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مجله سالمت مهردر شماره ششم همچون شمارگان قبلی، اخبار و گزارش های حوزه سالمت کشور در 
بخش های درمان، بهداشت و تغذیه را منعکس می کند.
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بهداشت از درمان مهمتر است. این موضوع را 
کنند  می  عنوان  سالمت  حوزه  نظران  صاحب 
مسائل  ارتقای  امر  در  هرچقدر  که  معتقدند  و 
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

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران؛

شایع ترین علل ناباروری 
زوجین ایرانی/

سهم زنان و مردان

ــره  ــن کنگ ــزاری پانزدهمی ــتانه برگ ــامیان در آس ــه اس ــر الل ت
بیــن المللــی زنــان و مامایــی ایــران، بــا بیــان اینکــه 10 تــا 15 
درصــد زوجیــن کشــور دچار مشــکات بــاروری هســتند کــه در 
ــر اســت، گفــت:  ــارور براب ــان و مــردان ناب ایــن میــان ســهم زن

اکثــر ایــن افــراد قابــل درمــان هســتند
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، دربــاره 
عوامــل نابــاروری در کشــور، افــزود: مشــکات تخمــک گذاری 
در خانــم هــا و اختــاالت اســپرم در آقایــان از عمــده تریــن علل 

نابــاروری شــناخته شــده انــد.
وی یــادآور شــد: قــرار گرفتــن در معــرض گرمــا انجــام کارهــای 
ســنگین، مصــرف انــواع دخانیــات و مشــروبات الکــی، خســتگی 
ــت  ــد در کیفی ــی توان ــی و... م ــای محیط ــده ه ــی، آالین طوالن
ــل در  ــن عوام ــد.که ای ــذار باش ــر گ ــردان تاثی ــازی م ــپرم س اس

مردانــی کــه ســالم باشــند تاثیــر چندانــی نخواهــد داشــت.
دبیــر اجرایــی پانزدهمیــن کنگــره بیــن المللــی زنــان و 
مامایــی ایــران، دربــاره تاثیــر افزایــش ســن درقــدرت بــاروری، 
ــا  ــاط مســتقیم ب ــش ســن ارتب ــاله افزای ــرد: مس خاطرنشــان ک
ــاروری زنــان دارد.ایــن امــر در مــردان بســیار  کاهــش قــدرت ب
ــاالی 40  ــه ب ــی ک ــت مردان ــد گف ــا بای ــت ام ــگ اس ــم رن ک
ســالگی بــارور مــی شــوند احتمــال تولــد فرزنــد بــا مشــکاتی 

ــت. ــتر اس ــا بیش ــم در آنه ــد اوتیس مانن
اســامیان بــا بیــان اینکــه بــه خانــم هــا توصیــه مــی شــود در 
ســنین کمتــر از 35 ســال اقــدام بــه بــارداری کننــد، عنــوان کرد: 
ــارور مــی  ــاروری، ب ــق روش هــای کمــک ب ــی کــه از طری زنان
شــوند احتمــال ســقط و زایمــان زودرس در آنهــا بیشــتر اســت 
ــد  ــه دارن ــی ک ــکات متابولیک ــا مش ــاال ی ــن ب ــت س ــه عل و ب
ــارداری  احتمــال ایــن وجــود دارد کــه عوارضــی مثــل دیابــت ب
ــا  ــد ام ــاق بیافت ــرای آنهــا اتف ــارداری ب ــاال در ب و فشــار خــون ب
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ایــن مســاله در تمــام ایــن افــراد 

ــد داد. روی خواه
ــا توجــه بــه خطــر تکــرار ســقط گفــت:  ایــن پریناتالوژیســت ب
ــزان بهــا  ــه یــک مســئله چــه می ــن دارد کــه ب ــه ای بســتگی ب
داده شــود و زوج تــا چــه میــزان نســبت بــه ایــن مســئله نگــران 
باشــند، زیــرا گاهــی بــرای یــک زوج حتــی یــک ســقط هــم می 
ــت آن  تشــخیص داده  ــد عل ــده باشــد و بای ــد نگــران کنن توان
شــود ولــی در افــراد جــوان حتــی 2 تــا 3 ســقط هــم نیــاز بــه 

پیگیــری نــدارد.
عاقمنـدان جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر مـی تواننـد بـه 
سـایت www.tugog.ir مراجعـه و یـا بـا شـماره تلفـن 

فرماینـد. حاصـل  تمـاس   ۸۸220050

مطالعــه محققــان ســوئدی نشــان مــی دهــد افــراد دارای 
تحصیــات دانشــگاهی، مشــاغل تخصصــی یــا حقــوق 
بــاال بیــش از افــراد دارای تحصیــات پاییــن تــر، مبتــا 

بــه تومــور مغــزی مــی شــوند.
ــاکن  ــرد س ــون ف ــش از 4.3 میلی ــکی بی ــات پزش گزارش
ــطح  ــراد دارای س ــه اف ــت ک ــاخته اس ــکار س ــوئد آش س
ــه  ــا ب ــتر مبت ــر بیش ــغل بهت ــا ش ــر ی ــات باالت تحصی

ــوند. ــی ش ــزی م ــور مغ توم
ــش داده  ــکار« و همکاران ــال خانول ــه، »آم ــن مطالع در ای
ــه افــرادی کــه در ســال 1۹۹1 در ســوئد  هــای مربــوط ب
ــا اســتفاده  زندگــی مــی کردنــد را جمــع آوری نمــوده و ب
از داده هــای ملــی ســرطان بررســی کردنــد کــه آیــا ایــن 
افــراد بیــن ســال هــای 1۹۹3 تــا 2010 مبتــا بــه تومــور 

مغــزی شــده بودنــد یــا نــه.
ــرد و  ــدود 5۷00 م ــال، در ح ــدت 1۷ س ــن م ــول ای در ط
ــا  ــزی مبت ــور مغ ــوع توم ــک ن ــه ی ــل ب ۷100 زن حداق

ــد. شــده بودن
محققــان دریافتنــد زنانــی کــه حداقــل 3 ســال 
تحصیــات دانشــگاهی را ســپری کــرده بودنــد در 
ــات  ــال تحصی ــط ۹ س ــه فق ــی ک ــا زنان ــه ب مقایس
اجبــاری را تکمیــل کــرده و بــه دانشــگاه نرفتــه بودنــد، 
ــای  ــه توموره ــا ب ــرض ابت ــتر در مع ــد بیش 23 درص

ــتند. ــرار داش ــرطانی ق ــزی س مغ
همچنیــن مردانــی کــه جداقــل ســه ســال بــه دانشــگاه 
ــه  ــا ب ــه اص ــی ک ــا مردان ــه ب ــد در مقایس ــه بودن رفت

دانشــگاه نرفتــه بودنــد 1۹ درصــد بیشــتر مبتــا بــه تومور 
ــد. ــزی شــده بودن مغ

ــن  ــرده ای ــس پ ــق در پ ــل دقی ــان، دالی ــه محقق ــه گفت ب
رابطــه هنــوز مشــخص نیســت. امــا بــه گفتــه خانولــکار، 
»یــک توضیــح احتمالــی مــی توانــد ایــن موضــوع باشــد 
ــم  ــتری از عائ ــی بیش ــرده آگاه ــراد تحصیلک کــه اف
بیمــاری دارنــد و زودتــر بــه دنبــال درمــان پزشــکی مــی 

ــد.« رون
طبــق یافتــه هــای ایــن تحقیــق، مردانــی کــه در پســت 
هــای مدیریتــی و تخصصــی کار مــی کردنــد در مقایســه 
بــا مــردان دارای مشــاغل یــدی، 20 درصــد بیشــتر مبتا 

بــه تومــور مغــزی شــده بودنــد.
همچنیــن ســطح بــاالی درآمــد بــا افزایــش 14 درصــدی 

ریســک ابتــا بــه تومــور مغــزی در مــردان مرتبــط بــود.

محققان ادعا می کنند؛

ابتال به تومور مغزی در افراد تحصیلکرده 
شایع تر است

 
ــت  ــنبه در نشس ــیاری روز چهارش ــر س ــی اکب ــر عل دکت
مشــترک وزارت بهداشــت بــا مســئوالن ســازمان جهانــی 
بهداشــت اظهــار داشــت: مــا توانســتیم مــوج اول ایــدز از 

طریــق معتــادان تزریقــی را بــه خوبــی کنتــرل کنیــم.
وی بــا اعــام اینکــه اولیــن مــورد ابتــا بــه ایدز در ســال 
ــق  ــه از طری ــود ک ــی ب ــر خانم ــه دخت ــوط ب 13۶5 و مرب
ــت:  ــد، گف ــا ش ــروس مبت ــن وی ــه ای ــت ب ــور هش فاکت
مــوج اول ایــدز در کشــورمان مربــوط بــه معتــادان تزریقی 

ــود. ب
ــای  ــک ه ــش کلینی ــال پی ــران 20 س ــزود: ای ــیاری اف س
ــادان  ــق معت ــدز از طری ــرل ای ــدف کنت ــا ه ــی را ب مثلث

ــه طــوری کــه توانســتیم در  ــدازی کــرد، ب تزریقــی راه ان
ایــن مناطــق بــرای معتــادان تزریقــی متــادون و ســرنگ 
ــه  ــه جامع ــاری ب ــن بیم ــیوع ای ــم از ش ــا بتوانی ــم ت بدهی

ــم. ــگیری کنی پیش
معــاون وزیــر بهداشــت همچنیــن بــه برنامه هــای کنترل 
ایــدز در زنــدان هــا اشــاره کــرد و گفــت: در آن ســال هــا 
ــه  ــن رو، برنام ــود از همی ــدان هــا ب ــی در زن مشــکل اصل
ــی  ــا اجرای ــدان ه ــطح زن ــی را در س ــای مثلث کلینیک ه

ــم. ــرل کنی ــدز را کنت ــم و توانســتیم مــوج اول ای کردی
وی بــا اعــام اینکــه مــوج دوم ایــدز در کشــور از طریــق 
انتقــال از تمــاس جنســی بــه وقــوع پیوســته اســت، گفت: 
ــاس  ــدز از تم ــال ای ــزان انتق ــته می ــای گذش ــال ه در س

جنســی از 15 بــه 30 درصــد رســیده اســت.
ســیاری تاکیــد کــرد: در مــوج دوم ایــدز بیشــترین مســئله 
رفتارهــای مربــوط بــه خــود مــردم اســت زیــرا بــا توجــه 
بــه اینکه مشــکل فرهنگــی بــرای انتقــال برخــی مطالب 
و موضوعــات وجــود دارد و نمــی توانیــم همــه مســائل را 
بــا مــردم در میــان بگذاریــم، الزم اســت رفتارهــای مــردم 

در ایــن خصــوص اصــاح شــود.

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد:

افزایش دو برابری ایدز 
جنسی در کشور
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ماریــا صادقــی اظهارداشــت: در حالــی کــه کشــور از کاهش نرخ 
ــاردار  ــان ب ــه زن ــژه ب ــزوم توجــه وی ــرد و ل ــج مــی ب ــاروری رن ب
ــه  ــفانه ارائ ــی متاس ــی اســت، ول ــک ضــرورت مل ــوزادان ی و ن
ــت  ــز بهداش ــه از مراک ــراد جامع ــروه از اف ــن گ ــه ای ــات ب خدم
ســابق کــه حــاال بــه بهانــه طــرح تحــول بهداشــت تغییــر نــام 

ــد، حــذف شــده اســت. داده ان
وی افــزود: از طرفــی ردیــف اســتخدامی مامــا هــم در 
معاونــت بهداشــت دانشــگاه هــا بلــوک شــده اســت، یعنــی 
ــته  ــتی بازنشس ــای بهداش ــا در واحده ــم مام ــک خان ــر ی اگ
ــن  ــکان جایگزی ــود و ام ــی ش ــوک م ــف وی بل ــود ردی ش

ــت. ــد داش ــود نخواه وج
صادقــی تاکیــد کــرد: حــذف واحــد مــادران و بهداشــت مــادر و 
کــودک، منجــر بــه ســرگردانی زنــان بــرای دریافــت خدمــات 

بهداشــتی در مراکــز دولتــی خواهــد شــد.
وی ادامـه داد: جامعـه مامایی کشـور ضمن اعام بـه خطر افتاد 
سـامت مادران و کـودکان، از سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 

تقاضـا دارد این مشـکل را مورد رسـیدگی قـرار دهد.
ــتار  ــن خواس ــران همچنی ــی ای ــی مامای ــن علم ــر انجم دبی
رســیدگی مرکــز پژوهــش هــای محلــس ایــن موضــوع شــد 
و گفــت: تقاضــا داریــم بــه وضعیــت پیــش آمــده قبــل از اینکــه 

ــد. ــه آســیب منجــر شــود، رســیدگی کن ب
صادقــی بــا طــرح ایــن ســئوال از وزارت بهداشــت کــه چنیــن 
ــت،  ــده اس ــاذ ش ــرد اتخ ــدام  رویک ــای ک ــر مبن ــی ب تصمیمات
ــی  ــورد ب ــاروری م ــامت ب ــان و س ــامت زن ــرا س ــزود: چ اف

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــت بهداش ــی معاون توجه
وی ادامــه داد: در همــه کشــورهای جهــان هنــگام مواجه شــدن 
بــا بحــران ســالمندی، یکــی از مهمتریــن برنامــه هــا تقویــت 
سیســتم مامایــی و بهبــود خدمــات مــادر و نــوزاد اســت. ولــی 
متاســفانه بــه دلیــل گسســت بیــن برنامــه هــای طــرح تحــول 
بهداشــت بــا سیاســت هــای کان کشــور، شــاهد عــدم تطابق 

ــای  ــا سیاســت ه ــای بهداشــتی کشــور ب ــبکه ه ــرات ش تغیی
جمعیتــی هســتیم. ضمــن آنکــه مــادر و نــوزاد در مراکــز جامــع 

ســامت بــدون متولــی مانــده انــد.
ــتی  ــای بهداش ــبکه ه ــب ش ــزود: تخری ــان اف ــی در پای صادق
ــادر و  ــات م ــه خدم ــوه ارائ ــه نح ــرر را ب ــترین ض ــور بیش کش

ــت. ــرده اس ــاروری وارد ک ــامت ب ــودک و س ک

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

حذف خدمات مادر و کودک از مراکز جامع سالمت

ــواد  ــری م ــدازه گی ــه ان ــا اشــاره ب ــی زاده ب ــزاد ول ــدس به مهن
شــیمیایی موجــود در تنباکوهــا اظهــار داشــت: وزارت بهداشــت 
ــت  ــه دس ــتندی ب ــات مس ــد و اطاع ــش وارد ش ــن بخ در ای
آورد کــه نشــان مــی داد ایــن ترکیبــات شــیمیایی کــه اغلــب 
ترکیبــات ســرطان زا هســتند در مــواد معطر قلیــان وجــود دارد.
ــات  ــرل دخانی ــع کنت ــون جام ــب قان ــه تصوی ــاره ب ــا اش وی ب
ــرل  ــیون کنت ــون کنوانس ــئله، قان ــن مس ــل از ای ــت: قب گف
دخانیــات را داشــتیم کــه آن نیــز مصــوب مجلــس بــود. مــاده 
ــه منظــور حفاظــت از ســامت عمومــی  ۸ ایــن کنوانســیون ب
افــراد در  مواجــه بــا دود دخانیــات کشــورها را ملزم کــرد قوانینی 
وضــع کنند تــا افــراد در مقابــل مصــرف دخانیــات قــرار نگیرند.

ولــی زاده افــزود: بــا اســتفاده از مفــاد کنوانســیون، قانــون مبارزه 
ــب  ــود را تصوی ــع ب ــودش جام ــان خ ــه در زم ــات ک ــا دخانی ب
ــا آدمــده  ــون صراحت کردیــم و در تبصــره یــک مــاده  ایــن قان
ــایل  ــی و وس ــن عموم ــات در اماک ــتعمال دخانی ــه اس اســت ک
نقلیــه عمومــی ممنــوع اســت. ایــن اماکــن عمومــی را نیــز در 
آئیــن نامــه اجرایــی قانــون تعریــف کــرده ایــم. تمــام اماکــن 
عمومــی کــه شــامل قهــوه خانــه هــا نیــز مــی شــوند در ایــن 

ذیــل ایــن قانــون تعریــف شــده انــد.
کارشــناس مســئول دبیــر خانــه ســتاد کشــوری کنتــرل 
دخانیــات وزارت بهداشــت، تنهــا مــکان هــای مســقف را جــزو 
ایــن بخــش ندانســت و عنــوان داشــت: حتــی به کســی کــه در 

پــارک دارد دخانیــات مصــرف مــی کنــد، مــی تــوان اعتــراض 
ــان  ــا قلی ــیگار ی ــار دود آن س ــدم از کن ــی فرزن ــرا وقت ــد زی کن

ــد. ــد، آن را استنشــاق مــی کن ــور مــی کن عب
وی دربـاره فعالیـت قهـوه خانـه هـا نیـز بیان داشـت: یکسـری 
از قهـوه خانـه هـا قبـل از تصویـب قانـون مجـوز فعالیت شـان 
را گرفتـه بودنـد. یـک زمانـی بـه اینهـا دادیم تـا بتواننـد تبدیل 
وضعیـت دهنـد و فشـارهایی نیز وجود داشـت که خودشـان را از 
ذیـل تعریف اماکـن عمومی خارج کننـد اما دیوان عدالـت اداری 

مـا با همـکاری نکـرد و چنیـن اتفاقـی نیافتاد.
ــه انداگیــزی مــواد شــیمیایی موجــود در  ــا اشــاره ب ــی زاده ب ول
تنباکوهــا اظهــار داشــت: وزارت بهداشــت در ایــن بخــش وارد 
ــی  ــه نشــان م ــه دســت آورد ک ــات مســتندی ب ــد و اطاع ش
داد ایــن ترکیبــات شــیمیایی کــه اغلــب ترکیبــات ســرطان زا 

ــان وجــود دارد. ــواد معطــر قلی هســتند در م
ــم،  ــر اســاس اســنادی کــه جمــع آوری کــرده ای ــزود: ب وی اف
از وزارت صنعــت و معــدن درخواســت کــرده ایــم مــواد معطــر 
از تنباکوهــای قلیــان جــدا شــوند و البتــه در دیگــر مــواد خانــی 
ــختی دود  ــرا س ــود زی ــتفاده نش ــز از آن اس ــیگار نی ــد س مانن
ــون را از  ــی توت ــد منف ــد و بع ــی گیرن ــواد معطــر م ــون را م توت

ــرد. بیــن مــی ب

کارشناس کنترل دخانیات خبر داد؛

وجود ترکیبات سرطان 
زا در مواد معطر قلیان 
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دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات:

عبور سرطان از مرز »هشدار« 
در ۱۵ سال آینده

دکتر محمدرضا مسـجدی در جلسـه کارشناسـان مراقبت در برابر آسـیب هـای اجتماعی، افـزود: در بحث 
دخانیـات ما طرح پاد )طرح پیشـگیری از اسـتعمال دخانیـات( را برای مـدارس طراحی کردیم که بوسـیله 
آن کـودکان و نوجوانـان، مربیـان، اولیـای بچه ها در یک روند آموزشـی فراخور سـن و سالشـان چگونگی 

پیشـگیری و برخـورد با شـرایط پرخطر به خصـوص دخانیات را مـی آموزند.
وی ادامــه داد: ایــن طــرح اگــر در مــدارس اجــرا شــود، محلــه هــای اطــراف مــدارس را نیــز عــاری از 
دخانیــات مــی شــوند. برخــورد بــا دخانیــات در کیوســک هــا، مغــازه هــا، محلــه و حتــی پــارک نزدیــک 

مــدارس نیــز اجــرا مــی شــود.
مســجدی عنــوان کــرد: از خیلــی ســال پیــش در زمــان وزارت آقــای حمیــد رضــا حاجــی بابایی مــا طرح 
پــاد را بــه آمــوزش و پــرورش ارائــه کردیــم تــا در رابطــه بــا نــوع فعالیــت و همــکاری هــا بــه یــک جمع 

بنــدی برســیم. ولــی متاســفانه تا همیــن امــروز همچنــان در انتظــار یک ســرانجام هســتیم.
ایــن فــوق تخصــص ریــه گفــت: در حــال حاضــر مرکــز فرآمــوز جمعیــت مبــارزه بــا اســتعمال دخانیــات 
چنــد ســالی اســت کــه در بســیاری مناطــق فعالیــت مــی کنــد. چندیــن بــار هــم کارشناســان ســازمان 
بهداشــت جهانــی از ایــن مرکــز بازدیــد کردنــد و آن را بــه عنــوان الگویــی ویــژه در دنیــا معرفــی کردنــد. 

بــه هــر حــال امیدواریــم ایــن جلســه فصــل جدیــد همــکاری بیــن مــا و آمــوزش و پــرورش باشــد.

عبور معضل سرطان در 15 سال آینده از مرحله هشدار
مســجدی متذکــر شــد: هــر جــا کــه بحــث دربــاره محــور ســامت اســت، نقــش آمــوزش و پــرورش 
پررنــگ تــر مــی شــود. تمرکــز بــر روی دخانیــات و بــه خصــوص قلیــان مــی بایســت ابتــدا از گــروه 
کــودکان و نوجوانــان آغــاز شــود. بــا ایــن رونــدی کــه جوانــان مــا در بحــث اســتعمال مــواد دخانــی بــه 
خصــوص قلیــان در پیــش گرفتــه انــد، متاســفانه معضــل ســرطان در 15 ســال آینــده در کشــور از مــرز 

هشــدار هــم مــی گــذرد.
دبیــرکل جمعیــت مبــارزه بــا اســتعمال دخانیــات ضمــن اشــاره بــه لــزوم آمــوزش پیشــگیری از ســنین 
ــا  ــات در رابطــه ب ــر از دخانی ــه غی ــت: ب ــه گف ــه روز، در ادام ــدرن و ب ــای م ــه ه ــیله برنام ــی بوس کودک
بیمــاری هــای غیــر واگیــر نیــز مــا بــا مشــکات مشــابهی رو بــه رو هســتیم. در مــورد تغذیــه و رژیــم 
غذایــی ســالم نیــز بایــد از آمــوزش و پــرورش آغــاز کــرد، زیــرا کــودکان بایــد از همــان ســنین کودکــی 

بــا غــذای ســالم آشــنا شــوند.
مســجدی در ادامــه متذکــر شــد: آیــا واقعــا شــهر تهــران مــی خواهــد کــه یــک شــهر بــدون دخانیــات 
باشــد یــا خیــر؟ در ایــن راه تمامــی دســتگاه هــای کشــور مســئولند، صــدا و ســیما، وزارت ارشــاد، آموزش 

و پــرورش و غیــره بایــد بــا همدلــی و مشــارکت در ایــن راه قــدم بردارنــد.
وی در پایــان گفــت: در بحــث مالیــات بــا تــاش هــای فــراوان، باالخــره بعــد از 10 ســال تصویــب شــد. 
ولــی تصویــب مالیــات بــه تنهایــی قــرار نیســت تمامــی مشــکات را حــل کنــد مــا در حــال حاضــر 
ــه  ــی ب ــم، پــس زمان ــره را داری ــون و صــدا و ســیما و غی بحــث عرضــه آزاد، نمایــش ســیگار در تلویزی

هدفمــان مــی رســیم کــه در کارهــا مســئولیت پذیــر باشــیم.

مطالعات نشان می دهد؛

سبک زندگی مدرن علت 
شیوع اپیدمی چاقی

ماریـا گلیمـور، عضـو تیـم تحقیـق از دانشـگاه کالیفرنیـا، در ایـن باره مـی گوید: 
»افـراد دارای فاکتـور ژنتیک در زمینه چاقی بیشـتر از همـه در معرض تاثیرپذیری 
از پیشـرفت هـای مـدرن امـروزی در راسـتای افزایش چاقی هسـتند. دسترسـی 
گسـترده به مـواد خوراکـی پرکالـری و ارزان، و تماشـای طوالنی مـدت تلویزیون 

همگـی از عوامـل تاثیرگذار امـروزی بـر بروز چاقی هسـتند.«
در ایــن مطالعــه، محقــان بــر داده هــای حــدود ۸۸00 شــرکت کننــده بزرگســال 
ــده  ــا آم ــا 1۹5۸ بدنی ــای 1۹00 ت ــال ه ــن س ــه بی ــکا ک در ســطح کشــور آمری

بودنــد تکیــه کردنــد.
تیــم تحقیــق، نمــره مربــوط بــه ریســک ژنتیکــی چاقــی هــر فــرد را براســاس 
2۹ متغیــر ژنتیکــی مرتبــط بــا چاقــی بــرآورد کردنــد. ســپس آنهــا نمره ریســک 

مربــوط بــه شــاخص تــوده بدنــی هــر فــرد را مقایســه کردنــد.
محققــان دریافتنــد وجــود ژن هــای مرتبــط بــا چاقــی بــه مــرور زمــان در ایــن 
افــراد افزایــش نیافتــه بــود. اگرچــه تاثیــر ایــن ژن هــا بــر شــاخص تــوده بدنــی 
هــر فــرد در دهــه هــای بعــد افزایــش یافــت، چراکــه ســبک زندگــی مــدرن بــه 

شــیوه ای تغییــر یافتــه بــود کــه موجــب افزایــش چاقــی شــده بــود.

بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو؛

ورود تجهیزات دندانپزشکی 
چینی ممنوع است

دکتــر محمــد مهــدی گابگیــران گفــت: بــه جهــت حمایــت از شــرکت هــای 
تولیــد کننــده یونیــت و صندلــی دندانپزشــکی و اتــوکاو) اســتریل کننــده هــای 
رومیــزی(، و در راســتای فرمایشــات رهبــری از ســال ۹1 تاکنــون در خصــوص 
ــی، از  ــدگان داخل ــت از تولیدکنن ــی و حمای ــی و اقتصــاد مقاومت ــد مل ســال تولی
ورود هرگونــه یونیــت و صندلــی دندانپزشــکی و اتــوکاو ســاخت کشــور چیــن 

جلوگیــری بــه عمــل آورده اســت.
وی افــزود: چنانچــه ایــن کاالهــا در بــازار عرضــه شــود غیــر قانونــی و بــه منزله 
قاچــاق اســت و در صــورت بازرســی و کشــف ایــن کاالهــا، با شــرکت هــای وارد 

کننــده برخــورد و بــه مراجــع قضائــی معرفــی مــی شــوند.
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نتایج مطالعات ۴۰ ساله نشان می دهد؛

کاهش کم خونی ایرانی ها/
افزایش قد مردان ایرانی

دکتــر رضــا ملــک زاده، بــه مطالعــات بــزرگ صــورت گرفتــه اخیــر در مجــات معتبــر 
ــت ســامت و شــاخص هــای مهــم ســامت  ــا مقایســه وضعی ــای آنه ــه مبن ــا ک دنی
در ســطح جهــان بــوده اســت اشــاره کــرد و افــزود: بــر اســاس ایــن مطالعــات، ایــران 
ــا شــاخص هــا و وضعیــت ســامت در  پیشــرفت هــای بســیار محسوســی در رابطــه ب

دنیــا داشــته اســت.
وی، یکــی از پیشــرفت هــا و شــاخص هــای مهــم اجتماعــی را افزایــش امید بــه زندگی 
ــه ۸0  ــی ب ــان ایران ــد در زن ــدو تول ــه زندگــی در ب ــد ب ــان کــرد و گفــت: امی ــران بی در ای

ســال و در مــردان بــه ۷۶.5 ســال رســیده اســت.
ملــک زاده بــه بررســی و مطالعــه میــزان کــم خونــی در کشــورهای مختلــف در فاصلــه 
10 تــا 14 ســال اشــاره کــرد و افــزود: ایــران در کاهــش میــزان کــم خونــی در کشــور 
پیشــرفت قابــل توجهــی داشــته اســت، در حــال حاضــر میــزان کــم خونــی در ایــران 
در مقایســه بــا ســال هــای قبــل از انقــاب اســامی کاهــش یافتــه اســت و بیشــترین 

میــزان بهبــود کــم خونــی در میــان کشــورهای جهــان و منطقــه داشــته ایــم.
ــه و  ــت تغذی ــود وضعی ــر بهب ــن مســئله نشــان مــی دهــد کــه عــاوه ب ــزود: ای وی اف
ــود  ــه ســال هــای گذشــته، شــاخص هــای ســامت بهب اقتصــاد در کشــور نســبت ب

ــت. ــته اس ــمگیری داش چش
ــرفت  ــران پیش ــور ای ــه در کش ــامت ک ــر س ــای دیگ ــاخص ه ــی از ش ــک زاده یک مل
خوبــی داشــته اســت را قد افــراد بیــان کــرد و افــزود: براســاس مطالعــات صــورت گرفته 
در میــان 40 میلیــون نفــر در فاصلــه 40 ســال، مشــخص شــد کــه متوســط افزایــش قد 
ایرانــی هــا بیشــتر از تمــام کشــورهای دنیــا بــوده و افزایــش قــد مــردان ایرانــی نســبت 

بــه مــردان ســایر کشــورها بیشــتر بــوده اســت.
ــد  ــه زندگــی و افزایــش ق ــد ب ــی، افزایــش امی ــزان کــم خون ــود می ــه وی، بهب ــه گفت ب
ــن اســت کــه کشــورمان در  ــده ای ــه ســایر کشــورها نشــان دهن ــی هــا نســبت ب ایران

ــت. ــته اس ــمگیری داش ــرفت چش ــامت پیش ــای س معیاره

دکتــر ثمیــن صدیقــی در نشســت خبــری 
نماینــدگان ســازمان جهانــی بهداشــت که 
ــا  در ســتاد وزارت بهداشــت برگــزار شــد، ب
ــول  ــرح تح ــتاوردهای ط ــه دس ــاره ب اش
ــدن  ــه ش ــت: بیم ــار داش ــامت، اظه س
10 میلیــون نفــر از مردمــی کــه عمدتــا در 
حاشــیه شــهرها زندگــی مــی کردنــد باعث 
افزایــش دسترســی آنهــا بــه خدمــات حوزه 
ســامت شــده که اقدامی بســیار ارزشــمند 

ــوده اســت. ب
ــا  ــردم ب ــب م ــت از جی ــش پرداخ وی کاه

اجــرای طــرح تحــول ســامت را امــری بســیار 
ــی  ــت: وقت ــد و گف ــز خوان ــت آمی ــم و موفقی مه
ــامت  ــات س ــه خدم ــدان ب ــژه نیازمن ــراد بوی اف
نیــاز پیــدا مــی کننــد دیگــر  بــه دلیــل پرداخــت 
هزینــه هــای درمانــی فقیــر نمــی شــوند 
بنابرایــن طــرح تحــول ســامت بســیار مثبــت و 

ــت. ــرده اس ــل ک ــد عم کارآم

از  مــردم  رضایتمنــدی  افزایــش 
ســامت خدمــات 

ــرای  ــی اج ــت جهان ــازمان بهداش ــده س نماین
طــرح تحــول ســامت را موجــب بهبــود کیفیت 
ــزود:  ــت و اف ــا دانس ــتان ه ــات در بیمارس خدم
ارتقــای کیفیــت خدمــات بیمارســتانی بــه منظور 
ارتقــای ســامت عمومــی در ایــران، موضوعــی 

مهــم اســت.
صدیقــی اظهــار داشــت: در مجمــوع طــرح 
تحــول ســامت در افزایــش رضایتمنــدی مــردم 
ــوده  ــر ب ــیار موث ــوزه ســامت بس ــات ح از خدم
ــه  ــت عاق ــی بهداش ــازمان جهان ــا س ــت ام اس
منــد اســت تــا  پایــداری طــرح تحــول ســامت 
بــه منظــور حصــول پوشــش همگانــی ســامت 
و تقویــت شــبکه بهداشــتی مراقبــت هــای اولیه 
کشــور ایــران بــا اجــرای  طــرح تحــول ســامت 

ــد. رخ ده

همــواره در کنــار وزارت بهداشــت 
ایــران هســتیم

وی افــزود: مــا همــواره در کنــار وزارت بهداشــت 
ایــران هســتیم تــا ادغــام طــرح تحــول ســامت 

در ســطح یــک بخوبــی انجــام شــود.
ــامت  ــول س ــرح تح ــرد: ط ــد ک ــی تاکی صدیق
برنامــه بلنــد پروازانــه اســت کــه بــه منابــع مالی 
پایــدار نیــاز دارد و دولــت ایــران نیز بســیار متعهد 
ــاز  ــورد نی ــع م ــون توانســته مناب ــا کن اســت و ت

ــد. ــن طــرح را تامیــن کن ای
وی یــادآور شــد: قیمــت نفــت در دو ســال 
ــه و  ــش یافت ــد کاه ــل ۸0 درص ــته حداق گذش
موجــب کاهــش درآمــد کشــورهای مختلــف از 
جملــه ایــران شــده اســت بنابرایــن دولــت بــرای 
پایــداری طــرح تحــول ســامت، بایــد روشــهای 
ــدار مــورد  ــع پای ــن مناب ــرای تامی ــی ب ــن مال نوی

ــد . ــن کن ــاز طــرح تحــول ســامت را تامی نی
صدیقــی، مالیــات بــر دخانیــات و کاالهــای 
آســیب رســان ســامت کــه مــی توانــد شــرایط 
ــب  ــی موج ــد و از طرف ــته باش ــرد داش ــرد - ب ب
کاهــش مصــرف مــردم و از ســوی دیگــر 
موجــب تامیــن منابــع مــورد نیــاز و تقویــت نظام 
ــن  ــه  شــیوه هــای نوی ســامت شــود را از جمل
مالــی بــرای تامیــن منابــع پایــدار طــرح تحــول 

ــرد. ــوان ک ــامت عن س

بهــداشـــت

 رســول دینارونــد روز چهارشــنبه در نشســت مشــترک معــاون مدیــرکل ســازمان جهانــی 
ــودش را در  ــای خ ــران برنامه ه ــت: ای ــار داش ــت اظه ــران وزارت بهداش ــا مدی ــت ب بهداش

ــد. ــال می کن ــدی دنب ــور ج ــه ط ــامت محور ب ــای س ــب کااله ــاق و تقل ــه قاچ زمین
وی بــا اعــام اینکــه بایــد بــا قاچــاق کاالهــای ســامت محور برخــورد شــود، تصریــح 
ــود  ــرا می ش ــی اج ــی و بین الملل ــطح مل ــران در س ــای ای ــه برنامه ه ــن زمین ــرد: در ای ک
و منتظــر ســازمان های بین المللــی نمی مانیــم، ولــی فکــر می کنیــم نیــاز اســت 
ســازمان های بین المللــی از برنامه هــای ایــران در مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای 

ــد. ــت کن ــامت محور حمای س

رئیس کمیته قاچاق دارو در سازمان جهانی بهداشت خبر داد؛

برنامه  ایران برای مبارزه با قاچاق 

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران:

طرح تحول سالمت 
یک برنامه بلند پروازانه است

http://mehrnews.com


تغذیه سالم از اهمیت بسزایی در سالمت جامعه و افراد 
برخوردار است. زیرا، تغذیه فرآورده ها و محصوالت 
تواند موجب  اینکه می  بر  غذایی سالم و مغذی، عالوه 
سالمت افراد شود، از ابتال به بیماری ها نیز جلوگیری می 
کند. از همین رو، وقتی اهمیت تغذیه سالم را مورد توجه 
سالمت  ارتقای  به  توانست  خواهیم  قطعا  دهیم،  قرار 

کنیم.  کمک  جامعه 

سـالم تغـذیه 
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ســالم تغذیــه 

ــد محققــان دانشــگاه هــای اســتنفورد  مطالعــه جدی
ــای  ــوردن غذاه ــن خ ــاط بی ــز ارتب ــان هاپکین و ج
کنسروشــده و افزایــش قرارگیــری در معــرض مــاده 
شــیمیایی مرتبــط بــا دیابــت، بیمــاری قلبی-عروقــی 
ــد. ــی کن ــد م ــامت را تایی ــکات س ــایر مش و س
ــده ۶  ــرکت کنن ــه، ۷۶۶۹ ش ــن مطالع ــان ای محقق
ــم  ــه رژی ــوط ب ــات مرب ــا اطاع ــاال را ب ــه ب ــال ب س
غذایــی 24 ســاعته و غلظــت BPA موجــود 
در ادرارشــان را از ســال 2003 تــا 200۸ مــورد 
بررســی قــرار داده و دریافتنــد ارتبــاط بیــن مصــرف 
بیشــتر غذاهــای کنسروشــده، غلظــت BPA باالتــر 

ــود دارد. وج
بــه گفتــه جنیفــر هارتــل، سرپرســت تیــم تحقیــق، 
ــک  ــا ی ــو ی ــرو هل ــی کنس ــه قوط ــوردن س ــا خ »ب
قوطــی ســوپ قــارچ در معــرض بیشــتر BPA قــرار 

ــم.« مــی گیری

ــه مشــخص شــد مصــرف یــک  ــن مطالع طبــق ای
ــا افزایــش 24  قوطــی مــاده خوراکــی کنسروشــده ب
ــت؛ و  ــط اس ــت BPA در ادرار مرتب ــدی غلظ درص
مصــرف دو قوطــی یــا بیشــتر غــذای کنسروشــده بــا 
ــط  ــتر BPA در ادرار مرتب ــت بیش ــد غلظ 54 درص
اســت. BPA روکــش داخــل قوطــی هــای غــذای 

ــت. ــده و درب آنهاس کنسروش
همچنیــن در ایــن مطالعــه مشــخص شــد غذاهــای 
 BPA متفــاوت دارای مقادیــر مختلــف غلظــت
هســتند، و انــواع خاصــی از موادخوراکی کنسروشــده 
ــط هســتند. ــر BPA در ادرار مرتب ــا غلظــت باالت ب

بدتریــن متهمــان در ایــن زمینــه بــه ترتیــب نزولــی 
عبارتنــد از: ســوپ کنسروشــده، پاســتا کنسروشــده، 

ســبزیجات و میــوه کنسروشــده.
ایالـت کالیفرنیـا مـاده شـیمیایی BPA را جـزء مواد 
سـمی مضـر در تولیدمثل زنان فهرسـت کرده اسـت.

