک  از  دارد.  وجود  سیستم 
که  کرده  پیدا  افزایش  دارو  تولید  هزینه های 
تولید کننده برای اینکه بتواند افزایش هزینه ها 
را جبران کند، فشار می آورد که ارز ترجیحی 
دارو حذف شود که بتواند با افزایش قیمت 
دارو سود بیشتری کسب کند. از طرف دیگر 
مردم نیز می گویند که کمبود دارو وجود دارد 
و اگر هم باشد بسیار گران است. در این میان 
سازمان غذا و دارو نیز ادعا می کند که هیچ 
مشکلی در مدیریت دارویی کشور وجود ندارد.«
کریمی افزود: »ما در سندیکای تولیدکنندگان 
مواد دارویی همواره از طرق مختلف به مسئولین 
اعالم کردیم که حذف ارز ترجیحی دارو در 
تولید  به  و  است  ممکن  غیر  فعلی  شرایط 
تولید  می زند.  آسیب  کننده  مصرف  و  کننده 
کننده نمی تواند افزایش قیمت های حذف ارز 
ترجیحی را پوشش دهد و سرمایه در گردش را 

تأمین کند و دولت نیز نمی تواند به یکباره این 
افزایش قیمت را تحمیل کند چرا که سازمان های 
نیز  ندارند و مردم  تأمین آن را  توان  بیمه گر 

دچار سردرگمی و مشکل می شوند.«
وی ادامه داد: »در تمام دنیا دارو، نان و حمل و 
نقل، سه کاالی عدالت محور محسوب می شوند 
و دولت ها بایستی در عادالنه نگه داشتن قیمت 
آنها تمام تالش خود را انجام دهند. اما در کشور 
ما سازمان غذا و دارو که بایستی متولی توزیع 
عادالنه دارو در کشور باشد نسبت به حذف 
ارز ترجیحی پافشاری می کند که این اصرار 

باعث تعجب است.«
کریمی گفت: »در حال حاضر آشفتگی بازار 
از  بسیاری  که  رسانده  به جایی  را  کار  دارو 
تولیدکنندگان طرفدار حذف ارز ترجیحی از 
موضع خود عقب نشینی کرده اند و از دولت 
می خواهند یا ارز ترجیحی را مجدداً اختصاص 
دهد و یا قیمت ها را بازنگری کند. چون در 
نیز  بانک ها  و  دارند  قرار  ورشکستگی  خطر 
اعالم کردند که توانایی تأمین سرمایه در گردش 
تولیدکنندگان را ندارند و بیمه ها نیز ناتوان از 

تأمین هزینه ها هستند.«
وی افزود: »مسلمًا ارز تک نرخی ایده آل جامعه 
است، ولی برای شرایط بحرانی اقتصاد ایران 
چاره ای جز برقراری ارز ترجیحی نیست تا زمانی 

که آرامش به صنعت کشور 
تولیدکنندگان  و  بازگردد 
بتوانند منابع الزم برای پوشش 
به  را  خود  تولید  هزینه های 

دست آورند.«
کریمی ادامه داد: »بیمار نباید 
در تأمین داروی مورد نیاز خود 
دچار مشکل شود و مطابق با 
بین المللی هر یک  مطالعات 
دالری که دارو تأمین نشود 
نزدیک به ۴۰ دالر به هزینه 

درمان اضافه خواهد شد.«
وی تاکید کرد: »شرایط دارو، 

خاص و استراتژیک است و جزئی ترین تصمیم 
گیری در رابطه با آن بایستی زیر نظر کارشناسان 
انجام گیرد. این در حالی است که سازمان غذا 
نامه  به رغم  و دارو در دوره مدیریت فعلی 
نگاری های بسیاری که سندیکای تولیدکنندگان 
مواد دارویی انجام داده است هنوز هیچ جلسه 
کارشناسی با ما برگزار نکرده اند و حتی پاسخ 

نامه های ما را نمی دهند.«
کریمی گفت: »ما در زمان جنگ افزایش قیمت 
برای  انقالب  اوایل  همان  از  چون  نداشتیم، 
مقابله با شرکت های چند ملیتی، نظام داروهای 
از  یکی  به  حتی  و  گردید  پایه ریزی  ژنریک 

کشورهای پیشرو در این موضوع تبدیل شدیم 
که کشورهای دیگر از ما الگوبرداری کردند. 
امروز متأسفانه همه نگاه ها در حوزه دارو بنگاه 
محورانه شده است و واردات داروهایی که 
مشابه تولید داخل دارند از سر گرفته شده و 

بازار داروهای برند داغ شده است.«
جلوی  ما  »اگر  افزود:  وی  مهر،  گزارش  به 
واردات داروهای مشابه تولید داخل بایستیم 
و از صنایع دارویی حمایت کنیم و قیمت ها 
عادالنه و شفاف تنظیم شود، در این شرایط 
باشیم که وضعیت صنعت  امیدوار  می توانیم 

دارویی کشور رو به بهبودی برود.«

کریمی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی:

شرایط حذف ارز دارو فراهم نیست
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معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر اعالم کرد

ارسال داروهای مورد نیاز حجاج به عربستان
زائران ایرانی در سالمت کامل

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت 
هالل احمر از ارسال داروهای مورد نیاز حجاج 
ایرانی به عربستان خبر داد و خدمات پزشکی ارائه 

شده به زائران تا کنون را تشریح کرد.
به گزارش سپید، طاهر درودی در گفت وگو با 
ایسنا درباره وضعیت داروهای ارسالی به عربستان 
سعودی برای ارائه خدمت به حجاج گفت: »همه 
داروهای مورد نیاز حج امسال را به عربستان ارسال 
کردیم. البته سرم و شربت را به دلیل وزن بسیار باال 
و هزینه هایی که دارد، از عربستان تهیه می کنیم، اما 
سایر داروها از ایران ارسال شده و وارد عربستان 
شده است. در حال حاضر منتظر هستیم که اقدامات 
اداری و گمرکی آن ها انجام شده و ترخیص شوند.«

