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مجله سالمت مهر در این شماره نیز همچون شماره های قبلی، چکیده ای از اخبار و گزارش های حوزه درمان، بهداشت 
و تغذیه را منعکس می سازد، پرونده طرح تحول سالمت، مشکالت بیماران تاالسمی و قاچاق دارو نیز در این شماره 
مورد بررسی قرار می گیرد همچنین عالوه بر آن با توجه به قرار گرفتن هفته جمعیت در این ماه بخش ضمیمه این 

مجله با موضوع جمعیت ارائه خواهد شد. به این امید که منجر به ارتقای سطح آگاهی های سالمت جامعه شود.

http://mehrnews.com


بهداشت از درمان مهمتر است. این موضوع را 
کنند  می  عنوان  سالمت  حوزه  نظران  صاحب 
و معتقدند که هرچقدر در امر ارتقای مسائل 
بهداشت فردی و گروهی، موفق باشیم، توانسته 
ایم از بروز انواع بیماری ها جلوگیری کنیم. همین 
مسئله می تواند هزینه های حوزه سالمت را به 
شدت کاهش دهد. زیرا، در حال حاضر بیشترین 
هزینه های حوزه سالمت، صرف درمان می شود.

بهـــداشت
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بهــداشـــت

تحقیقات پزشکی نشان می دهد؛

زنان بی تحرک در معرض ریسک 
باالی ابتال به سرطان رحم هستند

 

طبــق یــک تحقیــق جدیــد، زنانــی کــه زندگــی بــدون تحرکــی دارنــد بســیار در معــرض 
ابتــا بــه ســرطان گردنــه رحــم قــرار دارنــد.

بــه گــزارش خبرنــگار مهر، بــه گفتــه محققان موسســه ســرطان راســول پــارک نیویــورک، 
تنهــا ۳0 دقیقــه ورزش در هفتــه مــی توانــد بــه شــکل قابــل توجهــی از ریســک ابتــا بــه 

ســرطان گردنــه رحــم بکاهــد.
کریســتین مویســیچ، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »ایــن مطالعــه یک 
پیــام مهــم بــه همــراه دارد: زندگــی کامــا فاقــد تحــرک بــا احتمــال بســیار بــاالی ابتا به 

بیمــاری هــای حــاد و جــدی مرتبط اســت«.
وی در ادامــه مــی افزایــد: »یافتــه هــای مــا نشــان مــی دهــد کــه هــر میــزان ورزش مــی 

توانــد موجــب کاهــش ابتــا بــه ســرطان گردنــه رحــم شــود«.
ــه  ــه رحــم و 5۱۲ زن مشــکوک ب ــه ســرطان گردن ــا ب ــه شــامل ۱۲8 زن مبت ــن مطالع ای
ابتــا بــه ایــن ســرطان بــود، امــا در نهایــت مشــخص شــد کــه مبتــا بــه ایــن بیمــاری 

نیســتند.
از بیــن افــراد تشــخیص داده شــده بــه ســرطان گردنــه رحــم، ۳۱ درصــد از زنــان زندگــی 
فاقــد تحرکــی داشــتند. در ایــن مطالعــه، عــدم فعالیــت فیزیکــی بــه معنــای ورزش کــردن 

کمتــر از چهــار بــار در مــاه تعریــف شــد.
یافتــه هــای تحقیقاتــی نشــان داد زنــان فاقــد تحــرک فیزیکــی ۲.5 برابــر بیــش از زنــان 

پرتحــرک در معــرض ابتــا بــه ســرطان گردنــه رحــم قــرار دارنــد.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی اطفال:

کودکان تهرانی کمبود 
ویتامین D دارند

 

رئیــس انجمــن جراحــان ارتوپــدی اطفــال، از کمبــود ویتامیــن D در کــودکان تهران خبــر داد 
و گفــت: شــایع تریــن بیمــاری اســتخوانی در اطفال، نرمی اســتخوان اســت.

دکتــر تقــی بغــدادی اظهــار کــرد: پوکی اســتخوان بــه کمبــود مــواد معدنــی در اســتخوان ها گفته 
می شــود و اساســا عائــم و اثــرات آن در کودکان در حال رشــد که صفحه رشــد اســتخوانی آن ها باز 
اســت؛ نســبت به افراد بالغ متفاوت اســت و معموال کمبود مواد معدنی در ســنین رشــد موجب نرمی 
اســتخوان می شــود که اثرات آن بیشــتر در نزدیکی صفحات رشــد دیده می شــود. وی با بیان اینکه 
نرمی اســتخوان یا راشیتیسم در ســنین باال پوکی استخوان یا استئوپروز نامیده می شــود، ادامه داد: در 
کــودکان پوکــی اســتخوان وجود نــدارد؛ مگــر در شــرایط خیلی خــاص که تغدیه بســیار نامناســب 

باشــد و مــواد معدنــی، مــواد عالــی و ویتامین هــا غیرمعدنــی در بدن وجود نداشــته باشــد.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن جراحــان ارتوپــدی اطفــال بــا اشــاره بــه پوکــی اســتخوان بــه 
عنــوان بیمــاری پنهــان شــایع در ایــران گفــت: ایــن بیمــاری در افــراد بالــغ و بــه خصــوص در 
بانــوان بیشــتر اســت و ضــرورت دارد؛ خانم هــا بــرای بهتــر شــدن ســاختار اســتخوان تغدیــه 

مناســب و ورزش کافــی داشــته باشــند.
وی افــزود: بــا وجــود برخــی تصــورات غلــط در بانــوان مبنــی بــر کافــی بــودن تغذیه مناســب 
ــد گفــت؛ در صورتــی کــه  ــرای پیشــگیری از پوکــی اســتخوان بای و مصــرف ویتامیــن D ب
فعالیــت فیزیکــی مناســب وجــود نداشــته باشــد؛ ســاختار اســتخوان اشــکال پیــدا می کنــد و 

معموال به بانوان توصیه می شــود که حتما ســاعاتی را در روز برای ورزش اختصاص دهند.
بغــدادی، شــایع تریــن بیمــاری اســتخوانی در اطفــال را نرمــی اســتخوان برشــمرد و گفــت: ایــن 
نرمــی اســتخوان بــه طــور معمــول بــه دلیــل کمبــود ویتامیــن D اســت کــه منابــع مختلفــی از 
جملــه منبــع خوراکــی دارد و در بســیاری از غذا هــا از جملــه در گوشــت،   لبنیــات و مــواد پروتئینــی 
یافــت می شــود، امــا منبــع مهــم ویتامیــن D آفتــاب اســت و بــه همیــن دلیــل در مناطقــی کــه 
هــوای پاکیزه تــری داریــم؛ نرمــی اســتخوان در اطفــال کمتــر مشــاهده می شــود. رئیــس هیئــت 
ــی  ــش نرم ــوا در افزای ــی ه ــاره نقــش آلودگ ــا اش ــال ب ــدی اطف ــان ارتوپ ــن جراح ــره انجم مدی
اســتخوان اطفــال گفــت: در حــال حاضــر در شــهر تهــران تعــداد زیــادی از کــودکان را داریــم که با 
مشــکات اســتخوانی مراجعه می کنند و آزمایشــاتی را انجــام می دهند که در بیشــتر مــوارد نتیجه 
ایــن آزمایشــات کمبــود ویتامیــن D را در آنهــا مشــخص می کنــد و بــه همیــن دلیــل بســیاری از 
پزشــکان اطفــال بــرای بچه هــا از ماه هــای چهــارم و پنجــم بــه بعــد و در دوره هــای شــیرخواری 

مصــرف ایــن ویتامیــن را تجویــز می کننــد.
وی ادامــه داد: آلودگــی هــوا مانــع رســیدن اشــعه های مفیــد آفتــاب و برخــورد مســتقیم آن بــا 
پوســت می شــود و بــه همیــن دلیــل نیــز تحقیقــات نشــان می دهــد؛ در طــول زمســتان آثــار 

کمبــود ویتامین D بیشــتر از تابســتان و بهار اســت.
بغــدادی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــاری دقیــق از نرمــی اســتخوان در اطفــال وجــود نــدارد، گفت: 
ــه آزمایــش  ــی ک ــه 50 درصــد اطفال ــی ک ــا ۷0 اســت، در حال ــن ۳0 ت ــال ویتامی ــزان نرم می

ویتامیــن D می دهنــد؛ زیــر وضعیــت نرمــال هســتند.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت اقدامــات الزم در خصــوص افزایــش کمبــود ویتامیــن D در اطفال 
گفــت: از آنجایــی که کمبود این ویتامین در بــروز بیماری هایی نظیر  ام اس موثر اســت؛ باید این 

مســاله مــورد توجــه جــدی قــرار بگیــرد.

مدیرکل دفتر سالمت وزارت بهداشت خبر داد؛

افزایش تولدها در کشور/ وضعیت 
مرگ و میر نوزدان و کودکان

 
ــک  ــش ی ــدارس وزارت بهداشــت از افزای ــواده و م ــت، خان ــر ســامت جمعی ــرکل دفت مدی
میلیــون و ۱95 هــزار نفــری جمعیــت کشــور در ســال 9۴ و افزایــش ۳۶ هــزار نفــری تولدها 

نســبت بــه ســال 9۳ خبــر داد.
دکتــر محمداســماعیل مطلــق گفــت: تعــداد متولدیــن در ســال 9۴ بــر اســاس آمــار ثبــت 
احــوال یــک میلیــون و 5۷0 هــزار تولــد اعــام شــده اســت. تعــداد طــاق هــا نیــز در ســال 

9۴ نســبت بــه ســال 9۳ ثابــت مانــده اســت.
ــان  ــر داد و بی ــه ۶.5 درصــد خب وی از کــم شــدن شــتاب کاهــش ازدواج هــا از 8 درصــد ب
ــه 9.5 در  ــران ب ــی در ای ــر اســاس اعــام ســازمان بهداشــت جهان ــوزادان ب کــرد: مــرگ ن
ــد زنــده رســیده اســت. مــرگ کــودکان زیــر یــک ســال بــه ۱۳.8 ، مــرگ  هــر ۱000 تول

ــد زنــده رســیده اســت. ــه ۱۳.۶ در هــر هــزار تول کــودکان زیــر 5 ســال ب
مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت، مــرگ مــادران در 

هــر ۱00 هــزار تولــد زنــده را ۱9.5 اعــام کــرد.
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بهــداشـــت

 به گفته محققان، بیماران دارای کلیه های سـنگ سـاز در معرض ریسـک بـاالی بیماری قلبی 
و پوکی اسـتخوان قرار دارند.

یافتـه های تحقیقات پزشـکی نشـان می دهـد در حـدود ۱0 درصد از مـردان و ۷ درصـد از زنان 
مبتـا به سـنگ کلیه می شـوند و افرادی که مدام تشـکیل سـنگ کلیـه را تجربه مـی کنند در 
معرض ریسـک باالی ابتا به سـایر مشـکاتی نظیر فشـار خون باال، بیماری مزمـن کلیوی، و 
بیمـاری قلبـی قرار دارند. پزشـکان بر این باورند افزایش بروز مشـکات قلبی ناشـی از تشـکیل 
مجـدد سـنگ کلیه ممکن اسـت مرتبـط با رسـوبات غیرعـادی کلسـیم در عروق خونی باشـد. 

تشـکیل کلسـیم در عروق قویاً بـا بیماری های قلبـی و مرگ مرتبط اسـت.
محققان در این تحقیق با اسـتفاده از روش سـی تی اسـکن، شـدت رسوبات کلسـیم را در عروق 
خونـی ۱۱۱ شـرکت کننده مورد بررسـی قرار دادنـد. 5۷ تن از ایـن افراد دارای کلیه های سـنگ 

سـاز و بقیه افراد سـالم بودند.
محققـان دریافتنـد کلیه های افـرادی که به طورر مرتب سـنگ می سـازد دارای میزان کلسـیم 
باالتری در آئورت بطنی شـان هسـتند. بیماران مبتا به کلیه سـنگ سـاز در مقایسـه با شـرکت 

کنندگان سـالم، از تراکم اسـتخوانی کمتری نیز برخـوردار بودند.

تحقیقات پزشکی نشان می دهد؛

افزایش ریسک بیماری قلبی و پوکی استخوان در بیماران کلیوی

تحقیق جدید نشان می دهد؛

دویدن با پای برهنه موجب 
تقویت عملکرد مغز می شود

 
یافتــه هــای یــک تحقیــق جدیــد نشــان مــی دهــد دوندگانــی کــه خواســتار تقویــت عملکرد 

مغزشــان هســتند بایــد بــا پــای برهنــه بدوند.
مطالعــه محققــان دانشــگاه نــورث فلوریــدا نشــان مــی دهــد بعــد از دویــدن بــا پــای برهنــه، 
افــراد شــاهد بهبــود در حافظــه کاری یــا توانایــی یــادآوری یــا پــردازش اطاعات هســتند. به 

گفتــه محققــان، دویــدن بــا کفــش دارای چنیــن فواید مشــابهی نیســت.
راس آلووی، سرپرسـت تیـم تحقیق، در این بـاره می گوید: »اگـر ما کفش هایمـان را درآورده 

و بـا پـای برهنه بدویـم، در پایان دویـدن باهوش تر از زمـان شـروع دو خواهیم بود«.
در ایــن مطالعــه، محققــان از ۷۲ شــرکت کننــده خواســتند در یــک فاصلــه معیــن، بــه مــدت 
حــدود ۱۶ دقیقــه بــا پــای برهنــه و ســپس بــا کفــش بدونــد. رده ســنی افــراد داوطلــب ۱8 

تــا ۴۴ ســال بــود.
ــه  ــراد توج ــه، اف ــای برهن ــا پ ــدن ب ــن دوی ــدند در حی ــه ش ــت متوج ــن تس ــان در ای محقق
بیشــتری بــه گام هــای خــود دارنــد تــا از برخــورد بــا اشــیایی کــه ممکن اســت به پاهایشــان 

اســیب برســاند خــودداری کننــد.
قبل و بعد از دویدن، محققان حافظه کاری شرکت کنندگان را آزمایش کردند.

ــش در عملکــرد  ــه، در حــدود ۱۶ درصــد افزای ــای برهن ــا پ ــدن ب ــد از دوی ــد بع ــا دریافتن آنه
ــا کفــش مشــاهده نشــد. ــدن ب ــد از دوی ــر بع ــن تاثی ــراد حاصــل شــد. ای حافظــه کاری اف

ــد و  ــری کردن ــدازه گی ــا را ان ــده ه ــب دون ــان قل ــه ســرعت و ضرب ــن مطالع ــان در ای محقق
ــد. ــری در عملکــرد حافظــه ندارن ــل تاثی ــن دو عام ــه ای ــه شــدند ک متوج

دبیر کنگره شنوایی 
شناسی هشدار داد؛

خطر صدای 
بلند برای 

مادران باردار
 

دبیــر اجرایــی پانزدهمیــن کنگــره شــنوایی شناســی ایــران تاکیــد کــرد: بــرای مادرانــی 
کــه بــاردار هســتند صــدا مــی توانــد بــه سیســتم شــنوایی جنیــن آســیب بزنــد.

دکتــر ســعید مایــری گفــت: یکــی از محورهــای اصلــی کنگــره پانزدهــم بحــث تاثیــر 
صــدا بــر سیســتم شــنوایی انســان اســت و وقتــی صــدا بلندتــر از حــد عــادی باشــد در 

طوالنــی مــدت مــی توانــد بــر سیســتم شــنوایی آســیب بزنــد.
ــتم  ــر روی سیس ــد ب ــی توان ــدا م ــتند ص ــاردار هس ــه ب ــی ک ــرای مادران ــزود: ب وی اف
شــنوایی جنیــن آســیب بزنــد و قبــا تصــور میشــد کــه جنیــن خیلــی متاثــر از صداهــای 
خــارج نیســت امــا در حــال حاضــر و بــر اســاس آخریــن مطالعــات مشــخص شــده کــه 
حتــی مــادری کــه درمواجــه بــا صــدای بلنــد میباشــد هــم سیســتم شــنوایی جنیــن اش 

ممکــن اســت آســیب ببینــد .
دبیــر اجرایــی پانزدهمیــن کنگــره شــنوایی شناســی ایــران اظهــار داشــت: بــه مــادران 
ــی  ــط صنعت ــارداری اگــر در یــک محی ــاه هــای آخــر ب ــه مــی شــود در م ــاردار  توصی ب
کار مــی کننــد الزم اســت ســاعت کمتــری را در مواجــه بــا صــدا قــرار گیرنــد یــا بتواننــد 
نــوع کارشــان را طــوری تغییــر دهنــد کــه در مواجــه بــا صــدای بلنــد نباشــند و پیگیــری 
ایــن موضــوع اهمیــت خیلــی باالیــی دارد و بایــد بدانیــم اگــر کــم شــنوایی اتفــاق افتــد 
عــاوه بــر اینکــه مــی توانــد زندگــی فــرد را متاثــر کنــد و پیرگوشــی زود هنــگام را برای 
فــرد داشــته باشــد، مــی توانــد بســیاری از فرصــت هــای شــغلی مناســب را هــم از فــرد 

بگیــرد و تاثیــر جــدی بــر زندگــی فــرد بگــذارد.  
مایــری افــزود: بــرای افــرادی کــه در محیــط هــای صنعتــی کار مــی کننــد شــدت 
ــا  ــد ی ــدت باش ــن ش ــتر از ای ــر بیش ــد و اگ ــل باش ــی ب ــتر از 85 دس ــد بیش صــدا نبای
بایــد ســاعت کار فــرد کمتــر از 8 ســاعت شــود یــا اینکــه شــدت صــدا را کــم کــرد 
ــد  ــی کنن ــی کار م ــی و نظام ــای صنعت ــط ه ــه در محی ــانی ک ــرای کس ــه ب ــه البت ک
ــه  ــت ک ــوری اس ــراد ط ــن اف ــغل ای ــرا ش ــت زی ــده اس ــع ش ــتانداردها وض ــن اس ای

ــتند. ــدا هس ــرض ص ــا در مع دائم
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محققان می گویند؛

کودکان مبتال به اوتیسم در یادگیری 
کلمات جدید موفقند

 
طبــق یافتــه هــای یــک مطالعــه جدیــد، کــودکان مبتــا بــه اوتیســم کلمــات جدیــد را به شــیوه مشــابه 

بــا ســایر کــودکان مــی آموزنــد، ولــی مــدت زمــان آن کمــی طوالنــی تــر اســت.
محققــان دانشــگاه ایالتــی اوهایــو در ایــن مطالعــه بــه مقایســه ۱5 کــودک مبتــا بــه اوتیســم بــا رده 
ســنی ۱8 مــاه تــا ۷ ســال پرداختنــد و گــروه کنتــرل هــم متشــکل از ۱5 کــودک فاقــد ایــن اختــال 

ــد. رشــدی بودن
مجموعــه تســت هــای انجــام شــده نشــان داد هــر دو گــروه از کــودکان بــه شــدت متکــی بــر تکنیــک 
مشــابه در یادگیــری کلمــات جدیــد هســتند؛ آنهــا نــگاه معلــم را بــه هنــگام نام بــردن اســم اشــیاء دنبال 

مــی کننــد.
ــه دنبــال  ــه اوتیســم ۷5 درصــد مواقــع قــادر ب یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــودکان مبتــا ب
کــردن حرکــت چشــم معلــم بودنــد، در حالیکــه در گــروه کنتــرل ایــن رقــم تنهــا ۷8 درصــد بود.اکثــر 
کــودکان مبتــا بــه اوتیســم در برقــراری ارتبــاط چشــمی با ســایر افراد تحت شــرایط مشــخص مشــکل 

دارنــد، از اینــرو درمانگرهــا ســعی دارنــد آنهــا را بــه داشــتن ارتبــاط چشــمی ترغیــب کننــد.
آلیســون بــن االوادی، عضــو تیــم پژوهــش، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــا دریافتیــم اگــر از نــگاه خیــره 
چشــم بــه شــیوه ای معنــادار و بــا الگــوی ثابــت اســتفاده شــود، کــودکان مبتا بــه اوتیســم خودشــان آن 

نــگاه را دنبــال کــرده و کلمــات جدیــد را خواهنــد آموخــت.«

نتایج تحقیق جدید نشان می دهد؛

دیابت دوره بارداری
 موجب چاقی نوزاد می شود

 
طبــق یــک تحقیــق جدیــد، نــوزادان متولدشــده از مــادران مبتــا بــه دیابــت بــارداری احتمــاال 

در دوران اوایــل زندگــی شــان چــاق تــر هســتند.
یافتــه هــای محققــان دانشــکده امپریال لنــدن نشــان می دهــد نــوزادان متولدشــده از مــادران 
مبتــا به دیابــت بــارداری در مقایســه بــا نــوزادان متولدشــده از مــادران بــدون این اختــال، در 

ســن ۲ ماهگــی دارای ۱۶ درصــد چربــی بدنی بیشــتری هســتند.
بــه گفتــه محققــان، ایــن یافتــه هــا در تناقــض بــا چربــی بدن کــودک بــه هنــگام تولد اســت، 

چراکــه چربــی بدنــی هــر دو گــروه در هنــگام تولــد تقریبا یکســان اســت.
کارن لــوگان، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »ابتــا بــه دیابــت بــارداری 
همچنــان روبــه افزایــش اســت و نــوزادان متولدشــده از ایــن دســته از مــادران بســیار در معرض 
خطــر ابتــا بــه دیابــت در بزرگســالی هســتند. از اینــرو بایــد بدانیــم ایــن نــوع دیابــت چــه نوع 

تاثیراتــی بــر نــوزاد دارد.«
وی در ادامــه توضیــح مــی دهــد: »ایــن مطالعــه جدیــد بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه دیابــت 

مــادر مــی توانــد آغازگــر بــروز تغییراتــی در نــوزاد در مرحلــه اولیــه زندگــی باشــد.«
ــه خاطــر ایجــاد تغییراتــی در  ــروز چاقــی ناشــی از ایــن اختــال ب از نظــر محققــان، علــت ب

ــر در شــیر ســینه ایــن گــروه از مــادران اســت. ــا تغیی متابولیســم در رحــم ی

بــه گفتــه ایــن محققــان، مطالعــات قبلــی نشــان داده انــد کــه دیابــت ممکــن اســت موجــب 
بــروز تغیییراتــی در شــیر ســینه مــادر شــود، از اینــرو ایــن شــیر حــاوی قنــد بیشــتر، چربــی یــا 

میــزان متفــاوت ترکیبــات کنتــرل کننــده اشــتها موســوم بــه هورمــون گرســنگی اســت.
اکثــر 8۶ نــوزاد تحــت مطالعــه کــه ۴۲ تــن از آنهــا از مــادران مبتــا بــه دیابــت بــارداری بدنیــا 
آمــده بودنــد، بــا شــیر مــادر تغذیــه مــی شــدند. محققــان میــزان چربــی بــدن ایــن نــوزادان را 
از طریق اســکن MRI بافاصله بعد از تولد و مجددا در ســن 8 تا ۱8 هفتگــی اندازه گیری کردند.
ــارداری مــی شــوند، از اینــرو محققــان  معمــوال زنــان دارای اضافــه وزن، مبتــا بــه دیابــت ب
توصیــه مــی کننــد زنــان بــا انجــام مدیتیشــن، رژیــم غذایــی و ورزش ایــن شــرایط را تحــت 

کنتــرل داشــته باشــند.

تحقیق جدید نشان می دهد؛

ارتباط وزن پایین نوزاد در
 هنگام تولد و افزایش 
خطر مرگ در نوجوانی

طبــق یافتــه هــای یــک تحقیــق جدیــد، نــوزادان متولدشــده بــا وزن پاییــن 
در مقایســه بــا نــوزادان متولدشــده با وزن عــادی، بیشــتر در معرض ریســک 

مــرگ در دوره نــوزادی تــا نوجوانــی قــرار دارنــد.
ــرخ  ــف انگلســتان ن ــان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه کاردی تیمــی از محقق
ــا وزن پاییــن در بیــن بیــش  رســمی مــرگ و میــر در نــوزادان متولدشــده ب

ــد. ــز را بررســی کردن ــد در انگلســتان و ول ــون تول از ۱۲ میلی
ایــن تیــم تحقیــق در بررســی هــای خــود دریافــت کــه از بیــن ۱۲,۳55,۲5۱ 
مــورد تولــد بیــن ســال هــای ۱99۳ تــا ۲0۱۱، ۷۴,890 )۶۱ درصــد( از مــرگ 
ــداد  ــن تع ــن ای ــت. از بی ــالگی روی داده اس ــد و ۱8 س ــان تول ــن زم ــا بی ه
5۷,۶۲۳ )۷۷ درصــد( مــرگ در اولیــن ســال زندگــی و ۱۷,۲۶۷ )۲۳ درصــد( 

مــرگ بیــن یــک ســالگی تــا ۱8 ســالگی روی داده بــود.
ــن در هــر دو گــروه  ــا وزن پایی ــوزادان متولدشــده ب ــر در ن ــرخ مــرگ و می ن
ــوزادان  ــن ن ــر در بی ــرگ و می ــرخ م ــه ن ــود، بطوریک ــاال ب ــیار ب ــنی بس س
متولدشــده بــا وزن کمتــر از ۲.5 کیلوگــرم در مقایســه بــا نــوزادان متولدشــده 

ــار بیشــتر اســت. ــال ۱۳0 ب ــا وزن نرم ب
ــا ۱8 ســال بســیار مختلــف اســت، کــه  دالیــل مــرگ در گــروه ســنی ۱ ت
از اصلــی تریــن علــل مــرگ و میــر در افــراد متولدشــده بــا وزن پاییــن مــی 
تــوان بــه مشــکات مربــوط بــه سیســتم عصبــی )۲0 درصــد( و سیســتم 
تنفســی )۱۶ درصــد( اشــاره کــرد، امــا انــواع ســرطان هــا و شــرایط بیرونــی 

نظیــر تصادفــات هــم از علــل مهــم دیگــر مــرگ در ایــن گــروه هســتند.
بــه گفتــه محققــان، ایــن مطالعــه بســیار قابــل توجــه اســت چراکــه بــرای 
اولیــن بــار نشــان مــی دهــد وزن پاییــن بــه هنــگام تولــد بــا افزایــش نــرخ 

مــرگ و میــر از زمــان نــوزادی تــا نوجوانــی مرتبــط اســت.
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روانشناسان عنوان می کنند؛

افراد مضطرب از پیاده روی در 
طبیعت خودداری کنند

 
بــه گفتــه روانشناســان افــراد مضطــرب بــا پیــاده روی در محیــط هــای شــهری بــه جــای 

طبیعــت، بیشــتر احســاس آرامــش خواهنــد داشــت.
یافتــه محققــان کالــج پروویدنــس ایالــت رودآیلنــد آمریــکا نشــان مــی دهــد پیــاده روی 
آرام در طبیعــت بعــد از یــک روز کاری دشــوار مــی توانــد بــرای افــراد مســتعد اضطــراب، 

پراســترس و تنــش زا باشــد.
محققــان توصیــه مــی کننــد بهتــر اســت افــراد مضطــرب در محیــط های شــلوغ شــهری 

پیــاده روی کننــد.
ــرای  ــی را ب ــا تکالیف ــدگان خواســتند ت ــدا از شــرکت کنن ــق در ابت ــن تحقی ــان در ای محقق
 A تخلیــه روانــی خــود انجــام دهنــد، بــه عنــوان مثــال جماتــی بــدون اســتفاده از حــروف

ــا N بنویســند. ی
ســپس شــرکت کننــدگان بــه ســواالتی پاســخ مــی دادنــد کــه میــزان روان رنجوربــودن 
آنهــا را آشــکار مــی ســاخت، و نشــان مــی داد کــه آیــا آنهــا نگــران، زودرنــج، یــا تحریــک 
پذیــر هســتند. ســپس تمــام شــرکت کننــدگان مهــارت هــای را انجــام مــی دادند کــه آنها 
را در معــرض کلمــات یــا تصاویــری مرتبــط بــا محیــط طبیعــی یــا شــهری قــرار مــی داد.

ــی هــای  ــی در حفــظ توانای ــراد دارای شــخصیت عصب ــج نشــان داد اف ــب اینکــه نتای جال
شــناختی شــان بعــد از مشــاهده کلمــات مرتبــط بــا محیــط هــای شــلوغ شــهری موفــق 

تــر بودنــد.
در حقیقــت، وقتــی کلماتــی نظیــر خــرس، صخــره و رعدوبــرق برایشــان نمایــش داده مــی 

شــد ایــن افــراد آشــفته و عصبانــی مــی شــدند، یعنــی طبیعــت برایشــان تنــش زا بــود.
امــا یافتــه هــا نشــان داد کلمــات مرتبــط بــا طبیعــت بــرای افــراد آرام کــه طبیعتــا عصبــی 

نیســتند فایــده بیشــتری دارد.

هشدار به مادران باردار؛

مصرف زیاد اسیدفولیک ریسک بروز 
اوتیسم را باال می برد

 

مطالعــه جدیــد محققــان نشــان مــی دهــد مصــرف مقادیــر بــاالی اســید فولیــک توســط مــادر بــاردار 
ریســک ابتــای کــودک بــه اختــال اوتیســم را افزایــش مــی دهــد.

ــادی  ــزان زی ــه می ــود ب ــوزاد خ ــی ن ــزی و نخاع ــامت مغ ــظ س ــرای حف ــوال ب ــاردار معم ــان ب زن
اســیدفولیک در رژیــم غذایــی شــان یــا از طریــق مکمــل هــای ویتامیــن مصرف مــی کنند.

امــا مطالعــه اخیــر محققــان دانشــگاه جانــز هاپکینــز آمریــکا نشــان مــی دهــد وجــود مقادیــر بــاالی 
فوالت )ویتامین B9( و ویتامین B۱۲ در بدن مادر، خطر ابتا نوزاد به اختال اوتیسم را افزایش می دهد.

دنیــل فالیــن، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مصــرف مقــدار مناســب فــوالت خــوب 
اســت، امــا مصرف بیش از انــدازه باالی آن مــی تواند مضر باشــد. در حقیقت مکمل هــا از اهمیت باالیی 
برخوردارند. ما نمی خواهیم افراد از گفته ما اینگونه استنباط کنند که باید مصرف مکمل های ویتامین را در 

صورت بارداری قطع کنند.«
در ایــن مطالعه محققــان دریافتنــد مادرانی کــه دارای میزان بســیار باالی فــوالت در زمان زایمان شــان 

بودند دو برابر بیش از مادران دارای میزان عادی فوالت صاحب کودک مبتا به اوتیســم شدند.
ــتر دارای  ــر بیش ــه براب ــدازه B۱۲ س ــش از ان ــزان بی ــادران دارای می ــد م ــن دریافتن ــان همچنی محقق

کــودک مبتا بــه اوتیســم بودند.
 B۱۲ ریســک داشــتن کودک مبتا به اوتیســم در بین مادرانی که همزمــان دارای میزان باالی فــوالت و

بودنــد به مراتــب بیشــتر و ۱۷ برابر مــادران با میــزان نرمال هــر دو ماده مغــذی بود.
فوالت به شــکل طبیعی در میوه ها و ســبزیجات یافت می شــود، درحالیکه نوع ترکیبی و مصنوعی آن به 
شــکل اســیدفولیک به نان و غات اضافه شــده و همچنین به شــکل مکمل های ویتامین موجود است.
فالیــن در ادامــه مــی افزایــد: »زنانی که مکمــل هــای B۱۲ و فوالت را ســه تا پنــج بــار در هفته مصرف 
مــی کنند کمتــر احتمــال دارد که صاحب فرزنــدان مبتا به اوتیســم شــوند، بخصــوص در مواردیکه این 

ــارداری مصــرف کــرده باشــند.« مکمــل هــا را در ســه ماهــه اول و دوم ب

بهــداشـــت

براساس نتایج پژوهش ها؛

مدیتیشن موجب 
تقویت حافظه می شود

 

یافتــه هــای یــک تحقیــق مطالعاتــی نشــان مــی دهــد انجام 
منظــم تمریــن مدیتیشــن بــرای افــراد مســن کــه در آســتانه 

ابتــا بــه مشــکات حافظــه هســتند موثــر اســت.
در ایــن تحقیــق محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا بــر ۲5 
ــه دارای  ــناختی ک ــف ش ــکات خفی ــن دارای مش ــرد مس ف

ــی  ــد و در برخ ــر بودن ــه و تفک ــه حافظ ــکاتی در زمین مش
مــوارد بــه شــکل دمانــس یــا زوال عقــل پیشــرفت کــرده بود 

ــد. پرداختن
محققــان بــه طــور تصادفــی ایــن افــراد را بــه ۱۲ هفتــه انجام 
مدیتیشــن و ســایر تماریــن یوگا یــا ۱۲ هفتــه تمریــن تقویت 
ــکاری  ــود فراموش ــای بهب ــتراتژی ه ــق اس ــه از طری حافظ

تقســیم کردنــد.
در پایــان آنهــا دریافتنــد هــر دو گــروه عملکــرد کمــی بهتر در 
زمینــه تســت هــای حافظــه کامــی پیــدا کردنــد کــه مربوط 
بــه یــادآوری اســامی یــا فهرســتی از کلمــات بــود. امــا گــروه 
ــه  ــای حافظ ــری در تســت ه ــزرگ ت ــرات ب مدیتیشــن تغیی
دیداری-مکانــی نشــان دادنــد. در ایــن نوع تســت مســیریابی 
ــر  ــه خاط ــعی در ب ــا س ــی ی ــا رانندگ ــاده روی ی ــق پی از طری

آوردن یــک مــکان انجــام شــد.
ــری از  ــم کمت ــن عائ ــروه مدیتیش ــراد گ ــن در اف همچنی

افســردگی و اضطــراب مشــاهده شــد.
دکتــر هلــن الورســکی، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن باره 
مــی گویــد: »فوایــد یــوگا و مدیتیشــن متنــوع اســت. دالیــل 

مختلفــی بــرای مثمرثمر بــودن ایــن تماریــن وجــود دارد.«
وی یکــی از دالیــل آن را تســکین اضطــراب افــراد در مــورد 
ــرات مســتقیم  ــا تاثی ــد. ام ــی کن ــوان م مشــکات شــان عن

ــر توانایــی و قابلیــت مغــز دارد. تــری هــم ب
ــژه MRI فعالیــت  ــا انجــام اســکن هــای وی ــم تحقیــق ب تی
مغــزی شــرکت کننــدگان را بررســی کردنــد. در هــر دو گــروه 
تغییراتــی در اتصــال شــبکه هــای مشــخص مغــزی دخیل در 

حافظــه مشــاهده شــد.
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محققان می گویند؛

بدخوابی از عالئم پنهان 
بیماری آسم است

در حالــی کــه اکثــر مــردم خــس خــس ســینه را عامــت بیمــاری آســم مــی داننــد، 
ــداوم هــم  ــا ســرفه م ــی ی ــان نشــان مــی دهــد بدخواب ــد محقق ــه جدی ــا مطالع ام

ممکــن اســت از عائــم بیمــاری مجــرای تنفســی باشــد.
بــه گفتــه محققان مرکــز ســامت دنــور در کلــرادو، بســیاری از افــراد مبتا به آســم 
هســتند، امــا از ایــن موضــوع بــی خبرنــد. بســیاری از افــراد بزرگســال دارای عائــم 

قدیمــی آســم نیســتند یــا دارای تمامــی ایــن عائم نیســتند.
ــرد در رده  ــور، از بیــش از ۱000 ف ــا همــکاری بیمارســتانی در دن ــق ب ــن تحقی در ای

ــاال در مــورد عائــم آســم ســئوال شــد. ــه ب ســنی ۱8 ســال ب
طبــق این نظرســنجی مشــخص شــد کــه بســیاری از افــراد از عائــم متداول آســم 

نظیــر تنگــی نفــس )89 درصــد( و خــس خــس ســینه )85 درصــد( باخبــر بودند.
امــا در مــورد اکثــر عائــم غیرعــادی و غیرمعمــول، تعــداد کمــی از افــراد از رابطــه 
ــع هســتند. تنهــا ۶5 درصــد  ــی مطل ــن مشــکات و بیمــاری آســم احتمال ــن ای بی
افــراد مــی دانســتند کــه ســرفه مــداوم مــی توانــد از عائــم آســم باشــد. و در حــدود 
نیمــی از آنهــا مــی دانســتند کــه درد قفســه ســینه و مشــکل در خــواب هــم مــی 

توانــد از عائــم بیمــاری آســم باشــد.

 
ــد نشــان مــی دهــد ریســک ســرطان کشــنده پروســتات در مــردان بســیار تحــت  مطالعــات جدی

تاثیــر جهــش هــای ژنــی مرتبــط بــا ســرطان ســینه و تخمــدان در زنــان اســت.
یافتــه هــای ســه تحقیــق همزمــان محققــان دانشــگاه ایالتــی نیویــورک نشــان مــی دهــد مردانــی 
کــه در خانــواده شــان دارای ســابقه ســرطان ســینه هســتند بســیار در معــرض ابتــا بــه ســرطان 
پروســتات در آینــده قــرار دارنــد، بخصــوص اگــر ایــن ســرطان هــا مرتبــط بــا جهــش در ژن هــای 

ســرطان ســینه موســوم بــه BRCA۱ یــا BRCA۲ باشــد.
در یکــی از ایــن مطالعــات مشــخص شــد مردانــی کــه بــه تازگــی مبتــا بــه ســرطان پروســتات 
تشــخیص داده شدند در صورتیکه حامل جهش ژنی BRCA۲ باشند چهار برابر افراد عادی در معرض 

ابتا به ســرطان پیشــرفته قرار دارند.
طبق اعام موسســه ملی ســرطان آمریکا، ســرطان ســینه به طــور حتم با جهش ژنــی در BRCA۱ و 
BRCA۲ مرتبــط اســت. بالــغ بر دو ســوم زنان حامــل جهــش BRCA۱ و در حــدود ۴5 درصد زنان 

حامــل جهــش ژنــی BRCA۲ تــا ســن ۷0 ســالگی مبتــا بــه ســرطان ســینه خواهند شــد.
بــه گفتــه محققــان، جهــش هــای BRCA بــر ســایر انــواع ســرطان هــا هــم تاثیــر مــی گــذارد، 
چراکــه معمــوال این ژن هــا پروتئین های تولیــد می کنند که موجب ترمیم DNA آســیب دیده شــده 

کــه در هــر صــورت منجــر بــه بــروز ســرطان مــی شــود.
مطالعــات قبلــی نشــان داده بودنــد کــه جهــش هــای BRCA حــدود 5 درصــد از ســرطان هــای 
پروســتات را شــامل مــی شــوند، حــال آنکــه ایــن ســه مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهنــد ریســک 

ســرطان پروســتات ناشــی از جهــش هــای BRCA بــه شــدت بــاال اســت.

تحقیقات پزشکی نشان می دهد؛

نقش سابقه خانوادگی 
سرطان سینه در بروز 

سرطان پروستات

طبــق یــک تحقیــق جدیــد، اگــر نــوزادان در زمــان 
خــواب قنــداق شــوند احتمــال مــرگ ناشــی از 
ــتر  ــوزاد( بیش ــی ن ــرگ ناگهان ــندروم م SIDS )س

ــود. ــی ش م
ــگاه  ــکی دانش ــکده پزش ــان دانش ــه محقق ــه گفت ب
ویرجینیــا، قنــداق کــردن بــه شــیوه هــای مختلفــی 
تعریــف می شــود امــا معمــوال بــه حالتی اطــاق می 
شــود که کودک در داخل پارچه یا پتویی بســته بندی 
ــتهایش  ــرون و دس ــرش بی ــه س ــود بطوریک ــی ش م
ــه  ــود دارد ک ــن تصــور وج ــداق اســت. ای داخــل قن
قنــداق کــردن موجــب آرام شــدن بچــه شــده و بــه 

ــد. خــواب وی کمــک مــی کن
امــا یافتــه هــای جدیــد ایــن محققان نشــان مــی دهد 

کــه قنــداق کــردن مــی توانــد کار خطرناکی باشــد.
دکتــر راشــل مــون، سرپرســت تیــم تحقیــق، در این 
بــاره مــی گویــد: »نوزادانــی کــه قنــداق مــی شــوند 

ــرگ  ــر م ــرض خط ــتر در مع ــد بیش ــا ۶0 درص 50 ت
ــرار دارند.« ناشــی از SIDS ق

ــه  ــار مطالع ــج چه ــه نتای ــن مطالع ــق در ای ــم تحقی تی
قبلــی منتشرشــده را بررســی کردنــد. مطالعــات مربوط 
بــه دو دهــه و شــامل مناطقــی از انگلســتان، تاســمانی 

در اســترالیا و شــهر شــیکاگو در آمریــکا بــود.
ــی از  ــرگ ناش ــر م ــان، خط ــن محقق ــه ای ــه گفت ب
ــر  ــداق ب ــه قن ــی ک ــی در کودکان ــردن حت ــداق ک قن
ــب  ــه مرات ــود ب ــی ش ــته م ــان بس ــکم ش روی ش
بیشــتر اســت. ایــن کــودکان در مقایســه بــا 
ــدود ۱۳  ــوند در ح ــی ش ــداق نم ــه قن ــی ک کودکان
ــی از  ــرگ ناش ــک م ــرض ریس ــتر در مع ــر بیش براب

ــد. ــرار دارن SIDS ق
بــه گفتــه مــون، ایــن ریســک بــا رســیدن کــودک بــه 
ــن  ــه در ای ــد چراک ــی یاب ــش م ســن ۶ ماهگــی افزای
زمــان کــودک قــادر بــه غلــت خــوردن خواهــد بــود.

محققان می گویند؛

قنداق کردن ریسک مرگ نوزاد را افزایش می دهد
 

بهــداشـــت
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بیــش از ۱0 درصــد بزرگســاالن بــاالی 50 ســال، پوکــی 
اســتخوان را تجربــه مــی کننــد امــا بــا روش هایــی ســاده مــی 

ــرد.  ــری ک ــاری جلوگی ــن بیم ــروز ای ــوان از ب ت
ــوده اســتخوانی کاهــش مــی  در طــول دهــه ســوم زندگــی، ت
ــا کاهــش شــتاب ســطح  ــا شــروع دوران یائســگی، ب ــد و ب یاب
اســتروژن، تراکــم اســتخوان هــا کمتــر شــده و فــرد در معــرض 
ــه  ــز البت ــردان مســن نی ــرد. م ــرار مــی گی پوکــی اســتخوان ق
مــی تواننــد ایــن بیمــاری را تجربــه کننــد و آنهــم بعد از ســنین 
۶5 تــا ۷0 ســالگی. گذشــته از ســن، عوامــل خطــری از قبیــل 
داشــتن ســابقه خانوادگــی ایــن بیمــاری، الغــری بیــش از حــد، 
ــر  ــی غی ــی فیزیک ــکل و زندگ ــیدن ال ــیگار، نوش ــتعمال س اس
ــی  ــرار م ــتخوان ق ــی اس ــر پوک ــرض خط ــرد را در مع ــال ف فع

ــد. ده
ــی اســتخوان معجــزه  ــات و کلســیم در پیشــگیری از پوک لبنی

ــد نمــی کن
ــد  ــی  توان ــم نم ــات ه ــتفاده از لبنی ــد اس ــات جدی ــق مطالع طب
ــور  ــاف تص ــذارد و برخ ــر بگ ــتخوان تاثی ــی  اس ــد پوک در رون
ــزان  ــن می ــال و مس ــراد میانس ــط اف ــات توس ــرف لبنی مص
ــد. از  ــش نمی ده ــا را کاه ــتگی  ه ــتخوان و شکس ــی اس پوک

ــد نشــان داده اســت کــه  ــات جدی طــرف دیگــر برخــی مطالع
ــتفاده در دوران  ــا اس ــد ب ــم نمی توان ــیم ه ــای کلس ــل  ه مکم
ــذارد.  ــر بگ ــتخوان ها تاثی ــظ اس ــد حف ــالخوردگی روی رون س
ــال  ــا 50س ــن ۲0 ت ــان بی ــران و زن ــه دخت ــه هم ــر، ب ــش ت پی
ــد  ــه هــزار میلــی  گــرم کلســیم بخورن توصیــه مــی  شــد روزان
ــه  ــد روزان ــی  ش ــه م ــم توصی ــال ه ــاالی 50س ــان ب ــه زن و ب
ــق  ــا طب ــد. ام ــرف کنن ــیم مص ــرم کلس ــزار و ۲00 میلی گ ه
تحقیقــات جدیــد، بهتــر اســت ایــن میــزان را بــه 500 تــا 800 
میلــی  گــرم کاهــش دهیــد و ســعی کنیــد ایــن میــزان کلســیم 
را از مــواد غذایــی به خصــوص لبنیــات دریافــت کنیــد. بیشــتر از 
ایــن میــزان کلســیم مــی  توانــد باعــث بــروز اختــاالت جــذب 
ــتر از 800  ــرف بیش ــود. مص ــت ش ــوارش، یبوس ــتگاه  گ در دس
میلی گــرم کلســیم در روز هیــچ تاثیــری روی حفــظ اســتخوان  
هــا نخواهــد داشــت و در عــوض باعــث افزایــش احتمــال بــروز 

ــی خواهــد شــد. ــی عروق مشــکات قلب
خبـر خـوب این اسـت که بـرای حفـظ اسـتخوان  هایتـان هیچ 
 وقـت دیـر نیسـت. فقـط بـا انجـام تغییـرات کوچـک در شـیوه 

زندگی تـان مـی  توانیـد اسـتخوان  هایتـان را حفـظ کنیـد.
ســه راهــکار طبیعــی بــرای کاهش خطــر ابتا بــه ایــن بیماری 

اســتخوانی پیشــنهاد شــده اســت کــه البتــه عــاوه بــر دریافت 
کافــی کلســیم و ویتامیــن دی، بایــد بــه آنهــا توجــه ویژه شــود.

ــل وزن  ــات تحم ــل وزن: تمرین ــای تحم ــرکت در ورزش ه ش
ــت اســتخوان  ــه تقوی ــت عضــات، منجــر ب ــات تقوی و تمرین
ــه ســن  ــه تاخیــر انداختــن پوکــی اســتخوان وابســته ب هــا و ب
مــی شــود. برخــی از ورزش هــای تحمــل وزن عبارتنــد از پیاده 
ــاال رفتــن  ــا طنــاب، اســکی، ب روی، آهســته دویــدن، پــرش ب

ــه. از پل
تمرینــات تقویــت عضــات در ایــن میــان نیــاز بــه بکارگیــری 
ــوگا  ــه ی ــما ب ــر ش ــه اگ ــتیک و ... دارد. البت ــد آالس ــه، بان وزن
ــه  ــام ۱۲ دقیق ــه انج ــه روزان ــد ک ــن را بدانی ــد، ای ــه داری عاق
یــوگا باعــث افزایــش تراکــم اســتخوان هــای ســتون فقــرات، 

ــود. ــی ش ــن م ــتخوان باس ــاال اس ــتخوان ران و احتم اس
اگــر شــما در حــال حاضــر ابتــا بــه پوکــی اســتخوان را تجربه 
ــری  ــن دیگ ــاری مزم ــر بیم ــه ه ــا ب ــا مبت ــد و ی ــی کنی م
هســتید، بــرای انجــام ورزش هایــی ماننــد تردمیــل یا پــرش با 
طنــاب بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد. همچنیــن شــما بایــد 
در بلنــد کــردن اجســام ســنگین، و فعالیــت هــای ورزشــی کــه 
نیــاز بــه خــم شــدن یــا پیچــش دارنــد، احتیــاط کنیــد و نظــر 

پزشــک تــان را جویــا شــوید.
ــیاری  ــبزیجات: بس ــا و س ــوه ه ــا، می ــک ه ــرف پروبیوتی مص
ــیم،  ــم، پتاس ــاوی کلســیم، منیزی ــبزیجات ح ــا و س ــوه ه از می
ــی  ــرف آنت ــت. مص ــن اس ــن ث و پروتئی ــن کا، ویتامی ویتامی
ــیداتیو را  ــترس اکس ــاب و اس ــد الته ــز فراین ــا نی ــیدان ه اکس
ــا و  ــوه ه ــرف می ــا مص ــد. ضمن ــی دهن ــش م ــدن کاه در ب
ســبزیجات بــا افزایــش تراکــم اســتخوان مرتبــط اســت. یــک 
ــای  ــه از غذاه ــی ک ــت زنان ــی از آن اس ــوئدی حاک ــه س مطالع
گیاهــی دوری مــی کننــد، 88 درصــد بیشــتر در معــرض خطــر 
ــد  ــرار دارن ــی ق ــا دیگران شکســتگی هــای لگــن در مقایســه ب

ــد. ــی خورن ــبزیجات م ــوه و س ــده می ــه 5 وع ــه روزان ک
مصــرف غذاهــای تخمیــر شــده از قبیــل کفیــر، کلــم تــرش، 
ــن  ــا دارد. ای ــتخوان ه ــی روی اس ــر مثبت ــز تاثی ــی، نی کیمچ
محصــوالت غذایــی حــاوی پروبیوتیــک هــا هســتند کــه باعث 
تقویــت و رشــد باکتــری هــای خــوب روده شــده و در نهایــت 
ــد. ــه همــراه دارن ــی اســتخوان را ب افزایــش تراکــم مــواد معدن

دریافــت خــواب کافــی: یــک مطالعــه کــه نتایــج آن در ســال 
ــر  ــکا منتش ــالمندان آمری ــب س ــن ط ــه انجم ۲0۱5 و در مجل
شــد، نشــان داد مــردان و زنــان بــاالی 50 ســال کــه کمتــر از ۶ 
ســاعت عــادت بــه خــواب شــبانه روز دارنــد، بیشــتر در معــرض 
پوکــی اســتخوان قــرار مــی گیرنــد. اغلــب بزرگســاالن نیــاز به 

خــواب بیــن ۷ تــا 8 ســاعت در روز دارنــد.

۳ راه طبیعی برای پیشگیری از پوکی استخوان

ــداردهنده  ــت هش ــج عام ــی از پن ــکان، آگاه ــه پزش ــه گفت ب
جــدی و ناگهانــی ســکته مغــزی مــی توانــد بــه نجــات جــان 
و کاهــش شــمار افــراد بــا ناتوانــی هــای جســمی کمــک کنــد. 
طبــق اعــام انجمــن ســکته آمریــکا، افــراد بعــد از آگاهــی از 
هــر یــک از 5 عامــت شــدید و ناگهانــی زیــر فــورا بــه مراکــز 

درمانــی و پزشــک مراجعــه کننــد:
ــا  ــا پ ــت ی ــورت، دس ــف در ص ــا ضع ــی ی ــاس کرخت ـ احس
ــود.( ــامل ش ــدن را ش ــرف ب ــک ط ــه ی ــوص زمانیک )بخص

ـ گیجی ناگهانی یا مشکل در حرف زدن یا فهم گفتگوها.
ـ مشکات ناگهانی دیداری در یک چشم یا هر دو چشم.

ـ دشــواری ناگهانــی در راه رفتــن یــا ســرگیجه، از بیــن رفتــن 

حالــت تعــادل یــا مشــکل در هماهنگــی اعضــای بــدن.
ـ سردرد شدید بدون هیچ علت مشخص.

سـکته یکی از علل اصلـی ناتوانی در بزرگسـالی اسـت. به گفته 
پزشـکان، افـراد سـکته کـرده نیـاز بـه توجـه درمانی فـوری به 
منظـور بهبود تاثیـر درمـان و کاهش ریسـک مرگ یـا عوارض 
جانبی بلندمدت شـان دارنـد. به گفته متخصصان، اگـر فرد دچار 
سـکته ایسـکمیک ،که در آن عـروق مغز مسـدود می شـود، در 
مدت سـه سـاعت تحت درمـان قرار گیـرد، عـوارض جانبی این 

سـکته به شـکل قابل توجهـی کاهش مـی یابد.
طبــق گــزارش انجمــن ســکته آمریــکا، زنــان بیــش از مــردان 
دچــار ســکته مغــزی مــی شــوند. همچنیــن افــراد سیاهپوســت 

ــد.  ــرار دارن ــرض خطــر ســکته ق ــش از سفیدپوســتان در مع بی
افــراد دارای ســابقه ســکته در خانــواده هــم بســیار در معــرض 

ایــن ریســک قــرار دارنــد.
امــا بــه گفتــه متخصصــان، افــراد مــی تواننــد بــا شــیوه هــای 

زیــر ریســک ســکته را کاهــش دهنــد:
ـ ورزش منظم

ـ حفظ وزن نرمال
ـ پیروی از رژیم غذایی سالم
ـ حفظ سطح سالم کلسترول

ـ چک کردن منظم فشار خون
ـ  سیگار نکشیدن.