تحقیقات علمی نشان می دهد؛

مصرف کنسرو غذاها منجر به مشکالت قلبی و دیابت می شود

مدیــر کل آزمایشــگاه های مرجع ســازمان غــذا و دارو، اســتفاده 
از مکمل  در ســطوح مختلــف ورزش هــای همگانــی، قهرمانی، 
حرفــه ای و حتــی بــرای ورزشــکاران المپیکــی را مشــروط بــه 

مشــورت بــا پزشــک، مجــاز دانســت.
ــش از  ــس بی ــر ک ــه ه ــان اینک ــا بی ــتگار ب ــین رس ــر حس دکت
ــچ  ــه هی ــد ب ــرده باش ــرف ک ــذی مص ــواد مغ ــش م ــاز بدن نی
عنــوان نبایــد از مکمــل هــا اســتفاده کنــد  اظهــار داشــت:  در 
رابطــه بــا مصــرف مکمــل تعییــن مقــدار مــورد نیــاز بــدن بــه 
ــراد  ــی نیســت و تنهــا اف مــواد مغــذی توســط خــود فــرد عمل
متخصــص مــی تواننــد تعییــن کننــد کــه هــر فــردی بــه چــه 

ــاز دارد. ــذی نی ــاده مغ ــداری از م مق
وی ادامـه داد: مـدت زمـان مصـرف مکمـل نیـز محدود اسـت 
بـه ایـن معنا کـه صرفا تـا زمانـی معین کـه کمبود بـدن جبران 
شـود قابل اسـتفاده اسـت نـه  به صـورت مـادام العمـر و این در 
حالیسـت که متاسـفانه بسـیاری از افـراد در دوره هـای طوالنی  

آنهـم بـه صـورت خودسـرانه از مکمل ها اسـتفاه مـی کنند.
رسـتگار بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی مکمـل هـا شـامل مـواد 
غیرطبیعـی هسـتند کـه اگـر مـورد نیـاز بـدن نباشـد ضررهای 
زیـادی بـه آن وارد مـی کنـد دربـاره مکمـل هـای ورزشـی  
تصریـح کـرد: در بین تعداد بیشـمارمکملهای غذایی کـه در بازار 
ایـران وجـود دارد تنهـا اسـتفاده از  تعـداد محـدودی از آنها برای 
ورزشـکاران حرفـه ای بی خطـر و مجاز عنوان شـده اسـت این 
مکمل ها که شـامل انـواع قـرص، ژل، محلول، پـودر و ویتامین 
و پروتئیـن می باشـد حتمـا باید به تائید سـازمان غـذا و دارو و به 

تبع آن فدراسـیون پزشـکی ورزشـی  رسـیده باشـد.
وی، اســتفاده از مکمــل  در ســطوح مختلف ورزشــهای همگانی، 
ــی را  ــکاران المپیک ــرای ورزش ــی ب ــه ای و حت ــی، حرف قهرمان
مشــروط بــه مشــورت بــا پزشــک و کارشناســان معتبــر تغذیــه، 
ــای  ــی از مکمل ه ــه برخ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاز دانســت و ب مج
دارای مجــوز نیــز ممکــن اســت بــرای ورزشــکاران حرفــه ای 

غیرمجــاز باشــد، خاطر نشــان کــرد: مصــرف خودســرانه مکمل 
ــکارن  ــر ســامت ورزش ــه ب ــی ک ــیب های ــر آس ــاوه ب ــا ع ه
ــز  ــی نی ــت های ــد محرومی ــی توان ــی آورد م ــه ای وارد م حرف
بــرای آنهــا در بــر داشــته باشــد کــه ایــن موضــوع قطعــا نمــی 

ــد زیبنــده ورزش اخــاق مــدار کشــور مــا باشــد. توان

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

شرط استفاده از مکمل ها برای ورزشکاران المپیکی
 

ــای  ــری ه ــش کال ــد کاه ــی ده ــان م ــر نش ــه اخی  مطالع
مصرفــی مــی توانــد طــول عمــر را افزایــش دهــد.

محققــان آکادمــی علــوم چیــن عنــوان می کننــد خــوردن بیش 
از حــد زیــاد پیامدهــای نظیــر چاقــی، دیابــت و بیمــاری قلبــی 
ــاه شــدن  ــه کوت ــد منجــر ب ــرای ســامت دارد کــه مــی توان ب

عمــر شــود.
ــردن  ــدود ک ــه مح ــد ک ــان داده ان ــم نش ــر ه ــات دیگ مطالع
مصــرف کالــری بــه کمتــر از حــد نرمــال ممکــن اســت منجــر 

ــی شــدن عمــر شــود. ــه طوالن ب
ــای  ــوش ه ــق، م ــم تحقی ــی، تی ــه حیوان ــن مطالع در ای
را بــه مــدت یکســال در قالــب چهــار گــروه رژیــم 

کــم چــرب  کــم چــرب؛  کردنــد:  تقســیم  غذایــی 
بــا  پرچــرب  و  پرچــرب؛  کالــری؛  محدودیــت  بــا 

کالــری. محدودیــت 
ســپس محققــان از شــیوه آنالیــز رزونانــس مغناطیســی هســته 
ای بــرای بررســی تاثیــرات متابولیــک بــر نمونــه هــای خــون 

ــد. و ادرار اســتفاده کردن
محققــان دریافتنــد محدودیــت کالــری بیــش از میــزان 
ــر پیامدهــای متابولیــک  ــی ب ــم غذای ــی در رژی مصــرف چرب
تاثیــر دارد. مــوش هــای گــروه رژیــم غذایــی دارای کالــری 
ــه، متابولیســم  ــش یافت ــار اکسایشــی افزای ــر دارای فش باالت
لیپیــد مختــل شــده، متابولیــت هــای متوقــف شــده 

ــه  ــه روده در مقایس ــای تغییریافت ــوم ه ــز و میکروبی گلیکولی
بــا مــوش هــای دارای رژیــم غذایــی بــا محدودیــت کالــری 

ــد. بودن
ــه  ــا تغذی ــراه ب ــری هم ــت کال ــان، محدودی ــه محقق ــه گفت ب
ــروع  ــرده و ش ــک ک ــر کم ــول عم ــش ط ــه افزای ــب ب مناس
اختــاالت مرتبــط بــا افزایــش ســن را کــه بــا کاهــش گونــه 
هــای اکســیژن واکنشــی در بــدن همــراه اســت، بــه تاخیــر می 

ــدازد. ان
طبــق نتایــج ایــن تحقیــق، محدودیــت کالــری موجــب تغییــر 
در ســطح هورمــون هــا و متابولیــت هــای چربــی می شــود و در 

نتیجــه متابولیســم انــرژی تغییــر مــی کند.

مطالعات نشان می دهد؛

افزایش طول عمر با مصرف غذاهای کم کالری
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ســالم تغذیــه 

مطالعات نشان می دهد؛

مصرف گردو موجب بهبود 
سالمت روده ها می شود

 
بــه گفتــه محققــان، مصــرف گــردو بــا 
ــع از  ــری هــای روده، مان ــر در باکت تغیی

بــروز ســرطان روده مــی شــود.
ــت  ــان دانشــگاه کنتیک ــی از محقق تیم
آمریــکا دریافتــه انــد مــوش هــای 
ــری  ــد از کل کال ــا 10.5 درص ــه ۷ ت ک
ــود،  ــردو ب ــامل گ ــان ش ــی ش مصرف
کمتــر مبتــا بــه ســرطان روده شــدند.
بــه گفتــه محققــان، ایــن تاثیــر در 
مــوش هــای نــر بســیار بارزتــر و 
ــردو  ــر گ ــه اگ ــود، بطوریک مشــهودتر ب
را بــه عنــوان بخشــی از رژیــم غذایــی 
ــرف  ــکا مص ــردم آمری ــم م ــابه رژی مش
مــی کردنــد، 2.3 برابــر کمتــر دارای تومورهــای ســرطانی بودنــد. ایــن میــزان مصــرف معــادل خــوردن 

ــت. ــان هاس ــط انس ــردو در روز توس ــرم گ ــدود 30 گ ح
ــرای  ــا ب ــج م ــد: »نتای ــی گوی ــاره م ــن ب ــه، در ای ــن مطالع ــی ای ــق اصل ــرگ، محق ــل روزنب ــر دنی دکت
اولیــن بــار نشــان مــی دهــد مصــرف گــردو موجــب کاهــش احتمــال ابتــا بــه تومــور روده مــی شــود. 
اســناد و شــواهد زیــادی وجــود دارد کــه خــوردن گــردو فوایــد زیــادی بــرای ســامت از جملــه مســائل 

مربــوط بــه ســرطان دارد.«
وی در ادامــه مــی افزایــد: »ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه گــردو همچــون یــک پروبیوتکــی بــرای 

ســامت روده هــا عمــل مــی کنــد کــه در نتیجــه از روده هــا در مقابــل تومــور محافظــت مــی کنــد.«
گـردو مملـو از ترکیبات مهـم و باارزش غذایی باالسـت. در بین سـایر مغزیجـات آجیلی دارای بیشـترین 
اسـیدچرب پلی اشـباع نشـده اسـت؛ همچنین دارای باالترین نسـبت اسـیدهای چرب اُمگا-3 تـا اُمگا-

۶ بـوده و دارای میـزان باالی نوعـی ویتامین E با ویژگی های ضدسـرطانی اسـت.

براساس یافته محقق ایرانی در آمریکا؛

کره برای سالمت قلب مضر 
نیست/ نقش محافظتی کره 

در مقابل دیابت
 

مطالعــه جدیــد محققــان نشــان مــی دهــد هیــچ ارتباطــی بیــن مصــرف 
کــره و افزایــش ریســک بیمــاری قلبــی یــا ســکته وجــود نــدارد.

پژوهــش هــای محققــان دانشــگاه تافتــس ماساچوســت نشــان مــی دهد 
شــاید مصــرف کــره بــا افزایــش ریســک مــرگ زودهنــگام مرتبط باشــد، 
امــا افزایــش ایــن ریســک بــی نهایــت انــدک اســت. حتــی کــره نقــش 

محافظتــی نســبی در مقابــل ابتــا بــه دیابــت نــوع2 دارد.
ــاره مــی  ــان، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن ب دکتــر داریــوش مظفری
گویــد: »در مجمــوع نتایــج مــا نشــان مــی دهــد کــه نبایــد مصــرف کــره 

در رژیــم غذایــی را بیــش از انــدازه کاهــش یــا افزایــش داد.«
کــره دارای چربــی اشــباع شــده نســبتا باالیــی اســت کــه بــه 
ــان،  ــه محقق ــه گفت ــود. ب ــی ش ــوب م ــد« محس ــی »ب ــی چرب طورکل
ــاید  ــخص ش ــای مش ــی غذاه ــرف برخ ــی مص ــرات کل ــی تاثی بررس
ــه همــراه داشــته باشــد، امــا ترکیــب آنهــا باهــم در  عــوارض بــدی ب
ــر ســامت  ــی ب ــر متفاوت ــن اســت تاثی ــره، ممک ــل ک ــذا، مث ــک غ ی
ــی  ــه تنهای ــچ یــک از خــواص مضــر خــود را کــه ب ــرد گــذارد و هی ف

ــد. ــته باش ــت نداش داراس
در ایــن مطالعــه، محققــان اطاعــات ۹ مطالعــه قبلــی را کــه در مجمــوع 
شــامل بیــش از ۶3۶ هــزار نفــر در 15 کشــور جهــان بــود را بــه مــدت 10 
ــد. در طــول ایــن مــدت، 2۸,2۷1 نفــر فــوت  ــا 23 ســال بررســی کردن ت
ــی تشــخیص داده شــدند؛ و  ــاری قلب ــه بیم ــا ب ــر مبت ــد؛ ۹۷۸3 نف کردن

23,۹54 نفــر مبتــا بــه دیابــت نــوع2 شــدند.
میانگیــن مصــرف روزانــه کــره ایــن افــراد از یک ســوم قاشــق چایخوری 

در روز تــا 3 قاشــق چایخــوری در روز بود.
ــا  ــرم ی ــره )14 گ ــه ک ــده مصــرف روزان ــک وع ــد ی ــان دریافتن محقق
حــدود یــک قاشــق چایخــوری( بــا 1 درصــد افزایــش ریســک مــرگ 
ــزان  ــن می ــر، ای ــوی دیگ ــت. از س ــط اس ــن دوره مرتب ــول ای در ط
مصــرف کــره در روز، بــا 4 درصــد کاهــش احتمــال ابتــا بــه دیابــت 

ــود. ــط ب ــز مرتب ــوع2 نی ن
ــره و  ــورن ک ــن خ ــه ای بی ــچ رابط ــد هی ــان دریافتن ــن محقق همچنی

ــد. ــخص نش ــراد مش ــی در اف ــاری قلب ــخیص بیم تش
البتــه بــه گفتــه دکتــر مظفریــان، بایــد تحقیقــات بیشــتری در مــورد تاثیر 
ــات  ــت انجــام شــود. در مطالع ــه دیاب ــا ب ــر کاهــش احتمــال ابت کــره ب
قبلــی، رابطــه بیــن مصــرف چربــی هــای لبنــی موجــود در ماســت و پنیر 

و کاهــش ریســک ابتــا بــه دیابــت نــوع2 مشــخص شــده بــود.

محققان می گویند؛

خوردن سرشیر به کاهش ریسک
 سرطان سینه کمک می کند

 
بــه گفتــه محققــان، مصــرف پروبیوتیــک هــا ممکــن اســت بــه افزایش نســبت باکتــری هــای مفید در ســینه 

کــه از ریســک ابتــا بــه ســرطان ســینه پیشــگیری می کننــد، کمــک کند.
یافتــه هــای محققــان دانشــگاه وســترن کانــادا نشــان مــی دهــد الکتوباســیلوس  و اســترپتوکوک، از جملــه 
ــود  ــری هــای ســرطانی در ســینه هــای ســالم وج ــده ســامت، بیــش از باکت ــت کنن ــری هــای تقوی باکت

دارنــد. هــر دو گــروه دارای ویژگــی هــای ضدســرطانی هســتند.
گروگــر ریــد، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »تحقیقــات مــا نشــان مــی دهــد زنــان، و 
بخصــوص آنهایــی کــه در معــرض خطــر ســرطان ســینه هســتند، بایــد بــرای افزایــش نســبت باکتــری های 

ســالم درون ســینه شــان، پروبیوتیــک الکتوباســیلوس  مصــرف کننــد.«
بالعکس در زنان مبتا به سـرطان سـینه مشـاهده شـد میزان اشریشـیا کولی و اسـتافیلوکوک اپیدرمیدیس که 
باکتـری های مضر محسـوب می شـوند، باالسـت. این باکتـری ها موجب تجزیـه دورشـته ای در DNA می 

شـوند. این آسـیب بـه DNA مـی تواند منجر به ابتا به سـرطان شـود.
از اینـرو محقـان ادعـا مـی کننـد مصـرف 
پروبیوتیـک هـای نظیـر سرشـیر بـه حفاظت 
از زنـان در مقابـل سـرطان سـینه کمک می 
کند. بـه گفته محققان پروبیوتیـک ها موجب 
تولیـد آنتـی اکسـیدان هـای مـی شـوند کـه 
گونـه هـای اکسـیژن واکنشـی را کـه موجب 
اسـیب بـه DNA و در نهایـت ابتـا بـه 

سـرطان مـی شـود، را خنثـی مـی سـازد.
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ســالم تغذیــه 

مدیــرکل نظــارت بــر فــرآورده هــای غذایــی، آرایشــی و 
ــه  ــی ک ــت: کودکان ــذا و دارو، اظهارداش ــازمان غ ــتی س بهداش
ــژه دوران  ــه وی ــالی ب ــد، در بزرگس ــی خورن ــیر م ــب ش مرت
ــد داشــت. ــری خواهن ــوب ت ــرایط جســمی مطل ــالمندی ش س
ــح  ــیر تصری ــواص ش ــادآوری خ ــا ی ــت ب ــروز جن ــر به دکت
ــدن  ــرای ب ــد ب ــن مــاده غذایــی طبیعــی و بســیار مفی کــرد: ای

ــیار  ــود بس ــی ش ــام م ــهولت انج ــه س ــم ب ــش ه ــه مصرف ک
ــروه  ــن هــای گ ــن، ویتامی ــذی سرشــار از کلســیم، پروتئی مغ
B، خصوصــا ویتامیــن B2 بــوده و در جهــت تامیــن ســامت 

ــت. ــد مصــرف اس ــورد تاکی ــنین م ــه س هم
ــا  اشــاره بــه اینکــه پیــرو اشــاعه یــک نــذر تغذیــه ای-  وی ب
فرهنگــی بــد نباشــد کــه ماننــد گذشــته هــای نــه چنــدان دور 

ــا توجــه  ــا گــردد، افــزود: ب ــر فایــده احی ــذر منطقــی و پ ایــن ن
ــر روش  ــد از ه ــور بای ــیر در کش ــرف ش ــدک مص ــرانه ان س
معقــول و تاثیــر گــذاری بــرای تشــویق و ترغیــب مــردم بــرای 

ــرد. ــی مهــم بهــره ب ــن مــاده غذای مصــرف ای
ــه  ــه صــورت روزان ــد ب ــر انســانی بای ــت: اصــوال ه ــت گف جن
ــدار  ــن مق ــه ای ــد ک ــرف نمای ــیر مص ــوان ش ــک لی ــل ی حداق
ــن  ــدن را تامی ــاز ب ــورد نی ــذی م ــواد مغ ــا بخشــی از م ــه تنه ن
مــی کنــد، بلکــه بــر عملکــرد مغــز و ســامت روانــی نیــز تاثیر 
بســزایی دارد ضمــن آنکه شــیر عــاوه بر اســتحکام اســتخوان 
ــن  ــر ای ــان ب ــد. محقق ــی کن ــری م ــر هــم جلوگی ــا از آلزایم ه
ــرآورده  ــیر و ف ــی ش ــزان کاف ــه می ــه ب ــراد ی ک ــه اف ــد ک باورن
ــا افــرادی کــه  هــای لبنــی مصــرف مــی کننــد، در مقایســه ب
شــیر نمــی خورنــد، از امتیــاز باالتــری در تســت هــای مربــوط 

ــد. ــه عملکــرد مغــز و حافظــه برخوردارن ب
ــد در  ــی کــه مرتــب شــیر مــی خورن وی اضافــه کــرد: کودکان
بزرگســالی بــه ویــژه دوران ســالمندی شــرایط جســمی مطلوب 
تــری خواهند داشــت مصــرف مــداوم شــیر در دوران خردســالی 
ــای  ــال ه ــدام در س ــب ان ــظ تناس ــه حف ــر ب ــد منج ــی توان م
ــنین  ــه درس ــالی ک ــراد بزرگس ــود اف ــالخوردگی ش ــری و س پی
ــر  ــی دیگ ــای لبن ــرآورده ه ــیر و ف ــتر از ش ــود بیش ــی خ کودک
ــادر هســتند ســریع  ــد در دوران ســالمندی ق مصــرف کــرده ان
تــر راه برونــد و کمتــر نیــز بــا مشــکات و اختــاالت تعادلــی 

مواجــه شــوند.
مدیـرکل نظارت بـر فـرآورده های غذایی، آرایشـی و بهداشـتی 
سـازمان غـذا و دارو بـا تاکیـد بـر اینکه اسـاس برخـی فرهنگ 
هـای مذهبی ماننـد نذر و وقـف و قرض الحسـنه اشـاعه روش 
های مطلـوب زندگی اسـت، گفـت: می تـوان از پتانسـیل های 
مذهبـی در جهـت تبلیـغ و اشـاعه نـکات مهـم و مغفـول مانده 

حوزه هـای مختلـف اسـتفاده کرد.

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

خواص مصرف شیر از دوران کودکی تا سالمندی

 
رئیــس انســتیتو تحقیقــات تغذیــه و صنایــع غذایــی کشــور، از 
طراحــی برنامــه ای بــرای پایــش مســتمر غــذا و تغذیــه مــردم 

ــر داد. خب
دکتــر هدایــت حســینی در حاشــیه برگــزاری جلســه کارگــروه 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــه، گف ــی و تغذی ــت غذای ــی امنی تخصص
ــردم دارد،  ــالم در ســامت م ــذای س ــه و غ ــه تغذی ــی ک اهمیت
انســتیتو تحقیقــات تغذیــه و صنایــع غذایــی کشــور بــه عنــوان 
یــک انســتیتوی ملــی، برنامــه ای را طراحــی کــرده اســت کــه 
ــه صــورت مســتمر  ــه کشــور را ب ــد وضعیــت غــذا و تغذی بتوان

ــرار بدهــد. ــش ق ــورد پای م
وی افــزود: ایــن برنامــه، براســاس یــک نظــام مراقبــت بســیار 
مبتنــی بــر آخریــن منابــع و رفرانس هــای علمــی دنیــا طراحی 
شــده کــه در ایــن برنامــه ی مراقبــت، بــه بحــث هــای بررســی 
ریــز مغــذی هــا ؛ ســبد غذایــی مــردم کشــور در اقلیــم هــای 
ــث  ــف؛ بح ــی مختل ــنی و جنس ــای س ــروه ه ــف در گ مختل
بیوشــیمیایی و عوامــل خطــری کــه در ارتبــاط بــا تغذیــه مــردم 

اســت ، توجــه ویــژه شــده اســت.
حسـینی در ادامـه افـزود: در ایـن برنامه به چهـار عامـل ، مقدار 
نمـک، شـکر، چربی و اسـیدهای چرب؛ کـه وزارت بهداشـت به 

عنـوان هـدف تعیین کرده اسـت توجه شـده اسـت.
ــه  ــک برنام ــت ی ــی مراقب ــه مل ــه برنام ــن ک ــان ای ــا بی وی ب

کشــوری اســت، اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا حمایــت هــای 
وزارت بهداشــت ایــن برنامــه از نیمــه دوم امســال اجــرا شــود.

ــور  ــی کش ــع غذای ــه و صنای ــات تغذی ــتیتو تحقیق ــس انس رئی
ــه  ــت ک ــی اس ــتمر و دائم ــه مس ــن برنام ــات ای ــزود: اطاع اف
ــور  ــئولین کش ــارات مس ــد در اختی ــی توان ــدازی م ــد از راه ان بع
و وزارتخانــه هــای بهداشــت، جهــاد کشــاورزی، رفــاه، 
صنعت،معــدن تجــارت و دیگــر ســازمان هــا و ارگان هایــی کــه 
در حــوزه غــذا و تغذیــه فعالیــت دارنــد قــرار گیــرد و همچنیــن 

در سیاســت گــذاری هــا و ســرمایه گــذاری هــای کان ملــی 
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م

ــوان بخشــی از  ــه عن ــه ب ــن برنام ــت: ای ــه گف حســینی در ادام
برنامــه نظــام ســامت کشــور در واقــع مــی تواند در پیشــگیری 
ــد و  ــر باش ــذا موث ــا غ ــط ب ــا مرتب ــاری ه ــار بیم ــش ب و کاه
ــول  ــرح تح ــور و ط ــامت کش ــام س ــت در نظ ــرات مثب تاثی
ــه ارتقــای ســامت مــردم  ســامت دارد و در نهایــت منجــر ب

ــی شــود م

وضعیت غذا و تغذیه 
مردم پایش می شود
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ســالم تغذیــه 

 B مطالعــه جدیــد محققــان نشــان مــی دهــد فــوالت ویتامیــن
موســوم بــه اســیدفولیک در دوره بــارداری بیــش از آنچــه کــه 
در گذشــته تصــور مــی شــد بــرای ســامت آینــده نــوزاد مفیــد 

اســت.
ــر  ــه اخی ــکا در مطالع ــز آمری ــان هاپکین ــگاه ج ــان دانش محقق

ــادر و  ــش از 1500 م ــه بررســی گزارشــات پزشــکی بی ــود ب خ
نــوزاد تــازه متولدشــده شــان پرداختنــد. شــروع مطالعــه از ســال 
1۹۹۸ آغــاز شــده و تــا بیــش از ۹ ســال بعــد از بــارداری مــادر 

ــه داشــت. ادام
محققــان نمونــه خــون مــادران را چنــد روز بعــد از زایمــان جمع 
آوری کردنــد تــا میــزان فــوالت شــان را انــدازه گیــری کننــد. 
نتایــج ایــن مطالعات آشــکار ســاخت هــر چقــدر میــزان فوالت 
بیشــتر بــود، احتمــال چاقــی یــا اضافــه وزن کــودک در طــول 

ســال هــای آینــده رشــدش کمتــر بــود.
دکتــر ژیائوبیــن وانــگ، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره 

ــرات  ــم تاثی ــارداری ه ــول ب ــادر در ط ــه م ــد: »تغذی ــی گوی م
بلندمــدت بــر ســامت کــودک دارد و هــم بــر ســامت مــادر 
بعــد از دوره بــارداری تاثیــر مــی گــذارد. نتایــج مــا نشــان مــی 
ــادر موجــب کاهــش  ــوالت توســط م ــی ف دهــد مصــرف کاف

ــر ســامت کودکــش مــی شــود.« تاثیــر چاقــی مــادر ب
ــی  ــب و کاف ــزان مناس ــه می ــی ک ــه، مادران ــن مطالع ــق ای طب
ــا  ــا ی ــوه ه ــا، می ــل ه ــق مکم ــن B از طری ــوالت ویتامی ف
ســبزیجات، در طــول بــارداری مصــرف کــرده انــد بــه 
پیشــگیری از چاقــی کــودک شــان کمــک مــی کننــد، 

ــد. ــاق باش ــادر چ ــود م ــر خ ــا اگ مخصوص

مطالعات نشان می دهد؛

مصرف اسید فولیک دوران بارداری از چاقی 
کودک جلوگیری می کند

مطالعه جدید نشان می دهد؛

کاهش ریسک ابتال به دیابت با 
پیروی از رژیم غذایی گیاهی

 
طبــق پژوهــش هــای جدیــد، مصــرف رژیــم غذایــی گیاهــی باکیفیــت نظیــر غــات کامــل، 
ــل توجهــی  ــه شــکل قاب ــات، ب ــه هــا و حبوب ــی، دان ــوه هــا و ســبزیجات، مغزیجــات آجیل می

ــوع2 مــی شــود. ــه دیابــت ن موجــب کاهــش ریســک ابتــا ب
ــی  ــم غذای ــروی از رژی ــکا نشــان مــی دهــد پی ــه هــای محققــان دانشــگاه هــاروارد آمری یافت
ــه دیابــت مرتبــط اســت، درحالیکــه  ــا کاهــش 34 درصــدی ریســک ابتــا ب ســالم گیاهــی ب
مصــرف رژیــم غذایــی بــا میــزان ســامت کمتــر نظیــر مــواد غذایــی همچــون غــات تصفیه 
شــده، ســیب زمینــی، و نوشــیدنی هــای شــیرین قنــدی، بــا افزایــش 1۶ درصــدی این ریســک 

همــراه اســت.
بــه گفتــه محققــان، ایــن گونــه رژیــم غذایــی سرشــار از فیبــر، آنتــی اکســیدان هــا، اســیدهای 
چــرب غیراشــباع، و میکرومغــذی هــای نظیــر منیزیــم بــوده و دارای مقادیــر کــم چربــی اشــباع 

شــده اســت.
آمبیــکا ســاتیجا، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »ایــن مطالعــه نشــان مــی دهد 
حتــی تغییــرات جزئــی در رژیــم غذایــی در مســیر پیــروی از رژیــم غذایــی ســالم گیاهــی مــی 

توانــد نقــش قابــل توجهــی در پیشــگیری از دیابــت نــوع2 داشــته باشــد.«
پیــروی از رژیــم غذایــی گیاهــی بــا مقادیــر کــم مــواد خوراکــی حیوانــی نیــز بــا کاهــش 20 

درصــدی ایــن ریســک همــراه اســت.
ــا انجــام یــک نظرســنجی 20 ســاله از بیــش از 200 هــزار زن و مــرد متخصــص  ــان ب محقق
ــاری، و  ــابقه بیم ــی، س ــبک زندگ ــی، س ــم غذای ــورد رژی ــا در م ــیدن از آنه ــامت و پرس س
تشــخیص بیمــاری هــای جدیــد مطالعــه خــود را انجــام دادنــد و بــه نتایــج فــوق دســت یافتند.

کارشناسان تغذیه عنوان می کنند؛

خواص اعجازانگیز آب زنجبیل
 

ــه عنــوان ادویــه در غذاهــا اســتفاده مــی شــود، بلکــه خــواص  ــه تنهــا ب زنجبیــل ن
ــوع دوره  ــوءهاضمه، ته ــرماخوردگی، س ــه س ــا ب ــراد مبت ــرای اف ــم ب ــددی ه متع

ــو درد دارد. ــارداری و گل ب
ــوان آب آن را  ــک لی ــد ی ــی توانی ــد، م ــد را دوســت نداری ــاه تن ــن گی ــدن ای ــر جوی اگ
بنوشــید و از خــواص متعــدد آن بهــره منــد شــوید. در ادامــه بــه فهرســتی از خــواص 

ایــن گیــاه اعجازانگیــز اشــاره مــی شــود.
کمــک بــه کنتــرل دیابــت: زنجبیــل دارای ویژگی هــای ضددیابــت اســت و مطالعات 
ــراد  ــز خــون اف ــه کاهــش ســطح گلوک ــاه ب ــن گی ــه ای ــد ک ــددی نشــان داده ان متع
دیابتــی و حتــی افــراد غیردیابتــی کمــک می کنــد. نوشــیدن یــک لیــوان آب زنجبیل 

بــه کنتــرل ســطح قندخــون بــه هنــگام ناشــتا نیــز کمــک مــی کنــد.
تاخیــر رونــد پیــری فکــر و ذهــن: بــه دلیــل وجــود ترکیبــات فنــول و فاونوئیــد در 
ــورون هــا هــم هســت. آب زنجبیــل  ــاه دارای خــواص محافــظ ن زنجبیــل، ایــن گی
بخصــوص بــه افزایــش ســطح پروتئیــن مغــز کمــک کــرده و در نتیجه ســامت مغز 
را حفــظ مــی کنــد. کاهــش ســطح پروتئیــن مخصوصــا در میانســالی منجــر بــه بروز 

مشــکاتی نظیــر الزایمــر و ســایر اختــاالت روانــی مــی شــود.
ــد  ــات تن ــو و ترکیب ــن فنولیــک بیواکتی ــا ســرطان: زنجبیــل دارای چندی ــارزه ب مب
ــاره  ــات، عص ــق مطالع ــت. طب ــارادول اس ــوگائول و پ ــر ش ــّرار نظی ــه ای ف ادوی
ــرل ســرطان پروســتات  ــه کنت ــه ب ــل دارای خــواص ضدســرطان اســت ک زنجبی

ــد. ــی کن کمــک م
حفاظــت در مقابــل ســرطان معــده-روده: زنجبیــل یکــی از پرکاربردتریــن گیاهــان 
دارویــی بــرای درمــان حالــت تهــوع، اســهال، ســوزش معــده، نفــخ شــکم، از دســت 
دادن اشــتها، عفونــت، ســرفه، و برونشــیت اســت. مطالعــات تجربــی نشــان داده انــد 
کــه زنجبیــل و عناصــر فعــال آن از جملــه ۶-جینجــرول و ۶-شــوگائول دارای فعالیت 

هــای ضدســرطانی در مقابلــه بــا ســرطان روده-معــده هســتند.
ــه کنتــرل ســطح گلوکــز کمــک مــی  کاهــش کلســترول: ازآنجائیکــه ایــن گیــاه ب

ــر کاهــش کلســترول تاثیرگــذار اســت. ــد، آب آن هــم ب کن
تســکین درد ورم مفاصــل: عصــاره زنجبیــل دارای خــواص تســکین دهنــده درد هــم 
هســت و بســیار بــرای افــرادی کــه از درد مزمــن زانــو رنــج مــی برنــد مفیــد اســت.