وی افزود: »باتوجه به اینکه به تدریج حجاج اعزام 
شده اند، تاکنون از بخشی از داروهایی که به صورت 
تدریجی ارسال کردیم، استفاده کردیم و بخشی را 
هم از طریق سیستم سعودی در محل خریداری 
کردیم تا بار اصلی  دارو برسد و بتوانیم خدمات 

را ارائه کنیم.«
درودی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون در حوزه دارو 
و تجهیزات مشکلی نداشتیم، گفت: »تقریبا خدمات 
مورد نیاز در اختیار زائران قرار گرفته است. خبر 
خوش هم این است که فعال خوشبختانه بیماری 

خاصی را نداشتیم و مراجعات عمدتا سرپایی و 
اولیه بوده است. خوشبختانه در بین حجاج ایرانی 
هیچ بیمار مبتال به کرونا یا مورد آبله میمون نداشتیم 
و گزارش نشده است و در مجموع زائران در 

سالمت کامل هستند.«
وی درباره خدمات ارائه شده در حج تاکنون گفت: 
»تاکنون حدود 13۴۴ ویزیت انجام شده، 3۰۰ مورد 
تزریقات، یک مورد گچ گیری، ارائه خدماتی مانند 
کنترل فشار خون و پانسمان و ... بوده است و در 
مجموع حدود 2۰۰۰ خدمت به حجاج در مدینه 

منوره ارائه شده است. در عین حال یک مورد هم 
انتقال بیمار به بیمارستان سعودی داشتیم که یکی از 
حجاج به دلیل مشکل قلبی و برای دریافت خدمات 
بهتر و بیشتر به بیمارستان سعودی منتقل شد. زیرا 
ما در مدینه در حد درمانگاهی ارائه خدمات را 
داریم و برای خدمات بیشتر در صورت لزوم به 

بیمارستان های سعودی اعزام می شوند.«
درودی در ادامه درباره وضعیت شیوع وبا با توجه به 
فصل گرما نیز گفت: »خوشبختانه مورد وبا تاکنون 

در بین حجاج ایرانی نداشتیم.«

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل 
احمر درباره اخباری مبنی بر شناسایی مواردی از وبا 
در عراق و همچنین سالمت زائران ایرانی با توجه 
به بازگشایی مرزهای زمینی و رفت و آمد ازمرزها 
گفت: »به صورت روتین ما همه افرادی را که به 
درمانگاه های ما در عراق مراجعه می کنند، بررسی 
می کنیم. اگر زائرینی که به درمانگاه های ما مراجعه 
می کنند، مشکوک باشند، بالفاصله به همکاران مرکز 
مدیریت بیماری های وزارت بهداشت اطالع رسانی 
انجام شده و پیگیری های بعدی بیمار بعد از ورود 
به کشور را آنها انجام می دهند. خوشبختانه تاکنون 
هم مورد مثبتی از وبا را در زائران عراق نداشتیم.«
درودی با بیان اینکه غربالگری داخل مرزها برعهده 
وزارت بهداشت است، گفت: »البته هرکجا که وزارت 
بهداشت از ما کمک بخواهد و نیاز بوده هالل احمر 
کمک کرده، اما به طور معمول غربالگری افراد داخل 

مرزهای کشور برعهده وزارت بهداشت است.«
وی تاکید کرد: »زائرانی که قصد سفر به عراق 
را دارند، الزم است دستورالعمل های بهداشتی را 
رعایت کنند و حتما سه دز واکسن را تزریق کرده 
و بعد مشرف شوند. کلیه واکسن های کرونای مورد 
تایید وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایران، در 

عراق نیز معتبر است.«

دارو و تجهیزات



 مریم شکرانی
یـک هفتـه بیشـتر تـا نوبـت شـیمی درمانـی 
خواهـرم نمانـده اسـت و هنـوز نتوانسـتیم 
داروهایـش را پیـدا کنیـم.... بـه هرکـس در 
پیـدا  بـرای  می شـناختیم  ایـران  از  خـارج 
کـردن داروهـای پسـرم رو انداختیـم و بـرای 
تامیـن هزینه هـای سـنگین آن مجبـور شـدیم 
خودرویمـان را بفروشـیم.... پـدرم می گویـد 
عمـر خـودش را کـرده و بیشـتر از ایـن بـرای 
پیـدا کـردن داروهایـش بـه دردسـر نیفتیـم و 

بگذاریـم کـه بمیـرد!
خانواده هـای  کـه  هسـتند  جمالتـی  اینهـا 
بیمـاران سـرطانی ایـران بـا بغـض می گوینـد. 
خانواده هایـی کـه حـاال تصـور می کننـد اگـر 
نتوانند داروهای مورد نیاز بیمارشـان را پیدا 
کننـد کوتاهـی بزرگـی در حـق آنهـا کـرده و 

شـاید یـک عمـر افسـوس بخورنـد. 
در بـازار ایـران داروهـای سـرطان بـه سـختی 
پیدا می شـود، سـخت و گران و پردردسـر...

دست کوتاه بیماران سرطانی 
از بازار دارو

بیمـاران  و  سـرطانی  بیمـاران  خانـواده 
صعب العـالج بیشـتر از هـر بیمـار دیگـری 
در بـازار داروی ایـران بـه مشـقت افتاده انـد. 
تحمـل بـار سـنگین روانـی بیمـاری از یـک 
سـو و دردسـرهای پیدا کردن دارو از سـمت 

دیگـر ایـن خانواده هـا را آزار می دهـد.
خواهـرزاده پنـج سـاله سـیما سـرطان خـون 
دارد.  عکـس پسـری ریزنقـش و ظریـف بـا 
سـر تراشـیده را نشـان می دهـد و می گویـد 
بـه نظـر شـما ایـن بچـه بـا ایـن جثـه تحمـل 

شـوک بـازار دارو دارد؟ 
او می گویـد کـه هـر بـار نوبـت شـیمی درمانی 
کـه می شـود تمـام خانـواده در تـب و تـاب 

و اسـترس اسـت که دارو به موقع برسـد. 
زن دیگـری کـه خـود را رضایـی معرفـی 
می کنـد بـه سـپید توضیـح می دهـد کـه پسـر 
نوجـوان او هـم سـرطان خـون دارد و نـه تنهـا 
داروهای سـرطان بسـیار سـخت و پر دردسـر 
پیـدا می شـود کـه بیشـتر ایـن اقـالم دارویـی 
تحـت پوشـش بیمـه نیسـتند و هزینـه تامیـن 