پزشکان توصیه می کنند؛

۵  عالمت هشدار دهنده سکته مغزی را جدی بگیرید

بهــداشـــت
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معــاون بهداشــتی وزارت بهداشــت، بــا اعــام 
اینکــه ۶ راه کاهــش مصــرف دخانیــات وجــود 
دارد، تاکیــد کــرد: اولیــن راه، افزایــش قیمــت 

ســیگار اســت. 
دکتــر علــی اکبــر ســیاری در مراســم اختتامیه 
ــات،  ــدون دخانی ــی ب ــنواره زندگ ــن جش اولی
ــد ســیگار در دســت  ــک هنرمن ــر ی ــت: اگ گف
ــی  ــل م ــروج عم ــک م ــوان ی ــه عن ــرد ب بگی
کنــد و اســتعمال دخانیــات را تبلیــغ مــی کنــد.
ــر و  ــی هن ــگاه متعال ــه جای ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــت: هنرمن ــردم گف ــر م ــذاری آن ب تاثیرگ
ــود  ــر خ ــا هن ــردی، ب ــار ف ــر رفت ــاوه ب ع
ــا پیشــگیری از  ــج ی ــر تروی ــد ب ــی توان ــز م نی
ــذارد. ــر بگ ــات اث ــرف دخانی ــترش مص گس
ســیاری همچنیــن بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه 
مصــرف ســیگار ۲0 تــا ۳0 ســال از عمــر 
ــچ  ــرد: هی ــان ک ــد خاطرنش ــی کاه ــان م انس
ســم دیگــری در دنیــا وجــود نــدارد کــه بــرای 
آن تبلیــغ شــود، هزینــه کنیــم و آن را بخریــم 

ــم. ــا ۳0 ســال از عمــر خــود کــم کنی ت
وی گفـت: آمار نشـان مـی دهد کـه 90 درصد 
سـرطان هـای سـینه در اثـر مصـرف دخانیات 
ایجاد شـده انـد و همچنیـن خطـرات حمات 
قلبـی و مغـزی در ایـن افراد ۲ تـا ۴ برابـر افراد 
عـادی اسـت؛ در حالـی کـه همـه تـاش می 
کنند تا بیشـتر و سـالم تر زندگـی کنند چگونه 
اسـت کـه سـاالنه ۱0 هـزار میلیـارد تومـان 
هزینه برای سـیگار صـرف می کنند تـا از عمر 

خـود کـم کنند.
ــدد  ــف و متع ــات مختل ــل تبلیغ ــیاری، دلی س
بــرای  آن  ســودآوری  را  ســیگار  دربــاره 
ــک  ــد: ی ــادآور ش ــت و ی ــدگان دانس تولیدکنن
پاکــت ســیگار خارجــی بــا قیمــت ۷00 تومان 
ــه  ــان ب ــزار توم ــود و ۴ ه ــی ش ــور م وارد کش

فــروش مــی رســد؛ همیــن طــور تولیــد یــک 
بســته ســیگار ایرانــی ۴00 تومــان هزینــه دارد 
و ۲ هــزار تومــان بــه فــروش مــی رســد؛ چــه 
کاالیــی از ایــن بیشــتر ســود مــی آورد!؟ و چــه 

ــد!؟ ــی برن ــود آن را م ــانی س کس
کاهـش  هـای  راه  مـورد  در  همچنیـن  وی 
مصـرف سـیگار گفـت: ۶ راه کاهـش مصـرف 
دخانیـات وجـود دارد کـه اولیـن آنهـا افزایـش 
قیمت اسـت. طبـق برآوردها اگر قیمت سـیگار 
۱0درصـد افزایش پیـدا کند، مصـرف دخانیات 
بیـن نوجوانـان و فقـرا ۴ تـا ۱0 درصـد کاهش 
مـی یابـد البته گروهی در کشـور ما مـی گویند 

کـه بـا افزایش قیمـت سـیگار، قاچـاق آن زیاد 
می شـود کـه این نادرسـت اسـت.

ســیاری دربــاره راه دوم کاهــش مصــرف 
ــدی آگاه  ــه بع ــرد: گزین ــوان ک ــات عن دخانی
ــه  ــردم از مضــرات ســیگار اســت ک کــردن م
ــان بســیار  ایــن روش بــه خصــوص در نوجوان

ــود. ــد ب ــر خواه موث
معــاون بهداشــتی وزارت بهداشــت راه بعــدی 
کاهــش مصــرف دخانیــات را ممنوعیــت 
مصــرف آن در مــکان هــای عمومــی عنــوان 
کــرد و افــزود: چــون دود دســت دوم دخانیــات 
ــان  ــده زی ــرد مصــرف کنن ــان ف ــرای اطرافی ب

دارد، ایــن تصمیــم هــم مــی توانــد در کاهــش 
ــد. ــر باش ــرات آن موث مض

ــش  ــر کاه ــت: راه دیگ ــه گف ــیاری در ادام س
مصــرف کننــدگان دخانیــات راه انــدازی مکان 
ــه  ــت ک ــاد آنهاس ــرک اعتی ــرای ت ــی ب های
خوشــبختانه مــا در سیســتم شــبکه بهداشــت 
کشــور خــود ایــن محیــط هــا را فراهــم کــرده 

ــد. ــد ان کار را انجــام بدهن ــم کــه بتوانن ای
وی گفــت: پنجمیــن اســتراتژی ممنــوع 
کــردن تبلیــغ و ترویــج مصــرف ســیگار اســت 
و اســتراتژی آخــر تحقیــق دربــاره تحقــق این 

ــت. راهکارهاس
ســیاری گفــت: وزارت بهداشــت بــا تمــام توان 
تــاش مــی کنــد تــا مصــرف را در کشــور کم 
کنــد ولــی ســودجویان ایــن عرصــه نیــز مــی 
کوشــند تــا بــازار عرضــه و تقاضــا را همچنــان 
ــک کاالی  ــل ی ــد و آن را مث ــگاه دارن ــرم ن گ
ــا  ــروه ب ــن گ ــد. ای ــی دهن ــوه م ــروری جل ض
ــات  ــاالنه دخانی ــرف س ــوه دادن مص ــاال جل ب
ــه  ــا کارخان ــد ت ــی کنن ــاش م ــور ت در کش
هــای تولیــد کننــده را بیشــتر و بیشــتر کننــد 
و از طــرف دیگــر مــی کوشــند بــا بــاال نشــان 
دادن آمــار قاچــاق توجیهــی بــرای تولیــد 

ــد. ــه کنن بیشــتر دخانیــات ارای
معــاون وزیــر بهداشــت، راهــکار دیگــر 
ســوداگران مــرگ را بــرای ادامــه ایــن صنعت، 
ایجــاد اشــتغال بــرای کارگــران شــاغل در آن 
ــاغان  ــوان ش ــی ت ــت: م ــرد و گف ــوان ک عن
ــد  ــن مفی ــت را در مشــاغل جایگزی ــن صنع ای

ــرد. ــه کار ک ــوت ب دع
ــی  ــنواره زندگ ــزاری جش ــان از برگ وی در پای
بــدون دخانیــات تشــکر کــرد و ایــن جشــنواره 
ــردم و کاهــش  ــازی م ــرای آگاه س ــی ب را راه

ــات دانســت. مصــرف دخانی

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه سیگار 
در ایران/۶ راه کاهش مصرف سیگار

ــد  ــی توان ــان اینکــه مســائل اجتماعــی م ــا بی ــور ســامت روان ب ــر بهداشــت در ام مشــاور وزی
زمینــه ســاز بــروز مســائل روانــی شــود، بــر لــزوم ایجــاد فضایــی همــراه بــا امیــدواری و نشــاط به 

منظــور کاهــش میــزان خودکشــی تاکیــد کــرد. 
ــای  ــر در رفتاره ــات پرخط ــگیری از اقدام ــی پیش ــه بررس ــاال در جلس ــی نورب ــد عل ــر احم دکت
اجتماعــی کــه صبــح یکشــنبه بــا حضــور وزیــر بهداشــت برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه عوامــل 
ــا 95 درصــد علــت خودکشــی، مشــکات  خودکشــی در همــه جوامــع وجــود دارد، گفــت: 90 ت

ــه افســردگی اســت. ــوط ب ــل مرب ــی بیشــترین عام ــل روان ــی اســت و در عوام روان
وی، اختــاالت شــخصیتی، اســکیزوفرنی و ســوء مصــرف مــواد را از دیگــر عوامــل خودکشــی 
بیــان کــرد و افــزود: یکــی از عوامــل مهــم دیگــر اقــدام بــه خودکشــی احســاس درماندگــی و نــا 

امیــدی در فــرد اســت.
ــار  ــه در ســطح کشــور دچ ــراد جامع ــال حاضــر ۲۳.۴۴ درصــد اف ــه در ح ــان اینک ــا بی ــاال ب نورب
ــه  ــدام ب ــرض اق ــال بیشــتر در مع ــا ۲۴ س ــروه ســنی ۱5 ت ــزود: گ ــی هســتند، اف نشــانگان روان
خودکشــی هســتند و حتــی افــراد بــاالی ۶5 ســال هــم در برخــی مــوارد بــه دلیــل تنهایــی اقــدام 

بــه خودکشــی مــی کننــد.
ــه روانپزشــک و روانشــناس تاکیــد کــرد و  ــی ب ــا اختــاالت روان ــزوم مراجعــه بیمــار ب ــر ل وی ب
افــزود: در حــال حاضــر بــرای ســایر بیمــاری هــا ارجــاع بــه پزشــک امــری عــادی اســت امــا در 
ارتبــاط بــا بیمارانــی بــا اختــاالت روانــی ارجــاع بــه پزشــک مربوطــه همــراه بــا انــگ اســت که 
همیــن مســئله باعــث مــی شــود تــا فــرد بیمــار از مراجعــه بــه پزشــک ممانعــت کنــد و در نهایت 

بــه خودکشــی منجــر شــود.
مشــاور وزیــر بهداشــت در امــور ســامت روان بــا بیــان ایــن کــه مســائل اجتماعــی مــی توانــد 
زمینــه ســاز بــروز مســائل روانــی در افــراد شــود بــر لــزوم ایجــاد فضایــی اجتماعــی همــراه بــا 

امیــدواری، نشــاط و تنــوع پذیــری بــه منظــور کاهــش میــزان خودکشــی تاکیــد کــرد.

مشاور وزیر بهداشت:

۲۳ درصد ایرانی ها دچار نشانگان روانی هستند

بهــداشـــت
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محققان ادعا می کنند؛

استشمام عطر رزماری موجب 
بهبود حافظه سالمندان می شود

طبــق ادعــای یــک مطالعــه جدیــد، استشــمام رایحــه روغــن رزمــاری مــی توانــد بــه 
بهبــود قــدرت مغــز افــراد مســن کمــک کنــد. 

طبــق یافتــه محققــان دانشــگاه نــورث آمبریــا انگلســتان، عطــر رزمــاری موجــب بهبود 
قــدرت حافظــه و توانایــی یــادآوری خاطــرات افــراد مســن مــی شــود.

محققــان در ایــن آزمایــش، عطــر روغــن رزمــاری و اســطوخودوس را از طریــق چکاندن 
۴ قطــره از ایــن عطرهــا بــر روی دســتگاه پخــش کننــده بــوی عطــر و روشــن کــردن 
دســتگاه بــه مــدت 5 دقیقــه قبــل از ورود شــرکت کننــدگان بــه اتــاق هــای آزمایــش در 

ایــن اتــاق هــا پخــش کردنــد.
ــور  ــه حض ــن مطالع ــال در ای ــاالی ۶5 س ــده ب ــرکت کنن ــرد ش ــوع ۱50 ف در مجم
داشــتند و هــر یــک بــه طــور تصادفــی بــه یکــی از اتــاق هــای دارای عطــر رزمــاری، 

ــدند. ــاص داده ش ــری اختص ــه عط ــدون هرگون ــاق ب ــا ات ــطوخودوس ی اس
ــی  ــرای ارزیاب ــده ب ــی ش ــای طراح ــت ه ــرض تس ــاق در مع ــار در ات ــراد یکب ــن اف ای
عملکــرد حافظــه مربــوط بــه آینــده شــان قــرار گرفتنــد. از آنهــا خواســته شــد پیامــی 
ــان  ــد و در زم ــر بیاورن ــه خاط ــود ب ــیده ب ــا رس ــه آنه ــش ب ــن آزمای ــول ای ــه در ط را ک

ــد. ــاره کنن ــه آن اش ــخصی ب مش
همچنیــن ایــن شــرکت کننــدگان نظرســنجی مربــوط بــه وضعیــت اخاقــی شــان قبل 

و بعــد از انجــام تســت هــا را در اتــاق هــای معطــر یــا بــدون رایحــه تکمیــل کردنــد.
ــل توجهــی موجــب  ــه شــکل قاب ــه و تحلیــل نتایــج نشــان داد عطــر رزمــاری ب تجزی
افزایــش حافظــه مربــوط بــه آینــده در افــراد حاضــر در اتــاق هــای معطــر بــا عطــر ایــن 

گیــاه شــد.
در مــورد حــاالت خلــق و خــو هــم، رزمــاری بــه شــکل چشــمگیری موجــب افزایش 
ــه شــکل قابــل توجهــی  ســطح هوشــیاری و آگاهــی شــد و عطــر اســطوخودوس ب

موجــب افزایــش حــس آرامــش و خشــنودی فــرد شــد.

قائم مقام وزیر بهداشت:

استرس های محیط کار سالمت 
روان افراد را تهدید می کند

 
قائــم مقــام وزیــر بهداشــت اظهارداشــت: یکــی از مشــکات بســیار شــایع حــوزه روان در جامعــه 

مربــوط بــه اســترس هــای محیــط کار اســت. 
دکتــر ایــرج حریرچــي گفــت: در کارهایــي کــه مشــارکت بیشــتر دســتگاه هــاي دولتــي و بخــش 
ــرمایه  ــرا س ــتیم، زی ــات هس ــار اختاف ــم و دچ ــی نداری ــه خوب ــد، تجرب ــي طلب ــي را م خصوص
اجتماعــي ضعیفــی داریــم و منافــع فــردی، حقوقــی و ســازماني را بــه مباحــث دیگــر ترجیــح مي 

دهیــم کــه البتــه دود ایــن اختافــات بــه چشــم مصــرف کننــده و جامعــه کارگــر مــي رود.
وي با اشـاره بـه روز جهاني ایمني و سـامت کار و شـعار »اسـترس محیط کار، چالـش همگانی« 
خاطرنشـان کـرد: یکـی از مشـکات بسـیار شـایع حـوزه روان در جامعه مربـوط به اسـترس های 
محیـط کار اسـت کـه مـي توانـد ناشـي از شـرایط کاري، ارتبـاط کارکنـان، شـخصیت کارکنان و 
کارفرما، وظایف شـغلي، امنیت شـغلي و تغییرات سـریع بـدون ایجاد آمادگي در سـازمان ها باشـد.
ــغلي، ناشــي از پاســخ  ــي ش ــا و مشــکات روان ــزود: اســترس ه ســخنگوی وزارت بهداشــت اف
روانــي و اجتماعــي فــرد شــاغل در هنــگام مواجــه بــا مشــکات اســت کــه در صــورت توجــه و 

همــکاری بیشــتر بخــش دولتــی و خصوصــی قابــل برطــرف شــدن اســت.
حریرچـي گفـت: بـرای کنتـرل و حفـظ آرامـش روانـی در جامعه بایـد همه بـه معیارهـاي وزارت 
بهداشـت بـراي کنتـرل و حدف عوامـل تهدیدکننـده سـامت در اجتمـاع و محیـط کار و مقررات 
عمومـي حاکم بر آن توجه داشـته باشـیم؛ ما نمـی توانیم تنها به فعالیـت های دولـت در این زمینه 
اکتفـا کنیـم و کمک بخـش غیردولتي و سـازمان هـاي مردم نهـاد نیز بسـیار حائز اهمیت اسـت.

معــاون کل وزارت بهداشــت تصریــح کــرد: بایــد اشــکال جدیــد ســازمان هــاي کاري و تغییــرات 
وســیع در مشــارکت شــرکت هــاي بــزرگ ایجــاد شــود و بــه ســالمندي، وضعیت جدیــد بــازار کار، 

بحــران و رکــود اقتصــادي و عــدم امنیــت شــغلي، توجــه ویــژه صــورت گیــرد.
وی در پایــان گفــت: ایــن مشــکات در فــرد و اجتمــاع، در همیــن ســطح باقــی نمــی ماننــد و در 
صــورت عــدم توجــه مــي تواننــد مقدمــه بــروز رفتارهــاي پرمخاطــره از جملــه مصــرف ســیگار، 
مــواد مخــدر و رژیــم غذایــي نامناســب را فراهــم کننــد کــه ایــن کنــش هــا و واکنــش هــا هزینه 

هــاي باالیــي را بــرای جامعــه بــه همــراه خواهنــد داشــت

بهــداشـــت

http://mehrnews.com


تغذیه سالم از اهمیت زیادی در سالمت افراد و جامعه 
برخوردار است. زیرا، سبک و سیاق مردم در گرایش به 
استفاده از غذاهای آماده و فست فودها، باعث شده 
و  غیرواگیر  های  بیماری  افزون  روز  افزایش  شاهد  تا 

باشیم. جامعه  در  خاموش 
روند رو به افزایش چاقی و اضافه وزن، فشارخون باال، 
قند خون باال، چربی و... که در نهایت با بروز بیماری های 
خطرناک و کشنده ای همچون بیماری های قلبی عروقی، 
دیابت، سرطان ها و... همراه است. از این رو، توجه به 
سالمت تغذیه، می تواند تا حدود زیادی از بروز این قبیل 
بیماری ها جلوگیری کرده و منجر به کاهش بار بیماری های 

گردد. غیرواگیر 

سـالم تغـذیه 
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ســالم تغذیــه 

مطالعــه جدیــد محققــان نشــان مــی دهــد مصــرف بــاالی فســت فودهــا بــا وجــود میــزان بــاالی 
ــط اســت. ــات پاســتیکی در ادرار مرتب ترکیب

مطالعــه محققــان دانشــگاه جــرج واشــنگتن آمریــکا نشــان مــی دهــد خــوردن فســت فــود فــرد را 
احتمــاال در معــرض مــواد شــیمیایی مضــری موســوم بــه فتالیــت هــا قــرار مــی دهــد.

ــا  ــد افــرادی کــه میــزان زیــادی فســت فــود مصــرف مــی کننــد در مقایســه ب محققــان دریافتــه ان
افــرادی کــه بــه نــدرت اینگونــه غذاهــا را مــی خورنــد معمــوال ۲۴ تــا ۴0 درصــد فتالیــت بیشــتری در 

ادرارشــان یافــت مــی شــود.
آمــی زوتــا، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــا بــه ارتبــاط آمــاری قابــل توجهــی 
بیــن میــزان فســت فــود مصــرف شــده در ۲۴ ســاعت گذشــته و میــزان وجــود دو فتالیــت خــاص در 

بــدن پــی بردیــم.«
ــا، ایــن دو فیتالیــت شــامل دی ۲-اتیــل هگزیــل فتالیــت )DEHP( و دی ایزونونیــل  ــه زوت ــه گفت ب
ــردن  ــر ک ــاف پذیرت ــرای انعط ــیمیایی ب ــاده ش ــن دو م ــت از ای ــتند. در صنع ــت )DiNP( هس فتالی
پاســتیک اســتفاده مــی شــود و معمــوال در گــروه وســیعی از بســته بنــدی هــای مــواد خوراکــی و 

ــی شــود. ــت م ــی یاف ــواد خوراک ــرآوری م ماشــین آالت ف
بــه گفتــه محققــان، از عــوارض مضــر ایــن مــواد شــیمیایی تاثیر آن بر رشــد سیســتم تناســلی مــردان 
اســت. همچنیــن این مــواد شــیمیایی در بــروز نارســایی های هنــگام تولــد، مشــکات رفتــاری دوران 

کودکــی، و بیمــاری هــای مزمــن کودکــی نظیــر آســم تاثیــر دارند.

ــی و  ــامیدنی، آرایش ــی، آش ــواد غذای ــر م ــارت ب ــرکل نظ مدی
بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو، گفــت: کاهــش دریافــت کالری 
ــن  ــم تری ــی و نمــک، مه ــد، چرب ــق کاهــش قن ــردم از طری م

ــت. ــال 95 اس ــذا و دارو در س ــازمان غ ــدف س ه
دکتــر بهــروز جنــت بــا تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت 
ســازمان های نظارتــی و صنایــع غذایــی بــرای کنتــرل 
بیماری هــای غیــر واگیــر گفــت: بیشــترین مخاطــره جامعــه ما 
بیماری هــای غیرواگیــر اســت کــه خطرناکتریــن و مرموزتریــن 

ــت. ــت اس ــا دیاب آن ه
ــاری  ــگیری از بیم ــرل و پیش ــه، کنت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هــای غیرواگیــر نظیــر دیابــت در آینــده نزدیــک تمــام بودجــه 
هــای ســامت خــود را بــه ســمت خــود مــی کشــاند، افــزود: 
ــق کاهــش  ــری از طری ــن راســتا کاهــش دریافــت کال در همی
ــن  ــای کاری ای ــک از اولویت ه ــی و نم ــاده، چرب ــای س قنده

ــت. ــال 95 اس ــازمان در س س

به گفتــه جنــت، بــرای پیشــگیری 
ــر  ــای غیرواگی ــرل بیماری ه و کنت
ــی  ــای نظارت ــازمان ه ــک س کم
و صنایــع غذایــی الزم اســت و 
کاهــش دغدغــه هــای تولیــد 
کننــدگان و تامیــن کننــدگان مــواد 
غذایــی از دیکــر برنامــه هــای 

امســال ســازمان غــذا و داروســت کــه بــه ایــن منظــور ســامانه 
ttac را راه انــدازی کردیــم کــه در مــاه جــاری قســمت مربــوط 

ــود. ــال می ش ــه فع ــواد اولی ــت واردات م ــه ثب ب
ــی و  ــامیدنی، آرایش ــی، آش ــواد غذای ــر م ــارت ب ــرکل نظ مدی
ــت  ــرد: دریاف ــان ک ــذا و دارو خاطرنش ــازمان غ ــتی س بهداش
ــن ســامانه از دیگــر برنامــه هــای امســال  ــق ای ــه از طری پروان
ســازمان غــذا و داروســت تــا هرکســی کــه می توانــد محصــول 
ــا  ــا ب ــه دهــد ت ــا فرموالســیون مناســب ســامت ارائ خــوب ب

ثبــت در ایــن ســامانه و حــذف بروکراســی های اداری بــا تنــوع 
بیشــتر و تمرکــز بــر ارتقــای ســامت محصــوالت خــود در راه 

ــد. ــداف ســامت محــور گام بردارن اه
جنــت گفــت: امیــدوارم بتوانیــم بــا ایــن شــیوه تنــوع 
ــردم  ــه م ــه دغدغ ــامت محور را ک ــی و س ــوالت غذای محص
اســت، ایجــاد کــرده و محصولــی خــوب بــا انــدازه کافــی و در 
ــار مــردم قــرار دهیــم.  راســتای اهــداف ســامت محور در اختی
ــن  ــه ای ــدگان ب ــا کمــک شــما تولیدکنن ــم ب ــن امیدواری بنابرای

ــم. ــت یابی ــداف دس اه

مدیرکل نظارت بر مواد غذایی سازمان غذا و دارو خبر داد: 

کاهش دریافت کالری از قند و چربی 
هدف سازمان غذا و دارو در سال ۹۵

ــوردن  ــا خ ــه تنه ــد، ن ــه جدی ــک مطالع ــق ی طب
یــک ســیب در روز بلکــه خــوردن یــک مــوز 
ــرای ســامت و  ــادی ب ــد زی ــد فوای ــی توان ــم م ه

ــد. ــته باش ــما داش ــمان ش چش
مطالعــه محققــان دانشــگاه کوئیزلنــد اســترالیا 
نشــان مــی دهــد کــه خــوردن روزانــه یــک عــدد 
ــم و  ــامت چش ــت س ــب تقوی ــاال موج ــوز احتم م
ــی  ــا بینای ــط ب ــای مرتب ــاری ه ــگیری از بیم پیش

ــود. ــی ش م
محققــان دریافتــه انــد کــه مــوز حــاوی کاروتنوئیــد 
اســت؛ ترکیبــی کــه موجــب ایجــاد رنــگ قرمــز، 
نارنجــی یــا زرد میــوه هــا و ســبزیجات مــی شــود، 

ــور  ــه فاکت ــن A ک ــه ویتامی ــل ب ــد تبدی و در کب
مهمــی بــرای ســامت چشــم اســت می شــود.

ــاوی  ــی ح ــواد خوراک ــی، م ــات قبل ــق مطالع طب
میــزان بــاالی کاروتنوئیــد از فــرد در مقابــل 
بیمــاری هــای مزمــن، نظیــر برخــی ســرطان هــا، 
بیمــاری هــای قلبی-عروقــی و دیابــت محافظــت 

ــد. ــی کنن م
ــی  ــوز غن ــه م ــت ک ــان داده اس ــه نش ــن مطالع ای
از کاروتنوئیدهــای پروویتامیــن A اســت کــه مــی 
ــد. ــود ویتامیــن A کمــک کن ــع کمب ــه رف ــد ب توان

ــده  ــی ای ــاده خوراک ــوز م ــان، م ــه محقق ــه گفت ب
ــیاری  ــا در بس ــواده ه ــا و خان ــه ه ــرای بچ ــی ب آل
از مناطــق جهــان اســت، چراکــه شــیرینی، بافــت، 
انــدازه، قابلیــت دسترســی و هزینــه آن بــرای اکثــر 

ــت. ــب اس ــردم مناس م

موز بخورید تا چشم های سالم داشته باشید

عوارض شیمیایی مصرف 
زیاد فست فود

http://mehrnews.com
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پژوهشگران می گویند؛

ارتباط مصرف گوشت های 
فرآوری شده و سرطان معده

 
ــرآوری  ــای ف ــت ه ــکل، گوش ــرف ال ــان، مص ــد محقق ــای جدی ــی ه ــق بررس طب
شــده نظیــر هــات داگ و ژامبــون، و اضافــه وزن همگــی در افزایــش ریســک بــروز 

ــد. ســرطان معــده نقــش دارن
طبــق گــزارش جدیــد موسســه تحقیقــات ســرطان آمریــکا، ریســک بــروز ســرطان 
معــده در افــرادی کــه الــکل مصــرف مــی کننــد یــا زیــاد از گوشــت هــای فــرآوری 

شــده اســتفاده مــی کننــد یــا اضافــه وزن دارنــد افزایــش مــی یابــد.
طبــق ایــن گــزارش، درصورتیکــه افــراد نوشــیدنی الکلــی یــا گوشــت فرآوری شــده 
نخورنــد و وزن ســالم خــود را حفــظ کننــد، مــی تواننــد از ابتــا بــه ســرطان معــده 

پیشــگیری نمایند.
آلیــس بنــدر، سرپرســت برنامــه هــای تغذیــه ای ایــن موسســه، در ایــن بــاره مــی 
گویــد: »ایــن اولیــن گزارشــی اســت کــه بــه رابطــه قــوی بیــن ایــن ســه موضــوع 
پــی بــرده اســت. مــا مــی توانیــم بــا رعایــت ایــن ســه موضــوع، ریســک ابتــا بــه 

ســرطان را کاهــش دهیــم.«
در این گزارش عنوان می شود:

- نوشــیدن ســه لیــوان یــا بیشــتر نوشــیدنی الکلــی در روز ریســک ابتــا به ســرطان 
معــده را افزایــش مــی دهــد.

- بــه ازای مصــرف هــر 50 گــرم گوشــت فــرآوری شــده در روز، ریســک ابتــا بــه 
ســرطان معــده تــا ۱8 درصــد افزایــش مــی یابــد.

- افزایــش هــر 5 واحــد شــاخص تــوده بدنــی بــا افزایــش ۲۳ درصــدی ریســک ابتا 
بــه ســرطان معــده همراه اســت.

طبــق ایــن گــزارش، ســرطان معــده پنجمیــن ســرطان شــایع در سراســر جهــان 
و ســومین علــت مــرگ متــداول ناشــی از ســرطان در جهــان اســت. هــر ســال 
در حــدود یــک میلیــون مــورد جدیــد ابتــا بــه ســرطان معــده در سراســر جهــان 
گــزارش مــی شــود کــه ۷ درصــد تمــام نمونــه هــای جدیــد ســرطان را دربرمــی 

گیــرد.
مــردان دو برابــر زنــان مبتــا بــه ســرطان معــده مــی شــوند و ایــن بیمــاری در بیــن 

افــراد مســن شــیوع بیشــتری دارد.
ــورد  ــود در م ــی موج ــای علم ــی داده ه ــان تمام ــزارش، محقق ــن گ ــه ای در تهی
ســرطان معــده، رژیــم غذایــی، فعالیــت فیزیکــی و وزن را تلفیــق کــرده و مــورد 
بررســی قــرار دادنــد. ایــن تحلیــل هــا شــامل 89 مطالعــه بــود کــه در مجمــوع 
۱۷.5 میلیــون فــرد بزرگســال کــه ۷۷ هــزار نفــر آنهــا مبتــا بــه ســرطان معــده 

بودنــد را شــامل مــی شــد.

گالیه وزیر بهداشت از نحوه برخورد 
قضائی با تخلفات غذایی

 
وزیــر بهداشــت بابیــان اینکه جــرم متخلفــان صنایــع غذایــی کمتــر ازافــراد جنایتکار نیســت گفت: 
اگــر بخواهیــم غــذای مــردم درســت شــود، بایــد قاطــع برخــورد کنیــم واگــر مجــازات درایــن حوزه 

بازدارنــده نباشــد، اتفاقــی نمــی افتد.
ــا  ــا دانشــگاه ها و انجمن ه ــا ب ــاط م ــذا و دارو ارتب ــوزه غ ــت: در ح ــر سیدحســن هاشــمی، گف دکت

ــا انجمن هــا داشــته باشــیم. کمتــر اســت، در حالیکــه بایــد تعامــل بیشــتری ب
وی بــا اشــاره بــه اظهاراتــی کــه چنــدی قبــل در مــورد برخــورد بــا متخلفــان حــوزه غــذا داشــته 
اســت، گفــت: یــک بــار در جلســه ای جملــه ای را گفتــم کــه بــه تمســخر گرفتنــد و آن این بــود که 
کســانی کــه در حــوزه دارو و غــذا جنــس تقلبــی می فروشــند، جرمشــان کمتــر از افــرادی نیســت 

ــد. ــت می کنن ــه جنای ک
هاشــمی ادامــه داد: افــرادی کــه در حــوزه غــذا جنــس تقلبــی عرضــه می کننــد باعــث بیمــاری 
می شــوند، ضمــن اینکــه بابــت فــروش محصــول خودشــان کــه دارای َســم اســت از مــردم پــول 

ــد. ــم می گیرن ه
ــذا  ــوزه غ ــات ح ــا تخلف ــورد ب ــی در برخ ــتگاه قضای ــگاه دس ــه جای ــاره ب ــا اش ــت ب ــر بهداش وزی
اظهــار داشــت: دســتگاه قضایــی در ایــن حــوزه مســئولیت بســیار ســنگینی دارد، ولــی در بســیاری 
مــوارد غایــب اســت، بــه طــوری کــه همــکاران مــا متخلفــان حــوزه غــذا و دارو را وقتــی تحویــل 

ــوند. ــی می ش ــا آفتاب ــاره آنه ــد دوب ــد روز بع ــد چن می دهن
وی تاکیــد کــرد: اگــر بخواهیــم غــذای مــردم درســت شــود، بایســتی خیلــی قاطــع برخــورد کنیم و 

اگــر مجــازات در ایــن حــوزه بازدارنــده نباشــد، اتفاقــی نمی افتــد.
ــورد  ــد، برخ ــی می زن ــواد غذای ــه م ــتری ب ــم بیش ــه َس ــی ک ــد کس ــت: بای ــت گف ــر بهداش وزی
ــان  ــول زم ــان در ط ــی هموطن ــی از زندگ ــودی بخش ــث ناب ــرا باع ــود، زی ــا او ش ــری ب جدی ت

می شــود.
هاشــمی بــا اشــاره بــه واردات ســموم بــه کشــور در ســال های گذشــته اظهــار داشــت: همــه مــا 
می دانیــم ایــن ســموم از کجــا می آیــد و چــه بایــی ســر خــاک و آب مــی آورد و در طوالنی مــدت 

ســامت مــردم را بــه خطــر می انــدازد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــدون مبــارزه جــدی بــا قاچــاق نمی تــوان بــه اقتصــاد مقاومتــی دســت 
ــی را  ــی ء الکترونیک ــن ش ــا کوچکتری ــه ای از دنی ــم در گوش ــا می توانی ــی م ــزود: وقت ــت، اف یاف

ــود. ــاق وارد می ش ــس قاچ ــی جن ــی تریل ــرا تریل ــم، چ ــایی کنی شناس
ــا قاچــاق در حــوزه غــذا دولــت بــه تنهایــی  ــا اعــام اینکــه در بحــث مبــارزه ب وزیــر بهداشــت ب
نمی توانــد کاری بکنــد، افــزود: دو دســتگاه دیگــر اگــر همــکاری نداشــته باشــند، کاری از دســت 

ــد. ــت برنمی آی دول
هاشــمی در ادامــه بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه اگــر در حــوزه غــذا دســتور دیــن را رعایــت کنیــم، 
ــئول  ــردم مس ــامت م ــورد س ــت: در م ــود، گف ــد ب ــالم تر خواهن ــی  س ــردم  خیل ــد م ــک نکنی ش
ــان حــل نمی شــود، بلکــه بحــث پیشــگیری مهــم اســت. ــا دارو و درم ــا ســامت ب هســتیم، ام

وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه حــوزه غــذا خیلــی مهم تــر از هــوا اســت، افــزود: وقتــی هــوا آلــوده 
می شــود نماینــدگان مــردم ماســک می زننــد و در مجلــس حاضــر می شــوند، ولــی راجــع بــه غــذا 

ــر حــرف زده می شــود. کمت
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ســالم تغذیــه 

پیــاز در رفــع تهــوع، تــب، تــرک خوردگــی پــا، آثــار ســوختگی 
ــریع  ــا را تس ــد موه ــت و رش ــر اس ــرات مؤث ــی حش و گزیدگ

می کنــد.
پیشــینیان مــا کــه هنــوز بــا داروهــای شــیمیایی آشــنا نبودنــد، 
بــرای درمــان درد و بیمــاری از مــواد طبیعی که در دسترسشــان 
بــود اســتفاده می کردنــد و بــا وجــود ایــن از تندرســتی نســبی و 

قــدرت بــاالی مقابلــه بــا بیماری هــا برخــوردار بودنــد.
امــروزه، بــه محــض اینکــه بــا درد یــا نشــانه ای از بیمــاری رو 
بــه رو شــویم بــه ســراغ پزشــک می رویــم و مصــرف دارو بــه 
ــده  ــدل ش ــره ب ــی روزم ــی از زندگ ــه بخش ــکن ها ب ــژه مس وی

اســت.
ــرده  ــه نشــریه بولداســکای منتشــر ک ــر اســاس گزارشــی ک ب
ــه ای کــه  اســت میوه هــا، ســبزیجات، گیاهــان دارویــی، و ادوی
اغلــب در خانه هــای مــا در دســترس اســت گنجینــه ای از 
خــواص دارویــی و تســکینی را در خــود نهــان کرده انــد و بــرای 

نمونــه پیــاز یکــی از اجــزای ایــن گنجینــه اســت.
بــا توجــه بــه آنکــه پیــاز در اغلــب غذاهــا بــه کار مــی رود کمتر 

آشــپزخانه ای هســت کــه در آن پیــاز پیــدا نشــود امــا آیا شــما از 
خــواص دارویــی و منافــع پیــاز در راســتای ســامتی برخــوردار 

بودیــد؟
بــا مــا در معرفــی 5 خاصیت پیــاز کــه اغلــب از آن آگاه نیســتند 

همــراه شــوید:
۱- آب پیــاز خــواص ضدالتهابــی دارد و می توانــد آثــار 
ســوختگی پوســت را رفــع کنــد. کافــی  اســت یــک ورقــه تــازه 
بریــده شــده از پیــاز را روی موضــع ســوختگی بــه آرامــی بمالید 

ــد. ــود آن را تســریع کن ــد و بهب ــم کن ــا درد ســوختگی را ک ت

۲- آب پیــاز همچنیــن می توانــد درد و آثــار ناشــی از گزیدگــی 
حشــرات را رفــع کنــد کــه ایــن نیــز بــا مالیــدن یــک ورقــه تازه 

پیــاز روی موضــع گزیدگــی میســر خواهد شــد.
۳- پیــاز همچنیــن می توانــد ترک خوردگــی رایــج پــا را بهبــود 
دهــد. کافــی اســت تــرک خوردگــی هــا را بــا ورقــه ای از پیــاز 
مالــش دهیــد و پــس از مدتــی شــاهد محــو شــدن تدریجــی 

ــود. ــد ب ــا خواهی ــرک خوردگی ه ت
۴- پیــاز حــرارت بــاالی بــدن را کاهــش می دهــد. اگــر از تــب 
ــواب  ــش از خ ــاز را پی ــای پی ــد ورقه ه ــد می توانی ــج می بری رن
در جــوراب خــود بگذاریــد بــه نحــوی کــه بــا کــف پــای شــما 
بــه خوبــی در تمــاس باشــد. ایــن کار عــاوه بــر اینکــه کمــک 
می کنــد دمــای بــدن شــما پاییــن بیایــد ســموم را از کــف پــای 

شــما جــذب خواهــد کــرد.
5- اگــر دچــار تهــوع هســتید عــاج شــما خــوردن دو قاشــق 
غذاخــوری آب پیــاز اســت کــه اســتفراغ را متوقــف و احســاس 

ــد. ــش می ده ــوع را کاه ته
ــای  ــد موه ــد اســت می توانی ــما کن ــای ش ــد موه ــر رش ۶- اگ
خــود را مرتبــا بــه طــور روزانــه بــا آب پیــاز ماســاژ دهیــد و پیش 
ــی روی پوســت  ــد مدت ــامپو بگذاری ــا ش ــا ب از شستشــوی موه
ــد و  ــاز مــوی شــما را تحریــک می کن ــاز، پی ــد. پی ســرتان بمان

ــد. ــریع می کن ــو را تس ــد م رش

۶ خاصیت پیاز را بدانید

ــگا ۳ و  ــای اُم ــن ه ــدن ویتامی ــان، گنجان ــه محقق ــه گفت  ب
مکمــل هــای معدنــی در رژیــم غذایــی کــودکان مــی توانــد 
بــه کاهــش رفتــار پرخاشــگرانه و ضداجتماعــی آنهــا کمــک 

ــد. کن
پنســیلوانیا،  دانشــگاه  محققــان  اخیــر  مطالعــه  طبــق 
ــگا  ــرب اُم ــیدهای چ ــار از اس ــی سرش ــواد خوراک مصــرف م
۳ بــه کاهــش پرخاشــگری در کــودکان در یــک دوره کوتــاه 

ــد. ــی کن ــک م کم
ــای  ــی ه ــی در ماه ــور طبیع ــه ط ــگا ۳ ب ــرب اُم ــیدهای چ اس
چــرب نظیــر ماهــی تــن، غذاهــای دریایــی و برخــی مغزیجات 
آجیلــی و حبوبــات یافــت مــی شــود. یافتــه هــا نشــان داد کــه 
ادغــام ویتامیــن هــای امــگا ۳ و مکمــل هــای معدنــی در رژیــم 

غذایــی کــودکان مــی توانــد بــه کاهــش رفتــار پرخاشــگرانه و 
ضداجتماعــی آنهــا کمــک کنــد.

طبــق ایــن مطالعــه، شــرکت کنندگانــی کــه هــم تحــت درمان 
رفتــاری قــرار گرفتنــد و هــم اُمــگا ۳ مصــرف کــرده بودنــد، در 
مقایســه بــا گــروه کنتــرل و گروهــی کــه فقــط تحــت درمــان 

بودنــد، پرخاشــگری کمتــری داشــتند.
ــاره مــی  تــرس ریچمونــد، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن ب
ــی  ــم غذای ــرف رژی ــاه مص ــه م ــد از س ــه بع ــد: »بافاصل گوی
سرشــار از اَمــگا ۳، مــا شــاهد کاهــش در گــزارش رفتــار 

ــم.« ــودکان بودی ــگرانه ک پرخاش
ــانه  ــگا ۳، نش ــتفاده از ام ــداوم در اس ــان، ت ــه محقق ــه گفت ب
ــل  ــه طــور کام هــای خشــم و رفتارهــای ضداجتماعــی را ب

ــرد. ــی ب ــن م از بی
ــا ۱۲  ــنی ۱۱ ت ــودک در رده س ــر روی ۲90 ک ــه ب ــن مطالع ای
ســال کــه ســابقه پرخاشــگری و خشــونت داشــتند انجــام شــد.

مصــرف امــگا ۳ عــاوه بــر کــودکان، در بزرگســاالن 
ــای  ــاری ه ــان بیم ــه درم ــادر ب ــود و ق ــی ش ــه م ــم توصی ه
ــه  ــی از جمل ــای روح ــاری ه ــروز و بیم ــردگی، آرت ــی، افس قلب

اســکیزوفرنی اســت.

مطالعات نشان می دهد؛

مصرف اُمگا ۳ به درمان پرخاشگری کودکان 
کمک می کند

ــه و تخــم برخــی  ــه، مصــرف دان ــه کارشناســان تغذی ــه گفت  ب
ــرای ســامت مفیــد هســتند. میــوه هــا بســیار ب

متخصصــان توصیــه مــی کننــد کــه برخــی از دانــه هــا حــاوی 
مــواد مغــذی ارزشــمندی هســتند کــه بــدون شــک باید آنهــا را 

همــراه بــا اســموتی هــای میــوه اســتفاده کرد.
تخــم هندوانــه: دانــه ایــن میــوه یکــی از مغــذی تریــن مــاده 
ــو و درخشــش  ــا، م ــظ ســامت ناخــن ه ــرای حف ــی ب خوراک
پوســت اســت. ایــن دانــه هــا حــاوی روی، فیبــر و آهــن بــوده و 

منبــع عالــی اســید اولئیــک و لینولیــوم هســتند.
ــا دو تخــم لیمــو را  ــه راحتــی یــک ی ــه لیمــو: مــی تــوان ب دان

ــا آبمیــوه یــا ســاالد بلعیــد. تخــم ایــن میــوه حــاوی  همــراه ب
مقداری اســید سالیســیلیک اســت کــه مــی توانــد دارای خواص 

ــده درد باشــد. تســکین دهن
ــه  ــر افــراد دان ــا )انبــه هنــدی(: درحالیکــه اکث ــه هــای پاپای دان
هــای ایــن میــوه را دور مــی ریزنــد، امــا مصــرف آن بــه شــکل 
شــگفت انگیــزی بــرای ســامت مفیــد اســت. دانــه هــای این 
میــوه حــاوی میــزان بــاالی آنزیــم هــای پروتئولیتیــک نظیــر 
پاپائیــن اســت کــه مــی توانــد بــه رهایــی از انــگل هــا و کــرم 

هــای بــدن کمــک کنــد.
دانــه هــای کیــوی: دانــه هــای ســیاه و کوچــک کیــوی منبــع 

عالــی ویتامیــن E و اســیدهای چــرب اُمــگا-۳ هســتند. مصرف 
کافــی ایــن مــواد مغــذی در رژیــم غذایــی بــرای پیشــگیری از 
ــاال  یبوســت و کاهــش ریســک بیمــاری قلبــی و کلســترول ب

ضــروری اســت.
ــی از  ــوه غن ــن می ــای ای ــه ه ــوت: دان ــاه ت ــای ش ــه ه دان
اســیدهای چــرب اُمــگا ۳ و اُمــگا ۶ و همچنیــن فیبــر رژیمــی، 
کاروتنوئیــد و پروتئیــن اســت. چربــی هــای پلــی اشــباع نشــده 
در دانــه هــای ایــن میــوه در جهــت کاهــش ریســک بیمــاری 

ــد. قلبــی عمــل مــی کنن
ــر  ــاد فیب ــدار زی ــاوی مق ــای آووکادو ح ــه ه ــه آووکادو: دان دان
ــن  ــی از بهتری ــتند و یک ــا هس ــیدان ه ــی اکس ــول و آنت محل
ــاالی  ــزان ب ــود می ــود. وج ــی ش ــوب م ــیم محس ــع پتاس مناب
آنتــی اکســیدان هــای فنولیــک در دانــه هــای ایــن میــوه بــه 
کاهــش فشــار خــون بــاال و کلســترول بــاال و همچنیــن تقویت 

ــد. ــی کن ــدن کمــک م ــی ب سیســتم ایمن

کارشناسان تغذیه می گویند؛

دانه میوه هایی که برای سالمت مفید هستند
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ســالم تغذیــه 

تیمــی از محققــان دریافتــه انــد ترکیــب رژیــم غذایــی 
حــاوی روغــن ماهــی دریایــی، عصــاره کاکائــو و 
ــی  ــاری قلب ــا بیم ــه ب ــه مقابل ــاال ب ــترول احتم فیتوس

ــد. ــی کن ــک م کم
محققــان دانشــگاه کاردیــف بریتانیــا بــه بررســی 
پتانســیل تلفیــق ســه مــاده اصلــی بــه عنــوان 
شــریان  تصلــب  از  پیشــگیری  بــرای  راهــکاری 

پرداختنــد.
بــه گفتــه دیپــاک رامجــی، عضــو تیــم تحقیــق، »انــواع 
گوناگــون اجــزای تشــکیل دهنــده مــواد خوراکــی 
تاثیــرات ســودمندی بــر پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری 
ــی در  ــات کم ــا اطاع ــد ام ــی دارن ــای قلبی-عروق ه

ــواد وجــود دارد.« ــن م ــب ای ــر ترکی ــورد تاثی م
ــدل  ــه در م ــد ک ــی ده ــه نشــان م ــای مطالع ــه ه یافت
ــد  ــی توان ــی م ــاده غذای ــب ســه م ــلولی ترکی ــای س ه
بــه توقــف فرایندهــای کلیــدی مرتبــط بــا رونــد 

ــد. ــک کن ــریان کم ــب ش ــرفت تصل پیش
ــگاهی  ــای آزمایش ــدل ه ــتفاده از م ــا اس ــان ب محقق
ــورت  ــه در ص ــد ک ــوع پرداختن ــن موض ــی ای ــه بررس ب
مصــرف همزمــان اســیدهای چــرب پلــی اشــباع 
ــت  ــی یاف ــگا-۳ )کــه در روغــن ماهــی دریای نشــده اُم
ــو( و  ــت شــده در کاکائ ــا )یاف ــول ه مــی شــود(، فاوان
ــدق(  ــد و فن ــه کنج ــده در دان ــت ش ــترول )یاف فیتواس

ــد. ــی افت ــی م ــه اتفاق چ
یافتــه هــای ایــن تحقیــق نشــان داد مصــرف ترکیــب 
ــی- ــای قلب ــاری ه ــا بیم ــه ب ــه مقابل ــر ب ــوق الذک ف

عروقــی کمــک مــی کنــد.
تصلــب شــریان علــت اصلــی بیمــاری قلبــی اســت کــه 
ــه ایــن دلیــل فــوت  ــه یــک نفــر ب ــا هــر ۳۴ ثانی تقریب
ــد و یــک ســوم مــرگ هــای جهــان ناشــی از  مــی کن

ایــن عارضــه اســت.

محققان عنوان کرده اند؛

کاهش ریسک بیماری 
قلبی با مصرف 

روغن ماهی و کاکائو

ــر  ــن D فرات ــای ویتامی ــه مزای ــان داده ک ــات نش تحقیق
از اســتحکام و حفــظ ســامت اســتخوان ها اســت و حتی 
در برابر بیماری هایی مانند ســرماخوردگی و افســردگی نیز 

محافظــت ایجــاد مــی کنــد.
بســیاری از افــراد بــه انــدازه کافــی ویتامیــن D را دریافــت 
مــی کننــد مگــر در نواحــی ای کــه آفتاب بــه انــدازه کافی 
در دســترس نباشــد و یــا فــرد دچــار مشــکات در جــذب 

ویتامیــن D باشــد.
ــن در  ــرار گرفت ــور خورشــید و ق ــور خورشــید: اگرچــه ن ن
ــه صــورت محافظــت  ــاورای بنفــش ب معــرض اشــعه م
نشــده، خطر ابتا به سرطان پوســت را افزایش می دهد اما 
قــرار گرفتــن در معــرض آفتــاب همــراه بــا اســتفاده منظم 
از کــرم هــای ضــد آفتــاب منجــر بــه ســنتز ویتامیــن دی 
در بــدن مــی شــود. میــزان ایــن قرارگیــری بایــد روزانــه 
ــره  ــا ۲5 دقیقــه باشــد و اگــر شــما دارای پوســت تی ۲0 ت
هســتید، میــزان ایــن قرارگیــری در معــرض آفتــاب را باید 

افزایــش دهیــد.
ماهــی هــای چــرب: ماهــی هــای چــرب از قبیــل قــزل 
 D آال، ماهــی تــن و ماهی ســاردین منابع غنــی از ویتامین
هســتند. هر ســه اونس از فیلــه ماهی قزل آال، شــامل ۴50 
واحــد بیــن المللــی ویتامیــن D اســت ضمــن ایــن کــه 
ــرای  ــی ب ــود در آن پاداش ــگا ۳ موج ــرب ام ــیدهای چ اس

حفــظ ســامت قلب اســت.
ــوع ماهــی،  ــن ن ــن: هــر ۴ اونــس از ای کنســرو ماهــی ت

ــن D دارد. ــد ویتامی ۱50 واح
قــارچ: قــارچ هــا بــه طــور طبیعــی بــه خاطــر 
ــادی  ــر زی ــاب حــاوی مقادی ــری در معــرض آفت قرارگی
ــن  ــل ویتامی ــدازه مکم ــه ان ــتند و ب ــن D هس ویتامی
D، نیــاز بــدن بــه ایــن ویتامیــن را تامیــن مــی کننــد. 
محققــان توصیــه مــی کننــد کــه نیــم تــا یــک ســاعت 
قبــل از مصــرف قــارچ، آن را در معــرض نــور خورشــید 
ــون  ــد. چ ــرار دهی ــد ق ــی توانی ــتقیم م ــور مس ــه ط ب
قــارچ هماننــد پوســت انســان ویتامیــن D را از طریــق 
ــرس  ــد. مصــرف یــک پ ــور خورشــید ســنتز مــی کن ن
ــی  ــن م ــدن را تامی ــن D ب ــد از ویتامی ــارچ ۴00 واح ق

ــد. کن
ــیر گاو  ــوالت ش ــام محص ــا تم ــده: تقریب ــی ش ــیر غن ش
غنی شــده با ویتامین دی در هر 8 اونس، حداقل ۱00 واحد 

از میــزان نیاز بــه این ویتامیــن را تامین می کننــد. برخی از 
انــواع شــیر ســویا و شــیر برنــج نیــز بــا ویتامیــن دی غنی 

ــده اند. ش
برخــی از انــواع آب پرتقــال: یــک لیــوان 8 اونســی از آب 

پرتقــال غنــی شــده، ۱00 واحــد ویتامیــن D دارد.
مکمــل هــای ویتامیــن D: در مصــرف ایــن مکمــل هــا 
ــورت  ــان مش ــک ت ــا پزش ــد و ب ــاط کنی ــد احتی ــه بای البت
 D نماییــد چــون مصــرف بیــش از حــد ویتامیــن
مــی توانــد ســمیت ایجــاد کنــد. میــزان نیــاز روزانــه بــه 
ویتامیــن D در افــراد معمولــی و افــرادی کــه دچــار پوکی 

ــد اســت. ــا ۱۲00 واح ــتند، 800 ت ــتخوان هس اس
ــک راه  ــی ی ــن خوراک ــتفاده از ای ــرغ: اس ــم م زرده تخ
ــاز اســت.  ــورد نی ــرای جــذب ویتامیــن D م مناســب ب
یــک عــدد زرده تخــم مــرغ حــاوی ۴0 واحــد ویتامیــن 
ــه  ــاز روزان ــد کل نی ــعی کنی ــد س ــه نبای ــت البت D اس
ــه ویتامیــن D را از طریــق خــوردن زرده تخــم  خــود ب
ــرغ  ــم م ــدد تخ ــک ع ــون ی ــد. چ ــران کنی ــرغ جب م
ــه  ــت و توصی ــترول اس ــرم کلس ــی گ ــاوی ۲00 میل ح
ــه بیــش  ــه روزان ــن اســت ک ــکا ای ــب آمری انجمــن قل
ــامت  ــظ س ــرای حف ــترول ب ــرم کلس ــی گ از ۳00 میل

قلب، دریافت نشــود.
غات غنی شــده: غات کم کالــری غنی شــده مانند دانه 
هــا، در هر یک فنجــان و نیم، حــاوی 90 واحد ویتامین دی 
هســتند و می توان آنها را با شــیر و یا آب پرتقال غنی شــده 

بــا ویتامیــن دی مصــرف کــرد.
جگــر گاو: هرچنــد جگــر گاو منبــع غذایــی جذابــی بــرای 
ــی از آن  ــده ۳.5 اونس ــر وع ــا ه ــت، ام ــراد نیس ــه اف هم
 D ــه شــده، حــاوی 50 واحــد ویتامیــن ــه صــورت پخت ب
و چندیــن مــاده غذایــی دیگــر ماننــد ویتامیــن آ، آهــن و 
ــترول  ــر گاو کلس ــال جگ ــن ح ــا ای ــت. ب ــن اس پروتئی
باالیــی دارد و نمی توانیــد از آن به عنوان تنها منبع ویتامین 

ــتفاده کنید. D اس
روغــن ماهــی: روغــن کبــد ماهــی کــه بــا طعــم  دهنــده 
 هایــی چــون نعنــا یــا مرکبــات و یــا بــه شــکل کپســول  
ــن  ــی از ای ــع غن ــود، منب ــی  ش ــه م ــل ارائ ــای مکم ه

ویتامیــن بــه شــمار مــی  آیــد.
چــراغ هــا و المــپ هــای فرابنفــش: بــرای افرادی کــه در 
معرض خطر فقر شدید ویتامین D هستند، تجویز می شود.