نحــوه تهیــه آب زنجبیــل: ابتــدا زنجبیــل هــا را خــوب شســته و پوســت آن را بگیرید. 
ســپس آنهــا را ورقــه ورقــه کــرده و همــراه کمــی آب درون میکســر بریزیــد و کامــا 
مخلــوط کنیــد. مخلــوط آمــاده شــده را درون لیــوان ریختــه و آب نصــف لیمــو را در 
آن بچکانیــد. در صــورت تمایــل کمــی عســل هــم بــه آن اضافــه کنیــد. اب زنجبیــل 

شــما آمــاده اســت.

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 13 |  شماره 5 |30 تیر 95

ســالم تغذیــه 

محققان توصیه می کنند؛

مصرف غذاهای کم کالری ریسک 
سرطان سینه را کاهش می دهد

 
بــه گفتــه محققــان، زنــان مــی تواننــد بــا کاهــش مصــرف کالــری فقــط بــه مــدت دو روز در 

هفتــه، ریســک ســرطان ســینه را کاهــش دهنــد.
یافتــه هــای محققان نشــان مــی دهــد پیــروی از رژیــم غذایی کــم کالــری بــه مــدت دو روز در 

هفتــه منجــر بــه تغییــرات پیشــگیرانه ســرطان در بافت ســینه می شــود.
در ایــن مطالعــه، زنــان دارای اضافــه وزن کــه قبــل از دوره یائســگی قــرار داشــتند و در معــرض 
ریســک بــاالی ســرطان ســینه بودنــد از یــک رژیــم غذایــی خــاص دو روزه بــه مــدت یــک ماه 

پیــروی کردنــد.
ویژگــی ایــن رژیــم غذایــی در طــول دو روز مصــرف کربوهیــدرات کــم و کالــری کــم بــود. در 
5 روز باقیمانــده هفتــه هــم افــراد از رژیــم غذایــی ســالم بــه ســبک مدیترانــه ای پیــروی مــی 

ــد. کردن
ــان را  ــینه ش ــت س ــه ای از باف ــه ای، نمون ــش 4 هفت ــد از آزمای ــل و بع ــان از 20 زن قب محقق
ــد و 55  ــان نیمــی از وزن شــان را از دســت دادن ــن زن ــه طورمیانگی ــد ب برداشــتند. آنهــا دریافتن
درصــد آنهــا تغییراتــی را در ســلول هــای ســینه شــان تجربــه کردنــد. این تغییــرات شــامل تولید 
پروتئیــن هــای بــود کــه بــه تشــکیل ســلول هــای پایدارتــر و بــا تغییرپذیــری کمتــر معــروف 

هســتند.
بــه گفتــه محققــان، ایــن شــواهد نشــان مــی دهــد کــه ریســک ابتــا بــه ســرطان ســینه بــا 

مصــرف رژیــم غذایــی کــم کالــری کاهــش مــی یابــد.

پژوهش ها نشان می دهد؛

خواص بلوبری در مقابله با پیری و 
بهبود قوه بینایی

 
طبــق یافتــه هــای یــک مطالعــه جدیــد، مصــرف بلوبــری مــی توانــد بــه مقابلــه بــا رونــد 

پیــری و بهبــود قــوه بینایــی و حافظــه کمــک کنــد.
محققــان دانشــگاه فلوریــدا دریافتــه انــد خــوردن بلوبــری مــی تواند به پیشــگیری از ریســک 

ابتــا بــه ســرطان و همچنیــن کاهــش احتمــال ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبی کمــک کند.
مطالعــات قبلــی نشــان داده انــد کــه بلوبــری سرشــار از مــواد آنتــی اکســیدانی اســت کــه می 
توانــد بــه پیشــگیری از تاثیــرات آلزایمــر، نظیــر کاهــش مهــارت هــای شــناختی و حافظــه، 

کمــک کنــد و در نتیجــه رونــد پیــری را بــه تاخیــر انــدازد.
ایــن میــوه حــاوی ترکیباتــی به نــام »آنتــی سیانوســید« اســت کــه رگهــای خونــی را تقویت 
ــاالت  ــان اخت ــوان از آن در درم ــی ت ــی بخشــد و م ــود م ــون را بهب ــان خ ــد، جری ــی کن م

چشــمی نظیــر رتینوپاتــی دیابتــی، آب مرواریــد و آب ســیاه اســتفاده کــرد.
این ترکیبات همچنین شبکیه چشم و در نتیجه بینایی را نیز تقویت می کنند.

بلوبــری نوعــی گیــاه گلــدار بــا میــوه ای تــوت ماننــد بــه رنــگ آّبــی تیــره یــا بنفــش اســت. 
ایــن میــوه بومــی شــمال آمریــکا بــوده کــه طعــم شــیرینی دارد.

نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد؛

مصرف سویا موجب کاهش عالئم 
یائسگی می شود

 

ــل  ــه مکم ــی، از جمل ــای گیاه ــان ه ــی از درم ــد برخ ــی ده ــان م ــر نش ــای اخی ــی ه بررس
ــم  ــش عائ ــب کاه ــت موج ــن اس ــویا، ممک ــده در س ــت ش ــات یاف ــاوی ترکیب ــای ح ه

ــود. ــگی ش یائس
ــه  ــی ک ــه قبل ــده از ۶2 مطالع ــد اطاعــات بدســت آم ــز پزشــکی دانشــگاه اراســموس هلن مرک

ــد. ــرار دادن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــود را م ــش از ۶۶00 زن ب ــامل بی ش
در ایــن مطالعــات زنــان یــا تحــت درمــان هــای گیاهــی، نظیــر مصــرف مکمــل هــای گیاهــی 
یــا درمــان گیاهــی، قــرار گرفتــه بودنــد یــا بــرای درمــان عائــم یائســگی دارونمــا مصــرف کرده 

بودنــد.
درمــان هــای گیاهــی شــامل گــروه ترکیبــات موســوم بــه فیتواســتروژن کــه در مــواد خوراکــی 

مشــخصی نظیــر ســویا یافــت مــی شــود، بودنــد.
ــا  ــد در مقایســه ب محققــان دریافتنــد در مجمــوع زنانــی کــه فیتواســتروژن مصــرف کــرده بودن
ــه  ــه گفت ــد. ب ــر دچــار ُگرگرفتگــی شــده بودن ــده دارونمــا، در طــول روز کمت ــان مصــرف کنن زن
محققــان، ایــن فایــده بــرای زنــان چــه در صــورت مصــرف خــود ســویا و چــه در حالــت مصــرف 

مکمــل هــای حــاوی فیتواســتروژن کــه دارای عصــاره ســویا بــود، تفاوتــی نداشــت.
بــا ایــن حــال محققــان دریافتنــد فیتواســتروژن موجــب کاهــش تعــداد دفعات عــرق کــردن های 

شــبانه کــه زنــان در دوره یائســگی تجربــه مــی کننــد نشــده بود.
فیتواســتروژن هــا مــی تواننــد بــه کاهــش عائم یائســگی کمــک کننــد چراکه ایــن ترکیبــات  از 

لحــاظ ســاختاری مشــابه هورمون اســتروژن هســتند.
بــا وجودیکــه شــیوه هورمــون درمانــی مــی توانــد منجــر بــه کاهــش عائــم یائســگی شــود 
امــا از آنجائیکــه ایــن درمــان بــا افزایــش ریســک ابتــا بــه ســرطان ســینه، مرتبــط اســت، 
از اینــرو محققــان بــه دنبــال شــیوه هــای درمانــی تکمیلــی از جملــه درمــان هــای گیاهــی 

هســتند.
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ســالم تغذیــه 

محققان توصیه می کنند؛

آب بخورید تا الغر 
بمانید

 
محققــان بــا مطالعــه حــدود 10 هــزار فــرد بزرگســال دریافتنــد 
افــرادی کــه روزانــه آب کمتــری مصــرف مــی کننــد 50 درصد 

بیشــتر در معــرض ابتــا بــه چاقــی قــرار دارنــد.
ــی  ــاره م ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــن، سرپرســت تی ــی دیکم کان
گویــد: »یافتــه هــا نشــان مــی دهــد رژیــم غذایــی حــاوی آب 
بیشــتر، چــه بــه صــورت نوشــیدنی و یــا آب موجــود در میــوه ها 

و ســبزیجات، احتمــاال بــا وزن ســالم تــر همــراه اســت.«
در مجمــوع مشــخص شــد افــرادی کــه بــه میــزان کافــی آب 
ــوده  ــه طــور میانگیــن دارای شــاخص ت ــد ب مصــرف مــی کنن
بدنــی 2۸ هســتند، در حالیکــه در افــراد کــم آب، شــاخص تــوده 

بدنــی 2۹ بــه باالســت.
بــه گفتــه محققــان، یکــی از دالیــل ایــن موضــوع، ایــن اســت 
افــرادی کــه بــه قدرکافــی آب مــی نوشــند، احســاس ســیری 
بیشــتری داشــته و در نتیجــه کمتــر مــی خورنــد و دچــار اضافــه 

وزن نمــی شــوند.

محققان سوئیسی می گویند؛

فواید انار در تقویت ماهیچه ها و
 مقابله با پیری

 
ــه هــا نشــان مــی دهــد زمانیکــه  یافت
مــا آب انــار مــی خوریــم، در بــدن 
مــان موکلولی موســوم بــه »یورولیتین 
ــن  ــد مــی شــود. زمانیکــه ای A« تولی
ــه  ــه روده هــا مــی رســد، ب مولکــول ب
ــی  ــک م ــه کم ــای ماهیچ ــلول ه س
ــد  ــل رون ــان در مقاب ــا از خودش ــد ت کن
ــن  ــرده و همچنی ــت ک ــری محافظ پی
موجــب افزایــش حجــم ماهیچــه هــا 

ــود. ــی ش م
بــا افزایــش ســن، ســلول هــا بــه 
ــدری  ــازی میتوکن ــرای بازس ــدت ب ش
ــی  ــاش م ــا( ت ــلول ه ــروگاه س )نی
کننــد و دیگــر قــادر بــه انجــام وظایــف 

ــد. ــی یابن ــع م ــلول تجم ــب در س ــن ترتی ــتند و بدی ــان نیس ــروری ش ض
ایــن تنــزل عملکــرد بــر ســامت بســیاری از بافــت هــا، از جملــه ماهیچــه هــا، تاثیــر مــی گــذارد و بــه تدریــج موجــب 
ــود. ــی ش ــن م ــش س ــا افزای ــط ب ــون مرتب ــای گوناگ ــاری ه ــه بیم ــر ب ــده و منج ــر ش ــنین باالت ــا در س ــف آنه تضعی

مشخص شده است که یورولیتین A مجددا توانایی سلول را برای بازسازی اجزای میتوکندری احیاء می کند.
پاتریــک آبیشــر، رئیــس موسســه تحقیقاتــی در ســوئیس، در ایــن بــاره مــی گویــد: »تنهــا مولکــول معــروف که مــی تواند 
بــه بازســازی میتوکنــدری کمــک کنــد، یورولیتیــن A اســت. ایــن مولکــول ترکیبــی کاما طبیعــی اســت و تاثیــر آن قوی 

ــدازه گیری اســت.« و قابل ان
انجــام ایــن مطالعــه بــر روی مــوش هــا نشــان داد مــوش هــای مســن، بــا ســن حــدود 2 ســال، کــه در معــرض مصــرف 
یورولیتیــن A قــرار گرفتــه بودنــد، بعــد از ۸ تــا 10 روز، میــزان اســتقامت شــان در حیــن دویــدن در مقایســه بــا مــوش های 

مســن گــروه کنتــرل، 42 درصــد بهتــر بود.

رئیس سازمان غذا و دارو:

وضعیت مصرف نمک و شکر
 ایرانی ها خوب نیست

 
دکتــر رســول دینارونــد در همایــش بیــن المللــی پیشــگیری از بیماری هــای غیــر واگیــر بــا اشــاره بــه 
ــا مصــرف نمــک  ــم ت ــزی کرده ای ــا ســال 2025، گفــت: برنامه ری هدفگــذاری ســازمان غــذا و دارو ت
ــد کاهــش 15  ــا ســال 201۸ بای ــه ت ــم ک ــزان 30 درصــد در کشــور کاهــش دهی ــه می و ســدیم را ب

درصــدی ایــن مــوارد محقــق شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در زمینــه مصــرف نمک، شــکر و چربــی وضعیــت خوبــی نداریــم، افــزود: در حوزه 
فرآورده هــای غذایــی اقدامــات مــا از دو ســال گذشــته آغــاز شــد، بطوریکــه بــر اســاس ایــن اقدامــات 
شــرکت هایی کــه فرآورده هــای ناســالم تولیــد می کننــد از تبلیــغ محصــول خــود ممنــوع هســتند و 
شــرکت هایی کــه فرآورده هــای آنهــا از نظــر ســامت مــورد تاییــد ماســت، مــورد حمایــت ســازمان 

غــذا و دارو بــوده و حتــی در مراســم رونمایــی فراورده هــای آنهــا نیــز شــرکت می کنیــم.
دینارونــد بــا بیــان اینکــه از 20 مــاه گذشــته اباغیــه موضــوع درج چــراغ راهنمــای تغذیــه بــر روی 
ــراغ  ــا دارای چ ــد فرآورده ه ــش از ۶0 درص ــون بی ــت: اکن ــد، گف ــادر ش ــی ص ــای غذای فرآورده ه
ــه 100 درصــد  ــه ب ــای تغذی ــراغ راهنم ــه در برخــی اســتان ها درج چ ــه هســتند. البت ــی تغذی راهنمای

ــت. ــد اس ــتان ها 40 درص ــی اس ــد درج آن در برخ ــن درص ــیده و کمتری ــا رس فراورده ه
وی افــزود: در ســال 2015 و 201۶ توانســتیم در فرآورده هایــی کــه منشــاء اصلــی  آنهــا نمــک اســت، 
ایــن مــاده را بــه میــزان 10 درصــد کاهــش دهیــم کــه ضوابــط فنــی آنهــا اصــاح شــده، امــا در برخی 
ضوابــط اصــاح ملــی نیــاز اســت کــه ایــن کار در حــال انجــام اســت. همچنیــن توانســتیم میــزان 
نمــک را در پنیــر از 4 درصــد بــه 2 درصــد برســانیم و همچنیــن میــزان نمــک نــان را از 2 درصــد بــه 
1.۸ درصــد برســانیم. در عیــن حــال میــزان شــکر نیــز در نوشــابه ها و آبمیوه هــا بــه میــزان 10 درصــد 

کاهــش یافــت.

محققان بریتانیایی توصیه می کنند؛

حفظ شادی زندگی با مصرف 
میوه و سبزیجات

ــد: »خــوردن  ــاره مــی گوی ــن ب ــدن، در ای ــک لن ــدرو اوســوالد، اســتاد دانشــگاه واروی ان
میــوه و ســبزیجات بــه مراتــب ســریع تــر از بهبــود ســامت، موجــب افزایش شــادی در 

زندگــی مــا مــی شــود.«
یافتــه هــا نشــان داده اســت کــه شــادی فــرد بــه ازای هــر وعــده مصرف بیشــتر میــوه و 

ســبزیجات در روز تــا ۸ وعــده بــه شــکل پلکانــی افزایــش مــی یابد.
افــرادی کــه ۸ وعــده در روز میــوه مــی خورنــد در مقایســه بــا کســانی کــه هیــچ میــوه و 

ســبزی ای مصــرف نمــی کننــد رضایــت بیشــتری از زندگــی شــان دارند.
بــه گفتــه محققــان، فوایــد روانشــناختی مثبــت در مــدت 2 ســال رژیــم غذایــی اصــاح 
شــده بــا میــزان میــوه و ســبزی بیشــتر مشــخص شــد. در ایــن مطالعــه، رژیــم غذایــی 
12,3۸5 فــرد مــورد بررســی قــرار گرفــت و تاثیــر آن بــر تغییــر شــادی و رضایتمنــدی از 

زندگــی شــان مــورد توجــه واقــع شــد.
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همــواره فوایــد ســیب قرمــز بــه خاطــر کمــک بــه هضــم غذا 
و کاهــش فشــارخون بــاال موردتوجــه کارشناســان و پزشــکان 
بــوده و اشــاره کمتــری بــه ســیب ســبز شــده اســت. در ادامــه 

بــه فوایــد خــارق العــاده ایــن میــوه ســبز اشــاره مــی شــود.

بهبود سامت ریه
مطالعــات نشــان داده انــد کــه خــوردن منظــم ســیب 
ــه خاطــر منبــع غنــی فاوونوئیدهــا، ریســک ابتــا  ســبز ب
ــا  ــان ادع ــد. محقق ــی ده ــش م ــم را کاه ــاری آس ــه بیم ب
مــی کننــد فاوونوئیدهــا بــا کاهــش ریســک بــروز 
آســم مرتبــط هســتند. همچنیــن مشــخص شــده اســت کــه 
ســیب ســبز ریســک ســرطان ریــه در زنــان را تــا 21 درصد 

ــی دهد. کاهــش م

پیشگیری از بروز لخته خون
ســیب ســبز حــاوی ترکیبــات شــیمیایی موســوم بــه روتیــن 
اســت کــه مــی توانــد از تشــکیل لخته هــای خون پیشــگیری 
کنــد. روتیــن مــی توانــد عملکــرد آنزیم هــای تســهیل کننده 
ــه  ــه گفت ــرو ب ــازد. از این ــف س ــه خــون را متوق تشــکیل لخت
محققــان، ایــن میــوه بــه مقابلــه بــا بیمــاری قلبــی و ســکته 
کمــک مــی کنــد. مصــرف یــک لیــوان آب ایــن میوه ســبز یا 
خــوردن یــک ســیب ســبز کامــل بــه حفــظ ســامت بیشــتر 

شــما کمــک مــی کنــد.

تقویت متابولیسم
ســیب ســبز بســیار بــرای فراینــد هضــم غــذا مفیــد اســت. از 
بــروز نفــخ پیشــگیری کــرده و مــواد ســمی را از معــده خــارج 
مــی کنــد. از آنجائیکــه ســیب ســبز حــاوی فیبــر اســت رونــد 
ــد متابولیســم  هضــم را تســهیل مــی ســازد و در نتیجــه رون

تقویــت مــی شــود.

ــگیری از  ــا و پیش ــتخوان ه ــامت اس ــود س بهب
ــتخوان ــی اس پوک

ســیب ســبز منبــع غنــی پتاســیم، ویتامین K و کلســیم اســت 

کــه خــوردن آن، بســیار بــرای زنــان مفیــد اســت. مطالعــات 
ــه پیشــگیری از پوکــی  نشــان مــی دهــد کــه ویتامیــن K ب
ــان کمــک کــرده و موجــب بهبــود ســامت  اســتخوان در زن

اســتخوان هــای آنهــا مــی شــود.

مقابله با پیری زودرس پوست
از آنجائیکــه ســیب ســبز منبــع خــوب ویتامیــن C، ویتامیــن 
ــری  ــم پی ــا عائ ــه ب ــه مقابل A و آنتــی اکســیدان هاســت، ب
ــت را  ــر پوس ــامت ظاه ــرده و س ــک ک ــت کم زودرس پوس

کنــد. مــی  حفــظ 

تقویت بینایی
ــت،  ــن A اس ــاوی ویتامی ــبز ح ــوه س ــن می ــه ای از آنجائیک
قــدرت بینایــی را حفــظ کــرده و حتــی از آن حفاظــت مــی 

کنــد.

مفید برای دیابت
از آنجائیکــه ســیب ســبز حــاوی میــزان قنــد کمتــر و مقــدار 
بیشــتر فیبــر در مقایســه بــا ســیب قرمــز اســت، بــرای کاهش 
ــه  ــه ب ــوع2 مناســب اســت. البت ــت ن ــه دیاب ــا ب ریســک ابت
خاطــر داشــته باشــید بــرای حفــظ فوایــد ایــن میــوه، پوســت 

ــد. آن را نکنی

پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی
ــی از  ــی غن ــواد خوراک ــایر م ــبز و س ــیب س ــرف س ــا مص ب
ــی- ــای قلب ــاری ه ــه بیم ــا ب ــک ابت ــا، ریس فاوونوئیده

عروقــی تــا 35 درصــد کاهــش مــی یابــد. مطالعــات 
ــیب  ــوع س ــر دو ن ــر روز ه ــه ه ــی ک ــد زنان ــان داده ان نش
قرمــز و ســبز را مــی خورنــد، ریســک بــروز حمــات قلبــی در 
آنهــا 13 تــا 22 درصــد کاهــش مــی یابــد چراکــه ایــن میــوه 

ــز هســت. ــد نی ــی کاهــش ســطح کلســترول ب دارای توانای

تحقیقات نشان می دهد؛

خواص سیب سبز برای پیشگیری از پوکی استخوان و مقابله با پیری

ســالم تغذیــه 

تایج پژوهش ها نشان می دهد؛

درمان مشکالت بینایی دوران پیری با کلم بروکلی
 

محققــان موسســه بــاک در کالیفرنیــا دریافتــه انــد ترکیبــات کلــم بروکلــی مــی توانــد تــا 10 برابــر بــه درمــان »تباهــی لکــه زد 
چشــم« کــه علــت اصلــی از بیــن رفتــن بینایــی ناشــی از افزایــش ســن اســت، کمــک کننــد.

محققــان ایــن مطالعــه دریافتنــد ترکیــب مفیــد موجــود در کلــم بروکلــی ایندول-3-کربینول )I3C( اســت کــه در حــال حاضر به 
عنــوان مــاده پیشــگیری کننــده از ابتــا بــه ســرطان مــورد مطالعه واقع شــده اســت.

محققــان دریافتــه انــد I3C بــا فعــال ســازی پروتئیــن AhR )گیرنــده آریــل هیدروکربــن( موجــب پاکســازی ســلول هــا از مواد 
ســمی زیســت محیطــی می شــوند.

AhR کــه بــا افزایــش ســن کاهــش مــی یابــد، مــاده مهمــی بــرای رفــع ســموم شــبکیه چشــم اســت. حــال محققــان بــه 
وجــود مــاده ای موســوم بــه 2AI پــی بــرده انــد کــه 10 برابــر بیــش از I3C از ســلول هــای شــبیکه انســان محالفظــت 

مــی کنــد.
محققــان در آزمایشــات انجــام شــده بــر روی مــوش هــا دریافتنــد کــه ایــن مــاده از ســلول هــای شــبکیه در مقابل آســیب ناشــی 

از نــور حفاظــت مــی کند.
ــت  ــبزی پرخاصی ــن س ــرف ای ــه مص ــراد را ب ــان اف ــرو محقق ــت. از این ــی اس ــم بروکل ــود در کل ــات موج ــاده از ترکیب از م

ــد. ــی نماین ــب م ترغی

http://mehrnews.com


صفحه 16 | شماره 6 | 30 تیر 95  MEHR NEWSAGENCY

ســالم تغذیــه 

توصیه می کنند؛

دالیل کارشناسان تغذیه برای توصیه 
به پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای

 
رژیــم غذایــی مدیترانــه ای حــاوی مــواد خوراکــی ای اســت کــه دارای تاثیــرات آنتــی اکســیدانی 
و ضدالتهابــی همــراه بــا تمامــی ســبزیجات، میــوه ها، بنشــن، مغزیجــات آجیلــی و روغــن زیتون 

اســت.
بــه همیــن خاطــر ایــن رژیــم غذایــی موجــب عمــر طوالنــی تــر و زندگــی ســالم تــر مــی شــود. 

در ادامــه بــه 5 مــورد از فوایــد رژیــم غذایــی مدیترانــه ای اشــاره مــی شــود:
1. رژیــم غذایــی مدیترانــه ای دارای فوایــد بیشــماری بــرای ســامت اســت. از وارونگــی فراینــد 
پیــری تــا حفاظــت در مقابــل ســرطان و دیابــت، ایــن رژیــم مملــو از مــواد مغــذی و چربــی هــای 

ســالم اســت.
2. ایــن رژیــم کــه مملــو از میــوه، ســبزیجات، ماهــی و غذاهــای تصفیــه نشــده اســت، موجــب 

کاهــش ریســک حملــه قلبــی و ســکته در افــراد مــی شــود.
3. مطالعــات نشــان مــی دهنــد رژیــم غذایــی مدیترانــه ای موجــب بهبــود ســامت دســتگاه 
ــیدهای  ــده اس ــب کنن ــی ترغی ــر رژیم ــاالی فیب ــدار ب ــرف مق ــود. مص ــی ش ــم م ــوارش ه گ
چــرب کوتــاه زنجیــره )SCFA( بــا تاثیــرات بهبــود ســامت نظیــر کاهــش ریســک ابتــا بــه 

ــت. ــط اس ــی مرتب ــای التهاب ــاری ه بیم
ــه ســرطان ســینه نیــز کمــک  ــه پیشــگیری از ســرطان از جمل ــه ای ب 4. رژیــم غذایــی مدیتران
مــی کنــد. طبــق مطالعــات، ایــن رژیــم غذایــی مــی توانــد ریســک ابتــا بــه ســرطان ســینه را تا 
۶۸ درصــد کاهــش دهــد. ایــن رژیــم غذایــی بــه قــدری مفیــد و پرفایــده اســت کــه ســرطان و 

بیمــاری هــای قلبــی را دور نگــه مــی دارد.
ــه ای پیــروی مــی  5. تحقیقــات آشــکار ســاخته اســت در افــرادی کــه از رژیــم غذایــی مدیتران
کننــد کاهــش عائــم آپنــه خــواب )اختــال در خــواب( کــه در نهایــت منجر بــه افزایــش فعالیت 

فیزیکــی و کاهــش بیشــتر چربــی دور شــکمی مــی شــود، وجــود دارد.

کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو:

چای فله ای استفاده نکنید/
اندازه گیری سموم چای سیاه

کارشــناس ارشــد ســازمان غــذا و دارو گفــت: تمامــی چــای هــای وارداتــی، در کشــور مبدا، 
از مزرعــه تــا کارخانــه مــورد تحــت نظــارت هــای دقیــق و ظریــف کارشناســان ســازمان 

غــذا و دارو قــرار مــی گیــرد. 
ــی، گفــت:  ــرآورده غذای ــن ف ــورد چــای و مصــرف ای ــری در م ــدس علیرضــا باقرعبی مهن
تمامــی چــای هــای ســیاه وارداتــی در داخــل کشــور از لحاظ انــدازه گیــری ســموم و فلزات 
ــد از  ــه و بع ــرار گرفت ــورد آزمایــش ق ــوده م ــران ب ــی ای ــررات مل ــق مق ســنگین کــه مطاب

آزمایشــات مختلــف در اختیــار مصــرف کننــدگان قــرار مــی گیــرد.
وی اضافــه کــرد: تمامــی چــای هــای وارداتــی، در کشــور مبــدا، از مزرعه تــا کارخانــه مورد 
تحــت نظــارت هــای دقیــق و ظریــف کارشناســان ســازمان غــذا و دارو قــرار گرفتــه و در 

صــورت تاییــد شــرایط فنــی و بهداشــتی مجوزهــای الزم بــرای آنهــا صــادر مــی گــردد.
ــامیدنی  ــی و آش ــوالت غذای ــر محص ــی ب ــارت و ارزیاب ــای اداره نظ ــد چ ــناس ارش کارش
ــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف کننــدگان از طریــق  ــا منشــأ گیاهــی ســازمان غــذا و دارو ب ب
اســتعام از ســازمان غــذا و دارو مــی تواننــد نســبت بــه صحــت پروانــه ســاخت ایــن قبیــل 
محصــوالت مطلــع شــوند،  گفــت: بــه دلیــل عــدم نگهــداری و بســته بنــدی در شــرایط  
مناســب هرگــز چــای هایــی کــه بــه صــورت فلــه بــه فــروش مــی رســند مــورد اســتفاده 

قــرار نگیرنــد.
ــه  ــر روی بســته بنــدی آنهــا شــماره پروان ــه کــرد: مــردم از چــای هــای کــه ب وی توصی

ــد. ــذا و دارو درج شــده اســت، مصــرف کنن ــوی ســازمان غ ســاخت و لوگ

مطالعــات نشــان مــی دهــد بهترین شــیوه پخــت ماهی، ســرخ 
کــردن آن در روغــن زیتــون خــام و تصفیه نشــده اســت. 

بــه گفتــه محققــان اســپانیایی، ســرخ کــردن ماهــی در روغــن 
زیتــون خــام موجــب مــی شــود روغــن از لحــاظ میــزان اُمــگا3 

غنــی تــر شــود.
ــان دانشــگاه باســکیو اســپانیا، روغــن ســرخ  ــه محقق ــه گفت ب
شــده در روغــن زیتــون فــوق خــام و آمــاده شــده در مایکروویو، 

ســالم تریــن نــوع پخــت ماهــی اســت.
ــای  ــک ه ــت تکنی ــده اس ــخص ش ــه، مش ــن مطالع ــق ای طب
ــی  ــه ماه ــتفاده و گون ــن مورداس ــت روغ ــردن، ماهی ــرخ ک س
مصرفــی بــر تغییــرات روی داده در زمــان ســرخ شــدن ماهــی 

ــذارد. ــی گ ــر م تاثی

ــاره  ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــو تی ــا، عض ــوآ اکواری ــارا نی بارب
ــر  ــز، بواســطه تاثی ــد: »انتخــاب روغــن پخــت و پ ــی گوی م
ــی  ــر ایجــاد احتمال ــود در ماهــی و ب ــد موج ــر الگــوی لیپی ب
ــیار  ــردن، بس ــن در طــول ســرخ ک ــات ســمی در روغ ترکیب

حائــز اهمیــت اســت و مــی توانــد بــر ســامت مــواد 
ــذارد.« ــر گ ــان تاثی ــی و انس خوراک

ــی و  ــاردار اروپای ــی خ ــه ماه ــق، فیل ــن تحقی ــام ای ــرای انج ب
ماهــی ســیم در ماهیتابــه و در مایکرویــو بــا اســتفاده از روغــن 
زیتــون فــوق خــام تصفیــه نشــده و روغــن آفتابگــردان تصفیــه 
شــده ســرخ شــدند. طبــق یافتــه هــای ایــن مطالعــه، در طــول 
ــن  ــه روغ ــی ب ــای ماه ــا لیپیده ــه تنه ــدن، ن ــرخ ش ــدت س م
ســرخ کردنــی منتقــل شــدند بلکــه اجــزای روغــن نیــز بــه فیله 

ماهــی منتقــل شــدند.
ــون  ــد از ســرخ شــدن، روغــن زیت ــه آشــکار ســاخت بع مطالع
غنــی از اُمــگا-3، گــروه هــای آســیل اُمــگا-1، چربــی 
لینولئیــک و چربــی اشــباع شــده )حاصــل از ماهــی( شــده بــود.