آنها بسـیار سـنگین اسـت.
او توضیـح می دهـد کـه بـرای پیـدا کـردن 
داروهـای فرزندشـان مجبـور شـده اند بـه 
آشـنایان خـود در ترکیـه رو انداختـه امـا 
هزینه هـا آنقـدر سـنگین تمـام می شـود کـه 
ناچـار شـده اند خـودروی ۲۰۶ خانـواده را 

بفروشـند.
خواهر رسـا هم سـرطان پسـتان دارد. او به 
سـپید می گویـد کـه هفته هاسـت بـرای تامیـن 

داروهـای تایکـرب و هرسـپیتین سـرگردان 
ند. شده ا

او توضیـح می دهـد روزهـا در راهروهـای 
سـازمان غـذا و دارو بـرای گرفتـن نامه هـای 
تاییـد سـرگردان بـوده و پـدرش هـر روز 
بـه داروخانه هـای هـالل احمـر سـر می زنـد. 
آنهـا می گوینـد زمـان بـه سـرعت می گـذرد 
و نوبـت شـیمی درمانـی خواهـرش نزدیـک 
می شـود امـا دارو هنـوز پیـدا نشـده و یـک 
خانـواده در لحظـات اسـترس و التهـاب بـه 

سـر می برنـد.

کمبود دارو جدی است
تولیدکنندگان دارو می گویند که کمبود دارو 
جـدی اسـت و حتـی پیـش از ایـن اعضـای 
سـندیکای صاحبـان داروهـای انسـانی در 
نامه ای این مساله را به دولت هشدار داده اند. 
آنهـا می گوینـد کـه کمبـود دارو بـه ۳۰۰ قلـم 
هم می رسـد و از قضا وضع تولید داروهای 
بیمـاران خـاص حـاد اسـت و خـط تولیـد آنها 
به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شـده اسـت.

این در حالی اسـت که پیش از این سـازمان 
غـذا و دارو در اعتـراض بیمـاران خـاص بـه 
کمبـود دارو مدعـی می شـد کـه داروهـای 
تولیـد داخـل و جایگزیـن داروهـای حارجی 
وجـود دارد امـا حـاال تولیدکنندگان می گویند 
کـه همـان داروهـای جایگزین هم تولیدشـان 

به مشـکل خورده اسـت. 
زمزمه هـای نگـران کننـده ای کـه نائـب رئیس 
اول سـندیکای صاحبـان صنایـع داروهـای 
انسـانی ایـران، دربـاره ی آن بـه خبرآنالیـن 
می گویـد: »متاسـفانه کمبودهایـی کـه بـرای 
خواهـد  زیـاد  می شـود  پیش بینـی  آینـده 
بـود و ایـن یعنـی هـم صنعـت دارو متضـرر 

می شـود و هـم مـردم از ایـن شـرایط متضـرر 
خواهنـد شـد.«

اول  رئیـس  نائـب  پیرصالحـی،  مهـدی 
سـندیکای صاحبان صنایع داروهای انسـانی 
ایـران بیـان می کنـد: »قطعـًا بزرگترین مشـکل 
بـرای تهیـه و تولیـد دارو تحریـم اسـت، اگـر 
تحریم هـا نبـود مشـکالت ارز ایـن مقـدار 
سـخت گیرانه نمی شـد، االن هـم در تامیـن 
ارز و هـم در ارسـال ارز مشـکل داریـم، در 
تحریم ها شاید مواد اولیه دارو شامل تحریم 
نشـود امـا در نقـل و انتقـال و تامیـن ارز 
مشکل داریم، تا زمانی که تحریم وجود دارد 
متاسـفانه تامین دارو هم مشـکالت خود را 
دارد، همـه ایـن مـوارد سـبب کمبـود دارویـی 
و مشـکالت تهیـه مـواد اولیـه شـده اسـت.«

او ادامه می دهد: »در کنار مشـکالت تحریم 
مـا توقـع داریـم دولـت چابک تـر عمـل کنـد 
و ایـرادات داخلـی را کمتـر کنـد تـا حداقـل 
عـوارض تحریم هـا بـرای تولیـد دارو کمتـر 

شود.«
پیرصالحـی در ادامـه می گویـد: »همیـن امروز 
برخی از خطوط دارویی شـرکت های تولید 
کننـده نیمـه فعـال هسـتند و اگـر بـه تعطیلـی 
کامل برسند قابلیت جبران دارو از روش های 
دیگـر ماننـد واردات هـم نخواهیـم داشـت و 

ایـن وضعیـت خیلـی بد اسـت.«
و  آمارهـا  »براسـاس  می دهـد:  توضیـح  او 
و  غـذا  در سـازمان  موجـود  گزارش هـای 
برخـی  اگـر  می کنیـم  پیش بینـی  مـا  دارو 
کمبودهـای  نگیـرد  صـورت  اصالحـات 
دارویـی در تیرمـاه و ماه هـای آینـده بـه حـد 
نگران کننده خواهد رسـید. البته کمبود دارو 
به شـدت متغیر اسـت، شـاید امروز ۳۰ قلم 
دارو کـم باشـد امـا فـردا افزایـش پیـدا کنـد، 

امـا اگـر شـرایط بـا وضعیـت موجـود ادامـه 
پیـدا کنـد، متاسـفانه طبـق پیش بینی هـا در 
ماه های آینده به کمبودهای سابق یعنی ۳۰۰ 
تـا ۴۰۰ قلـم دارو می رسـد، ولـی امیدواریـم 
بـا تصمیم گیـری سـریع از ایـن کمبودهـا 