D معرفی ۱۲ منبع سرشار از ویتامین
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ــوردن  ــه، خ ــان تغذی ــه کارشناس ــق توصی طب
رژیــم غذایــی متعــادل بــا انــواع مــواد خوراکی 
ســالم بــه حفــظ نرمــی و درخشــندگی پوســت 

کمــک مــی کنــد.
ــق  ــت را از طری ــت از پوس ــراد مراقب ــر اف اکث
اســتفاده از پــاک کننــده هــا و مرطــوب کننــده 
ــا  ــد. ام ــی دانن ــر م ــکان پذی ــوب ام ــای خ ه
بــه گفتــه متخصصــان، پیــروی از یــک رژیــم 
غذایــی حــاوی مــواد مغــذی کافــی و مناســب 
بســیار بــه حفــظ ســامت پوســت کمــک می 

کند.
ــت  ــه در فهرس ــن ک ــرف ۱۱ ویتامی ــا مص ام
ــد  ــی توان ــود م ــی ش ــاره م ــا اش ــه آنه ــر ب زی
ــا جوانســازی ســلول هــای پوســت موجــب  ب
ایجــاد درخشــندگی تــازه ای بــر روی پوســت 

شــما شــود.
ــگیری  ــه پیش ــن ب ــن ویتامی ــن A: ای ویتامی
ــر روی  ــره ب ــیاه و تی ــای س ــه ه ــروز لک از ب
ــش  ــد پیدای ــد؛ رون ــی کن ــک م ــت کم پوس
عائــم پیری را ُکند می ســازد؛ موجــب افزایش 
جریان خون در پوســت شــده و آبرســانی خوبی 
را فراهــم مــی کنــد؛ تولیــد ترشــحات چربــی 
را کاهــش مــی دهــد؛ و آســیب هــای ناشــی 
از قرارگیــری در معــرض اشــعه UV را کاهــش 
مــی دهــد. هویــج، کــدو حلــوا، جگــر گوســاله، 
زردآلــو، بروکلــی و انبــه از منابــع سرشــار از این 

ویتامیــن هســتند.
ــن  ــرف ای ــن(: مص ــن B۲ )ریبوفاوی ویتامی
ویتامین به ترمیم و بهبود پوست خشک و خارش 
پوســت کمک می کند؛ رطوبت پوســت را حفظ 
مــی کنــد؛ ویتامین ضــد بیماری پوســتی پاگر 
است؛ و به تنفس سلولی پوست کمک می کند. 
ماست، تخم مرغ، بروکلی، دانه های سویا، قارچ 

و صدف خوراکی حاوی این ماده غذایی هستند.
ویتامیــن B۳ )نیاســین(: ایــن ویتامیــن از 
پوســت در مقابــل انــواع ســرطان هــا حفاظــت 
مــی کنــد؛ عائــم آکنــه روزاســه را بــه خوبــی 
کنترل می کند؛ تولید چربــی ها را کاهش داده و 
تــا 5۲ درصــد از بــروز آکنه هــای ناشــی از این 
چربــی هــا جلوگیــری مــی کنــد؛ آب پوســت 
ــرغ،  ــد. ســینه م ــظ مــی کن ــی حف ــه خوب را ب
ماهــی تــن، گوشــت گوســاله، ســیب زمینــی، 
گوجــه فرنگــی و تخــم مــرغ سرشــار از ایــن 

ویتامیــن هســتند.
ــه شــکل  ویتامیــن B5 )اســید پانتوتنیــک(: ب
عمیقــی موجــب رطوبــت پوســت می شــود؛ به 
بازســازی ســلول هــای پوســت کمک کــرده و 
ظاهــری جــوان تــر و شــاداب تــر بــه پوســت 
مــی بخشــد؛ دارای خــواص ضدالتهابــی اســت 
کــه ضدخــارش اســت. ایــن ویتامیــن در 
مــوادی همچــون نخودفرنگــی، قــارچ، ماهــی، 

پنیــر و تخــم مــرغ یافــت مــی شــود.
ویتامیــن B۶ )پیریدوکســین(: ایــن ویتامین به 
درمــان پوســت خشــک، اگزمــا و آکنــه کمــک 
مــی کنــد؛ همچنیــن بــا تنظیــم هورمــون هــا 
بــا لکــه هــای پوســتی مقابلــه مــی کنــد. موز، 
بروکلــی، هندوانــه، برنج ســفید، ســینه مــرغ و 

اســفناج سرشــار از ایــن ویتامیــن هســتند.
ــت را  ــت پوس ــن(: رطوب ــن B۷ )بیوتی ویتامی
حفــظ مــی کنــد؛ خــارش پوســت را بهبــود می 
بخشــد؛ بــه درمــان اگزمــا کمــک مــی کنــد؛ 
موجــب افزایــش تولیــد اســید چرب در پوســت 
شــده و بدیــن ترتیــب آب رســانی بــه پوســت 
ــد. ســویا، نخــود فرنگــی، گل  ــود مــی یاب بهب
کلــم، بــادام، گــردو و ماهــی ســالمون سرشــار 

از ایــن مــاده مغــذی هســتند.
ــی  ــیب ناش ــا آس ــن ب ــن ویتامی ــن C: ای ویتامی
ــروز  ــد؛ احتمــال ب ــه مــی کن از اشــعه UV مقابل
ــاند؛  ــی رس ــل م ــه حداق ــت را ب ــکی پوس خش

تولید مانین که موجب برق زدن پوست می شود 
ــال،  ــوی، پرتق ــواوا، کی را کاهــش مــی دهــد. گ
ــز  ــوت فرنگــی و فلفــل دلمــه ای قرم انگــور، ت

سرشــار از ایــن ویتامیــن هســتند.
ــت  ــلولی پوس ــازی س ــه بازس ــن D: ب ویتامی
کمــک مــی کنــد؛ موجــب جوانــی پوســت در 
ــای  ــود؛ مکانیســم ه ــی ش ــال پیرشــدن م ح
حفاظتــی طبیعــی پوســت را کنتــرل مــی کند. 
ــر، زرده  ــت، پنی ــیر، ماس ــالمون، ش ــی س ماه
تخــم مــرغ، و روغــن جگــر ماهــی حــاوی این 

ــت. ویتامین اس
ــری پوســت  ــن E: موجــب کاهــش زب ویتامی
ــک  ــای کوچ ــروک ه ــن و چ ــود؛ چی ــی ش م
را کاهــش مــی دهــد، ســفتی پوســت را حفــظ 
مــی کنــد؛ موجــب روشــن شــدن لــک هــای 
تیــره پوســت مــی شــود. مــواد خوراکــی 
ــو، آووکادو،  ــویا، میگ ــر س ــا پنی ــو ی ــر توف نظی
تخــم آفتابگــردان، بــادام و گنــدم حــاوی ایــن 

ــن هســتند. ویتامی
ویتامیــن F )لینولئیــک اســید(: جوانــی و 
شــادابی پوســت را حفــظ مــی کنــد؛ در کنتــرل 
ــازی  ــازی و جوانس ــت؛ بازس ــر اس ــه موث آکن
ــز، گــردو،  ــد. مایون پوســت را تقویــت مــی کن
ــی  ــون، ماه ــن زیت ــور، روغ ــه انگ ــن دان روغ
ســالمون و آووکادو حــاوی ایــن ویتامیــن 

ــتند. هس
ویتامیــن K: انعطــاف پذیــری پوســت را 
افزایــش مــی دهــد؛ بــه برطــرف شــدن 
ســیاهی دور چشــم کمــک مــی کنــد؛ و 
چــروک هــای کوچــک دور چشــم را کاهــش 
مــی دهــد. بروکلــی، پنیــر، اســفناج، گوشــت، 
ــی  ــا فندق ــل ی ــم بروکس ــرغ، و کل ــم م تخ

ــتند. ــن هس ــن ویتامی ــار از ای سرش

کارشناسان تغذیه عنوان کردند؛

ویتامین های مفید برای سالمت و زیبایی پوست را بشناسید

توصیه کارشناسان تغذیه؛

فلفل قرمز به سالمت قلب 
کمک می کند

 
بــه گفتــه کارشناســان تغذیــه، افــزودن ادویــه بــه غــذا، بــه خصــوص گــرد فلفل قرمــز مــی تواند 

بــه تقویــت ســامت قلــب و دوری از بیمــاری هــای قلبــی کمــک کند.
شــماری از مطالعــات نشــان مــی دهنــد فلفــل قرمــز مــی توانــد ماهیچــه هــای قلــب را ســالم و 
قــوی نگــه دارد. بــه گفتــه محققــان، مصــرف فلفــل قرمــز هیــچ تاثیــر مضــری بــر متابولیســم یا 

رونــد هضــم غــذا نــدارد.
در گذشــته ایــن تصــور وجــود داشــت کــه مصــرف بیــش از انــدازه فلفــل قرمــز موجــب ســوزش 
معــده یــا تــرش کــردن مــی شــود. امــا در مطالعــه جدیــد ایــن نتیجــه گیــری حاصــل شــد کــه 
ایــن مــاده غذایــی تنــد تاثیــری بــر پارامترهــای متابولیــک نــدارد و در عــوض موجــب کاهــش 
ضربــان قلــب در حــال اســتراحت و کاهــش فشــار خــون افــرادی شــد کــه از برنامــه رژیمــی ۴ 

هفتــه ای مصــرف فلفــل قرمــز در رژیــم غذایــی شــان پیــروی کــرده بودنــد
در ایــن تحقیــق بــه افــراد اجــازه داده شــد روزی ۳0 گــرم مخلــوط فلفــل قرمــز را همــراه بــا رژیم 

غذایــی عــادی شــان مصــرف کننــد. نتایــج یــک شــبه حاصــل نشــد. در حقیقــت تغییــر قابــل 
توجهــی در وضعیــت ســامت ایــن افــراد بعــد از اولیــن هفتــه مصــرف مشــاهده نشــد.

بعــد از پایــان دومیــن هفتــه، افــرادی کــه از رژیــم غذایــی حــاوی فلفــل قرمــز پیــروی کــرده 
بودنــد دارای عملکــرد قلــب بهتــری بودنــد و ضربــان قلــب شــان در حالــت اســتراحت کاهــش 

یافتــه بــود.

http://mehrnews.com


صفحه 18 | شماره 5 | 17 خرداد 95  MEHR NEWSAGENCY

ســالم تغذیــه 

نتایج پژوهش ها نشان می دهد؛

خوردن غذا با خانواده موجب حفظ 
تناسب اندام فرزندان می شود

 

ــواده شــان غــذا مــی  ــا ســایر اعضــای خان ــی کــه همــراه ب ــه محققــان، کودکان ــه گفت ب
ــد. ــدام بیشــتری دارن ــی تناســب ان ــه طــور کل ــد ب خورن

ــار  ــذا در کن ــای غ ــده ه ــکا، خــوردن وع ــوی آمری ــی ن ــان دانشــگاه ایل ــه محقق ــه گفت ب
ــا  ــواده موجــب مــی شــود کــودکان کمتــر در معــرض اختــاالت غذایــی ی اعضــای خان

ــد. ــرار گیرن ــر ق ــی در اواخــر عم مشــکات وزن
محققــان بــا مطالعــه بــر روی ۲00 خانــواده دریافتنــد کودکانــی که اعضــای خانواده شــان 
دارای وعــده هــای غذایــی مشــترکی هســتند نســبت بــه ســایر همســن و ســاالن خــود 

وزن کمتــری دارنــد.
ــه همگــی از  ــن، و شــیوه هــای تغذی ــن کــودک و والدی ــط بی ــن، رواب ــار والدی شــیوه رفت
شــاخص هــای قابــل اطمینــان در مصــرف غــذا، رفتارهــای غذایــی و ریســک ابتــا بــه 

چاقــی هســتند.
ــی  ــل چاق ــه دالی ــد: اگرچ ــی گوی ــاره م ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــو تی ــس، عض ــارا فیی بارب
پیچیــده هســتند، امــا خانــواده هــا تاثیــر چشــمگیری بــر برنامــه ریــزی ســبک زندگــی 

ــد. ــالم دارن س
بــه گفتــه محققــان، رابطــه خانوادگــی کلیــد فرایندهــای پیشــرفتی در راســتای ترغیــب یا 

اختــال در عــادات غذایــی ســالم، فعالیــت فیزیکــی و عائــم درونــی ســیری اســت.

افزایش سن بیولوژیکی بدن با 
مصرف زیاد گوشت

 
ــم  ــیار ک ــرف بس ــا مص ــراه ب ــت هم ــدازه گوش ــش از ان ــرف بی ــان، مص ــه محقق ــه گفت ب

ــود. ــی ش ــدن م ــی ب ــن بیولوژیک ــش س ــب افزای ــبزیجات موج س
طبــق پژوهــش هــای محققــان دانشــگاه گاســکو اســکاتلند رژیــم غذایــی حــاوی مقادیــر 
زیــاد گوشــت قرمــز و مقــدار ناکافــی میــوه و ســبزیجات مــی توانــد موجــب افزایــش ســن 

بیولوژیکــی بــدن شــده و در اکثــر مشــکات ســامت نقــش دارد.
محققــان دریافتنــد افزایــش تدریجــی میــزان فســفات خون ناشــی از مصــرف گوشــت قرمز، 
همــراه بــا رژیــم غذایــی نامناســب، موجــب افزایــش ســن بیولوژیکــی بــدن در مقایســه بــا 
ســن تقویمــی مــی شــود. همچنیــن مــردان در ایــن زمینــه بــه مراتــب بیشــتر از زنــان تحت 

تاثیــر قــرار مــی گیرنــد.
ــزان  ــش ســن بیولوژیکــی و می ــد افزای ــی ده ــه نشــان م ــن مطالع ــای حاصــل از ای داده ه
فســفات ناشــی از آن در بیــن مــردان محــروم از رژیــم غذایــی مناســب، رابطــه مســتقیم بــا 
تعــداد دفعــات مصــرف گوشــت قرمــز داشــت. محققــان بــر ایــن باورنــد کــه مصــرف زیــاد 
گوشــت قرمــز بــه دلیــل رژیم غذایــی نامناســب و عــدم مصــرف مطلوب میــوه و ســبزیجات، 

بــر ایــن گــروه تاثیــر دارد.
همچنیـن طبـق یافتـه هـای ایـن تحقیق، میـزان بـاالی فسـفات در ایـن گـروه از مـردان با 
کاهـش عملکـرد کلیـه هـا همـراه بـوده و حتـی علت اصلـی بیمـاری کلیـوی مزمن اسـت.

پــال شــیلز، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »داده هــای ایــن مطالعــه ارتبــاط 
سلســله وار بیــن مصــرف بــاالی فســفات و بیمــاری هــای مرتبــط بــا ســن را در رابطــه بــا 

وضعیــت اجتماعی-اقتصــادی نشــان مــی دهــد.«

هشدار کارشناسان تغذیه؛

نوشیدنی ها و مواد 
غذایی که مانع جذب 

آهن می شوند
 

آهــن یــک عنصــر اساســی اســت و کمبــود آهــن مــی توانــد 
ــرگیجه و  ــف، س ــردردهای خفی ــتگی، س ــر خس ــی نظی عائم

ــه همــراه داشــته باشــد. تنگــی نفــس را ب
مطالعــات نشــان مــی دهنــد اکثــر زنــان دچــار کــم خونــی یــا 
آنمــی هســتند. کــم خونــی مــی توانــد مشــکات جــدی بــرای 
ــات مصــرف  ــق مطالع ــه همــراه داشــته باشــد. طب ســامت ب
ــد جــذب آهــن  ــا فراین ــد ب ــی توان ــی م ــواد خوراک برخــی از م
تداخــل یابــد کــه فــرد دچــار کــم خونــی بایــد در مصــرف آنهــا 

اعتــدال داشــته باشــد.
ــوش هــای گیاهــی مــی  ــات چــای ســیاه و دم ن ــق مطالع طب

تواننــد 50 تــا ۷0 درصــد مانــع جــذب آهــن شــوند. اگــر قــادر 
بــه کنــار گذاشــتن چــای نیســتید، فقــط آن را بیــن وعــده های 

غذایــی، و نــه همــراه بــا غــذا، مصــرف کنیــد.
قهوه هـم همانند چـای، نوشـیدنی دیگری اسـت که مـی تواند 
موجـب اختـال در جـذب آهـن بـدن شـود. از آنجائیکـه قهوه 

و چـای حـاوی پلـی فنـول هسـتند بـه طـور 
مسـتقیم در ممانعت از جذب آهـن نقش دارند.
ــه  ــد ک ــی دهن ــان م ــری نش ــات دیگ مطالع
کاکائــو هــم مــی توانــد تــا حــدود ۷۱ درصــد 
مانــع از جــذب اهــن شــود. از اینــرو در صورت 
ابتــا بــه کــم خونــی، میــزان شــکات 

ــد. ــش دهی ــان را کاه ــی ت مصرف
پروتئیــن هــای ســویا و یــا حتــی محصــوالت 
ســویا هــم بــه طریقــی مانــع از جــذب آهــن 
مــی شــوند چــرا کــه ســویا حــاوی اســیدی 
موســوم بــه فیتــات اســت. ایــن اســید تمایــل 
ــع از  ــرو مان ــن دارد و از این ــا آه ــد ب ــه پیون ب

ــدن مــی شــود. جــذب آهــن توســط ب
مــواد خوراکــی غنــی از کلســیم نظیــر شــیر و 

ســایر محصــوالت لبنــی هــم بــه بازدارنــده هــای جــذب آهــن 
معــروف هســتند. افــراد مبتــا بــه کــم خونــی بایــد در مصــرف 

ماســت، پنیــر، کشــک اعتــدال را رعایــت کننــد.
تخــم مــرغ هــم حــاوی پروتئینــی اســت کــه بــا آهــن پیونــد 

ــدن مــی شــود. ــع از جــذب آن توســط ب خــورده و مان
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ــی در  ــه خون ــای تشــکیل لخت ــه معن ــد عمقــی ب ــوز وری ترومب
ــال  ــن اخت ــی اســت. ای ــک ســیاهرگ عمق ــی ی ــواره داخل دی
ــد.  ــر مــی  کن ــی را درگی ــدام تحتان بیشــتر ســیاهرگ  هــای ان

ــل  ــی قاب ــد عمق ــوز وری ــه ترومب ــت ک ــن اس ــوب ای ــر خ خب
ــرای نزدیــک شــدن  پیشــگیری و درمــان اســت. یــک قــدم ب
ــم  ــرات در رژی ــه، تغیی ــن عارض ــگیری از ای ــان و پیش ــه درم ب
ــه  غذایــی اســت. بعضــی از مــواد غذایــی خطــر تشــکیل لخت
ــا  ــر ب ــی دیگ ــه برخ ــی ک ــد در حال ــی ده ــش م ــون را افزای خ
ــت. در  ــاط اس ــه در ارتب ــن عارض ــه ای ــا ب ــر ابت ــش خط کاه
ــد  ــوز وری ــرای پیشــگیری از ترومب ــه ای ب ــه تغذی اینجــا ۶ نکت

ــده اســت: ــی ش ــی معرف عمق
نوشــیدن مقــدار زیــادی آب: کــم شــدن آب بــدن مــی 
ــظ شــدن آن  ــه شــدن خــون و غلی ــا خطــر لخت ــد خــود ب توان
ــه هســتید.  ــه هیدرات ــن باشــید ک رابطــه داشــته باشــد. مطمئ
ــرای  ــوان آب در روز ب ــت لی ــا هش ــش ت ــل ش ــیدن حداق نوش
پیشــگیری از ایــن عارضــه ضــروری اســت. بــرای انــدازه گیری 
هــای بصــری، ادرار خــود را چــک کنیــد، اگــر رنــگ ادرار زرد و 
روشــن باشــد، بــه انــدازه کافــی آب نوشــیده ایــد. اگــر نــه، بایــد 

ــد. ــات را افزایــش دهی مصــرف مایع
خــوردن انگــور قرمــز: مطالعــات انجــام شــده در دانشــگاه 
ــاوی  ــز ح ــور قرم ــه انگ ــت ک ــی از آن اس ــین، حاک ویسکانس
فاونوئیدهــا بــرای جلوگیــری از لختــه شــدن خــون از طریــق 

ــاک اســت. ســاخت پ
ســیر: ســیر خاصیــت رقیــق کنندگــی خــون را دارد و مصــرف 
ــه شــدن خــون  ــری از لخت ــه طــور منظــم باعــث جلوگی آن ب
ــزان مصــرف  ــورد می ــان در م ــا پزشــک ت ــه ب ــی شــود. البت م
ــده  ــق کنن ــای رقی ــما از داروه ــر ش ــد. اگ ــورت کنی ــیر مش س
خــون اســتفاده مــی کنیــد. چــون ســیر مــی توانــد بــا مصــرف 

ــد. ــن داروهــا تداخــل ایجــاد کن ای
روغــن زیتون: یــک مطالعــه کــه نتایــج آن در مجلــه تغذیه 
بالینــی آمریــکا منتشــر شــده، حاکــی از آن اســت کــه فنــول ها 
در روغــن زیتــون بــرای جلوگیــری از لختــه خــون موثــر اســت. 
عــاوه بــر ایــن، ایــن روغــن عــاوه بــر اثــر حفاظتــی بــر روی 
ســرخرگ هــای بــدن، چســبندگی پاکــت  هــای  خــون را بــه 
ــل  ــه از عوام ــان را ک ــدار ترومبوکس ــدازد و مق ــی  ان ــر م تاخی
ــی  ــش م ــت، کاه ــت  هاس ــبندگی پاک ــده چس ــش دهن افزای

ــه  ــی مدیتران ــم غذای ــد رژی ــر مفی ــن اث ــارز ای ــه  ب ــد. نمون ده
ــات و  ــا حبوب ــیر ی ــی، س ــون، ماه ــی از زیت ــه غن ــت ک  ای اس
ــه همیــن علــت اســت کــه آمــار مبتایــان  ســبزی  اســت و ب
بــه بیمــاری  هــای قلبــی عروقــی در کشــورهای حاشــیه  دریای 

مدیترانــه بــه کمتریــن مقــدار رســیده اســت.
کیــوی: محققــان دانشــگاه اســلو ثابــت کــرده انــد در افــرادی 
کــه روزانــه ۲ تــا ۳ عــدد کیــوی مــی خورنــد، فعالیــت پاکــت 
ــا کاهــش  ــراد ب ــن اف ــن ای ــر اســت و بنابرای هــای خــون کمت
خطــر ابتــا بــه لختــه شــدن خــون مواجــه هســتند. خــوردن 
کیــوی همچنیــن بــه کاهــش میــزان کلســترول کمــک مــی 

کنــد.
ــاوی  ــبزیجات ح ــن س ــه ای ــرگ دار: اگرچ ــبزیجات ب س
ویتامیــن کا بــوده و خاصیــت رقیــق کنندگی خــون را دارنــد، اما 
اگــر شــما داروی رقیــق کننــده خــون ماننــد وارفاریــن دریافــت 
مــی کنیــد، بایــد بــرای میــزان مصــرف ایــن داروهــا با پزشــک 
ــما را  ــکان ش ــوارد پزش ــیاری از م ــد. در بس ــان مشــورت کنی ت

مجــاب بــه اجتنــاب از مصــرف ایــن ســبزیجات مــی کننــد.

ــودن  ــا دارا ب ــا ســیاه، ب ــه  صــورت ســبز ی چــای: چــای چــه ب
ــد  ــا و تولی ــت  ه ــع پاک ــع تجم ــر، مان ــد و موث ــات مفی ترکیب
ترمبوکســان گردیــده و قابلیــت حــل شــدن لختــه  هــای ایجاد 
ــذار در  ــات تاثیرگ ــه  ترکیب ــد. از جمل ــی  ده ــش م شــده را افزای
چــای، مــی  تــوان بــه کاتچیــن اشــاره کــرد کــه نــه تنهــا هــم 
تــراز آســپرین از تجمــع پاکــت  هــا جلوگیــری می کنــد، بلکه 
ــواره  شــریان  هــا  ــر ســلول ه ای ماهیچــه  ای صــاف دی از تکثی
ــکیل  ــه تش ــر ب ــد و منج ــد، تولی ــترل ب ــت کلس ــه تح ــز ک نی
ــدازه  ای  ــا ان ــود، ت ــی  ش ــا م ــرخرگ  ه ــواره  س ــاک در دی پ

ــد. ــی  کن ــری م جلوگی
ــرای  ــی ب ــای حیوان ــی ه ــرف چرب ــت مص ــه: محدودی نکت
جلوگیــری از لختــه شــدن خــون مهــم اســت. همانطــور کــه 
ــی  ــروق مضرند،م ــب و ع ــرای ســامت قل ــا ب ــی ه ــن چرب ای
ــش  ــز افزای ــون را نی ــدن خ ــه ش ــه لخت ــا ب ــر ابت ــد خط توانن
دهنــد. ایــن یعــن یشــما بایــد از چربــی هــای ترانــس ناســالم 
و چربــی های اشــباع در لبنیــات، و گوشــت پرچــرب دور بمانید. 

ــد. ــاب کنی ــز اجتن ــاال نی ــد ب از مصــرف قن

توصیه های کارشناسان را جدی بگیرید؛

گزینه های غذایی برای جلوگیری از لخته شدن خون

ــد،  ــه جدی ــک مطالع ــای ی ــه ه ــق یافت طب
ــود حافظــه  ــه بهب ــد ب ــی توان ــاع م ــای نعن چ
کوتــاه مــدت و بلندمــدت و بهبــود خلــق و خو 

ــد. ــک کن کم
ــا انگلســتان  ــورث آمبری ــان دانشــگاه ن محقق
ــه افزایــش  دریافتنــد نوشــیدن چــای نعنــاع ب
ســطح هوشــیاری بخصــوص در افــراد مســن 

کمــک مــی کنــد.
در ایــن مطالعــه تاثیــرات انــواع گیاهــان 
دارویــی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. در 
یکــی از پژوهــش هــا، از ۱80 شــرکت کننــده 
ــه  ــای بابون ــا چ ــاع ی ــای نعن خواســته شــد چ

ــناختی و  ــای ش ــارت ه ــند و ســپس مه بنوش
ــورد  ــش م ــد از آزمای ــل و بع ــا قب ــاری آنه رفت
بررســی قــرار گرفــت. همچنیــن یــک گــروه 
کنتــرل هــم ایجــاد کردنــد کــه از آنهــا فقــط 

ــند. ــرم بنوش ــد اب گ ــته ش خواس
نتایــج مطالعــه نشــان داد چــای نعنــاع موجب 
بهبــود رفتارهــای اخاقــی و افزایــش میــزان 
شــناخت افــراد شــرکت کننــده شــده و 
همچنیــن به بهبــود حافظــه بلندمدت، ســطح 
آگاهــی و حافظــه کار آنهــا کمــک کــرده بــود. 
در عیــن حــال چــای بابونــه دارای نتایــج 

ــود. ــاع ب ــه نعن متضــادی نســبت ب

جدیدترین یافته محققان؛

تقویت حافظه با نوشیدن چای نعناع

ســالم تغذیــه 
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طبــق یــک مطالعــه جدیــد، خــوردن بیــش از انــدازه ســیب زمینــی موجب 
افزایــش ریســک بــروز فشــارخون بــاال مــی شــود. 

طبــق گــزارش محققــان دانشــگاه هــاروارد، مصــرف چهــار وعده یا بیشــتر 
ســیب زمینــی در هفتــه در مقایســه بــا خــوردن کمتــر از یــک وعــده در ماه 
بــا افزایــش ریســک فشــارخون بــاال مرتبــط اســت کــه میــزان افزایــش 
بــرای ســیب زمینــی پختــه شــده ۱۱ درصــد و بــرای ســیب زمینــی ســرخ 

شــده ۱۷ درصــد بیشــتر اســت.
بــه گفتــه محققــان جالــب اینجاســت کــه ظاهــرا چیپــس ســیب زمینــی 

موجــب افزایــش ایــن ریســک نمــی شــود.
دکتــر لــی بورگــی، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــا 
در ایــن مطالعــه بــه رابطــه بیــن مصــرف ســیب زمینــی و ریســک ابتــا به 

فشــارخون بــاال و ســایر بیمــاری هــا پــی بردیم.«
ــرد و زن  ــزار م ــت ۱8۷ ه ــش وضعی ــی و همکاران ــه، بورگ ــن مطالع در ای
شــرکت کننــده در ســه مطالعــه بــه مــدت بیــش از ۲0 ســال را پیگیــری 
کردنــد. در طــول ایــن مــدت، شــرکت کننــدگان پرسشــنامه ای را در مــورد 
ــد. هیــچ یــک از شــرکت کننــدگان در  رژیــم غذایــی خــود تکمیــل کردن

آغــاز مطالعــه مبتــا بــه فشــار خــون بــاال نبودنــد.
ســیب زمینــی در مقایســه بــا ســایر ســبزیجات دارای شــاخص گلوکــزی 
ــد خــون شــده  ــن شــاخص موجــب افزایــش شــدید قن ــی اســت. ای باالی
کــه مــی توانــد توضیــح دهنــده یافتــه هــای ایــن مطالعــه باشــد. شــاخص 
گلوکــزی تعییــن مــی کنــد کــه چگونــه کربوهیــدرات هــا موجــب افزایش 

قندخــون مــی شــوند.
ــی  ــه ســیب زمین ــد ک ــی کن ــات نم ــه اثب ــن مطالع ــی، ای ــه بورگ ــه گفت ب
ــا  ــه نظــر مــی رســد ب ــاال مــی شــود بلکــه فقــط ب موجــب فشــارخون ب

ــت. ــط اس ــک مرتب ــن ریس ــش ای افزای
ــادی پتاســیم اســت  ــر زی ــی حــاوی مقادی ــه از آنجائیکــه ســیب زمین البت
بایــد در برنامــه غذایــی گنجانــده شــود. مصــرف آن همــراه بــا یک ســبزی 

غیرنشاســته ای از تاثیــر آن بــر فشــار خــون مــی کاهــد.

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد؛

خوردن مداوم سیب زمینی 
موجب فشارخون می شود

ــی  ــاوی پل ــی ح ــواد خوراک ــد م ــی گوین ــان م محقق
فنــول مــی تواننــد موجــب کاهــش واکنــش التهابــی 

ــدن شــوند.  ب
التهــاب واکنــش طبیعــی بــدن بــه جراحت یــا عفونت 
ــای  ــش ه ــادی از واکن ــمار زی ــفانه ش ــت. متاس اس
التهابــی موســوم بــه التهــاب مزمــن، مــی تواننــد بــه 
ســامت مــا صدمــه وارد کــرده و بــا حملــه به ســلول 
هــای ســفید خــون کــه بــزرگ تریــن عامــل دفاعــی 
ــت،  ــر دیاب ــی نظی ــرایط خطرناک ــتند ش ــدن هس ب
ــواع گوناگــون ســرطان را ایجــاد  ــی و ان بیمــاری قلب

ــد. کنن
محققــان انگلیســی در مطالعــه اخیــر خود به بررســی 
ارتبــاط بیــن واکنــش هــای التهابــی انســان و مصرف 
پلــی فنــول هــا پرداختنــد. پلــی فنــول مــاده مغــذی 
گیاهــی اســت کــه از بــدن در مقابــل پاتــوژن هــای 

آســیب زا دفــاع مــی کنــد.
تیــم تحقیــق بــه شــدت بــر قــدرت هــای گوناگــون 
ــد  ــاهده کنن ــا مش ــرده ت ــز ک ــا تمرک ــول ه ــی فن پل
کــه چگونــه بــا رهاســازی ســیتوکین هــا کــه نشــانه 

التهــاب هســتند ارتبــاط دارنــد.
 T-cell ســلول هــای ســفید خــون موســوم بــه
در حیــن بررســی ناهنجــاری هــای ســلولی بــه 
ســیتوکین هــا ســیگنال مــی فرســتند. همین مســئله 
ــول  ــلول در ط ــه س ــلول ب ــاط س ــاز ارتب ــب آغ موج
واکنــش هــای ایمنــی مــی شــود و ســلول هــا را بــه 

ــک  ــم تحری ــا زخ ــت ی ــاب، عفون ــاد الته ســوی ایج
مــی کنــد. آنهــا دریافتنــد ازادســازی ســیتوکین هــا به 
شــدت وابســته بــه مصرف میــوه و ســبزیجات اســت.
ســیان ریچاردســون، سرپرســت تیــم تحقیــق از 
دانشــگاه لیوورپــول، در ایــن بــاره مــی گویــد: »نتایــج 
ــای  ــول ه ــی فن ــد پل ــی ده ــان م ــا نش ــه م مطالع
موجــود در پیــاز، زردچوبــه، انگــور قرمــز، چای ســبز و 
آســای بــری )açai berry( مــی تواننــد بــه کاهش 
ــک  ــراد دارای ریس ــی در اف ــل التهاب ــدن عوام آزادش

ابتا بــه التهاب مزمن کمــک کنند«.
عــاوه بر میــوه ها و ســبزیجات، پلی فنول هــا به وفور 
در شــکات تلخ هم یافت می شــوند. به گفته محققان 
افــرادی که قبل از پیاده روی شــکات تلخ با 85 درصد 
کاکائــو مــی خورنــد میــزان اکســایش در خــون شــان 
کاهــش مــی یابــد کــه مــی توانــد منجــر بــه تولیــد 
اکســیدنیتریک بیشــتر در بــدن شــود؛ گازی کــه 
موجــب گشادشــدن عــروق خونــی و بهبــود جریــان 

ــود. ــی ش ــون م خ
بــه گفتــه محققــان، ادویــه هــای نظیــر گل میخــک، 
ــه کرفــس  ــه کوهــی و دان ــاع خشــک شــده، پون نعن
هــم سرشــار از مقادیــر بــاالی پلــی فنــول هســتند.

ــرای  ــول ب ــی فن ــاوی پل ــی ح ــواد خوراک ــرف م مص
ــه التهــاب هــای  ــا ب ســالمندان کــه در معــرض ابت
ــتند  ــد و ام اس هس ــروز روماتوئی ــر آرت ــن نظی مزم

ــود. ــی ش ــه م ــیار توصی بس

شناسایی مواد خوراکی کنترل کننده 
واکنش های التهابی بدن

محققان توصیه می کنند؛

آب سیب موثرترین راه 
درمان کم آبی کودکان

کودکانــی کــه بعــد از گذرانــدن دوره ســخت اســهال و اســتفراغ 
ــول  ــوردن محل ــده از خ ــی ش ــم آب ــار ک ــدن شــان دچ ــه ب ک
ــد،  ــی کنن ــاع م ــای ORS امتن ــول ه ــا محل ــت ی الکترولی

موثرتریــن راه درمــان اســتفاده از آبمیــوه اســت. 

ــودکان  ــادا ک ــگاری کان ــگاه کال ــان دانش ــه محقق ــق یافت طب
ــی  ــم آب ــه ک ــده و روده و تجرب ــف مع ــاب خفی ــه الته ــا ب مبت
ــدن در  ــتری ش ــر بس ــای نظی ــان ه ــه درم ــد از تجرب ــه بع ک
بیمارســتان آب ســیب مصــرف کردنــد وضعیــت بهتری نســبت 
بــه کودکانــی داشــتند کــه فقــط محلــول هــای درمانــی نظیــر 

ــد. ــرده بودن ــرف ک اُ.آر.اس مص
در ایــن مطالعــه، بــه طــور تصادفــی بــه کــودکان ۶ تــا ۶0 ماهه 
ــی ناشــی از اســهال و اســتفراغ، آب ســیب/ ــه کــم آب مبتــا ب

ــا طعــم ســیب داده  مایعــات دلخــواه یــا محلــول الکترولیــت ب
شــد.

نتایــج نشــان داد درصــد ناکامــی درمــان در کودکانــی کــه آب 

ــودکان  ــا ک ــد در مقایســه ب ــرده بودن ــق مصــرف ک ســیب رقی
ــر و ۱۷  ــب کمت ــه مرات ــت ب ــول الکترولی ــده محل مصــرف کنن

ــود. ــل ۲5 درصــد ب درصــد در مقاب
ــات بســتری شــدن در بیمارســتان و اســهال  ــداد دفع ــه تع البت
و اســتفراغ در بیــن گــروه هــای تحــت مطالعــه تفــاوت 

چشــمگیری نداشــت.
ــه ایــن نتیجــه رســیدند در بســیاری از کشــورهای  محققــان ب
ــاال، اســتفاده از آب ســیب رقیــق و مایعــات مــورد  ــا درآمــد ب ب
دلخــواه کــودکان مــی توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای مایعات 
الکترولیــت یــا اُ.آر.اس در درمــان کــودکان مبتــا بــه کــم آبــی 

باشــد.

ســالم تغذیــه 
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ــه وزارت  ــه جامع ــود تغذی ــر بهب ــرکل دفت مدی
بهداشــت از پوکــی اســتخوان بــه عنــوان 
یکــی از معضــات ســامت مــردم یــاد کــرد 
ــابه  ــرف نوش ــرانه مص ــفانه س ــت: متاس و گف

ــت.  ــر اس ــاالنه ۴۲ لیت ــور س گازدار در کش
ــی  ــش علم ــی در همای ــرا عبدالله ــر زه دکت
ــه  ــالن عام ــه در س ــوم تغذی ــجویان عل دانش
طباطبایــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علوم 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــار داشــت: ب ــات، اظه تحقیق
میــزان مصــرف نمــک ۲ برابــر بیشــتر از حــد 
مــورد نیــاز اســت، شــیوع پرفشــاری خــون در 
جمعیــت ۱5 تــا ۶۴ ســال کشــور بیــش از ۱9 

ــت. ــد اس درص
وی بــا بیــان اینکــه همچنیــن مصــرف قنــد و 
شــکر نــه تنهــا در ایــران بلکــه در دنیــا بیــش 
ــزود: ســازمان  ــاز اســت، اف ــورد نی ــزان م از می
ــه  ــود ک ــرده ب ــه ک ــت توصی ــی بهداش جهان
ــق  ــد از طری ــه بای ــرژی روزان ــد از ان ۱0 درص
قندهــای ســاده تامیــن شــود امــا ایــن مقــدار 
اصــاح شــد و بــه 5 درصــد معــادل ۲5 گــرم 

ــت. کاهــش یاف
عبداللهــی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: مصرف 
ــواد  ــود م ــل وج ــه دلی ــای گازدار ب ــابه ه نوش
قنــدی، مــی توانــد باعــث تشــدید اضافــه وزن 
ــر  ــوی دیگ ــود و از س ــور ش ــی در کش و چاق
ــراد  ــال در اف ــه وزن در س ــرم از اضاف ۷ کیلوگ
چــاق مربــوط به مصــرف نوشــابه هــای گازدار 

اســت.
ــه جامعــه وزارت  ــر بهبــود تغذی ــر کل دفت مدی
ــاق در طــرح تحــول  ــن اتف بهداشــت مهمتری
ــری  ــت را بکارگی ــوزه بهداش ــامت در ح س
کارشناســان تغذیــه در ســطح اول ارائــه 
ــدف  ــت: ه ــت و گف ــتی دانس ــات بهداش خدم
ــه در ســطح اول  ــان تغذی ــتقرار کارشناس از اس
ــات بهداشــت، ایجــاد دسترســی بیشــتر  خدم

ــت. ــه اس ــامت جامع ــای س ــردم و ارتق م
وی بــا اشــاره بــه نقــش کلیــدی کارشناســان 
ــامت در  ــای س ــگیری و ارتق ــه در پیش تغذی
ــد وزارت  ــرد: در دوره جدی ــح ک ــه، تصری جامع
بهداشــت در حــوزه تغذیــه نیــز تحــول رخ داد 

زیــرا بــرای نخســتین بــار کارشناســان تغذیــه 
در مراکــز جامــع خدمــات ســامت بــا هــدف 
دسترســی بیشــتر خانــواده هــا و بــا تاکیــد بــر 
بیمــاری هــای غیرواگیــر و کمبــود ریزمغــذی 

ــد. ــه خدمــات مــی پردازن ــه ارائ هــا، ب
ــگاه  ــر پای ــت: در ه ــار داش ــی اظه عبدالله
ســامت که بــه ۱۲ هــزار و 500 نفــر از مردم 
خدمات بهداشــتی ارائه می دهد، کارشناســان 
مراقب سامت با روشــی ساده، الگوی غذایی 
مــردم، شــاخص BMI، و پایــش رشــد 
ــد و در صــورت  کــودک را ارزیابــی مــی کنن
نیــاز بــه کارشناســان تغذیــه و رژیــم درمانــی 
ــات ســامت  ــع خدم ــز جام مســتقر در مراک

ــد. ــی دهن ــاع م ارج
وی گفــت: زمانــی که مــردم حضور کارشناســان 
تغذیــه و آمــوزش و مشــاوره غذایی آنهــا را حس 
مــی کننــد مراجعــات خــود بــرای دریافــت ایــن 
خدمــات بــه مراکــز جامــع خدمــات ســامت را 

افزایــش مــی دهنــد.
عبداللهــی در پایــان یــادآور شــد: کارشناســان 
و  ارتقــای ســامت  بــر  عــاوه  تغذیــه 
ــث  ــد باع ــی توانن ــا م ــگیری از بیماریه پیش
ــه  ــوند چراک ــردم ش ــر م ــرگ و می ــش م کاه
ــژه  ــه وی ــا ب ــاری ه ــیاری از بیم ــه بس ریش
بیمــاری هــای غیرواگیــر در الگــوی نامناســب 

ــت. ــی اس غذای

مدیرکل دفتر تغذیه وزارت بهداشت هشدار داد؛

هر ایرانی ساالنه ۴۲ لیتر نوشابه 
می خورد/خطر پوکی استخوان

مطالعـات نشـان مـی دهـد مصـرف مـواد غذایـی فاقـد ارزش 
غذایـی نظیـر فسـت فودهـا عـاوه بـر بـروز مشـکاتی نظیر 
چاقی، مـی توانند سـبب بـروز بیماری هـای کلیوی هم شـوند. 
ــم  ــی نشــان مــی دهــد رژی ــان بریتانیای ــد محقق ــه جدی مطالع
غذایــی حــاوی فســت فودهــا مــی توانــد بــه انــدازه دیابــت بــه 

کلیــه هــا آســیب برســاند.
ــراد  ــمار اف ــط اســت و ش ــی مرتب ــا چاق ــوع۲ ب ــت ن ــا دیاب غالب
مبتــا بــه ایــن بیمــاری در ســطح دنیــا به شــکل هشــداردهنده 
ــدن  ــوع ۲، ب ــت ن ــروز دیاب ــی ب ــش اســت. در پ ــه افزای ای روب
قــادر بــه تولیــد انســولین کافــی نبــوده و ایــن موضــوع منجــر 
بــه تجمــع گلوکــز در بــدن مــی شــود. در نتیجــه ایــن عارضــه 
ــدن  ــر در ب ــن تغیی ــه ای ــبت ب ــدن نس ــف ب ــای مختل ــدام ه ان

واکنــش نشــان داده کــه بیشــترین تاثیــر در کلیــه هــا مشــاهده 
ــراض  ــروز ام ــر ب ــد خط ــی توان ــوع م ــن موض ــود و ای ــی ش م

کلیــوی دیابتــی را در پــی داشــته باشــد.
انتقــال دهنــده هــاي گلوکــز نقــش مهمــي در ابتــا بــه دیابت 
دارنــد و مشــکات همــراه آنهــا مــي توانــد مشــکات مهمــي 
بــراي انــدام هــاي داخلــي ایجــاد کننــد .ایــن تیــم پژوهشــی در 
ادامــه مطالعــات خــود بــا اســتفاده از مــدل هــای آزمایــش روی 
حیوانــات بــه بررســی دیابــت، چاقــی و بــروز مقاومت انســولین 
ــی  ــه چگونگ ــا ب ــد ت ــاش کردن ــه و ت ــا پرداخت ــدن آنه در ب
ــد  ــش از ح ــع بی ــدن و تجم ــولینی در ب ــت انس ــد مقاوم فرآین

چربــی و قنــد و تاثیــرات آن بــر کلیــه هــا پــی ببرنــد.
محققــان ایــن مطالعــه را بــر روي مــوش هــا انجــام دادنــد؛ آنها 
مــوش هــا را بــه دو دســته تقســیم کردنــد و بــه یــک گــروه از 

آنهــا بــه مــدت هشــت هفتــه یــک رژیــم غذایــي فاقــد ارزش 
غذایــی نظیــر پنیــر چــرب، شــکات، بیســکوئیت و شــیرینی و 
بــه گــروه دوم بــه مــدت پنــج هفتــه یــک غــذاي ویــژه پرچرب 

دادنــد.
ــاي  ــم ه ــن رژی ــي از ای ــرات ناش ــپس تغیی ــگران س پژوهش
غذایــي بــر ســطح قنــد خــون مــوش هــا و نیــز انتقــال گلوکــز 

ــد. ــا را بررســي کردن ــه ه در کلی
محققــان دریافتنــد انــواع مشــخصی از گیرنــده هــای گلوکــز 
ــم  ــای تنظی ــن ه ــن پروتئی )GLUT و SGLT( و همچنی
کننــده آنهــا در شــمار زیــادی از مــوش هــای مبتــا بــه دیابت 
نــوع ۲ وجــود داشــت. امــا رژیــم غذایــی پرچــرب و رژیــم فاقــد 
ــن  ــابهی در ای ــش مش ــروز افزای ــب ب ــم موج ــی ه ارزش غذای

گــروه از گیرنــده هــا شــدند.
بــه گفته دکتــر هــاووی چیچگــر، رژیــم غذایــی غربی بیــش از 
بیــش حــاوی غذاهــای فــرآوری شــده و چربــی اســت و ارتبــاط 
کامــا اثبــات شــده ای بیــن مصــرف بیــش از انــدازه ایــن نــوع 

غذاهــا و شــیوع اخیــر چاقــی و دیابــت نــوع۲ وجــود دارد.
وی در ادامــه عنــوان مــی کنــد یافتــه هــای مطالعــه اخیرشــان 
نشــان مــی دهــد کــه دیابــت نــوع ۱ و دیابــت نــوع ۲ هــر دو 
ــی  ــا م ــه ه ــز در کلی ــال گلوک ــی در انتق ــروز تغییرات ــب ب موج
شــوند، امــا رژیــم غذایــی فاقــد ارزش غذایــی یــا رژیــم غذایــی 
پرچــرب نیــز دقیقــا موجــب تغییراتی مشــابه با مــوارد مشــاهده 

شــده در دیابــت نــوع۲ مــی شــود.

خوردن فست فود 
سالمت کلیه ها را 

تهدید می کند

ســالم تغذیــه 
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درمـــان

بخش درمان، بیشترین حساسیت ها را به خود جلب کرده است و 
دلیل آن نیز، شیوع بیماری های غیرواگیر است که در این سال ها، رو 
به افزایش بوده است. بیماری هایی که علت بیشترین مرگ و میرها 
تلقی می شوند. بیماری های قلبی، سرطان ها، دیابت و...، از جمله علل 
بروز مرگ و میرها در جوامع امروزی به شمار می روند. دلیل این امر 
نیز، تغییر سبک زندگی مردم و گرایش به سمت مصرف غذاهای 

آماده و فست فودها، کم تحرکی و... است.
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ن مـــــــا ر د

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران هشدار داد؛

داروهای تقلبی مرگبارند/ 
تولید داروهای تقلبی در 

همسایگی ایران
 

رئیــس انجمــن آترواســکلروز ایــران گفــت: تقلــب در ســاخت دارو یــک روش 
ــرگ مصــرف  ــه م ــع ب ــه در بســیاری از مواق ســودجویانه و پرخطــر اســت ک

کننــده ایــن قبیــل داروهــا منجــر مــی شــود.
دکتــر مســعود قاســمي بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه موضــوع 
داروهــاي تقلبــي درکشــور افــزود: ایــن روزهــا داروهــاي تقلبــي موضــوع 
ــه شــمار مــي آینــد کــه نیازمنــد  ــزرگ و پیچیــده اي در جهــان ب بســیار ب
رســیدگي  و توجــه بســیار اســت. چراکــه داروهــاي تقلبــي بــا جــان مــردم 

ــد. ــي کنن ــازي م ب
وی بــا اشــاره بــه دســته بنــدي داروهــاي تقلبــي تصریــح کــرد: دســته اي از 
داروهــا بــراي بیمــاران اهمیــت حیاتــي دارنــد. اســتفاده از داروي تقلبــي و حتي 
ــد بیمــار را در شــرایط وخیمــي  داروي بــي اثــر بجــاي ایــن داروهــا مــي توان
قراردهــد. امــا دســته اي دیگــر داروهــاي مصرفــي هســتند کــه مصــرف نــوع 
تقلبــي آنهــا در طوالنــي مــدت باعــث بــروز عــوارض ناشــي از عــدم مصــرف 
دارو خواهــد شــد و ســامت بیمــار را بــه خطــر مــي انــدازد. از میــان ایــن قبیل 

داروهــا مــي تــوان بــه داروهــاي چربــي خــون اشــاره کــرد.
قاســمی افــزود: امــا در مــورد گــروه دیگــری از داروهــا کــه جنبــه دارویــي آنها 
کمرنــگ تــر اســت ماننــد ویتامیــن هــا و پمادهــا ممکــن اســت بیمــار حتــي 

متوجــه نشــود کــه از نمونــه تقلبــي اســتفاده مــي کنــد.
ایــن متخصــص قلــب و عــروق خاطرنشــان کــرد: شــکل و جعبــه داروهــای 
تقلبــي آنقــدر شــبیه نــوع اصلــي آن اســت کــه بیمــار را بــه اشــتباه مي انــدازد. 
ــال  ــرای مث ــود دارد. ب ــا وج ــه دنی ــی در هم ــای تقلب ــت داروه ــع صنع در واق
ایــن صنعــت در کشــورهاي آمریــکاي شــمالي و اروپایــي بســیار کمتــر و در 
کشــورهاي جنــگ زده ماننــد افغانســتان و پاکســتان بیشــتر اســت. در کشــور 
مــا نیــز با وجــود مشــکاتي ماننــد تهیــه مــواد اولیــه مطلــوب و کمبــود برخي 
ــا مشــکل  ــم،  بازهــم درزمینــه داروهــاي حیاتــي ب ــه دلیــل تحری از داروهــا ب

چندانــي مواجــه نیســتیم .
بــه گفتــه وی، در گذشــته در زمینــه داروهــاي حیاتــي بســیار مشــکل داشــتیم 
ــم  ــا بســیار ک ــن داروه ــب در ای ــاي انجــام شــده تقل ــا نظارته ــروزه ب ــا ام ام
ــدن ســازي  ــب در داروهــاي ب ــار تقل ــش آم ــا افزای شــده اســت. درحالیکــه ب
و محصــوالت آرایشــي بهداشــتي مواجــه هســتیم. بــه همیــن دلیــل هرچــه 
ــر باشــد خطــر  ــوي ت ــع ق ــدي و توزی ــد، بســته بن ــر تولی سیســتم نظــارت ب

ــد خواهــد کــرد. ــري بیمــار را تهدی کمت
قاســمی در پایــان تاکیــد کــرد: مــردم و بیمــاران بــه هیــچ عنــوان داروهــاي 
مــورد نیــاز را از منابعــي غیــر از داروخانــه تهیــه نکننــد. همچنیــن بهتــر اســت 
داروهــاي خــاص و حیاتــي از داروخانــه هایــي تهیــه شــود کــه حجــم تبــادل 

دارو در آنهــا زیــاد اســت.