ماهی را با روغن زیتون سرخ کنید تا خواص آن افزایش یابد
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درمـــان

حوزه  »گرانیگاه«  عنوان  به  درمان  بخش 
سالمت شناخته می شود، زیرا حجم باالی 
ها،  کلینیک  درمانی،  مراکز  به  مراجعات 
مراکز  بالینی،  های  آزمایشگاه  ها،  مطب 
تصویربرداری پزشکی و داروخانه ها، باعث 
می شود که بیشترین حجم اخبار سالمت نیز 

این بخش رقم بخورد. در 
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ن مـــــــا ر د

رئیس انجمن رادیولوژی ایران 
عنوان کرد؛

دخالت متخصصین 
زنان در امور 

رادیولوژیست ها
 

رئیــس انجمــن رادیولــوژی ایــران، نســبت بــه تصمیــم 
غیرکارشناســی وزارت بهداشــت مبنــی بــر آموزش ســونوگرافی 
توســط متخصصیــن زنــان و زایمــان، بــدون اســتفاده از نظرات 

ــاد کــرد. ــه شــدت انتق مشــورتی رادیولوژیســت هــا، ب
دکتــر جــال جــال شــکوهی، موضــوع نامــه معــاون 
آموزشــی وزارت بهداشــت بــرای آمــوزش ســونوگرافی توســط 
متخصصیــن زنــان و زایمــان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: 
ــنامه ای،  ــاغ بخش ــا اب ــت ب ــی وزارت بهداش ــاون آموزش مع
ــوزش  ــئول آم ــان را مس ــان و زایم ــن زن ــدادی از متخصصی تع
ســونوگرافی نمــوده اســت. در حالــی کــه بــرای ایــن تصمیــم 
و اقــدام، هیــچ گونــه نظرخواهــی از هیئــت بــورد رادیولــوژی و 

ــت. ــده اس ــران نش ــوژی ای ــن رادیول انجم
ــوزش  ــر آم ــف ام ــا مخال ــه م ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن وی ب
نیســتیم، تاکیــد کــرد: امــا بایــد دیــد ایــن آمــوزش قــرار اســت 

ــه شــود. ــه ارائ چگون
ــوان  ــه عن ــا ب ــت ه ــه داد: رادیولوژیس ــکوهی ادام ــال ش ج
متخصصیــن ســونوگرافی شــناخته مــی شــوند و از همیــن رو، 
نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه دخالــت بیــن رشــته ای صورت 

ــراض نشــود. ــرد و اعت بگی
ــرار نیســت  ــه ق ــزود: البت ــران اف ــوژی ای رئیــس انجمــن رادیول
ــد  ــود را بلن ــراض خ ــدای اعت ــه ای ص ــه گون ــت ب رادیولوژیس

کننــد کــه موجبــات گایــه دوســتان شــود. بلکــه بــا تشــکیل 
کارگروهــی از رادیولوژیســت هــا، پیگیــری گایــه هــا و 

ــود. ــال ش ــق دنب ــن طری ــات از ای اعتراض
ــورای  ــس ش ــت در مجل ــراض رادیولوژیس ــری اعت وی از پیگی
ــر داد و  ــت خب ــت اداری و وزارت بهداش ــوان عدال ــامی، دی اس
گفــت: ســئوال مــا ایــن اســت کــه بــا چنیــن تصمیماتــی کــه 
اتخــاذ مــی شــود، آیــا بــه رادلوژیســت نیــاز هســت یــا نــه؟ و 

ــت. ــت هاس ــار رادیولوژیس ــده ای در انتظ ــه آین ــه چ اینک
جــال شــکوهی بــا اشــاره بــه وجــود هیئــت بــورد رادیولــوژی 
در وزارت بهداشــت، اظهارداشــت: ســئوال هیئــت بــورد از وزیــر 
بهداشــت ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن قبیــل تصمیمــات، 
هیئــت بــورد چــه جایگاهــی در وزارتخانــه دارد و اگــر قــرار بــر 
مشــورت بــا رادیولوژیســت هــا نیســت، بهتــر اســت کــه حکــم 
ــر صــادر شــده اســت،  ــورد کــه توســط وزی اعضــای هیئــت ب

لغــو شــود.
ــوان  ــه عن ــران از ســونوگرافی ب ــوژی ای ــس انجمــن رادیول رئی

ابــزار کار رادیولوژیســت هــا نــام بــرد و گفــت: ســونوگرافی جزو 
وظایــف رادیولوژیســت هاســت. در حالــی کــه اســتفاده از ایــن 
ابــزار توســط متخصصیــن زنــان و زایمــان، موجــب خودارجاعی 

پزشــک مربوطــه مــی شــود.
ــزارش  ــق گ ــان ح ــان و زایم ــص زن ــح داد: متخص وی توضی
ــی  ــبب م ــئله س ــن مس ــدارد و همی ــونوگرافی را ن ــی در س ده
شــود وقتــی ســونوگرافی انجــام مــی دهــد، بــدون اســتفاده از 
نظــرات کارشناســی رادیولوژیســت، بــرای بیمار تصمیــم بگیرد 

ــدارد. ــی ن کــه عواقــب خوب
ــن  ــط متخصصی ــونوگرافی توس ــام س ــکوهی، انج ــال ش ج
ــه  ــل هزین ــب تحمی ــا را موج ــب ه ــان در مط ــان و زایم زن
ــام  ــفانه انج ــت: متاس ــت و گف ــار دانس ــه بیم ــی ب ــای اضاف ه
ــه ای  ــان و زایمــان تعرف ســونوگرافی در مطــب متخصــص زن
نــدارد و هــر مقــدار کــه بخواهنــد از بیمــار پــول مــی گیرنــد. در 
حالــی کــه رادیولوژیســت هــا بــرای انجــام ســونوگرافی، تعرفــه 

ــد. دارن

ــان و   ــن زن ــه متخصصی ــه مداخل ــر بهرامــی ب ــی اکب ــر عل دکت
زایمــان در انجــام ســونوگرافی انتقــاد کــرد و گفت: در پزشــکی، 
بحــث ابــزار تعریــف مشــخصی دارد و روش های تشــخیصی بر 

همیــن اســاس تعریــف مــی شــود.
وی از گوشــی، فشارســنج و... بــه عنــوان ابــزار پزشــکان 
بــرای ویزیــت بیمــاران نــام بــرد و افــزود: راه هــای تشــخیص 

بیمــاری متفــاوت اســت، بطوریکــه یــک رادیولوژیســت اجــازه 
ــن کار از  ــام ای ــرای انج ــز ب ــراح نی ــدارد و ج ــکوپی ن آندوس

ــد. ــی کن ــتفاده م ــی اس ــص داخل متخص
بهرامــی فــر در مــورد اســتفاده از ســونوگرافی در مطــب 
متخصصیــن زنــان و زایمــان، گفت: اســتفاده از ســونوگرافی کار 

ــت. ــت اس ــمی رادیولوژیس رس
وی بــا اشــاره بــه بخشــنامه 
اخیــر معاونــت آموزشــی وزارت 
بهداشــت مبنــی بــر آمــوزش 
۶ ماهــه متخصصیــن زنــان و 
زایمــان بــرای انجام ســونوگرافی، 
افــزود: ایــن موضــوع، از نظــر 
ــر  ــه نظ ــی ب ــای علم ــث ه بح

ــد. ــح باش ــد صحی ــی رس نم
دبیــر انجمــن رادیولــوژی ایــران 
بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه 
ــه  ــی ب ــرایط خاص ــور در ش کش
ــت  ــی بایس ــرد و م ــی ب ــر م س
موضــوع اقتصــاد مقاومتــی را 
ــت: اســتفاده  ــت، گف جــدی گرف

از دســتگاه ســونوگرافی در مطــب متخصصیــن زنــان و 
ــکاران  ــرای هم ــکاتی را ب ــه مش ــر اینک ــاوه ب ــان، ع زایم
بــه دنبــال دارد، مخاطــرات  بیمــاران  رادیولوژیســت و 

اقتصــادی نیــز بــه همــراه دار.
ــی  ــای غیرکارشناس ــل کاره ــن قبی ــه داد: ای ــر ادام ــی ف بهرام
ــرا، انجــام  ــه بیمــاران مــی شــود. زی ــه افزایــش هزین منجــر ب
ســونوگرافی در مطــب متخصــص زنــان و زایمــان، افزایــش بار 

ــه همــراه دارد. ــواده هــا را ب ــی خان مال
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه ســونوگرافی در مطــب 
متخصــص زنــان و زایمــان منجــر بــه »خودارجاعــی« پزشــک 
ــان و  ــص زن ــد، متخص ــرار باش ــر ق ــت: اگ ــود، گف ــی ش م
ــرای  زایمــان در مطــب خــودش ســونوگرافی انجــام دهــد و ب
بیمــار تصمیــم بگیــرد، مشــکاتی بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
زیــرا، اگــر تصمیــم بــه ســقط بگیــرد، بایــد حتمــا متخصــص 

ــند. ــان باش ــوژی در جری ــوژی و رادیول پاتال
ــوژی ایــران تاکیــد کــرد: تداخــات بیــن  دبیــر انجمــن رادیول
رشــته ای، منجــر بــه بــی نظمــی در جامعــه و زنجیــره درمــان 
مــی شــود، بطوریکــه هــر کســی در هــر رشــته ای دخالــت می 

کنــد.
ــر  ــاوه ب ــته ای ع ــای رش ــت ه ــه داد: دخال ــر ادام ــی ف بهرام
ــای تشــخیص و  ــی نظمــی در پروســه ه ــه ب اینکــه منجــر ب
درمــان مــی شــود، هزینــه هــای بیمــاران و عــوارض ناشــی از 

ــرد. ــی ب ــاال م ــط را ب تشــخیص هــای غل

دبیر انجمن رادیولوژی ایران عنوان کرد؛

تبعات انجام سونوگرافی در مطب زنان و زایمان
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ن مـــــــا ر د

یکــی از پزشــکان کشــور در یادداشــتی آورده اســت: سالهاســت 
ــا وجــود قوانیــن و دســتورالعملهای  کــه در کشــور شــاهدیم، ب
شــفاف* مبنــی بــر رایــگان بــودن انجــام ســونوگرافی 
ــر  ــان غی ــط متخصص ــخیصی« توس ــزار تش ــوان »اب ــه عن ب
رادیولوژیســت، برخــی از پزشــکان بــر خــاف ایــن رویــه رفتــار 
مــی کننــد و در حالــی کــه حقــی بــرای دریافت وجــه ندارنــد، از 

ــد. ــه دریافــت مــی کنن بیمــار هزین
بــرای نمونــه گروهــی ســودجو از متخصصــان زنــان و زایمــان، 
ــرایط  ــارداری و در ش ــی دوران ب ــه »ط ــن ک ــه ای ــم ب ــا عل ب
عــادی، تنهــا نیــاز بــه انجــام ســه مرتبــه ســونوگرافی اســت« 
ــه انجــام ایــن کار مــی  ــاردار، اقــدام ب ــا هــر مراجعــه ی زن ب ب
ــه طــور متوســط از یــک زن در طــول  ــا جایــی کــه ب کننــد، ت
دوران بــارداری، بــی هیــچ دلیــل موجهــی 12 بــار ســونوگرافی 
ــی  ــام دریافت ــوارد ارق ــی م ــفانه در برخ ــده. متاس ــه ش گرفت
ــه  ــت ک ــی اس ــر مبلغ ــد براب ــوال چن ــز معم ــکان نی ــن پزش ای

ــد. ــی کنن ــت م ــوژی دریاف متخصصــان رادیول
رویــه ی مرســوم ایــن گــروه از پزشــکان »خودارجاعــی« 
اســت، یعنــی هنــگام ویزیــت بیمــار، خدمتــی دیگــر از قبیــل 
ــام  ــود، آن را انج ــه خ ــد ک ــی کنن ــز م ــونوگرافی را تجوی س
ــه دریافــت مــی  ــز مجــدد هزین ــت نی ــن باب ــد و از ای مــی دهن
ــه »خودارجاعــی« در بســیاری  ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای کنن
ــده ی کشــورهای  ــکا و عم ــه آمری ــا، از جمل از کشــورهای دنی

ــت. ــی اس ــرد قانون ــع و پیگ ــی، دارای من اروپای
نکتـه ی دیگری که پیرامون ماجرای برخی پزشـکان و دسـتگاه 
سـونوگرافی مطـرح اسـت، سـوء اسـتفاده هـای غیرانسـانی و 
غیراخاقـی از ایـن ابـزار تشـخیصی اسـت کـه صرفا بـه قصد 
انتفـاع مالـی صورت مـی گیرد. تشـخیص های سفارشـی برای 
انجـام جنایت سـقط جنین از جملـه ی این موارد اسـت، به گونه 
ای کـه بـا گـزارش دروغیـن عـدم رویـت ضربـان قلـب جنین، 

حکـم محرومیـت یـک انسـان از زندگی صـادر می شـود و فرد 
بـه صورت قانونـی اقدام به جنایت سـقط جنین یا خـروج بقایای 
بـارداری می کنـد! یعنـی اگر طبـق گفتـه ی مسـئوالن وزارت 
بهداشـت در سـال 13۹2، 25۶ هـزار مورد سـقط جنیـن صورت 
گرفتـه باشـد، کـه تنها ۶ هـزار مـوردش قانونی بـوده، بـاز موارد 
متعـددی از همیـن مـوارد بـه اصطـاح قانونـی نیـز در حقیقت 

غیرقانونـی بـوده اند!
نکتــه ی مهــم دیگــر نیــز بحــث غربالگــری اســت کــه آن نیــز 
ــی از پزشــکان  ــبی گروه ــرای کاس ــی ب ــه دکان ــدل ب ــما ب رس
ــد  ــی گوی ــی م ــتندات علم ــع و مس ــب مرج ــت. کت ــده اس ش
»تنهــا زنــان بــارداری کــه بیــش از 35 ســال ســن داشــته و یــا 
ســابقه ی بیمــاری ژنتیکــی خاصــی در خــود یــا خانــواده دارنــد، 
ــه در  ــی ک ــد« در حال ــارداری دارن ــه غربالگــری دوران ب ــاز ب نی
کشــور مــا ایــن غربالگــری هــا، بــی هیــچ دلیــل علمــی، بــرای 

ــاردار تجویــز مــی شــود. ــان ب تمــام زن
 ایــن تجویزهــای بــی مــورد نیــز بــه دلیــل اشــتباهات مرســوم 
ــن  ــقط جنی ــه س ــادی ب ــوارد زی ــخیص، در م ــراوان در تش و ف
ــه مــوارد متعــددی هــم هســتند  اشــتباهی مــی انجامــد و البت
کــه مــادر بــاردار بعــد از گرفتــن نتیجــه ی آزمایــش غربالگری، 
بــه دلیــل تقیــدات مذهبــی و حفــظ اخــاق انســانی، اقــدام بــه 
ــر خــاف  ــا آمــدن بچــه، ب ــه دنی ــا ب ســقط جنیــن نکــرده و ب
ــش  ــامت نصیب ــت و س ــال صح ــدی در کم ــبینی، فرزن پیش
شــده اســت؛ مــواردی کــه البتــه عمــوم مــردم، نمونــه یــا نمونه 

ــد. ــی از آن را در اطــراف خــود ســراغ دارن های
امــا شــاید بدتریــن قســمت ماجــرا، بــی تفاوتــی مراجــع نظارتی 
بــه خصــوص وزارت بهداشــت و ســازمان نظام پزشــکی باشــد، 
بــه گونــه ای کــه ایــن دو نهــاد، نــه در زمینــه اطــاع رســانی 
ــح  ــورد تصحی ــه در م ــود، ن ــوق خ ــاره حق ــهروندان درب ــه ش ب
ــری  ــرای پیگی ــه ب ــا و ن ــتورالعمل ه ــا و دس ــه ه ــیوه نام ش

جــرم متخلفــان، تقریبــا هیــچ اقدامــی نکــرده انــد. بــی عملــی 
مفرطــی کــه از ســویی تجــری متخلفــان را در پــی داشــته و از 
ــال  ــان و م ــه ی آن را از ج ــردم هزین ــوم م ــر، عم ــوی دیگ س

ــد. ــه و مــی پردازن خــود پرداخت
ــت  ــئولین وزارت بهداش ــی از مس ــرا برخ ــه اخی ــب آن ک جال
ــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی  تصمیــم گرفتــه انــد کــه ب
ــان  ــه متخصصــان زن ــا شــش ماهــه، ب ــاه مــدت ســه ت کوت
ــد.  ــونوگرافی را بدهن ــت انجــام س ــه باب ــت وج مجــوز دریاف
ــه  ــه متوج ــی ای ک ــب احتمال ــر از عواق ــه صرفنظ ــری ک ام
ســامت مــردم خواهــد کــرد، مــی توانــد بــا توجــه بــه عــدم 
ــای  ــتفاده ه ــیوع سوءاس ــی، ش ــارت حداقل ــک نظ ــود ی وج
ــب  ــی از جی ــه هــای پرداخت ــرده و هزین ــی را بیشــتر ک کنون

ــد. ــش ده ــردم را افزای م
نهایتــا آنچــه گفتــه شــد بــه خوبــی نشــان مــی دهــد کــه جمع 
برخــی پزشــکان غیرمتعهــد بــا نظــام نظارتــی ناکارآمــد وزارت 
بهداشــت و همچنیــن برخــی دســتورالعمل هــای ناقــص و بــی 
پایــه، رســما دســتگاه ســونوگرافی را بــه ابــزاری بــرای تحدیــد 

نســل و بعضــا بــه آلتــی قتالــه بــدل کــرده اســت. 
ایــن ســوء مدیریــت اکنــون منجــر بــه افزایــش آمــار جنایــت 
ســقط جنیــن و همچنیــن تحمیــل هزینــه هــای سرســام آور 
انجــام ســونوگرافی هــای مکــرر و غربالگــری هــای بــی مــورد 
ــروی  ــه آب ــزرگ ک ــی ب ــت. معضل ــده اس ــا ش ــواده ه ــر خان ب
ــد وزارت  ــرده و بای ــه دار ک ــکان را خدش ــدوم پزش ــف خ صن

ــاره ای بیندیشــد. ــش چ ــر برای ــه زودت بهداشــت، هرچ

سونوگرافی، ابزار تشخیص 
یا  وسیله ای برای سوء استفاده

عضــو هیئــت رئیســه مجلــس بــا بیــان اینکه 
ــرای  ــکان ب ــه پزش ــی ب ــای میلیون پرداختی ه
ــی  ــی دولت ــز درمان ــا در مراک ــدگاری آنه مان
ــت  ــار اس ــت ناچ ــت: وزارت بهداش ــت، گف اس
تــاش کنــد ایــن پزشــکان در مراکــز دولتــی 

ــوند. ــدگار ش مان
ــای  ــش ه ــاره فی ــرزاده درب ــر رنجب ــر اکب دکت
ــوی  ــه از س ــکان ک ــی از پزش ــی برخ میلیون
رســانه ها منتشــر شــد، افــزود: در اجــرای طرح 
تحــول ســامت تاش شــد تــا پزشــکان را در 

ــدام  ــن اق ــه ای ــم ک ــه داری ــی نگ بخــش دولت
نیازمنــد آن بــود تــا رضایتمنــدی نســبی ایــن 

ــه فراهــم شــود. قشــر از جامع
ــه نیازهــای کشــور  ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ب
ــص  ــکان متخص ــت پزش ــتفاده از ظرفی و اس
ــی  ــش خصوص ــکان بخ ــا پزش ــود ت ــاز ب نی
تشــویق بــه فعالیــت در بخــش دولتــی شــوند 
تــا بــر اســاس آن هزینــه هــای درمانــی 
مــردم کاهــش یابــد؛ بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف الزم بــود تــا بــه برخــی تخصــص هــا 

پرداختــی هایــی صــورت گیــرد کــه البتــه این 
ــر از مبالغــی اســت کــه در  پرداختــی هــا کمت

ــرد. ــی گی بخــش خصوصــی صــورت م
ــد کــه  رنجبــرزاده تصریــح کــرد: ناگفتــه نمان
ــه  ــرد ک ــه طــور قاطــع اعــام ک ــوان ب نمی ت
ــت  ــوب اس ــا مطل ــا کام ــی ه ــن پرداخت ای
ــن  ــا چنی ــورهای دنی ــیاری از کش ــرا در بس زی
پرداختــی هایــی مرســوم نیســت امــا اکنــون 
ــرای تشــویق  وزارت بهداشــت ناچــار اســت ب
ــروه در  ــن گ ــا ای ــد ت ــاش کن ــکان، ت پزش
مراکــز دولتــی مانــدگار شــوند تــا مردم آســیب 

ــد. نبینن
ــد  ــد بای ــی رس ــر م ــه نظ ــد: ب ــادآور ش وی ی
ــی  ــه پرداخت ــش رود ک ــه ســمتی پی کشــور ب
هــا دارای ســقف و کف مشــخصی باشــد تــا از 
نگرانــی هــای عمومــی جامعــه کاســته شــود، 

بــا توجه بــه اینکــه منابــع مالــی در کشــورمان 
محــدود اســت چنیــن نابســامانی هایی در 
ــردم  ــدی م ــه من ــه گل ــر ب ــا منج پرداختی ه
ــه  ــوط ب ــا من ــوع تنه ــن موض ــود؛ ای ــی ش م
ــد در همــه  وزارت بهداشــت نیســت بلکــه بای
حوزه هــا بــرای پرداختــی هــای صــورت 
گرفتــه حــد وحــدود مشــخصی تعییــن شــود.

ــر  ــا تاکیــد ب عضــو هیئــت رئیســه مجلــس ب
ــد  ــی بای ــتگاه های اجرای ــت و دس ــه دول اینک
نســبت بــه ایــن موضــوع ورود جــدی داشــته 
باشــند، گفــت: الزم اســت ســازوکاری طراحی 
شــود تــا هــم در بحــث حقــوق و مزایــا ســقف 
عاالنــه ای وجــود داشــته باشــد و هــم تــاش 
ــراد  ــی شــود اف ــه منجــر م ــی ک شــود راه های
یــک شــبه بــه ثــروت هــای میلیــاردی دســت 

پیــدا کننــد مســدود شــود.

عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد؛

علت پرداخت های میلیونی به 
پزشکان بخش دولتی
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ن مـــــــا ر د

ــل  ــان از مح ــان و زایم ــص زن ــکان متخص ــد پزش  درآم
انجــام ســونوگرافی و دریافــت نقــدی هزینــه آن از بیمــار، با 

ــی وزارت بهداشــت مواجــه شــده اســت. ــی اعتنای ب
ــان و  ــص زن ــکان متخص ــط پزش ــونوگرافی توس ــام س انج
زایمــان و اخــذ وجــه بــی حســاب و کتــاب از مــردم، باعــث 
بــروز مشــکات و چالــش هایــی در ایــن عرصه شــده و این 
ــه  ــن زمین ــچ اطــاع رســانی در ای ــی اســت کــه هی در حال

انجــام نمــی شــود.
ــکان  ــدام پزش ــن اق ــورد ای ــی در م ــهروند تهران ــک ش ی
متخصــص زنــان و زایمــان، مــی گویــد: در هــر بــار مراجعه 
بــه مطــب پزشــک، همســرم حتمــا بایــد ســونوگرافی انجام 
بدهــد و مبلــغ 200 هــزار تومــان هزینــه آن اســت. عــاوه 
ــرای  ــان ب ــص زن ــر متخص ــه دکت ــم ب ــار ه ــن، دوب ــر ای ب

ســونوگرافی غربالگــری رفتــه کــه هــر بــار 450 هــزار تومــان 
ــش  ــد بی ــک حســاب سرانگشــتی بای ــا ی ــوده و ب پرداخــت نم
ــه ســونوگرافی در دوران  ــط هزین ــان فق ــون توم ــا ۶ میلی از 5 ت

ــم. ــارداری پرداخــت کنی ب
ــه  ــود ک ــن ب ــهروند، ای ــن ش ــای ای ــه ه ــب در گفت ــه جال نکت
ــه داشــته و پزشــک همســرش  ــار مراجع ــاه دو ب ــون در م تاکن
ــد کــه  ــزودی هفتگــی مراجعــه نمای ــد ب اعــام کــرده کــه بای
ایــن اتفــاق بــرای بیشــتر خانــم هــا بــه خصــوص در شــهرهای 

ــد. ــزرگ اتفــاق مــی افت ب
البتـه روی دیگـر سـکه هـم جالـب اسـت. زیـرا، یک شـهروند 
دیگـر بـا در اختیـار داشـتن دفترچـه بیمه مبلـغ 50 هـزار تومان 
بابـت سـونوگرافی پرداخت کـرده که ایـن تفاوت چنـدان عادی 
بـه نظـر نمـی رسـد و در بررسـی هـا متوجه شـدیم کسـی که 
200 هـزار تومـان دریافت مـی کـرده هیچگونه برگ گزارشـی 
را ارائـه نمـی دهد و تنهـا این مبلغ را شـارژ مـی کند متخصص 
زنـان و زایمـان اسـت و آنکـه بـا رقمی کمتـر و با دفترچـه بیمه 
سـونوگرافی را انجـام مـی دهـد متخصـص رادیولوژی اسـت و 

گـزارش هـم ارائه مـی دهد.
ــدرکاران وزارت  ــت ان ــی دس ــا برخ ــوع را ب ــن موض ــی ای وقت
بهداشــت مطــرح کردیــم، متوجــه شــدیم که بــه لحــاظ قانونی 
فقــط متخصصیــن رادیولــوژی مــی تواننــد ســونوگرافی انجــام 
دهنــد و پــول بگیرنــد )کــه قیمــت آن بــا دفترچــه بیمــه حــدود 
50 هــزار تومــان اســت( و متخصــص زنــان و زایمــان نبایــد و 

ــه  ــد و دریافــت هــر گون ــد ســونوگرافی انجــام دهن نمــی توانن
وجــه نیــز توســط آنهــا غیرقانونــی اســت و نبایــد در ســربرگ یا 

تابلــوی خــود کلمــه ســونوگرافی را درج نماینــد.
حــال کــه مشــحص شــد بــه لحــاظ قانونــی متخصــص زنــان 
ــا شــرایط  ــا اگــر ب و زایمــان نبایــد ســونوگرافی انجــام دهــد ی
خاصــی مجبــور بــه ایــن اقــدام شــود بایــد بــه صــورت رایــگان 
باشــد، بــه چندیــن مطــب متخصــص زنــان و زایمــان در تهران 
ــا  ــب از آنه ــاران از مط ــروج بیم ــگام خ ــم و هن ــه کردی مراجع
ســئوال کردیــم و بــا کمــال تعجــب دریافتیــم کــه تقریبــاً همه 
ــان ســونوگرافی  شــده  ــان و زایم ــان توســط متخصــص زن آن
ــد کــه از رقــم متخصــص ایــن  ــد و پــول پرداخــت کــرده ان ان
اقــدام رقمــی بــه مراتــب باالتــر اســت و البتــه بــه مطــب دکتر 
ــک  ــه پزش ــد ک ــرز ش ــم و مح ــم رفتی ــی ه ــزار تومان 450 ه
متخصــص زنــان کــه مجــاز نیســت ســونوگرافی کنــد و پــول 
بگیــرد در روز حداقــل ۷0 مــورد ســونوگرافی مــی کنــد و از بــی 
اطاعــی مــردم روزانــه بیــش از 30 میلیــون تومــان بــه جیــب 
ــاردار مراجعــه کننــده ســئوال شــد  مــی زنــد و البتــه از زنــان ب
ــی  ــا اطاع ــت ه ــن پرداخ ــودن ای ــاز ب ــدام از غیرمج هیچک
نداشــتند و مــی گفتنــد »ایــن آقــای دکتــر بیمــه قبــول نمــی 

کنــد و بایــد تعرفــه آزاد بدهیــم«.
ــرخ  ــم و ن ــدا کردی ــم پی ــر را ه ــب دیگ ــد مط ــت چن از اینترن
هــای مختلــف دیگــر از ۷0 هــزار تومــان تــا 3۹0 هــزار تومــان 
ــد و  ــان و زایمــان بودن ــم کــه همگــی متخصــص زن پیداکردی
ــرد و  ــان صــورت نمــی گی ــا آن ــچ برخــورد جــدی ب ــا هی تقریب

ــردی و کان وزارت  ــگاه راهب ــا ن ــم ب ــن مه ــد ای ــی تردی ب
ــه دارد. ــان فاصل ــا متخلف ــورد ب بهداشــت در برخ

ــد  ــان نبای ــا متخصــص زن ــه تنه ــود ن ــن موج ــق قوانی طب
خــودش ســونوگرافی انجــام دهــد بلکــه اگــر ســونوگرافی 
ــه متخصــص ســونوگرافی  ــه شــیوه علمــی ب ــارداری را ب ب
ارجــاع دهــد معمــوال تنهــا ســه بــار ســونوگرافی در 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــت و ای ــی اس ــارداری کاف ــول ب ط
ــتفاده  ــردم سوءاس ــی م ــی اطاع ــان از ب ــن زن متخصصی
کــرده و هــم خودشــان ســونوگرافی مــی کننــد و هــم بــه 
جــای ســه بــار، بیــش از 10 تــا 20 بــار ســونوگرافی کــرده و 

ــد. ــی نماین ــت م ــه دریاف وج
مدیــرکل نظــارت بــر درمــان وزارت بهداشــت، در مصاحبــه 
ای در ســال 13۹4 اعــام کــرده کــه گــزارش ســونوگرافی 
در صاحیــت حرفــه ای متخصصیــن زنــان و زایمــان نیســت و 
عنــوان داشــته بــود: »متخصصــان زنــان کــه دوره ســونوگرافی 
را گذرانده انــد می تواننــد از ایــن وســیله در مطب هــا بــه  
عنــوان ابــزار تشــخیصی اســتفاده کننــد اما حــق دادن گــزارش 
ــت  ــد چــرا کــه در صاحی ــال آن را ندارن ــن وجــه در قب و گرفت
ــص  ــوی متخص ــه از س ــت وج ــت. دریاف ــان نیس ــه ای  آن حرف
ــود.  ــف محســوب می ش ــونوگرافی تخل ــرای انجــام س ــان ب زن
ــت و  ــده وزارت بهداش ــر عه ــات ب ــن تخلف ــاره ای ــارت درب نظ

ســازمان نظــام پزشــکی اســت«.
وزیـر بهداشـت، نیـز در مصاحبـه خـود بـا یکـی از رسـانه ها با 
نقیصـه عنـوان کـردن سـونوگرافی های بی رویـه متخصصیـن 
زنـان و زایمـان اعام کرد کـه »برخاف رویه فعلـی نباید از این 
بابـت از مردم هزینه ای دریافت شـود و اگر امسـال این نقیصه را 

نتوانسـتیم برطـرف کنیـم، حداقل کاهـش می دهیم«.
حــال ســئوال اینجاســت کــه چــرا وزارت بهداشــت، سیاســت 
ــام و دوهــوا دارد کــه از یــک ســو ســونوگرافی توســط  یــک ب
متخصــص زنــان و اخــذ وجــه را غیرقانونی مــی داند و از ســوی 
دیگــر هیــچ نظــارت و برخــوردی بــا تخلفــات محــرز نمــی کند 

و اگــر هــم انجــام مــی دهــد بازخــوردی نداشــته اســت.
طبــق بررســی اولیــه حــدود ۶000 متخصــص زنــان و زایمــان 
ــونوگرافی  ــای س ــتگاه ه ــت دس ــود دارد و قیم ــور وج در کش
معمولــی هــم حداقــل 100 تــا 200 میلیون تومان اســت و ســود 

فــروش ایــن تحهیــزات حــدود 300 درصــد اســت.