جلوگیـری شـود.«
ایـن تولیـد کننـده دارو می گویـد: »از اسـفند 
سـال گذشـته هیچ افزایش قیمتی برای دارو 
وجـود نداشـته اسـت، بنابرایـن صنعـت دارو 
ماننـد بقیـه صنایـع شـامل گرانی هـا شـده امـا 
پـول خـودش را بـا تاخیـر زیـادی از دولـت 
می گیـرد، طوری کـه دوره وصـول مطالبـات 
صنعت داروی چیزی حدود ۴۰۰ روز است، 
در چنیـن وضعیتـی فشـارهای زیـادی بـه این 
صنعت وارد می شـود، طوری که این صنعت 
نمی توانـد مـاده اولیـه تهیـه کنـد تـا تولید ادامه 
داشـته باشـد، متاسـفانه کمبودهایی که برای 
آینـده پیش بینـی می شـود زیـاد خواهـد بود و 
ایـن یعنـی هـم صنعـت دارو متضـرر می شـود 
و هم متاسـفانه مردم از این شـرایط متضرر 

خواهند شـد.«

وضع ذخایر دارو خوب نیست
علی فاطمی، نائب رییس انجمن داروسازان 
ایـران هـم بـا تاییـد مضیقـه بیماران سـرطانی 
برای تامین داروهای موردنیازشـان به سـپید 
می گویـد کـه وضـع ذخایـر دارو هـم خـوب 
نیسـت و بـازار دارو امـکان دارد هـر لحظـه 

با کمبود گسـترده تر دارو مواجه شـود.
ایـن مسـایل بارهـا پـای وزیـر بهداشـت و 
روسـای سـازمان غـذا و دارو را بـه مجلـس 
کشـانده اسـت امـا تاکنـون اقـدام جـدی 
انجـام  دارو  بـازار  مشـکالت  حـل  بـرای 

نشـده اسـت.

این بار داروهای داخلی هم برای بیماران صعب العالج کم آمده است

بیماران سرطانی در مضیقه داروبیماران سرطانی در مضیقه دارو
کمبود ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم دارو در بازار
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دارو و تجهیزات



 حسام الدین عالمه،  پژوهشگر سالمندی 
جمعیت

جنـاب آقـای دکتـر امیرحسـین بانکـی پـور نماینده 
محتـرم کالنشـهر اصفهـان در بهارسـتان و رئیـس 
کمیسیون مشترک  طرح جوانی جمعیت و حمایت 
از خانواده مجلس شورای اسالمی و  عضو جدید 
شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی، ابتـدا در همایـش 
»ایـران جـوان« کـه در یکـم خـرداد در سـالن بیداری 
اسـالمی جامعه الزهرا)س( برگزار شـد و سـپس 
در مصاحبـه منتشرشـده در تاریـخ 28 خـرداد بـا 
خبرگزاری ایسـنا، ازدواج بین المللی برای ازدواج 
دختـران بـا سـنین بـاالی 30 سـال و نیـز برداشـتن 
)محدودیت( سن ازدواج دختران )جوان( به شرط 
بلـوغ اجتماعـی را دو راهـکار فـوری بـرای مقابلـه با 

»ابـر بحـران پیری« دانسـتند. 
هرچند ایشـان بعد از اعتراضات جدی نمایندگان 
فراکسیون زنان در صحن مجلس مورخ 2۹ خرداد 
و فشـار افکار عمومی در فضای مجازی، انتشـار 
صحبـت هایـش در همایـش ایـران جـوان را تقطیـع 
شـده و شـرارت رسـانه های معاند! و آن سـخنان 
را اختصاصـی بـرای یـک همایـش علمـی دانسـته، 
امـا تکـرار همـان مفـاد سـخنرانی در مصاحبـه اخیر 
بـا خبرگـزاری ایسـنا دردسـترس بیننـدگان بـوده و 

قابل مشـاهده و قضاوت اسـت.
ایشـان در این مصاحبه می گوید:  «تعداد دختران 
و پسـران در آسـتانه ازدواج و زیر 30 سـال ما فعاًل 
بـه هـم می خـورد؛ امـا در خصـوص نسـل گذشـته 
منظور دختران مجرد باالی 30 سـالی هسـتند که 
آمـار آنهـا بـا توجـه بـه سرشـماری صـورت گرفتـه 
در سال ۱3۹۵ چیزی در حدود یک میلیون و ۴00 
هـزار نفـر را نشـان می دهـد و خانم هـای بـاالی 30 
سـال مجردی که در این سـن یا مطلقه هسـتند و 
یـا بـه هـر دلیـل همسـر خـود را از دسـت داده انـد، 
هـم بالـغ بـر ۷00 هـزار نفـر هسـتند، یعنـی روی هم 
دو میلیـون و ۱00 هـزار نفـر مجـرد 30 تـا ۵0 سـاله 
وجـود دارد کـه اگـر بخواهنـد طبـق عرف ازدواج ها 
با فردی متوسط پنج سال بزرگ تر از خود ازدواج 
کنند، این تعداد پسـر مجرد وجود ندارد، بیشـترین 
نگرانـی مـا مخصـوص ایـن گـروه سـنی از جمعیت 
اسـت؛ وگرنه نگرانی برای دختران ۱۶ تا 30 سـال 
که عموماً با پسران 20 تا 3۵ سال ازدواج می کنند، 
وجـود نـدارد. بـرای ایـن گـروه دو پیشـنهاد وجـود 
دارد؛ اول ازدواج هـم سـاالن، و توصیـه دیگـر هـم 
می تواند ازدواج بین المللی باشـد. به این معنی که 
این قشـر از دختران مجرد با توجه به کمبود پسـر 
مجرد در کشـور، با مسـلمانان و شـیعیان عالقه مند 
به ایران ازدواج کنند؛ از این طریق نه تنها توسـعه 
فرهنگی اتفاق افتاده اسـت و ارتباطات بین المللی 
تقویـت می شـود، بلکـه ایـن نسـبیت بـه هـم ریخته 
در کشـور نیز بر طرف می شـود. بعضاً افرادی که 
به عشـق ایران و اسـالم در کشـور و از ملیت های 
آمریکایی، اروپایی، و آفریقایی و آسـیایی هسـتند، 
آنقدر عاشق یادگیری اسالم و دین و تشیع هستند، 
که حتی بعضاً جایگاه ویژه خود در کشورهای مبدا 
را هـم تـرک کـرده و بـه ایـران آمده انـد. در ایـن افـراد 
آنچنان تعلق اعتقادی باال اسـت که مسـئله فرهنگ 