ــه  ــی ارزی در معالج ــه جوی ــای صرف ــت امن هیئ
ــون ۷  ــت، تاکن ــه وزارت بهداش ــته ب ــاران وابس بیم
ــرای  ــزون ب ــت حل ــل کاش ــورد عم ــزار و ۶۷9 م ه
ــرار داده  ــی ق ــت مال ــورد حمای ــنوا را م ــراد ناش اف

ــت. اس
ــای  ــت امن ــی هیئ ــای عملیات ــه ه ــی از برنام یک
صرفــه جویــی ارزی در معالجــه بیماران در راســتای 
ــوص  ــکیل آن در خص ــه تش ــداف عالی ــق اه تحق
ــل  ــاران در داخ ــه بیم ــه هم ــه معالج ــاد زمین ایج
کشــور، هدایــت راهبــردی پــروژه کاشــت حلــزون 
شــنوایی در بیمــاران ناشــنوا در مراکــز کاشــت 
حلــزون اســت. بــر همیــن اســاس، در ســال ۱۳9۴ 
ــزون شــنوایی در  ــورد عمــل کاشــت حل از ۱۱۱5 م
ــور  ــر کش ــزون سراس ــت حل ــب کاش ــز منتخ مراک

ــت. ــل آورده اس ــه عم ــت ب حمای
ــزون شــنوایي از ســال ۱۳۷۱ در  عمــل کاشــت حل
ــال  ــان س ــا پای ــان ت ــد و از آن زم ــاز ش ــران آغ ای
ــت  ــود در هیئ ــاي موج ــاس آماره ــر اس ۱۳9۴، ب
امنــا تعــداد  ۷۶۷9 عمــل کاشــت حلــزون در مراکــز 
ــزون سراســر کشــور و تحــت حمایــت  کاشــت حل

ــا انجــام شــده اســت. ــت امن هیئ
عمــل کاشــت حلــزون در حــال حاضــر در ۱۱ مرکز 
ــر  ــای امی ــتان ه ــگاهی در بیمارس ــب دانش منتخ
ــرت  ــران، حض ــم ته ــان حکی ــران، لقم ــم ته اعل
رســول اکــرم )ص( تهــران، حضــرت بقیــه اهلل 
ــج(  ــم )ع ــرت قائ ــران، حض ــج( ته ــم )ع االعظ
ــرا  ــه زه ــرت فاطم ــیراز، حض ــي ش ــهد، خلیل مش
ــز،  ــا )ع( تبری ــام رض ــرت ام ــان، حض )س( اصفه
حضــرت امــام خمینــی )ره( اهــواز، بعثــت همــدان و 

ــود. ــی ش ــام م ــان انج ــفای کرم ــتان ش بیمارس
در حــال حاضــر انجــام هــر عمــل کاشــت حلــزون 
شــنوایي، چهارصــد و شــصت و پنــج میلیــون ریــال 
)معــادل ۴۶ میلیــون و پانصــد هــزار تومــان( هزینــه 
دارد کــه مشــتمل بــر ۴ مــورد )هزینــه خریــد پروتــز 
شــنوایي، هزینــه هتلینــگ بیمارســتاني، هزینــه تیم 
جراحــي، هزینــه هــاي برگــزاري صــد جلســه گفتار 

درمانــي و بازتوانــي شنوایي(اســت.
ــه  ــی ارزی در معالج ــه جوی ــای صرف ــت امن هیئ

ــون  ــه در قان ــداف مطروح ــاس اه ــاران براس بیم
تشــکیل خــود جهــت فراهــم ســاختن زمینــه 
بهــره منــدی تعــداد بیشــتری از بیمــاران از فرصــت 
کاشــت حلــزون بــه ویــژه بیمــاران محــروم و 
نیازمنــد، جهــت انجــام هــر عمــل کاشــت حلــزون 
ــج  ــغ چهارصــد و پن ــی مبل ــی و دولت ــه روش نوبت ب
میلیــون ریــال )۴0 میلیــون و پانصــد هــزار تومــان( 
ــه  ــه در نتیج ــد ک ــی نمای ــت م ــاعدت پرداخ مس
قدرالســهم پرداختــی هــر بیمــار بــرای عمــل 
ــال )۶  ــون ری ــصت میلی ــغ ش ــزون مبل ــت حل کاش

ــت. ــان( اس ــون توم میلی

ــای  ــت امن ــه هیئ ــد طــرح و برنام ــار واح ــق آم طب
ــزون در  ــی ارزی، عملکــرد کاشــت حل ــه جوی صرف

ــن شــرح اســت: ــه ای ۷ ســال گذشــته ب
سال ۱۳88 ، تعداد ۳۴9 عمل
سال ۱۳89 ، تعداد 5۱۲ عمل
سال ۱۳90 ، تعداد 89۳ عمل
سال ۱۳9۱ ، تعداد 9۲5 عمل

سال ۱۳9۲ ، تعداد ۱۲۱۳ عمل
سال ۱۳9۳ ، تعداد ۱۱0۳ عمل
سال ۱۳9۴ ، تعداد ۱۱۱5 عمل

باتوجــه بــه برنامــه ریــزی بــه عمــل آمــده توســط 
هیئــت امنــا، در ۴ ســال گذشــته تعــداد کافــی و در 
ــزون  ــای حل ــدی از پروتزه ــه رش ــال روب ــن ح عی
ــاران  ــاز بیم ــع نی ــرای رف ــت ب ــن هیئ ــط ای توس
ــر  ــال حاض ــده و در ح ــن ش ــت تامی ــز کاش مراک
ــرای عمــل  ــه زمانــی کاندیــد شــدن بیمــار ب فاصل
کاشــت و واریــز قدرالســهم بیمــار تــا زمــان انجــام 
ــی کــه  ــاً حــدود د۲ مــاه اســت. درحال عمــل، نهایت
ــار ســال در  ــا چه ــن ســه ت ــاران بی در گذشــته بیم

ــد. ــل کاشــت بودن ــار عم انتظ
ــه رونــد مناقصــات برگزارشــده توســط  ــا توجــه ب ب
هیئــت امنــاء و ایجــاد فضــای رقابتــی میــان 
شــرکت هــای ســازنده پروتــز، قیمــت پروتــز طــی 
ــه  ــل ماحظ ــش قاب ــا 9۴ ، کاه ــای 89 ت ــال ه س
ای پیــدا کــرده و بــه حــدود ۱0 هــزار یــورو رســیده 

ــت. اس

گزارش هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت؛

حمایت مالی از ۷۶۷۹ عمل کاشت 
حلزون شنوایی/ سهم پرداختی بیماران
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ــکوپی  ــوژی و یوروالپاراس ــره اندویورول ــتمین کنگ ــس هش رئی
ایــران گفــت: ایــران در زمینــه اهــدای کلیــه و جراحــی هــای 
ــگام  ــان پیش ــکوپی در جه ــی الپاراس ــه روش مین ــی ب ترمیم

ــت. اس
ــم  ــه ه ــن روش ک ــزود: در ای ــروش ، اف ــیم ف ــر س ــر ناص دکت
ــه  ــرد ب ــی گی ــورت م ــره ص ــور روزم ــه ط ــور ب ــک در کش این
جــای ســوراخ هــای پنــج میلــی متــری از ســوراخ هــای ســه 
ــا گذشــت ســه مــاه،  ــی متــری اســتفاده مــی شــود کــه ب میل
ــی شــود. ــت م ــل روی ــر قاب ــا غی محــل عمــل جراحــی تقریب

ــارج  ــن شــکم خ ــی از قســمت پایی ــه اهدای ــه داد: کلی وی ادام
ــا  ــی شــود و ب ــده نم ــه ای بری ــچ عضل ــل هی شــده، طــی عم

رویــش مــو، محــل جراحــی محــو مــی 
ــردد. گ

رئیــس هشــتمین کنگــره اندویورولــوژی 
ــه  ــا اشــاره ب ــران ب و یوروالپاراســکوپی ای
ــال از  ــی الپارســکوپی در اطف ــه مین اینک
اهمیت مضاعفــی برخوردار اســت، یــادآور 
شــد: پــس از ترمیــم لگنچــه در نــوزادان و 
ــاه از  ــا گذشــت حــدود ســه م ــال و ب اطف
ــان جراحــی، جــای تروکارهــای ســه  زم
ــر  ــا( غی ــوراخ ه ــل س ــی متری)مح میل
قابــل تشــخیص مــی شــود کــه ایــن امر 
ــه  ــان از اهمیــت ب ــرای کــودکان و جوان ب

ســزایی برخــوردار اســت.
اســت،  قــرار  داشــت:  اظهــار  وی 
ــوژی و  ــن دســتاوردها در هشــتمین کنگــره اندویورول ــج ای نتای
ــه از  ــته ک ــن رش ــه متخصصــان ای ــران ب یوروالپاراســکوپی ای

ــود. ــه ش ــد، ارای ــور دارن ــیا حض ــا و آس ــکا، اروپ امری
ــی در  ــال جراح ــی اعم ــروزه برخ ــروش، ام ــیم ف ــه س ــه گفت ب
ــی  ــا انجــام م ــوت ه ــه کمــک روب ــوژی ب ــوزه رشــته اورول ح
شــود  و نکتــه قابــل توجــه در ایــن میــان آن اســت کــه ایــن 
روبــوت هــا بــه طــور انحصــاری تنهــا توســط امریــکا ســاخته 
مــی شــود و  فــروش آن بــه ایــران جــزو مــوارد تحریمی اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــرا روبــوت هــای ایرانــی از ســوی 
متخصصــان کشــورمان در دانشــگاه صنعتــی شــریف ســاخته 

ــا صــد  ــوت ه ــن روب ــاخت ای ــار داشــت: س ــده اســت، اظه ش
ــون از آن  ــام و تاکن ــی انج ــان ایران ــوی متخصص ــد از س درص
بــرای جراحــی کیســه صفــرا در مــدل حیوانــی اســتفاده شــده 

کــه بــا نتایــج مثبتــی نیــز همــراه بــوده اســت.
ــکوپی  ــوژی و یوروالپاراس ــره اندویورول ــتمین کنگ ــس هش رئی
ایــران گفــت: قــرار اســت، فیلــم اســتفاده از روبــوت هــای جراح 
ســاخته شــده از ســوی متخصصــان کشــورمان در ایــن کنگــره 
بــه میهمانــان خارجــی ارایــه شــود تــا آنــان بــا توانمنــدی های 
ــاوری در  ــری فن ــه کارگی ــی و ب ــه جراح ــورمان در زمین کش

خدمــت پزشــکی  بیشــتر آشــنا شــوند.
ــه  ــوت را پرهزین ــک روب ــه کم ــی ب ــکات جراح وی از مش
بــودن آن برشــمرد و افــزود: مهــم تریــن مزیــت کاربــرد ربــوت 
ــن  ــه همی ــر اســت و ب ــد بهت چرخــش ۱80 درجــه ای آن و دی
منظــور یکــی از محورهــای ایــن کنگــره، کاربــرد ربــوت هــادر 
جراحــی هــای حــوزه اورولــوژی اســت کــه در ایــن زمینــه چند 
میهمــان خارجــی بــه ســخنرانی پرداختــه و تجربیات خــود را در 

اختیــار ســایر پزشــکان خواهنــد گذاشــت.
ســیم فــروش یــادآور شــد: از دیگــر افتخــارات کشــور در حــوزه 
ــص در  ــوق تخص ــراح ف ــش از ۱00 ج ــوزش بی ــوژی، آم اورول
ــغول  ــور مش ــر کش ــروزه در سراس ــه ام ــت ک ــته اس ــن رش ای
جراحــی هــای کــم تهاجمــی هســتند و ایــن امــر ســبب شــده 
تــا در منطقــه جــزو کشــورهای پیشــرو باشــیم تــا جایــی کــه 
ــن  ــدن ای ــوزش دی ــرای آم ــراف ب ــورهای اط ــان از کش جراح

ــد. ــران مــی آین ــه ای روش هــا ب

رئیس کنگره اندویورولوژی و یوروالپاراسکوپی:

ایران در اهدای کلیه و جراحی ترمیمی در جهان پیشگام است
 

ــارس در  مدیرعامــل شــرکت نوونوردیســک پ
ــد  ــه تولی ــت کارخان ــی از ماک ــم رونمای مراس
ــرداری  ــره ب ــا به ــت: ب ــدرن، گف ــولین م انس
از ایــن واحــد تولیــدی، ایــران بــه جمــع 
ــاخت  ــی س ــش فن ــب دان ــورهای صاح کش

ــدد. ــی پیون ــک م ــای ت ــای ه داروه
دکتــر »جــم اوزنــج«، تصریــح کــرد: تــا چهــار 
ــل از  ــرداری کام ــره ب ــا به ــده و ب ــال آین س
ایــن واحــد صنعتــی تولیــدی، ضمــن تامیــن 
نیــاز دارویــی بیمــاران ایرانــی، امــکان تامیــن 
ــاز بیمــاران در کشــورهای  داروهــای مــورد نی
غــرب آســیا نیــز بوســیله ایــن واحــد تولیــدی 

ــود. ــی ش ــم م فراه
وی بــا اشــاره بــه ســرمایه گــذاری ۷0 میلیون 
یورویــی ایــن شــرکت اروپایــی بــرای احــداث 
ایــن کارخانــه در ایــزان، گفــت: ایــن شــرکت 
هــم اکنــون ۱۳0 کارمنــد بــرای دفتــر تهــران 
ــت  ــه نخس ــرده و در مرحل ــتخدام ک ــود اس خ
بهــره بــرداری از ایــن واحــد تولیــدی نیــز ۱۶0 
متخصــص ایرانــی دیگــر بــه طــور مســتقیم و 
ــاد  ــد ایج ــتغال جدی ــر اش ــوع ۶00 نف در مجم

مــی کنــد.
ــارس  ــک پ ــرکت نوونوردیس ــل ش مدیرعام
ــن  ــی ارزی ای ــه جوی ــزان صرف ــاره می درب
پــروژه هــم گفــت: بــا بهــره بــرداری 

کامــل از ایــن واحــد تولیــدی ســاالنه از 
ــران  ــورو ارز از ای ــون ی ــد میلی ــروج یکص خ
جلوگیــری و نیــاز میلیونهــا ایرانــی بــه 
ــن  ــور تامی ــل کش ــدرن در داخ ــولین م انس

ــد. ــد ش خواه
ــوری  ــن کش ــران پنجمی ــرد: ای ــد ک وی تاکی
خواهــد بــود کــه بــه دانــش فنــی ســاخت این 
ــا توجــه  ــد و ب ــی یاب ــوع انســولین دســت م ن
بــه اینکــه ایــن محصــول بــا آخریــن دانــش و 
تحــت نظــارت متخصصــان اروپایــی در ایران 
ــه  ــد خواهــد شــد، امــکان صــادرات آن ب تولی
راحتــی بــه کشــورهای نیازمنــد ایــن محصول 

ــود دارد. وج
وی گفــت: طبــق آمــار رســمی انجمــن بیــن 
ــون  ــج میلی ــه پن ــک ب ــت نزدی ــی دیاب الملل
ــا  ــا ب ــده دارد و م ــناخته ش ــی ش ــار دیابت بیم
ــه  ــکان دسترســی ب ــذاری ام ــن ســرمایه گ ای
ــاال را  ــت ب ــا کیفی ــدرن و ب ــای م ــولین ه انس
بــرای افــرادی کــه بــه  محصــوالت مــا نیــاز 

ــم. ــی کنی ــم م ــد، فراه دارن
مدیرعامــل نوونوردیســک پــارس دربــاره 
شــرکت اروپایــی مــادر هــم در ایــن همایــش 
گفــت: نــووو نوردیســک یــک شــرکت 
دارویــی معتبــر جهانــی اســت کــه بــا بیــش از 
90 ســال ســابقه پیشــرو در زمینــه نــوآوری در 

ــت. ــال اس ــت فع ــان دیاب درم
وی افــزود: ایــن تجربــه بــا ارزش، بــه 
نوونوردیســک توانمنــدی هایــی داده کــه ایــن 
ــردم را در  ــا م ــازد ت ــی س ــادر م ــرکت را ق ش
درمــان بیمــاری هــای مزمــن جــدی همچون 
بیمــاری هموفیلــی، بیمــاری اختــاالت رشــد 

ــد. ــز کمــک کن ــی نی و چاق
ــی نوونوردیســک در  ــر اصل ــج گفــت: دفت اوزن
ــه حــدود ۳9  ــع شــده ک ــارک واق کشــور دانم
ــد دارد و محصــوالت  ــر کارمن ــزار و ۷00 نف ه
خــود را به بیــش از ۱80 کشــورعرضه کــرده و 

ســهام شــرکت نوونوردیســک در بــورس های 
ــروش  ــد و ف ــز خری ــورک نی ــاگ و نیوی کپنه

مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا افتخــار بایــد بگویــم 
که شــرکت نــووو نوردیســک پــارس، از ســال 
۱۳85 دفتــر رســمی خــود را در ایران تأســیس 
ــی  ــن الملل ــی بی ــا شــرکت داروی ــرده و تنه ک
ــر رســمی  اســت کــه در حــدود ۱0 ســال دفت
ــرده و  ــظ ک ــران را حف ــود در ای ــتقل خ و مس
حتــی تحــت تاثیــر تحریمهــای بیــن المللــی 

ــران را تــرک نکــرده اســت. ــز ای نی

ایران به جمع ۵ کشور تولیدکننده انسولین مدرن می پیوندد
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ن مـــــــا ر د

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

تمایل وزارت بهداشت برای خرید 
خدمات رادیولوژی

معــاون درمــان وزارت بهداشــت، از تمایــل ایــن وزارتخانــه بــرای خریــد خدمــات تصویربــرداری 
پزشــکی خبــر داد.

دکتــر محمــد آقاجانــی، گفــت: یکــی از ضــرورت هــای جــذب مشــارکت هــای داخلــی و خارجی 
در حــوزه ســامت تکلیفــی اســت کــه در قانــون برنامــه بــه عهــده ما گذاشــته شــده اســت.

ــه دیگــر ضــرورت هــای جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی در حــوزه  ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
ــه کارگیــری  ــزوم ب ــزوم ایجــاد فرصــت هــای شــغلی و ل ــع، ل ســامت افــزود: محدودیــت مناب

ــن موضــوع هســتند. ــل ضــرورت ای ــر عوام پتانســیل بخــش خصوصــی از دیگ
معــاون درمــان وزارت بهداشــت خاطرنشــان کــرد: مــا در ایــن خصــوص بــه دنبــال یــک برنامــه 
ــره  ــع شــده و به ــردم هرســه منتف ــذار و م ــت، ســرمایه گ ــه در آن دول ــرد هســتیم ک برد-برد-ب

خواهنــد بــرد.
وی بــا همچنیــن بــه اقدامــات زیربنایــی انجــام شــده در حــوزه ســامت اشــاره کــرد و گفــت: در 
حــال حاضــر ۲۴۱ بیمارســتان بــا ظرفیــت حــدود ۴0هــزار تخــت در کشــور درحــال احداث اســت 
کــه بســیاری از آنهــا تــا بــه حــال کمتــر از 50 درصد پیشــرفت در ســاخت داشــته انــد و مــی توان 
بــرای تکمیــل، تجهیــز و بهــره بــرداری از آنهــا از مشــارکت ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی 

اســتفاده کــرد.
ــت  ــاد ۲.۷ تخ ــدف ایج ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــرد: ب ــد ک ــت تاکی ــان وزارت بهداش ــاون درم مع
بیمارســتانی بــه ازای هــر هــزار نفــر، نیــاز بــه حــدود ۱00هــزار تخــت بیمارســتانی داریــم و ایــن 
هــدف مــی توانــد بــا همــکاری ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی در داخــل کشــور و همچنیــن 

ســرمایه گــذاران خارجــی تامیــن شــود.
ــات  ــت در حــوزه خدم ــد خدم ــرای خری ــل وزارت بهداشــت ب ــا اعــام تمای ــه ب ــی در ادام آقاجان
تصویربــرداری پزشــکی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه ســرطان نیــز وزارت بهداشــت چنــد هــدف 
عمــده را در جــذب ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی دنبــال مــی کنــد کــه از مهمتریــن آنهــا 
ــه خدمــات و در  ــن حــوزه، دسترســی ب ــروی کار در ای ــزات و نی ــات، تجهی ــاء خدم توســعه و ارتق

نهایــت بهبــود کیفیــت زندگــی اســت.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی:

همه بیماران نیاز به
 ام آر آی ندارند

 
ــت:  ــران گف ــدی ای ــان ارتوپ ــی جراح ــن علم ــس انجم رئی
زمیــن خــوردن کــودکان ســبب ایجــاد تومورهــای اســتخوانی 
و مفصلــی نمــی شــود امــا تومورهــای اســتخوانی ممکن اســت 

ــد. ــداوم کــودک را فراهــم کن ــن خــوردن م ــه زمی زمین
ــی عکاشــه در  ــر غامعل ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، دکت ب
پاســخ بــه ایــن ســئوال آیــا اینکــه گفتــه مــی شــود برخــی 
تومورهــای اســتخوانی و مفصلــی کــه در ســنین بزرگســالی 
ــن خــوردن هــای شــدید در  ــد، درنتیجــه زمی ــروز مــی کن ب
دوران کودکــی اســت، اظهــار کــرد: هیــچ منبــع علمــی ایــن 
مســاله را تاییــد نکــرده اســت، بنابرایــن زمیــن خــوردن نمــی 
توانــد عامــل ایجــاد تومــور در دوران کودکــی یــا بزرگســالی 

باشــد.
ایــن جــراح اســتخوان و مفاصــل گفــت: تومورهــا اصــوال دیــر 
ــه  ــتخوانی را ب ــای اس ــا توموره ــوند ام ــی ش تشــخیص داده م
دلیــل ایجــاد درد در موضــع، مــی تــوان خیلــی زود تشــخیص 
ــای  ــخیص توموره ــتباهی در تش ــت اش ــن اس ــه ممک داد.البت
اســتخوانی صــورت گیــرد و با دردهــای معمولــی اشــتباه گرفته 

شــود.
ــد  ــکان در رون ــت پزش ــی الزم اس ــور کل ــه ط ــه داد: ب وی ادام
تشــخیص بیمــاری فــردی کــه از درد مــداوم ناگهانــی 
اســتخوانی رنــج مــی بــرد، بــه احتمــال بــروز تومــور یــا بیماری 

ــند. ــته باش ــه داش ــز توج ــابه آن نی ــای مش ه
ــا انتقــاد از نبــود تحقیقــات  ایــن جــراح اســتخوان و مفاصــل ب
ــرطانی  ــای س ــاد توموره ــه در ایج ــش تغذی ــه نق الزم در زمین
بــه ویــژه بــا توجــه بــه شــیوع تومورهــای اســتخوانی و ســینه 

در زنــان اظهــار کــرد: هنــوز نقــش تغذیــه در ایجــاد تومورهــا 
ناشــناخته اســت و یکــی از گلــه هــای مــا ایــن اســت کــه در 
مراکــز تحقیقاتی کشــور چــرا در مــورد علــت شــیوع تومورهای 
ســینه در زنــان یــا تومورهــای اســتخوانی در کــودکان بررســی 

صــورت نمــی گیــرد.
ــا انتقــال تومورهــا  عکاشــه گفــت: بایــد بررســی شــود کــه آی
از طریــق ژن صــورت مــی گیــرد یــا در اثــر عوامــل محیطــی 
اســت؛ اگــر بــرای شــناخت علــت پیدایــش تومورهــا، عوامــل 
ــات بررســی و در نتیجــه  ــه ای و تصادف ــی، محیطــی، تغذی ارث
ــده  ــوان ایجادکنن ــه عن ــل ب ــه ای از عوام ــا مجموع ــل ی عام
تومــور معرفی شــوند، مــی تــوان بــرای پیشــگیری از بــروز آنها 

ــام داد. ــات الزم را انج اقدام
همــه بیمــاران نیــاز بــه اســتفاده از روش کمــک تشــخیصی ام 

ــد آر آی ندارن
ــاری  ــیاری از بیم ــت: بس ــران گف ــدی ای ــن ارتوپ ــس انجم رئی
هــای مفصلــی و اســتخوانی در معاینــات اولیــه تشــخیص داده 

ــه اســتفاده از روش هــای کمــک  مــی شــود و دیگــر نیــازی ب
تشــخیصی نیســت.

ــام  ــک انج ــزوم پزش ــورت ل ــس از آن در ص ــزود: پ ــه اف عکاش
رادیوگرافــی را بــه عنــوان یــک روش کمــک تشــخیصی 
ــخیص  ــده تش ــل کنن ــع تکمی ــه در واق ــد ک ــی کن ــز م تجوی

ــت. ــه ای اس معاین
ــه انجــام ام آر  ــاز ب ــاران نی ــر اینکــه همــه بیم ــد ب ــا تاکی وی ب
آی ندارنــد، گفــت: اگــر بیمــار خــوب معاینــه شــود، شــاید حتی 
نیــازی بــه رادیوگرافــی نیز نداشــته باشــد امــا تصویربــرداری ام 
آر آی کــه در حاشــیه روش هــای تشــخیصی قــرار دارد، آنچنان 
بــرای مــردم بعــد اجتماعــی پیــدا کــرده کــه اگــر پزشــکی آن را 
تجویــز نکنــد، بیمــار تصــور مــی کنــد کــه پزشــک کــم کاری 

کــرده اســت.
عکاشــه تصریــح کــرد: ام آر آی تکمیــل کننــده بررســی 
ــل  ــد عام ــی توان ــی نم ــه تنهای ــود ب ــت و خ ــخیصی اس تش

تشــخیص بیمــاری باشــد.
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ن مـــــــا ر د

رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ایــران، تاکیــد کــرد: منابــع 
ــور  ــی کش ــع عموم ــه مناب ــدار و ب ــد پای ــامت بای ــوزه س ح

ــد. متصــل باش
دکتــر علیرضــا زالــی بــا بیــان اینکــه منابع حــوزه ســامت باید 
پایــدار و بــه منابــع عمومــی کشــور متصــل باشــد و بــر اســاس 
تغییــر الگــوی بیمــاری هــا شــکل بگیــرد، خطــاب به پزشــکان 
ــه  ــا بودج ــت ب ــق عدال ــت: تحق ــم گف ــس ده ــب مجل منتخ
ریــزی نماینــدگان مجلــس صــورت مــی گیــرد. امــروز در بحث 
اعتبــار حــوزه ســامت از ظرفیــت ســازی هدفمندســازی یارانه 
هــا، مالیــات بــر عــوارض نوشــابه و دخانیــات ســخن گفتــه می 
شــود کــه ایــن هــا لوســترهای بودجــه ای ماســت. نیازمندیــم 

مجلــس ســهم ســامت  را از منابــع پایــدار  تامیــن  کنــد.
ــم  ــس ده ــب مجل ــکان منتخ ــه پزش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا اســتفاده از ظرفیــت آنهــا مــی  فرصــت بزرگــی اســت کــه ب
تــوان ازخــرد جمعــی بهــره جســت، گفــت: تبیــن مســائل نظام 

ســامت مــی توانــد در ایــن مقطــع تاثیــر گــذار باشــد.
زالــی در ادامــه بــه دو اتفــاق مهــم در حوزه ســامت اشــاره کرد 
و گفــت: شــروع دوره دهــم مجلــس شــورای اســامی عمــا 
بــا بررســی برنامــه ششــم توســعه همــراه خواهــد بــود ،انتظــار 
مــی رود  ایــن برنامــه بــا مداخلــه و نظــارت  مســتقیم مجلــس 

تدویــن شــود.
وی در همیــن  رابطــه خطــاب بــه نماینــدگان مجلس گفــت: از 
جملــه  بحــث هایــی کــه بصــورت موثــق بایــد بــه آنهــا توجــه 
شــود و بازتــاب آن را در برنامــه ششــم توســعه ببینیــم عدالــت 
ــر ســاخت هــا ،  ــه زی ســامت، توســعه و پیشــرفت و توجــه ب
ــردم  ــازی م ــد س ــی، توانمن ــول اجتماع ــه فص ــژه ب ــه وی توج
و مســائل تامیــن پوشــش بیمــه ای در برنامــه ششــم توســعه 

ــت. اس
زالــی بــا تاکیــد بــر آنکــه بایــد بــرون داد برنامــه ششــم توســعه 
بــرای مــردم و تحقــق عدالــت اجتماعــی راهگشــا باشــد، اظهار 
داشــت: اتفــاق مهــم دیگــری که مــی توانــد بــرای نماینــدگان 
ســند مهــم کاری تلقــی شــود سیاســت هــای اباغــی از ســوی 
مقــام معظــم رهبــری اســت کــه بــه عنــوان یکــی از مترقــی 
تریــن اســناد فرابخشــی بــوده و یــک ســند وســیع علمــی غنی 

بــرای کشــور اســت.
ــتیبان،  ــند پش ــزار و 500 س ــک ه ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــود دارد  ــری وج ــی رهب ــای اباغ ــت ه ــند سیاس ــت س پش
ــه  ــه آنچــه ک ــا هم ــری تقریب ــند رهب ــرد: در س خاطرنشــان ک
ــد  ــده ان ــارکت داده ش ــود مش ــق ب ــی محق ــای اجتماع در فض
کــه ایــن نمایــی از خــرد جمعــی اســت. امــروز حافظــه کشــور 
دربــاره ایــن ســند کــه تبلــور مســائل اجتماعــی اســت، بســیار 

ــت. ــی اس غن
رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ایــران در ادامــه از 
نمایندگانــی کــه تــازه بــه مجلــس دهــم راه یافتــه اند خواســت 
ســند اباغــی مقــام معظــم رهبــری را کــه مســیر روشــن آینده 
ــوزش  ــان و آم ــت و درم ــی، بهداش ــای اجتماع ــیون ه کمیس

ــد. ــت بخوانن ــه دق اســت را ب
ــی  ــند اباغ ــدن س ــی ش ــوز عملیات ــا هن ــد: م ــادآور ش وی ی
ــن  ــم و ای ــی بینی ــرا نم ــه اج ــری را در صحن ــم رهب مقاممعظ
مســئله بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار بگیــرد و عمــا راهــکار 

ــد. ــامی باش ــورای اس ــس ش ــدگان  مجل ــده نماین آین
زالــی بــار دیگــر نماینــدگان مجلــس را مــورد خطــاب 

ــت  ــکی صیان ــاس پزش ــا در لب ــه آنه ــاره ب ــا اش ــرار داد و ب ق
ــه چالــش هــای  ــد ب ــر عهــده دارن از حقــوق مــردم را هــم ب
ــی در  ــش های ــا چال ــا ب نظــام ســامت پرداخــت و گفــت: م
ــه  ــور مواج ــری کش ــم گی ــاد تصمی ــامت در ابع ــام س نظ
خواهیــم بــود. اولیــن موضــوع تغییــر الگــوی زندگــی جامعــه 
ــه شهرنشــینی را  ــی رحمان ــه شــدت و ب ــی اســت. مــا ب ایران
ــر اســاس آخریــن آمــار شــهر نشــینی  ــم ب ــه مــی کنی تجرب
بــا یــک رشــد وســیعی بــه جامعــه روســتایی غلبــه مــی کنــد 
ــتایی  ــر روس ــت غی ــون جمیع ــا ۱۲ میلی ــزی حــدود ۱۱ ت چی
در حاشــیه شــهرها ســاکن هســتند کــه مســئله اصلــی و روز 
حــوزه ســامت اســت کــه در برنامــه ریــزی هــای مــا مــورد 
ــواع آســیب هــای اجتماعــی  ــد کــه ان غفلــت واقــع شــده ان
ــیه  ــی در حاش ــات اجتماع ــن امکان ــرار دارد و کمتری ــا ق آنج
ــه  ــدون توجــه ب ــان ب ــف شــده اســت بنابری شــهر هــا  تعری
ــامت را  ــی س ــوان مهندس ــی ت ــینی نم ــیه نش ــث حاش بح

ــرد. اداره ک
ــوی  ــرات در الگ ــامت را تغیی ــوزه س ــدی ح ــش بع وی، چال
ــوان  ــر ناشــی از آنهــا داســنت و عن بیمــاری هــا و مــرگ و می
ــم و  ــی الزم رانداری ــرات آمادگ ــن تغیی ــا ای ــب ب ــرد: متناس ک
نســبت بــه زمــان و الگویتغییــرات بیمــاری هــا و بیمــاری های 
غیــر واگیــر عقب هســتیم. بــه عنوان مثــال بیمــاری دیابــت در 
آینــده مســئله همــه گیــر کشــور خواهد بــود از ایــن رو ســازمان 
بهداشــت جهانــی بــه طــور ویــژه بــه دیابــت توجــه کرده اســت 
ــرات  ــای تغیی ــوان زیربن ــه عن ــک ب ــندرم متابولی ــن س همچنی
چهــره ی بیمــاری هــا مهــم اســت. تغییــر الگــوی بیمــاری هــا 
ــر  ــا واکسیناســیون  تغیی مســئله مهــی اســتبه دلیــل  اینکــه ب
ــی  ــر ســبک زندگ ــه تغیی ــش ب ــن چال ایجــاد نمــی شــود و ای
ــا و   ــاری ه ــه راه بیم ــا . نقش ــاری ه ــرزمینی بیم ــش س ،آمای
ــاری هــای صــورت  ــوژی بیم ــذار اپیدمیول ــه در گ ــی ک تغییرات

ــاز دارد. ــرد ، نی مــی گی
رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ایــران، چالــش ســوم نظام 
ســامت را ســالمند شــدن ایرانــی هــا عنوان کــرد و گفــت: امید 
بــه زندگــی در کشــور ما پیشــرفت هــای خوبی داشــته اســت در 
منطقــه مدیترانــه شــرقی اگــر کشــورها را بــه ۳ دســته تقســیم 
کنیــم در حــال حاضــر ایــران از لحــاظ امیــد بــه زندگــی در رتبه 
ــه زندگــی در کشــور  ــد ب ــش شــاخص امی ــرار دارد. افزای دوم ق
ــه  ــون جامع ــاز  دارد چ ــرات اساســی نی ــادی و تغیی ــه کار جه ب
ایرانــی ســالمندتر مــی شــود و ایــن تغییر مهــم چالش جــدی و 

مســئله روز نظــام ســامت اســت.
وی گفــت: فنــاوری هــای نویــن که در نســل هــای متوالــی در 
حــال ایجــاد اســت و کشــور در معــرض فنــاوری هــای جدیدی 
ــاری  ــا اجب ــاوری  ه ــن فن ــی ای ــد برخ ــه هرچن ــرار دارد  ک ق
اســت  امــا بــه عنــوان چالــش چهــارم نظــام ســامت مطــرح 
اســت. همچنیــن بحــث مهــم دیگــر کیفیت ســاختاری شــبکه 
بهداشــتی اســت بــه ایــن مفهــوم که یــک شــبکه بســیار عالی 
ــار بســیار  ــا تجلــی بهــورز در روســتا هــا را شــاهد بودیــم و ب ب
زیــادی را بــا توســعه اجتماعــی واقتصــادی بــا اســتقرار شــبکه 

بهداشــتی و درمانــی در کشــور طــی کردیــم.
ــت:  ــار داش ــران اظه ــکی ای ــام پزش ــازمان  نظ ــس کل س رئی
امــروز کــه شــما نماینــده مجلــس هســتید شــبکه  بهداشــت 
خســته اســت و بازســازی شــبکه بهداشــت مســئله اصلی شــما 
خواهــد بــود و بایــد بــه آن توجــه کنیــد. شــبکه بهداشــتی نیــاز 

بــه چکــش کاری دارد و بازمهندســی شــبکه بهداشــتی چالــش 
مهمــی اســت.

زالــی در ادامــه یــادآور شــد : بحــث اعتبــارات چالــش دیگــری 
ــه و  ــاه و وزارت بهداشــت را گرفت ــان وزارت رف اســت کــه گریب
ــژه داشــته باشــند  ــه وی ــه آن توج ــد ب ــس بای ــدگان مجل نماین
چــرا کــه اعتبــارات پاشــنه اشــیل ترقــی حوزه ســامت کشــور 

اســت.
وی در ادامــه افــزود: در دو دهــه اخیــر معــدل اعتبــار ســامت 
از اعتبــارات کل کشــور کســری از ۱0 درصــد بــود یــا حداقــل 
اعتبــاری کــه نظــام ســامت را بــه جلــو مــی بــرد ۱۶.5 درصــد 
حداقــل آن اســت یعنــی اگــر نظــام ســامت بخواهــد حرکــت 
ــه  ــع کشــور ب ــد ۱۶.5 درصــد از مناب ــدی انجــام دهــد بای جدی
حــوزه ســامت داده شــود قــدر مثبتاعتبــارات در حوزه ســامت 
پاییــن اســت و چــون بودجــه ســنواتی در هــر ســال بــه نســبت 
کشــور در مجلــس تعییــن مــی شــود حضــور نماینــدگان تاثیــر 
ــه  ــم ک ــت کنی ــمتی حرک ــه س ــد ب ــن بای ــت بنابرای ــذار اس گ

بخشــی از بودجــه ســامت ترمیــم شــود.
ــع  ــن مناب ــر تامی ــران از نظ ــه ای ــه رتب ــان اینک ــا بی ــی ب زال
عمومــی در تامیــن منابــع ســامت رتبــه ۱59 اســت اذعــان 
ــع ســامت  داشــت: در حــال حاضــر حــدود ۴0 درصــد مناب
ــود و  ــی ش ــل م ــا حاص ــه ه ــاش بیم ــی و ت ــع دولت از مناب
۶0 درصــد آن از منابــع غیــر دولتــی ماننــد پرداخــت از جیــب 
ــن  ــی شــود. بنابرای ــن م ــی تامی ــه هــای تکمیل ــردم و بیم م
ــه  ــد ب ــدد بای ــن ع ــد و ای ــر کن ــد تغیی ــامت بای ــع س مناب
ــا  ــروژ ی ــال در ن ــوان مث ــه عن ــد. ب ــد برس ــای 50 درص بت
هلنــد ۷8 درصــد منابــع رفــاه اجتماعــی و ســامت از منابــع 
عمومــی تامیــن مــی شــود  و در آمریــکا ســهم بیمــه هــای 

ــدود ۳0 درصــد اســت. ــه ح ــر پای غی
ــاره  ــر درب ــی کــه در ســال هــای اخی وی گفــت: صحبــت های
ــی  ــه م ــن ک ــت ای ــدی اس ــئله ج ــده مس ــامت ش ــع س مناب
گوینــد پــول زیــادی را بــه ســامت تخصیــص داده انــد اینگونه 
ــوزه  ــن ح ــی جــدی را در ای ــب ماندگ نیســت بخاطــر اینکهعق
شــاهد بودیــم، البتــه بایــد از دولــت یازدهــم تشــکر کــرد کــه 
اهتمــام ویــژه ای بــه حــوزه ســات داشــته و ســهم ســامت از 

رتبــه ۱۳ بــه رتبــه ســه گانــه رســیده اســت.
ــدار و  ــد پای ــامت بای ــوزه س ــع ح ــه مناب ــان اینک ــا بی ــی ب زال
بــه منابــع عمومــی کشــور متصــل باشــد و بــر اســاس تغییــر 
الگــوی بیمــاری هــای شــکل بگیــرد، تصریــح کــرد: تحقــق 
ــی  ــس صــورت م ــدگان مجل ــزی نماین ــا بودجــه ری ــت ب عدال
گیــرد. امــروز در بحــث اعتبــار حوزهســامت از ظرفیت ســازی 
هدفمندســازی یارانــه هــا، مالیــات بــر عــوارض نوشــابه و مــواد 
دخانــی ســخن گفتــه مــی شــود کــه اینهــا لوســترهای بودجــه 
ــع  ــامت  را از مناب ــهم س ــس س ــم مجل ــت، نیازمندی ای ماس

رئیس نظام پزشکی خواستار شد؛

تامین سهم سالمت از منابع پایدار/ ضرورت 
مشارکت بخش خصوصی در سالمت

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 27 |  شماره 5 | 17 خرداد 95

ن مـــــــا ر د

 

ــه  ــکاس عاق ــزوم انع ــر ل ــت، ب ــر بهداش ــی وزی ــاور عال مش
منــدی شــرکت هــای خارجــی بــرای ســرمایه گــذاری در حوزه 

ــرد. ــد ک ــه وزارت بهداشــت تاکی ــران ب ســامت ای
ــی  ــن الملل ــش بی ــن همای ــری در اولی ــش جعف ــر داوود دان دکت
ســرمایه گــذاری در حــوزه ســامت بــا بیــان اینکــه در گذشــته 
ــی از  ــای خارج ــرکت ه ــورها و ش ــا کش ــارکت ب ــیوه مش ش
ــرکت  ــا ش ــور و ی ــان دو کش ــه می ــم نام ــاد تفاه ــق انعق طری
ــن  ــد ای ــیوه جدی ــزود: در ش ــت، اف ــی گرف مربوطــه صــورت م
امــکان وجــود دارد بــرای پــروژه خاصــی، بــه شــرکت ســرمایه 
گــذار ۳ مــاه فرصــت داده شــود و از طــرف دیگــر آن شــرکت 
ســرمایه گــذار بایــد اطاعاتــی از عملکــرد خــود در خصــوص 

ــد. ــرار ده ــار وزارت بهداشــت ق ــه در اختی ــروژه مربوط پ
وی تاکیــد کــرد: بایــد شــرکت مربوطــه بــرآورد اولیــه را 
ــه اطــاع  ــد و ب ــروژه را مشــخص کن ــای پ مشــخص و نیازه

وزارت بهداشــت برســاند.
دانــش جعفــری بــا تاکیــد بــر مشــخص کــردن ارزش وام بــه 
کل هزینــه پــروژه، افــزود: اســناد تامیــن مالــی پــروژه شــرکت 
ــورد  ــت م ــذاری وزارت بهداش ــرمایه گ ــه س ــه در کمیت مربوط
بررســی قــرار مــی گیــرد و در صــورت تشــخیص ایــن کمیتــه 
چنانچــه ایــن شــرکت از طریــق منابــع خارجــی توانایی داشــته 
باشــد از ســوی کمیتــه مربوطــه بــه آن شــرکت گواهینامــه یــا 

پذیــرش مالــی داده مــی شــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه انجــام مناقصــه میــان شــرکت های 
خارجــی بــرای پــروژه هــا، افــزود: براســاس قوانیــن جمهــوری 
ــرایطی  ــم در ش ــه ه ــه مناقص ــکان اینک ــران ام ــامی ای اس

ــزار نشــود، وجــود دارد. برگ
 BOO و BOT، BLT ،بــه گفتــه مشــاور عالــی وزیــر بهداشــت
مــدل هایــی از ارتبــاط مشــارکت عمومــی بــا بخــش خصوصی 
ــار وزارت بهداشــت اســت و چنانچــه روش  ــه در اختی اســت ک
ــه  ــذار ارائ ــرمایه گ ــای س ــای دیگــری از ســوی شــرکت ه ه

شــود مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.
وی در خصــوص اخــذ ضمانــت نامــه دولتــی توســط شــرکت 
هــای ســرمایه گــذار خارجــی، گفــت: در صورتــی کــه شــرکتی 
عاقــه منــد اخــذ ضمانــت نامــه دولتــی اســت، بایــد تمامــی 

مــدارک آن شــرکت به همــراه طــرح توجیه مالــی آن بــه وزارت 
ــرد و در  ــرار گی ــت مــورد بررســی ق اقتصــاد داده شــود و در دول
ــرای دولــت قطعــی شــود و  صورتــی کــه بازگشــت ســرمایه ب
بتوانــد ایــن طــرح اقســاط وام خــود را پرداخــت کنــد، مــی تواند 

ضمانــت نامــه دولتــی دریافــت کنــد.
مشــاور عالــی وزیــر بهداشــت هــدف اصلــي برگــزاری همایش 
ــذب  ــامت را ج ــوزه س ــذاری در ح ــرمایه گ ــی س ــن الملل بی
ســرمایه های خارجــی بــرای رفــع نیازهــای وزارت بهداشــت در 

حــوزه ســامت عنــوان کــرد.
دکتـر داوود دانـش جعفـری با بیـان اینکه در سـه حـوزه احداث 
تخت هـاي جدیـد بیمارسـتاني، تجهیـزات و دارو برنامـه هـای 
مشـخص داریم، گفت: براسـاس برنامه اي که براي سـال ۱۳95 
تهیـه کـرده ایـم ، حـدود ۱9 هـزار و  500 تخت بیمارسـتاني را 
در اولویـت اسـتفاده از منابـع خارجي قـرار داده ایـم و در همایش 
فرصـت های سـرمایه گذاری در حوزه سـامت براسـاس تفاهم 
نامـه منعقـد شـده  قریـب بـه ۱۳ هـزار تخـت بیمارسـتانی بـا 

اسـتفاده از منابـع خارجـی راه اندازی می شـود.
وی در خصــوص چگونگــی همــکاری هــا، گفــت: بــا 
شــرکت هاي خارجــي کــه توانایــي  تامیــن مالــي دارنــد و بــرای 
احــداث بیمارســتان اعــام آمادگــي مي کننــد تفاهــم نامــه ای 
بــا مــدت حــدود ۲ تــا ۳ مــاه منعقــد مــی کنیــم و  در ایــن مدت 
طــرف خارجــي بایــد جزئیــات منابع مالــي خــود را تهیــه و طرح 
آن را مشــخص کنــد و بعــد از تاییــد منابــع مالــي از طــرف مــا و 
در صــورت مــورد پســند بــودن شــرایط طــرح، از آنهــا اســتفاده 
مي کنیــم و پــس از شــرکت در مناقصــه، پاییــن تریــن شــرکت 

ــم. ــاب مي کنی ــا انتخ را م
ــان اینکــه در دومیــن روز  ــا بی ــر بهداشــت ب ــی وزی مشــاور عال
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــی س ــن الملل ــش بی ــزاری همای برگ
ســامت، حــدود ۱۶ تفاهــم نامــه منعقــد کردیــم، گفــت: تعــداد 
زیــادی از ایــن تفاهــم نامــه هــا مربــوط بــه احــداث بیمارســتان 
ــدود ۱۳  ــه ح ــم نام ــق شــدیم تفاه ــد اســت و موف ــای جدی ه

هــزار تخــت بیمارســتاني را امضــا کنیــم.
ــم در  ــرار داد ه ــک ق ــه ی ــن ک ــان ای ــا بی ــری ب ــش جعف دان
ــگاه  ــت: پاالیش ــد، گف ــد ش ــون منعق ــگاه خ ــوص پاالیش خص
ــي و طــرف خارجــي  ــدي توســط بخــش خصوصــي ایران جدی
احــداث خواهــد شــد و همچنیــن دو قــرارداد دیگــر نیــز مربــوط 

ــد شــد. ــد دارو منعق ــه تولی ب

ــه اهــداف همایــش دســت  ــان اینکــه در مجمــوع ب ــا بی وی ب
پیــدا کردیــم افــزود: نکتــه مهــم و اساســي همایــش ایــن بــود 
ــي  ــاي خارج ــا و طرف ه ــن م ــي بی ــادالت و اطاعات ــه »مب ک

مطــرح شــد.
ــي  ــرمایه گذاران داخل ــا س ــاط ب ــزود: در ارتب ــری اف ــش جعف دان

نیــز  همیــن مباحــث را چنــد مــاه پیــش داشــتیم.
مشــاور عالــی وزیــر بهداشــت در ارتبــاط بــا بخــش خصوصــي 
داخلــي گفــت: بایــد توانمندي هــاي الزم را بــرای حضــور 

ــم. بخــش خصوصــي فراهــم کنی
ــش  ــه بخ ــي ک ــت: روش قدیم ــه گف ــری در ادام ــش جعف دان
خصوصــي مــا در احــداث بیمارســتان فعــال بــود روش مشــاور 
پیمانــکار و کارفرمــا اســت یعنــي یــک کارفرمــاي دولتــي منابع 
را از بودجــه تامیــن  و یــک مشــاور طــرح تهیــه مي کنــد و یــک 
ــا اســتفاده از منابــع بودجــه اي آن را مي ســازد. پیمانــکار هــم ب

ــوض  ــی را ع ــرح و روش قدیم ــن ط ــع ای ــت: در واق وی گف
ــي  ــارکت عموم ــاي مش ــوب قرارداده ــم و آن را در چارچ کردی

ــم. ــي بردی خصوص
دانــش جعفــری در ادامــه گفــت: در مشــارکت عمومــي 
ــود در  ــع خ ــتفاده از مناب ــا اس ــي ب ــش خصوص ــي بخ خصوص
ــت اســت،  ــي دول ــت الزام ــه و فعالی ــه جــزو وظیف ــي ک کارهای

کمــک مي کنــد.
مشــاور عالــی وزیــر بهداشــت افــزود: در واقــع مــا بایــد 
ــم و در  ــود بیاوری ــم در کشــور بوج ــدی را ه ــاي جدی ظرفیت ه
کشــورهاي دنیــا نیــز  از ایــن شــرایط اســتفاده مي کننــد و مــا 

ــم. ــال مي کنی ــدرت دنب ــا ق ــن روش را ب ــم ای ه
دانـش جعفـری بـا بیـان اینکـه کشـورهای طـرف قـرارداد مـا 
در حـوزه سـامت کـره، ترکیـه، ایتالیـا، فرانسـه و برخـي دیگر 
از کشـورهاي بودنـد، گفـت: بیشـترین کمبودهـا را در بخـش 
بیمارسـتان داریـم ، از آنجایی کـه تعداد تخت بـه ازاي هر ۱000 
نفر جمعیت یک شـاخص شـناخته شـده اسـت ، ما بـه ازاي هر 

۱000 نفـر جمعیـت ۱.۷  تخـت بیمارسـتانی داریم.
مشــاور عالــی وزیر بهداشــت بــا بیــان اینکــه برخي از کشــورها 
آســیایي بــه ازای هــر ۱000 نفــر، ۱۳ تخــت بیمارســتانی دارند، 
ــن  ــه ای ــم ک ــه کردی ــه اي تهی ــن خصــوص برنام ــزود: در ای اف
اســتاندارد را بــه ۲.8 تخــت کــه یــک اســتاندارد خیلــي معمولي 
ــاز ســعی  ــه ایــن هــدف ب اســت، برســانیم و بعــد از رســیدن ب

مــی کنیــم ایــن نســبت را ارتقــا دهیــم.

مشاور عالی وزیر بهداشت:

خارجی ها برای راه اندازی ۱۳ هزار تخت 
بیمارستانی در ایران قرارداد بستند

پایــدار تامیــن  کنــد.
رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ایــران در ادامــه بــه حفــظ 
کرامــت جامعــه پزشــکی تاکیــد کــرد و گفــت: معتقدیــم بیــن 
ــی وجــود  ــع شــهروندی واگرای ــه پزشــکی و مناف ــع جامع مناف
ــودن اســت.  ــردم ب ــن م ــه پزشــکی در مت ــدارد. انتظــار جامع ن
امــروز جامعــه پزشــکی کشــور در نقطــه خوداتکایــی ملــی قرار 
دارد و هیــچ کاری در کشــور از نظــر درمانــی و تشــخیصی وجود 
ــی  ــوب غرب ــیای جن ــه آس ــد در منطق ــران نتوان ــه ای ــدارد ک ن
ــه مــرز دانــش  ــران در لب ــد همانطــور کــه ای ــه آن دســت یاب ب
ــدارد و از  ــه ن ــی در منطق ــد و رقیب ــی کن ــت م ــکی حرک پزش
ــد  ــوژی حــرف اول را در منطقــه مــی زن نظــر دانــش نانوتکنول

ــده پزشــکان اســت. ــای ارزن ــاش ه محصــول ت
ــا بیــان اینکــه در دوران تحریــم متاشــی شــدن شــبکه  وی ب
بهداشــت و درمــان را تجربــه کردیــم امــا بــا ایــن حــال جامعــه 
پزشــکی نه تنهــا در حــوزه بهداشــت و درمان پیشــرفت داشــت 
بلکــه میزبان توریســم ســامت از کشــورهای منطقــه در دوران 
تحریــم بودیــم اگــر امــروز از صیانــت جامعــه پزشــکی بهــره 
مــی بریــم بــه دلیــل ایــن رهیافــت و بــرون یافــت خــود جامعه 

پزشــکی اســت.
ــس شــورای اســامی  ــه مجل ــه ب ــه پزشــکان راه یافت ــی ب زال
گفــت: مطلقــا منافــع جامعــه پزشــکی در عــرض منافــع مــردم 
ــم  ــار داری ــما انتظ ــا از ش ــه م ــه ک ــود . آنچ ــی ش ــف نم تعری

ــما در  ــت و ش ــکی اس ــه پزش ــگاه واالی جامع ــت از جای صیان
مجلــس پاســداران اصلــی ایــن موضــوع مهــم هســتید و امــروز 
جامعــه پزشــکی بــه آواهــای مشــترک شــما مــی نگــرد . ایــن 

کــه از تریبــون مجلــس حــرف هــا تلــخ نشــنوند.
وی در پایــان بــه حضــور بخــش خصوصــی در حــوزه ســامت 
اشــاره کــرد: بایــد امــکان حضــور بخــش خصوصــی در عرصــه 
ــد و  ــت کن ــاس امنی ــش احس ــن بخ ــود و ای ــاز ش ــامت ب س
منابــع شــان حفــظ شــود بنابرایــن کمیســیون هــای بهداشــت 
اجتماعــی و آمــوزش عالــی بایــد بــه صیانــت از بخــش 
خصوصــی توجــه ویــژه ای داشــته باشــند تــا بخــش خصوصی 

ــک شــود. ــال و چاب ــت ســازی ، فع ظرفی
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ن مـــــــا ر د

ــازه  ــران گفــت: ت ــره انجمــن داروســازان ای عضــو هیئــت مدی
ــد  ــی ده ــان م ــی نش ــر جهان ــع معتب ــای مجام ــن آماره تری
ــاق  ــران قاچ ــی در ای ــای مصرف ــا ۱0 درصــد داروه ــدود 5 ت ح

ــی هســتند. ــا تقلب ی
ــر اینکــه ۱0 درصــد از  ــد ب ــا تاکی ــی فاطمــی ب ــر ســید عل دکت
ــت: معضــل  ــي هســتند، گف ــان تقلب ــود در جه ــای موج داروه
داروهــاي تقلبــي و قاچــاق مشــکلي اســت کــه همــواره 
زندگــي انســانها را تهدیــد کــرده ، امــا میــزان اســتفاده از آن در 
کشــورهاي مختلــف متفــاوت اســت. بطوریکــه در کشــورهاي 
ــن داروهــا حــدود یــک درصــد و  ــار اســتفاده از ای پیشــرفته آم
ــا در  ــور م ــار در کش ــن آم ــع ذي صــاح ای ــه مراج ــق گفت طب

ــت. ــده اس ــوان ش ــد عن ــا ۱0 درص ــدود 5 ت ح
ــزود:  ــاق اف ــي و قاچ ــاي تقلب ــاوت داروه ــه تف ــاره ب ــا اش وی ب
دارویــي کــه خــارج از شــبکه رســمی، تهیــه و به دســت مصرف 
ــد  ــي شــود. هرچن ــده م ــاق نامی ــي رســد داروي قاچ ــده م کنن
ــا داروي  ــد تقلبــي هــم باشــند. ام داروهــاي قاچــاق مــي توانن
تقلبــي بــه مــوادي اطــاق مــي شــود کــه تحــت عنــوان دارو 
ــي  ــا م ــته از داروه ــن دس ــد. ای ــي رس ــاران م ــت بیم ــه دس ب
ــراي  ــه خــودي خــود ب ــه ب ــري باشــند ک ــي اث ــواد ب ــد م توانن
بیمــار مشــکل ایجــاد نمــي کننــد امــا همیــن مــواد بــي خطــر 
ــه  ــان ، زندگــي بیمــار را ب ــد درم ــر در رون ــا تاخی ــد ب مــي توانن

ــد. خطــر بیاندارن
ــازاري  ــاي قاچــاق، ب ــان اینکــه داروه ــا بی ــه ب فاطمــی در ادام
ــن  ــراوان در ای ــود ف ــود س ــرد: وج ــان ک ــود دارد، خاطرنش پرس
ــا  ــه داروه ــه هم ــي ب ــدم دسترس ــار ع ــار در کن ــارت مرگب تج
ــي  ــاق و تقلب ــاي قاچ ــده داروه ــا پدی ــواره ب ــده هم ــث ش باع

ــیم. ــه باش مواج
وی خاطــر نشــان کــرد: البتــه ایــن طبیعــي اســت کــه همــه 
داروهــا در یــک کشــور نباشــد بــه همیــن دلیــل همه کشــورها 
ــان  و  ــه متخصص ــد، ک ــي دارن ــمي داروی ــت رس ــک فهرس ی
پزشــکان بایــد طبــق داروهــاي موجــود در ایــن فهرســت براي 
بیمــاران دارو تجویــز کننــد. امــا متاســفانه بســیار مشــاهده مــي 

شــود کــه بســیاري از پزشــکان بــه دالیــل مختلــف داروهایــي 
ــس  ــن فهرســت وجــود ندارد.پ ــه در ای ــد ک ــي کن ــز م را تجوی
ایــن رویــه بــه افزایــش تقاضــا بــراي داروهــاي قاچــاق و ایجاد 
ــاي  ــدگان داروه ــع کنن ــان و توزی ــت قاچاقچی ــاي فعالی فض

تقلبــي دامــن مــي زننــد.
ــي از  ــن برخ ــن بی ــفانه در ای ــاز، متاس ــن داروس ــه ای ــه گفت ب
ــه صــورت پنهانــي ایــن قبیــل داروهــا را  ــه هــا هــم ب داروخان
ــازار پرســود تجــارت  ــا از ب در اختیــار بیمــار قــرار مــي دهنــد ت
ــه مــي شــود پزشــکان  ــن رو توصی ــد. از ای ســیا ه عقــب نمانن
هنــگام تجویــز دارو بــه فهرســت رســمي کشــور توجــه کننــد 
ــن فهرســت  ــه در ای ــاص ک ــي خ ــه داروی ــاز ب و در صــورت نی
ــخه اي  ــک نس ــاي ت ــه ه ــه داروخان ــار را ب ــدارد بیم ــود ن وج

ــد. ــت کنن هدای
ــران،  ــازان ای ــن داروس ــره انجم ــت مدی ــو هیئ ــه عض ــه گفت ب
داروهــاي قاچــاق و تقلبــي موجــود در بــازار مــي تواننــد از همــه 
نــوع باشــند امــا بررســي هــا نشــان داده ایــن بحــث در مــورد 
ــاي  ــي ، داروه ــواي جنس ــت ق ــازي،  تقوی ــدن س ــاي ب داروه
چاقــي و الغــري و همچنیــن محصوالت آرایشــي و بهداشــتي 
بســیار جــدي تــر اســت . در حقیقــت بســیاري از مــردم تحــت 
تاثیــر تبلیغــات ماهــواه اي ،  اینترنتــي و حتــي برخــي از باشــگاه 

هــاي بدنســازي ایــن داروهــا را تهیــه مــي کننــد.
وي بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه برچســب اصالــت داروهــا 
تصریــح کــرد:  امــا اســتفاده از برچســب اصالــت شــیوه اي مفید 
ــارت  ــه عب ــک دارو اســت. ب ــودن ی ــراي تشــخیص اصــل ب ب
ــه  ــد دارو ب ــال ک ــا ارس ــد ب ــي توان ــاري م ــر بیم ــر ه ــاده ت س
ــودن دارو  ــل ب ــک از اص ــق پیام ــب از طری ــماره روي برچس ش
اطمینــان حاصــل کنــد. ســامانه TTAC نیــز ســامانه جدیــدي 
ــیار  ــت دارو بس ــرل و اصال ــري ،  کنت ــراي رهگی ــه ب ــت ک اس
مفیــد اســت . بنابراین اولیــن مســئولیت در تشــخیص داروهاي 
اصــل برعهــده مصــرف کننــده و ســپس پزشــکان و متصدیــان 

ــه هــا اســت. داروخان
فاطمــي بیــان کــرد: ایــران در میــان ســایر کشــورهاي منطقــه 
بــه خصــوص کشــور هنــد و کشــورهاي جنــگ زده اي ماننــد 
افغانســتان و پاکســتان وضعیــت بهتــري دارد امــا بــه نظــر مــي 
ــه و  ــر تهی ــارت ب ــه نظ ــه وظیف ــذا و دارو ک ــازمان غ ــد س رس
توزیــع دارو را بــر عهــد دارد مــي توانــد بــا تســهیل شــرایط ثبت 
ــن  ــدرن تری ــن و م ــتفاده از آخری ــازار و اس ــا در ب و ورود داروه
ســامانه هــاي رهگیــري بــراي کنتــرل و اصالــت دارو شــرایط 
ــای  ــه داروه ــردم ب ــان دشوارترودسترســی م ــراي قاچاقچی را ب

مــورد نیــازرا آســانتر کنــد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان:

۵ تا ۱۰ درصد داروهای مصرفی در ایران قاچاق و تقلبی هستند

دبیر اجرایی کنگره نفرولوژی و 
اورولوژی عنوان کرد؛

پرفشاری خون و دیابت 
از مهم ترین علل 

نارسایی کلیه در کشور
 

دبیــر اجرایــی دومیــن کنگــره بیــن المللــی نفرولــوژی و 
اورولــوژی، عــدم کنتــرل عارضه پرفشــاری خــون و دیابــت را از 

ــت. ــور دانس ــه در کش ــایی کلی ــل نارس ــن عل مهم تری
ــوی  ــن کلی ــایی مزم ــت: نارس ــی آذر گف ــن لطف ــر آیدی دکت
دســته ای از بیمــاری هــای کلیــوی هســتند کــه بــا تظاهــرات 

ــد. ــی دهن ــان م ــود را نش ــوی خ ــرد کلی ــش عملک کاه
وی، از علــل مهــم بــه وجــود آورنــده ایــن بیمــاری را دیابــت، 
پــر فشــاری خــون، عفونــت هــای کلیــوی دانســت و گفــت: از 
ــنگ های  ــه س ــوان ب ــه می ت ــایی کلی ــم نارس ــل مه ــر عل دیگ

ــل  ــه مث ــادرزادی کلی ــای م ــی و بیماری ه ــل ارث ــوی، عل کلی
بیمــاری پلــی کیســتیک کلیــه اشــاره کــرد.