یک گزارش؛

درآمدهای نجومی متخصصین زنان و زایمان در مطب

ــرورت  ــر ض ــس، ب ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
واکاوی علــل رشــد 300 درصــدی مهاجــرت پرســتاران در دو ماه 

ابتدایــی امســال تاکیــد کــرد.
همایون یوسـفی، در واکنش بـه افزایش 300 درصـدی مهاجرت 
پرسـتاران به کشـورهای حوزه خلیج فـارس و غربـی در فروردین 
و اردیبهشـت سـال جـاری، گفـت: اینکـه چـه عواملـی در ایـن 
مهاجـرت هـا موثر بـوده  نیـاز بـه بررسـی و واکاوی بیشـتر دارد؛ 
بدون شـک فراهم کردن مشـوق های مناسـب انگیزه پرسـتاران 
را بـرای خدمت در کشـور افزایـش داده و از فرار مغزها و از دسـت 

رفتـن نیروهای ماهـر جلوگیـری می کند.
وی، اجــرای قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری را در 
جلوگیــری از مهاجــرت پرســتاران ضــروری خوانــد و افــزود: اگــر 

ــه پدیــده مهاجــرت،  مشــکات  عامــل روی آوردن پرســتاران ب
اقتصــادی باشــد بایــد بــه صــورت جــدی در نظــام تعرفه گــذاری 
ــوق  ــش حق ــه افزای ــر و نســبت ب ــتاری تجدیدنظ ــات پرس خدم
ــت  ــرای خدم ــا ب ــای الزم در آنه ــا انگیزه ه ــرد ت ــدام ک ــا اق آنه
در کشــور ایجــاد شــده و در ایــن بــاره دغدغه ای نداشــته باشــند.
یوسـفی، رفـع مشـکات اقتصـادی پرسـتاران را در جلوگیـری از 
مهاجـرت آنهـا به خارج از کشـور موثـر خوانـد و افـزود: در همین 
راسـتا مجلـس بـه عنـوان قانونگـذار آمادگـی بررسـی موضـوع 
مهاجـرت پرسـتاران، تصویـب قوانیـن موثـر بـرای جلوگیـری از 

مهاجـرت آنـان و رفـع مشـکات اقتصـادی ایـن قشـر را دارد.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، موضــوع عــدم 
نیازســنجی در ارائــه رشــته های دانشــگاهی را در کمبــود پرســتار 

موثــر دانســت و یــادآور شــد: اگرچــه پرســتاران بایــد بــر حســب 
ــده  ــد عم ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــوند ول ــت ش ــور تربی ــاز کش نی
عامــل کمبــود پرســتار عــدم نیــاز ســنجی در ارائــه رشــته هــای 
دانشــگاهی باشــد بنابرایــن بایــد توجــه بیشــتری بــه ایــن امــر 
ــه جــذب دانشــجو در  ــر حســب نیــاز کشــور اقــدام ب داشــته و ب

رشــته هــای دانشــگاهی کــرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

رشد ۳۰۰ درصدی مهاجرت پرستاران باید بررسی شود
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ن مـــــــا ر د

ــران،  ــی ای ــیب شناس ــن آس ــس انجم ــب رئی نای
ــته  ــال گذش ــی دو س ــول یک ــرد: در ط ــد ک تاکی
ــه آزمایشــگاه هــای تشــخیص  ــم ک شــاهد بودی
ــدند. ــته ش ــور ورشکس ــادی در کش ــکی زی پزش

دکتــر فریــد کرمــی ، گفــت: از ســه ســال گذشــته 
کــه دوره جدیــد مدیریــت وزارت بهداشــت شــروع 
شــد نگاه بــه آزمایشــگاه متاســفانه بــا بقیه رشــته 
ــان وزارت  ــوزه درم ــی ح ــد، یعن ــاوات ش ــا متف ه
بهداشــت بــه آزمایشــگاه بــه عنــوان یــک چرخــه 
پنجــم نــگاه مــی کــرد تــا یــک ارکان مهــم ارائــه 
خدمــات تشــخیصی و مــی دانیــم کــه تشــخیص 
آزمایشــگاهی حــدود ۶0 تــا ۷0 درصــد اطاعاتــی 
کــه یــک بیمــار بــرای تشــخیص و درمــان 
ــاری الزم دارد را پاســخگو اســت و بعضــی از  بیم
ایــن اطاعــات بســیار حیاتــی اســت مثــل یــک 
جــواب پاتالــوژی کــه تکلیــف بیمــار را مشــخص 

مــی کنــد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه آزمایشــگاه بالینــی 
از جایــگاه باالیــی برخــوردار اســت، افــزود: توجــه 
ــی  ــه معن ــامت ب ــوزه س ــه در ح ــن مقول ــه ای ب
اختصــاص منابــع مالــی اســت و اختصــاص منابع 
ــر  ــکان پذی ــا ام ــه ه ــق تعرف ــم از طری ــی ه مال
ــده  ــا نادی ــگاه ه ــفانه در آزمایش ــه متاس ــت ک اس
گرفتــه شــده و ایــن مشــکل هــم بــه مــردم و هم 
بــه حــوزه ســرمایه گــذاری در آزمایشــگاه بالینــی 

ــد. ضــرر مــی زن
ــن  ــه پایی ــل تعرف ــه دلی ــار داشــت: ب ــی اظه کرم
ــای  ــگاه ه ــگاهی، اداره آزمایش ــات آزمایش خدم
بیمارســتان هــای دولتــی بــا مشــکل مواجه شــده 
و هیــچ کــس تمایــل بــه اجــاره ایــن بخــش هــا 
نــدارد و آنهایــی هــم کــه در بخــش هــای 
ــای  ــه ه ــل تعرف ــه دلی ــدند ب ــی وارد ش خصوص
پاییــن بــا مشــکات زیــادی مواجــه هســتند و اگر 
ــاء  ــم ارتق ــد، نمــی توانی ــه یای ــت ادام ــن وضعی ای
کیفــی کــه انتظــار داشــتیم را شــاهد باشــیم یعنی 
دســتیابی بــه روش هــای تشــخیصی کــه بتوانــد 
ــام  ــد نظ ــای جدی ــان ه ــا و درم ــخیص ه در تش
ــر نخواهــد  ــکان پذی ــد، ام ســامت را کمــک کن

ــود. ب
ــته  ــال گذش ــی دو س ــول یک ــه داد: در ط وی ادام

ــادی  ــای زی ــگاه ه ــه آزمایش ــم ک ــاهد بودی ش
ــیار  ــده بس ــک پدی ــن ی ــدند و ای ــت ش ورشکس
ناراحــت کننــده اســت و پیشــنهاد مــا ایــن اســت 
کــه وزارت بهداشــت بازنگــری جدیــدی در نــگاه 
خــود نســبت بــه آزمایشــگاه بالینی داشــته باشــد.
ــری  ــه بازنگ ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن ــی ب کرم
ــزود: وزارت  ــت، اف ــه اس ــد مرحل ــامل چن ــا ش ه
ــگاه را  ــگاه آزمایش ــددا جای ــد مج ــت بای بهداش
ــی را  ــگاه بالین ــا آزمایش ــه اص ــد ک ــف کن تعری
بــه عنــوان یکــی از ارکان نظــام ســامت  قبــول 
ــا بررســی  دارد یــا خیــر و اگــر قبــول دارد بیایــد ب
کارشناســی کــه هــم در بدنــه وزارتخانــه و هــم در 
انجمــن هــای آزمایشــگاهی بــه تثبیــت جایــگاه 
آزمایشــگاهیان و دســتیابی آنهــا بــه ارزش گذاری 
صحیــح خدمــات و تعرفــه هــا وجــود دارد، کمــک 

ــد. کن
کرمــی گفــت: الزم اســت وزارت بهداشــت در 
ــدی  ــت بن ــه اولوی ــر از جمل ــوارد دیگ ــی م برخ
ــگاهی و  ــای آزمایش ــت ه ــدی تس ــطح بن و س
هدایــت منابــع مالــی بــه ســمت ایــن اولویــت هــا 

ــود .    ــز وارد ش نی
وی خاطــر نشــان شــد: بــه عنــوان مثــال 
ــه بســیار  تســت هــای میکــروب شناســی تعرف
ارزانــی دارنــد و ایــن تعرفــه ارزان باعــث شــده 
ــگاه  ــی در دانش ــروب شناس ــای میک ــش ه بخ
هــا و در بخــش دولتــی و خصوصــی عقــب 
ــت  ــه کیفی ــت ک ــن اس ــات آن ای ــد و تبع بمان
ــت و  ــر اس ــن ت ــی پایی ــروب شناس ــواب میک ج
ممکــن اســت پزشــک مربوطــه بــه ایــن تســت 
ــه  ــه صــورت کورکوران ــت ندهــد و ب ــاد اهمی زی
بــرای بیمــار آنتــی بیوتیــک تجویــز کنــد. پــس 
ــه میکــروب  نتیجــه مــی گیریــم عــدم توجــه ب
ــر مســتقیم  ــه طــور غی شناســی آزمایشــگاه هاب
ــک در  ــی بیوتی ــز آنت ــود تجوی ــی ش ــث م باع
کشــور بــاال بــرود و ایــن موضــوع هــم از نظــر 
ــه ضــرر  ــه ضــرر بیمــار اســت و هــم ب ــی ب مال
ســازمان هــای بیمــه گــر و هــم باعــث افزایــش 
مقاومــت میکروبــی مــی شــود کــه در مجمــوع 
آنچــه آســیب مــی بینــد نظــام ســامت در بعــد 

ــت. کان اس

نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران عنوان کرد؛

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در 
حال ورشکستگی هستند

تبعات یک طرح غیرکارشناسی؛

وظیفه مراقبت از مردان بر 
دوش ماماها

 
مــدرس کشــوری زایمــان فیزیولوژیــک، از رونــد اجــرای طــرح »مراقــب ســامت« 
بــه شــدت انتقــاد کــرد و گفــت: وظیفــه مامــا مراقبــت از ســامت مــادران و زنــان 

اســت، نــه مــردان و ســالمندان.
محبوبــه والیانــی، اظهارداشــت: طــرح تحــول ســامت بــا وجــود محاســنی کــه دارد 
ولــی ایراداتــی هــم دارد و ایــن ایــرادات مــی توانــد طــرح را بــا شکســت روبرو ســازد 

چــرا کــه خیــل عظیمــی از مجریــان ایــن طــرح )ماماها(ناراضی هســتند.
ــود  ــتخدامی وج ــی و اس ــای قدیم ــا در ماماه ــه تنه ــی ن ــن نارضایت ــزود: ای وی اف
ــن طــرح مــی  ــار بعــد از ســالیان ســال خدمــت وارد ای ــه زور و اجب دارد چــرا کــه ب
شــوند بلکــه در ماماهــای جدیدالــورود نیــز کــه بــه دلیــل بیــکاری بــه نوعــی مــورد 

ــر وجــود دارد. ــد نی سوءاســتفاده شــغلی قــرار مــی گیرن
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان، ادامـه داد: یکـی از دالیـل 
نارضایتـی ماماهـا، تغییر عنـوان اختصاصـی ماما به عنـوان عمومی مراقب سـامت 

اسـت در حالـی کـه بـرای کارشناسـان دیگر تغییـر عنـوان رخ نداده اسـت.
والیانــی افــزود: وادار ســاختن ماماهــا در طــرح مراقــب ســامت بــه انجــام امــوری 
کــه تــا کنــون وظیفــه حرفــه ای یــک مامــا نبــوده و بــرای ایــن موضــوع تربیــت 
نشــده مثــل مراقبــت از ســالمندان و مــردان کــه مــورد اخیــر خــاف طــرح انطبــاق 
نیــز هســت، چــرا کــه از ابتــدا مامایــی حرفــه ای بــوده در خدمــت زنــان نه مــردان و 

بــرای ارتقــاء بهداشــت بــاروری جامعــه اســت نــه بهداشــت ســالمندان.
ــه  ــن هم ــه ای ــئوال ک ــن س ــا طــرح ای ــک، ب ــان فیزیولوژی ــدرس کشــوری زایم م
اصــرار بــرای تغییــر ماماهــا در طــرح مراقــب ســامت بــرای چیســت، گفــت: اگــر 
مامــا در ایــن طــرح همــان خدمــات را بطــور جــدی تــر و کامــل تــر ارائــه مــی کــرد 
چــه اشــکالی داشــت؟ چــرا از افــراد انتظــار داریــم بتواننــد همــه کاری انجــام دهند؟؟

ــوزه  ــدام در ح ــر ک ــر ه ــت و اگ ــگاه هس ــناس در پای ــار کارش ــزود: چه ــی اف والیان
تخصصــی خــود کار کنــد خدمــات بهتــری بــه مــردم ارایــه مــی دهند بــه خصوص 
کــه تمامــی خدمات مربــوط بــه زنــان أعــم از میانســالي و ســالمندی و کــودکان که 
دو ســوم جمعیــت تحــت پوشــش هــر پایــگاه اســت، از قابلیــت هــاي تخصصــي 
مامایــي اســت. همــکاران بهداشــت عمومــی، پرســتاران و ســایر کارشناســان هــم 
بــا نــام حرفــه ای خــود تخصصــی تــر و بهتــر و بــا رضایــت بیشــتر خدمــات اولیــه 

مــردم را ارایــه مــی دهنــد.
ــه  ــه طــرح تحــول ســامت ضرب ــه ای نیســت و ب ــد حرف ــن رون ــه داد: ای وی ادام
مــی زنــد چــرا کــه یــک مامــا بجــای آنکــه همــه تمرکــز خــود را بــر روی ســامت 
مــادران و زنــان بگــذارد حــاال بایــد نیمــی از وقــت خــود را صــرف مراقبــت از مردان 

و ســالمندان و دانــش آمــوزان کنــد.
والیانـی گفت: انتظار از همه پرسـنل برای انجـام همه امور یعنی نادیـده گرفتن نقش 
علـم و تجربـه در خدمـات بهداشـتی و متاسـفانه تاوان ایـن نادیـده انـگاری را مردم 
متحمل می شـوند. امیـدوارم که سیاسـت گـزاران این طـرح با یک بازنگـری مجدد 
و مشـورت بـا کارشناسـانی که با کار در مراکز آشـنا هسـتند، ایرادات این طـرح را رفع 

نمـوده تا بتـوان خدمتی بـا کیفیت به مـردم ارایـه کرد.
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ن مـــــــا ر د

 

ــم، از  ــس ده ــان در مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
ــه گــذاری خدمــات پرســتاری  ــون تعرف ــل در اجــرای قان تعل

ــاد کــرد. انتق
حیدرعلــی عابــدی، افــزود: اگــر بحــث تعرفــه گــذاری 
ــز  ــگاه جــدی نی ــد ن ــد بای ــا بمان ــرار اســت پابرج پزشــکی ق
بــه اجرایــی شــدن قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری 

ــیم. ــته باش داش
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پرســتاران نبایــد حقــوق خــود را بــا 
حقــوق پزشــکان مقایســه کننــد، تصریــح کرد: درســت اســت 
حقــوق برخــی پرســتاران کفــاف هزینــه هــای زندگی آنهــا را 
نمــی دهــد امــا نیــاز اســت پرســتاران  مشــکات اقتصــادی 
ــای  ــف ه ــوق صن ــد و حق ــه درآم ــرده و ب ــور را درک ک کش
دیگــر از جملــه آمــوزش و پــرورش، ارتــش و نیــروی هوایــی 
نیــز نگاهــی داشــته باشــند؛ در ایــن رابطــه پزشــکان نیــز باید 

در بحــث حقــوق و تعرفــه هــای خــود تجدیدنظــر کننــد.
ــت  ــتاران در دول ــه پرس ــش کاران ــادآوری افزای ــا ی ــدی ب عاب
ــه  ــه پرســتاران نســبت ب ــت: خوشــبختانه کاران یازدهــم، گف
ســال هــای قبــل چندیــن برابــر افزایــش یافــت بــه نحــوی 
کــه در برخــی بیمارســتان ها میــزان پرداختــی کارانــه 
ــی  ــه در برخ ــت البت ــان اس ــون توم ــی 4 میلی ــن 3 ال ــا بی ه

ــت. ــتر اس ــز بیش ــا نی ــا پرداختی ه ــتان ه بیمارس
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه از لحــاظ آمــوزش و تربیــت نیــروی 
ــت:  ــم، گف ــرار داری ــی ق ــیار خوب ــت بس ــتاری در وضعی پرس
خوشــبختانه دانشــکده های بســیار مجهــز بــا اســاتید و 
ــه  ــم ک ــور داری ــدی در کش ــیار کارآم ــده و بس ــان ورزی مربی
ــروی پرســتار  تمامــی تــاش خــود را در راســتای تربیــت نی
بــه کار می گیرنــد بنابرایــن مــی تــوان گفــت خروجــی تربیت 
پرســتار در کشــور بســیار ایــده آل اســت کــه البتــه ایــن مهــم 

ــد. ــد افزایــش یاب بای

جامعه به خدمات پرستاری نیاز دارد
ــا  ــم ب ــس ده ــان در مجل عضــو کمیســیون بهداشــت و درم
بیــان اینکــه جامعــه به صــورت جــدی به خدمــات پرســتاری 
نیــاز دارد، گفــت: از آنجایــی کــه افــراد بیمــار زیــادی در جامعه 
ــد در  ــاز دارن ــزل نی ــت در من ــتاری و مراقب ــات پرس ــه خدم ب
صــورت روی آوردن پرســتاران بــه چنیــن مشــاغلی مبنایــی 
ــم  ــراد نداری ــن اف ــوق ای ــزان حق ــن می ــرای چگونگــی تعیی ب
بنابرایــن مــی طلبــد بــرای رفــع ایــن مشــکل قانــون تعرفــه 
گــذاری خدمــات پرســتاری هــر چــه ســریعتر تعییــن تکیلــف 
شــود و در کنــار آن بیمــه هــا نیــز ایــن خدمــات را به رســمیت 
بشناســند زیــرا اگــر از ظرفیــت پرســتاران در راســتای بهبــود 
خدمــات مراقبــت در منــزل اســتفاده نماییــم صرفــه جویی در 
منابــع حــوزه ســامت و ارتقــای ســطح ســامت عمومــی را 

بــه همــراه خواهــد داشــت.

لزوم گسترش خدمات پرستاری در منزل
وی بــر لــزوم گســترش خدمــات پرســتاری درمنــزل تاکیــد 
کــرد و افــزود: بــا پیرشــدن جمعیــت و افزایــش بیمــاری ها، 
ــه مراقبــت در منــزل نیــز افزایــش  تعــداد افــراد نیازمنــد ب
یافتــه کــه مســتلزم گســترش خدمــات پرســتاری درمنــزل 
ــه  ــطح جامع ــتاران در س ــر پرس ــه اگ ــوی ک ــه نح ــت ب اس

ــتند را  ــت هس ــاال و دیاب ــارخون ب ــه دارای فش ــرادی ک اف
ــر کلیــه،  ــار ســوئی را ب قبــل از آنکــه ایــن بیمــاری هــا آث
عــروق و چشــم آنهــا بــه جــا بگــذارد بــه موقــع شناســایی 
کننــد بــه میــزان قابــل توجهــی در منابــع حــوزه ســامت 

صرفــه جویــی خواهــد شــد.
ــم  ــت منظ ــتم مراقب ــود سیس ــن وج ــزود: بنابرای ــدی اف عاب
ــو  ــی شــدن تخــت هــای آی ســی ی ــازل موجــب خال در من
ــا توجــه  ــرا ب ــود تخــت مــی شــود زی ــع کمب ــن رف و همچنی
بــه ایــن موضــوع پزشــک دیگــر نســبت بــه ترخیــص بیمــار 
ــتاران در  ــت پرس ــتفاده از ظرفی ــن اس ــدارد بنابرای ــدی ن تردی
منــازل و  وجــود سیســتم مراقبــت منظــم و قوی امری بســیار 
ضــروری اســت کــه بــرای خالــی شــدن تخــت هــا بایــد بــه 

آن توجــه داشــته باشــیم.

مســئله همــراه بیمــار از مشــکات جــدی حــوزه 
ســامت

عابــدی، مســئله همــراه بیمــار را از مشــکات جــدی حــوزه 
ســامت دانســت و تصریــح کــرد: چنیــن سیســتمی در دنیــا 
منســوخ شــده و در هیــچ جایــی از دنیــا بــاب نیســت کــه اگــر 

شــخصی مریــض شــد حتمــا بایــد همــراه داشــته باشــد.

ــی  ــاله عملیات ــک س ــتاری ی ــک پرس ــرح کم ط
ــود ــی ش م

ــه  ــان اینک ــا بی ــم، ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــم از  ــور حت ــه ط ــاله ب ــک س ــتاری ی ــک پرس ــرح کم ط
شــهریور ۹5 عملیاتــی مــی شــود، یــادآور شــد: خوشــبختانه 
معاونــت پرســتاری بــا همــکاری برخــی از همــکاران حــوزه 
ــا  ــتار ب ــک پرس ــام کم ــه ن ــبی را ب ــرح مناس ــتاری ط پرس
ــا همــت  ــد امیدواریــم ب آمــوزش یــک ســاله تدویــن کردن
ــول  ــرح تح ــک در ط ــده ای نزدی ــت در آین ــر بهداش وزی
ســامت شــاهد عملیاتــی شــدن آن باشــیم البتــه بــه طــور 
حتــم از شــهریور ۹5 بــه بعــد کمــک پرســتاران در سیســتم 

ــن همراهــان بیمــار مــی شــوند. جایگزی

تاکید بر افزایش سطح جذب پرستار
ــا  عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان در مجلــس دهــم، ب
ــرد:  ــح ک ــتار تصری ــذب پرس ــطح ج ــش س ــر افزای ــد ب تاکی
ــه  ــردن بدن ــک ک ــر کوچ ــادی ب ــد زی ــت تاکی ــه دول اگرچ
ــه  ــه معنــای عــدم ب ــی ایــن کوچــک کــردن نبایــد ب دارد ول
کارگیــری و اســتخدام پرســتاران باشــد بنابرایــن بــرای جذب 
پرســتاران بایــد روش جــذب مناســبی را انتخــاب کــرده و در 
کنــار ایــن موضــوع حقــوق قابــل ماحظــه ای را بــرای آنهــا 
در نظــر گرفــت البتــه در صــورت نیــاز نیــز مــی تــوان نســبت 
ــه  ــرد ب ــدام ک ــتاری اق ــای پرس ــکده ه ــترش دانش ــه گس ب
نحــوی کــه بتــوان از بخــش غیردولتــی نیــز اســتفاده کــرد؛ 
همانطــور کــه در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تصویــب 
شــده دانشــکده هــای غیرانتفاعــی و پرســتاری اگــر تقویــت 
ــا  ــش نیروه ــه افزای ــیدن ب ــرعت بخش ــث س ــوند در بح ش

ــد. کمــک مــی کنن
ــر  ــتار وزی ــود پرس ــکل کمب ــع مش ــرای رف ــزود: ب ــدی اف عاب
ــه  ــر اینک ــی ب ــد مبن ــه دادن ــرا پیشــنهادی ارائ بهداشــت اخی
موسســه آوای ســامت تمامــی مزایای اســتخدامی پرســتاران 
را تقبــل کنــد زیــرا بیمارســتان هــا هیــات امنایــی هســتند و 
هیــات امنــا نیــز بــه بیمارســتان هــا اختیــار تــام داده انــد کــه 
بــرای رفــع مشــکات خــود مــی تواننــد اقــدام بــه بکارگیری 
نیــرو کننــد البتــه بــه شــرطی کــه ایــن نیروهــا را بــه صــورت 
رســمی اســتخدام نکننــد زیــرا بــرای اســتخدام رســمی باید از 

ســازمان مدیریــت مجــوز گرفــت.
ــه داد:  ــس ادام ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
ــن  ــرای اینکــه در حــق ای وزارت بهداشــت در صــدد اســت ب
ــه جــای شــرکت هایــی کــه در  پرســتاران اجحــاف نشــود ب
گذشــته حقــوق پرســتاران را تضییــع مــی کردنــد از ظرفیــت 
موسســه آوای ســامت تحت نظــارت خــود بــرای بکارگیری 

نیــروی پرســتاری اســتفاده کنــد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تعرفه های پرستاری باید مثل تعرفه های پزشکی اجرا شود
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ن مـــــــا ر د

ــرای  ــژه ب ــک وی ــر 250 کلینی ــغ ب ــت: بال ــر بهداشــت گف  وزی
ویزیــت متخصــص و فــوق تخصــص هــا و 350 مرکــز زایمانی 

تــا پایــان امســال در کشــور بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
دکتــر ســید حســن هاشــمی افــزود: متاســفانه ۶5 درصــد از ۹۶ 
هــزار تخــت بیمارســتانی کــه در کشــور وجــود دارند بــاالی 30 

ســال قدمــت دارنــد و بخشــی از آنهــا اصــًا مقــاوم نیســتند.
وزیر بهداشـت گفت: طبق پیشـنهادی که داده شـده قرار اسـت 
بـا حمایـت دولت و مجلـس حداقـل 50 درصد تخت هـای مورد 

نیاز از طریق سـرمایه گـذاران خارجی تامین شـود.
وی گفــت: نزدیــک بــه 25 تــا 30 هــزار تخــت بیمارســتانی از 
ــا  طریــق ســرمایه گــذاران خارجــی جایگزیــن مــی شــوند و ب
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور نیــز ، راهــی غیــر از ایــن 
ــن اســت کــه هرچــه ســریعتر در  ــان ای ــم و تصورم نمــی بینی
ایــن زمینــه تصمیــم گیــری شــود بــه نفــع مــردم خواهد بــود و 

امیدواریــم ایــن اتفــاق بیافتــد.
وزیـر بهداشـت افـزود: از روز اول هـم قـول دادیم کـه برخاف 
گذشـته که هر سـال 1۶00 تـا حداکثر 2000 تخت بیمارسـتانی 
تخـت  هـزار  دولـت 20  ایـن  در  می شـد،  تحویـل  و  آمـاده 

بیمارسـتانی را تـا قبـل از پایـان دوره تحویـل مـی دهیـم.
هاشــمی گفــت: مســیر اصلــی بــرای توســعه بخــش ســامت 
ــه  ــد ب ــت بای ــت و دول ــی اس ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ، س
ــد  ــا خری ــا بیمه ه ــد ی ــت کن ــد خدم ــری، خری ــای تصدی گ ج
کننــد تــا نــه آنهــا متضــرر شــوند و نــه مــا بیمارســتان بســازیم.
وزیــر بهداشــت همچنیــن افــزود: کار مــا در وزارت بهداشــت ، 
ســاخت بیمارســتان و حتــی اداره بیمارســتان نیســت، بلکــه کار 
مــا تخصصــی اســت و نظــارت بــر عملکــرد واحدهــای درمانی 

کــه خدمــات بــا کیفیــت باالتــری بــه مــردم ارائــه شــود.
ــا بیــان اینکــه واردات دارو هــا در طــول 3 ســال گذشــته  وی ب
رونــد کاهشــی داشــته اســت افــزود: 300 میلیــون دالر کاهــش 
واردات داشــتیم و از نظــر تعــداد اقــام دارویــی نیــز حــدود ۹5 
ــی  ــد م ــور تولی ــل کش ــی در داخ ــام داروی ــد اق ــا ۹۶ درص ت
شــوند ولــی از نظــر ریالــی نســبت بــه قبــل از شــروع بــه کار ما 
از ۶1 و ۶2 درصــد بــه ۷0 درصــد افزایــش یافتــه اســت و همین 

مســیر هــم ادامــه خواهــد داشــت.
وزیــر بهداشــت گفــت: از نظــر صــادرات در طــول ایــن دوره از 
ــدا کــرده اســت  ــر افزایــش پی ــه 2 براب ــت، صــادرات دارو ب دول
کــه البتــه راضــی هــم نیســتیم. رقــم صــادرات دارو وقتــی مــا 

شــروع کردیــم نزدیــک بــه ۷0 میلیــون دالر بــوده اســت .

هاشـمی افـزود: بالـغ بـر 250 کلینیـک ویژه کـه بـرای خدمات 
سـرپایی و ویزیت متخصص و فـوق تخصص اسـت در حال راه 

اندازی اسـت و امسـال بـه بهره بـرداری می رسـند .
وی گفـت: : عاوه بر ایـن نزدیک به 350 مرکـز زایمانی در کل 
کشـور به بهره بـرداری خواهند رسـید و در نیمه دوم امسـال هر 

مـاه حداقل دو یا سـه پروژه بـزرگ را افتتـاح خواهیم کرد.
وزیـر بهداشـت گفت: در مـورد نیروی انسـانی بسـیار در مضیقه 
هسـتیم دلیلـش هم این اسـت کـه تصمیـم دولت بر اسـتخدام 
جدیـد نبـوده اسـت و در طـول این سـه سـال گذشـته ما رسـمًا 
نتوانسـتیم کسـی را اسـتخدام بکنیم اال تعداد معـدودی را برای 
بیمارسـتان های جدیداالحـداث، کـه البتـه در آن بخـش هـم 

علیرغـم اینکه بـه ما مجـوز اسـتخدام دادنـد، کمبـود داریم.
وی در ادامـه افـزود: بخشـی از کمبودهایمـان را در قالب اسـتفاده از 
درآمدهـای اختصاصـی دانشـگاه هـا به صـورت شـرکتی حل می 
کنیـم. یعنـی پرسـتار، بهداشـتیار، بهیار بـه صورت شـرکتی جذب 
می شـوند، و معنایـش ایـن اسـت کـه دولت حقوقـی را بابـت اینها 
پرداخت نمی کنـد و ما از درآمدهای اختصاصـی پرداخت می کنیم.

هاشــمی بــا بیــان اینکــه حتــی بــرای جایگزینــی نیروهایی که 
بازنشســته هــم مــی شــوند مجــوزی نداریــم، افــزود: امیدواریــم 

گشایشــی در ایــن حــوزه ایجــاد شــود.

ــه از اول  ــت: کاری ک ــوص گف ــن خص ــت در ای ــر بهداش وزی
خــرداد مــاه شــروع کردیــم ، حضــور و نظــارت بهداشــت کاران 
محیــط بــه صــورت جــدی اســت کــه تــا پایــان شــهریور مــاه 
بــه صــورت آزمایشــی در تهــران انجــام خواهد شــد و بعــد از آن 
در سراســر کشــور ایــن نظارت هــا خیلــی جــدی اعمــال خواهــد 
شــد. امیدواریــم کــه در قالــب فعــال شــدن دبیرخانــه شــورای 
ــورد  ــدی و برخ ــارت ج ــاهد نظ ــال ش ــامت، امس ــی س عال

محکمتــری بــا متخلفیــن باشــیم.
ــب برخــی از واحدهــای صنفــی  ــزود: تقل ــه اف هاشــمی در ادام
ــردم را در همــه  غیربهداشــتی خطــری اســت کــه ســامت م
جــای دنیــا تهدیــد می کنــد و منحصــر بــه کشــور مــا نیســت 
و مهــم ایــن اســت کــه بــرای بخــش نظارتــی برنامــه داشــته 

باشــیم و بعــد هــم هزینــه کنیــم.
ــا بیــان اینکــه مــا متاســفانه در ایــران بــرای پروژه هــای  وی ب
ــرای نظــارت هزینــه نمی کنیــم، مثــًا  مختلفــی کــه داریــم ب
ــه  ــم هزین ــر بخواهی ــرای ناظ ــی ب ــازیم ول ــاختمان را می س س
ــرای همــه امــور،  ــاً کــم توجــه هســتیم، افــزود: ب کنیــم تقریب
نظــارت بایــد جــدی باشــد نیــاز بــه برنامه ریــزی دارد کــه مــا 
برنامــه ریــزی را انجــام دادیــم امیدواریــم حــوزه هایــی کــه باید 

اعتبــار را تامیــن کننــد ایــن کار را انجــام بدهنــد.

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

۳۰ هزار تخت بیمارستانی با سرمایه خارجی ها در کشور احداث می شود

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، گفــت: علــت 
ــون  ــا ۷00 میلی ــکان ت ــه پزش ــا ب ــی ه ــی پرداخت ــه برخ اینک
ــت. ــکان اس ــه پزش ــت کاران ــر در پرداخ ــر تاخی ــیده، بخاط رس
ــاری  ــار اخب ــه انتش ــش ب ــهریاری در واکن ــینعلی ش ــر حس دکت
مبنــی بــر حقوق هــای میلیونــی پزشــکان، افــزود: پرداختــی  بــه 

پزشــکان بــا عنــوان پرداختــی مبتنــی بــر عملکــرد اســت کــه 
ــرد. ــورت می گی ــون ص ــوب قان ــا در چارچ دقیق

وی ادامـه داد: اگـر برخـی گمـان می کننـد کـه ایـن پرداختی ها 
زیـاد اسـت بایـد قانـون را اصاح کننـد زیـرا دریافتی پزشـکان 

کامـا بـر اسـاس قانون صـورت مـی گیرد.
ــون  ــاف قان ــت خ ــرد: وزارت بهداش ــح ک ــهریاری تصری ش
عمــل نکــرده و اینکــه در خبرهــا آمــده کــه برخــی پرداختــی 
هــا بــه پزشــکان تــا ۷00 میلیــون رســیده بــه جهــت آن اســت 
کــه کارانــه پزشــکان بــا تاخیــر پرداخــت شــده و ایــن مبلــغ، به 

صــورت یکجــا جمــع آوری و پرداخــت شــده اســت.

وی گفــت: بارهــا پیــش آمــده کــه پرداخــت کارانــه هــا تــا یک 
ســال نیــز بــا تاخیــر روبــرو می شــود و زمانــی کــه اعتبــار بــه 
دســت وزارت بهداشــت برســد ایــن بدهــی بعــد از مدتــی تاخیر 

بــه پزشــکان پرداخــت مــی شــود.
ــد:  ــادآور ش ــس، ی ــان مجل ــیون بهداشــت و درم عضــو کمیس
ــه  ــی اســت ک ــزان فعالیت ــه می ــون ب ــر اســاس قان ــا ب کارانه ه
ــب  ــا در قال ــی ه ــن پرداخت ــذا ای ــد ل ــام می ده ــک انج پزش
حقــوق و دســتمزد نیســت؛ بــدون شــک اگــر پرداختی خــارج از 
قانــون صــورت گیــرد دســتگاه هــای نظارتــی از جملــه مجلس 

ــد داشــت. ــدی خواه ورود ج

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد؛

علت پرداخت های ۷۰۰ میلیونی به برخی پزشکان
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ن مـــــــا ر د

هیئــت امنــای صرفــه جویــی ارزی در معالجه بیمــاران، 
در ۷ ســال گذشــته بــرای بیمــاران پیونــد کلیــه 
مســاعدت هــای مالــی داشــته کــه باعــث شــده ایــران، 
رتبــه نخســت خاورمیانــه و چهــارم دنیــا در عمــل پیوند 

کلیــه را کســب کنــد.
ــای سیاســت  ــه ه ــه اینکــه یکــی از برنام ــه ب ــا توج ب
ــی ارزی در  ــه جوی ــای صرف ــت امن ــده هیئ ــذاری ش گ
ــه  ــداف عالی ــق اه ــتای تحق ــاران در راس ــه بیم معالج
تشــکیل آن در خصــوص ایجــاد زمینــه معالجــه همــه 
بیمــاران در داخــل کشــور، حمایــت از رشــد و گســترش 
کمــی و کیفــی انجــام اعمــال پیونــد در مراکــز درمانــی 
ــر  ــا ب ــت امن ــت، هیئ ــور اس ــر کش ــگاهی سراس دانش
همیــن مبنــا، از ۷2۶ مــورد عمــل پیونــد کلیــه در ســال 

ــت. ــل آورده اس ــه عم ــی ب ــت مال 13۹4 حمای
اولیــن مــورد پیونــد کلیــه در جهــان در 1۷ ژوئــن ســال 
1۹50 توســط دکتــر ریچــارد الور در بیمارســتان مــاری 
ــر روی یــک  ــز ، ب ــی نوی ــارک ایل ــن پ در شــهر اورگری
خانــم 44 ســاله انجــام شــد. اولیــن مــورد پیونــد کلیــه 
در ایــران و خاورمیانــه در آبان ســال 134۷ توســط دکتر 
محمــد ســنادی زاده، دکتر مهــران ســمیعی و همکاران 

در بیمارســتان نمــازی شــیراز انجــام شــد.
نکتــه قابــل توجــه اینکــه تــا قبــل از پیــروزی انقــاب 
اســامی تنهــا ۶0 تــا ۸0 مــورد عمــل پیونــد کلیــه در 
ــال حاضــر  ــران در ح ــا ای ــود، ام ــده ب ــران انجــام ش ای
بــا انجــام بیــش از 25 هــزار پیونــد کلیــه در طــول 20 
ســال گذشــته، رتبــه نخســت خاورمیانــه و رتبــه چهارم 

جهــان در انجــام پیونــد کلیــه را دارد.
ــورمان را  ــه در کش ــد کلی ــت پیون ــه وضعی ــرای اینک ب
مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم، بایــد بدانیــم کــه در حــال 
حاضــر در کشــور ترکیــه حــدود 20 هــزار نفــر بــا نوبت 
ــرای  ــه ب ــت کلی ــا 10 ســاله در انتظــار دریاف هــای 5 ت
ــد  ــام پیون ــت انج ــل ممنوعی ــه دلی ــتند )ب ــد هس پیون
کلیــه از اهــدا کننــده زنــده در ایــن کشــور(. همچنیــن 
تعــداد مراکــز پیونــد کلیــه در طــی ســال هــای 13۶5 
تــا 13۷۶ از دو مرکــز بــه 21 مرکــز افزایــش پیــدا کرده 

اســت.
تعــداد بیمــاران دچــار نارســایی کلیــه در ایــران حــدود 
ــه از  ــود ک ــی ش ــن زده م ــر تخمی ــزار نف ــا 35 ه 32 ت
ایــن تعــداد، 4۹ درصــد از روش پیونــد فعــال، 4۸ درصد 
از روش درمانــی همودیالیــز و 3 درصــد از روش دیالیــز 

صفاقــی اســتفاده مــی کننــد.
ــا  ــاران مبت ــه بیم ــا 15 درصــد ب ســاالنه حــدود 10 ت
بــه نارســایی هــای کلیــه افــزوده مــی شــود و بــا توجــه 
بــه افزایــش قابــل توجــه مبتایــان بــه بیمــاری هــای 
ــن  ــر ای ــزون ب ــت و پرفشــاری خــون افزایشــی اف دیاب

نیــز قابــل انتظــار خواهــد بــود.
در حــال حاضــر ۶ درصــد پیونــد هــای انجــام 
ــد  ــزی، 13 درص ــرگ مغ ــراد م ــران از اف ــده در ای ش
از اهداکننــدگان زنــده خویشــاوند و ۸1 درصــد از 

اســت. غیرخویشــاوند  اهداکننــدگان 
ــه پنجــاه و ســومین جلســه شــورای  براســاس مصوب
عالــی بیمــه خدمــات درمانــی مــورخ ۷۹.2.4 ، هزینــه 
ــال  ــورت گلوب ــه ص ــه ب ــد کلی ــل پیون ــام عم انج
محاســبه شــده و بــر اســاس نظریــه مشــورتی جلســه 
ــد  ــز و پیون ــی دیالی ــورای عال ــورخ 13۷۹.3.11 ش م
اعضــا و ابــاغ شــورای عالــی بیمــه ، پرداخــت 
گلوبــال هزینــه پیونــد کلیــه بــر عهــده هیئــت امنــا 
گذاشــته شــد و بــه ایــن ترتیــب هیئــت امنــا در طــی 
ایــن ســال هــا جهــت حمایــت از رشــد و گســترش 
ــاه،  ــر م ــان ه ــور در پای ــه در کش ــد کلی ــل پیون عم
پــس از دریافــت اســناد مربــوط بــه پیوندهــای کلیــه 
ــال  ــه گلوب ــور، هزین ــر کش ــد سراس ــز پیون از مراک
ــاب  ــه حس ــن ب ــان ممک ــن زم ــد را در کمتری پیون

ــت. ــرده اس ــز ک ــه واری ــز مربوط مراک
ــوط  ــای مرب ــه ه ــا هزین ــت امن ــر، هیئ ــال حاض در ح
بــه پیونــد کلیــه بیمــاران تحــت پوشــش بیمــه هــای 
تامیــن اجتماعــی و خدمــات درمانــی نیروهای مســلح را 
بــه صــورت گلوبــال بــر اســاس تعرفــه ســاالنه تعییــن 
شــده توســط شــورای عالــی بیمــه بــه مراکــز درمانــی 

پرداخــت مــی نمایــد.
هیئــت امنــای صرفــه جویــی ارزی در معالجه بیمــاران، 
طــی ۷ ســال گذشــته مســاعدت هایــی بــرای بیمــاران 

نیازمنــد پیونــد کلیه انجــام داده اســت.
- سال 13۸۸ ، ۸۶3 مورد

- سال 13۸۹ ، 10۶۹ مورد
- سال 13۹0 ، 1051 مورد
- سال 13۹1 ، ۹4۶ موررد
- سال 13۹2 ، ۹۶0 مورد
- سال 13۹3 ، ۸13 مورد
- سال 13۹4 ، ۷2۶ مورد

یک گزارش؛

ایران در پیوند کلیه رتبه چهارم دنیا را دارد

وضعیت سرطان های سر و 
گردن در ایران

 

ــروگردن و  ــای س ــرطان ه ــان س ــخیص و درم ــیوع، تش ــت ش وضعی
همچنیــن هزینــه هــای شــیمی درمانــی و رادیوتراپــی ایــن نوع ســرطان 
ــدرکاران دومیــن ســمینار  ــن از دســت ان هــا، در نشســت خبــری ســه ت

ــد. ــی ش ــردن، بررس ــر و گ ــای س توموره
ــر گــروه گــوش و حلــق و بینــی دانشــگاه  دکتــر مهــدی خواجــوی مدی
ــه و  ــش ضایع ــه پیدای ــر گون ــت: ه ــهید بهشــتی گف ــوم پزشــکی ش عل

ــد. ــه نمای ــه پزشــک مراجع ــد کــه ب ــرد را حســاس کن ــد ف زخــم، بای
وی همچنیــن افــزود: هــر گونــه اختــال در عملکــرد ســروگردن، بلــع، 
ــه  ــه ب ــت مراجع ــد عل ــی توان ــی و...، م ــایی و بویای ــس چش ــس، ح تنف
پزشــک بــرای تشــخیص نــوع بیمــاری و احتمــال بدخیمــی تومور باشــد.