را تحت الشـعاع خـود قـرار می دهـد.«
ایشـان در بخشـی دیگـر از مصاحبـه درخصـوص 

برداشتن )محدودیت( سن ازدواج دختران )جوان( 
بـه شـرط بلـوغ اجتماعـی مـی گوید:

»بـرای ازدواج دختـران بلـوغ عقلـی و عاطفـی و 
اجتماعـی نیـاز اسـت. روان شناسـان بـرای سـن 
شناسنامه ای موضوعیت زیادی قائل نیستند، حتی 
یـک فـرد اسـتخوان خـرد کـرده هـم نمی تواند برای 
ازدواج سـن خاصی به شـما معرفی کند. مسـئله 
رسـیدن بـه بلـوغ فکـری و عقلـی اسـت. بلـوغ مـد 
نظر به صورت نسـبی اسـت؛ اما باید توجه داشـت 
کـه رسـیدن بـه بلـوغ عقلـی زمـان زیـادی نمی بـرد، 
اگر یک دختر ۱۶ ساله خود و خانواده اش مصمم 
به ازدواج او باشـند، با یک برنامه ریزی یک سـاله 
می توانـد بـه بلـوغ عقلـی قابـل قبـول دسـت یابـد. 
بایـد فـرد بـه یـک حـد نصابـی از بلـوغ فکـری و 
اجتماعـی رسـیده باشـد و البتـه بـا تربیـت درسـت 
حاصـل می شـود، البتـه تربیـت طوالنـی مـدت نیاز 
نیست با یک برنامه تربیتی یک ساله فرد می تواند 

واجـد ایـن نـوع از بلـوغ شـود.«
در  نقد منصفانه  بیانات ایشان،  موارد زیر 

قابل توجه می باشد:
۱.اصـل دغدغه منـدی ایشـان نسـبت بـه موضـوع 
جوانـی جمعیـت و چالـش سـالمندی جمعیـت  
ارزشـمند و قابـل تقدیـر اسـت.  مسـئله جوانـی 
جمعیت  یک مسئله ملی و مورد تاکید مقام رهبری 
و بسـیاری از صاحبنظـران دانشـگاهی و حـوزوی  
اسـت؛  از ایـن رو هرگونـه مواجهـه  احساسـی، 
سـطحی، کلیشـه ای، کاریکاتـوری و جناحـی بـا 
آن، بخصوص در شرایط فعلی اقتصادی-اجتماعی 
کشـور، سیاسـت جوانی جمعیت را از یک نیاز و 
خواسـت ملی به یک دسـتور رسـمی و سیاسـت 
حکومتی تقلیل می دهد؛ در حالیکه در کنار توسعه 
پایدار زیرساخت ها )فراهم آوردن زیرساخت های 
اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، بهداشـتی، زیسـتی و 
فرهنگی الزم برای داشتن جمعیتی بیش از جمعیت 
موجود در کشور( و اعطای مستمر و مؤثر تسهیالت 
مشوق ازدواج و فرزندآوری برای افزایش متناسب 
جمعیـت، اقنـاع افـکار عمومـی  و بویـژه همراهـی 

نسـل جـوان  آگاه و نخبـه، بمنظـور افزایـش توأمـان 
کمـی و کیفـی جمعیـت، ضروری اسـت.

2.ایشـان به عنوان شـخصیت حقیقی خود و یک  
عضـو هیئـت علمـی دانشـکده الهیـات و معـارف 
اهـل بیـت ع  می توانـد ایـده پـردازی نمایـد ولـی بـا 
توجه به شـأن و جایگاه حقوقی سیاسـتگذاری و 
قانون گذاری درمجلس شـورای اسـالمی، شـورای 
عالـی انقـالب فرهنگـی  و شـورای عالـی جمعیـت، 
نباید باعث وهن و تمسخر قانون جوانی جمعیت 
و تشـویش اذهـان عمومـی و فروکاسـتن سـرمایه 
اجتماعـی جامعـه ایرانـی بـه ویـژه بانـوان گرانقـدر 

ایـن مـرز و بـوم گـردد.
3.یکی از مصائب شایع و چالش های جدی سپهر 
معرفـت، سیاسـت و مدیریـت در روزگار اخیـر،  
بدفهمی سطحی نگرانه و برداشت های متحجرانه و 
اخباری مسـلکانه عده ای از تحصیل کردگان جوان 
مذهبـی حـوزوی و دانشـگاهی بویـژه بعضـی از 
دانشـگاه هـای خـاص، نسـبت بـه بیانیـه گام دوم 
رهبـر فرزانـه انقـالب بـرای نیـل بـه تمـدن نویـن 
ایرانـی اسـالمی می باشـد؛ همانگونـه کـه در علـوم 
انسـانی جدیـد، ضـروری اسـت کـه بومـی سـازی 
نظریـات علمـی و مـدل هـای  اجرایـی، متناسـب 
بـا زیرسـاخت هـا و ارزشـهای فرهنگـی جوامـع 
صـورت پذیـرد و از کپـی بـرداری پرهیـز شـود، در 
اقتباس از معارف اسالمی برای نظریه پردازی های 
اجتماعی-اقتصادی و مدیریتی و مدل سازی های 
اجرائـی نیـز،  بایـد محدودیـت هـای عصـر حیـرت 
و غیبـت طوالنـی امـام معصـوم عـج،  مقتضیـات 
زمانـه و  تفـاوت هـا و تمایـزات فرهنگـی و تمدنـی 
جامعه ایرانی معاصر مورد توجه قرار گیرد و البته 
همچنین،  یافته های ارزشمند علم روز و تجارب 
مثبـت دنیـای معاصـر کـه منافاتـی با گفتمان معرفتی 
توحیـدی ندارنـد، مـورد بـی مهـری، بهتـان و حذف 
بـی دلیـل قـرار نگیرنـد. شـاید دلیـل ایـده پـردازی 
عجیـب جنـاب ایشـان در ایـن فقـره نیـز از همیـن 
جنـس باشـد؛  در رویکـرد اسـالمی، مـالک اصلـی 
فضیلت آدمی، ایمان و تقوای اوست  و تکثر اقوام 
و ملل مختلف در مفهوم امت اسـالمی به وحدت 