ــدود  ــده ح ــت آم ــه دس ــای ب ــق آماره ــزود: طب ــی آذر اف لطف
ــا درجــات مختلفــی از نارســایی  ــت کشــور ب ۱0 درصــد جمعی
ــت  ــوند و در نهای ــرو می ش ــود روب ــر خ ــول عم ــوی در ط کلی
حــدود یــک درصــد بیمارانــی کــه از بیمــاری کلیــوی رنــج می 

برنــد کاندیــد دیالیــز یــا پیونــد کلیــه خواهنــد گشــت.
دبیــر اجرایــی دومیــن کنگــره بیــن المللــی نفرولــوژی و 
ــاری  ــن بیم ــگیری از ای ــای پیش ــه داد: از راهه ــوژی ادام اورول
ــت بهداشــت  ــد خــون، رعای ــرل منظــم فشــار خــون و قن کنت
ــیدن  ــای ادراری، نوش ــت ه ــع عفون ــه موق ــان ب ــردی و درم ف
کافــی آب و مایعــات خصوصــاً در فصــول گــرم ســال و 
غربالگــری بــه موقــع در افــرادی بــا ســابقه خانوادگــی بیمــاری 
ــای  ــه ه ــوارض و هزین ــد از ع ــی توانن ــه م ــت ک ــوی اس کلی
ــت و  ــام بهداش ــاران و  نظ ــرای بیم ــاری ب ــن بیم ــنگین ای س

ــد. ــری کنن ــور جلوگی ــان کش درم
لطفــی آذر گفــت: پیونــد کلیــه بهتریــن درمــان بــرای بیمارانــی 
ــج  ــوی رن ــی نارســایی مزمــن کلی اســت کــه از مراحــل انتهای

می برنــد.

وی افــزود: عمــل پیونــد کلیه بــرای نخســتین بــار در منطقه در 
ســال ۱۳۴۷ در ایــران انجــام شــد و هم اکنــون ســاالنه بیــش از 
۲500 پیونــد کلیــه در سراســر کشــور انجــام می شــود و بیــش 

از ۳5 مرکــز پیونــد کلیــه در کشــور در حــال فعالیت هســتند.
دبیــر اجرایــی دومیــن کنگــره بیــن المللــی نفرولــوژی و 
ــوان  ــه عن ــران ب ــن ای ــرد: همچنی ــان ک ــوژی خاطرنش اورول
پیشــگام ایــن علــم نویــن در منطقــه آســیای غربــی و  شــمال 
آفریقــا  ایــن افتخــار را دارد کــه بیــش از ۴۴0 هــزار  پیونــد کلیه 

ــت. ــرده اس ــت ک ــود ثب ــه خ را در کارنام
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ن مـــــــا ر د

ســازمان  پزشــکی  تجهیــزات  مدیــرکل 
غــذا و دارو، از حمایــت وزارت بهداشــت از 
تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی بــا کیفیت 

و ایمــن خبــر داد.
دکتــر محمــود بیگلــر، افــزود: وزارت بهداشــت 
ــرف  ــن مص ــی تری ــی از اصل ــوان یک ــه عن ب
ــامت محور آمادگی دارد  کنندگان کاالهای س
تا با در نظر گرفتن تسهیاتی مطابق با امکانات 
موجــود، تولیدکننــدگان تجهیــزات و ملزومات 
پزشــکی را بــه منظــور تولیــد تجهیــزات 

ــا کیفیــت و ایمــن تقویــت کنــد. پزشــکی ب
ــات  ــزات و ملزوم ــت تجهی ــای کیفی وی ارتق
ــن  ــن رک ــم تری ــوان مه ــه عن ــکی را ب پزش
طــرح تحــول نظام ســامت برشــمرد و یــادآور 
شــد: از سوی دیگر تدوین، تنظیم و اباغ قیمت 
ــرح تحــول  ــب ط ــه در قال ــزات ک ــن تجهی ای
نظام ســامت انجام شــده، قیمت برخــی از این 
اقام را نزدیک به ۷0 درصد کاهش داده اســت.

بیگلر بــا ابــراز خرســندی از برپایــی نوزدهمین 
ــا  ــرد: ب ــح ک ــث تصری ــران هل ــگاه ای نمایش
توجــه بــه سیاســت هــای وزارت بهداشــت در 
زمینــه تولیــد و صــادرات تجهیــزات پزشــکی 
ــا کیفیــت، نمایشــگاه ایــران هلــث بســتری  ب
مناســب بــرای تحقــق ایــن اهــداف بــه شــمار 
ــه  ــا ب ــت ت ــت را داراس ــن ظرفی ــی رود و ای م
عنــوان یــک رخــداد ملــی در حــوزه ســامت 

بــه جایــگاه منطقــه ای خــود دســت یابد.

وی افــزود: وزارت بهداشــت در ایــن مــدت 
تاش کرده تــا با انجام کارشناســی های دقیق 
علمی و فنی در ســازمان غذا و دارو، سطح کیفی 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی مصرفی کشور را 

اعــم از تولیــدی و یــا وارداتــی ارتقــا دهــد.
مدیــرکل تجهیــزات پزشــکی ســازمان غــذا و 
دارو از اجــرای رتبــه بنــدی و ارزیابــی خدمــات 
پــس از فــروش و طــرح تخصیــص کــد ثبــت 
"IRC" بــه تجهیــزات پزشــکی کــه از ســوی 
و  تجهیــزات  ارزیابــی  و  نظــارت  کل  اداره 
ملزومــات پزشــکی ســازمان غــذا و دارو انجــام 
ــت  ــی در جه ــوان اقدامات ــه عن ــت ب ــده اس ش
افزایــش کیفیــت تجهیــزات و ملزومــات 

ــرد. ــام ب پزشــکی ن
وی ادامــه داد: گــزارش هــای ارایــه شــده 
توســط برگزارکننــدگان نمایشــگاه ایــران 
هلــث، حکایــت از رشــد کمــی و کیفــی ایــن 
ــه ســال  نمایشــگاه در ســال جــاری نســبت ب
هــای گذشــته دارد و همزمــان شــدن همایش 
فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در حــوزه 
ســامت با این رویــداد که به صاحدیــد وزارت 
بهداشت انجام شــده، می تواند، نقش مهمی در 
تقویــت ایــن نمایشــگاه داشــته باشــد کــه می 
ــت را  ــن فرص ــدرکاران ای ــت ان ــتی دس بایس

ــد. ــم بدانن مغتن
بیگلــر گفــت: در ســال جــاری کــه بــه تدبیــر 
اقتصــاد  ســال  رهبــری،  معظــم  مقــام 

ــه اســت،  ــام گرفت ــدام و عمــل ن ــی، اق مقاومت
تمــام ارکان نظــام ســامت در کلیــه بخش ها 
ــه و وابســته  ــی، خصوصــی، خیری اعــم از دولت
ــه  ــاد و کلی ــردم نه ــی م ــای عموم ــه نهاده ب
ــی  ــکی م ــه پزش ــاالن عرص ــات و فع موسس
بایست با مدیریت جهادی و برنامه ریزی مناسب 
ــور  ــه منظ ــبی را ب ــت مناس ــات، وضعی اقدام
هرچــه بهتــر اجرایــی کــردن اقتصــاد مقاومتی 

مبــذول دارنــد.
وی افــزود: یکــی از مهــم تریــن گام هــا بــرای 
ــتر  ــعه بس ــعار، توس ــن ش ــردن ای ــی ک عملیات
تولیــد داخل کشــور اســت کــه انتظار آن اســت 
در شــرایط "پســابرجام" و بــا گســترش روابــط 
ــال  ــم، شــاهد توســعه انتق ــی بتوانی بیــن الملل
ــزات  ــه تجهی ــژه در زمین ــه وی ــوژي ب تکنول
پزشــکی "زیســت فنــاور" و پیشــرفته باشــیم.
ــذا  ــازمان غ ــکی س ــزات پزش ــرکل تجهی مدی
ــاط  و دارو خاطــر نشــان ســاخت: تقویــت ارتب
صنعــت و دانشــگاه و نیــز اســتفاده از ظرفیــت 

هــای پــارک هــای فنــاوری و شــرکت هــای 
ــعه  ــترهای توس ــر بس ــان از دیگ ــش بنی دان
تولیــد تجهیــزات و فنــاوری هــای جدیــد 
ــار  ــه انتظ ــود ک ــی ش ــوب م ــکی محس پزش
مــی رود، اســتفاده از تــوان حداکثــری دانشــگاه 
ــا، جــذاب و  هــای کشــور در ایــن عرصــه پوی

ــد. ــش محــور باش دان
وی گفــت: هــر چند در دو ســال گذشــته رشــد 
ــا  ــم، ام جهشــی در حــوزه صــادرات داشــته ای
ایــن رشــد رضایتبخــش نبــوده، امید مــی رود، 
تشــکل های صنفــی، تاش هــای مضاعفی را 
در جهــت بهبــود و ارتقــای وضعیــت صــادرات 
مبــذول کننــد تــا بتوانیــم، شــاهد نشــانه های 

مثبــت آن در مــاه هــای آینــده باشــیم.
بیگلــر در پایــان بــا قدردانــی از مجریــان 
ایــران  نمایشــگاه  کننــدگان  مشــارکت  و 
ــاهد رشــد و  ــرد، ش ــدواری ک ــراز امی ــث، اب هل
شــکوفایی صنعــت تجهیــزات و ملزومــات 

پزشــکی در کشــور باشــیم.

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

کاهش ۷۰ درصدی قیمت 
برخی اقالم پزشکی

 

ــذا و دارو،  ــازمان غ ــر دارو و موادمخــدر س ــارت ب ــر کل نظ مدی
پشــت پــرده ســودهای کان شــرکت هــای وارداتــی از محــل 

داروهــای ســرطانی را، افشــا کــرد.
دکتــر اکبــر عبدالهــی اصــل در پاســخ بــه ســئوالی مبنــی بــر 
ــی  ــرای برخ ــذا و دارو ب ــازمان غ ــود س ــی ش ــه م ــه گفت اینک
ــل شــده اســت،  ــت واردات دارو قائ ــی ران ــای داروی شــرکت ه
گفــت: بعــد از ابــاغ سیاســت هــای مقــام معظــم رهبــری در 
حــوزه اقتصــاد مقاومتــی، ســازمان غــذا و دارو بــر ایــن شــد کــه 

تامیــن اغلــب داروهــا از مســیر تولیــد داخــل انجــام شــود.
وی بـا عنـوان این مطلـب که اخیرا مواجه می شـویم با شـرکت 
هـای وارداتـی کـه سـودهای کانـی از حـوزه دارو مـی بردنـد، 
افـزود: ایـن شـرکت هـای وارداتـی در محفـل هـای همسـو با 
بعضـی از نهادهای شـبه دولتی یا دولتـی و یـا در اتحادیه ها می 
نشـینند و سـازمان غـذا و دارو یا دولـت را متهم مـی کنند که به 

شـرکت هـای خاصـی رانت مـی دهد.
عبدالهــی اصــل در پاســخ بــه ایــن قبیــل رفتارهــای مغرضانــه 

ــرکت  ــد ش ــود دارن ــت: وج ــذا و دارو، اظهارداش ــازمان غ ــا س ب
هــای وارداتــی کــه بیــش از ۳0 ســال واردات داشــته انــد، امــا 
یــک ریــال هــم در راه تولیــد و کارآفرینــی هزینــه نکــرده انــد.

ــذا و دارو،  ــازمان غ ــر دارو و موادمخــدر س ــارت ب ــر کل نظ مدی
ادامــه داد: بعضــی آقایــان حتــی بــرای ویزیــت و معاینــه 
ــچ  ــد و هی ــی رون ــه آلمــان و ســوئیس م پزشــکی خودشــان ب
حســی از درد تولیــد کننــده و کارگــر ایرانــی ندارنــد و متاســفانه 
وقتــی ســازمان غــذا و دارو تــاش می کنــد داروهــا را از مســیر 
تولیــد داخــل تامیــن کنــد، علیــه ســازمان غــذا و دارو جوســازی 
مــی کننــد کــه بــرای شــرکتی خــاص ایجــاد رانــت مــی کنــد.

عبدالهـی اصـل افـزود: بـرای مثـال، به دنبـال کمبـود بعضی از 
سـرم هـا از یـک مـاه و نیـم قبـل بـه بعضـی از این شـرکت ها 
گفتـه ایـم ایـن دارو را وارد کنند. امـا، به رغم تمـام ادعاهایی که 
آقایان داشـتند، چـون در مورد این دارو سـودی متوجـه آنها نمی 
شـد، از تامیـن آن خـودداری کردند یـا مراحـل دوم اولویت های 
خـود گذاشـتند. امـا در مـورد داروهایی کـه سـودهای کان می 
برنـد و همچنیـن داروهای ضد سـرطان که بعضـا ۲ برابر قیمت 
واقعـی به مردم کشـور فروختـه انـد، وضعیت برای این شـرکت 

ها فـرق مـی کند.
وی ادامــه داد: حــاال کــه ســازمان غــذا و دارو فشــار مــی آورد تا 
قیمــت هــا را کــم کنــد و مــی خواهــد از داروهــای تولیــد داخل 
ــه  ــه ســازمان راه انداخت ــد، جــو ســازی هایــی علی حمایــت کن

انــد کــه عادالنــه نیســت.

پشت پرده سودهای کالن واردات دارو/
 قیمت ۲ برابری داروهای ضد سرطان
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ن مـــــــا ر د

ــه  تاالســمی یــک بیمــاری خونــی اســت کــه ب
ــا  دلیــل ناتوانــی بــدن در تولیــد گلبــول قرمــز ب
ــن  ــه ای ــان ب ــی شــود. مبتای ــت ایجــاد م کیفی
ــرای رفــع ایــن نقــص چــاره ای جــز  بیمــاری ب

ــد. ــون ندارن ــرر و دوره ای خ ــق مک تزری
هشــتم مــاه مــی مصــادف بــا هجدهــم 
ــی  ــوان روز جهان ــه عن اردیبهشــت، هــر ســال ب
ــذاری  ــت. نامگ ــده اس ــذاری ش ــمی نامگ تاالس
ــمی  ــاری تاالس ــام بیم ــه ن ــال ب ــک روز در س ی
ــئولین در  ــه و مس ــاش جامع ــش ت ــرای افزای ب
ــاری و  ــن بیم ــه ای ــان ب ــد مبتای ــش تول کاه
ــه  ــا ب ــزان مبت ــی عزی ــت زندگ ــش کیفی افزای

ــت. ــروری اس ــی ض ــندرم ارث ــن س ای
ــه  تاالســمی یــک بیمــاری خونــی اســت کــه ب
ــا  دلیــل ناتوانــی بــدن در تولیــد گلبــول قرمــز ب
ــن  ــه ای ــان ب ــی شــود. مبتای ــت ایجــاد م کیفی
ــرای رفــع ایــن نقــص چــاره ای جــز  بیمــاری ب
ــر  ــد. در اث ــون ندارن ــرر و دوره ای خ ــق مک تزری
ــه  ــق هــای مکــرر خــون بیمــاران ناچــار ب تزری
ــه از  ــد ک ــی باش ــن زدا م ــای آه ــرف داروه مص
تجمــع آهــن و عــوارض مخــرب آن جلوگیــری 
نمایــد. یــک نــوع داروی آهــن زدا تزریقــی و دو 
نــوع داروی آهــن زدا خوراکــی در دســترس مــی 
باشــد کــه در ســال هــای اخیــر کیفیت برخــی از 
انــواع تولیــد داخــل از ســوی بیمــاران و پزشــکان 

مــورد تردیــد قــرار گرفتــه اســت.
ــی تاالســمی شــعار امســال  ــن الملل انجمــن بی
ــاران  ــق بیم ــت دارو و ح ــوع کیفی ــه موض را ب
در دسترســی بــه داروی موثــر و بــا کیفیــت 

اختصــاص داده اســت.
دکتــر محمــود هــادی پــور عضــو هیئــت مدیــره 
انجمــن تاالســمی ایــران، چالــش کیفیــت 
ــر  ــاران ب ــر بیم ــان موث ــدم درم دارو و مســئله تق
شــعارهای اقتصــادی را جنبشــی مــی دانــد کــه 
در ایــران آغــاز شــده و در ســال هــای اخیــر بــه 

ــدل گشــته اســت. ــی مب یــک مســئله جهان
مریــم، یــک بیمــار ۳۷ ســاله مبتــا به تاالســمی 
اســت کــه مــدرک کارشناســی دارد. او بــا گایــه 
ــود  ــخ خ ــه تل ــور، تجرب ــی کش ــران داروی از مدی
ــی  ــادآور م ــل را ی ــد داخ ــرف داروی تولی در مص

شــود.
مریــم مــی گویــد: چنــد ســال پیــش بــه دلیــل 
ســهمیه بنــدی داروی تزریقــی تولیــد ســوئیس 
)دســفرال( بــه اجبــار از داروی تولیــد داخــل 
ــق  ــل تزری ــب در مح ــر ش ــردم. ه ــتفاده ک اس
ــار  ــودم. هــر ب ــاول و ســوزش شــدید ب شــاهد ت
ــه  ــه پزشــک مراجع ــن مشــکل ب ــرای ای ــه ب ک
مــی کــردم پاســخ پزشــک ایــن بــود کــه 
ــه  ــه اصــل دارو اســت ن ــوط ب ــن عارضــه مرب ای
شــرکت ســازنده آن. تــا اینکــه بعــد از یک ســال 
ــون( دادم و  ــن خ ــزان آه ــن )می ــش فریتی آزمای
ــم  ــار آهــن بدن ــه شــدت ب ــه ب متوجــه شــدم ک
افزایــش یافتــه اســت. اکنــون بــه رغــم هزینــه 
ــه دســفرال، از ایــن دارو  ــی ماهان 500 هــزار ریال
اســتفاده مــی کنــم و شــکر خــدا وضعیــت آهــن 

ــی اســت. ــم طبیع بدن
هــادی پــور در ایــن زمینــه مــی گویــد: کیفیــت 

ــه  ــع اســتانداردهای مشــخصی اســت ک دارو تاب
ــات اســت.  ــل اثب ــق قاب ــای دقی ــش ه ــا آزمای ب
ــه  ــی ب ــای داروی ــرکت ه ــی ش ــفانه برخ متاس
ــه روش  ــد دارو ب ــد تولی ــفافیت در رون ــای ش ج
های غیــر اخاقــی همچــون یارگیــری مخفیانه 
ــای  ــه ه ــکان، هجم ــاران و پزش ــع بیم از جم
ــرض و کارشناســان  ــاران معت ــه بیم ــه ب ناعادالن
ــی  ــر عمل ــای غی ــتفاده از روش ه ــد و اس منتق
همچــون کارآزمایــی بالینــی کوتــاه مــدت بــرای 

ــد. ــک رو آورده ان ــای ژنری داروه
ــود و  ــر نب ــی ثم ــاران ب ــای بیم ــاش ه ــا ت ام
باالخــره وزارت بهداشــت را به حساســیت بیشــتر 
در خصــوص کیفیــت و افزایــش دسترســی 
بیمــاران بــه داروهــای بــا کیفیــت هدایــت نمود. 
ــدگان دارو  ــن وجــود برخــی از منفعــت برن ــا ای ب
بــا مانــع تراشــی، دسترســی عزیــزان تاالســمی 
بــه داروهــای بــا کیفیــت را محــدود مــی نمایــد. 
ــاران  ــا، بیم ــی ه ــع تراش ــن مان ــل همی ــه دلی ب
بــرای دریافــت داروهــای خارجــی خــود مجبــور 
بــه پرداخــت هزینــه هســتند کــه بــرای خانــواده 

هــای طبقــه متوســط بســیار ســنگین اســت.
پیشگیری از تاالسمی و موانع آن

ــل کــرده تاالســمی اســت  افشــان یــک تحصی
ــد  ــی کن کــه در صفحــه اجتماعــی خــود آرزو م
روزی شــاهد عــدم تولــد بیمــار مبتــا بــه 

ــد. ــان باش ــران و جه ــمی در ای تاالس
ــد  ــتند. محم ــم نیس ــان ک ــد افش ــرادی مانن اف
ــد  ــه فرزن ــت ک ــمی اس ــار تاالس ــک بیم ــدر ی پ
ــل از  ــد قب ــی گوی ــاله تاالســمی دارد. او م ۱۳ س
ــود و دو  ــرده ب ــگیری ازدواج ک ــرح پیش ــاز ط آغ
فرزنــد اولــش ســالم بــه دنیــا آمــده بودنــد ولــی 
ــا  ــمی مبت ــه تاالس ــوم ب ــد س ــفانه فرزن متاس

ــت. ــده اس ش
ــرح  ــد: ط ــی گوی ــه م ــن زمین ــور در ای ــادی پ ه
پیشــگیری از تاالســمی در ســال ۱۳۷5 آغاز شــد 
کــه در ابتــدا تنها بــه صــورت غربالگــری زوجین 
داوطلــب ازدواج بــود و ســپس بــا حمایــت رئیس 
ــرعی در  ــوای ش ــب فت ــت و کس ــوری وق جمه
ایــن خصــوص، توقــف در هفتــه هــای اول 
بــارداری هــم بــه طــرح افــزوده شــد. ایــن طــرح 
در کل کشــور بیــش از ۷0 درصــد در کاهش تولد 
ــا در  ــت ام ــوده اس ــق ب ــمی موف ــاران تاالس بیم
اســتان سیســتان و بلوچســتان ضریــب موفقیــت 

طــرح بســیار پاییــن بــود.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن تاالســمی ایــران 
بــا اشــاره بــه مــواردی ماننــد فرزنــد محمــد مــی 
گویــد: در ابتــدا ازدواج هــای قبــل از ســال ۱۳۷5 
ــد هــای جدیــد تاالســمی  عامــل مهمــی در تول
بــود ولــی رفتــه رفتــه اثــر ایــن عامــل در تولــد 
بیمــاران کاهــش یافــت. اکنــون بزرگتریــن 
مشــکل ازدواج هــای ثبــت نشــده ای اســت کــه 
بــه صــورت شــرعی در مناطقــی مانند سیســتان 
و بلوچســتان انجــام مــی شــود و متاســفانه 
ــرای  ــه ای ب ــچ برنام ــرح هی ــازان ط ــرد س راهب

ــد. ــداده ان ــه ن ــا امــروز ارائ حــل ایــن مســئله ت
عضــو انجمــن تاالســمی ایــران افــزود: جامعــه 
ــگیری  ــرح پیش ــک ط ــه کم ــد ب ــان بای شناس
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج از تاالســمی بشــتابند و ب
ــردی  ــژه اســتان سیســتان و بلوچســتان راهب وی
متناســب بــا بافــت فرهنگــی ایــن اســتان 

ــد. ــی کنن طراح
هــادی پــور همچنیــن بــه تولــد بیمــاران 
تاالســمی از طریــق روش هــای لقــاح مصنوعی 
اشــاره مــی کنــد و مســئولیت مراکــزی را کــه در 
زمینــه نابــاروری فعالیــت مــی کننــد در توجــه به 

ــد. ایــن مســئله خطیــر مــی دان

مشکالت اجتماعی بیماران تاالسمی
رضــا یــک بیمــار ۴0 ســاله تاالســمی اســت کــه 
بــا مــدرک کاردانــی چندســالی اســت بــه دنبــال 
شــغل مناســب اســت. او مــی گویــد: کارفرمــا تــا 
عنــوان تاالســمی را مــی شــنود از اســتخدام مــن 

صــرف نظــر مــی کنــد.
هــادی پــور مشــکات اجتماعــی بیمــاران 
تاالســمی را چالــش مهمــی مــی دانــد کــه بــه 
طــور کامــل توســط دولــت نادیــده گرفتــه شــده 

ــت. اس
ــای  ــان ه ــه درم ــه ب ــا توج ــد: ب ــی گوی وی م
ــمی  ــاران تاالس ــیاری از بیم ــون بس ــر اکن بهت
ــود را  ــی خ ــارم زندگ ــوم و چه ــای س ــه ه ده
آغــاز کــرده انــد ولــی نگــرش دولــت بــه بیماری 
تاالســمی هنــوز نــگاه بــه بیمــاری اطفال اســت. 
ــامت  ــی س ــت جهان ــازمان بهداش ــر س از منظ
تنهــا عــدم وجــود یــک بیماری جســمی نیســت 
بلکــه مقوالتــی همچــون مشــکات اجتماعی و 
روانــی را هــم شــامل مــی شــود. ولــی متاســفانه 

ــمی  ــزان تاالس ــی از عزی ــچ حمایت ــت هی دول
ــب و  ــغل مناس ــه ش ــی ب ــوص دسترس در خص
فعالیــت اجتماعــی نکــرده اســت. قوانیــن جامــع 
ــون شــامل  ــر تاکن ــراد آســیب پذی ــت از اف حمای
ایــن عزیــزان نشــده اســت و حتــی رســانه 
هــای مهــم همچــون صــدا و ســیما هیــچ 
گونــه کوششــی بــرای نشــان دادن تــوان واقعــی 

ــد. ــرده ان ــمی نک ــزان تاالس عزی
ــک تاالســمی  ــر ی ــد: اگ ــی افزای ــور م ــادی پ ه
بــه درســتی درمــان شــود مــی توانــد در جامعــه 
ــدا  همچــون یــک شــهروند مســئول حضــور پی
کنــد بنابرایــن وظیفــه دولــت اســت  کــه در هــر 
ــزان  ــی  و اجتماعــی حامــی عزی دو زمینــه درمان

تاالســمی باشــد.

تزریق خون و مشکالت آن
ــه از  ــت ک ــمی اس ــز تاالس ــک عزی ــام ی حس
ــد  ــه من ــق خــون گل ــن تزری ــش هــای حی واکن
اســت. حســام مــی گویــد کــه در شهرســتان مــا 
بررســی ســازگاری از نظر گروه فرعی Kell انجام 
ــز  ــه مرک ــد ب ــن کار بای ــرای ای ــود و ب ــی ش نم

ــم. ــه کنی ــتان مراجع اس
ــار  ــاور در کن ــوان مش ــه عن ــه ب ــور ک ــادی پ ه
ســازمان انتقــال خــون ایــران فعالیــت مــی کند، 
در ایــن خصــوص مــی گویــد: ســال گذشــته بــا 
ــرای  ــران ب ــون ای ــال خ ــازمان انتق ــری س پیگی
آزمایــش هــای ســازگاری گــروه فرعــی در 
بســته حمایتــی بیمــاران کــه در معاونــت درمــان 
وزارت بهداشــت تدویــن مــی شــود، تعرفــه 
مشــخص شــد ولــی قــرار شــد کــه ایــن کار در 
مراکــز انتقــال خــون بیمارســتانی کــه زیــر نظــر 
انتقــال خون نیســتند، انجــام شــود. بعــد از مدتی 
ــا کارشناســان  بــه دلیــل کنــدی پیشــرفت کار ب
معاونــت درمــان جلســه ای داشــتیم کــه تصمیم 
بــر آن شــد ایــن آزمایــش بــا تعامــل طرفیــن در 
پایــگاه هــای انتقــال خــون انجــام شــود. لــذا اگر 
ــال  ــا انتق ــتان ب ــکی در اس ــوم پزش ــگاه عل دانش
خــون اســتان در ایــن زمینــه تعامــل کننــد ایــن 
ــزان  ــار عزی ــور در اختی ــر کش ــت در سراس خدم
تاالســمی خواهــد بــود. ولــی متاســفانه از ســوی 
برخــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کوتاهــی 

مــی شــود.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن تاالســمی ایــران 
در پاســخ بــه دریافــت پــول از بیماران تاالســمی 
بــه ازای فــرآورده خونــی، مــی گویــد: بــا تعامــل 
میــان معاونــت درمــان وزارت بهداشــت و 
ســازمان انتقــال خــون ایــران، عزیزان تاالســمی 
از پرداخــت مالــی بــه ازای خــون و فــرآورده های 
معــاف هســتند و اگــر در شــهر یــا اســتانی بابــت 
خــون از فــرد مبتــا بــه تاالســمی پــول دریافت 
شــود، ایــن کار مصــداق تخلــف خواهــد بــود که 
ــازمان  ــال س ــر ح ــه ه ــری اســت. ب ــل پیگی قاب
ــران همچــون گذشــته متعهــد  ــال خــون ای انتق
ــت و  ــمی اس ــزان تاالس ــون عزی ــه خ ــه تهی ب
وجهــی از آنــان دریافــت نمــی کنــد و تنهــا بیمه 
هــا متعهــد بــه پرداخــت هزینــه تهیــه فــرآورده 
هــای مــورد مصــرف افــراد تاالســمی هســتند.

گزارش بیماران تاالسمی؛
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ن مـــــــا ر د

معاون نظارت سازمان نظام پزشکی تهران:

داروهای ماهواره ای 
همچنان بالی جان 

مردم است
 

معــاون نظــارت ســازمان نظــام پزشــکی تهــران بــا عنــوان این 
مطلــب کــه عرضــه داروهــای تقلبــی و قاچــاق نســبت بــه چند 
ســال گذشــته کاهــش چشــمگیری داشــته اســت، تاکیــد کــرد: 
امــا داروهــای ماهــواره ای همچنــان بــای جــان مــردم اســت.

دکتر ایــرج خســرونیا، اظهار داشــت: وزارت بهداشــت، دانشــگاه 
هــاي علوم پزشــکي و ســازمان غــذا و دارو، ارگان هایي هســتند 
کــه بــه دقــت بــر قاچــاق داروهــاي تقلبــي نظــارت مــي کننــد؛ 
امــا بایــد بدانیــم کــه بــا توجــه بــه مشــکات متعــدد در زمینــه 
کمبــود نیــروی انســانی و...، ایــن نظــارت هــا کافــي نیســت به 
همیــن خاطــر مــردم هــم بایــد هنــگام خریــد و تهیــه داروهای 

مــورد نیازشــان آگاهانــه تــر عمــل کنند.
معــاون نظــارت ســازمان نظــام پزشــکی تهــران افــزود: 
ــي  ــران یعن ــي ای ــاي جنوب ــتر از مرزه ــي بیش ــاي تقلب داروه
ــه و  ــن از ترکی ــي  و همچنی ــد دب ــي مانن ــورهاي عرب از کش
پاکســتان وارد کشــور مــي شــوند. البتــه بخشــي هــم همــراه با 
مســافر وارد مــي شــود. ایــن درحالــی اســت کــه شــماري از این 
داروهــا حتــي نــام ونشــان کارخانــه هــاي مهــم و معتبردنیــا را 
ــي  ــاخته م ــه س ــي و ترکی ــتند و  در دب ــي هس ــا تقلب ــد ام دارن

ــوند. ش
ــات گســترده داروهــاي  ــه داد: متاســفانه تبلیغ خســرونیا ادام
ــازي و  ــاي مج ــا و فضاه ــواره ه ــاق در ماه ــی و قاچ تقلب
ــه هــا  اینترنــت صــورت مــي پذیــرد و بــي آنکــه در داروخان
ــه  ــا داروخان ــه م ــود. البت ــي ش ــردم م ــل م ــود، تحوی وارد ش
ــم کــه در بازرســي از انبارهایشــان  هــاي متخلــف هــم داری
کاالهــاي قاچــاق توقیــف مــي شــود و مســئوالن داروخانــه 
ــد و  ــي گیرن ــرار م ــز ق ــب نی ــت تعقی ــه تح ــس از جریم پ
ــوند.  ــي ش ــروم م ــال از کار مح ــک س ــا ی ــاه ت ــه م ــن س بی
ــن داروهــا ســاخت داخــل  ــي ممکــن اســت برخــي از ای حت
باشــند کــه البتــه بــا کنتــرل شــدید و بازرســي هــاي متواتــر 

ــود. ــي ش ــر م ــر روز کمت ــات ه ــه اتفاق اینگون
عضــو هیئــت مدیــره نظــام پزشــکي تهــران بــزرگ در ادامــه 

تاکیــد کــرد: درنهایــت مــردم بایــد خودشــان کمــک کننــد و از 
ــد؛ چــرا  ــر مجــاز خــودداري کنن ــد داروهــاي قاچــاق و غی خری
کــه ایــن داروهــا عــوارض بســیاري دارنــد و کســاني کــه دچــار 
عارضــه مــي شــوند، هیــچ جایــي بــراي شــکایت ندارند؛زیــرا نه 
شــرکت و کارخانــه اي هســت؛ نــه ایــن داروهــا نشــان وتاییدیه 
ــه  ــه ب ــور ک ــه کش ــازه ورود ب ــه اج ــد و ن ــت دارن وزارت بهداش
اســتناد آن بشــود بــه شــکایت زیــان دیــدگان رســیدگي کــرد.
رئیــس دادگاه بــدوی نظــام پزشــکی در ادامــه گفــت: بیشــترین 
داروهــاي تقلبــي و قاچــاق کشــور، داروهــاي آرایشــي و مربــوط 
بــه پوســت و زیبایــي هســتند کــه ازطریــق تبلیغــات ماهــواره 
هــا ، در باشــگاه هــاي ورزشــي و آرایشــگاه هــا بــه فــروش مي 

رســند.
خســرونیا همچنیــن دربــاره آســیب هــا و عــوارض ایــن داروهــا 
اظهــار داشــت: بیمــاري هــاي پوســتي، گوارشــي و بســیاري از 
مشــکات کبــد و کلیــه و حتــي گاهــي مرگ هــاي ناگهانــي از 

عــوارض  اصلــی مصــرف داروهــاي تقلبــي اســت.
وي افــزود: داروهــاي خوراکــي و تزریقــي اثرات ســوء بیشــتري 
دارنــد؛ امــا داروهــای موضعــي ،بیشــتر ســبب ضایعات  پوســتي 

وحتــی عــوارض جبــران ناپذیــر مي شــوند.
معــاون نظــارت ســازمان نظــام پزشــکي تهــران بــزرگ 

ــا ، وارد  ــده ه ــد کنن ــي تولی ــازات قانون ــاره مج ــن درب همچنی
کننــده هــا و توزیــع کننــده هــا و فروشــنده هــاي ایــن قبیــل 
داروهــا نیــز اظهــار داشــت: مجــازات این اشــخاص را دادســتان 
ــد  ــا درســت مانن ــا آنه ــد و ب ــي کن ــن م ــم پزشــکي تعیی جرای
یــک قاچاقچــي رفتــار مــي شــود .ضمــن اینکــه بــه طورعمــده 
ــي  ــازات م ــي مج ــاي طوالن ــدان ه ــا زن ــی ب ــان اصل متخلف

ــوند. ش
ــه هــا  ــه کــرد کــه دارو را تنهــا از داروخان ــردم توصی ــه م وی ب
تهیــه کننــد و بــه تاریــخ انقضــاي دارو توجه داشــته باشــند و به 
هیــچ  عنــوان داروهایــي را کــه آرم  و برچســب وزارت بهداشــت 
ــر  ــن تحــت تاثی ــد. همچنی ــداري و اســتفاده نکنن ــد، خری ندارن
تبلیغــات ماهــواره هــا و باشــگاه هــاي ورزشــي و آرایشــگاه هــا 

قــرار نگیرنــد و ســامتي خــود را بــه خطــر نیندازنــد.
خســرونیا همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: اگــر نمونــه خارجــي 
یــک دارو مناســب تــر باشــد، بــي تردیــد پزشــک معالــج، آن را 
تجویــز مــي کنــد. ضمــن اینکــه در واقــع همیشــه هــم اینطور 
ــري برخــوردار  نیســت کــه داروهــاي خارجــي از کیفیــت باالت
ــه،  ــچ داروخان ــخه پی ــه نس ــت ک ــي نیس ــس احتیاج ــند؛ پ باش
داروي خارجــي را پیشــنهاد کنــد و مــردم هــم مجبــور بــه خرید 

همــان داروهــا باشــند.

معــاون نظــارت و برنامــه ریزی ســازمان نظــام پزشــکی، گفت: 
ــط  ــوزادان توس ــاردار و ن ــادران ب ــت از م ــات مراقب ــد خدم بای
ماماهــا کــه متبحرتریــن عضــو نظــام ســامت هســتند انجــام 

شــود.
ــواره در  ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــد جهانگی ــر محم دکت
ــدام  ــا اق ــا عم ــم ام ــعار داده ای ــی ش ــه مامای ــوص جامع خص
خاصــی بــرای آن هــا انجــام نــداده ایــم اظهــار داشــت : بحــث 
طــرح پایلــوت بیمــه خدمــات بــرای ماماهــا در آذرمــاه 9۴ بــه 
ــد و  ــی نش ــون اجرای ــا تاکن ــید ام ــت رس ــت دول ــب هیئ تصوی
ــی کــه از ســوی مســووالن  ــری های ــاش هــا و پیگی طــی ت
صــورت گرفــت قــرار شــد تــا پایــان اردیبهشــت ایــن طــرح در 
ســه اســتان کشــور بصورت پایلــوت اجــرا شــده و بتوانیــم آن را 

ــه کل کشــور تعمیــم دهیــم. ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیمــه خدمــات مامایــی بــار مالی نــدارد 
ــال دارد،  ــه دنب ــامت ب ــام س ــرای نظ ــی ب ــه جوی ــه صرف بلک
ــا ســازمان هــای  افــزود: پــس از رایزنــی هــای انجــام شــده ب
بیمــه گــر قــول دادیــم کــه جامعــه مامایــی طــرح پایلــوت را 
ــه نفــع  ــا موفقیــت انجــام مــی دهــد  کــه ب ــدون هزینــه و ب ب

ــر اســت. ــردم و ســازمان هــای بیمــه گ م
جهانگیــری بــا ابــراز اینکــه بایــد از دانــش و خبرگــی مامــا هــا 
ــیم،  ــته باش ــامت داش ــام س ــی را در نظ ــره کاف ــتفاده و به اس
ــن  ــای حی ــت ه ــوزه مراقب ــا در ح ــر صرف ــرد: اگ ــح ک تصری
ــم  ــتفاده کنی ــا اس ــش ماماه ــر و دان ــان از تبح ــارداری و زایم ب
ــون  ــه مره ــت ک ــم داش ــده خواهی ــراوت در آین ــر ط ــلی پ نس

ــت. ــدوم اس ــر خ ــن قش ــای ای ــاش ه ــات و ت زحم
ــا  ــزی ســازمان نظــام پزشــکی ب ــه ری ــاون نظــارت و برنام مع
ــروی  ــت نی ــرف تربی ــادی ص ــای زی ــه ه ــه هزین ــان اینک بی
مامــا مــی شــود، گفــت: بایــد از ایــن ســرمایه هــای اجتماعــی 
در داخــل کشــور اســتفاده کــرده و بــا ایجــاد اشــتغال از خــروج 

ــم. ــری کنی ــرای کار در ســایر کشــورها جلوگی ــان ب آن
ــت و  ــام آور دانس ــامت را سرس ــام س ــای نظ ــه ه وی هزین
اظهــار کــرد: ماماهــا یکــی از ارکان ســطح اول ارجــاع خدمــات 
ــز  ــا نی ــه آنه ــد ب ــی بای ــکان عموم ــار پزش ــه در کن ــتند ک هس

ــود . ــژه ش ــه وی توج
ــا بیــان اینکــه قــول مــی دهیــم طــرح پایلــوت  جهانگیــری ب
ــم  ــم خواهی ــور تعمی ــه کل کش ــده و آن را ب ــی ش ــا اجرای حتم
داد، خاطرنشــان کــرد: مباحــث تحقیقاتــی نیز بــا روایــت جامعه 
ــا ســند  ــا ب مامایــی بایــد بصــورت پرونــده جمــع آوری شــود ت
افتخــار از جامعــه مامایــی دفــاع کنیــم و بتوانیــم تمــام خدمــات 

آنــان را تحــت پوشــش بیمــه قــرار دهیــم.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی:

بیمه خدمات مامایی بار مالی ندارد
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ن مـــــــا ر د

رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ایــران، گفــت: اســتقال 
جامعــه مامایــی در طــرح تحــول ســامت خدشــه دار شــده و 

ایــن یــک اشــکال بــرای نظــام ســامت اســت.
ــی  ــه اینکــه در حــوزه مامای ــا اشــاره ب ــی ب ــر علیرضــا زال دکت
ــعه  ــتانداردها و توس ــا اس ــب ب ــر متناس ــای اخی ــال ه ــی س ط
ــوص  ــت: در خص ــار داش ــم، اظه ــرده ای ــت نک ــی حرک جهان
ــوب  ــا اصــول مطل ــی ب ــا در همگرای ــه تنه ــی ن ــه مامای جامع
ــا را  ــف مام ــه وظای ــتیم بلک ــی گام برنداش ــای مترق ــام ه نظ

ــم. ــوده ای ــل نم ــی عم ــرده و انقباظ ــدود ک مح
ــی  ــای ابتدای ــروه ه ــی از گ ــه مامای ــان اینکــه جامع ــا بی وی ب
نظــام ســامت هســتند کــه اجــازه اشــتغال بــه عنــوان یــک 
ــت  ــا هوی ــزود: مام ــد، اف ــه ای را دارن ــتقل حرف ــر مس عنص
ــک  ــر ی ــامت، بازیگ ــام س ــور دارد و در نظ ــتقل در کش مس
عرصــه از بهداشــت و درمــان هســتند امــا در ســال هــای اخیــر 
از ایــن فرآینــد دور شــده انــد کــه قطعــا بــه ضــرر مــردم و نظام 

ــت. ــامت اس س
ــام ســامت  ــا در نظ ــگاه مام ــه جای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب زال
ــکی و  ــام پزش ــازمان نظ ــم س ــه داد: ه ــت، ادام ــوب نیس مطل
هــم جامعــه مامایــی از ایــن وضعیــت ناراضــی هســتند و زمانی 
کــه بحــث سیاســت هــای جمعیتــی و ترویــج زایمــان طبیعــی 
در کشــور مطــرح شــد بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه 
ماماهــا موثرتریــن عنصــر در برنامــه زایمــان ایمــن و طبیعــی 

هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زایمــان ایمــن مامــا قبــل و بعــد از 
شــکل گیــری جنیــن و همچنیــن دوران قبــل و بعــد از زایمــان 
حضــور موثــر دارد گفــت: اگــر امــروز زنــان جــوان کشــور قصد 
بــارداری داشــته باشــند بهتریــن کســی کــه مــی تواند مشــاوره 
ــد  ــه دهــد ماماهــا هســتند کــه بای ــان ارائ ــه آن هــای الزم را ب
ــگاه صنفــی بلکــه  ــه از ن ــه ایــن موضــوع ن ــژه ای ب توجــه وی

حفــظ و ارتقــاء ســامت مــادران و نــوزادن شــود.
بــه گفتــه رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ایــران، در حــوزه 

ــکات  ــی، مش ــت جمعیت ــودک، سیاس ــادر و ک ــامت م س
اجتماعــی بانــوان، اصالــت خانــواده، ترویــج زایمــان طبیعــی و 
ســایر مــوارد بــدون توجــه و در نظــر گرفتــن ظرفیــت مامایــی 

هیــچ کاری امــکان پذیــر نیســت.
زالــی، بحــث اشــتغال جامعــه مامایــی را یــک معضــل اساســی 
عنــوان کــرد و اذعــان داشــت: بایــد ظرفیــت پذیــرش 
ــرا اکنــون تعــدادی از  دانشــجوی مامایــی نیــز تغییــر کنــد زی
ماماهــای فــارغ التحصیــل بیکارند یــا در بخشــهای غیرمرتبط 

ــه فعالیــت مشــغولند. ب
وی افــزود: بحــث اشــتغال ماماهــا یکــی از مســائل مبتــا بــه 
روز اســت و حجــم قابــل توجهــی از ماماهــا مطــب شــان رونق 
نــدارد و فــارغ التحصیــان جدیــد هــم انگیــزه ای بــرای ایجاد 

دفتــر بویــژه در شهرســتان هــا ندارنــد .
زالــی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه در بخــش دولتــی کمتریــن 
ــح  ــی داشــتیم تصری ــروی انســانی را از حــوزه مامای جــذب نی
کــرد: امســال حــدود ۲ هــزار ردیــف اســتخدامی بــرای ماماهــا 
در نظــر گرفتــه شــده کــه جــای خوشــحالی دارد امــا تعــدادی 
از آنــان در حــوزه هــای غیــر مرتبــط فعالنــد کــه ایــن امــر جفا 

بــه مامایــی اســت.
رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ایــران بــه طــرح 
پایلــوت بیمــه خدمــات مامایــی اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
طــرح بــا صابــت جامعــه مامایــی بــه خوبــی اجــرا خواهــد 
ــال  ــه دنب ــر را ب ــه گ ــای بیم ــازمان ه ــع س ــه مناف ــد ک ش
ــن  ــتوانه ای ــی پش ــه مامای ــت جامع ــت و صاب ــد داش خواه

ــت. ــوت اس پایل
ــرای  ــی را ب ــخه نویس ــد نس ــه نبای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب زال
جامعــه مامایــی محــدود کنیــم افــزود: تعرفــه خدمــات مامایی 
ــا را  ــد سرنوشــت آنه ــود و نبای ــف ش ــتقل تعری ــد مس ــز بای نی
بــا ســایر ارائــه دهنــدگان خدمــات در عرصــه نظــام ســامت 

ــم . یکــی کنی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه جامعــه مامایــی کمتریــن رشــد تعرفه 

ــش  ــر دوبخ ــا در ه ــا ه ــه داد : مام ــت ادام ــته اس ای را داش
دولتــی و خصوصــی بــه شــدت از ایــن نظــر آســیب دیــده اند و 
همانطــور کــه پیگیــر تعرفــه هــای پزشــکان عمومــی هســتیم 
بایــد فکــری بــه حــال تعرفــه هــای گــروه مامایــی نیــز بکنیم.

زالــی بــا اشــاره بــه اینکــه در طــرح تحــول ســامت بــه هویت 
ــح  ــا خدشــه وارد شــده اســت تصری ــه ای مام مســتقل و حرف
ــی از  ــه مامای ــتقل جامع ــه ای مس ــت حرف ــظ هوی ــرد : حف ک
ــد از دســت  ــوده و نبای ــر ب ــن قشــر مهمت ــات ای ــه و مالی تعرف

ــرود. ب
وی اســتقال حرفــه ای مامــا را بــه عنــوان یــک اصــل کلــی 
ــه  ــد از ســوی جامع ــم بای ــن مه ــان داشــت: ای دانســت و اذع
ــز  ــا نی ــود و م ــری ش ــرخط اول پیگی ــوان س ــه عن ــی ب مامای
ــازمانی ،  ــه س ــرا وظیف ــود زی ــم ب ــان خواهی ــر مطالباتش پیگی
اخاقــی و ملــی مــا اســت کــه از ظرفیــت ماماهــای کشــور در 
جهــت حفــظ ســامت جســمی و روحــی دختــران  و زنــان در 

ــم . ــتفاده کنی ــوغ و یائســگی اس دوران بل
زالــی همچنیــن بــه ارتقــاء تحصیــات ماماهــا اشــاره 
ــت  ــار ثب ــن آم ــق آخری ــاخت: طب ــان س ــرد و خاطرنش ک
ــر از  ــزار نف ــه ۴۴ ه ــم ک ــا داری ــزار مام ــدود ۴5 ه ــده ح ش
ــدان  ــد کــه ایــن ب ــده ان آنهــا در ســطح لیســانس باقــی مان
معناســت طــی ســال هــای گذشــته ارتقــاء تحصیــل ماماهــا 
را خواســته یــا ناخواســته از آنــان گرفتــه ایــم کــه بایــد ایــن 

ــم. ــاز کنی ــیر را ب مس
وی افــزود: هنوز در نظام ســامت بــرای مامایی کــه phd دارد 
تســهیات الزم در نظــر گرفتــه نشــده و زمانــی کــه مســیر را 
بســته ایــم طبیعــی اســت کــه از ســایر مســیرها بــرای ارتقــاء 

خــود اقــدام مــی کننــد.
رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ایــران در پایــان گفــت: هر 
قــدر ارتقــاء عمــودی تحصیــات تکمیلــی ماماهــا را پیگیــری 
کنیــم بایــد در جــذب ظرفیــت مامــا نیــز انقبــاض ایجــاد کنیم 

تــا بحــران بیــکاری در جامعــه مامایــی نداشــته باشــیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی:

استقالل ماماها در طرح تحول سالمت خدشه دار شده است
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ن مـــــــا ر د

معــاون درمــان وزارت بهداشــت، گفــت: بــا 
اجــرای طــرح تحــول ســامت، پرداختــی از 
جیب مردم بــرای هزینه های بســتری از ۳۷ 

ــد کاهش یافت. درصد به کمتر از ۶ درص
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــد آقاجان ــر محم دکت
ــور  ــی در کش ــتان دولت ــدود ۱۷8 بیمارس ح
از قدمــت باالی 50 ســال برخوردار هســتند، 
گفــت: کمبــود تجهیزات پزشــکی، فرســوده 
ــی،  ــتانهای دولت ــاختمان بیمارس ــودن س ب
ــدم  ــتانی و ع ــای بیمارس ــت ه ــود تخ کمب
ارائــه خدمــات مربــوط بــه هتلینــگ باعــث 
شــده بــود تــا میــزان رضایتمنــدی مــردم از 
نظــام ســامت در پایین ترین ســطح باشــد.