رئیــس دومیــن ســمینار تومورهــای ســر و گــردن به ســرطان زبان اشــاره 
ــی و  ــواد دخان ــه م ــل دارد ک ــن عام ــان چندی ــت: ســرطان زب ــرد و گف ک

الــکل، بیشــترین علــل بــروز ایــن نــوع ســرطان هســتند.
خواجــوی ادامــه داد: وقتــی الــکل و ســیگار بــا هــم مصــرف شــود، خطــر 
ابتــا بــه ســرطان زبــان 2 برابــر مــی شــود. در ادامــه دکتــر نویــد احمدی 
ــب کــه ســرطان  ــن مطل ــوان ای ــا عن ــر علمــی ســمینار ب ــی دبی روزبهان
ــه  ــر اســت، گفــت: اساســا ب ــان شــایع ت هــای دهــان و حنجــره در آقای
دلیــل اینکــه مصــرف دخانیــات و الــکل در مــردان بیشــتر اســت، ابتا به 

ایــن نــوع ســرطان هــا نیــز در آقایــان شــایع تــر اســت.
ــای  ــرطان ه ــیوع س ــزان ش ــل می ــال قب ــه 30 س ــام اینک ــا اع وی ب
حنجــره و دهــان بیــن مــردان و زنــان، 15 بــه یــک بــود، افــزود: در حــال 
حاضــر ایــن عــدد بــه 5 بــه یــک کاهــش یافتــه اســت. زیــرا، مصــرف 
مــواد دخانــی در زنــان بیشــتر شــده اســت. همچنیــن، دکتر ســید حســین 
یحیــی زاده رئیــس مرکــز تحقیقــات ســرطان بیمارســتا میــاد، در ایــن 
نشســت خبــری بــا اعــام اینکــه در حــال حاضــر تمامی ســرطان هــا در 
مراحــل اولیــه تشــخیص داده مــی شــود، گفــت: پیشــرفت علم پزشــکی 
باعــث شــده تــا مــوارد تشــخیص ســرطان هــا در مراحــل اولیــه افزایــش 
یابــد. وی افــزود: هرچقــدر ســرطان هــا در مراحــل اولیــه تشــخیص داده 

شــوند، بــه همــان مقــدار درمــان نیــز موفقیــت آمیــز خواهــد بــود.
یحیــی زاده از انجــام درمــان های مــدرن رادیوتراپــی و شــیمی درمانی در 
کشــور خبــر داد و گفــت: در روشــهای نویــن درمــان هــای رادیوتراپــی و 

شــیمی درمــان، عــوارض درمــان کمتــر اســت.
ــورد اســتفاده در کشــور  ــی م ــه داروهــای شــیمی درمان ــن ب وی همچنی
اشــاره کــرد و افــزود: ایــن داروهــا کــه بــرای تومورهــای ســر و گــردن 

ــد. اســتفاده مــی شــود، اثربخشــی بهتــری دارن
ــل  ــور قاب ــی در کش ــه ای رادیوتراپ ــش بیم ــی زاده، پوش ــه یحی ــه گفت ب
قبــول اســت و ۹0 درصــد داروهــای شــیمی درمانــی نیــز تحــت پوشــش 

بیمــه هــا قــرار دارنــد.
در ادامــه دکتــر روزبهانــی، دبیــر علمــی دومیــن ســمینار تومورهــای ســر 
و گــردن، گفــت: میــزان شــیوع ســرطان هــای ســر و گــردن در آمریــکا و 
اروپــای غربــی، 1 تــا 3 در هــر 10 هــزار نفــر اســت کــه پیــش بینــی مــی 

شــود همیــن وضعیــت بــرای کشــور مــا وجــود دارد.
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ــس،  ــدگان مجل ــه نماین ــود ک ــاه 13۸۶ ب ــر م ــم تی شش
قانــون »تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری« را تصویــب 
کردنــد تــا انگیــزه پرســتاران در قبــال خدماتــی کــه ارائــه 

ــدان شــود. ــد، دو چن مــی دهن
ــه  ــت ب ــدم خدم ــط مق ــور در خ ــتاری کش ــه پرس جامع
بیمــاران قــرار دارد و بیشــترین ارتبــاط چهــره بــه چهــره 
ــه  ــوط ب ــا، مرب ــتان ه ــتری در بیمارس ــاران بس ــا بیم ب

ــت. ــن اس ــتاران بالی پرس
حجــم زیــاد خدماتــی کــه پرســتاران ارائــه مــی دهنــد، در 
مقابــل نادیــده گرفتــه شــدن ایــن خدمــات، باعــث شــد 
تــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی تصمیــم بگیرند 
ــود  ــن رو ب ــد. از همی ــت کنن ــتاری حمای ــات پرس از خدم
ــذاری  ــه گ ــون »تعرف ــاه 13۸۶ قان ــر م ــه در ششــم تی ک
خدمــات پرســتاری« بــا اکثریــت آرا بــه تصویــب رســید.

بر اســاس ایــن قانــون، خدمــات پرســتاری تعرفــه دار می 
شــود و هزینــه هــای آن بــه حســاب پرســتاران واریــز می 
شــود. زیــرا، جامعــه پرســتاری بــر ایــن عقیــده اســت کــه 
حجــم زیــادی از کارهــای بیمــاران بــر عهــده پرســتاران 
اســت، امــا چــون تعرفــه ای بــرای خدمــات آنهــا وجــود 
نــدارد، در نتیجــه پــول ایــن خدمــات بــه جیــب پزشــکان 

مــی رود.
حــاال، ســه هــزار و 2۸5 روز از روز تصویــب ایــن قانونــی 
ــی  ــار اجرای ــم انتظ ــوز چش ــتاران هن ــذرد، و پرس ــی گ م
شــدن قانونــی هســتند کــه آن را »ام المطالبــات« جامعــه 

پرســتاری مــی خواننــد.
ــازمان  ــی س ــورای عال ــس ش ــت رئی ــد صف ــره زاه طاه
ــه  ــون تعرف ــه قان ــاره ب ــا اش ــور، ب ــتاری کش ــام پرس نظ
ــرا نشــدن  ــرد: اج ــد ک ــتاری، تاکی ــات پرس ــذاری خدم گ
ــا  ــده ت ــث ش ــال، باع ــس از گذشــت ۹ س ــون پ ــن قان ای

ــود. ــته ش ــکان نوش ــام پزش ــه ن ــتاری ب ــات پرس خدم
وی افــزود: متاســفانه پــس از گذشــت ۹ ســال از تصویــب 
ــس،  ــتاری در مجل ــات پرس ــذاری خدم ــه گ ــون تعرف قان
ــان چشــم انتظــار اجرایــی شــدن ایــن  پرســتاران همچن

قانــون هســتند.

رئیــس شــورای عالــی ســازمان نظــام پرســتاری کشــور 
ــاق حــق  ــا خواســتار احق ــان اینکــه پرســتاران تنه ــا بی ب
ــوب  ــون مص ــق قان ــت: طب ــتند، گف ــود هس ــی خ قانون
مجلــس، تعرفــه خدماتــی که صرفــا توســط پرســتاران در 
مراکــز درمانــی در حــال انجــام اســت بایــد بــه پرســتاران 
تعلــق گیــرد کــه متاســفانه هــم اکنــون ایــن حــق قانونی 
بــه پزشــکان تعلــق مــی گیــرد بــدون آنکــه در انجــام آن 

نقشــی داشــته باشــند.
کمیســیون  رئیــس  شــهریاری  حســینعلی  دکتــر 
ــه  ــان اینک ــا بی ــم، ب ــس نه ــان مجل ــت و درم بهداش
عــدم اجــرای ایــن قانــون موجــب نارضایتــی پرســتاران 
شــده اســت، افــزود: پرســتاران بارهــا نســبت بــه ایــن 
ــد  ــی کنن ــوان م ــد و عن ــوده ان ــا ناراضــی ب ــض ه تبعی
ــع  ــا تضیی ــوق آنه ــامت حق ــول س ــرح تح ــه در ط ک
ــرای  ــاری ب ــت اعتب ــه وزارت بهداش ــی ک ــده درحال ش

ــدارد. ــون ن ــن قان ــرای ای اج
ــا  ــت: م ــم، گف ــس ده ــدان در مجل ــردم زاه ــده م نماین
بارهــا ایــن موضــوع را درمجلــس نهــم پیگیــری کردیــم 
ــت  ــه وزارت بهداش ــت چراک ــوده اس ــه ب ــی نتیج ــا ب ام
ــک در  ــدون ش ــا ب ــدارد ام ــرای آن ن ــرای اج ــاری ب اعتب
ــژه ایــن  ــه صــورت وی ــا ب مجلــس دهــم قصــد داریــم ت
ــد از ۹  ــور بع ــون مذک ــا قان ــرده ت ــری ک موضــوع را پیگی

ــود. ــی ش ــال اجرای س
علــی محمــد آدابــی رئیــس کل ســازمان نظام پرســتاری 
کشــور، هــدف از تصویــب قانــون تعرفــه گــذاری خدمات 
پرســتاری را، کاهــش فاصلــه پرداختــی پزشــکان و 
ــه  ــی تعرف ــون مترق ــوان کــرد و گفــت: قان پرســتاران عن
گــذاری خدمــات پرســتاری، پــس از چنــد هــزار ســاعت 
کار کارشناســی و بــرای کاهــش فاصلــه پرداختی پزشــک 

و پرســتار، بــه تصویــب نماینــدگان رســید.
ــه  ــز ب ــت نی ــر بهداش ــمی وزی ــن هاش ــید حس ــر س دکت
تصویــب قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری 
ــا  ــت: م ــرد و گف ــاره ک ــس شــورای اســامی اش در مجل
ــام  ــد را انج ــام باش ــل انج ــه قاب ــر کاری ک ــم ه حاضری

ــا  ــه م ــه پرســتاری ب ــرای اجــرای تعرف ــا ب ــا آی ــم ام دهی
اعتبــارات الزم را داده انــد؟ اعتباراتــی کــه بــرای طــرح به 
ــد  ــی مانن ــا داده شــده از ســوی ســازمان هــا و نهادهای م
ســازمان بازرســی کل کشــور، دیــوان محاســبات و وزارت 

ــود. ــی ش ــارت م ــات نظ اطاع
ــتاری  ــام پرس ــی نظ ــورای عال ــری عضــو ش ــد نصی وحی
ــرد  ــت ک ــم درخواس ــس ده ــدگان مجل ــور، از نماین کش
بــرای پرســتاران قانــون جدیــد تصویــب نکننــد و پیگیــر 
ــتاری  ــه پرس ــت جامع ــال اس ــه ۹ س ــند ک ــی باش قانون

ــدن آن را دارد. ــی ش ــار اجرای انتظ
ــم  ــس ده ــتاری از مجل ــه پرس ــت: جامع وی اظهارداش
انتظــار دارد کــه وظیفــه نظارتــی خــودش را بــرای اجرایی 
شــدن قوانیــن حــوزه پرســتاری، بــه خوبــی انجــام دهــد.

رئیــس کمیســیون حقوقــی شــورای عالــی ســازمان نظام 
پرســتاری کشــور، اظهارداشــت: اجــرای قوانینــی کــه بــه 
تاییــد شــورای نگهبــان مــی رســد، وظیفــه دولــت اســت. 
ــرای  ــم، اج ــت یازده ــه وزارت بهداشــت دول ــی ک در حال

ایــن قانــون را بــرای خــود »حــق« مــی دانــد.
نصیــری بــا عنــوان ایــن مطلب کــه همــه ســاز و کارهای 
اجرایــی شــدن قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری 
ــم  ــت یازده ــفانه دول ــت: متاس ــت، گف ــده اس ــم ش فراه

ــدارد. ــون ن ــرای اجــرای ایــن قان عزمــی ب
وی افــزود: انتظــاری کــه از مجلــس دهــم داریــم، 
ــات  ــری مصوب ــی و پیگی ــه نظارت ــه وظیف ــن اســت ک ای
خودشــان را بــه نحــوه احســن انجــام دهنــد. زیــرا، مــردم 
بــا هــزاران امیــد بــه آنهــا رای داده انــد کــه شــاهد اجرای 

ــون باشــند. قان
ــون تعرفــه گــذاری  حــاال، ۹ ســال از زمــان تصویــب قان
خدمــات پرســتاری کــه از آن بــه عنــوان »ام المطالبــات« 
پرســتاران یــاد مــی کننــد، مــی گــذرد. امــا هنــوز خبــری 
از اجرایــی شــدن ایــن قانــون نیســت، درحالــی کــه 200 
ــر  ــد و آرزو، منتظ ــزاران امی ــا ه ــور ب ــتار کش ــزار پرس ه
ــه  ــم ب ــا ه ــا آنه ــود ت ــی ش ــون اجرای ــن قان ــتند ای هس

ــی خودشــان برســند. ــوق قانون حق

انتظار پرستاران برای 
اجرایی شدن قانون 
تعرفه های خدمات 
پرستاری ۹ ساله شد
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نخســتین مرکــز جامــع اهــدای خــون 
ــز،  ــن مرک ــد در ای ــی توانن ــردم م ــه م ک
پاســما، پاکــت، گلبــول قرمــز، پاســمای 
اختصاصــی و ســلولهای بنیــادی اهــدا کنند، 
ــت  ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــته ب ــب گذش ش

ــد. ــاح ش افتت
ــخنگوی  ــی س ــی بیگ ــیر حاج ــر بش دکت
ســازمان انتقــال خــون کشــور گفــت: 
ــر  ــع در سراس ــز جام ــن مراک ــا ای بناســت ت
ــز  ــن مرک ــود و دومی ــدازی ش ــور راه ان کش
ــدازی  ــیراز راه ان ــور در ش ــدا کش ــع اه جام

ــد. ــد ش خواه
ــدا در  ــع اه ــز جام ــت: مرک ــار داش وی اظه
خیابــان وصــال شــیرازی و در اداره کل 
ــده  ــع ش ــران واق ــتان ته ــون اس ــال خ انتق
اســت و راه انــدازی ایــن مرکــز، باعــث 
ــه  ــتری ب ــاران بس ــی بیم ــهیل دسترس تس
خــون و فــرآورده هــای خونــی شــده اســت.

دکتــر ســید مرتضــی طباطبایــی مدیــر کل 
ــا بیــان  انتقــال خــون اســتان تهــران نیــز ب
اینکــه تهــران بــه عنــوان بزرگتریــن مرکــز 
ــد از  ــدود 1۸ درص ــور ح ــون کش ــال خ انتق
ــزود:  ــد، اف ــی کن ــن م ــون کشــور را تامی خ
ــتانها  ــاران از شهرس ــاع بیم ــل ارج ــه دلی ب
ــز  ــترش مراک ــن گس ــران و همچنی ــه ته ب
آنکولــوژی و جراحــی قلــب بــاز، 2۷ درصــد 
ــی  ــرف م ــران مص ــور در ته ــون کش از خ
شــود کــه بــه تبــع آن مصــرف پاســما نیــز 

ــد. ــی یاب ــش م افزای
ــران  ــتان ته ــون اس ــال خ در اداره کل انتق
ــود  ــوان وج ــت بان ــامل ۶ تخ ــت ش 44 تخ
ــت  ــت پاک ــان، 4 تخ ــن می ــه از ای دارد ک
ــون(، 10  ــت از خ ــازی پاک فریزیس)جداس

تخت پاســما فریزیس)جداســازی پاســما 
از خــون( و 24 تخــت خــون گیــری اســت.

مرکــز جامــع اهــدا در مــدت زمــان کمتــر از 
50 روز تجهیــز و راه انــدازی شــده اســت.

کمبود خون نداریم
ــران،  ــون ای ــال خ ــازمان انتق ــل س مدیرعام
گفــت: امســال در سراســر کشــور و اســتان 
تهــران 11 برابــر میــزان مــورد نیــاز خــون و 

فــرآورده هــای خونــی موجــود اســت.
دکتــر علــی اکبــر پــور فتــح اهلل بــا اشــاره 
ــت  ــرف پاک ــده مص ــش فزاین ــه افزای ب
خــون در سراســر دنیــا، گفــت: بــر اســاس 
بهداشــت  جهانــی  ســازمان  گــزارش 
بــه دلیــل پیــری جمعیــت و افزایــش 
ــه  ــم ب ــه پنج ــم در ده ــای بدخی بیماریه
بعــد زندگــی افــراد، مصــرف پاکــت 
خــون در حــال افزایــش اســت کــه همیــن 

ــت. ــادق اس ــز ص ــران نی ــه در ای روی
وی اظهــار داشــت: مصــرف پاکــت خــون 
در ایــران نیــز افزایــش یافتــه بگونــه ای کــه 
ــه  ــزار ب ــته از 300 ه ــال گذش ــرف 5 س ظ
ــون واحــد رســیده اســت  ــک میلی حــدود ی
کــه بــا روش ســنتی، امــکان تامیــن نیــاز به 
پاکــت در مراکــز درمانــی وجــود نخواهــد 
داشــت و بــه همیــن دلیــل بــه دنبــال روش 

اهــدای مســتقیم پاکــت خــون رفتیــم.
پورفتــح الــه بــا بیــان اینکــه در مرکــز 
ــه  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــدا ای ــع اه جام
ــه صــورت مســتقیم  ــدگان خــون ب اهداکنن
ــزود:  ــد، اف ــت کنن ــدای پاک ــه اه ــدام ب اق
ــه  ــچ گون ــت هی ــدای پاک ــن روش اه ای
خطــری را بــرای اهــدا کننــدگان بــه همــراه 

ــدود ۶  ــی ح ــت دریافت ــدارد و حجــم پاک ن
برابــر روشــی اســت کــه بــه طــور معمــول 

ــم. ــی کنی ــت م دریاف
وی تصریــح کــرد: بیمــاران بــرای دریافــت 
پاکــت در معــرض خطــر نیســتند زیــرا در 
ــار از  ــت، بیم ــتقیم پاک ــدای مس روش اه
یــک فــرد پاکــت خــود را تامیــن مــی کند 
و ماننــد گذشــته از چنــد نفــر دریافــت نمــی 
ــه  ــان را در کشــور ب ــت درم ــد کــه کیفی کن

ــا خواهــد داد. شــدت ارتق
پورفتــح اهلل گفــت: در بســیاری از ســال 
ــارک رمضــان در  ــاه مب ــای گذشــته در م ه
ــون  ــود خ ــل کمب ــه دلی ــا ب ــتان ه بیمارس
ــو را  ــی الکتی ــال جراح ــم اعم ــور بودی مجب
ــا خوشــبختانه امســال در  ــم ام انجــام ندهی
ــر  ــران 11 براب ــتان ته ــور و اس ــر کش سراس
ــرآورده هــای  ــاز خــون و ف ــورد نی ــزان م می
ــون  ــال خ ــت و در انتق ــود اس ــی موج خون
ــز و  ــول قرم ــزار گلب ــران 11 ه ــتان ته اس
پاکــت را ذخیــره داریــم کــه بــه انــدازه 11 
برابــر مصــرف بیمارســتانهای شــهر تهــران 
ــدر و  ــای ق ــه شــب ه ــه ب ــا توج اســت و ب
ــش  ــه افزای ــردم ب ــذر خــون بســیاری از م ن
ــدوار  ــرآورده هــای آن امی ــره خــون و ف ذخی

ــتیم. هس

27درصـد خون های اهدایی کشـور 
در تهـران مصرف می شـود

ــون کشــور  ــال خ ــازمان انتق ســخنگوی س
گفــت: 1۸ درصــد خــون هــای اهدایــی کل 
ــی  ــت در حال ــران اس ــتان ته ــور در اس کش
کــه 2۷ درصــد خــون هــای اهدایــی کشــور 

ــه مصــرف مــی رســد. در تهــران ب

دکتــر بشــیر حاجــی بیگــی افــزود: در ایــن 
مرکــز اهــدای پاکــت و پاســما و در آینده 
نزدیــک اهــدای ســلول هــای بنیــادی 

ــی شــود. انجــام م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــاید بــه صــورت 
پراکنــده اهــدای پاکــت در مراکــزی 
صــورت مــی گرفــت، گفــت: در اولیــن 
ــه در اداره  ــون ک ــدای خ ــع اه ــز جام مرک
انتقــال خــون اســتان تهــران واقــع در 
خیابــان وصــال شــیرازی راه انــدازی شــده، 
تمامــی ایــن مــوارد )اهــدای پاکــت و 

ــت. ــر اس ــکان پذی ــما( ام پاس
ــا گســترش مراکــز  حاجــی بیگــی افــزود: ب
خــون و آنکولــوژی مصــرف خــون و پاکت 
ــه  ــه ک ــش یافت ــز افزای ــاران نی ــرای بیم ب
بــرای جوابگویــی بــه نیازهــای بیمارســتان 
هــا، تأســیس ایــن مراکــز جامــع، ضــرورت 

دارد.
ــک ســال گذشــته ســه  ــت: در ی وی گف
و نیــم میلیــون واحــد خــون در کشــور 
ــت. ــی اس ــار باالی ــه آم ــد، ک ــرف ش مص
ــون کشــور  ــال خ ــازمان انتق ســخنگوی س
ــای  ــون ه ــه خ ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
اهدایــی در یخچــال هایــی کــه تــا 4 
ــت  ــدت 35 روز و پاک ــه م ــت ب ــه اس درج
ــل نگهــداری اســت  ــه مــدت ســه روز قاب ب
گفــت: شــش ســاعت پــس از اهــدای 
ــود و  ــدا ش ــت ج ــد پاک ــاً بای ــون، حتم خ
ــرو،  ــد، از این ــدان برس ــرف نیازمن ــه مص ب
توجــه بــه ضــرورت اهــدای پاکــت، ویــژه 
تــر مــی شــود، چــرا کــه بیشــترین مصــرف 
ــاران ســرطانی  ــا، بیم ــدگان پاکــت ه کنن

ــتند. هس
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ن مـــــــا ر د

 افزایــش مصــرف داروهــای ماهــواره ای در جامعــه از یــک ســو 
مــی توانــد بــه افزایــش هزینــه هــای ســامت منجــر شــود و 
از ســوی دیگــر مخاطراتــی بــرای ســامت مــردم بــه همــراه 

داشــته باشــد.
خانــم جوانــی وارد داروخانــه مــی شــود، بروشــور دارویــی را بــه 
ــر داروســاز مــی  ــه نشــان مــی دهــد و از دکت داروســاز داروخان

خواهــد کــه در خصــوص کیفیــت ایــن دارو اظهارنظــر کنــد.
دکتــر داروســاز بعــد از چنــد دقیقــه بررســی بروشــور بــا تعجــب 
ــی از  ــده و اطاع ــن دارو را ندی ــون ای ــا کن ــه ت ــد ک ــی گوی م

ــدارد. ــی آن ن کارای
خانــم جــوان بــا ناراحتــی مــی گویــد کــه دارو را بــا توجــه بــه 
تبلیــغ ماهــواره از طریــق شــماره تلفنــی کــه در آن اعام شــده 
بــود خریــداری نمــوده ولــی پــس از مصــرف کمــی از آن دچــار 

عــوارض جانبــی جــدی شــده اســت.
ــیاری  ــد: بس ــی گوی ــاز م ــور، داروس ــادی پ ــود ه ــر محم دکت
ــت  ــرای دریاف ــواره ای ب ــات ماه ــر تبلیغ ــت تاثی ــردم تح از م
دارویــی خــاص بــه داروخانــه مراجعــه مــی کننــد ولــی عمــده 
داروهایــی کــه در شــبکه هــای ماهــواره ای تبلیــغ مــی شــود 
ــق  ــت نشــده و از طری ــی کشــور ثب در فهرســت رســمی داروی

ــاع نیســت. ــل ابتی ــه هــا قاب داروخان
خانــم میانســالی کــه مبلــغ باالیــی بــرای یکــی از کــرم هــای 
الغــری هزینــه نمــوده، تجربــه خــود را اینگونــه بیان مــی کند: 
مــدت هــا بــود کــه از چاقــی موضعــی رنــج مــی بــردم و حتــی 
ــه  ــا اینک ــوم. ت ــی متوســل ش ــه جراح ــه ب ــتم ک ــم داش تصمی
ــی  ــی از ژل موضع ــواره ای تبلیغ ــای ماه در یکــی از شــبکه ه
الغــری دیــدم کــه ادعــا مــی شــد بســیار تاثیــر گــذار اســت.

ــده  ــام ش ــراه اع ــن هم ــق تلف ــد: از طری ــی ده ــه م وی ادام
پیامکــی ارســال کــردم کــه بعــد از یــک روز دختــر جوانــی بــا 

ــی،  ــد از هماهنگ ــت و  بع ــاس گرف ــن تم م
ــد از  ــرد. بع ــال ک ــن ارس ــه آدرس م ژل را ب
ــی  ــر خاص ــن دارو اث ــته از ای ــرف دو بس مص
ــه  ــت ک ــرار داش ــنده اص ــی فروش ــدم ول ندی
ــر  ــاه ظاه ــل ۸ م ــد از حداق ــن دارو بع ــر ای اث
ــن ژل  ــته از ای ــون ۶ بس ــا کن ــود. ت ــی ش م
ــی نتیجــه ای حاصــل  ــرده ام ول ــرداری ک خ

ــت. ــده اس نش
دکتــر هــادی پــور معتقــد اســت کــه تبلیغات 
ماهــواره ای عمدتــا در دو زمینــه درمانــی 
پررنــگ هســتند. اول؛ درمــان مشــکاتی 
کــه در جامعــه تابــو هســتند و مبتایــان بــه 

مشــکل عاقــه ای بــه مراجعــه بــه پزشــک و مطــرح کــردن 
ناتوانــی خــود ندارنــد. در ایــن مــوارد خــود درمانــی جایگزیــن 
ــرای عرضــه مســتقیم  درمــان علمــی مــی شــود و فرصتــی ب
ــردد. دوم، بیمــاری  ــی گ ــات فراهــم م ــاران تبلیغ ــر بمب دارو زی
هایــی هســتند کــه در جامعــه شــایع بــوده و اشــتیاق فراوانــی 
بــه درمــان هــای جدیــد میــان مبتایــان مشــاهده مــی شــود.
ــال  ــک کان ــق ی ــه از طری ــد ک ــی کن ــا م ــنی ادع ــم مس خان
ــت  ــه قیم ــده و آن را ب ــنا ش ــود آش ــا داروی خ ــواره ای ب ماه
ــن  ــداری کــرده اســت، حــال آنکــه ای ــی از عطــاری خری باالی
دارو بــا نــام هــای تجــاری دیگــر بــه قیمــت بســیار ارزانــی در 

ــت. ــوده اس ــود ب ــه موج داروخان
ــه در  ــی ک ــت داروهای ــوص کیفی ــور در خص ــادی پ ــر ه دکت
ماهــواره تبلیــغ مــی شــوند، مــی گویــد: ایــن داروها ســه دســته 
انــد. دســته اول مکمــل هایــی کــه تاییدیــه هــای معتبــر دارنــد 
و توســط متولــی ســامت کشــور تاییــد شــده انــد کــه عمدتــا 
بــرای افزایــش فــروش و ایجــاد انگیــزه بــه نــام تجــاری خاص 

تبلیــغ مــی شــوند. دســته دوم داروهایــی کــه تاییدیــه جهانــی 
معتبــر دارنــد ولــی مجــوز متولــی ســامت کشــور را دریافــت 
نکــرده انــد. دســته ســوم داروهــا و مکمــل هایــی هســتند کــه 
توســط هیــچ مرجــع علمــی کارایــی آنهــا ثابــت نشــده اســت.

بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه داروهــای ماهــواره ای عمدتا 
در عطــاری هــا و شــرکت هایــی کــه تلفــن تماسشــان از طریق 
ــه  ــل دسترســی هســتند. دامن ــود قاب ــی ش ــام م ــات اع تبلیغ
ــا هــم  ــه ســوپرمارکت ه ــا ب ــن مکمــل ه ــع برخــی از ای توزی
کشــیده شــده اســت. برخــی از پزشــکان هــم اخیــرا بــه تجویــز 

ایــن قبیــل داروهــا روی آورده انــد.
بـا ایـن وجـود بـه صـورت جـدی اطـاع رسـانی در خصـوص 
مصـرف ایـن قبیـل داروهـا انجام نمـی شـود. افزایـش مصرف 
داروهـای ماهـواره ای در جامعه از یک سـو می توانـد به افزایش 
هزینـه هـای سـامت منجـر شـود و از سـوی دیگـر مـی تواند 
مخاطراتـی بـرای سـامت مـردم به همـراه داشـته باشـد. پس 
الزم اسـت کـه متولیـان سـامت جامعه ایـن موضـوع را جدی 

بگیرنـد و بـرای حل مشـکل برنامـه ارائـه دهند.