مـی رسـند؛  امـا بـه راسـتی بـدون فرهنـگ سـازی 
و ایجـاد بسـترهای تحقـق یـک الگـوی هارمونیـک 
و غیر کاریکاتوری از مفاهیم ارزشـمند اسـالمی،  
میتـوان ارزش هـای منسـوخ شـده را یـک شـبه بـه 
عنوان توصیه و سیاسـت اجرایی ترویج نمود؛ آیا 
در ایـن صـورت، آن ارزش متعالـی بـه عنـوان یـک 
ضـد ارزش و ناهنجـار باعـث از هـم گسـیختگی 
اجتماعـی و اسـتنکاف عمومـی نمـی گـردد؟ بـرای 
فهم موضوع مناقشـه، مختصرا به نقش مقتضیات 
زمـان و مـکان در اجتهـاد پویـا بـرای شـکل گیـری  
تمدن نوین اسـالمی اشـاره می کنم: امام صادقـ  
علیه الّسالم ـ فرمودند: العالم بزمانه ال تهجم علیه 
الّلوابـس؛ »کسـي کـه بـه زمـان خویـش آگاه باشـد، 
لغزش ها و اشـتباهات او را احاطه نخواهد کرد.« ؛ 
شـهید مطهری می نویسـد: »نیازهای بشـر دو گونه 
است: ثابت و متغیر؛ در سیستم قانونگذاری اسالم 
بـرای نیازهـای ثابـت، قانـون ثابـت وضـع شـده و 
برای نیازهای متغیر، قانون متغیر « که همان قوانین 
اجتماعـی اسـالم اسـت، کـه بـه حسـب تحـوالت 
جوامـع و مقتضیـات زمـان، تغییـر مـی کنـد و نقـش 
زمـان و مـکان در اجتهـاد، در ایـن قسـم از احـکام، 
بیشـتر ظهـور پیـدا مـی کنـد. سـاختار قانونگـذاری 
اسالم اقتضا می کند که احکام اجتماعی اسالم در 
اثـر تغییـر موضوعـات آن، تغییـر کنـد؛ زیرا تحوالت 
جوامع به حسـب شـرایط زمانی و مکانی و همین 
طور نیازهای انسان متفاوت است و مسلم است که 
شرایط و تحوالت جوامع در استنباط احکام تأثیر 
دارد. به قول شـهید مطهری، شـرایط و محیط های 
گوناگون در افکار فقیه تأثیر دارد و از این روست 
کـه فتـوای عـرب بـوی عـرب مـی دهـد و فتـوای 
عجـم بـوی عجـم مـی دهـد. پـس نمـی تـوان بدون 
توجه به تحوالت جامعه و اعتبارات و هنجارهای 
عرفی و یا حداقل حرکت فرهنگی تدریجی برای 
اصـالح مـوارد رسـوخ یافتـه مغایـر بـا ارزش هـای 
متعالـی دینـی، اقـدام بـه توصیـه هـای جامعـه گریز 
نمـود. ضمـن اینکـه در اسـالم نیـز ازدواج بـا هـم 
کفـو توصیـه شـده و ازدواج یـک بانـوی مسـلمان 
بـا مـرد متخلـق و مومـن کـه مثـال فقیـر یـا زشـت 
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یادداشت وارده



رو و یـا بیگانـه از آن قـوم و فرهنـگ باشـد، احتیـاج 
بـه تحمـل و  مرتبـه بـاالی ایمانـی دارد، بطـوری کـه 
نمـی توانـد یـک توصیـه همگانی محسـوب گردد. 
جالـب آن ک ایـده مدنظـر ایشـان در هیـچ جـای 

قانون مصوب اشـاره نشـده اسـت.
4.ازدواج بیـن المللـی، یـک تابـو و یـا ناهنجـاری 
مطلق نیست؛ مثاًل کشورهای توسعه یافته به ویژه 
کشـورهای غربـی، بـا توجـه بـه مواجهـه ی طوالنی 
مـدت بـا پدیـده سـالمندی جمعیـت و رشـد منفـی 
جمعیـت و کاهـش نیـروی کار، مجبـور بـه اعمـال 
سیاسـت مهاجرت پذیری از کشـورهای مختلف 
و بـا  آداب و فرهنـگ هـا و حتـی ادیـان و مذاهـب 
متفاوت  شـدند. امروزه در این کشـورها، شـاهد 
ازدواج رسمی زوج هایی با فرهنگ ها و ملیت های 
مختلف هستیم و یا  در کشور خودمان به صورت  
مـوردی و داوطلبانـه، شـاهد ازدواج هـای موفـق و 
باثبـات  فراوانـی  بیـن پسـران و  دختـران ایرانـی 
بـا دختـران و پسـران لبنانـی، عراقـی، افغانـی و ...  
هسـتیم.  فلـذا اگـر ازدواج بیـن المللـی  بـه صـورت 
مـوردی و داوطلبانـه و بـا حفـظ کرامـت و عـزت 
جوانان ایرانی و بر بستر مفاهمه و انطباق فرهنگی 
متقابل صورت پذیرد، با توصیه به ازدواج  از سـر 
اسـتیصال و ناچاری و یا بخاطر سیاسـت رسـمی و 
بسـته هـای تشـویقی متفـاوت خواهـد بـود. ضمن 
اینکـه بـرای تعمیـم چنیـن ایـده هائـی، بایـد پیامـد 
های اجتماعی-فرهنگی و تبعات امنیتی - حقوقی 
آن مـورد بررسـی دقیـق قـرار گیـرد و پیوسـت های 

الزم تهیـه گـردد.
5.هر چند موضوع اصلی این نوشـتار نقد ازدواج 
بین المللی بود اما در موضوع سیاست های جوانی 