تحــول  طــرح  اجــرای  از  هــدف  وی، 
ــش  ــته را افزای ــال گذش ــامت در دو س س
رضایتمنــدی مــردم از خدمــات بهداشــتی و 
درمانی بیــان کرد و افــزود: افزایــش کیفیت 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی و عدالــت 
ــر  ــات از دیگ ــن خدم ــه ای ــی ب در دسترس
اهــداف برنامــه طــرح تحــول ســامت بود.
آقاجانــی بــا اشــاره بــه بســتری شــدن 
حــدود ۱5 میلیــون بیمــار در دو ســال 
ــه تحــول ســامت  ــب برنام گذشــته در قال
در بیمارســتان هــای تحــت پوشــش وزارت 
بهداشــت، افــزود: تمــام ایــن افــراد در مدت 
زمــان بســتری خــود از تمامــی خدمــات این 

ــدند. ــد ش ــره من ــرح به ط
ــدی  ــش ۴۲ درص ــه کاه ــاره ب ــا اش وی ب
قیمــت لــوازم و تجهیــزات پزشــکی از آغــاز 
برنامــه تحــول ســامت، گفــت: بــا اجــرای 
این برنامــه میزان پرداختــی از جیب مردم در 
درمــان از ۳۷ درصــد بــه کمتــر از ۶ درصــد 

ــت. ــش یاف ــا کاه ــتان ه در بیمارس
آقاجانــی افــزود: همچنیــن ارجــاع بیمــار به 
ــات از  ــت خدم ــرای دریاف ــار ب ــارج از بیم خ
مجمــوع ۱00درصــد بــه ۳ درصــد کاهــش 

یافــت.
ــان  ــا بی ــت ب ــان وزارت بهداش ــاون درم مع
ــون  ــته 9۴ میلی ــال گذش ــه طــی دو س اینک
ــزود: ۶۶  ــه اســت، اف ویزیــت صــورت گرفت
ــت  ــا حمای ــا ب ــت ه ــن ویزی ــون از ای میلی
ــه  ــورت گرفت ــامت ص ــول س ــه تح برنام
و مــردم مبلــغ ۳ هــزار تومــان بــرای ویزیت 
پرداخــت کردنــد و مابقی آن بــا حمایت بیمه 

ها پرداخت شــد.
وی تعــداد زایمــان طبیعــی صــورت گرفتــه 
در قالــب طــرح تحــول ســامت را 9۲0 
هــزار زایمــان بیان کــرد و افــزود: بــا اجرای 
برنامه تحول سامت، شاخص سزارین نیز با 
کاهــش ۶.5 درصــد از عــدد مطلــق و ۱۱.۶ 

درصــد عــدد پایــه مواجــه شــده اســت.
ــا اشــاره بــه حضــور و  آقاجانــی همچنیــن ب
اســتقرار 5 هــزار و ۷۳5 پزشــک متخصــص 

در ۳0۱شــهر و ۳۳8 بیمارســتان مناطــق 
ــزود:  ــت، اف ــام وق ــه صــورت تم محــروم ب
8۶0 پزشــک متخصــص مقیــم در ۴۱۲ 
بیمارســتان در ۲۱۴ شــهر کشــور بــرای 
ــای  ــب و روزه ــر و ش ــای عص ــیفت ه ش

تعطیــل حضــور دارنــد.
بــه گفتــه وی، طــی دو ســال گذشــته 
ــم در  ــص مقی ــیک متخص ــزار کش ۶۳۷ ه

بیمارســتان هــا صــورت گرفــت.
معــاون وزیــر بهداشــت در ادامــه به توســعه 
ــگاه  ــه ۲۱ پای ــس ب ــی اورژان ــاوگان هوای ن
ــزار و  ــون ۳ ه ــا کن ــزود: ت ــرد و اف اشــاره ک
۷۴۷ مصــدوم و بیمــار اورژانســی بــا ۲ هــزار 
و ۳۶5 ســورت پــرواز بــه بیمارســتان انتقــال 

یافتنــد.
ــا بیــان اینکــه حــدود ۲ میلیــون  آقاجانــی ب
تحــول  برنامــه  قالــب  در  مربــع  متــر 
ســامت بازســازی و گســترده شــده اســت، 
افــزود: ۷8 هــزار قلــم تجهیــزات هتلینــگ 
در قالــب ایــن برنامــه توزیــع شــده اســت و 
حــدود 50 درصــد تخــت هــای بمیارســتانی 
وزارت بهداشــت در همیــن راســتا نوســازی 
اســتراحت  اتــاق   500 و  هــزار   ۱۲ و 

ــت. ــده اس ــازی ش ــتاری بازس پرس
قلــم   ۷۴9 و  هــزار   ۲۱ داد:  ادامــه  وی 
تجهیــزات پزشــکی ســرمایه ای اعــم از 
ــای  ــتان ه ــه بیمارس ــط ب ــنگین و متوس س

ــد. ــق ش ــت تزری ــال فعالی ــد و در ح جدی
ــا اشــاره  ــان وزارت بهداشــت ب ــاون درم مع
بــه افــزوده شــدن 900 تخــت روانپزشــکی 
در ســال گذشــته، افــزود: ۱۷۱۴ تخــت 
ــوزاد و کــودک در ســال  ICU بزرگســال، ن
ــای  ــش ه ــد و بخ ــدازی ش ــته راه ان گذش
ــدازی  ــتان راه ان ــوختگی در ۱۴ اس ICU س

ــا توســعه یافــت. ی
 ICU ــت ــدود ۷00 تخ ــزود: ح ــی اف آقاجان
تــا پایــان امســال اضافــه خواهــد شــد و 50 
درصــد بــه ظرفیــت بــه تختهــای آی ســی 
ــو در دو ســال آینــده افــزوده مــی شــود. ی

وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی ۱۱مرکــز 
راه  از  اســتان   5 در  مســمومیت  درمــان 
انــدازی ۱۷ مرکــز جدیــد درمــان نابــاروری 

در امســال خبــر داد.
ــازی  ــاد و بهس ــه ایج ــاره ب ــا اش ــی ب آقاجان
ــه  ــتای برنام ــی در راس ــوک زایمان ۳۶۶ بل
ترویــج زایمــان طبیعــی طــرح تحــول 
واحــد   ۱۱۲۳ ایجــاد  و  انــدازی  راه  از   ،
اختصاصــی زایمــان طبیعــی تــا پایــان 

ســال خبــر داد.
ــا اشــاره  ــان وزارت بهداشــت ب ــاون درم مع
بــه بازدیــد وزیــر بهداشــت از برخــی از 
اورژانــس بیمارســتان هــای بــزرگ تهــران 
در مــاه رمضــان ســال گذشــته، گفــت: 
دکتــر هاشــمی پــس از ایــن بازدیدهــا 
ــت  ــه وضعی ــرای رســیدگی ب دســتوری را ب
ــرد و ۱۱  ــادر ک ــران ص ــای ته ــس ه اورژان
ــن کار  ــاه اســت کــه بصــورت مســتمر ای م

ــود. ــی ش ــری م ــرفصل پیگی در ۱5 س
ــتور  ــی دس ــت: در پ ــار داش ــی، اظه آقاجان
ارایــه  ارتقــای  بــرای  بهداشــت  وزیــر 
 ، بیمارســتانها  اورژانــس  در  خدمــات 
اقداماتــی بــرای اصــاح وضعیــت فیزیکــی، 
تجهیزات پزشــکی، اصاح ساختار، تکمیل و 
جابجایی نیروی انســانی کم مهارت با نیروی 
انســانی با تجربه و بــا مهارت بیشــتر، حضور 
پزشــکان متخصــص مقیم و طــب اورژانس، 
افزایــش ظرفیــت آی ســی یــو بــرای انتقال 
بیمــاران از اورژانــس بــه ایــن بخــش 

انجــام شــده اســت.
ــش  ــزود: افزای ــت اف ــر بهداش ــاون وزی مع
پرداختــی بــرای افزایــش انگیــزه ارائــه 
ــان  ــدت  زم ــت، کاهــش م ــدگان خدم دهن
تعییــن تکلیــف بیمــار در بخــش اورژانــس 
ــن  ــس در ای ــش اورژان ــروج از بخ ــرای خ ب
ــده  ــام ش ــتمر انج ــور مس ــه ط ــاه ب ۱۱ م

است.
وی بــا اشــاره بــه انجــام ۶0 بازدیــد میدانــی 
تهــران،  شــهر  اصلــی  اورژانــس   ۱5 از 
ــارد  ــدت ۱5 میلی ــن م ــول ای ــزود: در ط اف
ــکی،  ــزات پزش ــد تجهی ــرای خری ــان ب توم
۳0 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بازســازی 
ــا پرداخــت شــده  ــن بخــش ه و توســعه ای
و مجــوز اســتخدام هــزار نفــر نیــروی 
ــه  ــی ب ــل کادر درمان ــرای تکمی ــانی ب انس
ــتانها  ــه بیمارس ــتاری ب ــروی پرس ــژه نی وی
داده شــده کــه بــا مجمــوع اقدامــات انجــام 
شــده وضعیــت اورژانــس هــای اصلــی 

ــه اســت. ــود یافت تهــران بهب
آقاجانــی گفــت: در بحــث فرآیندهــای 
داخلــی اورژانــس نیــز اقدامــات بســیار 
ــای  ــتورالعمل ه ــده و دس ــام ش ــی انج خوب
ــدی  ــته، ج ــا گذش ــه ب ــه در مقایس مربوط
تــر اجــرا مــی شــود. همچنیــن بازدیدهــای 
مســتمری از بخــش اورژانــس بیمارســتانها 
توســط روســای بیمارســتانها، دانشــگاه 
ــا در  ــکاران م ــکی و هم ــوم پزش ــای عل ه
ــود. ــی ش ــام م ــت انج ــتاد وزارت بهداش س

ــه  ــه ارائ ــت ب ــان وزارت بهداش ــاون درم مع
گزارشــی از آخریــن وضعیــت اورژانــس 
ــورای  ــروز ش ــه ام ــران در جلس ــای ته ه
معاونیــن وزارت بهداشــت اشــاره کــرد و 
گفــت: خوشــبختانه رضایتمنــدی مــردم 
ــش  ــران افزای ــس در ته ــات اورژان از خدم
ــود  ــا، کمب ــن مشــکل م ــا مهمتری ــه ام یافت
تخــت هــای بیمارســتانی در تهــران اســت 
و علیرغــم اینکــه برخــی افــراد تصــور مــی 
کننــد کــه تهــران شــهر برخــورداری اســت 
ــتانی در  ــای بیمارس ــت ه ــر تخ ــا از نظ ام
تهــران بــا مشــکات جــدی روبرو هســتیم.
ــه  آقاجانــی یکــی از دالیــل عــدم تخلیــه ب
موقــع اورژانس هــا در تهــران را عــدم وجود 
تخت بیمارســتانی کافی برای انتقال بیماران 
بــه بخش دانســت و اظهار داشــت: بــه دلیل 
ــا ممکــن اســت  ــایی در زیرســاخت ه نارس
انتقــال بیمــاران بــه بخــش هــا بــا مشــکل 
مواجــه شــود و رضایتمنــدی آنهــا را کاهش 
دهــد امــا در تهــران نیــاز بــه ســرمایه 
گــذاری هــای دولتــی، غیــر دولتــی، داخلــی 
و خارجــی داریــم تــا بتوانیــم وضعیــت 
بهبــود  را  بیمارســتانی  تخــت  کمبــود 

ــیم. بخش

معاون وزیر بهداشت:

کمتر از ۶ درصد هزینه های درمان را مردم پرداخت می کنند
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ن مـــــــا ر د

وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح تحــول ســامت، 
تاکیــد کــرد: اجــرای ایــن طــرح مانــع از ســقوط ۷00 هــزار نفــر 

بــه زیــر خــط فقــر شــد.
دکتــر سیدحســن هاشــمی در جمــع منتخبــان مجلــس دهــم، 
ســامت را یکــی از مقولــه هــای مهــم در کنــار امنیت دانســت 
ــد  ــام معظــم رهبــری مــردم نبای و گفــت: طبــق فرمایــش مق

غیــر از رنــج بیمــاری دغدغــه دیگــری داشــته باشــند.
ــت یازدهــم در حــوزه  ــرد دول ــه ف ــات منحصــر ب ــه اقدام وی ب
ســامت اشــاره و عنــوان کــرد: دکتــر روحانــی در بیــن ســایر 
روســای جمهــور بیشــترین صحبــت و عمــل را در حــوزه 
ــن  ــل ای ــامت حاص ــول س ــرح تح ــه ط ــت ک ــامت داش س
اقدامــات اســت، چنانچــه در سیاســت هــای کلــی نظــام، برنامه 
توســعه کشــور و ســند چشــم انــداز نســبت بــه آن تاکیــد شــده 

ــیم. ــته باش ــه اول را داش ــه رتب ــود در منطق ــرار ب اســت و ق
ــی در  ــه زندگ ــد ب ــش امی ــم افزای ــه داد: علیرغ ــمی ادام هاش
ــه ۱۲ در بیــن  ــوز رتب ــه ۴0 ســال گذشــته هن کشــور نســبت ب
کشــورهای منطقــه را داریــم کــه در ایــن میــان مــرگ و میــر 
شــیرخواران و کــودکان زیــر 5 ســال کــه  کاهــش آن از عوامــل 
ــا  ــه و ب ــد، کاهــش یافت ــی آی ــه حســاب م ــی ب ــعه یافتگ توس
مــرگ و میــر ۱5 کــودک نســبت بــه ۱۳0 کــودک در گذشــته 

ــرار داده اســت. ــه ۱۲ ق ــا را در رتب م
وی در خصــوص عمــر مفیــد ایرانیــان اظهــار کــرد: ســن مفیــد 
ــا  ــد تقریب ــه بع ــت و از آن ب ــال اس ــدود ۶۴ س ــران ح ــردم ای م

ــد. ــد و مشــکات زیــادی دارن ــده ان فقــط زن
ــر بهداشــت، شــاخص تراکــم پزشــک در کشــور را پاییــن  وزی
دانســت و ابــراز کــرد: برخی از کشــورها مثــل گرجســتان، اردن 
و ترکیــه نســبت به ایــران وضعیــت بهتــری دارنــد همچنین در 
ایــران بــه ازای هــر هــزار نفــر تنهــا ۱.۴ پرســتار داریــم در حالی 
کــه ایــن تعــداد بــرای ژاپــن ۱۴ نفــر و در کشــورهای اروپایی 8 
نفــر اســت، از ســوی دیگــر شــاخص تعــداد تخــت بیمارســتانی 
در کشــور مــا بــه ازای هــر هــزار نفــر ۱.۷ تخــت اســت در حالی 
کــه بــرای مثــال در کشــوری مثــل گرجســتان ایــن تعــداد به 8 

تخــت بــه ازای هــر هــزار نفــر مــی رســد.
وی افــزود: ایــران بــه لحــاظ تولیــد ناخالــص ملــی حائــز رتبــه 
ــم،  ــه 88 را داری ــامت رتب ــوزه س ــا در ح ــت ام ــم اس هجده
همچنیــن بــه لحــاظ تخصیــص اعتبــارات بــه حــوزه ســامت 
ــا ایــن حســاب نمــی تــوان  ــا را داریــم کــه ب رتبــه ۱5۳ در دنی
گفــت پــول زیــادی در اختیــار وزارت بهداشــت قــرار مــی گیرد.
هاشــمی در ادامــه بــا بیــان اینکــه هزینــه هــای ســامت طــی 
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــه اس ــش یافت ــا 9۲ کاه ــای 90 ت ــال ه س
تحریــم هــا شــوک بزرگی بــه حــوزه ســامت وارد کــرد و مردم 
بــه علــت هزینــه درمــان بــاال مراجعــات خــود بــرای درمــان را 
پاییــن آوردنــد چــرا کــه مجبــور بودنــد ۶0 درصــد هزینــه هــا 
ــت پرداخــت  ــد و تنهــا ۳0 درصــد را دول را از جیــب خــود بدهن
مــی کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه دو برنامــه توســعه و چنــد 

دولــت را پشــت ســر گذاشــته ایــم.
ــامت از  ــوزه س ــوالت ح ــه تح ــه ب ــت، در ادام ــر بهداش وزی
ــا  ابتــدای دولــت یازدهــم اشــاره کــرد و یــادآور شــد: اکنــون ب
ــه  اجــرای طــرح نظــام ســامت مــردم تنهــا ۳0 درصــد هزین
هــای خــود را مــی پردازنــد و ۶0 درصــد آن را دولــت متقبل می 
شــود کــه از ایــن بیــن عمــده هزینــه هــا مربــوط بــه بســتری 
ــرپایی و  ــای س ــه ه ــرف هزین ــه ص ــود و بقی ــتان ب در بیمارس
داروخانــه مــی شــد و اکنــون جــزء معــدود کشــورهایی هســتیم 

کــه شــاخص پرداخــت از جیــب پاییــن آمــده اســت.

ــتانی  ــات بیمارس ــامت خدم ــول س ــرح تح ــزود: در ط وی اف
هــدف قــرار گرفــت تــا کاهــش یابــد چــرا کــه در گذشــته ایــن 
هزینــه هــا باعــث مــی شــد ۷00 هــزار نفــر بــه علــت بیمــاری 
هــای صعــب العــاج زیــر خــط فقــر برونــد لــذا جمعیــت تحت 
ــر  ــون نف ــه ۱۱ میلی ــت و ب ــش یاف ــرح افزای ــن ط ــش ای پوش

رســید.
وزیــر بهداشــت اظهــار داشــت: حفاظــت مالــی و بهبــود ارتقــاء 
کیفیــت خدمــات از اهــداف طــرح تحــول ســامت بــود کــه از 

تابســتان ســال 9۲ اجــرا شــد.
ــی از  ــش اعظم ــود بخ ــم ب ــت مصم ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
یارانــه نقــدی را بــه بخــش تولیــد و خدمــات ببــرد کــه در ایــن 
زمینــه اختــاف نظــری بیــن مســئوالن کشــور وجــود داشــت 
گفــت: تصمیــم در مــورد اجــرای طــرح تحــول ســامت زمانی 
ــر  ــه صــورت غی ــه هــا را ب ــود یاران ــت مصمــم ب ــود کــه دول ب
نقــدی پرداخــت کنــد و بــه ایــن امیــد اجــرای طــرح را شــروع 

کــرد.
ــرد بخــش اعظمــی از  ــی ک ــت تصــور م ــت: دول هاشــمی گف
یارانــه هــای نقــدی در خدمــت طــرح تحــول ســامت باشــد 
ــته  ــرات هس ــج مذاک ــه نتای ــدواری ب ــد و امی ــه نش ــه اینگون ک
ــا  ــد از آن هــم ب ــد و بع ــه طــول انجامی ــود کــه آن هــم ب ای ب

ــت مواجــه شــدیم. ــت کاهــش قیمــت نف مصیب
ــرف  ــه مص ــد در زمین ــس بای ــه داد: مجل ــت ادام ــر بهداش وزی
ــد چــون برخــی  کاالهــای آســیب رســان فکــری اساســی کن
از مــردم بــا مصــرف کاالهــای آســیب رســان ماننــد ســیگار و 
ــد و در  ــی دهن ــش م ــود را افزای ــاری خ ــال بیم ــیرینی احتم ش
ایــن صــورت ســایر مــردم نبایــد متحمــل هزینــه درمــان ایــن 

ــاران شــوند. بیم
ــتری در  ــاران بس ــی بیم ــزان پرداخت ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
بیمارســتان هــا کاهــش یافتــه اســت گفــت: تــا پیــش از اجرای 
طــرح تحــول ســامت 5 درصــد از پزشــکان بــه صــورت تمــام 
ــا اجــرای ایــن طــرح  ــی ب ــد ول ــار سیســتم بودن وقــت در ا ختی
ــتند و در ۳۳8  ــتم هس ــار سیس ــکان در اختی ــد پزش ــد در ص ص

ــه مــی شــود. بیمارســتان ایــن خدمــات ارائ
ــه  ــاه اســت ک ــدود ۱0 م ــا ح ــه ه ــت: بیم ــر بهداشــت گف وزی
پولــی را پرداخــت نکردنــد کــه همیــن موضــوع ســبب ایجــاد 
ــات  ــزی و اقدام ــود زیرمی ــی ش ــبب م ــدند و س ــکاتی ش مش

ــود. ــام ش ــده انج ــواری در آین ناگ
ــگان در  ــی رای ــان طبیع ــزار زایم ــه 9۲0 ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــامت  ــول س ــرح تح ــرای ط ــطه اج ــه واس ــور ب ــر کش سراس
انجــام شــده اســت اظهــار داشــت: در زمینــه مبــارزه بــا 

نابــاروری نیــز ۱۷ مرکــز جدیــد ایجــاد و ۲۴ مرکــز نیــز تجهیــز 
شــدندکه البتــه عــدم وجــود پــول باعــث شــد تــا نتوانیــم بیش 

ــم. ــاد کنی ــز ایج از ۱۷ مرک
هاشــمی بــا اشــاره بــه بازســازی ۲ میلیــون متــر مربــع فضــای 
بیمارســتانی گفــت: ۲۱ پایــگاه اورژانــس هوایــی بــرای اولیــن 
ــار ایجــاد شــد کــه ایــن پایــگاه هــا تــا کنــون توانســته انــد  ب

افــراد زیــادی را نجــات دهنــد.
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه مشــکات دارویــی تا حــدودی 
حــل شــده اســت گفــت: حــدود ۳00 قلــم داروی کمیــاب وجود 
داشــت کــه ایــن تعــداد بیــه ۳0 دارو کاهــش یافتــه و از طرفــی 
ــا ۴00  ــدود ۳00 ت ــت و ح ــده اس ــته ش ــز کاس واردات دارو نی
ــه  ــوده اســت ک ــم کاهــش واردات دارو ب ــز رق ــون دالر نی میلی
همگیایــن اقدامــات در راســتای اجرای اقتصــاد مقاومتــی انجام 

شــده اســت.
هاشــمی بــا بیــان اینکــه گاهــی مــی گوینــد کــه دولت تنهــا در 
بخــش درمــان اقداماتــی را انجــام داده و بــه موضــوع بهداشــت 
بــی توجــه بــوده اســت گفــت: اقــدام بــی نظیــر دولــت توجــه 
بــه موضــوع بهداشــت بــوده اســت و حاشــیه شــهرها کــه تــا 
کنــون مرکــز بهداشــت نداشــته انــد اکنــون بــه ایــن امکانــات 

دســت یافتــه انــد.
وی افــزود: راه انــدازی پایــگاه هــای ســامت از طریــق خریــد 
خدمــت انجــام شــده اســت کــه بعــد از آن ۷ هــزار نفــر دیگــر 
را نیــز خریــد خدمــت کردیــم و نزدیــک بــه صــد در صــد خانــه 
ــال  ــر فع ــال حاض ــور در ح ــاز کش ــورد نی ــت م ــای بهداش ه

هســتند.
وزیــر بهداشــت گفــت: ســند ملــی پیگیــری و کنتــرل بیمــاری 
هــای غیــر واگیــر و عوامــل خطــر مرتبــط تهیــه شــده اســت 
و اگــر بتوانیــم پرونــده ســامت بــرای همــه ایرانیــان تشــکیل 

دهیــم مــی توانیــم موفــق شــویم.
ــاغ  ــا اب ــری ب ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــار داش ــمی اظه هاش
ــخص  ــات را مش ــه موضوع ــام هم ــی نظ ــای کل ــت ه سیاس
ــه رغــم همــه کمــک هایــی  ــد ولــی مجلــس گذشــته ب کردن
کــه انجــام داد در ایــن زمینــه خوب عمــل نکــرد کــه امیدواریم 

ــود. ــه ش ــه آن توج ــه ششــم ب در برنام
وزیــر بهداشــت گفــت: ایــن طــرح بــه کل نظــام مربــوط اســت 
و همــه طیــف هــا و قــوا از آن حمایــت کــرده انــد چــون بــرای 
ــه دنبــال  محرومیــن و نقــاط مــرزی کشــور نتایــج خوبــی را ب

داشــته اســت.
وی افــزود: در نظرســنجی هایــی کــه توســط وزارت اطاعات و 
ســایر مجــاری انجام شــده اســت باالتریــن میــزان رضایتمندی 
ــی اســت  ــن در حال ــوده اســت ای از دســتگاه وزارت بهداشــت ب
کــه طــرح تحــول ســامت هنــوز بــه طــور کامــل اجــرا نشــده 

و دارای نواقصــی اســت.
هاشـمی گفت: از سـوی رسـانه ملی و سـایر رسـانه ها متأسفانه 
بر علیـه جامعه پزشـکی تبلیغات سـوئی انجام می شـود که این 
اقـدام بـه هـر دلیلـی سـبب ایجـاد شـکاف اجتماعی می شـود 
در همیـن مـورد برخـی گفتنـد بیشـتر پـول هـای طـرح تحول 
سـامت را بـه پزشـکان دادنـد در حالـی که بیـش از پزشـکان 

بیمارسـتان هـا دریافتـی خوبی داشـته اند.
وزیر بهداشـت گفـت: در ابتـدای دوره مسـئولیتم بـرای ورود به 
مجلـس همـواره با اعتـراض نماینـدگان مواجـه می شـدم ولی 
بعـد از اجـرای طرح تحول سـامت میزان رضایتمنـدی نماینده 
ها و ائمه جمعه کشـور افزایـش یافت. امیدوارم مشـکات طرح 

تحـول سـامت با پایـدار شـدن منابع رفـع گردد.

وزیر بهداشت:

طرح تحول سالمت مانع از سقوط ۷۰۰ هزار ایرانی به زیر خط فقر شد
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ن مـــــــا ر د

ــران، از  ــی ای ــی مامای ــن علم ــس انجم رئی
ــد اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت  رون
کــه موجبــات نارضایتــی ماماهــای کشــور را 
ــاد  ــه و انتق ــه شــدت گای ــم زده اســت، ب رق

ــرد. ک
ــد خداکرمــی ر، اظهارداشــت: تاریخچــه  ناهی
مامایــی توســط وزارت علــوم و انجمــن 
مامایــی در حــال تهیــه بــوده و در حــال 
حاضــر ۳ هــزار ســند دســته  بنــدی شــده بــه 
ــود دارد. ــی وج ــه مل ــا در کتابخان ــم مام اس

وی بــا بیــان اینکــه اولیــن گــروه آکادمیــک 
ــت  ــه تربی ــال ۱۲98 در ارومی ــی در س مامای
ــزود: در ســال ۱۳0۷  ماماهــا را آغــاز کــرد، اف
نیــز نخســتین دانشــکده مامایی تشــکیل و در 

مجلــس قانــون آن اعتبــار بخشــی شــد.
رئیــس انجمــن علمــی مامایــی ایــران ادامــه 
داد: در ســال ۱۳59 بــه دلیــل افزایــش مــرگ 
و میــر مــادران بــاردار دانشــکده های مامایــی 
ــظ  ــوع در حف ــن موض ــت و ای ــش یاف افزای
ســامت مــادران بــاردار و جنیــن بســیار موثر 

واقــع شــد.
ــال  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب خداکرم
۱۳80 میــزان ســزارین ۳۶ درصــد بــود، 
گفــت: علــم زنــان و مامایــی کمــک می کنــد 
ــی  ــان طبیع ــا زایم ــوزادان ب ــا بســیاری از ن ت
ــی  ــل رحم ــی داخ ــدن زندگ ــل ش از تکمی

ــوند. ــروم نش مح
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۱۳80 
ــد  ــه رون ــرد ک ــراض ک ــی اعت ــن مامای انجم
زایمــان به ســمت اتــاق عمــل پیش مــی رود، 
گفــت: در آن زمــان اتاق هــای زایمــان در 

حــال کوچــک شــدن بــود و فضــا بــه ســمت 
اتــاق عمــل پیــش می رفــت. مــا در آن موقــع 
ــئله را  ــن مس ــه ای ــت وزارتخان ــر وق ــه مدی ب
مطــرح کردیــم و آنهــا گفتند بــه دلیل انتشــار 

ــد. ــکایت می کنن ــا ش ــار از م آم
رئیــس انجمــن علمــی مامایــی ایــران ادامــه 
داد: مــن هنــوز منتظــر ایــن شــکایت هســتم 
تــا بتوانــم از حقــوق کــودکان در ایــن زمینــه 
ــدای  ــان ص ــت زم ــا گذش ــم. ب ــت کن حمای
ــای  ــک گروه ه ــا کم ــال ب ــد از ۱۲ س ــا بع م
مامایــی و زنــان بــه گــوش مســئوالن رســید 
و در ســال 9۲ دولــت ترویــج زایمــان طبیعــی 
را مــد نظــر قــرار داد ایــن در حالــی بــود کــه 
ــا را در رابطــه  ــزار مام ــن 8 ه ــش از ای ــا پی م
ــا آمادگی هــای زایمــان بــه صــورت کامــل  ب
ــن  ــول در ای ــرح تح ــذا ط ــم ل ــوزش دادی آم

زمینــه توانســت بــه خوبــی پیــش رود.

وی گفــت: مــن بــه عنــوان مامایــی کــه ۳0 
ســال دانشــجوی مامایــی آمــوزش داده و 
تجــارب زیــادی دارم اکنــون از اجــرای طــرح 
تحــول ســامت اعــام خطــر می کنــم، 
البتــه همــه مــا عاشــق ایــن مســئله هســتیم 
ــول  ــاً تح ــامت واقع ــول س ــرح تح ــه ط ک
ــه تحــول  ــم ک ــد بدانی ــی بای ــد ول ایجــاد کن
روی میــز عــوض کــردن نیســت بلکــه 
پایه هــا سســت اســت و بایــد تعویــض 

ــوند. ش
ــه  ــر ک ــال حاض ــه داد: در ح ــی ادام خداکرم
ــم 5  ــه چش ــوط ب ــای مرب ــرای بیماری ه ب
حــوزه تخصصــی در کشــور داریــم چــرا بایــد 
خدمــات مــادران بــاردار را بــا دوره هــای کوتاه 

ــم. ــر ماماهــا بدهی ــه دســت غی مــدت ب
وی افــزود: ۳0 ســال قبــل اســیر طــب 
ــه ترتبیــت  پاکســتان و هنــد بودیــم و نیــاز ب

بهــورز داشــتیم ولــی اکنــون کــه طــب جنین 
و مــادر در حــال تخصصــی شــدن اســت چــرا 
ــکانی  ــه پزش ــد ب ــین را بای ــان حاشیه نش زن
ــوان مراقبیــن  ــم کــه تحــت عن معرفــی کنی

ــد. ــت می کنن ــامت فعالی س
ــن  ــرح مراقبی ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب خداکرم
ــامت  ــول س ــرح تح ــرای ط ــامت و اج س
ــمار  ــه ش ــر ب ــگ خط ــبک، زن ــن س ــا ای ب
مــی رود، ادامــه داد: چــرا بایــد بســته مربــوط 
بــه ســامت عمــوم مــردم با بســته ســامت 
ــد. در  ــه باش ــک مجموع ــاردار در ی ــادران ب م
ــغول  ــک مش ــامت پزش ــن س ــرح مراقبی ط
ــت و  ــار اس ــک بیم ــط ی ــری از خل نمونه گی
ــات الزم را  ــد خدم ــک بای ــن پزش ــد همی بع
بــه زنــان بــاردار و کــودکان ارائــه دهــد. مگــر 
ــک  ــا را در ی ــن موضوع ه ــه ای ــود هم می ش

ــه کــرد. بســته ارائ
ــا  ــران، ب ــی ای ــی مامای ــن علم ــس انجم رئی
ــه شــبکه ها و  ــه تجرب ــن ســئوال ک طــرح ای
پزشــک خانــواده روســتایی چــه شــد، افــزود: 
گذشــته مــا بایــد آئینه آینــده باشــد نــه اینکه 
ــذا  ــازیم ل ــو بس ــم و از ن ــراب کنی ــه را خ هم
می طلبــد کــه یــک دانشــگاه در ایــن زمینــه 
ــت  ــای درس ــا ارزیابی ه ــد و ب ــدم باش پیش ق

ــه مــا کمــک کنــد. ب
ــه کــرد: در نظــام ســامتی کــه در  وی اضاف
ارائــه خدمــات رضایــت نباشــد، مــردم آســیب 
درصــد   99.8 حــدود  اکنــون  می بیننــد. 
ماماهــای شــاغل از نظــام مراقبیــن ســامت 
ناراضــی  هســتند و ایــن مســئله زنــگ خطــر 

ــرای نظــام ســامت کشــور اســت. ب

رئیس انجمن علمی مامایی ایران عنوان کرد؛:

زنگ خطر طرح تحول سالمت برای ماماها

جراحــان مغــز و اعصــاب کشــورمان موفــق شــدند، با گذاشــتن 
ــنج،  ــق تش ــه دقی ــردن نقط ــدا ک ــرای پی ــز ب ــای مغ الکتروده
بیمــاران دچــار تشــنج کــه مقــاوم بــه درمــان دارویــی هســتند 

ــد.  را خوشــحال کنن
دکتــر ســید ســهراب هاشــمی فشــارکی نورولوژیســت و 
ــی  ــل جراح ــن عم ــیه ای ــنج در حاش ــی تش ــم جراح ــو تی عض
در بیمارســتان پــارس، اظهارداشــت: یــک دهــه قبــل جراحــی 
درمــان بیمــاران دچــار تشــنج در کشــورمان آغــاز شــد، در آن 
ــه  ــی ک ــی های ــه جراح ــردی ب ــورت ف ــه ص ــک ب ــان پزش زم
ــدام هــای حیاتــی ماننــد گفتــار، حرکــت،  ــه ان خطــر آســیب ب

ــد. ــی پرداختن ــت، م ــر و... را نداش تفک
وی بــا بیــان اینکــه ایــن نــوع جراحــی بــا موفقیــت انجــام مــی 
ــون  ــی کــه کان ــرای بیماران ــن جراحــی تنهــا ب ــزود: ای شــد، اف
تشــنج در آنهــا مشــخص بــود، انجــام می شــد و ســایر بیمــاران 

قابــل درمــان نبودنــد.

هاشـمی با اشـاره به این موضـوع که این بیمـاران در طـول روز 
یـا هفته به صـورت مکرر دچار حمـات صرع می شـوند، گفت: 
در بسـیاری از کشـورها بـرای ایـن دسـته از بیمـاران نیـز روش 
هـای جراحی با مشـارکت تیم هـای مختلف پزشـکی انجام می 
شـود، اما متاسـفانه در کشـور ما بـه دلیل فقر سـواد یـا امکانات، 

ایـن جراحی امکانپذیـر نبود.
ایــن نورولوژیســت ادامــه داد: خوشــبختانه امــروزه بــا افزایــش 
آگاهــی و ســطح دانــش پزشــکان مــا، ایــن امــکان در کشــور 
ــرای  ــزرگ ب ــی ب ــام دو جراح ــاهد انج ــا ش ــد و م ــم ش فراه
ــل  ــردن مح ــدا ک ــدف پی ــا ه ــز ب ــای مغ ــتن الکتروده گذاش

ــم. ــق تشــنج بودی دقی
وی تاکیــد کــرد: بــرای انجــام ایــن جراحــی دو بیمــار کاندیــد 
شــدند کــه یــک نفــر هــر روز دچــار حمــات مکــرر تشــنج و 
نفــر دیگــر در طــول هفتــه دچــار حمــات تشــنج مــی شــد.

ــرای  ــکا ب ــا از آمری ــر امین ــه حضــور دکت ــاره ب ــا اش هاشــمی ب

ــوع  ــن ن ــن جراحــی در کشــورمان، گفــت: ایشــان ای انجــام ای
جراحــی را در خــارج از کشــور داشــته و از ایــن رو، تیــم جراحــی 
کشــورمان بــا اطمینــان خاطــر بیشــتری ایــن جراحــی را انجــام 

داد.
عضــو تیــم جراحــی صــرع، خاطــر نشــان کــرد: ایــن جراحــی 
ــی، جــراح، متخصــص  ــا حضــور متخصصــان اعصــاب داخل ب

بیهوشــی، پرســتار، روانپزشــک و... انجــام شــد.
همچنیــن دکتــر رضــا ماحســینی یکــی دیگــر از اعضــای تیم 
جراحــی تشــنج بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن نــوع جراحی فقــط بر 
روی بیمارانــی انجــام مــی شــود کــه مقــاوم بــه درمــان دارویی 
ــه  ــق نقط ــناخت دقی ــرای ش ــی ب ــن جراح ــت: ای ــتند، گف هس

تشــنج زا انجــام مــی شــود.
ایــن جــراح مغــز و اعصــاب تاکیــد کــرد: در واقــع ایــن جراحــی، 
ــه در حــدود ۳  ــز اســت ک ــرداری ســطحی مغ ــی نقشــه ب نوع

ســاعت زمــان عمــل جراحــی اســت.

برای اولین بار در ایران انجام شد؛

کنترل تشنج با جراحی مغز/خبر خوش برای درمان صرع
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اختــاالت اضطرابــی اغلــب افســردگی را نیــز بــه دنبــال خــود 
دارنــد و توصیــه کارشناســان ســامت روان بــر ایــن اســت کــه 

هــر دو بــه طــور همزمــان درمــان شــوند. 
ایــن دو اختــال دو روی یــک ســکه هســتند بــه طــوری کــه 
ــا درجاتــی از اضطــراب  ــه افســردگی ب نیمــی از افــراد مبتــا ب

دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.
ــراب  ــال اضط ــل اخت ــی از قبی ــاالت اضطراب ــا اخت ــراد ب اف
ــواس، و  ــال وس ــر، اخت ــراب منتش ــال اضط ــی، اخت اجتماع
ــه مــی  ــزرگ ناشــی از افســردگی را تجرب ــات عاطفــی ب ... تلف

ــد. کنن
بــا ایــن حــال بــرای هــر دو شــرایط پزشــکی راه هــای درمــان 

مناســب و اقدامــات کنترلــی وجــود دارد:
درمــان و مشــاوره: یــک درمــان گــر حرفــه ای مــی توانــد 
ــک  ــردگی را در ی ــراب و افس ــان اضط ــرای درم ــرح ب ــک ط ی
ــد بــه  ــواع درمــان هــا مــی توان زمــان ارائــه دهــد. برخــی از ان

تنظیــم افــکار و اعمــال، برقــراری ارتبــاط بهتــر، مهــارت هــای 
حــل مســاله و مدیریــت عائــم بیمــاری کمــک کنــد.

دارو: پزشــک شــما ممکــن اســت داروهــای ضــد افســردگی 
ــی  ــان م ــال افســردگی و اضطــراب را درم ــه هــر دو اخت را ک
کنــد، از جملــه مهار کننــده هــای انتخابــی بازجذب ســروتونین 
و مهارکننــده بازجــذب نوراپــی نفریــن و یــا داروهایــی از قبیــل 

بوپروپیــون، و میرتازاپیــن را تجویــز کنــد.
برخــی از انــواع مهارکننــده هــای بازجــذب ســروتونین از ایــن 
ــتین،  ــامین، پاروکس ــتین، فلووکس ــیتالوپرام، فلوکس ــد: س قرارن
ــن  ــی نفری ــای بازجــذب نوراپ ــه ه ــرترالین و برخــی از نمون س

ــین و ... ــتین، ونافاکس ــد از دولوکس عبارتن
ــه  ــم ب ــان تصمی ــم ت ــام عائ ــه تم ــا توجــه ب پزشــک شــما ب
ــته  ــه خاطــر داش ــرد. ب ــی گی ــا م ــوع داروه ــن ن ــز بهتری تجوی
ــرای  ــد مــاه ب ــا چن ــه و ی ــد هفت باشــید کــه ممکــن اســت چن
نتیجــه گرفتــن از درمــان هــای پزشــکی نیــاز باشــد. امــا دارو 

درمانــی پایــان درمــان افســردگی و اضطــراب توامــان نیســت و 
شــما نیــاز بــه تغییــرات گســترده در زندگــی روزمــره خــود برای 

ــد: ــا عــود ایــن دو اختــال داری جلوگیــری از ابتــا ی
ورزش: ثابــت شــده کــه ورزش تقویــت کننــده خلــق و 
ــش  ــس را افزای ــه نف ــاد ب ــس و اعتم ــزت نف خــوی اســت و ع
مــی دهــد. فعالیــت بدنــی منظــم، یــک درمــان قطعــی بــرای 
افســردگی هــای خفیــف تــا متوســط اســت. حتــی یــک پیــاده 
روی ســریع مــی توانــد میــزان اندورفیــن، هورمــون مرتبــط بــا 
ــار  ــا 5 ب ــام ۳ ت ــدف انج ــد. ه ــش ده ــوب را افزای ــاس خ احس

ــه اســت. ــا شــدید در هفت ورزش متوســط ت
تکنیــک های تمــدد اعصــاب: یــوگا، مدیتیشــن و ورزش 
تــای چــی را بــرای رفــع عائــم افســردگی و اضطــراب امتحان 
کنیــد. انجــام ایــن ورزش هــا فقط بــه میــزان ۱5 دقیقــه در روز 
و متمرکــز بــر تنفــس عمیــق و تصویرســازی ذهنی، مــی تواند 

اضطــراب را کاهــش داده و خلــق و خــوی را بهبود بخشــد.
ــه  ــاده و تصفی ــای س ــدرات ه ــی: کربوهی ــم غذای ــی رژی بررس
شــده، نشــانه هــای اضطــراب و افســردگی را هــدف قــرار مــی 
دهنــد. پــس ســعی کنیــد انــواع کربوهیــدرات هــای پیچیــده، 
پروتئیــن هــای بــدون چربــی و میــوه هــا و ســبزیجات را وارد 
رژیــم غذایــی خــود کنیــد، از الــکل بــه شــدت پرهیــز کنیــد و 

ــد. ــد و کافئیــن را محــدود نمایی قن
ــرادی کــه  ــت شــده، اف ــات: اینطــور ثاب ــتن احساس نوش
ــذ  ــان را روی کاغ ــن احساساتش ــق  تری ــی، عمی ــگام ناراحت هن
مــی  آورنــد، کمتــر از کســانی کــه همــه چیــز را در ذهــن حفــظ 
مــی  کننــد، دچــار اضطــراب و افســردگی مــی  شــوند و آنهــا بــه 
طــور کل بــه زندگــی نگاه مثبــت  تــری دارنــد. روزانــه ۱5 دقیقه 
ــل  ــن قبی ــی از ای ــوال  های ــه س ــد و ب ــت دهی ــان وق ــه خودت ب
ــرا ناراحــت  ــن حــد م ــا ای ــن موضــوع ت ــد: چــرا ای پاســخ دهی
کــرد؟ یــا ترجیــح مــی  دادم چــه اتفاقــی پیــش بیایــد؟ و غیــره.
ــن  ــران موثرتری ــه دیگ ــک ب ــه: کم ــای داوطلبان کمک ه
ــوع  ــی از افســردگی اســت. ن ــه و رهای ــردن روحی ــاال ب روش ب
ــران  ــه دیگ ــاندن ب ــاری رس ــدن در ی ــب ش ــتی و داوطل دوس
ــما را از  ــرده و ش ــوب ک ــود خ ــه خ ــبت ب ــان را نس ــاس  ت احس

روزمرگــی نجــات می دهــد.

پیشنهادهایی برای 
کنترل و درمان 

افسردگی و اضطراب

ن مـــــــا ر د
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ــازمان  ــس س ــت و رئی ــر بهداش ــاون وزی مع
غــذا و دارو، عرضــه هــر گونــه فــرآورده هــای 
قاچــاق و تقلبــی در مراکــز درمانــی و دارویــی 

ــی دانســت.  کشــور را منتف
دکتـر رسـول دینارونـد در واکنـش بـه خبـری 
مبنـی بـر اینکـه در حـدود 5 تـا ۱0 درصـد 
داروهـای مصرفـی در ایـران قاچـاق یـا تقلبی 
هسـتند، گفت: محاسـبات سـازمان غـذا ودارو 
نشـان مـی دهـد کـه آمـار داروهـای مصرفی 
قاچـاق و تقلبـی در ایـران زیـر 5 درصد اسـت.
ــی  ــز درمان ــه در مراک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاق  ــی قاچ ــور داروی ــمی کش ــی رس و داروی
ــردم  ــزود: م ــود، اف ــه نمی ش ــی عرض و تقلب
ــه  ــا مراجعــه ب ــان داشــته باشــند کــه ب اطمین
ــای  ــی داروه ــز درمان ــا و مراک ــتان ه بیمارس
ــرد و  ــرار می گی ــار آنهــا ق ــد در اختی مــورد تایی
در اکثــر داروخانــه هــا و بیمارســتان هــا هیــچ 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــاق و تقلب ــرآورده قاچ ف
دینارونــد در خصــوص وجــود داروهــای قاچاق 
و تقلبــی در خــارج از مراکــز درمانــی، تصریــح 
ــر اینکــه داروهــای قاچــاق و  کــرد: نظــارت ب
تقلبــی در ســوپرمارکت هــا، برخــی فروشــگاه 

ــه فــروش مــی رســد  ــا ناصــر خســرو ب هــا ی
در تــوان وزارت بهداشــت و ســازمان غــذاو دارو 
ــه  ــت آن اســت ک ــی نیســت، واقعی ــه تنهای ب
نهادهــا و ســازمان هــای بســیاری بایــد بــرای 
جمــع آوری داروهــای قاچــاق و تقلبــی از بــازار 
ایــران بــا وزارت بهداشــت تعامــل و همــکاری 

داشــته باشــند.
ــی و  ــای تقلب ــه داروه ــادآوری عرض ــا ی وی ب
قاچــاق در ناصــر خســرو، گفــت: محصوالتــی 
ــرآورده  ــی، ف ــن غیرقانون ــقط جنی ــرای س ب
ــگ و  ــای دوپین ــرآورده ه ــی، ف ــای جنس ه
مخــدر در ناصــر خســرو بــه فــروش می رســد 
ــوارد  ــی و قاچــاق اســت؛  م کــه همگــی تقلب
ایــن چنینی حکایــت از قاچــاق زیرزمینــی دارد 
کــه در کنــار وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا 
ــد وارد  ــم بای ــای دیگــری ه ــتگاه ه ودارو دس

ــوند. ــل ش عم
ــه  ــان اینک ــا بی ــذا و دارو ب ــازمان غ ــس س رئی
کنتــرل مرزهــا از وظایــف ســازمان غــذاو دارو 
ــح کــرد: آنچــه کــه در حیطــه  نیســت، تصری
وظایــف ســازمان غــذا و دارو قــرار دارد نظارت 
بــر مراکزدرمانــی و داروخانــه اســت، بنابرایــن 

بــا قاطعیــت اعــام مــی شــود کــه در مراکــز 
درمانــی فرآورده هــای غیرواقعــی و قاچــاق در 

ــرد. ــرار نمی گی ــاران ق ــار بیم اختی
دینارونـد بـا اشـاره بـه نهایـی شـدن سـامانه 
کنتـرل اصالـت فرآورده های سـامت، تصریح 
کـرد: بـا نهایی شـدن ایـن سـامانه مـردم می 
تواننـد با اطمینان اقـام دارویی مـورد نیاز خود 
را با اسـتعامات الزم خریـداری کنند، البته این 
سـامانه هـم اکنـون درمـورد تمامـی داروهایی 
وارداتـی و مکمـل هـا اجرایـی شـده امـا در 
خصـوص فـرآورده هـای بهداشـتی، آرایشـی، 
غذایـی و تجهیـزات پزشـکی بـه تدریـج اجرا 

شـود. می 
وی بــا بیــان اینکــه داروهــای قاچــاق و 
تقلبــی از مســیرهای مختلفــی بــه کشــور وارد 

ــرح  ــای مط ــق آماره ــزود: طب ــوند، اف می ش
ــاق  ــارد دالر کاالی قاچ ــدود ۲0 میلی ــده ح ش
ــار ورود  ــا آم ــود، ام ــی ش ــور وارد م ــه کش ب
ــارد دالر  ــا ۲0 میلی داروی قاچــاق درمقایســه ب
ــزی اســت؛  بســیار کــم و درصــد بســیار ناچی
امــا بایــد تاکیــد کــرد کــه ورود داروی قاچــاق 
ــه کشــور آســیب بســیاری در  ــه هرمیــزان ب ب

ــد. ــی کن ــامت وارد م ــاد و س ــوزه اقتص ح
ــی  ــای تقلب ــت داروه ــن وضعی ــی آخری بررس
ــن  ــا هفتمی ــان ب ــران، همزم ــاق درای و قاچ
ــران  ــی ای ــازی بالین ــن داروس ــش انجم همای
ــز  ــانوفی و مراک ــرکت س ــکاری ش ــا هم و ب
علمــی، دانشــگاهی و پژوهشــی، از پنجــم تــا 
ــای  ــش ه ــز همای ــرداد 95 در مرک ــم خ هفت

ــود. ــی ش ــزار م ــران برگ رازی ته

مشاور عالی وزیر بهداشت:

۱۰۰ هزار تخت جدید 
بیمارستانی نیاز داریم/
تدابیر وزارت بهداشت

ــا اعــام اینکــه بــه ازای هــر  مشــاور عالــی وزیــر بهداشــت، ب
۱000 نفــر ۱.۷ تخــت بیمارســتانی داریــم، گفــت: بــرای اینکــه 
ــت  ــداث ۱00 تخ ــد اح ــانیم نیازمن ــه ۲.8 برس ــدد را ب ــن ع ای

ــد هســتیم.  جدی
 داوود دانـش جعفـری در نشسـت خبـری اولیـن همایـش بین 
المللـی فرصـت هـای سـرمایه گـذاری حوزه سـامت بـا تاکید 
بـر لـزوم اسـتفاده از توانایـی بخـش خصوصـی و فرصـت های 
سـرمایه گـذاری بیـن المللـی بـرای گسـترش ارائـه خدمـات 
درمانـی گفـت: اسـتفاده از ایـن روش هـا باعـث مـی شـود تـا 
ظرفیـت ایجاد ۱۶00 تخت در سـال بـه ۱0 هزار تخت در سـال 
برسـد و در 5 سـال آینـده مـی توانیـم شـاهد افزایـش 50 هزار 

تخـت بیمارسـتانی در بخـش دولتی باشـیم.
وی، تعـداد تخت های بیمارسـتانی به ازای هـر ۱000 نفر را ۱.۷ 
تخـت اعام کـرد و افـزود: در صدد هسـتیم که ایـن ۱.۷ تخت 
را بـه ازای هـر ۱000 نفر بـه ۲.8 برسـانیم که بـرای این منظور 

نیازمنـد احـداث حـدود ۱00 هزار تخت جدید هسـتیم.
مشــاور عالــی وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه ایــن کــه ظرفیــت 
بخــش دولتــی بــرای افزایش تخت هــای بیمارســتانی ســاالنه 

حــدود ۱۶00 تخــت اســت، افــزود: اگــر بخواهیــم اینگونه پیش 
رویــم حــدود ۶0 ســال الزم اســت تــا بــه حــد مطلــوب در تعداد 

ــیم. تخت برس
دانــش جعفــری بــا تاکید بــر لــزوم تحولــی جدیــد و اســتفاده از 
طرحــی نــو بــرای رســیدن بــه میــزان تخــت مطلــوب، گفــت: 
ــی و  ــن الملل ــذاری بی ــرمایه گ ــای س ــت ه ــتفاده از فرص اس
اســتفاده از بخــش خصوصــی در ســاخت بیمارســتان و تخــت 

ــن روش هــا اســت. یکــی از ای
مشـاور عالـی وزیـر بهداشـت با اشـاره بـه تفـاوت تعرفـه های 
بخـش خصوصـی بـا دولتـی و ۴ برابر بـودن تعرفه هـای بخش 
خصوصی نسـبت به دولتی، تاکیـد کرد: در صورتـی که از بخش 
خصوصـی بـرای سـاخت بیمارسـتان اسـتفاده کنیـم، بایـد این 
تفـاوت در تعرفه متعادل شـود به طوریکـه ما به التفـاوت را ما به 

بخش خصوصـی پرداخـت کنیم.

ــتانی در  ــال بیمارس ــور مث ــه ط ــه داد: ب ــری ادام ــش جعف دان
قزویــن توســط بخــش خصوصــی ســاخته شــد و کادر درمانــی 
ــا  ــی آن ب ــات درمان ــه خدم ــا ارائ ــرد ام را خــودش اســتخدام ک
تعرفــه دولتــی و بیمــه ای صــورت مــی گیــرد و مــا بــه التفاوتی 
بــه بخــش خصوصــی پرداخــت مــی کنیــم کــه بــا ایــن روش 
۳0درصــد هزینــه هــا کمتــر از آن بیمارســتانی اســت کــه همــه 

چیــز آن توســط بخــش دولتــی باشــد.
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــی بخ ــتفاده از توانای ــزوم اس ــر ل وی ب
ــی  ــطح کیف ــش س ــی و افزای ــات درمان ــه خدم ــترش ارائ گس
خدمــات درمانــی تاکیــد کــرد و افــزود: در ایــن روش بــه نوعــی 
دولــت از بخــش خصوصــی بــرای ســاخت و تجهیز بیمارســتان 
قــرض مــی گیــرد و دولــت بازپرداخــت ایــن ســرمایه بخــش 
خصوصــی را بــه صــورت قســطی همــراه بــا ســود آن بــه ایــن 

بخــش مــی دهــد.
بـه گفتـه دانـش جعفـری در ایـن روش بـه جـای ایجـاد ۱۶00 
تخت توسـط بخش دولتی، با سـرمایه گـذاری بخش خصوصی 

۱0 هـزار تخـت بمیارسـتانی در سـال راه اندازی می شـود.
ــاخت  ــرای س ــر ب ــکار دیگ ــر بهداشــت راه ــی وزی ــاور عال مش
ــرد. ــان ک ــی بی ــن الملل ــای بی ــتفاده از بازاره ــتان را اس بیمارس

ــی مناســب  ــزوم ایجــاد فضای ــر ل ــد ب ــا تاکی دانــش جعفــری ب
ــی،  ــذاری خارج ــرمایه گ ــای س ــت ه ــتفاده از فرص ــرای اس ب
برگــزاری اولیــن همایــش بیــن المللــی فرصــت هــای ســرمایه 
گــذاری حــوزه ســامت یکــی از ایــن فرصــت هــا بیــان کــرد و 
گفــت: اســتفاده از ایــن روش هــا باعــث مــی شــود تــا ظرفیــت 
ــال  ــت در س ــزار تخ ــه ۱0 ه ــال ب ــت در س ــاد ۱۶00 تخ ایج
برســد و در 5 ســال آینــده مــی توانیــم شــاهد افزایــش 50 هزار 

تخــت بیمارســتانی در بخــش دولتــی باشــیم.