ردپای داروهای ماهواره ای در عطاری ها 
و سوپرمارکت ها

 

مســئول اداره بیولوژیــک ســازمان غــذا و دارو گفــت: انســولین 
یکــی از داروهــای بســیار مهــم و پرمصــرف در کشــور اســت 
کــه شــرایط نگهــداری در اثربخشــی آن حائــز اهمیــت اســت.
دکتــر علــی واشــقانی فراهانــی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بــه 
فصــول گــرم ســال رســیده ایــم توجــه بــه شــرایط نگهــداری 

داروهــا اهمیــت ویــژه ای خواهــد داشــت.
وی افــزود: انســولین یکــی از داروهــای بســیار مهــم و 
پرمصــرف در کشــور مــا بشــمار مــی رود که شــرایط نگهــداری 
در اثربخشــی آن حایــز اهمیــت اســت. بــه همیــن دلیــل الزم 
ــن  ــه ای ــی ب ــراورده داروی ــن ف ــدگان ای ــتفاده کنن ــت اس اس

ــند. ــته باش ــه الزم را داش ــوع توج موض
ــد  ــه عنــوان یــک قاعــده کلــی بای واشــقانی اظهــار داشــت: ب

ــه  ــی از روی برگ ــورت اختصاص ــه ص ــر دارو را ب ــات ه اطاع
راهنمــای دارو و اقــام بســته بنــدی آن  کســب کــرد. بنابرایــن 
توصیــه می شــود کــه قبــل از مصــرف هــر دارو برگــه راهنمای 
آن بــه دقــت مطالعــه شــود. ایــن قاعــده در مــورد انســولین نیــز 
ــداری و روش  ــوه نگه ــات نح ــت اطاع ــود دارد و الزم اس وج

صحیــح مصــرف از برگــه راهنمــا کســب گــردد.
مسـئول اداره بیولوژیـک سـازمان غـذا و دارو در ادامـه گفـت: 
انسـولین هـا کـه جـزء داروهـای بیولوژیـک طبقـه بنـدی می 
شـوند، نسـبت بـه شـرایط نگهـداری حسـاس هسـتند و عـدم 
رعایـت شـرایط مناسـب مـی توانـد اثـر بخشـی و کارایـی آنها 
را تحـت تاثیـر قـرار دهنـد. گرم شـدن بیـش از حد مجـاز و یخ 
زدگـی مـی توانـد اثـر نامطلوبـی بـر سـاختار دارو وارد کـرده و 
موجـب بی اثر شـدن آن و گاهی اثـرات ناخواسـته دارویی گردد. 
تمامـی انسـولین هایی کـه در بـازار دارویی کشـور وجـود دارند 
بایـد در دمـای 2۸ درجـه سـانتیگراد کـه شـرایط نگهـداری در 

یخچـال محسـوب می شـود، نگهـداری شـوند.
واشــقانی اظهــار داشــت: البتــه بــا توجــه بــه اینکــه نگهــداری 
ــط  ــل توس ــل و نق ــاظ حم ــه لح ــه ب ــال چ ــا در یخچ داروه

ــکاتی را  ــق، مش ــاظ تزری ــه لح ــه ب ــدگان و چ ــرف کنن مص
ــدگان  ــد کنن ــای تولی ــرکت ه ــی ش ــد، برخ ــی کن ــم م فراه
ــه صــورت  ــه ب ــد ک ــرده ان ــد ک ــی را تولی انســولین، محصوالت
محــدود کــه معمــوال یــک مــاه اســت، قابلیــت نگهــداری در 
دمــای اتــاق کــه دمــای کمتــر از 25 درجــه ســانتیگراد در نظــر 
گرفتــه مــی شــود، را دارنــد. در ایــن صــورت نکتــه بســیار مهم 
ایــن اســت کــه تاریــخ انقضــاء دارو از زمــان خــروج از یخچــال 
ــق  ــان دقی ــت زم ــن الزم اس ــود. بنابرای ــد ب ــاه خواه ــک م ی
خــروج از یخچــال ثبــت و نگهــداری شــده و دارو بعــد از زمــان 

ــرد. ــرار نگی ــورد اســتفاده ق مجــاز م
وی در پایــان گفــت: نکتــه مهــم دیگــر حساســت انســولین بــه 
ــور  ــد دور از ن ــه همیــن دلیــل ایــن دارو حتمــا بای ــور اســت ب ن
نگهــداری شــود. بــرای ایــن کار مــی تــوان دارو را در جعبــه آن 
نگهــداری کــرد و یــا بــا اســتفاده از درپــوش مخصــوص در نوع 
ــور محافظــت نمــود. در زمــان نگهــداری در  قلمــی، دارو را از ن
یخچــال نیــز بایــد توجــه کــرد کــه دارو از یــخ زدگــی محافظت 
گــردد زیــرا ســاختار پروتئینــی آن ممکــن اســت در اثر یــخ زدن 

تخریــب و یــا تحــت تاثیــر قــرار گیــرد.

مسئول اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو:

توجه به شرایط نگهداری انسولین در فصل گرما
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ن مـــــــا ر د

ــدارس وزارت  ــواده و م ــت، خان ــر ســامت جمعی ــرکل دفت مدی
ــت  ــای سیاس ــام بنده ــه تم ــن وزارتخان ــت: ای ــت، گف بهداش
هــای جمعیتــی اباغــی از ســوی رهبــری را بــا قــوت پیگیــری 

ــد. و اجــرا مــی کن
ــت:  ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــق ب ــر محمداســماعیل مطل دکت
ــت  ــی جمعی ــای کل ــت ه ــای 1، 3، 4، ۶، ۷ و 14 از سیاس بنده
مرتبــط بــا وزارت بهداشــت هســتند کــه بــرای تــک تــک آنان 

برنامــه داشــته و در حــال اجــرای ایــن برنامــه هــا هســتیم.
وی افــزود: وزارت بهداشــت امســال تنها دســتگاهی بــود که در 
روز ملــی جمعیــت همایــش کشــوری برگــزار کــرد و بــه مــدت 
ــی،  ــام شــهرهای کشــور نمایشــگاه »پویای ــه در تم ــک هفت ی
ــر از  ــر و گســترده ت بالندگــی و جوانــی جمعیــت« را باشــکوه ت
ســال گذشــته برگــزار کــرد کــه حجــم بازدیــد از این نمایشــگاه 

میلیــون هــا نفــر بــود.
مطلــق تنــوع برنامــه هایــی کــه وزارت بهداشــت در خصــوص 
جمعیــت دنبــال مــی کنــد را چنیــن توضیــح داد: ایــن برنامــه 
هــا در انطبــاق بــا چنــد محــور در حــال اجراســت، محورهــای 
ــا  ــا وظایــف وزارت بهداشــت، محورهــای منطبــق ب منطبــق ب
سیاســت هــای کلــی جمعیــت و محورهــای بــا سیاســت هــای 
ــام  ــوی مق ــی از س ــر اباغ ــورد اخی ــه دو م ــامت ک ــی س کل

معظــم رهبــری هســتند.
ــی اســت  ــت: وزارت بهداشــت یکــی از دســتگاه های وی گف
کــه در مقایســه بــا ســایر دســتگاه هــا بعــد از ابــاغ سیاســت 
ــیار  ــای بس ــت ه ــا و فعالی ــه ه ــت برنام ــی جمعی ــای کل ه
ــات  ــه خدم ــوزش و ارائ ــازی، آم ــه فرهنگس ــادی در زمین زی

ــرده اســت. ــال ک در کشــور دنب
مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس 
ــم  ــام معظ ــه مق ــور ک ــرد: همانط ــان ک ــت، بی وزارت بهداش
رهبــری تأکیــد کردنــد یکــی از مهــم تریــن مســایل جمعیــت 
ــوان  ــرژی و ت ــام ان ــت تم ــت و وزارت بهداش ــازی اس فرهنگس
خــود را بــرای تحقــق فرهنگســازی و آمــوزش و ارائــه خدمــت 

ــت. ــته اس ــه کار بس ب
وی افــزود: کــم شــدن میــزان ســزارین حــدود 5 تــا ۶ 
ــی از  ــال یک ــم س ــک و نی ــی ی ــه زمان ــی فاصل ــد ط درص
دســتاوردهایی اســت کــه متناســب بــا سیاســت هــای کلــی 

ــت. ــده اس ــق ش ــری و محق ــت پیگی جمعی
ــک  ــر ی ــغ ب ــال ۹4 بال ــزان والدت در س ــه داد: می ــق ادام مطل
میلیــون و 5۷0 هــزار تولــد بــود و مــرگ هــا نیــز بالــغ بــر ۷0 
هــزار مــورد کاهــش یافــت. در ایــن ســال یــک میلیــون و 1۹5 

هــزار نفــر بــه جمعیــت کشــور اضافــه شــد.
وی اظهــار داشــت: تمــام دانشــگاه هــای علوم پزشــکی کشــور 
ــه  ــد ب ــش امی ــش ازدواج در افزای ــالم و نق ــث ازدواج س در بح
ــزار  ــش برگ ــته و همای ــه داش ــال ۹3 و ۹4 برنام ــی در س زندگ
ــب طــاق و پیامدهــای  ــن در خصــوص عواق ــد. همچنی کردن
ــرد، فرهنگســازی شــده و مــی  ــر روی ســامت ف منفــی آن ب
شــود، بــه گونــه ای کــه ســال گذشــته بــر خــاف ســال هــای 

ــم. پیــش از آن شــاهد افزایــش طــاق در کشــور نبودی
ــرگ  ــای انجــام شــده م ــه ه ــا برنام ــار داشــت: ب ــق اظه مطل
ــد  ــزار تول ــر ه ــر در ه ــه ۹.5 نف ــال ۹4 ب ــوزادان در س ــر ن و می
ــه 13.۶  ــز ب ــک ســال نی ــر ی ــده رســید، مــرگ کــودکان زی زن
و مــرگ کــودکان زیــر 5 ســال نیــز بــه 15 در هــر هــزار تولــد 
زنــده کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن علیرغــم افزایــش تولدها 
ــعه  ــداف توس ــه اه ــتیابی ب ــن دس ــاردار ضم ــادران ب ــرگ م م
هــزاره و کاهــش ۷5 درصــدی، در ســال ۹4 نســبت بــه ســال 

۹3 افزایشــی نداشــته اســت.
ــانه در  ــای غیرکارشناس ــی اظهارنظره ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
رابطــه با برنامــه هــای وزارت بهداشــت دربــاره جمعیــت، گفت: 
بــه رغــم همــه ایــن زحمــات و فعالیــت هایــی کــه انجــام مــی 
ــفانه  ــت، متأس ــه ماس ــا وظیف ــت ه ــاس سیاس ــر اس ــود و ب ش
برخــی از افــراد بــدون هیــچ تخصصــی صرفــاً بــا هــدف ســیاه 
ــا  نمایــی زحمــات پرســنل خــدوم وزارت بهداشــت از بهــورز ت

ــد. ــی برن ــر ســئوال م ــوق تخصــص را زی ف
وی بــا اشــاره بــه ســخنان یکــی از ایــن افــراد مبنــی بــر ایــن 
کــه »وزارت بهداشــت امــروز ســقط جنیــن را تحــت پوشــش 
غربالگــری بــارداری دنبــال مــی کنــد و پوشــش قانونــی بــرای 
آن ســاخته اســت«، ادامــه داد: ایــن ســخنان  بــه هیــچ عنــوان 
ــر  ــرای مــرگ هــر نف ــات نیســت. وزارت بهداشــت ب ــل اثب قاب
ــه  ــورد ب ــا را م ــرگ ه ــن م ــد و ای ــی ده ــکیل م ــده تش پرون
مــورد بررســی مــی کنــد تــا از تکــرار مــوارد مشــابه جلوگیــری 
شــود، در حالــی کــه شــاهدیم متأســفانه اعــام مــی کننــد این 
وزارتخانــه »از کنــار مــرگ روزانــه 1000 کــودک بــی پنــاه« به 

علــت ســقط جنیــن بــه راحتــی عبــور مــی کنــد!
ــدارس وزارت  ــواده و م ــت، خان ــر ســامت جمعی ــرکل دفت مدی
بهداشــت گفــت: ایــن عــدد، یعنــی ســقِط روزی هــزار کــودک 
ــع  ــد مرج ــده و بای ــا آم ــه از کج ــئوال دارد ک ــای س ــود ج خ
ــا  ــق ب ــط مطاب ــقط فق ــرا س ــود، زی ــخص ش ــمی آن مش رس
ــی( و مجــوز پزشــکی  ــقط درمان ــس )س ــون مصــوب مجل قان
قانونــی در بیمارســتان انجــام مــی شــود و هــدف از انجــام آن 

ــد اســت. ــا فرزن ــادر ی ــز حفــظ ســامتی م نی
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــر اســاس آمــار پزشــکی قانونــی 
میــزان ســقط درمانــی در ســال رقمــی حــدود 10 تــا 12 هــزار 
ــرادی کــه  ــرآورد مــی شــود، گفــت: بدیهــی اســت اف ــورد ب م
تولــد یک فــرد منــگل را فاقــد هرگونــه مشــکل اعام کــرده و 
ایــن افــراد را دارای پتانســیل تبدیــل شــدن بــه یک فــرد نمونه 
ــا ســقط جنیــن  ــرادف ب ــه غربالگــری را مت ــد، هرگون مــی دانن

تلقــی مــی کننــد.

مطلــق افــزود: در حالــی کــه غربالگــری برنامــه ای بــا پشــتوانه 
بســیار مقتــدر علمــی و مســتند بــه فتــاوای مربوطــه و قوانیــن 
مجلــس اســت. بنابرایــن تلقــی آن بــه عنــوان ســقط جنیــن و 
ــه  ــراد ب ــن اف ــرای ســقط ، بیانگــر عــدم اشــراف ای پوششــی ب

مباحــث دینــی و قانونــی اســت.
وی اضافــه کــرد: برنامــه وزارت بهداشــت برای ســقط از ســطح 
پیشــگیری تــا درمان شــامل مــواردی همچــون فرهنگســازی و 
آمــوزش عمومــی، مشــاوره هــای پیشــگیری، تبییــن پیامدهای 
ــتی در  ــی و غیربهداش ــای غیرقانون ــقط ه ــب س ــی و عواق منف

جامعــه بــرای افــراد و در نهایــت درمــان عــوارض آن اســت.
مطلــق بــا اشــاره بــه اینکــه پزشــکان متعهــدی کــه متولــد و 
یــا فــارغ التحصیــل نظــام جمهــوری اســامی هســتند را نمــی 
تــوان جملگــی دســت انــدرکار چنیــن اقدامــات خــاف شــرع 
ــم  ــام معظ ــات مق ــر بیان ــروری ب ــت: م ــت، گف ــون دانس و قان
ــا مباحــث ســامت، پزشــکان و پرســنل  ــاط ب ــری در ارتب رهب
ــد  ــی ده ــا نشــان م ــی را کام ــن مفهوم نظــام ســامت چنی
کــه پزشــکان نظــام جمهــوری اســامی مســئوالنه عمــل می 

کننــد و از ایــن اتهامــات مبــرا هســتند.
ــاع  ــال دف ــکی در ۸ س ــکی و پیراپزش ــه پزش ــزود: جامع وی اف
ــد و  ــام کردن ــم نظ ــروح تقدی ــهید و مج ــزاران ش ــدس ه مق
همــواره اثبــات کــرده انــد کــه پیــرو نظــام و رهبــری بــوده و بــا 
همــه مشــکات، بیشــترین جانفشــانی هــا را در همــه مقاطع از 
جملــه جنــگ تحمیلــی داشــته انــد. بــه همــت ایــن پزشــکان 
ســن امیــد بــه زندگــی از 54 ســال در پیــش از انقــاب بــه ۷4 

ســال رســیده اســت.
ــد  ــر ص ــورد در ه ــادران از 245 م ــر م ــرگ و می ــزود: م وی اف
ــده  ــد زن ــه 1۹ مــورد در هــر 100 هــزار تول ــده ب ــد زن هــزار تول
ــکان،  ــد پزش ــی ده ــا نشــان م ــت ه ــن موفقی ــه ای ــیده ک رس
ــن  ــامت ضم ــام س ــان نظ ــتاران و کارشناس ــا و پرس ماماه
ــا  ــی همــه انســان ه ــظ جــان حت ــرای حف ــراوان ب مســاعی ف
از چنیــن اتهاماتــی مبــرا هســتند. ناجوانمردانــه و غیــر شــرعی 
خواهــد بــود کــه رفتــار برخــی افــراد ســودجو را متــرادف رفتــار 

مدیرکل دفتر سالمت وزارت بهداشت عنوان کرد؛

تشریح سیاست های جمعیتی وزارت بهداشت
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ن مـــــــا ر د

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

بحران سالمندی زنگ خطر برای 
مراکز انتقال خون است

 
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون ایــران گفــت: ۷5 درصــد خــون هــای اهدایــی صــرف 
افــراد بــاالی ۶0 ســال مــی شــود وایــن زنــگ خطــر بــرای مراکــز اهــدای خــون در جهان 

اســت.
ــز اهــدای خــون وصــال شــیرازی،  ــا حضــور در مرک ــه ب ــح ال ــور فت ــر پ ــی اکب ــر عل دکت

ــرد. ــدا ک ــون اه ــان، خ ــون و تشــکر از آن ــدگان خ ــا اهداکنن ــدار ب ــن دی ضم
ــی »اهــدای خــون از روز  ــش مردم ــت از پوی ــال خــون در حمای ــل ســازمان انتق مدیرعام
جهانــی تــا روز ملی اهــدای خــون«، گفــت: پویشــی را در ســازمان انتقــال خــون راه اندازی 
کــرده ایــم کــه از روز 25 خــرداد ســال جــاری همزمــان بــا روز جهانــی اهداکننــدگان خون 

تــا ۹ مــرداد، روز ملــی اهــدای خــون ادامــه خواهــد داشــت.
وی افــزود: هموطنــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه مراکــز اهــدای خــون در سراســر کشــور 
در حیــن اهــدای خــون از خــود عکــس گرفتــه و عکــس خــود را در شــبکه هــای اجتماعی 
بــه اشــتراک بگذارنــد. ســازمان انتقــال خــون در پایــان زمــان کمپیــن، بــه مناســبت روز 
ملــی اهــدای خــون، بــه 43 نفــر از اهداکنندگانی کــه بیشــترین بازخــورد را در شــبکه های 

اجتماعــی از آِن خــود کــرده باشــند، جوایــز ارزشــمندی اهــدا خواهــد کــرد.
ــا  ــعار »ب ــون را انتخــاب ش ــدای خ ــی اه ــش اجتماع ــدازی پوی ــل راه ان ــه، دلی ــح ال پورفت
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــوی س ــم« از س ــتراک بگذاری ــه اش ــی را ب ــون زندگ ــدای خ اه
ــا انتخــاب ایــن شــعار خواســته اســت بــر  دانســت و افــزود: ســازمان جهانــی بهداشــت ب
بهــره منــدی از شــبکه هــای اجتماعــی بــرای ایجــاد زمینــه فرهنــگ ســازی بــرای اهدای 

خــون تاکیــد کنــد.
مدیرعامــل ســازمان انتقال خــون ایــران، تاکید ســازمان جهانــی بهداشــت را در ایــن زمینه 
ناشــی از ایــن نکتــه دانســت کــه اطاعــات موجــود نشــاندهنده بــروز پدیــده ســالمندی 
در جهــان اســت. پورفتــح الــه گفــت: براســاس اطاعــات ســازمان جهانــی بهداشــت، ۷5 
درصــد خــون هــای اهدایــی صــرف افــراد ســالمند بــاالی ۶0 ســال مــی شــود وایــن زنگ 
خطــری اســت بــرای مراکــز اهــدای خــون در جهــان کــه بــا پدیــده ســالمندی، چالشــی 

بــرای تامیــن خــون در آینــده خواهنــد داشــت.
وی تاکیــد کــرد: ایــران نیــز همچــون ســایر کشــورها در آینــده بــا بحــران ســالمندی روبرو 
خواهــد شــد و چــون بیشــتر بدخیمــی هــا و مشــکات ناشــی از اختــاالت کارکــرد مغــز 
اســتخوان از 50 ســالگی بــه بعــد بــروز مــی کنــد، ایــن امــر مصــرف خــون را در کشــور 

افزایــش خواهــد داد.
پورفتــح الــه بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه مخاطــب پیــام ســازمان جهانــی بهداشــت جوانــان 
هســتند کــه از شــبکه هــای مجــازی بیشــتر بهــره مــی برنــد، گفــت: در شــرایط گفتــه 
شــده نقــش جوانــان و رســالت آنــان دارای اهمیــت بســیار اســت، بــه ویــژه جوانــان ایرانی 
کــه از ســال 13۷3 بــا واکسیناســیون علیــه هپاتیــت، در برابــر این بیمــاری ایمن هســتند و 

مــی تواننــد اهــدا کننــده ســالم باشــند.
وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد؛ بــا حمایــت جوانــان برومنــد کشــور از کمپیــن اهدای 
ــان در صــف  ــا روز ملــی اهــدای خــون، شــاهد حضــور پررنــگ آن ــی ت خــون از روز جهان
ــا بحــران ســالمندی در  ــده در مواجهــه ب ــا مشــکلی در آین هــای اهــدای خــون باشــیم ت

کشــور نداشــته باشــیم.

همــه جامعــه پزشــکی و پیراپزشــکی کشــور قلمــداد کنیــم. اگــر گفتــه هــای ایــن افــراد 
نــاآگاه درســت باشــد، چگونــه طــرح تحــول ســامت توانســته اســت رضایــت گیرنــدگان 
خدمــت را بــه گونــه ای فراهــم کنــد کــه مردم بــه بیمارســتان هــای دولتــی بیــش از پیش 
مراجعــه نمانیــد؟ چگونــه ایــن برنامــه هــای ســامت اگــر صرفــا در راســتای ســقط جنین 
و کنتــرل جمعیــت بــوده اســت باعــث کاهــش مــرگ نــوزادان و کــودکان شــده اســت؟ آیا 

بــرای ایــن ســوال هــا پاســخی دارنــد؟
مطلــق گفــت: از نظــر این عــده ترویــج زایمان طبیعــی و درمــان نابــاروری و فرهنگســازی 

بــرای ارتقــای نــرخ بــاروری متــرادف بــا کنتــرل جمعیت اســت.
وی افــزود: ایــن افــراد بــدون ایــن کــه اطــاع داشــته باشــند اعتبــارات الزم بــرای ایــن 
ــه هــای خــود ۶ هــزار  ــان را در مصاحب ــارد توم ــغ ۶00 میلی ــدر اســت مبل ــه هــا چق برنام
ــت،  ــرل جمعی ــه هــای کنت ــه برنام ــد و آن را منحصــر ب ــان اعــام مــی کنن ــارد توم میلی

ســقط جنیــن و عقیــم ســازی مــی داننــد!
ــه پاســخگویی در محاکــم قضایــی  ــه راســتی اگــر روزی قــرار ب مطلــق تصریــح کــرد: ب

باشــد ایــن افــراد بــا چــه مســتنداتی از گفتــه هــای خــود دفــاع خواهنــد کــرد؟
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دولــت تدبیــر و امیــد کــه تمــام نگاهــش معطــوف به ســامت 
آحــاد مــردم جامعــه از نــوزاد تــا ســالمند اســت، گفــت: اجــرای برنامــه هــای ســامت برای 
حاشــیه شــهرها در حالــی کــه طــی ســالیان گذشــته هیــچ توجهــی بــه آن نمــی شــد یکی 
از اقدامــات اساســی ایــن دولــت بــرای ترویــج ســامت بــوده اســت. در ایــن برنامــه بــرای 
ــام حاشــیه  ــه تم ــن شــده و ب ــک ســامت تدوی ــده الکترونی ــام حاشــیه نشــینان پرون تم
ــای  ــان ه ــود. زایم ــی ش ــه م ــوزاد ارائ ــادر و ن ــه م ــال بخصــوص ب ــات فع ــینان خدم نش
طبیعــی رایــگان بــوده و آمــوزش هــای حیــن بــارداری رایــگان ارائــه مــی شــود و بعــد از 

زایمــان نیــز تــا 42 روز مراقبــت هــای رایــگان انجــام مــی شــود.
ــرد:  ــان ک ــدارس وزارت بهداشــت، بی ــواده و م ــت، خان ــر ســامت جمعی ــرکل دفت مدی
ــده الکترونیــک  ــدران و فــارس پرون ــزد، قــم، زنجــان، مازن امســال در اســتان هــای ی
ــده و  ــه ش ــراد ارائ ــه اف ــرای هم ــای الزم ب ــوزش ه ــال و آم ــات فع ــامت و خدم س
برنامــه اینســت کــه تــا ســال ۹۶ بــاالی ۹0 درصــد مــردم دارای ایــن پرونــده شــوند 
و بــه ۹0 درصــد خدمــات ارائــه شــود و ۹0 درصــد مــردم از آگاهــی هــای الزم دربــاره 

ــه برخــوردار شــوند. ــت، ســرطان و تغذی بیمــاری هــای فشــار خــون، چاقــی، دیاب
ــد تــا ۶ ســالگی در سراســر کشــور،  ــا اشــاره بــه واکسیناســیون کــودکان از بــدو تول وی ب
بیــان داشــت: بــه کــودکان تــا ۶ ســالگی در چنــد نوبــت 1۶ واکســن تزریــق مــی شــود. 
تمــام خانــم هــای بــاردار کــه هــر ســاله بیــش از یــک میلیــون و 500 هــزار نفــر هســتند 
۶ تــا ۸ بــار مراقبــت مــی شــوند و بــه آنهــا داروهــای مکمــل و آمــوزش رایــگان داده مــی 

شــود.
ــوزاد، کــودک، نوجــوان، جــوان، میانســال و  ــرای کل آحــاد مــردم از ن مطلــق ادامــه داد: ب
ــاردار بســته هــای خدمتــی مراقبــت تدویــن شــده و در پایــگاه هــا و  ســالمند و مــادران ب
مراکــز ســامت شــهری و مراکــز بهداشــتی، درمانــی روســتایی و خانــه هــای بهداشــت 

ایــن خدمــات بــه صــورت رایــگان ارائــه مــی شــود.
ــا اشــاره بــه ایــن کــه تمــام ایــن خدمــات در راســتای ســامت جمعیــت، افزایــش  وی ب
امیــد بــه زندگــی، افزایــش جمعیــت و داشــتن جمعیتــی جــوان، شــاداب و بالنــده اســت، 
گفــت: انتشــار اطاعــات ســامتی از افــراد فاقــد تخصــص مربوطــه آن هــم از مراکــزی 
کــه متولــی فرهنــگ بــوده و دسترســی فراوانــی بــه رســانه دارنــد، مــی توانــد منجــر بــه 

فرهنگســازی معکــوس و غلــط در جامعــه شــود.
مطلــق گفــت: بــه رغــم اینکــه بهتریــن ســن بــاروری در فاصلــه ســنی 1۸ تــا 35 ســال 
اســت و ایــن مســاله بارهــا از ســوی وزارت بهداشــت اعــام شــده اســت، از ســوی برخی از 

ایــن متولیــان فرهنگــی بهتریــن ســن بــارداری 25 ســالگی اعــام مــی شــود.
وی افــزود: وزارت بهداشــت بــرای ســنین زیــر 1۸ و بــاالی 35 ســال نیــز با تأمیــن مراقبت 
هــای پیشــرفته متعــدد تمــام مســاعی خــود را در ایجــاد بهتریــن وضعیــت ســامتی برای 

مــادر و کــودک به کار بســته اســت.
ــد  ــل بن ــرای کام ــت اج ــای وزارت بهداش ــه ه ــی از برنام ــرد: یک ــان ک ــق خاطرنش مطل
یــک سیاســت هــای کلــی جمعیــت اباغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر 
ارتقــای پویایــی، بالندگــی و جوانــی جمعیــت بــا افزایــش نــرخ بــاروری بــه بیــش از ســطح 

جانشــینی اســت.
وی افـزود: تمـام تاش وزارت بهداشـت اینسـت کـه میـزان بـاروری را به باالی عـدد 2.1 
برسـاند کـه هم اکنـون طبق اعام جمعیـت شناسـان و مرکز آمار این رقم 1.۹ شـده اسـت 

کـه پیش از شـروع فعالیت هـای وزارت بهداشـت این عـدد 1.۸ بوده اسـت.
مطلــق ادامــه داد: امیدواریــم بــا فرهنگســازی و مشــارکت مــردم، خانــواده هــا و نخبــگان 
و آگاهــی بخشــی از عواقــب ســالمند شــدن جمعیــت، بــه زودی شــاهد تحقــق رقــم 2.1 

یعنــی نــرخ جانشــینی باشــیم.
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ن مـــــــا ر د

وزیــر بهداشــت بــا تاکید بــر اینکــه در حــق جامعه پزشــکی 
ظلــم مــی شــود و ایــن بــه صــاح کشــور نیســت، گفــت: 
ــوزه ســامت مناســب نیســت و  ــا در ح ــت م ــوز وضعی هن

مشــکاتی را داریــم.
ــا حضــور در صحــن علنــی  دکتــر ســید حســن هاشــمی ب
ــه گــزارش از وضعیــت  ــه ارائ مجلــس شــورای اســامی، ب
حــوزه ســامت، چالش هــای و مشــکات وزارت بهداشــت 

پرداخــت.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه وزارت بهداشــت کار خــودش 
ــفانه در  ــت: متاس ــرد، گف ــروع ک ــی ش ــران داروی ــا بح را ب
شــروع بــکار دولــت یازدهــم بــا کمبــود دارو مواجــه بودمــی 
کــه بــه بحــران ملــب تبدیــل شــده بــود. از همیــن رو، طبق 
آنچــه در مجلــس وعــده داده بودیــم، ایــن بحــران را از بیــن 

بردیــم.
هاشــمی از کمبــود 300 قلــم دارو در دولــت قبــل خبــر داد 
و گفــت: در دولــت یازدهــم توانســتیم ایــن تعــداد کمبــود را 

بــه زیــر 30 قلــم دارو برســانیم.
ــا اعــام اینکــه وزارت بهداشــت بیشــترین آســیب را  وی ب
ــزود:  ــر نداشــت، اف ــرا دو ســال وزی ــد زی ــت قبــل دی در دول
مشــکاتی کــه وزیــر بهداشــت بــا رئیــس دولــت داشــت و 
۶ مــاه نیــز ایــن وزارتخانــه بــا سرپرســت اداره شــد. در عین 
ــت وزارت  ــی روی دس ــان بده ــارد توم ــزار میلی ــال ۸ ه ح
ــم  ــت یازده ــه دول ــد ک ــی مان ــازده باق ــت ی ــت دول بهداش

ــت. ــان آن را پذیرف ــارد توم 1۸00 میلی
وزیــر بهداشــت همچنیــن از افزایش ســهم ریالــی دارو از 5۷ 
درصــد بــه ۶۷ درصــد در دولــت یازدهــم خبــر داد و گفــت: 
در ســال هــای ۸۹ و ۹0 ، شــاهد اوج واردات دارو بودیــم کــه 

مــا توانســتیم 30 درصــد واردات دارو را کاهــش دهیــم.
ــه 2  ــادرات دارو ب ــش ص ــال از افزای ــن ح ــمی در عی هاش
برابــر در دولــت یازدهــم خبــر داد و گفــت: البتــه رقــم قابــل 

توجهــی نیســت و راضــی نیســتیم.
وی از کاهــش پرداختــی بیمــاران بــرای تامیــن دارو در 
ــت  ــزود: دول ــر داد اف ــد خب ــه 12 درص ــم ب ــت یازده دول
ــری  ــه کمت ــت دارو هزین ــردم باب ــه م ــرای اینک ــم ب یازده
ــه بیمــه  ــار ب ــارد تومــان اعتب ــد، 2 هــزار میلی پرداخــت کنن

ــاص داد. ــا اختص ه
وزیــر بهداشــت بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه طــرح تحــول 
ســامت بــا ۷ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار شــروع شــد در 
ــزان  ــن می ــرای پرداخــت همی ــت ب ــه دول ــه خزان ــی ک حال
ــر اســاس آنچــه  ــود، گفــت: ب ــا مشــکل مواجــه ب ــار ب اعتب
کــه مــا پیــش بینــی کــرده بودیــم قــرار بــود 4 تــا 5 میلیون 
نفــر در طــرح تحــول ســامت بیمــه شــوند کــه ایــن عــدد 
ــال  ــه در ح ــت بطوریک ــش یاف ــر افزای ــون نف ــه 11 میلی ب

حاضــر بیــش از ۹۸ درصــد مــردم بیمــه هســتند.
ــه هــای بســتری از 3۷ درصــد  ــا اعــام اینکــه هزین وی ب
بــه ۸.5 درصــد بــه طــور میانگیــن کاهــش یافــت، افــزود: 
ــامت در  ــول س ــرح تح ــر در ط ــون نف ــا االن 15 میلی ت

ــد. ــده ان ــی بســتری ش ــای دولت ــتان ه بیمارس
ــکان  ــه پزش ــردم ب ــی م ــوع دسترس ــه موض ــمی ب هاش
متخصــص و فــوق تخصــص اشــاره کــرد و گفــت: 5 هــزار 
ــتان  ــص در 33۸ بیمارس ــوق تخص ــص و ف و ۷35 متخص

کشــور توزیــع شــدند. همچنیــن ۸۶0 متخصــص مقیــم در 
ــد. ــور دارن ــی حض ــاالی ۶4 تختخواب ــای ب ــتان ه بیمارس

ــتانی  ــت بیمارس ــزار تخ ــه داد: ۹۶ ه ــت ادام ــر بهداش وزی
در کشــور داریــم کــه ۶۷ درصــد ایــن تخــت هــا فرســوده 
ــای  ــتان ه ــد بیمارس ــش از ۷0 درص ــه بی ــت بطوریک اس

ــد. ــر دارن ــال عم ــاالی 30 س ــور ب کش
ــع  ــر مرب ــون مت ــازی 2 میلی ــازی و بازس ــمی از نوس هاش
فضــای بیمارســتانی در قالــب طــرح تحــول ســامت خبــر 
ــتانی  ــت بیمارس ــزار تخ ــدت 3۹ ه ــن م ــت: در ای داد و گف

ــت. ــده اس ــوض ش ع
ــاری  ــر ســال ج ــا آخ ــژه ت ــک وی ــداث 252 کلینی وی از اح
خبــر داد و گفــت: بــا راه انــدازی ایــن کلینیــک ها ۶ هــزار و 

440 مطلــب در اختیــار مــا قــرار خواهــد گرفــت.
ــرد و  ــاره ک ــور اش ــزارین در کش ــت س ــه وضعی ــمی ب هاش
ــزارین  ــاالی س ــیوع ب ــاهد ش ــا ۹1 ش ــال ۷۹ ت ــت: از س گف
در کشــور بودیــم بطوریکــه در ســال 2011 ایــران باالتریــن 

ــرخ ســزارین را داشــته اســت. ن
ــر  ــغ ب ــا اعــام اینکــه در طــرح تحــول ســامت بال وی ب
یــک میلیــون زایمــان طبیعــی بــه صــورت رایــگان انجــام 
ــزارین را ۶.5  ــار س ــتیم آم ــا توانس ــت: م ــت، گف ــده اس ش

ــم. ــش دهی ــد کاه درص
ــاروری و  ــان ناب ــز درم ــدازی 35 مرک ــن از راه ان وی همچنی
ایجــاد ۸۶5 اتــاق زایمــان خبــر داد و افــزود: بــرای تجهیــز 

اتــاق هــای زایمــان 500 میلیــارد تومــان هزینــه کردیــم.
ــس  ــگاه اورژان ــاد 21 پای ــن از ایج ــت همچنی ــر بهداش وزی
ــت  ــه بهداش ــزار خان ــدازی 2 ه ــاخت و راه ان ــی و س هوای
ــا  ــی و 5300 مام ــک عموم ــت: ۶۷00 پزش ــر داد و گف خب
در قالــب طــرح تحــول ســامت در نقــاط مختلــف کشــور 
توزیــع شــده انــد بطوریکــه در حــال حاضــر در هیــچ یــک 
از شــهرهای زیــر 20 هــزار نفــر کمبــود پزشــک عمومــی و 