جمعیـت نبایـد بـه  مـوارد مهـم زیـر بی توجه بود:
1( بـر اسـاس مباحـث جمعیـت شـناختی، بهتریـن 
حالت نمودار جمعیتی به صورت اسـتوانه ای بوده 
و  فارغ از هر گونه تحدب و تقعر یا بیرون زدگی 
و تـو رفتگـی گروه هـای سـنی جمعیـت  باشـد کـه 
آنـگاه نشـان دهنـده یـک وضعیـت ثبـات در میـزان 
موالیـد، فوتـی هـا، مهاجـرت بـه داخـل و خارج می 
باشـد. این که حجم این اسـتوانه،- که نشـان دهنده 
ظرفیت جمعیتی و تحمل زیسـتی یک کشـور می 
باشـد، مناسـب اسـت که چقدر باشـد، موضوعی 
چند جانبه است و احتیاج به بررسی از جنبه های 
مختلف آن زیست بوم، مانند وضعیت اقلیمی، آب 
و انرژی، کشاورزی و تغذیه  و وجود زیرساخت 
هـای توسـعه پایـدار و همـه جانبـه ازجملـه تـوازن 
بین رشد جمعیت با رشد اقتصادی دارد؛  که پس 
از بررسـی کارشناسـی و مبتنی بر شـواهد هریک 
از ایـن مـوارد، بایـد یـک برآیندگیـری از بردارهـای 

متمایز موارد مذکور گرفته شـود.
2(توصیه های سیاسـتی و بسـته های مداخله ای 
افزایشی و کاهشی جمعیت،  امری مطلق، مقدس 
و تغییر ناپذیر نیسـتند  و باید به صورت انعطاف 
پذیـر در دوره هـای زمانـی مختلـف بـا توجـه بـه 
ظرفیت جمعیتی یک زیسـت بوم و نرخ باروری 
آن جامعـه تعییـن گردنـد؛  امـا نکتـه مهـم که همواره 
در تحلیل هرم جمعیتی بایدمورد توجه قرار گیرد 
این مطلب اسـت که، افزایش شـدید و یا کاهش 
شـدید موالید، هر کشـوری را، در سـنین مختلف 
آن گـروه جمعیتـی نامتـوازن- از جملـه در سـن 
سـالمندی- با  مشـکالت متنوع و فراوانی مواجه 
می کند؛  از این رو حتی سیاسـت های اصالحی 
باید به صورت آهسـته و تدریجی انجام شـود تا 
از شـوک جمعیتـی  بـه صـورت بیـش زایـی یـا کـم 

زایی مفرط پیشـگیری نمود.
3( در یک دوره زمانی که احتیاج به بسته سیاستی 
و مداخله ای منجر به افزایش جمعیت داریم باید 
خـط قرمـز مـا، حفـظ سـالمت همـه جانبـه و کامل  
همـه مـادران، جنیـن هـا، نـوزادان و شـیرخوارگان 

باشد؛ فلذا طبق  پروتکل های علمی بومی سازی 
شـده و در مواقع الزم و شایسـته، تسـهیل دسترسـی 
به لوازم پیشـگیری از بارداری و نیز به غربالگری 
پلکانـی جنیـن، حـق همـه آحـاد جامعـه مـی باشـد 
و نبایـد بـا رویکـرد توهـم توطئـه و بـه صـورت 
احساسـی و غیـر منطقـی بـا ایـن دو موضـوع مهـم 
برخـورد نمـود. البتـه سیاسـت هـای تشـویقی بایـد 
متضمن حفظ و ارتقای سـالمت روانی-اجتماعی 
خانـواده  و نیـز ارتقـای کیفـی جمعیـت هـم باشـد.

4(خارج از بحث فرزندآوری و سیاسـت افزایش 
جمعیـت، توصیـه بنـده بـه عنـوان یـک پژوهشـگر 
حوزه سـالمندی جمعیت به آن دسـته از متولدین 
سـالهای 1358 تا 13۷۰ که مجرد بوده و یا طالق 
گرفته اند و یا ازدواج کرده ولی به صورت اختیاری 
فرزنـد نیاورده انـد، ایـن هسـت کـه هـر چـه زودتـر 
از آخریـن فرصـت هـای ازدواج و بـاروری خـود 
اسـتفاده نماینـد و ازدواج کننـد و فرزنـد بیاورنـد؛ 
زیرسـاخت های سـالمندی کشـور، پاسـخگوی 
پیامدهای سالمندی جمعیت و به ویژه درخصوص 
سالمندان تنها نخواهد بود و هر چقدر اطرافیان یک 
سـالمند بیشـتر باشـند امکان گذران یک سـالمندی 
بهتر افزایش خواهد یافت. اما نکته بسـیار مهم در 
سیاسـت های جمعیتی کشـور توجه به این نکته 
اسـت کـه بـا توجـه بـه تقریبـا عبـور تدریجـی ایـن 
گـروه خانـم هـای بیـش زایـی سـال هـای 1358 تـا 
13۷۰،  از سـن مطلوب باروری و رسـیدن خانم 
هـای گـروه کـم زائـی سـال هـای 13۷4 تـا 1385 به 
سـن باروری، خطر کاهش شـدید موالید از سـال 
14۰4 تـا  1414 )بـا حضیـض سـال 14۰8( وجـود 
دارد؛ کـه مـی توانـد کشـور را بـه یـک چـاه جمعیتی 

و رشـد منفی جمعیت بکشـاند.
5(جمعیـت یـک کشـور وقتـی بـا چالـه جمعیتـی 
مواجـه مـی شـود کـه نـرخ کلـی بـاروری آن بـه 1.5 
یـا کمتـر برسـد حـال اگـر ایـن نـرخ بـه 1.3 یـا کمتر 
برسـد، کشـور با چاه جمعیتی مواجه خواهد شـد 
که به معنای عدم امکان اصالح ساختار جمعیتی و 
اجبار به قبول سیاست مهاجرت پذیری برای تامین 
نیـروی کار در سـال هـای آینـده خواهـد بـود؛ کـه بـا 
توجه به جوان بودن بعضی از کشورهای همسایه 
ایران، از جمله کشـورهای افغانسـتان، پاکسـتان و 
عـراق، در دهـه هـای آینـده، کشـور ایـران بـا تبعات 
امنیتی- فرهنگی-اجتماعی متأثر از اختالفات قومی 

و مذهبـِی ناشـی از ورود اتبـاع بیگانـه بـه ویـژه در 
مناطق مرزی مواجه خواهد شـد.