رئیس سازمان غذا و دارو:

عرضه داروهای قاچاق و تقلبی در 
مراکز رسمی منتفی است

ن مـــــــا ر د
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ــران، از  ــمی ته ــن تاالس ــره انجم ــت مدی ــس هیئ رئی
تصاحــب روز تاالســمی توســط بنیــاد امــور بیماریهــای 
ــام خــود  ــه ن ــاد در ازای ب ــر داد و گفــت: بنی خــاص خب
کــردن ایــن روز بایــد خدماتــی بــه بیمــاران تاالســمی 

ــه دهــد.  ارائ
ــی  ــت روز 8 م ــه ثب ــاره ب ــا اش ــم زاده ب ــه ابراهی هنگام
ــی  ــوان روز جهان ــه عن ــت ب ــا ۱8 اردیبهش ــادف ب مص
ــن روز  ــه ای ــت ک ــه اس ــن ده ــزود: چندی ــمی اف تاالس
ــه عنــوان روز جهانــی تاالســمی شــناخته مــی شــود  ب
امــا امســال بنیــاد بیمــاری هــای خــاص ایــن روز را بــه 

ــام خــود کــرده اســت. ن
ــه  ــبت برنام ــن مناس ــاله در ای ــر س ــه داد: ه وی ادام
ــتانی  ــوری و اس ــن کش ــوی انجم ــی از س ــای خاص ه
ــل  ــه دلی ــال ب ــا امس ــد ام ــی ش ــزار م ــمی برگ تاالس
ــور بیمــاری هــای خــاص  ــاد ام ــه بنی ــا برنام تداخــل ب
ــکاتمان  ــورد مش ــت در م ــازه صحب ــا اج ــه م ــی ب حت
ــه  ــه برنام ــود ک ــوان شــده ب ــا اینکــه عن داده نشــد و ب
روز تاالســمی اســت، امــا از همــه بیمــاری هــای 

ــتند. ــور داش ــاص در آن حض خ
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن تاالســمی تهــران هــدف 
ــار  ــدام را فش ــن اق ــاص از ای ــای خ ــاری ه ــاد بیم بنی
بــرای رفتــن انجمــن تاالســمی بــه زیرمجموعــه ایــن 
بنیــاد دانســت و اضافــه کــرد: زمانــی قبــول مــی کنیــم 
کــه زیرمجموعــه بنیــاد بیمــاری هــای خــاص برویــم 
ــمیت  ــه رس ــا را ب ــای م ــه ه ــکات و دغدغ ــه مش ک

ــند. بشناس
ــم زاده در خصــوص مســائل بیمــاران تاالســمی  ابراهی
ــر روز  ــاران ه ــن بیم ــکات ای ــرد: مش ــان ک خاطرنش
ــش  ــدی پی ــا چن ــه ت ــه اینک ــی شــود. از جمل بیشــتر م
داروی دســفرال بــه صــورت رایــگان بــه بیمــاران 
تاالســمی عرضــه مــی شــد امــا چنــد مــاه اســت کــه 
ــه  ــتن دفترچ ــا داش ــی ب ــده و حت ــی ش ــن دارو پول ای

ــود. ــی ش ــت م ــه آن دریاف ــاص، وج ــاری خ بیم
وی گفــت: در حــال حاضــر داروی دســفرال ۱00 
عــددی بــه قیمــت 80 هــزار تومــان در داروخانــه ارائــه 

ــازار آزاد و ناصرخســرو  مــی شــود امــا همیــن دارو در ب
ــد و  ــی رس ــروش م ــه ف ــم ب ــان ه ــزار توم ــا ۱80 ه ت
بســیاری از بیمــاران کــه در مقابــل داروی داخلــی 
ــا  ــه ه ــن هزین ــد ای ــد ناچارن ــی دهن ــش نشــان م واکن

ــد. را بپردازن
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن تاالســمی تهــران 
ــای  ــه داروه ــم از جمل ــد ه ــس جی ــزود: داروی اک اف
بیمــاران تاالســمی اســت کــه بــه تازگــی پولــی شــده 

ــت. اس
ابراهیــم زاده اضافــه کــرد: شــرایط بــه گونــه ای شــده 
ــه  ــی هزین ــد حت ــمی ناچارن ــاران تاالس ــه بیم اســت ک
آنژیوکــت را هــم کــه بــرای هــر بــار مصــرف حــدود 5 

هــزار تومــان مــی شــود، پرداخــت کننــد. 
ــوز  ــفرال هن ــی دس ــه داروی داخل ــان اینک ــا بی وی ب
رایــگان اســت گفــت: برخــی بیمــاران بــه داروی 
ــد و اگرچــه شــرکت  ــی واکنــش نشــان مــی دهن داخل
ــد  ــه تایی ــا ب ــد ام ــی رون ــار نم ــر ب ــی زی ــای داروی ه
ــی  ــر دارد و حت ــت متغی ــی کیفی ــکان، داروی داخل پزش
ــوع خاصــی از آن را کــه دارای  متخصصــان اســتفاده ن
کــد مشــخص اســت بــه مــا توصیــه مــی کننــد. ایــن 
ــروز  ــادی از ب ــوارد زی ــون م ــه تاکن ــت ک ــی اس در حال
حساســیت، درد شــدید و حتــی بســتری شــدن بیمــاران 
بــه دلیــل مصــرف داروی داخلــی گــزارش شــده اســت 
امــا شــرکت هــای دارویــی بــرای توجیــه مــی گوینــد 

ــتید! ــد نیس ــتفاده از دارو را بل ــرز اس ط
ــاص  ــای خ ــاری ه ــور بیم ــاد ام ــرد: بنی ــد ک وی تاکی
در شــرایطی مــی خواهــد انجمــن تاالســمی را تحــت 
ــن  ــه ای ــی ب ــن کمک ــه کمتری ــد ک ــرار ده ــش ق پوش
بیمــاران صــورت نمــی گیــرد و در کمــال تعجــب بایــد 
ــم.  ــمی داری ــد تاالس ــور متول ــوز در کش ــا هن ــت م گف
ــرفته  ــای پیش ــش ه ــود آزمای ــا وج ــه ب ــه چگون اینک
ــوند،  ــی ش ــد م ــاری متول ــن بیم ــا ای ــرادی ب ــوز اف هن

ــت. ــئوال اس ــای س ج
ــن بیمــاری را  ــا ای ــوزادان ب ــد ن ــل تول ــم زاده دلی ابراهی
ــای آزمایشــگاهی دانســت  ــت ه ــودن کی ــتاندارد نب اس

ــت را از  ــا کیفی ــت ب ــد کی ــگاه بای ــه داد: آزمایش و ادام
ــل  ــه دلی ــا ب ــد ام ــه کن ــی تهی ــده اصل کشــور تولیدکنن
ــد و  ــی آورن ــی رو م ــای چین ــت ه ــه کی ــاال ب قیمــت ب
همیــن ســبب مــی شــود کــه نتیجــه آزمایشــات دقیــق 
نباشــد. در مــواردی حتــی بــه دو زوج تاالســمی مــاژور 
اعــام کــرده انــد کــه مــی توانیــد ازدواج کنیــد و بچــه 

ــن باعــث تاســف و تعجــب اســت. دار شــوید کــه ای
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن تاالســمی تهــران 
ــمی در  ــاران تاالس ــان بیم ــه درم ــرد: هزین ــه ک اضاف
ــواردی  ــا م ــت و م ــان اس ــزار توم ــدود ۴00 ه ــاه ح م
داریــم کــه یــک خانــواده ۴ یــا 5 نفــر ایــن بیمــاری را 
دارنــد امــا بنیــاد از ایــن بیمــاران هیــچ حمایتــی نمــی 

ــد. کن
داروی  نیازمنــد  بیمــاران  داد:  ادامــه  زاده  ابراهیــم 
ــر  ــد منتظ ــد و بای ــتری دارن ــکات بیش ــی مش خارج
بماننــد تــا دارو پخــش شــود امــا دارو ۱0 دقیقــه پس از 
ــز جــای ســئوال  پخــش تمــام مــی شــود کــه ایــن نی

ــت. اس
ــور بیمــاری هــای خــاص  ــاد ام ــد کــرد: بنی وی تاکی
بایــد بــه جــای ضبــط کــردن روز تاالســمی بــه نــام 
ــاران  ــن بیم ــه ای ــات ب ــه خدم ــر ارائ ــه فک ــود ب خ
باشــد. بیمــاران تاالســمی در اشــتغال مشــکات 
ــال  ــل احتم ــه دلی ــان ب ــد و کارفرمای ــیاری دارن بس
مرخصــی هــای درمــان از ســوی ایــن بیمــاران کــه 
ــان کار نمــی  ــه ان در مــاه یکــی دو روز مــی شــود، ب
ــی را  ــن اجتماع ــه تامی ــم بیم ــا مجبوری ــد و م دهن

ــم. ــت کنی ــان پرداخ خودم
ــای  ــاری ه ــاد بیم ــت: بنی ــان گف ــم زاده در پای ابراهی
ــاران  ــتغال بیم ــال اش ــه ح ــری ب ــد فک ــاص بای خ
تاالســمی بکنــد چــون اغلــب آنهــا تحصیــات 
ــد. همچنیــن امکانــات رفاهــی و ورزشــی  عالــی دارن
ــن  ــه ای ــود ک ــم ش ــاران فراه ــن بیم ــرای ای ــد ب بای
ــور بیمــاری هــای  ــاد ام ــا از بنی ــل انتظــارات م حداق
خــاص اســت در مقابــل تصاحــب روز تاالســمی 

ــت. اس

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بنیاد بیماریهای خاص 
از تاالسمی ها 

حمایت نمی کند/
هزینه سنگین درمان
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معاون وزیر بهداشت هشدار داد؛ 

شیوع باالی نارسایی 
قلبی در ایران/۲ برابر 
آسیا مرگ قلبی داریم

 

ــاالی  ــیوع ب ــه ش ــبت ب ــت، نس ــان وزارت بهداش ــاون درم مع
ــدار داد  ــیا هش ــا آس ــه ب ــران در مقایس ــی در ای ــایی قلب نارس
ــی در کشــورمان  ــر نارســایی قلب ــر اث ــر ب و گفــت: مــرگ و می

ــت.  ــار آسیاس ــر از آم باالت
ــازمان  ــای س ــاس آماره ــر اس ــت: ب ــد اظهارداش ــر محم دکت
بهداشــت جهانــی، در ســال ۱۷.5 میلیــون نفــر بــر اثــر بیمــاری 
هــای قلبــی فوت مــی کننــد کــه علــت فــوت ۷.۴ میلیــون نفر 

آنهــا گرفتگــی عــروق کرونــر اســت.
وی همچنیــن بــا اعــام اینکــه ســه چهــارم مــرگ هــای قلبی 
در کشــورهای بــا درآمــد کــم و متوســط رخ مــی دهــد، افــزود: 
ــل  ــی قاب ــر ســبک زندگ ــا تغیی ــی، ب ــای قلب ــاری ه ــر بیم اکث

پیشــگیری اســت.
ــی و...  ــات، غذاهــای ناســالم، مشــروبات الکل ــی از دخانی آقاجان
بــه عنــوان عوامــل خطرســاز بیمــاری هــای قلبــی نــام بــرد و 
گفــت: بــا مصــرف غــذای ســالم، کنتــرل وزن، فعالیــت بدنــی 
و...، مــی تــوان از بــروز بیمــاری هــای قلبــی جلوگیــری کــرد.
معـاون وزیر بهداشـت در ادامه به وضعیت شـیوع بیمـاری های 
قلبـی در کشـورهای در حـال توسـعه اشـاره کـرد و افـزود: نوع 
سـبک زندگی و رژیم غذایی نامناسـب و عدم دسترسـی مناسب 
بـه خدمات بهداشـتی و درمانی، از عوامل شـیوع بـاالی بیماری 

هـای قلبی در کشـورهای در حال توسـعه اسـت.
وی از نارســایی قلبــی بــه عنــوان یــک چالــش جــدی در نظــام 
ســامت و بهداشــت جوامــع نــام بــرد و گفــت: نارســایی قلبــی 
ــه  ــروی کار جامع ــراد و خــروج بخشــی از نی ــی اف باعــث ناتوان

مــی گــردد.
آقاجانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیمــاری نارســایی قلبــی در همــه 

ــزود: متاســفانه شــیوع و  ــش اســت، اف ــه افزای ــا رو ب جــای دنی
ــه ۲0  ــت، بطوریک ــش اس ــال افزای ــه در ح ــن عارض ــروز ای ب
ــن عارضــه هســتند. ــر در سراســر جهــان دچــار ای ــون نف میلی

معــاون درمــان وزارت بهداشــت بــا اعــام اینکــه شــیوع و بروز 
نارســایی قلبــی بــا افزایــش ســن بیشــتر مــی شــود، گفــت: بــر 
اســاس آمارهــای ســازمان بهداشــت جهانــی، ۶ تــا ۱0 درصــد 
جمعیــت بــاالی ۶5 ســال گرفتــار نارســایی قلبــی مــی شــوند.

ــایی  ــه نارس ــا ب ــار ابت ــه آم ــر ده ــه در ه ــام اینک ــا اع وی ب
قلبــی ۲ برابــر مــی شــود، افــزود: هزینــه درمــان نارســایی قلبی 

۲ برابــر هزینــه هــای درمــان ســرطان اســت.
آقاجانــی در ادامــه بــه وضعیــت شــیوع نارســایی قلبــی در ایران 
ــر اســاس یــک پژوهــش کــه ۲ ســال  اشــاره کــرد و گفــت: ب
ــد در  ــه 8 درص ــن عارض ــیوع ای ــت، ش ــده اس ــام ش ــل انج قب

ــاالی ۶0 ســال اســت. جمعیــت ب
وی بــا اعــام اینکــه شــیوع نارســایی قلبــی در ایــران باالتــر از 
متوســط آســیا اســت، افــزود: میــزان شــیوع در آســیا بیــن ۱.۳ 

تــا ۶.۷ درصــد اســت.
معــاون وزیــر بهداشــت همچنیــن از بــاال بــودن مــرگ و میــر 
ناشــی از نارســایی قلبــی در ایــران نســبت بــه آســیا خبــر داد و 

گفــت: مــرگ و میــر ناشــی از نارســایی قلبــی در ایــران ۲ برابــر 
آسیاســت.

ــرای کنتــرل و کاهــش  ــد خدمــات درمانــی ب ــه رون آقاجانــی ب
ــب  ــزود: تصوی ــی در کشــور اشــاره کــرد و اف مــرگ هــای قلب
ســند ملــی بیمــاری هــای غیرواگیــر کــه بیمــاری هــای قلبــی 
ــن ســند اســت، یکــی از کارهــای  ــی جــزو مهمــی از ای عروق

خوبــی اســت کــه در ســال گذشــته انجــام شــد.
معـاون درمـان وزارت بهداشـت بـه برنامه هـای ایـن وزارتخانه 
بـرای کنتـرل فشـارخون و دیابت اشـاره کرد و گفـت: تجهیزات 
تشـخیصی و درمانـی بیمـاری هـای قلبـی در بیمارسـتان های 

وزارت بهداشـت را تـا حـدود زیـادی افزایـش داده ایم.
پنجمیــن کنگــره بیــن المللــی نارســایی قلــب، بــا موضوعــات 
تــازه هــای پیونــد قلــب در ایــران، پیونــد قلــب و نارســایی قلب 
در اطفــال، پرســتاری قلــب، انســدادخواب، درمــان هــای نویــن، 
عــوارض غیــر عفونــی در بیمــاران پیونــد  قلب، قلــب مصنوعی 
و کمــک هــای مکانیکــی قلــب، آمبولــی قلــب، بیمــاری هــای 
ــا ۱۷ اردیبهشــت 95 در  ــب و...، از ۱5 ت ژنتیــک در نارســایی قل
محــل همایــش هــای بیــن المللــی دانشــگاه شــهید بهشــتی 

برگــزار مــی شــود.

ن مـــــــا ر د
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 جمعیت
ضمیمه

است؛  شده  نام گذاری  جمعیت  ملی  هفته  اردیبهشت،   31 تا   25
تصمیمی نمادین که حداقل نشان دهنده اهمیت جمعیت و تغییرات 
اخیر آن در نظر مسئوالن است. در این شماره از مجله سالمت ضمن 
بررسی سیاستهای جمعتی طی سالهای گذشته و مشکالت و موانع بر 
سر راه افزایش جمعیت و دور شدن از خطرات کهنسال شدن جمعیت 
یک کشور برخی اخبار و آمار و اطالعات در این خصوص را می خواهیم.
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ــی از  ــاق را یک ــت، ط ــی وزارت بهداش ــور اجتماع ــاون ام مع
ــده  ــل عم ــی از دالی ــت: یک ــت و گف ــه دانس ــات جامع معض

ــت.  ــاروری اس ــئله ناب ــاق مس ط
ــی  ــان اینکــه جایگزین ــا بی ــازی ب ــر ســید محمد هــادی ای دکت
ــزود:  ــود، اف ــه می ش ــت در جامع ــاد فرص ــث ایج ــت باع جمعی
ــود  ــاد می ش ــال زی ــر فع ــت غی ــود، جمعی ــر ش ــه پی ــر جامع اگ
همیــن امــر مشــکات فراوانــی را بــرای کشــور ایجــاد می کنــد 
بــه همیــن علــت جمعیــت کشــور مــا بایــد حتمــا از نــرخ موالید 

ــرد. ــدا می ک ــش پی ۱.۲ افزای
ــال های  ــد طــی س ــرخ موالی ــا ن ــزارش ه ــق گ ــت: طب وی گف
ــا  ــه م ــت ک ــرده اس ــدا ک ــش پی ــدود ۱.9 افزای ــه ح ــر ب اخی
امیدواریــم بــزودی ایــن آمــار بــه ۲.۱ برســد. بــا ایــن اتفــاق مــا 
می توانیــم رونــد جوانــی و فعالــی جمعیــت را در جامعــه داشــته 

باشــیم.
ایــازی در ادامــه بــه اهتمــام جــدی وزارت بهداشــت بــه  
موضــوع  جمعیــت اشــاره کــرد و افــزود: وزارت بهداشــت طــی 
ــن  ــاروری زوجی ــرای ب ــدی ب ــات ج ــر اقدام ــال های اخی س
نابــارور انجــام داده اســت. طــی ســفری کــه بــه زنجان داشــتیم 

ــارور  ــه ۱5 زوج ناب ــک ب ــاه نزدی ــه در م ــم ک ــن بودی ــاهد ای ش
موفــق بــه بــارداری می شــوند یعنــی در ســال ۱80 زوج نابــارور 
ــبت را  ــن نس ــر همی ــوند. اگ ــد می ش ــب فرزن ــی صاح زنجان
بــرای کل کشــور در نظــر بگیریــم متوجــه می شــویم ســالیانه 

ــود. ــک می ش ــی کم ــن خانواده های ــه چنی ــدر ب چق

وی اظهــار کــرد: کار دیگــری کــه بایــد در ایــن زمینــه صــورت 
ــه  ــه ن ــد آوری  اســت. البت ــه فرزن ــرد تشــویق خانواده هــا ب بگی
بــرای گروهــی از جامعه کــه نتواننــد فرزندانشــان را خــوب اداره 
کننــد بلکــه افــرادی کــه شــرایط داشــتن فرزنــد را دارنــد. بایــد 
در ایــن زمینــه فرهنــگ ســازی صــورت بگیــرد تــا مــردم دلیل 
اهمیــت ایــن مســئله را بــه خوبــی درک کننــد به خصــوص آن 

گروهــی کــه توجــه بــه ایــن مســئله ندارنــد.
ــدا و  ــد ص ــی مانن ــتگا های تبلیغات ــر دس ــزود: اگ ــازی اف ای
ســیما، وزارت ارشــاد، ســازمان تبلیغــات و حوزه هــای وزارت 
ــه  ــد ک ــردم ایجــاد کنن ــاور را در م ــن ب ــد ای بهداشــت بتوانن
ــا  ــند م ــته باش ــواده داش ــادل را در خان ــت متع ــک جمعی ی
ــا و بالنــده را در ســطح کشــور  می توانیــم یــک جمعیــت پوی

ــیم. ــته باش داش
معــاون اجتماعــی وزارت بهداشــت، طــاق را یکــی از معضات 
ــده  ــل عم ــی از دالی ــفانه یک ــت: متاس ــت و گف ــه دانس جامع
طــاق مســئله نابــاروری اســت. اگــر بتوانیــم بــه ایــن موضــوع 
ــه افزایــش موالیــد کمــک کرده ایــم و  بیشــتر بپردازیــم هــم ب

هــم بــه کاهــش آمــار طــاق در کشــور.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، گفــت: 
متوســط زایمــان هــر زن ایرانــی در دوران 
ــه  ــش یافت ــه ۱.8 کاه ــد ب ــاروری از ۷ فرزن ب

ــت.  اس
ــش »روز  ــیاری در همای ــر س ــی اکب ــر عل دکت
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت«در دانش ــی جمعی مل
تهــران، بــا بیــان اینکــه ایــران از نظــر 
جمعیــت در بهتریــن موقعیــت تاریخــی خــود 
بــه ســر می بــرد و ۷0 درصــد جمعیــت کشــور 
ــت:  ــتند، گف ــال هس ــا ۶۴ س ــنین ۱5 ت در س
ایــن دوران  پنجــره جمعیتــی نامیــده می شــود 
و فرصــت بزرگــی بــرای کشــور اســت 
ــرای  ــی ب ــت امکانات ــی درس ــا مدیریت ــه ب ک
ــکن را  ــتغال، ازدواج و مس ــرمایه گذاری، اش س

ــد. ــم کن ــردم فراه ــرای م ب
وی بــا اعــام اینکــه از دوران پنجــره جمعیتی 
کشــور ۱0 ســال گذشــته و تنهــا ســه تــا چهار 
دهــه از آن باقــی مانــده، تصریــح کــرد: از بیــن 
ــران اســت  ــل جب رفتــن ایــن فرصــت غیرقاب
و جمعیــت تنهــا بــا توانمندســازی مــردم، 
شــرایط اشــتغال و ســرمایه گذاری توســعه 
ــه طــور خودبخــودی توســعه  ــرده و ب ــدا ک پی

ــود. ــق نمی ش محق
ــال  ــه در س ــان اینک ــا بی ــت ب ــاون بهداش مع
ــد  ــوزاد متول ــزار ن ــون و 500 ه ــک میلی 9۴، ی
ــزار  ــال 9۳، ۳۴ ه ــه س ــبت ب ــه نس ــدند ک ش
ــک  ــون ی ــت: اکن ــته، گف ــش داش ــر افزای نف
ــا ۲9  ــنین ۱5 ت ــور در س ــت کش ــوم جمعی س
ســالگی هســتند کــه نیــاز بــه کار، مســکن و 

ازدواج دارنــد.

وی افــزود: رشــد جمعیــت کشــور از ۳.9 
ــد در  ــه ۱.۳ درص ــه 50 و ۶0 ب ــد در ده درص
ــور  ــت کش ــه، جمعی ــش یافت ــه 80 کاه ده
ــق  ــر و در مناط ــال، ۲.۳ براب ــدت ۳5 س در م
ــردم  ــای م ــا نیازه ــده ام ــر ش ــهری 5 براب ش
ــن نشــده اســت. ــا تامی ــا رشــد آنه ــق ب مطاب
ــان  ــط زایم ــه متوس ــان اینک ــا بی ــیاری ب س
ــد  ــاروری از ۷ فرزن ــی در دوران ب ــر زن ایران ه
ــد  ــرد: ح ــار ک ــه، اظه ــش یافت ــه ۱.8 کاه ب
جایگزیــن جمعیتــی در کشــور ۲.۱ اســت ایــن 
ــران محســوب شــده  ــرای ای امــر هشــداری ب
کــه در بســیاری از کشــورها بــا شــواهد علمی 
و سیاســت های جمعیتــی ایــن مشــکل را 

حــل کرده انــد.
ــر  ــکل دیگ ــن ازدواج را مش ــش س وی افزای
ــدت  ــت: در م ــت و گف ــور دانس ــت کش جمعی
ــه ۲۷  ۲5 ســال ســن ازدواج در مــردان از ۲۴ ب
ســالگی و زنــان از ۲0 بــه ۲۳ ســالگی افزایــش 

ــه اســت. یافت
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــر بهداشــت ب ــاون وزی مع
تــک فرزنــدی در کشــور رو بــه افزایــش 
ــفاف  ــور ش ــه ط ــد ب ــرد: بای ــار ک ــت، اظه اس
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــرد ت ــو ک ــئله را بازگ ــن مس ای
از بیــن بــردن نقــاط ضعــف و اســتفاده از 
ــت  ــعه جمعی ــه توس ــی ب ــای جمعیت فرصت ه

ــم. ــت یابی دس
سـیاری افـزود: وزارت بهداشـت بـرای توسـعه 
بـا  کـه  دارد  زیـادی  دغدغه هـای  جمعیـت 
مشـارکت هوشمندانه و مسـئوالنه مردم در دو 
انتخابات ریاسـت جمهـوری۱۳9۲ و انتخابات 

مجلس دهـم و همراهی قـوه قضائیه می توان 
در دوره "پنجره جمعیت" دوره طایی توسـعه 

اقتصادی کشـور را رقـم زد.
ــان  ــا بی ــت ب ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع
ــوه  ــت و ق ــس، دول ــکاری مجل ــا هم اینکــه ب
ــوان چــرخ  توســعه اقتصــادی و  ــه می ت قضائی
جمعیتــی کشــور را بــه حرکــت درآورد، تصریح 
ــی  ــل فرصت ــط بین المل ــود رواب ــا بهب ــرد: ب ک
بــرای اشــتغال و افزایــش رفــاه مــردم فراهــم 

ــت. ــده اس ش
وی بــا اشــاره بــه جمعیــت ۱0 میلیــون و ۲00 
هــزار نفــری حاشیه نشــین در شــهرهای 
بــه خدمــات  آنهــا  و دسترســی  بــزرگ 
جمعیــت  میلیــون  گفــت: ۲۴  بهداشــتی 
ــه  ــال ب ــورت فع ــه ص ــور ب ــین کش شهرنش
ــک  ــکیل ی ــد و تش ــی دارن ــات دسترس خدم
پرونــده ســامت بــرای هــر ایرانــی از اهــداف 

ــت. ــول اس ــرح تح ط
ــول  ــرح تح ــرای ط ــا اج ــزود: ب ــیاری اف س
ســامت بــرای هــر ۲ تــا ســه هــزار نفــر یــک 
مراقــب بهداشــتی و هــر ۲0 تــا ۳0 هــزار نفــر 
یــک متخصــص تغذیــه و روانشــناس در نظــر 
گرفتــه شــده، بــرای ۲8 میلیــون نفــر جمعیــت 

ــه ازای هــر ۴  روســتایی و عشــایری کشــور ب
هــزار نفــر یــک پزشــک در نظــر گرفتــه شــده 
ــده  ــم ش ــا فراه ــرای آنه ــم دارو ب و ۴۶5 قل

اســت.
وی بــا اعــام اینکــه بــرای اولیــن بــار 
ــالمندان  ــادران، س ــرای م ــدی ب ــل جدی مکم
ــام  ــت: نظ ــه گف ــاص یافت ــودکان اختص و ک
ــد و  ــی ش ــی بازتوان ــتی، درمان ــبکه بهداش ش

بخش هــای غیــر فعال،فعــال شــدند.
ســیاری بــا اعــام اینکــه ســه عامــل 
ســازگاری، ســامت و تأمیــن مالــی در تحکیم 
ــوزه  ــت: ح ــد، گف ــش دارن ــواده نق ــان خان بنی
ســامت و ســازگاری بــه وزارت بهداشــت 
ــی  ــن مال ــه تأمی ــا وظیف ــود ام ــوط می ش مرب

بــر عهــده دیگــر سازمان هاســت.
وی افــزود: فاصلــه بیــن ازدواج تــا اولیــن 
ــن  ــه بی ــت و فاصل ــال اس ــه س ــارداری س ب
فرزنــد اول تــا دوم پنــج ســال کــه اگــر فاصلــه 
ــالم تر  ــادر س ــد م ــدا کن ــا کاهــش پی زایمان ه

ــود. ــد ب خواه
ــه  ــت وظیف ــرد:  وزارت بهداش ــد ک وی تاکی
حفــظ و ارتقــای ســامت مــادران را بــر 

عهــده دارد.

معاون وزیر بهداشت هشدار داد؛

کاهش آمار زایمان مادران/ 
سهم هر مادر ۱.۸ فرزند
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معــاون وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان غــذا و دارو، اظهار 
داشــت: تنهــا یــک ســوم از هزینــه هــای افــرادی کــه دارای 

مشــکات نازایــی هســتند، مربوط بــه دارو اســت. 
دکتــر رســول دینارونــد  اظهــار داشــت: کــره ای هــا 
ــامت  ــت، س ــرل کیفی ــای کنت ــوزه ه ــد در ح ــه من عاق
ــت  ــررات ثب ــازی مق ــگ س ــی، هماهن ــای غذای ــراورده ه ف
ــا  ــتی ب ــی و بهداش ــوازم آرایش ــکی و ل ــزات پزش دارو، تجهی
ایــران همــکاری داشــته باشــند تــا شــرکت هــای کــره ای 
نیــز بتواننــد بــا ســهولت بیشــتری در ایــران حضــور داشــته 

ــند. باش
وی در مــورد خدمــات طــرح تحــول ســامت برای بیمــاران 
خــاص و صعــب العــاج، گفــت: عمــده توجــه و تاکیــد طرح 
ــوده  ــردم ب ــای م ــه ه ــش هزین ــر کاه ــامت ب ــول س تح
ــرای تمــام بیمــاران و بیمــاران خــاص و صعــب  ــن ب بنابرای
العــاج، شــاهد کاهــش هزینــه هــا در بخــش بســتری بوده 

ــم. ای
ــاران در  ــی بیم ــقف پرداخت ــه س ــان اینک ــا بی ــد ب دینارون
ســال جــاری در بیمارســتان هــای دانشــگاهی ۶ درصــد 
بــوده اســت، افــزود: در مقایســه بــا قبــل از اجــرای طــرح 
تحــول ســامت کــه میانگیــن پرداختــی حــدود ۴0 
ــای  ــه ه ــه هزین ــل توج ــش قاب ــاهد کاه ــود ش ــد ب درص
بســتری بودیــم و از ســوی دیگــر نیــز دسترســی بیمــاران 
در بیمارســتانها بــه تجهیــزات پزشــکی و دارو فراهــم شــد 
ــه خــارج از بیمارســتانها  ــه مراجــه بیمــاران ب ــا نیــازی ب ت

وجــود نداشــته باشــد.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو تصریح کــرد: در بخش ســرپایی 
بــرای کاهــش هزینــه هــای دارویــی، عمــده تمرکــز مــا بــر 

ــب  ــاص، صع ــاران خ روی بیم
العــاج و مزمــن بوده اســت و در 
تفاهــم نامــه ای که بیــن وزارت 
ــد،  ــا ش ــاه امض ــت و رف بهداش
بیــش از ۳00 قلــم دارو مشــمول 
حمایــت هــای فراتــر از حمایــت 

ــه حــدود  ــوان نمون ــه عن هــای بیمــه ای شــناخته شــدند ب
۳0 قلــم دارو کــه در گذشــته مــورد حمایــت نبودنــد در ایــن 
تفاهــم نامــه ذکــر شــد و مــورد حمایــت ۷0 درصــدی قــرار 
گرفــت کــه برخــی از آنهــا مربــوط بــه بیمــاران ســرطانی و 

نازایــی اســت.
دینارونــد خاطرنشــان کــرد: داروهایــی کــه در گذشــته 
ــا 90  حمایــت ۷0 درصــدی داشــتند در ایــن تفاهــم نامــه ت
درصــد مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد و پرداختی بیمــاران 
در مقایســه بــا قبــل از امضــای ایــن تفاهــم نامــه بــه حــدود 
ــدادی از  ــورد تع ــت و در م ــه اس ــش یافت ــوم کاه ــک س ی
داروهــای بیمــاران خــاص نیــز، ســاز و کار بیمــه این بــود که 
ــن  ــار ای ــگان در اختی ــه صــورت رای ــوع دارو ب ــن ن ارزان تری

ــرد. ــرار مــی گی بیمــاران ق
ــرای  ــاری کــه ب ــه کــرد: اعتب ــر بهداشــت اضاف ــاون وزی مع
ــه  بیمــاران خــاص، صعــب العــاج و مزمــن در ســال هزین
مــی شــود حــدود ۲ هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه یــک 
ــا و  ــه ه ــه بیم ــوط ب ــان آن مرب ــارد توم ــزار و 500 میلی ه
500 میلیــارد تومــان نیــز مربــوط بــه کاهــش هزینــه هــای 
مســتقیم دارو توســط وزارت بهداشــت و یــا واردات داروهایی 
ــو  ــا رادی ماننــد شیرخشــک هــای رژیمــی و متابولیکــی و ی

داروهــا مــی شــود.

دینارونــد همچنیــن بــه ادامه حمایــت دولــت از ایــن بیماران 
در ســال 95 بــه رغــم مشــکات بودجــه ای تاکیــد کرد.

ــب  ــاص، صع ــاران خ ــه بیم ــوط ب ــی مرب ــته حمایت وی بس
العــاج و مزمــن را صرفــا مربــوط بــه دارو ندانســت و گفــت: 
بســیاری از بیمــارن هزینــه هــای غیردارویــی ســنگینی هــم 
دارنــد و یــا بــه تجهیــزات پزشــکی خــاص و گــران قیمــت 

نیــاز دارنــد.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو اظهــار داشــت: قــرار بــود فراتر از 
بســته حمایتــی از بیمــاران خــاص، صعــب العــاج و مزمــن، 
گام هایــی در حــوزه درمــان ایــن بیمــاران، اعمــال جراحــی 
هــای ویــژه و ایمپلنــت برداریــم کــه بــه دلیــل محدودیــت 
ــت  ــوزه دارو حمای ــا در ح ــد ام ــام نش ــه ای انج ــای بودج ه
ــه  ــده ادام ــت و در آین ــورت گرف ــی ص ــیار خوب ــای بس ه

ــت. ــد یاف خواه
ــراد دارای مشــکات  ــت از اف ــه حمای ــاره ب ــا اش ــد ب دینارون
نازایــی، خاطرنشــان کــرد: تنهــا یــک ســوم از هزینــه هــای 
افــرادی کــه دارای مشــکات نازایی هســتند مربوط بــه دارو 
ــی  ــه هــای غیرداروی ــه هزین ــوط ب اســت و دو ســوم آن مرب
اســت کــه هنــوز کمکــی نشــده امــا هزینــه هــای دارویــی 
ایــن دســته از افــراد کــه در گذشــته هیــچ پوشــش بیمــه ای 

نداشــت، در حــال حاضــر حمایــت ۷0 درصــدی دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو:

یک سوم هزینه های درمان نازایی
 برای دارو است

مدیرکل دفتر سالمت وزارت بهداشت خبر داد؛

افزایش تولدها در کشور/وضعیت مرگ و میر 
نوزدان و کودکان

ــدارس  ــواده و م ــت، خان ــامت جمعی ــر س ــرکل دفت مدی
ــزار  ــون و ۱95 ه ــک میلی ــش ی ــت از افزای وزارت بهداش
نفــری جمعیــت کشــور در ســال 9۴ و افزایــش ۳۶ هــزار 

ــر داد.  ــه ســال 9۳ خب ــا نســبت ب ــری تولده نف
دکتــر محمداســماعیل مطلــق در اجــاس معاونــان 
ــور در  ــکی کش ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــت دانش بهداش
ــران،  ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــزی دانش ــه مرک کتابخان
گفــت: تعــداد متولدیــن در ســال 9۴ بــر اســاس آمــار ثبت 
ــده  ــام ش ــد اع ــزار تول ــون و 5۷0 ه ــک میلی ــوال ی اح
ــه  ــال 9۴ نســبت ب ــز در س ــا نی ــداد طــاق ه ــت. تع اس

ــت. ــده اس ــت مان ــال 9۳ ثاب س
وی از کــم شــدن شــتاب کاهــش ازدواج هــا از 8 درصــد 
ــوزادان  ــرگ ن ــرد: م ــان ک ــر داد و بی ــد خب ــه ۶.5 درص ب
ــران  ــی در ای ــر اســاس اعــام ســازمان بهداشــت جهان ب
ــده رســیده اســت. مــرگ  ــد زن ــه 9.5 در هــر ۱000 تول ب
کــودکان زیــر یــک ســال بــه ۱۳.8 ، مــرگ کــودکان زیــر 
5 ســال بــه ۱۳.۶ در هــر هــزار تولــد زنــده رســیده اســت.
ــدارس  ــواده و م ــت، خان ــامت جمعی ــر س ــرکل دفت مدی
وزارت بهداشــت، مــرگ مــادران در هــر ۱00 هــزار تولــد 

ــرد. ــام ک ــده را ۱9.5 اع زن

جمـــــعیت
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با گذشت ۲ سال از ابالغ سیاست های کلی جمعیت 
دیگر  و  انقالب، دولت، مجلس  توسط رهبر معظم 
این  اجرای  در  توفیقی  تاکنون  ذی ربط  نهادهای 

نداشته اند.  سیاست ها 
از  ابالغ سیاستهای کلی جمعیت  در آستانه سالروز 
سوی رهبر معظم انقالب در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ و 
با وجود گذشت ۲ سال از این ابالغ، اجرای سیاستهای 
جمعیت از سوی قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی 
پیشرفت چندانی نداشته است. به منظور بررسی این 
تبیین راهکارها، نشست »آسیب شناسی  موضوع و 
کبری  حضور  با  جمعیت«  کلی  سیاستهای  اجرای 
خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و عضو 
رئیس  احمدی  علی  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 
نظام  تشخیص مصلحت  کمیسیون مشترک مجمع 
و الله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در 

شد.  برگزار  مهر،  خبرگزاری 

آغاز سیاست های کنترل جمعیت از ۱۳۳۷
در ابتــدای ایــن نشســت رئیــس کمیســیون مشــترک مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه تاریخچه سیاســتهای 
جمعیتــی در ایــران گفــت: وقتــی بحــث از گــذار جمعیتــی مــی 
کنیــم بــه این معنــی اســت کــه مــی خواهیــم جامعــه را از یک 
ــت  ــر جه ــی تغیی ــذار ارادی جمعیت ــک گ ــه ی ــی ب ــذار طبیع گ
بدهیــم. در تفــاوت گــذار طبیعــی و گــذار ارادی جمعیــت بایــد 
گفــت کــه در کنتــرل طبیعــی هــم تولیــد مثــل در جامعــه زیــاد 
اســت و هــم مــرگ و میــر، امــا در کنتــرل ارادی مــی خواهیــم 
ــر  ــرگ و می ــرل شــود و م ــه صــورت ارادی کنت ــل ب ــد مث تولی
هــم کاهــش یابــد. از ایــن منظــر بــا نــگاه بــه تاریــخ چنــد دهه 
گذشــته، چهــار نقطــه عزیمــت در رابطــه بــا کنتــرل جمعیــت 
در ایــران قابــل تشــخیص اســت. نقطــه عزیمــت اول در ســال 
۱۳۳۷ آغــاز مــی شــود کــه در ســال ۴۲ بــه اوج مــی رســد. در 
ایــن مرحلــه، در برنامــه چهــارم و پنجــم توســعه عمــران دوره 
شاهنشــاهی، ســاز و کارهای مشــخصی بــرای کنتــرل جمعیت 
تعریــف می شــود. بــه عنــوان مثــال در ســال ۴۲ اداره بهداشــت 
ــود و  ــی ش ــودکان در وزارت بهداشــت تاســیس م ــادران و ک م
پــس از آن انجمــن خیریــه راهنمای خانــواده با کمــک صندوق 
ــزار  بیــن المللــی جمعیــت در ایــران احــداث مــی شــود کــه اب
ــه  ــرل و پیشــگیری را در اقصــی نقــاط کشــور ب و وســایل کنت
ــد و ایــن مبنایــی مــی شــود  ــع مــی کن ــگان توزی صــورت رای
بــرای ایجــاد یــک نهــاد ســاخته شــده بــرای کنتــرل جمعیــت.
وی افــزود: ایــن نهــاد در ادامــه تقویــت مــی شــود و در ســال 
۴5 شــورای عالــی بهداشــت و تنظیــم خانــواده ایجــاد می شــود 
و ســپس ســتاد عالــی هماهنگــی بــا دســتگاههای دولتــی و در 
ــت و  ــت جمعی ــوان معاون ــا عن ــد ب ــت جدی ــک معاون ــت ی نهای
تنظیــم خانــواده در وزارت بهداشــت بــا هــدف کنتــرل جمعیــت 
ایجــاد مــی شــود. بــا وجــود همــه ایــن برنامــه ریــزی و ســاز و 
کارهــا، در فاصلــه ســالهای ۴5 تــا 55 رشــد جمعیــت کشــور از 
۳.۱ درصــد بــه ۲.۷ درصــد کاهــش مــی یابد. ســوال اینجاســت 
کــه چــرا بــا همــه ایــن برنامــه ریــزی هــا، نــرخ رشــد جمعیــت 
ــن  ــی ای ــت یاب ــل عل ــرد؟ در تحلی ــان ســقوط نک کشــور ناگه
ــرخ  ــش ن ــا کاه ــش ی ــه افزای ــم ک ــه کنی ــد توج ــوع بای موض
رشــد جمعیــت تابع ۲ مســاله اساســی اســت؛ یکی تغییر ســبک 

زندگــی مــردم و دیگــری برنامــه ریــزی توســط دولــت مــردان 
کــه در چارچــوب قانــون اجــرا مــی شــود. چیــزی کــه در فاصله 
ــوع برنامــه ریــزی دولتــی  ــا ۱۳55 رخ داد از ن ســالهای ۱۳۳۷ ت
بــود امــا چــون شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه، ســبک 
زندگــی مــردم و نقــش برجســته علمــا وجــود داشــت، شــاهد 
ــم.  ــی مــردم نبودی ــن در تصمیمــات جمعیت ــر بنیادی یــک تغیی
اگرچــه نــرخ رشــد جمعیــت از ۳.۱ بــه ۲.۷ کاهــش یافــت امــا 

ایــن ریــزش قابــل توجــه نبــود. 
ــوع انقــاب اســامی  ــا وق ــه و ب ــادآور شــد: در ادام احمــدی ی
ــا آمــوزه  ــرل جمعیــت، همــراه ب و از بیــن رفتــن سیاســت کنت
هــای دینــی مــا کــه مشــوق رشــد جمعیــت اســت و همچنیــن 
ــت در  ــویقی دول ــتهای تش ــی و سیاس ــگ تحمیل ــرایط جن ش
ــه  ــه مســکن، وام، خان موضــوع افزایــش جمیعــت از قبیــل ارائ
ــد  ــک رش ــا ی ــور ب ــهری و ... کش ــن ش ــازمانی، زمی ــای س ه
ــه ســوم مجــدد  ــذا در مرحل ــت مواجــه شــد؛ ل ــی جمعی ناگهان
بحــث کنتــرل جمعیــت مطــرح شــد. در ایــن مرحلــه بــا پایــان 
ــوان  ــه عن ــی، موضــوع رشــد جمعیــت ب یافتــن جنــگ تحمیل

ــه قلمــداد شــد و از ســال  ــرای جامع یــک مســاله و مشــکل ب
۶۷ شــاهد اقداماتــی بــرای کنتــرل و کاهــش جمعیــت در قالب 
کنتــرل ارادی هســتیم. اگرچــه مــردم بــه طــور طبیعــی کنتــرل 
جمعیــت را پیــش از اقدامــات قانونــی بــه نوعــی شــروع کــرده 
ــاروری  ــرخ ب ــه ن ــی ک ــگ تحمیل ــول جن ــی در ط ــد و حت بودن
حــدود ۶.۴ بــود برخــی خانــواده هــا یــک یــا ۲ فرزنــد داشــتند. 
ــت را  ــا از ســال ۶۷ موضــوع جمعی ــت م ــن حــال حاکمی ــا ای ب

ــرد. ــدام ک ــع آن اق ــی، و در جهــت رف ــک مشــکل ارزیاب ی
ــخیص  ــع تش ــترک مجم ــیون مش ــس کمیس ــه رئی ــه گفت ب
ــرای  ــازی ب ــگ س ــرایط فرهن ــن ش ــام، در ای ــت نظ مصلح
کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت از ســال ۶۷ آغــاز شــد امــا برنامــه 
ریزیهــای دولــت مربــوط بــه بعــد از ســال ۶9 اســت. فرهنــگ 
ســازی هــا موثــر بــود بــه طــوری کــه ســازمان برنامــه و بودجه 
ــد  ــرل رش ــی کنت ــا موضــوع چگونگ ــمیناری ب ــال ۶۷ س در س
جمعیــت در مشــهد برگــزار کــرد و همیــن نقطــه آغــاز کنتــرل 
ارادی جمعیــت بــود. در ایــن زمــان هنــوز برنامــه ریــزی بــرای 

ــود امــا فرهنــگ ســازی  ــاروری آغــاز نشــده ب ــرخ ب کاهــش ن
پیشــگام شــده بــود. در حالــی کــه هنــوز هیــچ قانونــی بــرای 
کنتــرل جمعیــت مصــوب نشــده بــود وســایل ارتبــاط جمعــی 
ــت  ــرل جمعی ــای کنت ــه ه ــش، برنام ــان پخ ــن زم در بهتری
ــه از ســازمانهای  ــد. ســال ۶۷ یــک کمیت را معرفــی مــی کردن
دولتــی، بخــش خصوصــی و همــه نهادهــای ذی ربط تشــکیل 
ــه  ــود. در ادام ــه ش ــت مطالع ــرل جمعی ــهای کنت ــا روش ــد ت ش
ــواده در وزارت  ــم خان ــت و تنظی ــام جمعی ــا ن ــک اداره ب ــم ی ه
بهداشــت مســتقر شــد و در دورتریــن نقــاط کشــور همیــن اداره 
در قالــب خانــه بهداشــت نفــوذ کــرد و ایــن خانــه نیــز پیــش از 
شــروع برنامــه کنتــرل جمعیــت، اقدامــات کنترلــی خــود را آغاز 
کــرد. پــس از آن بــود کــه سیاســت کنتــرل جمعیــت در برنامــه 
نخســت توســعه آورده مــی شــود و در برنامــه دوم هــم تــداوم 
مــی یابــد. در برنامــه توســعه پیــش بینــی شــده بــود کــه نــرخ 

ــد برســد. ــه ۳ فرزن ــدآوری ب ــاروری و فرزن ب

افراط در اجرای سیاستهای کنترل جمعیت
ــوی یــک ســری تحــوالت کــه  ــه کــرد: در پرت احمــدی اضاف
بخشــی از آن بــه تغییــر ســبک زندگــی مــردم و آمــوزه هــای 
دینــی و فرهنگســازی بــر مــی گــردد شــاهدیم کــه نــرخ رشــد 
ــه ســرعت دچــار تحــول مــی شــود.  ــدآوری ب جمعیــت و فرزن
بــرای نخســتین بــار شــاهدیم کــه مراجــع تقلیــد بــه موضــوع 
ــور  ــه ط ــم ب ــدان ه ــد و مقل ــی کنن ــت ورود م ــرل جمعی کنت

ــان  ــا هم ــی از علم ــه برخ ــد. اگرچ ــی کنن ــروی م ــی پی طبیع
ــت  ــرل جمعی ــه کنت ــف برنام ــم ممکــن اســت مخال ــان ه زم
بودنــد امــا فضــای غالــب بــه نحــوی بــود کــه کنتــرل جمعیت 
پایــه دینــی و مذهبــی پیــدا کــرد و در ســایه آن، برنامــه ریــزی 
هــای جمعیتــی و فاصلــه گــذاری زایمــان هــا بــا در اختیــار قرار 
دادن وســایل پیشــگیری بــا حجمــی وســیع پیگیــری شــد. بــا 
جــو ایجــاد شــده، کلیــه سیاســتها و برنامه هــای تشــویقی برای 
فرزنــد چهــارم و باالتر حذف شــد و سیاســتهای تنظیــم خانواده 
را بــه وزارت بهداشــت ســپردند. افــراط در اجرای سیاســت های 
کنتــرل جمعیــت بــه نحــوی بــود کــه حتــی کمیتــه امــداد کــه 
وظیفــه حمایــت از محرومــان را داشــت، بــرای ارائــه خدمــات 
ــی  ــواده های ــراد و خان ــا اف ــی خــود شــرط گذاشــت. تنه حمایت
ــد  ــرار گیرن ــات ق ــن خدم ــش ای ــت پوش ــتند تح ــی توانس م
ــد.  ــام دهن ــت را انج ــرل جمعی ــه کنت ــوط ب ــائل مرب ــه مس ک
ــه  ــد نام ــد بای ــد دارن ــه ۳ فرزن ــی ک ــواده های ــد خان ــام ش اع
تاییدیــه بیاوردنــد کــه اقدامــات پیشــگیرانه را انجــام داده انــد و 
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تضمیــن کننــد کــه دیگــر بچــه دار نمــی شــوند. ســه وزارتخانه 
بهداشــت، آمــوزش عالــی و آمــوزش و پــرورش مامــور شــدند 
ــرا  ــت را اج ــرل جمعی ــی کنت ــتیبانی و تبلیغات ــات پش ــا اقدام ت
کننــد و صــدا و ســیما و وزارت ارشــاد مســئول فرهنــگ ســازی 
ــام  ــا ن ــورایی ب ــکیل ش ــال ۱۳۶9 تش ــت در س ــدند. در نهای ش
تحدیــد موالیــد بــه تصویــب دولــت رســید و بــا ریاســت وزیــر 
بهداشــت بحــث کنتــرل جمعیــت را در اختیــار گرفــت. در ســال 
۷0 هــم اداره کل جمعیــت و تنظیم خانــواده در وزارت بهداشــت 
ــگرانه و  ــات پیش ــترش اقدام ــا و گس ــه ه ــرای برنام ــرای اج ب

ــاروری تشــکیل شــد. کنتــرل ب
وی یــادآور شــد: در ادامــه در ســال ۷۲ قانــون تنظیــم خانــواده با 
۴ مــاده و ۲ تبصــره بــه تصویــب مجلــس رســید و کلیه مشــوق 
هــای فرزنــدان از ســوم بــه بــاال را حــذف کــرد و محدودیتهایی 
بــرای اوالد چهــارم بــه بــاال وضــع کــرد کــه آثــار آن هنــوز هم 
وجــود دارد و بیمــه فرزنــدان پــس از ســومین فرزند هنــوز دارای 
مشــکل اســت. بــر مبنــای ایــن قانــون، یــک ســری اقدامــات 
در کشــور انجــام شــد. اینهــا شــاید از نظــر برخــی ذکــر تاریــخ 
باشــد امــا از نظــر مــا ذکــر تاریــخ نهادســازی کنتــرل جمعیــت 
اســت کــه معتقدیــم تــا ایــن نهادهــا حــذف نشــود و نهادهــای 
افزایــش جمعیــت جــای آن را نگیــرد، در احیــای شــرایط 

جمعیتــی و پایــداری جمعیتــی کشــور موفــق نمــی شــویم. 
احمــدی عنــوان کــرد: بــا اجــرای قانــون تنظیــم خانــواده و راه 
انــدازی خانــه هــای ســامت و بهداشــت، مامــوران بهداشــتی 
در دور افتادهتریــن روســتاها و وســایل پیشــگیری را بــه خانواده 
ــکل  ــی ش ــمینارهای مختلف ــد. س ــه میدادن ــکان ارائ ــا رای ه
ــگان  ــداد اعــام کــرد هرکــس عمــل رای ــه ام گرفــت و کمیت
ــک  ــان کم ــزار توم ــد 5 ه ــام ده ــارداری انج ــگیری از ب پیش
هزینــه بــه عنــوان پــاداش مــی گیــرد. صــدا و ســیما هم شــعار 
»دو فرزنــد کافیســت« را برنــد خــود تعریــف کــرد. در آمــوزش 
عالــی، کتــاب تنظیــم خانــواده در همــه رشــته هــای تحصیــل 
ــب  ــرورش در قال ــوزش و پ ــد و در وزارت آم ــاری ش ــد اجب واح
ــا والدیــن، فرهنــگ ســازی کاهــش  ــاط ب ــا و ارتب انجمــن اولی
ــش  ــه ای پی ــه گون ــرایط ب ــه ش ــد. در ادام ــاز ش ــت آغ جمعی
رفــت و بــه جایــی رســیدیم که بــه گــذار جمعیتــی مرحلــه دوم 

ــیدم. رس

بحران جمعیت کشور با سقوط به زیر نرخ جانشینی
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــترک مجم ــیون مش ــس کمیس رئی
نظــام یــادآور شــد: همانطــور کــه عنــوان شــد، در مرحلــه اول 
ــای  ــه ه ــواده در برنام ــم خان ــتهای تنظی ــرای سیاس ــا اج و ب
توســعه شاهنشــاهی بــا یــک کاهــش در نــرخ رشــد جمعیــت 

ــود کــه کشــور  ــه قــدری ب مواجــه شــدیم امــا ایــن کاهــش ب
را بــا بحــران کاهــش جمعیــت و کاهــش نــرخ بــاروری مواجــه 
ــای  ــه ه ــرای برنام ــه دوم اج ــه در مرحل ــی ک ــرد. در حال نک
ــه  ــاروری ب ــرخ ب ــی، ن ــرل جمعیــت پــس از جنــگ تحمیل کنت
ــا اینکــه در برنامــه پیــش  زیــر ســطح جانشــینی مــی رســد. ب
ــد  ــاروری ۴ فرزن ــرخ ب ــه ن ــال 90 ب ــا س ــود ت ــده ب ــی ش بین
برســیم، امــا در ســال 85 بــه نقطــه ای رســیدیم کــه در بیشــتر 
ــه  ــید. برنام ــینی رس ــر جانش ــه زی ــاروری ب ــطح ب ــتانها س اس
داشــتیم نــرخ بــاروری را از ۶.۴ در ســال ۶5 بــه ۴ نــوزاد در ســال 
ــش  ــه ۲.۳ کاه ــت را از ۳.۲ ب ــد جمعی ــرخ رش ــانیم و ن 90 برس
ــماری  ــج سرش ــد و نتای ــری ش ــز دیگ ــل چی ــا حاص ــم ام دهی
ــه  ــاروری کل ب ــرد. ب ــر ک ســال 85 همــه مســئوالن را غافلگی
۱.8 رســیده بــود و در برخــی اســتانها بــاروری از ایــن هــم کمتر 
بــود. در تهــران، اصفهــان، گیــان و ســمنان نــرخ بــاروری بین 
۱.۲ تــا ۱.۶ بــود و در ۱۳ اســتان بــه ۱.۷ تــا ۲.۱ رســیده بــود کــه 
ــد اســتان محــدود،  ــر ســطح جانشــینی اســت. فقــط در چن زی