اجتماعـی،  زیرسـاخت های  آوردن  6(فراهـم 
اقتصادی، رفاهی، بهداشتی، زیستی و فرهنگی الزم 
برای داشـتن جمعیتی بیش از جمعیت موجود در 
کشور ضروری و حیاتی به نظر می رسد. از سوی 
دیگر با توجه به توزیع نامناسب امکانات اجتماعی 
و اقتصادی و به تبع آن توزیع نامناسـب جمعیت 
کشـور چنانچه رشـد جمعیت بدون بسترسـازی 
و زیرسـاخت های اجتماعـی و اقتصـادی افزایـش 
یابـد، افزایـش حجـم و تعـداد جمعیـت در نقـاط 
جـاذب جمعیـت )تهـران و چنـد کالن شـهر دیگـر( 
کشـور تبدیـل بـه گره هـای کـوری خواهـد شـد که 
گشـودن آن ها کاری بس دشـوار و در مواردی غیر 

ممکـن خواهـد بود.
۷(احسـاس ناامنـی روانی-اجتماعـی کـه منجـر بـه 
نارضایتـی از زندگـی و کاهـش سـرمایه اجتماعـی 
می شـود، ریشـه اصلی فقر انگیزشـی برای ازدواج 
است؛ احترام به تمایزات فکری و رفتاری، البته در 
چارچـوب هـای قانونـی و رفـق و مـدارای اسـالمی 
و نیـز تـالش بـرای عدالـت اجتماعـی و رفـع فسـاد 
و تبعیـض و در یـک کالم ایجـاد نظـام حکمرانـی 
خـوب، الزمـه امیـد بـه آینـده و میـل بـه ازدواج 
و فرزنـدآوری و کاهـش تمایـل بـه مهاجـرت از 

وطن اسـت.
8(سیاست های افزایشی جمعیت در دو دهه آینده 
منجـر بـه افزایـش جمعیـت کـودک و نوجوان شـده 
و بـا توجـه بـه افزایـش شـتابناک جمعیـت سـالمند 
در دو دهه آینده، شـاخص بار تکفل جمعیت، دو 
چندان خواهد شـد. به عبارتی فشـار اقتصادی بر 
دوش تعـداد محـدودی از جمعیـت خواهـد افتـاد. 
ایـن جمعیـت می بایسـت از یک سـو بـه جمعیـت 
کـودک و نوجـوان بپـردازد و از سـوی دیگـر در 
پـی تهیـه امکانـات و فراهـم آوردن هزینه هـای 
نگهـداری جمعیـت سـالمند و سـالخورده باشـد؛ 
فلـذا سیاسـتگذاران بایـد پیامدهـای تقـارن همزمان 
افزایش این دو گروه جمعیتی غیرمولد را محاسبه 

و بـرای مواجهـه بـا آن برنامـه ریـزی نماینـد.
9(در پایان، تجربیات  ارزشمند پروفسور موری از 
موسسه بین المللی امدادرسان سالمندی از کشور 
ژاپن که سـال هاسـت سـالمند ترین کشـور جهان 
اسـت را بازگـو و بـدون اینکـه قصـد خودتحقیـری 

داشـته باشـم، تفاوت یک سیاسـتگذاری صحیح و 
تدریجی برای حل مسـئله سـالمندی جمعیت را 

بیـان مـی کنم: 
»همـان طـور کـه مـی دانیـد سـال هاسـت کشـور 
ژاپـن بـا رشـد منفـی جمعیـت و کاهـش نـرخ 
بـاروری مواجـه اسـت؛ در سـال هـای اخیـر در 
مطالعـات آسـیب شناسـی متوجـه شـدیم کـه  
ازدواج و فرزنـد آوری  تاخیـر در  علـت آن، 
بانوان اسـت و ریشـه این تأخیر در تحصیالت 
طوالنـی و اشـتغال بانـوان مـی باشـد. از طـرف 
دیگـر، تحصیـل و اشـتغال بانـوان جـزو ارزش 
هـای ژاپـن نویـن  اسـت از ایـن رو قابـل حـذف 
نیسـت، بنابرایـن راهـکار را بـا تفکـر نقـاد در 
بعضـی از تغییـرات در روال هـا و فرایندهـای 
چرخـه عمـر جسـتجو کردیـم. بسـته جدیـد 
مداخلـه ای مـا بـرای افزایـش جمعیـت ژاپـن 
ایـن اسـت کـه ابتـدا بـه دختـران نوجـوان خـود 
مهـارت هـای ارتباطـی مـی آموزیـم سـپس در 
ابتـدای جوانـی آمـوزش هـای مربـوط به ازدواج 
و تشـکیل خانـواده را یـاد مـی دهیـم و سـپس 
بسـتر و زیرسـاخت هـا را بـرای آمـوزش بانـوان 
جـوان تـا مقطـع تکنسـین و کارشـناس فراهـم 
مـی آوریـم و بیـن رشـته تحصیلـی بـا جایـگاه 
شغلی، ارتباط، تضمین و تناظر برقرار می کنیم؛ 
سپس در حین اشتغال و در دوره باروری زنان، 
امنیـت شـغلی ایشـان بـرای مرخصـی زایمـان و 
شـیردهی را فراهم می آوریم؛ و در پایان دوره 
باروری، تسهیالت و بستر مناسب را برای ادامه 
تحصیـل مـادران در مقاطـع تحصیـالت تکمیلـی 
، متناسـب با تجارب کاری و مسـائل جامعه در 
آن حوزه کاری )الگوی دانشگاه های نسل 3 و 
4( فراهـم آورده ایـم. بـا ایـن تغییـرات مبتنـی بـر 
تفکـر نقـاد، بـدون لطمـه بـه تحصیـل و ازدواج 
بانـوان، شـرایط را بـرای ازدواج و فرزنـدآوری 

ایشـان فراهـم مـی نمائیـم.«
امید است که همه نقش آفرینان حوزه جمعیت 
با خردورزی و همه جانبه نگری و توجه دقیق به 
مولفـه هـای اجتماعـی کـه متضمن همراهی مردم 
بـرای تحقـق سیاسـت هـای جمعیتـی مطلـوب 
و متناسـب با شـرایط کشـور اسـت، در مسـیر 

اعتالی ایران اسـالمی عزیزمان موفق باشـند.
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