ــود. ــاالی ســطح جانشــینی ب ــاروری ب ــرخ ب ن

ناکامی دولت و مجلس در اجرای سیاستهای جمعیتی
ــه  ــت ب ــه در حقیق ــود ک ــی ب ــن زمان ــرد: ای ــوان ک وی عن
مرحلــه دوم گــذار یــا بحــران جمعیتــی رســیدیم. ایــن 
ــروی کار  ــش نی ــی کاه ــه معن ــور خاصــه ب ــه ط بحــران ب
ــی  ــتهای کل ــت. سیاس ــت اس ــالخوردگی جمعی ــر و س موث
ــم  ــر معظ ــط رهب ــت 9۳ توس ــه در ۳0 اردیبهش ــت ک جمعی
ــن  ــرای ای ــت ب ــخی اس ــع پاس ــد در واق ــاغ ش ــاب اب انق
ــا در  ــرای آنه ــا اج ــا ب ــده ت ــود آم ــه وج ــی ب ــران جمعیت بح
مرحلــه اول از بحــران خــارج و بــه پایــداری جمعیــت برســیم 
ــک  ــی نزدی ــی جمعیت ــت و جوان ــش جمعی ــه افزای ــد ب و بع
شــویم. رهبــر معظــم انقــاب در سیاســتهای کلــی جمعیــت 
نکاتــی را مطــرح کــرده انــد کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت. 
ــرخ  ــش ن ــران کاه ــت جب ــتها در جه ــن سیاس ــه ای اول اینک
ــاروری  ــرخ ب ــش ن ــت کاه ــت و در جه ــت اس ــد جمعی رش
ــای  ــن ارگانه ــیم کار بی ــی و تقس ــن هماهنگ اســت. همچنی
ــت  ــرعت و دق ــت س ــا دق ــط ب ــتگاههای ذیرب ــام و دس نظ
ــه  ــت ک ــده اس ــته ش ــه خواس ــت. در ادام ــده اس ــه ش مطالب
ــه طــور مســتمر  ــف ب ــات دســتگاه هــای مختل ــج اقدام نتای
رصــد شــود و نتایــج گــزارش شــود. ۲ ســال از ابــاغ 
ــد ببینیــم چــه  ــه جمعیــت میگــذرد و بای سیاســتهای ۱۴ گان
ــرای اجــری ایــن سیاســتها انجــام شــده اســت.  ــی ب اقدامات
بــه نظــر میرســد بایــد چنــد قــدم اساســی برداشــته میشــد. 
در ابتــدا بایــد قوانینــی کــه ظرفیــت تحقــق ایــن ۱۴ بنــد را 

داشــتند بــه تصویــب میرســید کــه ایــن اقــدام انجــام نشــده 
ــا  ــس میکــرد ی ــم مجل ــد لوایحــی را تقدی ــت بای اســت. دول
ــورد نظــر خــود را در جهــت پشــتوانه  ــای م ــس طرحه مجل

ــرد. ــب میک ــت تصوی ــی جمعی ــتهای کل ــی سیاس اجرای
احمــدی افــزود: البتــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی پیــش 
از ابــاغ سیاســتهای کلــی جمعیــت قوانینــی را تصویــب کــرد 
ــه  ــا برنام ــا از آنج ــرد ام ــام ک ــی را اع ــای حمایت ــه ه و برنام
هــای پیــش بینــی شــده از جنــس قانــون بــود و قانــون بایــد در 
مجلــس انجــام مــی شــد، عمــا برنامــه هــای جمایتــی شــورا 
ــچ طــرح و الیحــه  ــت هــم هی ــس و دول ــف شــد و مجل متوق
ــد. در گام دوم بــرای اجــرای سیاســت هــای ۱۴ گانــه  ای ندادن
جمعیــت، بایــد قوانیــن مزاحــم یــا قوانینــی کــه مانــع اجــرای 
ــن  ــد ای ــس بای ــد. مجل ــی ش ــو م ــتند لغ ــتها هس ــن سیاس ای
ــده را احصــا مــی کــرد از جملــه همیــن قانــون  قوانیــن بازدارن
ســال ۷۲ کــه یکبــار در ســال 88 و یکبــار در ســال 9۲ اصــاح 
شــده امــا اصاحــات انجــام شــده ظرفیــت تحقــق سیاســتهای 

ــدارد. کلــی جمعیتــی را ن

۵۰ سال تالش شبکه نفوذ برای نابودی 
جمعیت ایران

کبــری خزعلــی، رئیــس شــورای فرهنگــی اجتماعــی زنــان و 
عضــو شــورای انقــاب فرهنگــی نیــز در ادامــه ایــن نشســت با 
اشــاره به ســابقه 50 ســاله اجــرای سیاســتهای کنتــرل جمعیت 
ــرای  ــت در اج ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــت: ب ــور گف در کش
ــم  ــر معظ ــوی رهب ــی از س ــت اباغ ــی جمعی ــتهای کل سیاس
انقــاب، ابتــدا بایــد اندیشــه کنتــرل جمعیــت را کــه در ذهــن 
و روح برخــی افــراد ریشــه کــرده اســت از بیــن ببریم. متاســفانه 
ایــن سیاســتها در بــاور بســیاری از مــردم نهادینــه شــده اســت. 
در دوره طاغــوت ســپاه دانــش و ســپاه بهداشــت فعالیــت 
طوالنــی در کشــور داشــته انــد و ادامــه ایــن فعالیتهــا به شــکل 
هــای جدیدتــر همیــن امــروز هــم در کشــور دنبــال میشــود. در 
دورهــای کــه برنامــه کنتــرل جمعیــت پــس از جنــگ تحمیلی 
بــا شــدت و حــدت دنبــال مــی شــد، شــاهد بودیــم کــه زنــان 
را از زمیــن هــای کشــاورزی و کارگاههــا بیــرون مــی کشــیدند 
و عقیــم ســازی را روی آنــان انجــام مــی دادنــد. شــعار فرزنــد 
کمتــر زندگــی بهتــر بــه نحــوی تبلیــغ مــی شــد کــه از بیــن 
ــیعی  ــازی وس ــگ س ــدی و فرهن ــت ج ــرات آن فعالی ــردن اث ب

ــاز دارد. نی
ــدآوری  ــات منفــی روی فرزن ــدری تبلیغ ــه ق ــی گفــت: ب خزعل
شــدید بــود فرزنــد بیشــتر ننــگ بــه شــمار مــی رفــت و زنــان 
ــه حاضــر شــوند. از ســویی  ــد در جامع ــی کردن ــاردار شــرم م ب
اعتقــاد مــردم بــه روحانیــت و دادن پشــتوانه دینــی به سیاســت 
ــازه محــدود  هــای کاهــش جمعیــت کــه قــرار بــود در یــک ب
اجــرا شــود، ســبب ریــزش جمعیتــی کشــور شــد. محمدرضــا 
ــت  ــش و ... موفقی ــپاه دان ــات و بســیج س ــام امکان ــا تم ــاه ب ش
چندانــی در کاهــش جمعیــت نداشــت اما مــردم ما بــه روحانیت 
اعتمــاد داشــتند و همیــن اعتمــاد باعــث شــد کــه چشــم انــداز 
سیاســت هــای کنتــرل جمعیــت بــه جــای ســال 90 در ســال 
ــار  ــد ایــن سیاســتها کن ــخ بای ۷۱ محقــق شــود. از همــان تاری
مــی رفــت تــا امــروز بــا بحــران جمعیتــی مواجــه نشــویم. امــا 
در مقابــل دیدیــم کــه نــه تنهــا شــدت سیاســت هــای جمعیتی 
کاهــش نیافــت بلکــه اقدامــات تنبیهــی گذاشــتند بــرای فرزنــد 
چهــارم بــه طــوری کــه صــدای ســازمانهای بیــن المللــی هــم 
ــات  ــه خدم ــت هــای ارائ ــه محدودی ــل ب ــد و ســازمان مل درآم
ــرد.  ــراض ک ــد اعت ــه بع ــارم ب ــدان چه ــه فرزن ــتی بیم بهداش
حتــی شــرایط بــه گونــه ای شــد کــه مرخصــی مــادران شــاغل 
بــرای فرزنــد چهــارم را حــدف کردنــد و مــادر ناچــار بود فــردای 
ــک  ــن ی ــه ای ــود ک ــود حاضــر ش ــان در محــل کار خ روز زایم
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ــا 5 کاس ســواد کــه  ــم ب ــدام غیرانســانی اســت. یــک خان اق
ــئول 50  ــتی نداشــت، مس ــائل بهداش ــچ تخصصــی در مس هی
خانــه شــده بــود کــه بایــد بــا مراجعــه خانــه بــه خانــه و ارائــه 
رایــگان محصــوالت پیشــگیرانه، بررســی مــی کــرد کــه مبــادا 
زنــی بــاردار شــده باشــد. حــاال بــرای اجــرای سیاســتهای کلــی 
جمعیــت بایــد همیــن شــیوه مدیریتــی را مهندســی معکــوس 
کنیــم. در دانشــگاهها کتــاب و واحــد تنظیــم خانــواده اجبــاری 
شــده بــود و محتــوای کنتــرل جمعیــت بــه عناوین مختلــف در 

واحدهــای درســی گوناگــون تدریــس مــی شــد. 

بازی با مجلس و دولت در تصویب سیاستهای 
جمعیتی

ــورای  ــو ش ــان و عض ــی زن ــی اجتماع ــورای فرهنگ ــس ش رئی
انقــاب فرهنگــی عنــوان کــرد: اگرچــه قانــون مصــوب ســال 
۷۲ در زمینــه کنتــرل جمعیــت بعدهــا ۲ بــار مــورد بازبینــی قرار 
ــود کــه عمــا در  ــه ای ب ــه گون گرفــت امــا ایــن اصاحــات ب
ــا رای  ــد. ب ــت ش ــت و تثبی ــدد گرف ــد مج ــک تایی ــال 9۲ ی س
ــط  ــد و فق ــی ش ــاره اجرای ــون دوب ــن قان ــس ای ــدد مجل مج
ــی  ــد در حال ــذف کردن ــارم را ح ــه چه ــای بچ ــت ه محدودی
کــه خانــواده هــا از داشــتن یــک یــا دو فرزنــد هــم ابــا داشــتند 
حــذف مجازاتهــا و محدودیــت هــای فرزنــد چهــارم بــی تاثیــر 
ــه طــرح افزایــش  ــود. در ادامــه مجلــس شــورای اســامی ب ب
مرخصــی زایمــان از ۶ مــاه بــه 9 مــاه را تصویــب کــرد کــه این 
طــرح هم بــه دلیــل الــزام آور نبــودن و اختیــاری بــودن، اجرایی 
نشــد. در اصاحــات ســال 9۲ برنامــه کنتــرل جمعیت شــاهدیم 
کــه مقولــه فرهنــگ ســازی بــرای کاهــش نــرخ بــاروری ادامه 
یافــت و بــر ســاخت فیلــم و تولیــد کتــاب و مقالــه و ... در جهت 
کنتــرل جمعیــت، تاکیــد شــد. اگرچــه ۲ ســال از اباغ سیاســت 
هــای ۱۴ گانــه جمعیــت مــی گــذرد امــا هنوز هیــچ تغییــری در 
قوانیــن و ســاختارهای قبلــی ایجــاد نشــده و شــبکه نفــوذ برای 
ــرل  ــای کنت ــه نهاده ــداده اســت ک ــازه ن ــت اج ــرل جمعی کنت

جمعیــت منقلــب شــوند.
ــه  ــک بودج ــا ی ــاده ای ب ــون 55 م ــس قان ــزود: در مجل وی اف
بینهایــت غیــر قابــل تصــور تاییــد شــد تــا بــه تصویــب نرســد. 
ــد  ــه مــی کنن ــی انقــاب فرهنگــی گل ــه شــورای عال همــه ب
کــه چــرا کاری نمــی کنیــد. بــرای تصویــب قانــون در مجلــس 
هــم چندیــن بــار اقــدام شــد امــا هنــوز قانــون اصــاح جمعیت 
و تعالــی خانــواده روی زمیــن و هــوا مانــده اســت. اینهــا بــازی 
ــای  ــت ه ــب سیاس ــه در تصوی ــم ک ــتنداتی داری ــت و مس اس
حمایتــی از افزایــش جمعیــت بــا مجلــس و دولــت بــازی شــد. 
دولــت مــی توانســت اقدامــات خوبــی انجــام دهــد کــه تاکنون 
ــت از  ــورا در حمای ــات ش ــال 9۱ مصوب ــم. س ــده ای ــزی ندی چی
افزایــش جمعیــت مطــرح شــد و بــا وجــود تاکیــدات امــام راحل 
و رهبــری بــر الزم االجــرا بــودن مصوبــات شــورا، ایــن مــوارد 
اجــرا نمــی شــود. بیشــتر بندهــای مصوبــه شــورا بــرای افزایش 
نــرخ بــاروری بــر مقــوالت فرهنگــی تاکیــد دارد امــا همچنیــن 
مــا پیــش بینــی کــرده ایــم کــه زنــان محصــل بایــد بتواننــد از 
۲ ســال مرخصــی بــرای فرزنــدآوری اســتفاده کنند و ایــن اباغ 
هــم شــده امــا در دولــت اجــرا نمــی شــود. ایــن بــازی گرفتــن 
قانــون اســت و رهبــر معظــم انقــاب هــم تاکیــد کردنــد کــه 
مــواردی کــه نیــاز بــه تصویــب قانــون دارد بــه مجلــس بــرود 

مثــل بیمــه و ...
ــرای  ــی در اج ــای نظام ــال حاضــر نیروه ــه وی، در ح ــه گفت ب
سیاســت هــای حمایتــی از فرزنــدآوری اقدامــات خوبــی داشــته 
انــد؛ مثــل تخفیفــات ســربازی بــه ازای داشــتن هــر فرزنــد یــا 
ارائــه آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه ســربازان بــه طــوری کــه 
ــوال  ــس س ــد پ ــی کردن ــود را عمل ــده ب ــه آم ــه در مصوب هرچ
ــد؟  ــی گیرن ــو نم ــا الگ ــتگاه ه ــه دس ــرا بقی ــه چ ــت ک اینجاس

ــی انقــاب فرهنگــی  ــات حمایتــی شــورای عال اجــرای مصوب
هزینــه ای نــدارد و مــواردی هــم کــه نیاز بــه هزینه جزیــی دارد 
بایــد از بودجــه ســاالنه دســتگاهها تامیــن شــود. مــن ثابت می 
ــی  ــز آمریکای ــت و ت ــدوق جمعی ــوذ و صن ــم کــه شــبکه نف کن
آن اجــازه نمــی دهــد برنامــه هــای کاهــش جمعیــت در ایــران 
ــدوق  ــئول صن ــق« مس ــس صدی ــی »نفی ــود. وقت ــذف ش ح
جمعیــت می شــود مــا بایــد بیشــتر هوشــیار شــویم. امــروز خود 
غرب هــم مــی گوید ســقوط جمعیتــی ایــران در هیچ کشــوری 
تجربــه نشــده اســت. مــا فقــط ادعــا نمــی کنیــم بلکــه چیــزی 
ــی و خارجــی اســت.  ــم نظــر کارشناســان داخل کــه مــی گویی
۳ ســناریو در ســازمان ملــل در مــورد آینــده جمعیــت کشــور مــا 
وجــود دارد. امــروز در ســناریوی »خیلــی پاییــن« هســتیم کــه 
در ســال 90 بــه مقــام معظــم رهبــری هــم ارائــه شــد. برطبــق 
ایــن آمــار جمعیــت ایــران تــا چنــد دهــه آینــده بــه ۳0 میلیــون 
نفــر مــی رســد کــه نیمــی از آن ســالمند اســت. بــا رونــد فعلــی 
بــا دســت خودمــان داریــم جمعیــت را ناکارآمــد مــی کنیــم و در 
ــرای مــا مهاجــر  ــد کــه ب ــه بعــد برنامــه ریــزی کــرده ان مرحل
مهندســی شــده بفرســتند. کســانی که با سیاســتهای آژانسهای 
بیــن المللــی همراهــی مــی کننــد، نهایــت راهکارشــان بــرای 
بحــران جمعیــت ایــن اســت کــه ســن پیــری را تغییــر دهیــم یا 

تســهیاتی بــرای ســالمندان فراهــم کنیــم.

سرطان و مرگ، ارمغان داروهای پیشگیری 
از بارداری

خزعلــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در حالــی در نشســت آســیب 
ــه  ــم ک ــی نشســته ای شناســی اجــرای سیاســت هــای جمعیت
ــران در  ــت ای ــد جمعی ــه رش ــت ک ــر زده اس ــه ای تیت روزنام
ــات  ــه اطاع ــت. ارائ ــوده اس ــر ب ــی نظی ــته ب ــال گذش ۲۴ س
ــزرگ  ــت ب ــک خیان ــور ی ــت کش ــورد جمعی ــت در م نادرس
اســت. نبایــد مــردم را فریــب دهیــم زیــرا رشــد جمعیت کشــور 
مربــوط بــه دهــه ۶0 اســت و پــس از آن رشــد قابــل توجهــی 
نداشــته ایــم. بــه شــهرهای پرجمعیــت نــگاه نکنیــم زیرا رشــد 
ــه شــهرها  جمعیــت شــهرها ناشــی از مهاجــرت روســتاییان ب
اســت. مــردم شــلوغی و ترافیــک را مــی بیننــد و گمــان مــی 
کننــد جمیــت افزایــش یافتــه اســت در حالــی کــه ایــن غلــط 
ــی  ــای کل ــرای سیاســت ه ــه اج ــی ب ــر علم ــان غی ــت. بی اس
جمعیــت ضربــه مــی زنــد و براســاس قانــون کســی اطاعــات 
ــد از کار خــود  ــه دهــد، مجــازات دارد و بای ــه مــردم ارائ غلــط ب
ــط  ــه اطاعــات بهداشــتی غل ــه ارائ عــزل شــود. همانطــور ک
ــا  ــارداری ی ــه در خصــوص داروهــای پیشــگیری از ب ــه جامع ب
ــاال رفتــن آمــار ســرطان و  عمــل هــای عقیم ســازی، ســبب ب
ــم  ــاال ه ــد. ح ــان ش ــان زن ــی در می ــزی و قلب ــکته های مغ س

ارائــه اطاعــات نادرســت جمعیتــی همــان تاثیــر را دارد. باید در 
کنــار ارائــه فوایــد داروهــا و وســایل پیشــگیرانه مضــرات آن هم 
ــی  ــد و مضــرات داروی ــا آگاهــی از فوای ــان ب ــا زن ــان شــود ت بی
را مصــرف کننــد. وزارت بهداشــت آمــار مــرگ و میــر زنــان را 
بــزرگ مــی کنــد امــا آمــار ســرطان و ســکته ناشــی از داروهای 
پیشــگیرانه را هماننــد آمــار ســقط جنیــن اعــام نمــی کنــد. در 
حــال حاضــر براســاس آمــار تخمینــی از ســقط جنیــن، روزی 
هــزار انســان در تبانــی مــادر و پزشــک از بیــن مــی رونــد. آمــار 

غلــط جمعیتــی هــم حکــم قتــل انســانها را دارد. 
ــورای  ــو ش ــان و عض ــی زن ــی اجتماع ــورای فرهنگ ــس ش رئی
انقــاب فرهنگــی گفــت: ســال 9۲ مســئول جمعیت شناســی 
ــور را  ــمی کش ــار رس ــور آم ــگاه های کش ــش از دانش ــک بخ ی
تغییــر داد کــه ایــن جــرم اســت. البتــه ســال 95 ســازمان ملــل 
ایــن آمــار را اصــاح کــرد امــا حتــی بــا تغییراتــی کــه انجــام 
دادنــد، جمعیــت تخمینــی کشــور بــرای دهه هــای آینــده از ۳۱ 
میلیــون جمعیــت بــه ۳9 میلیــون رســیده بــود. جمعیــت ایــران 
در معــرض خطــر اســت و زمانــی کــه جمعیــت جــوان از بیــن 
ــی  ــد از پنجــره جمعیت ــران نیســت. بای ــل جب ــت دیگــر قاب رف
کــه در ســالهای پایانــی آن هســتیم نهایــت اســتفاده را بکنیــم. 
ــه حــدی اســت کــه  ــی ب ــراط در اجــرای سیاســتهای کنترل اف
حتــی اطاعــات ســازمان ملــل را وارونــه جلــوه مــی دهیــم. در 
حالــی کــه ســازمان ملــل مــی گویــد بهترین ســن فرزنــدآوری 
ــام  ــر اع ــر خط ــن را پ ــن س ــا ای ــا م ــت ام ــالگی اس از ۱8 س
ــز  ــاالی ۳5 ســال خــط قرم ــارداری ب ــم و روی هــر ب کــرده ای
پرخطــر کشــیده ایم. بــارداری پرخطــر در جهــان تعریــف خــود 
را دارد و بــرای بیماریهــای خطرنــاک بــرای مــادر و فرزنــد بــه 
ــد از ۳5 را  ــل از ۱8 ســال و بع ــارداری قب ــا ب ــا م ــی رود ام کار م
پرخطــر اعــام کردیــم زیــرا می خواســتیم فاصلــه فرزنــدآوری 

را زیــاد کنیــم و طــول زمــان بــاروری را بــا کــم کنیــم. 
ــت  ــن اس ــامی ای ــای اس ــه ه ــه توصی ــت: اگرچ وی گف
ــر  ــام عم ــان در تم ــل زن ــی و تحصی ــور اجتماع ــه حض ک
ــه ســنین خــاص  ــل را ب ــا تحصی ــا م ــد پیوســته باشــد ام بای
محــدود کــرده ایــم کــه اتفاقــا ســن فرزنــدآوری زنان اســت. 
ــان پیــش بینــی  در طــرح شــورای اجتماعــی و فرهنگــی زن
کــرده ایــم که دختــران مــا بتواننــد در کنــار تحصیــل، ازدواج 
ــن  ــی ای ــات رفاه ــند و امکان ــته باش ــم داش ــدآوری ه و فرزن
ــد از  ــرا دهــد. بای ــان ق ــار زن ــت در اختی ــد دول موضــوع را بای
دولــت پرســید کــه چــرا از تســهیات مصــوب بــرای بیمــه 
ــد؟  ــی کن ــت نم ــوار حمای ــت خان ــه دار و سرپرس ــان خان زن
ــرورش نســل ســالم در  ــی پ ــه یعن ــن ســرمایه جامع بزرگتری
ــدگان  ــان را در حــد تولیدکنن ــا زن ــا م ــان اســت ام ــار زن اختی
چنــد قلــم کاال و خدمــات پاییــن آورده ایــم. از زنــان کارگــز 
ــه  ــه وظیف ــی ک ــا از زنان ــم ام ــی کنی ــر م ــد تقدی و کارمن
تربیــت نســل بعــدی را انجــام مــی دهنــد در حــد بیمــه هــم 

ــم. ــی کنی ــتیبانی نم پش
بــه گفتــه خزعلــی؛ براســاس مصوبــه شــورا، ۳ دهــک پاییــن 
ــد  ــتی فرزن ــته بهداش ــه و بس ــته تغذی ــه، بس ــد بیم ــه بای جامع
ــالم را  ــدآوری س ــور فرزن ــه منظ ــی ب ــای تقویت ــالم و داروه س
ــوازم  ــه جــای آن ل ــا ب ــد ام ــت کنن ــگان دریاف ــه صــورت رای ب
ــن  ــا ای ــه آنهــا داده مــی شــود. حــرف م ــگان ب پیشــگیری رای
ــه  ــم و ن ــه حــذف کنی ــارداری را ن ــوازم پیشــگیری از ب اســت ل
رایــگان بدهیــم. بــا وســایل پیشــگیری بایــد مثــل دارو برخــورد 
ــز  ــا تجوی ــود و ب ــه ش ــرد ارائ ــرایط ف ــب ش ــه تناس ــود و ب ش
ــا توصیــه یــک رابــط بهداشــتی. هرکــس بایــد  ــه ب پزشــک ن
آزادانــه انتخــاب کنــد کــه مــی خواهــد بچــه دار شــود یــا خیــر.

رئیــس کمیســیون مشــترک مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
بــا اشــاره بــه ســاز و کار اجرایــی سیاســت های کلــی جمعیــت 
گفــت: اگــر بنــا باشــد سیاســتهای کلــی جمعیــت که براســاس 
فرمــان رهبــر معظــم انقــاب بــه ســران ۳ قــوه اعــام شــده 

جمـــــعیت
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اســت، جنبــه عملــی بــه خــود بگیــرد و اجرایــی شــود، اولیــن 
ــرای کنتــرل جمعیــت  نکتــه ایــن اســت کــه همانطــور کــه ب
در برنامــه اول و دوم توســعه کشــور هــدف گــذاری انجــام شــد، 
ــاروری  ــرخ ب ــش ن ــرای افزای ــق ب ــذاری دقی ــک هدفگ ــد ی بای
در برنامــه ششــم توســعه پیــش بینــی شــود. ســپس الزامــات 
ــه تحقــق ایــن هــدف گــذاری از دو جنبــه فرهنــگ  مربــوط ب
ســازی و برنامــه ریــزی مــورد توجه قــرار گیــرد. از جنبــه برنامه 
ریــزی بایــد قوانینــی کــه ظرفیت تحقــق این هــدف گــذاری را 
دارنــد یــا از طریــق الیحــه دولــت و یــا طــرح قانونــی مجلــس 
مصــوب کنیــم و قوانیــن مانــع افزایــش نــرخ بــاروری را حــذف 
کنیــم. مــا بحــث تنقیــح قانونــی را در مجلــس داریــم و تنقیــح 

قوانیــن مربــوط بــه جمعیــت بایــد در اولویــت قــرار گیــرد.
وی ادامــه داد: نکتــه دوم در نهادســازی اســت زیــرا در 
ــا و  ــری نهاده ــک س ــون ی ــال ۴۱ تاکن ــان از س ــذر زم گ
ــرل  ــدف کنت ــا ه ــی ب ــتگاههای اجرای ــی در دس ــه های روی
جمعیــت شــکل گرفتــه و نهادینــه شــده اســت. ایــن نهادهــا 
ــت  ــش جمعی ــت افزای ــد در جه ــت بدهن ــر ماموری ــد تغیی بای
ــم کــه افزایــش  ــد بدانی ــد. بای ــدی را آغــاز کنن فعالیــت جدی
ــود  ــی ش ــق نم ــون محق ــع قان ــا وض ــا ب ــاروری تنه ــرخ ب ن
ــه مهــم  ــی دارد. نکت ــی و دولت ــک اراده مل ــه ی ــاز ب بلکــه نی
بعــدی در الزامــات تحقــق سیاســت های افزایــش جمعیــت، 
ــت  ــرل جمعی فرهنــگ ســازی اســت. همانطــور کــه در کنت
علمــای دینــی نقــش آفریــن بودنــد، بایــد در تکثیــر جمعیــت 
ــت  ــد از ظرفی ــد و بای ــا کنن ــود را ایف ــر خ ــش موث ــم نق ه
حــوزه هــای علمیــه اســتفاده شــود. همچنیــن صــدا و ســیما 
ــتور  ــت را در دس ــش جمعی ــد افزای ــه صــورت هدفمن ــد ب بای
ــوردی. وزارت  ــده و م ــه صــورت پراکن ــه ب ــد ن ــرار ده کار ق
ــوزش و  ــان و آم ــت و درم ــات، وزارت بهداش ــوم و تحقیق عل
پــرورش در جامعــه پذیــری نقــش بســزایی دارنــد و بایــد در 
ــت،  ــش جمعی ــذاری افزای ــه هدف گ ــای معطــوف ب فعالیت ه
ــه  ــان برنام ــا در پای ــد ت ــده بگیرن ــخصی برعه ــف مش وظای
ــه  ــیم. ب ــته باش ــق داش ــی دقی ــک ارزیاب ــعه ی ــم توس شش
عنــوان مثــال اگــر نــرخ بــاروری ۲.5 را بــرای برنامــه ششــم 
در نظــر بگیریــم شــاید بتوانیــم بــا مجموعــه ایــن اقدامــات 

ــادل اســت. ــک نقطــه تع ــه ی ــدد ۲.۱ برســیم ک ــه ع ب
ــن  ــر میانگی ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــدی ب ــی احم عل
نــرخ بــاروری در کشــور ۱.8 اســت، تاکیــد کــرد: قــرار 
نیســت سیاســت های اباغــی عینــا در قوانیــن باشــد و 
ــد  ــی بای ــتهای اباغ ــن سیاس ــه عی ــد ک ــا کن ــس ادع هرک
در قانــون باشــد خــاف واقــع اســت. معتقدیــم سیاســتهای 
ــود.  ــه ش ــون ترجم ــان قان ــه زب ــد ب ــت بای ــی جمعی اباغ
ــر  ــاالی ۲.5 در نظ ــذاری را ب ــدف گ ــم ه ــن ناچاری بنابرای
بگیریــم تــا در پایــان مــا قانونــی کــه ظرفیــت تحقــق ایــن 
ــرای  ــع اج ــن مان ــم و قوانی ــد نداری ــته باش ــتها را داش سیاس
سیاســتهای اباغــی جمعیــت هــم برجــای خــود باقــی اســت 
ــن  ــد روی ای ــرخ جانشــینی برســیم. بای ــه ن ــه ششــم ب برنام
پیشــنهادات برنامــه ریــزی شــود و سیاســت های کلــی 
دیگــر مثــل اقتصــاد مقاومتــی هــم همیــن تکلیــف را دارنــد. 
ــد و  ــئولیت دارن ــتها مس ــن سیاس ــق ای ــوه در تحق ــر ۳ ق ه
عــاوه بــر آنهــا نهادهــای عمومــی و غیردولتــی هــم نقــش 
ــن  ــح در جهــت تحقــق ای ــه لوای ــد در تهی ــت بای ــد. دول دارن
ــی  ــرا سیاســت های جمعیت ــود زی ــدم ش ــش ق سیاســت ها پی
معمــوال بــار مالــی دارد دولــت بایــد ایــن ظرفیــت بودجــه ای 
ــی  ــتهای جمعیت ــق سیاس ــور تحق ــد. مح ــی کن ــش بین را پی
دولــت اســت و در مــورد پیگیــری ایــن برنامــه هــا همانطــور 
ــه  ــت، وظیف ــده اس ــی آم ــتهای اباغ ــد ۱۴ سیاس ــه در بن ک
نظــارت بــر حیــن اجــرای ایــن سیاســتها بــه مجمــع 
ــه در  ــن وظیف ــت. ای ــده اس ــپرده ش تشــخیص مصلحــت س

۳ بخــش قابــل تفکیــک اســت؛ یکــی در بعــد قانونگــذاری، 
ــد  ــری در بع ــت و دیگ ــذاری اس ــررات گ ــد مق ــی در بع یک
اجــرا کــه مــا در همــان مرحلــه اول مانــده ایــم و هیچکــدام 
عملــی نشــده اســت. مــا قانونــی کــه ظرفیــت تحقــق ایــن 
ــرای  ــع اج ــن مان ــم و قوانی ــد نداری ــته باش ــتها را داش سیاس
ــی  ــود باق ــای خ ــر ج ــم ب ــت ه ــی جمعی ــتهای اباغ سیاس
ــرره  ــته اســت مق ــا نتوانس ــته ی ــوز نخواس ــت هن اســت. دول
ای را بــرای تحقــق ایــن سیاســت ها وضــع کنــد. در 
ــرای تحقــق ایــن سیاســتها  ــی ب ــه اجــرا شــاخص های مرحل
ــنی  ــه روش ــم و پای ــرده ای ــف نک ــم تعری ــرا ه ــه اج در مرحل
نداریــم، بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد اجــرای ایــن سیاســتها 
از منظــر آســیب شناســی بایــد بــه صــورت جــدی تــر مــورد 

ــد. ــه باش توج
ــام در  ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــف مجم ــورد وظای وی در م
ــزارش  ــع گ ــت: مجم ــت گف ــی جمعی ــتهای کل ــرای سیاس اج
گیــری از نهادهــا در پیشــرفت اجــرای سیاســتهای جمعیــت را 
آغــاز کرده اســت امــا هنــوز در اول راه هســتیم. مقــررات مربوط 
بــه نظــارت مــدت زمــان زیــادی نیســت کــه اباغ شــده اســت 

و در ابتــدای راه ارزیابــی و تبییــن گزارش هــا هســتیم. یکــی از 
اولویت هــای مجمــع بــرای تهیــه گــزارش، موضــوع جمعیــت 
اســت کــه بایــد در کمیســیون نظــارت مجمــع پیگیــری شــود. 
ــاخص  ــتها ش ــرای سیاس ــت ب ــدا الزم اس ــن کار ابت ــرای ای ب
ــل اســت  ــر سیاســتی ۴ عنصــر دخی ــرا در ه ــذاری شــود زی گ
ــهم  ــد س ــا بای ــت ام ــتها اس ــری سیاس ــه مج ــت ک ــی دول یک
هــر یــک از قــوا و زیرمجموعــه هــای آنهــا نیــز تعریــف شــود. 
ــدازه گیــری  ــد شــاخص بنــدی و ان ســهم ذی نفعــان هــم بای
شــود. بــه عبــارت دیگــر بایــد بــه ایــن ســوال پاســخ داده شــود 
کــه آیــا اجــرای ایــن سیاســتها تغییــری در زندگــی ذی نفعــان 
ایجــاد کــرده اســت یــا خیــر؟ نخبــگان هــم بایــد در کنــار ذی 
نفعــان و نهادهــای عمومــی و مدنــی، در گــزارش دهــی دخیــل 
باشــند. نخســتین قــدم بــرای اجــرای سیاســت های جمعیتــی 
تبدیــل ایــن سیاســت ها بــه قانــون اســت امــا مجمــع مرجــع 
قانونگــذاری نیســت. بنابرایــن بایــد پیگیــر باشــیم کــه دولــت 
ــا  ــد ت ــه کنن ــر را تهی ــورد نظ ــای م ــح و طرح ه ــس لوای و مجل
ــا سیاســتها اســت در  مرحلــه بعــد کــه تطبیــق ایــن قوانیــن ب

مجمــع بررســی شــود.
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــترک مجم ــیون مش ــس کمیس رئی
نظــام بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد یــک تقســیم کار ملــی در 
پیــاده ســازی سیاســت هــای کلــی جمعیــت، خاطرنشــان کرد: 

متولــی انجــام هــر اقــدام و هــر بنــد سیاســتهای جمعیتــی بایــد 
مشــخص شــود. بــه عنــوان مثــال اگــر در سیاســتها گفتــه ایــم 
ــه  ــد ارائ ــارداری بای ــه مــادران در دوران ب تســهیات مناســب ب
شــود، الزم اســت متولــی ایــن بنــد مشــخص و ســپس بــرای 
تحقــق آن گــزارش تهیــه شــود. نکتــه دوم تقســیم کار ملــی در 
گســتره جغرافیایــی اســت. بایــد مشــخص کنیــم اگــر بنا اســت 
در مــورد تراکــم جمعیتــی صحبــت کنیــم متولــی چــه کســی 
اســت. در آســیب شناســی اجــرای سیاســتهای جمعیتی بــه این 
خــاء هــا رســیده ایــم و حــاال کــه رهبــر معظــم انقــاب بــه 
صــورت جــدی پیگیــر موضــوع جمعیــت هســتند بایــد همــه با 

هــم کمــک کنیــم.

شورای عالی جمعیت هنوز تشکیل نشده است
ــدد  ــر ع ــا ه ــاروری ۲.5 ی ــرخ ب ــن ن ــر گرفت ــای در نظ ــه ج ب
ــدد ۱50  ــت ع ــر اس ــعه، بهت ــم توس ــه شش ــری در برنام دیگ
میلیــون را طبــق فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در هــدف 
گذاری هــا در نظــر بگیریــم. ایــن عــدد و راه هــای رســیدن بــه 
آن خــودش مســیر و نــرخ بــاروری مــورد نیــاز را مشــخص مــی 

کنــد در ادامــه ایــن نشســت کبــری خزعلــی، رئیــس شــورای 
ــن  ــه جــای در نظــر گرفت ــان گفــت: ب فرهنگــی اجتماعــی زن
ــم  ــه شش ــری در برنام ــدد دیگ ــر ع ــا ه ــاروری ۲.5 ی ــرخ ب ن
ــق فرمایشــات  ــون را طب ــر اســت عــدد ۱50 میلی توســعه، بهت
ــم.  ــا در نظــر بگیری ــاب در هــدف گذاری ه ــر معظــم انق رهب
ــرخ  ــه آن خــودش مســیر و ن ــای رســیدن ب ــدد و راه ه ــن ع ای
ــا  ــت از 89 ت ــد. دول ــی کن ــخص م ــاز را مش ــورد نی ــاروری م ب
ــام داد  ــت انج ــن جمعی ــه قوانی ــت ارائ ــی در جه 90 تاش های
و مجلــس هــم تاش هایــی کــرد امــا ایــن قوانیــن همچنــان 
ــد  ــده اســت. تقســیم کار ملــی بای در پیــخ و خــم تصویــب مان
در شــورای عالــی جمعیــت انجــام شــود کــه ایــن شــورا هنــوز 
تشــکیل نشــده اســت. موضــوع تشــکیل ایــن شــورا بــه وزارت 
ــیده  ــه نتیجــه ای نرس ــوز ب ــا هن ــاغ شــده اســت ام ــوم اب عل
ایــم. بایــد مرکــز جامــع تخصصــی کشــور در موضــوع جمعیت 
ــی زن و  ــرای آن در ســتاد مل تشــکیل شــود و در تقســیم کار ب
ــواده تقســیم انجــام شــود. مقدمــات ایــن مســاله در ســال  خان
9۲ انجــام شــد؛ دســتگاهای اصلــی و همــکار هــم مشــخص 
شــدند و بودجــه آن هــم پیــش بینــی شــد امــا دولــت یازدهــم 
آن را کنــار گذاشــت. بخــش مطالعاتــی مســائل جمعیتــی هــم 
ــر  ــس از تغیی ــا پ ــده اســت ام ــی ش ــش بین ــوم پی در وزارت عل
مدیریتــی کار بــی نتیجــه مانــده اســت. شــرایط بــه گونــه ای 

جمـــــعیت
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اســت کــه مــا را بــه ایــن نتیجــه رســانده انــد کــه باید مســئول 
ــن  ــر ای ــه اگ ــم ک ــوض کنی ــت را ع ــوع جمعی ــی در موض اصل
اجــازه را بــه مــا بدهنــد بســیاری از مشــکات حــل مــی شــود.

 
به پزشک ها گفته بودند در اتاق عمل کاری 

کنند که زنان باردار عقیم شوند 
وی بــا تاکیــد بــر تــداوم برنامــه هــای کنتــرل جمعیــت و لــزوم 
تغییــر در سیاســتهای جمعیتــی گذشــته افــزود: بــه پزشــک ها 
گفتــه بودنــد در اتــاق عمــل کاری کننــد کــه زنــان بــاردار عقیم 
شــوند بــدون اینکــه امــروزه داروهایــی توزیــع مــی شــود کــه 
ــا  ــا در آفریق ــن داروه ــود. ای ــی ش ــادران م ــرگ م ــب م موج
ممنــوع شــده اســت امــا از ســال 90 در داروخانــه هــای ایــران 
توزیــع مــی شــود خودشــان متوجــه شــوند. پزشــکان در اتــاق 
ــا چســبنده شــود  ــد ت ــی کنن ــادر را داغ م ــه رحــم م عمــل لول
ــروزه  ــود. ام ــی ش ــخص نم ــم مش ــونوگرافی ه ــی در س و حت
داروهایــی توزیــع مــی شــود کــه موجــب مــرگ مــادران مــی 
شــود. ایــن داروهــا در آفریقــا ممنــوع شــده اســت امــا از ســال 
90 در داروخانــه هــای ایــران توزیــع مــی شــود. بــا همــه ایــن 
شــرایط جوانــان مــا همــت زیــادی در فرزنــدآوری داشــته انــد 
البتــه بخشــهایی از جامعه هنــوز گیج و دودل هســتند. عــده ای 
در مجلــس شــورای اســامی مــی گفتنــد شــما مــی خواهیــد 
ــا از خــود نمــی  ــد ام ــه کنی مشــتی کــور و کچــل را وارد جامع
پرســند کــه مگــر خودشــان از کجــا آمــده انــد؟ مــا مــی دانیــم 
در جامعــه مشــکل هســت امــا مســاله بــه منابــع مربوط نیســت 
ــت  ــع در کشــور دچــار اشــکال اســت و عدال ــع مناب بلکــه توزی

ــدارد. اجتماعــی وجــود ن
ــرای ممانعــت از  ــه وجــود شــبکه نفــوذ ب ــا اشــاره ب ــی ب خزعل
اجــرای سیاســتهای جمعیتــی در کشــور تاکیــد کــرد: مــا مــی 
توانیــم اســامی افــرادی را کــه در شــبکه نفــوذ فعــال هســتند 
بیاوریــم. بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه فــردی اشــاره کــرد 
کــه بــا آمــار جمعیــت کشــور بــازی کــرد و ایــن فــرد ادعــای 
بســیاری در جمعیــت شناســی دارد و سیاســتهای کنتــرل 
جمعیتــی را رهبــری مــی کنــد و بــرای همیــن فعالیتهــا 
جوایــزی هــم در ســطح منطقــه و جهــان گرفتــه اســت. ایــن 
ــا مشــارکت  ــد ب ــزار کردن ــران برگ ــم در ته ــراد اجاســی ه اف
ــا از  ــی از کشــور ســوییس و صهیونیســتها! ســوال م نمایندگان
مســئوالن ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود، چــرا 

ــری نمــی شــود؟ ــت، پیگی ــع تخصصــی جمعی ــز جام مرک

در بحث فرزندآوری مردم آزادند اما باید 
آگاهی دو جانبه داده شود 

ایــن افــراد در حالــی از مــا ایــراد مــی گیرنــد کــه مــی خواهیــد 
ــرل  ــتهای کنت ــان در سیاس ــه خودش ــید، ک ــردم باش ــم م قی
جمعیــت قیــم مآبانــه وارد شــدند. بارهــا اعــام کــرده ایــم کــه 
مــردم آزادنــد اما بایــد آگاهــی دو جانبــه داده شــود. اگــر در مورد 
روش هــای پیشــگیری آگاهــی رســانی مــی شــود، بایــد عواقب 
کاهــش نــرخ فرزنــدآوری هــم بیــان شــود. کســانی کــه مــی 
گفتنــد ازدواج کــودکان جــرم اســت امــروز مدعــی کاهش ســن 
ــا  ــه م ــی ب ــد. اطاعات ــت شــده ان ــرای افزایــش جمعی ازدواج ب
مــی رســد کــه بــه پزشــکان گفتــه انــد اگــر تشــخیص دادیــد 
ــاع او را  ــدون اط ــف دارد، ب ــادی ضعی ــات اقتص ــردی امکان ف

عقیــم کنیــد.

هنوز اقدامی برای بیمه زوجین نابارور نشده 
است 

ــار بــرای کمــک بــه بیمــه نازایــی وعــده  وزیــر بهداشــت دو ب
ــارور  ــن ناب ــه زوجی ــرای بیم ــی ب ــوز اقدام ــا هن ــت ام داده اس

نشــده اســت و بیمــه هــا در اثــر سیاســتهای پیشــین جمعیــت، 
جــرات ندارنــد وارد درمــان نابــاروری شــوند کــه ایــن ناشــی از 
ــه و تهدیدآمیــر گذشــته اســت. بیمــه  سیاســت های قیــم مآبان
بــرای تصادفــات صدهــا میلیــون مــی پردازنــد امــا نمــی توانــد 
از زن و شــوهری کــه یــک فرزنــد مــی خواهنــد حمایــت کنــد؟ 
ــه نداشــتن  ــه بهان ــون 9 ماهــه شــدن مرخصــی زایمــان ب قان
بودجــه اجــرا نمــی شــود کــه ایــن سیاســت بــازی اســت وگرنه 
ــه خــارج  ــادر را از خان ــر م ــه اگ ــول هســت. چطــور اســت ک پ
کننــد و بــه ســر کار بکشــانند پــول هســت امــا اگــر در منــزل 
ــار  ــت؟ آم ــول نیس ــد پ ــیرخوارش برس ــد ش ــه فرزن ــد و ب باش
مــرگ و میــر و ســقط را ارائــه نمــی دهنــد امــا روی آمــار مــرگ 
و میــر مــادران بــاردار بزرگنمایــی مــی شــود. مــا در سیاســتهای 
ــال  ــت 50 س ــرای جمعی ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــم. عــزم مســئوالن جــزم  آینــده هــم برنامــه ریــزی کــرده ای
ــس  ــرد. مجل ــازی ک ــت ب ــون جمعی ــا قان ــس ب نیســت و مجل
ــرام  ــدا ح ــه از ابت ــازی ک ــم س ــرای عقی ــت ب ــم داش تصمی
بــوده اســت، مجــازات تعییــن کنــد امــا همیــن قانــون را هــم 
نتوانســتند تصویــب کننــد. البتــه موضــوع ســقط جنیــن در قوه 
قضاییــه در حــال پیگیــری اســت و بــه عنــوان مدعــی العمــوم 
ایــن موضــوع را پیگیــری می کنیــم و هــر مرکــز درمانــی کــه 
عقیــم ســازی خــارج از قانــون انجــام دهــد، بــه قــوه قضاییــه 

ارجــاع مــی دهیــم.

آن روی سکه کاهش جمعیت را ندیدیم 
اللــه افتخــاری نماینــده مجلــس نهــم نیــز در ایــن نشســت بــا 
اشــاره بــه ســابقه تصویــب سیاســت های جمعیتــی در مجلــس 
ــی پیــش از  ــی و حت ــاغ سیاســتهای جمعیت ــس از اب گفــت: پ
ــع  ــر دســت های پنهــان مان ــا اث ــل اعمــال ســلیقه ی آن در اوای
از آن شــد کــه مصوبــه حــذف قوانیــن فرزنــدآوری بــه نتیجــه 
برســد مجلــس هشــتم، بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه آن روی 
ســکه کاهــش جمعیــت را ندیــده ایــم و کشــور در حــال ضــرر 
ــم و  ــزار کردی ــت برگ ــا وزرای بهداشــت وق ــاتی ب اســت. جلس
جلســه ای هــم بــا رهبــر معظــم انقــاب داشــتیم و پیگیــر این 
بودیــم کــه موانــع رشــد جمعیــت را برطــرف کنیــم امــا اعمــال 
ســلیقه یــا اثــر دســت های پنهــان مانــع از آن شــد کــه مصوبــه 
حــذف قوانیــن فرزنــدآوری بــه نتیجــه برســد. اگرچه بخشــی از 
ــد. بعــد  موانــع حــذف شــد امــا بخــش زیــادی از آن باقــی مان
ــی  ــیون فرهنگ ــرح کمیس ــی، ط ــتهای جمعیت ــاغ سیاس از اب
ــا سیاســتهای اباغــی  ــواده« ب ــام »جمعیــت و تعالــی خان ــا ن ب
تطبیــق داده شــد و کمیســیون مشــترکی بــا حضور کمیســیون 
فرهنگی و بهداشــت تشــکیل شــد اما در کمیســیون بهداشــت، 
سیاســتها هنــوز همــان سیاســتهای قبلــی بــود و خروجــی آن 
ــر  ــاب ب ــری انق ــی رهب ــود. وقت ــت ب ــش جمعی ــان کاه هم

فرهنگ ســازی افزایــش جمعیــت تاکیــد کــرد رایزنــی کردیــم 
و طــرح دوبــاره بــه کمیســیون فرهنگــی برگشــت. ایــن طــرح 
در صحــن علنــی آمــد امــا بعضــی از مــواد آن مشــکل داشــت و 
بــه کمیســیون برگشــت چــون مــی دانســتیم شــورای نگهبــان 
رد مــی کنــد مثــا در موضــوع اشــتغال مطــرح شــده بــود کــه 
اولویــت اســتخدام بــا آقایــان دارای فرزنــد و متاهــل باشــد کــه 
ــا فرهنــگ مــا همخوانــی  ــاروا اســت و ب ایــن یــک تبعیــض ن
نــدارد. خروجــی ایــن طــرح بــا وجــود اینکــه بــا بســیاری بندها 
ــر دوش طــرح گذاشــته  ــی ب ــار ســنگین مال مخالــف بودیــم، ب
شــد و دولــت هــم مخالفت هایــی داشــت و بــار مالــی را بهانــه 
کــرد. چندیــن جلســه بــا آقــای نوبخــت داشــتیم تــا راهکارهای 
تامیــن هزینــه پیــدا شــود. از دولــت خواســتیم ایــن موضــوع را 
ــی را پیــش بینــی  ــار مال ــا ب ــه دهــد ت ــه صــورت الیحــه ارائ ب

کــرده باشــد. 
 

امیدواریم مجلس دهم از بسته پیشنهادی 
جمعیت استفاده کند

وی در مــورد جزییــات ایــن طــرح افــزود: بــا کان آن 
ــه  ــی ک ــل ژن نخبگ ــود دارد مث ــی وج ــا بندهای ــم ام موافق
ــده  ــده ش ــی دی ــگاه آرمان ــرح ن ــن ط ــم. در ای ــا آن مخالف ب
ــت  ــه کاهــش جمعی ــا خروجــی آن ب ــه نظــر م ــه ب اســت ک
مــی انجامــد. همچنیــن در پیشــنهادات برنامــه ششــم 
ــر  ــارت ب ــش و نظ ــرای پای ــد ب ــاختار جدی ــعه ایجــاد س توس
ــان  ــه پای ــه ب ــا توج ــه ب ــد. البت ــده ش ــی دی ــائل جمعیت مس
مجلــس نهــم، ایــن هــم بررســی نشــد و بــه مجلــس بعــدی 
رســید. امیدواریــم مجلــس بعــدی از ایــن بســته پیشــنهادی 
ــه  ــن کار ب ــش از ای ــا بی ــد ت ــتفاده کن ــده اس ــم ش ــه فراه ک
ــدارد؛  ــون ن ــر قان ــه تغیی ــاز ب ــد. بخشــی از آن نی ــر نیفت تاخی
ــر ســرفصل  ــا تغیی ــب درســی ی ــر محتواهــای کت ــل تغیی مث
ــت  ــی در دول ــط همت ــه فق ــای درســی دانشــگاه ها ک واحده
مــی طلبــد. نشســتهایی در حــوزه علمیــه داشــتیم کــه  
ــی  ــه خوب ــس بودج ــد. مجل ــام ده ــازی را انج ــگ س فرهن
بــرای فرهنــگ ســازی گذاشــته اســت. در بودجــه ســال 95 
ــاب  ــر معظــم انق ــات رهب ــت منوی ــازی و تقوی ــگ س فرهن
ــه  ــورد توج ــت، م ــت اس ــوع جمعی ــا موض ــی از آنه ــه یک ک

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــه دیگــر اقدامــات مجلــس در جهــت  ــا اشــاره ب افتخــاری ب
اجــرای سیاســتهای کلــی جمعیــت ادامــه داد: مســائل بیمــه 
ــادران دارای  ــه م ــک ب ــا کم ــاروری ی ــکات ناب ــع مش و رف
ــه  ــد ک ــری ش ــس پیگی ــم در مجل ــال ه ــر ۶ س ــد زی فرزن
ــان  ــاعت کاری زن ــش س ــد. کاه ــب ش ــری تصوی ــن آخ ای
ــان  ــغل زن ــظ ش ــه حف ــال ب ــر ۶ س ــد زی ــاغل دارای فرزن ش
و تنظیــم فاصلــه فرزنــدآوری کمــک مــی کنــد. امــا قانــون 
ــی داشــت  ــار مال 9 ماهــه شــدن مرخصــی زایمــان چــون ب
ــود.  ــدم نب ــودش پیش ق ــت خ ــرا دول ــورد زی ــکل خ ــه مش ب
حتــی اگــر بیمــه زنــان خانــه دار اجــرا مــی شــد، کمــک مــی 
ــدآوری  ــه فرزن ــا آســودگی خاطــر ب ــان ب ــه اینکــه زن کــرد ب
ــو  ــان را شستش ــه اذه ــوذی ک ــه نف ــد. بدن ــت بپردازن و تربی
ــوذ  ــئولیتها نف ــی مس ــبکه ای در برخ ــورت ش ــه ص داده و ب
کــرده انــد مانــع از تصویــب و اجــرای برخــی سیاســتها مــی 
شــوند امــا اگــر مــا بتوانیــم امیــد را در جامعــه ایجــاد کنیــم، 
ــم  ــار داری ــود. انتظ ــی ش ــتر م ــه بیش ــدآوری در جامع فرزن
ــاب  ــی انق ــورای عال ــوب ش ــه خ ــور مصوب ــس جمه رئی
ــه  ــه ارائ ــکل الیح ــه ش ــی ب ــورت تعامل ــه ص ــی را ب فرهنگ
ــدی  ــس بع ــود. مجل ــام ش ــذاری الزم انج ــا قانون گ ــد ت ده
ــه پیگیــری سیاســتهای جمعیتــی باشــد  هــم بایــد متعهــد ب
زیــرا آنهــا ســوگند یــاد مــی کننــد و بایــد در خدمــت نظــام 

ــند. باش
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