ــم. ــا نداری مام
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــا اش ــه ه ــوع تعرف ــه موض ــمی ب هاش

از ســال ۷4 کــه موضــوع خودگردانــی بیمارســتان هــا 
ایجــاد شــد متاســفانه بــا مشــکات زیــادی مواجــه شــدیم 
بطوریکــه تمــام بیمارســتان تــا قبــل اجــرای طــرح تحــول 
ســامت ورشکســت بودنــد امــا در دولــت یازدهــم اعتبارات 

ــدا کــرد. ــر افزایــش پی ــه 2.5 براب هتلینــگ ب
وزیــر بهداشــت همچنیــن از تزریــق 1400 میلیــارد تومــان 
اعتبــار بــرای برخــورد بــا زیرمیــزی در بــازار ســامت خبــر 
ــزار  ــا 10 ه ــی داد ۷ ت ــان م ــا نش ــی ه ــت: بررس داد و گف
میلیــارد تومــان زیــر میــزی در بــازار ســامت داشــتیم کــه 
ــه  ــه بیم ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــاص ۷00 میلی ــا اختص ــا ب م
ســامت و بــه همیــن میــزان بــه بیمــه تامیــن اجتماعــی، 
تــاش کردیــم تــا ایــن پــول هــا از جیــب مــردم پرداخــت 

نشــود.
ــکی  ــه پزش ــق جامع ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــمی ب هاش
ظلــم مــی شــود و ایــن بــه صــاح کشــور نیســت، گفــت: 
ــوزه ســامت مناســب نیســت و  ــا در ح ــت م ــوز وضعی هن
مشــکاتی را داریــم. بطوریکــه رتبــه ۸۹ در دنیا و رتبــه ۷ در 

ــه لحــاظ شــاخص هــای ســامت داریــم. منطقــه را ب
وی بــا اعــام اینکــه اجــرای طــرح تحــول ســامت یــک 
ــه  ــی ک ــال ۹2 پول ــفند س ــت: در 2۸ اس ــود گف ــرورت ب ض
ــد ۶۹00 میلیــارد تومــان  بابــت ایــن طــرح اختصــاص دادن
بــود ایــن در حالــی بــود کــه در ســال ۹4، 5۸ درصــد 

ــن نشــد. ــا تامی ــارات م اعتب
هاشــمی همچنیــن از بدهــی ۷۸00 میلیــارد تومانــی بیمــه 
هــا بــه وزارت بهداشــت خبــر داد و افــزود: مــا اجــرای طــرح 
ــش  ــال ۹2 پی ــع س ــد مناب ــا 50 درص ــامت را ب ــول س تح

ــم. بردی
وزیــر بهداشــت گفــت: ســه مــاه از ســال ۹5 گذشــته و بایــد 
گفــت پرداخــت اعتبــار از محــل هدفمنــدی یارانــه هــا بــه 
ــن از محــل  ــر اســت. همچنی طــرح تحــول ســامت، صف
مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز صفــر اســت و تــا امــروز بــا 4 

ــرده ایــم. درصــد اعتبــار، طــرح را پیــش ب

وزیر بهداشت در صحن مجلس:

۱۰ هزار میلیارد تومان زیرمیزی را حذف کردیم
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ن مـــــــا ر د

ــری  ــت خب ــنبه در نشس ــا روز دوش ــری نی ــن صاب ــر امی دکت
ســخنگوی وزارت بهداشــت، بــه حادثــه آتــش ســوزی 
روســتای »شــوریک« شهرســتان خــوی اشــاره کــرد و گفت: 
اگــر هماهنگــی هــای الزم بیــن اورژانــس بیمارســتانی و پیش 
ــور  ــان حض ــود و متخصص ــده ب ــود نیام ــه وج ــتانی ب بیمارس
نداشــتند، چالــش های زیــادی بــرای مــردم و وزارت بهداشــت 

ایجــاد می شــد.
وی در تشــریح حادثــه آتــش ســوزی در روســتای شــوریک 
شهرســتان خــوی، افــزود: رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــای  ــاش ه ــگاه ، ت ــن دانش ــان ای ــاون درم ــه و مع ارومی
ــد  ــام دادن ــان انج ــن مصدوم ــان ای ــرای درم ــده ای ب ارزن
انجــام دادنــد و فــوق تخصــص جراحــی پاســتیک نیــز در 
ارومیــه حضــور داشــت کــه توانســته بــود اقدامــات اولیــه را 

بــه ســرعت انجــام دهــد.
صابــری نیــا اظهــار داشــت: در نهایــت بــا تشــخیص پزشــک 
ــه  ــران ب ــه از بیمارســتان شــهید مطهــری ته متخصصــی ک
ــه  ــم ب ــم، تصمی ــده بودی ــزام ش ــه اع ــه ارومی ــده ب ــراه بن هم
ــا وضعیــت بحرانــی بــه تهــران  انتقــال تعــدادی از بیمــاران ب
ــادی  ــت بســیار زی ــا اهمی ــرای م ــرا ب ــم زی ــان گرفتی و اصفه
داشــت کــه بتوانیــم حتــی چندیــن درصــد امــکان زنــده ماندن 

ــم. ــان را افزایــش دهی مصدوم
ــس  ــت و اورژان ــکات وزارت بهداش ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
کشــور در ارائــه خدمــات هوایــی اورژانــس بــه مــردم کشــور و 
ــرد:  ــه ک ــتاندارد اضاف ــز و اس ــی مجه ــس هوای ــود آمبوالن نب
ــای  ــد از نیروه ــی بای ــس هوای ــات اورژان ــه خدم ــرای ارائ ب
نظامــی خریــد خدمــت کنیــم امــا امیدواریــم کــه بــروز چنیــن 
حوادثــی و نیــاز مبــرم مــردم بــه دریافــت خدمــات تخصصــی 
اورژانــس هوایــی بتوانــد باعــث اتخاذ تصمیمــات مهــم در این 

زمینــه شــود.
رئیــس اورژانــس کشــور گفــت: بــرای انتقــال هوایــی 
مصدومــان حادثــه آتش ســوزی روســتای شــوریک مجبــور به  
اجــاره هواپیمــا  از نیروهــای نظامــی شــدیم امــا ایــن هواپیمــا 
ــا نیروهــای متخصــص ICU و دســتگاه هــای پزشــکی  را ب

ــم . ــز کردی ــاز تکمیــل و تجهی ــورد نی م
وی یــادآور شــد: تعــدادی از بیمــاران کــه شــرایط ویــژه ای 
داشــتند، از طریــق زمینــی و هوایــی منتقــل شــدند و حتــی 
ــه تهــران در  در راه انتقــال هوایــی گــروه اول مصدومــان ب
صبــح روز گذشــته، یکــی از مصدومــان دچــار شــرایط ویــژه 

)CPR( شــد کــه بــا تــاش تیــم متخصــص، احیــا شــد و 
ــتان  ــه بیمارس ــدار ب ــرایطی پای ــا ش ــدوم ب ــج مص ــام پن تم
ــدن  ــده مان ــرای زن ــه ب ــدند ک ــل ش ــران منتق ــری ته مطه

آنهــا در تــاش هســتیم.
صابــری نیــا از تاکیــد و دســتور ویــژه وزیر بهداشــت بــرای این 
مصدومــان ســخن گفــت و افــزود: دغدغــه مــا ایــن بــود کــه 
حتــی یــک خانــواده را نیــز در غــم از دســت دادن عزیزانشــان 
رهــا نکنیــم و بــرای ارائــه خدمــات مــورد نیــاز پزشــکی کنــار 

آنهــا باشــیم.
ــام  ــر اع ــه را ۷ نف ــن حادث ــگان ای ــان باخت ــداد ج وی تع
کــرد و افــزود: دو نفــر از مصدومــان در بیمارســتان ارومیــه 
ــتان  ــر در بیمارس ــس و دو نف ــا آمبوالن ــال ب ــن انتق و در حی
ــد  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــران ج ــری ته ــهید مطه ش

همچنیــن وضعیــت حــال یکــی از مصدومــان کــه کودکــی 
۹ ســاله بــوده و در اصفهــان بســتری شــده اســت، وخیــم و 

ناپایدار شــده اســت.
ــود را  ــان خ ــه ج ــری ک ــزود: ۷ نف ــه اف ــا در ادام ــری نی صاب
ــرا  ــد ســوختگی بیــش از ۸0 درصــد داشــتند زی از دســت دادن
اگــر پوســت بــه عنــوان بزرگتریــن مدافــع بــدن، از بین بــرود، 
ــودی  ــدن بســیار دشــوار مــی شــود و احتمــال بهب شــرایط ب

کامــل را کاهــش مــی دهــد.
ــت  ــزوم حمای ــر ل ــد ب ــن تاکی ــور ضم ــس کش ــس اورژان رئی
هــای بیــش از پیــش از وزارت بهداشــت بــرای ارائــه خدمــات 
هوایــی اورژانــس بــه مــردم، اظهــار داشــت: اگــر حتــی بتوانیم 
جــان یــک انســان را نجــات دهیــم، کار بســیار ارزشــمندی را 

انجــام داده ایم.

رئیس اورژانس کشور خبر داد؛

۱۸ بیمارستان دیگر به امکانات درمان سوختگی 
تجهیز شدند

حیــدر علی عابــدی بــا بیــان اینکــه امــروزه بســیاری از خدمات 
در بیمارســتان هــا از ســوی پرســتاران ارایــه مــی شــود درحالــی 
ــی  ــتاری اجرای ــات پرس ــذاری خدم ــون تعرفه گ ــوز قان ــه هن ک
ــاب  ــه حس ــات ب ــن خدم ــغ ای ــفانه مبال ــزود: متاس ــده، اف نش
پزشــکان مــی رود کــه ایــن اقــدام بــا اعتــراض پرســتاران روبرو 

اســت.
ــدی  ــور ج ــه ط ــد ب ــه بای ــی ک ــه خدمات ــه داد: از جمل وی ادام
نســبت بــه آن تجدیدنظــر شــود بحــث دیالیــز بیمــاران اســت؛ 
ــکان  ــه پزش ــول آن ب ــا پ ــد ام ــز را انجــام می ده ــتار دیالی پرس
پرداخــت مــی شــود درحالــی کــه وزارت بهداشــت بایــد بــه این 
موضوعــات توجــه کنــد و آنجایــی کــه پرســتاران خدمــات ارایه 
مــی دهنــد و پزشــک تنهــا نظــارت می کنــد نــوع تعرفــه هــا 

را تغییــر دهــد.
عابــدی تصریــح کــرد: همچنیــن در بخش آی ســی یــو بخش 
ــا  ــردن ب ــرا کار ک ــت زی ــتاران اس ــر دوش پرس ــی کار ب اصل
دســتگاه جــزو تخصــص پرســتاران اســت البتــه ایــن اظهــارات 
ــت آن  ــا واقعی ــت ام ــک نیس ــود پزش ــکار وج ــای ان ــه معن ب
اســت کــه ایــن امکانــات و منابــع بایــد عادالنــه بیــن پرســتار 

و پزشــک تقســیم شــود.
وی بــا یــادآوری ســومین نامه سرگشــاده دبیــرکل خانه پرســتار 

بــه رئیــس جمهــور، تاکیــد کــرد: معتقد هســتم کــه بایــد بحث 
تعرفه هــای پزشــکی را بــه پزشــکان دلســوز واگــذار کنیــم کــه 
آنهــا خــود موضع گیــری کننــد ضمــن آنکــه الزم اســت وزارت 
بهداشــت در برخــی تعرفه هــای پزشــکی تجدیدنظــر کــرده و 

بــرای پرداختــی کارانه هــا ســقفی را تعییــن کنــد.
ــد  ــاش کن ــد ت ــت بای ــد: وزارت بهداش ــادآور ش ــدی ی عاب
ــذا  ــد ل ــه کنن ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ــر ب ــراد کمت ــا اف ت
ــورد  ــازل م ــی درمن ــات مراقبت ــترش خدم ــث گس ــد بح بای
توجــه قــرار گیــرد، در ایــن راســتا اگــر دســت پرســتاران در 
ــز  ــه مراک ــا ب ــاع آنه ــن و ارج ــای مزم ــخیص بیماری ه تش
صاحیــت دار بــاز گذاشــته شــود بســیاری از عــوارض 
ــد و  ــی یاب ــش م ــارخون کاه ــی و فش ــای دیابت ــاری ه بیم
در بســیاری مــوارد از هزینه هــای حــوزه درمــان نیــز کاســته 

می شــود.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، گفــت: بــدون 
شــک اجــرای قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری 
ــد کــه  ــه قشــرزحمت کــش پرســتاران کمــک کن ــد ب می توان
اجــرای ایــن قانــون نیــز نیازمنــد حمایــت هــای جــدی بیمــه 

ــود. ــد ب ــا خواه ه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

پول خدمات پرستاری به جیب پزشکان می رود
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پیــرو فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در خطبــه هــای نمــاز 
عیــد فطــر و بیانیــه رییــس جمهــور در خصــوص حقــوق هــای 
غیــر متعــارف در برخــی دســتگاه هــا، وزیــر بهداشــت، معــاون 
ــه  ــف ب ــود را مکل ــوع خ ــع وزارت متب ــت و مناب ــعه مدیری توس
ــه ایــن موضــوع  ــه منظــور رســیدگی ب تشــکیل کارگروهــی ب

ــرد. ک
دکتر سـید حسـن هاشـمی در ایـن ابـاغ از دکتر صدرالسـادات 
معاون توسـعه مدیریت و منابع وزارت بهداشـت خواسـته اسـت 
ضمن به رسـمیت شـناختن مطالبه مـردم به عنـوان ناظر اصلی 
و تعهـد بـه پاسـخگویی صریـح، شـفاف و شـجاعانه بـه افـکار 
عمومـی از هرگونـه حاشـیه سـازی و شـتاب زدگـی پرهیـز و با 
دقت نظر، آسـیب شناسـی الزم را معمول و راهکارهـای اجرایی 

را ارائـه نماید.
وزیــر بهداشــت در ایــن ابــاغ بــا تاکیــد بــر بررســی تخلفــات 
احتمالــی در پرداخــت هــای صــورت پذیرفتــه از حیــث انطبــاق 
ــرده اســت :  ــح ک ــررات مــاک عمــل، تصری ــن و مق ــا قوانی ب
ــوزه  ــیت ح ــه حساس ــه ب ــا توج ــن ب ــاح قوانی ــنهاد اص پبش
ــردم  ــی م ــن دسترس ــهیل و تضمی ــر تس ــد ب ــامت و تاکی س
شــریف ایــران بــه خدمــات نظــام ســامت بــه ویــژه در مناطق 

ــرد. ــرار گی محــروم مــد نظــر ق
در ایـن اباغیه آمده اسـت: بـا عنایت به فرمایشـات رهبر معظم 

انقـاب در خطبه های نماز عید سـعید فطر و بیانیـه اخیر رییس 
جمهـور محتـرم در خصـوص پرداخت هـای غیر قانونـی و غیر 
متعـارف و تاکیـد ایشـان مبنی بـر اصاح نظـام اداری و شـفاف 
نمودن تصمیمات در چارچـوب مفاد بیانیه مذکور، ضـرورت دارد 
ضمـن تشـکیل کارگروهی بـا مسـئولیت جنابعالـی و همکاری 
دسـتگاه هـای نظارتـی در چارچـوب مـوارد زیـر حداکثـر ظرف 
مدت بیسـت روز، بررسـی هـای الزم انجـام گرفتـه و نتیجه به 

اینجانب ارائه شـود:

ــورت  ــای ص ــت ه ــی در پرداخ ــات احتمال ــی تخلف 1- بررس
پذیرفتــه از حیــث انطبــاق بــا قوانیــن و مقــررات مــاک عمــل.

2- برخــورد جــدی و قاطــع بــا متخلفیــن احتمالــی در مــواردی 
کــه بــه تشــخیص کارگــروه، غیــر قانونــی بــودن پرداختــی هــا 
احــراز شــده و معرفــی متخلفیــن بــه مراجــع و محاکــم قضایی  

بــرای رســیدگی و برخــورد قانونــی.
3- پیشــنهاد اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا توجــه بــه 
ــن  ــهیل و تضمی ــر تس ــد ب ــامت و تاکی ــوزه س ــیت ح حساس
دسترســی مــردم شــریف ایــران بــه خدمــات نظــام ســامت و 
ارائــه خدمــات مطلــوب بهداشــتی و درمانــی در سراســر کشــور 

بــه ویــژه مناطــق محــروم.
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــن ب ــرورت دارد ضم ــتا ض ــن راس در ای
مطالبــه مــردم بــه عنــوان ناظــر اصلــی و تعهــد به پاســخگویی 
ــه  ــی از هرگون ــکار عموم ــه اف ــجاعانه ب ــفاف و ش ــح، ش صری
حاشــیه ســازی و شــتاب زدگــی پرهیــز و بــا دقــت نظر، آســیب 

ــه گــردد. ــی ارائ شناســی الزم معمــول و راهکارهــای اجرای
بدیهــی اســت در انجــام ایــن وظیفــه حســاس، انتظــار مــی رود 
رعایــت اخــاق اســامی، حقــوق شــهروندی و در امــان بــودن 
حیثیــت افــراد بــه ویــژه قبــل از احــراز تخلــف یــا جــرم توســط 
مراجــع ذیصــاح اداری و قضایــی، ســرلوحه اقدامــات اعضــای 

محتــرم کارگــروه قــرار گیــرد.

ن مـــــــا ر د

وزیر بهداشت خبر داد؛

تشکیل کارگروه برخورد با حقوق های نامتعارف در وزارت بهداشت

دکتــر ســید حســن هاشــمی در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســامی کــه در مــوزه تاریــخ علــوم پزشــکی تهــران 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: خوشــبختانه در ســه ســال گذشــته 
بــا همــکاری و حمایــت مجلــس نهــم، قــدم هــای موثــری را 
در حــوزه ســامت برداشــتیم و رضایتمنــدی نســبی را در بهــره 
ــاد  ــور ایج ــر کش ــامت در سراس ــوزه س ــات ح ــدی از خدم من

ــم. کردی
ــا اشــاره بــه حمایــت هــای کمیســیون هــای بهداشــت،  وی ب
برنامــه و بودجه و آمــوزش و تحقیقــات در نهمیــن دوره مجلس 
ــدون حمایــت آنهــا نمــی  شــورای اســامی، اظهــار داشــت: ب
ــامت  ــول س ــرح تح ــی در ط ــن موفقیت ــه چنی ــتیم ب توانس
ــن  ــداری ای ــه پای ــه ب ــود دارد ک ــکاتی وج ــه مش ــیم البت برس
طــرح، رفــع اشــکاالت و تحقــق ســایر خواســته هــای مــردم 
ــن  ــم ای ــس ده ــم در مجل ــه امیدواری ــود ک ــی ش ــوط م مرب

ــق شــود. ــا محق خواســته ه
هاشــمی بــا بیــان اینکــه پایــداری منابــع حــوزه ســامت بایــد 
از حالــت وابســتگی بــه فــروش نفــت و بودجــه عمومــی خــارج 
شــود، افــزود: منابــع حــوزه ســامت بایــد وابســته بــه مالیــات 
ــه  ــع و ب ــی قط ــه عموم ــا را از بودج ــارات م ــر اعتب ــد و اگ باش
ــان  ــا اطمین ــردم ب ــد م ــل کنن ــزوده وص ــر ارزش اف ــات ب مالی
خاطــر بیشــتری بخشــی از ایــن مالیــات را بــرای حــوزه 

ــد. ــی کنن ــت م ــامت پرداخ س
وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: در مــورد تولیــت حــوزه ســامت 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــده و مق ــادی زده ش ــای زی ــرف ه ح
ــتند و  ــد داش ــر آن تاکی ــز ب ــامت نی ــی س ــای کل ــت ه سیاس
ــه  ــاد ب ــر اعتق ــت و اگ ــت نیس ــار وزارت بهداش ــت در اختی تولی
ــا  ــت ت ــیم، الزم اس ــته باش ــان داش ــر درم ــگیری ب ــدم پیش تق

ــود. ــت ش ــت تقوی ــت وزارت بهداش تولی
ــاد  ــع، جه ــای صنای ــه ه ــزود: وزارتخان ــه اف ــمی در ادام هاش
کشــاورزی، نیــرو، ارشــاد و نفــت بایــد از تولیت وزارت بهداشــت 
تبعیــت کننــد امــا در حــال حاضــر دقیقــا بــر عکــس اســت و 
مــا در برابــر تصمیمــات آنهــا منفعــل هســتیم کــه اگــر قانــون 
تولیــت وزارت بهداشــت را به رســمیت بشناســد، شــاهد کاهش 
مشــکاتی ماننــد آلودگــی هــوا، غــذا و محیــط زیســت خواهیم 
ــن  ــس در تدوی ــدگان مجل ــذار نماین ــات اثرگ ــود و تصمیم ب
برنامه ششــم توســعه مــی توانــد مســیر دیگــری را بــرای حوزه 

ــد. ســامت رقــم بزن
وی، یکــی از بزرگتریــن مشــکات حــوزه ســامت را بیمــه هــا 
دانســت و گفــت: آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه تصمیــم 
گیــری در مــورد تجمیــع بیمــه هــا از قالــب احســاس، ســلیقه 
ــن  ــات بی ــه تجربی ــه ب ــا توج ــد و ب ــرون بیای و رودربایســتی بی
المللــی، تصمیمــی علمــی گرفتــه شــود زیــرا حــدود یــک قرن 

اســت کــه در دنیــا بیمــه وجــود دارد.
ــت در  ــوان صنع ــه عن ــه، ب ــر بیم ــه اگ ــان اینک ــا بی هاشــمی ب
ــد،  ــد ش ــن نخواه ــردم تامی ــود، ســامت م ــاد نش ــور ایج کش
اظهــار داشــت: بایــد همــه منابــع را در قالــب خریــد خدمــت از 
بیمــه هــا جمــع کنیــم تــا بتوانیــم نظــام ارجــاع را شــکل دهیم 
ــت  ــم کیفی ــا بتوانی ــه ه ــی بیم ــد یعن ــدار واح ــب خری و در قال
ــش از  ــردم را بی ــش داده و م ــامت را افزای ــوزه س ــات ح خدم

ــم. ــرار دهی ــرام ق ــورد احت ــته م گذش
ــردم در  ــوق م ــت حق ــر اهمی ــد ب ــن تاکی ــر بهداشــت ضم وزی
ــکاتی  ــر مش ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــامت، تصری ــوزه س ح
ــود  ــات وج ــدگان خدم ــه دهن ــوی ارائ ــوزه ســامت از س در ح
دارد کــه منحصــر بــه پزشــکان یــا بخــش دولتــی و خصوصــی 

نیســت امــا حقــوق مــردم ممکــن اســت مغفــول واقــع شــود. 
درســت اســت کــه نظــام پزشــکی بــه عنــوان نهــادی صنفی و 
دســتگاه هــای نظارتــی وجــود دارند امــا در بســیاری از مــواردی 
ــت در  ــوند، وزارت بهداش ــی ش ــارت م ــار خس ــردم دچ ــه م ک

ــدارد. بخــش حاکمیتــی اختیــاری ن
ــم  ــه شش ــب برنام ــا در قال ــرد ت ــدواری ک ــراز امی ــمی اب هاش
ــات  ــور، تصمیم ــده کش ــال آین ــی س ــه عموم ــعه و بودج توس
ــد. ــده باش ــام ش ــات انج ــل اقدام ــه مکم ــت ک ــری گرف موث

وزیــر بهداشــت در پایــان یــادآور شــد: فرصــت مغتنمــی اســت 
کــه طــرح تحــول ســامت و تجربیاتــی که در طول ســه ســال 
ــی  ــل های ــکاالت و راه ح ــم، اش ــیده ای ــه آن رس ــرای آن ب اج
ــا  ــد را ب ــی باش ــه عموم ــردم و بودج ــع ســامت م ــه نف ــه ب ک
نماینــدگان مــردم در میــان بگذاریــم زیــرا آنهــا مــی تواننــد بــا 

ــر باشــند. تصمیمــات خــود در ارتقــاء نظــام ســامت موث

وزیر بهداشت در مجلس:

بودجه سالمت نباید وابسته به نفت باشد

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 33 |  شماره 5 |30 تیر 95

ــزاری  ــر ســید حســن هاشــمی روز یکشــنبه در حاشــیه برگ دکت
ــر،  ــر واگی ــای غی ــگیری از بیماری ه ــی پیش ــش بین الملل همای
ــت در  ــنل وزارت بهداش ــران و پرس ــوق  مدی ــی حق ــاره بررس درب
دیــوان محاســبات، گفــت: خوشــبختانه در ایــن زمینــه اعام شــد 
کــه وزارت بهداشــت در حــوزه مدیرانــش از بحــث اضافــه دریافتی 
یــا اضافــه برداشــتی مبراســت، البتــه مــا نســبت بــه ایــن موضوع 
اطمینــان داشــتیم امــا اعام نظــر دادســتان بــرای جامعــه آرامش 

بخــش اســت.
وی افــزود: در بحــث حقــوق در وزارت بهداشــت نیــز بــه موضــوع 
کارانــه و حــق العــاج اشــاره کردنــد کــه آن هــم قانونــی اســت؛ 
ــند.  ــته باش ــول نداش ــده ای آن را قب ــت ع ــن اس ــه ممک اگرچ
بنابرایــن اگــر قانــون اصــاح شــود وزارت بهداشــت تابــع قانــون 
اســت. در حــال حاضــر حقــوق یــک متخصــص جــراح مغــز در 
ــر 2  ــل می شــود حداکث ــارغ التحصی ــازه ف وزارت بهداشــت کــه ت
میلیــون و ۶00 هــزار تومــان اســت و بــرای پزشــکی که 30 ســال 

خدمــت کــرده ۸ میلیــون تومــان اســت.
هاشــمی بــا بیــان اینکــه البتــه از مســیر دیگــری هــم دریافتی هــا 
ــه  ــد توج ــه داد: بای ــت، ادام ــه اس ــل توج ــه قاب ــد ک ــود دارن وج
کــرد کــه ایــن قانــون از 21 ســال گذشــته در دولت هــا و 
ــاس  ــر اس ــت و ب ــده اس ــی ش ــد و اجرای ــف تایی ــس مختل مجال
ــرای اداره  ــت ب ــند و دول ــردان باش ــد خودگ ــتان ها بای آن بیمارس
ــا  ــنل م ــی از پرس ــوق بخش ــز حق ــه ج ــی ب ــتان ها پول بیمارس
قالــب خودگردانــی  بیمارســتان ها در  پرداخــت نمی کنــد و 
ــت  ــردم دریاف ــه و م ــش را از بیم ــد و پول ــه می دهن ــات ارائ خدم

می کننــد.
ــرار شــده  ــر بهداشــت افــزودد: از همــان 21 ســال گذشــته ق وزی
کــه هــر کســی بــه هــر نســبت کــه ویزیــت یــا عمــل جراحــی 
بیشــتری انجــام دهــد، بــه او حــق العــاج دهنــد. مثا اگر کســی 
ــاج  ــون حق الع ــد 30 میلی ــون کار می کن ــزان 100 میلی ــه می ب
ــم از آن کســر می شــود.  ــات ه ــه مالی ــه البت ــد ک ــت می کن دریاف
بنابرایــن در ایــن دولــت اتفــاق جدیــدی در ایــن زمینــه رخ نــداده، 
ــم  ــف ه ــات مضاع ــک مالی ــن دوره ی ــا در ای ــه م ــز اینک ــه ج ب
بــرای حق العــاج قــرار دادیــم و اعــام کردیــم کــه اگــر میــزان 
ــد از  ــش از ۹0 درص ــد، بی ــتر باش ــقفی بیش ــک س ــی از ی پرداخت

ــود. ــر می ش ــان کس کارکردش

وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم آنچــه کــه خیــر و صــاح کشــور 
ــا  ــران را برپ ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــانی ک ــوده و آرزوی کس ب
کرده انــد، در کشــور رخ دهــد، گفــت: بــر ایــن اســاس امیدواریــم 
فرهنــگ شــفاف ســازی در کشــور نهادینه شــود و در عین حــال از 
ابزارهایــی مانند افشــاگری اســتفاده نشــود؛ مگــر با حکــم قانون و 
جایــی کــه دســتگاه قضائــی بــه قضــاوت رســید و حکمــی صــادر 
کــرد و اجــازه انتشــار آن را هــم داد. بنابرایــن بایــد توجــه کــرد که 
افشــاگری ابــزار خوبــی نیســت بــه ویــژه اگــر کســی در قبــال آن 

مــورد ظلــم واقــع شــود.

رسیدگی به پرونده کیارستمی
وزیـر بهداشـت دربـاره آخریـن وضعیـت بررسـی پرونده پزشـکی 
مرحـوم »عبـاس کیارسـتمی«، گفـت: در زمینـه پرونده پزشـکی 
مرحوم کیارسـتمی سـازمان نظام پزشـکی ورود پیدا کـرده و حتما 
آن را بررسـی کـرده و به اطـاع عموم می رسـاند. در عیـن حال از 
خانواده آقای کیارسـتمی درخواسـت کردیم که در این رسـیدگی با 
مـا همراهی کنـد. بنابراین وزارت بهداشـت حضوری جـدی در این 
رسـیدگی خواهد داشـت، اما وظیفـه ذاتی و قانونـی در این زمینه بر 

عهده سـازمان نظام پزشـکی اسـت.
هاشــمی در پاســخ به ســئوالی دربــاره برنامــه همایش پیشــگیری 
ــک  ــروز ی ــه ام ــت: برنام ــز گف ــر نی ــر واگی ــای غی از بیماری ه
ــن وزارت  ــگاه ها، معاونی ــای دانش ــور روس ــا حض ــه کاری ب جلس
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــره از س ــم 12 نف ــک تی ــت و ی بهداش
ــر  ــر واگی ــای غی ــگیری از بیماری ه ــند پیش ــاره س ــت و درب اس
کــه بــه تصویــب شــورای عالــی ســامت و امنیــت غــذا رســیده و 
مــورد حمایــت رئیــس دولــت و مجلــس اســت، بحــث می شــود و 
قــرار اســت کــه ایــن ســند اجرایــی شــود کــه البتــه کار دشــواری 
ــد در ســطح زندگــی مــردم، تحــرک آنهــا و  اســت؛ چــرا کــه بای
هــم در زمینــه تغذیــه مــردم تغییــر رفتــار صــورت گیــرد و مــردم 
ــود  ــان می ش ــث مرگ ش ــه باع ــی ک ــن عوامل ــه مهم تری ــد ب بای

توجــه کننــد.
وی افــزود: در ایــن زمینــه وزارت بهداشــت برنامــه وســیعی را در 
سراســر کشــور دارد و در طــول دو ســال گذشــته زیرســاخت هایی 
ایجــاد شــده کــه بســیار ارزشــمند هســتند و برنامه هــای مــا نیــز 

ــج اعــام می شــوند. ــه تدری ــوزه ب ــن ح در ای

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

وزارت بهداشت از پرداخت های نامتعارف مبراست
در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مطب های مامایی 
تعطیل می شوند/

زور وزیر رفاه به 
مدیرانش نمی رسد

ــران، گفــت:  ــی ای رئیــس انجمــن علمــی مامای
ــه  ــاه از مصوب ــش از ۶ م ــت بی ــم گذش ــه رغ ب
ــش  ــوت پوش ــرح پایل ــروع ط ــرای ش ــت ب دول
ســامت  بیمــه  مامایــی،  خدمــات  بیمــه 
ــی  ــل م ــه تعل ــن مصوب ــرای ای ــان در اج همچن

ــد.  کن
دکتــر ناهیــد خداکرمــی اظهارداشــت: وزیــر 
ــک  ــای کوچ ــگاه ه ــت از بن ــاه حمای ــرم رف محت
اقتصــادی را بــرای رفــع مشــکل بیــکاری از 
برنامــه هــای وزارت رفــاه اعــام کــرده انــد و من 
بایــد بگویــم کــه تعلــل در اجــرای مصوبــه دولت، 
ــانده  ــی کش ــه تعطیل ــی را ب ــای مامای ــب ه مط

ــت. اس
ــگاه  ــوان بن ــه عن ــی ب ــای مامای ــب ه وی از مط
ــش  ــه نق ــرد ک ــام ب ــادی ن ــک اقتص ــای کوچ ه
ویــژه ای در حفــظ منابــع اقتصــاد ســامت و 
ــامت  ــتاندارد س ــات اس ــه خدم ــن ارای همچنی

ــد. ــا دارن ــواده ه ــه خان ــاروری ب ب
خداکرمــی افــزود: مراجعیــن مطــب هــای مامایی 
ــده  ــه ش ــروم و بیم ــران مح ــان و دخت ــب زن اغل

ــر برخــوردار هســتند. ســاکن در مناطــق غی
ــد  ــران، تاکی ــی ای ــی مامای ــن علم ــس انجم رئی
ــه  ــرای مصوب ــه اج ــي ب ــي توجه ــه ب ــرد: ادام ک
دولــت عــاوه بــر اینکــه نارضایتــی و بــی 
ــی  ــد را در پ ــر و امی ــت تدبی ــه دول ــادي ب اعتم
ــای  ــد تقاض ــه رون ــبب ادام ــت، س ــد داش خواه
ــامت  ــاد س ــع اقتص ــت مناب ــدر رف ــی و ه القای
شــده و همچنــان منابــع محــدود صنــدوق هــای 
ــروری دوران  ــر ض ــات غی ــال مداخ ــه در قب بیم

بــارداری  هــدر خواهــد داد.
خداکرمــی اظهارداشــت: ایــن حــق بیمه شــدگان 
اســت کــه خدمــات مامایــی بــا کیفیــت دریافــت 

کننــد.
وی ادامــه داد: بــه نظــر مــی رســد برخــی 
ــا  ــان ب ــه دلش ــی ک ــران میان ــان و مدی کارشناس
ــا  ــف ب ــای مختل ــیوه ه ــه ش ــت ب ــت نیس دول
ــعی  ــت، س ــات دول ــرای مصوب ــکنی در اج کارش
ــت  ــردم از دول ــدی م ــی و ناامی ــاد نارضایت در ایج
ــود  ــداف خ ــه اه ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــم دارن یازده

برســند.
ــد  ــران، تاکی ــی ای ــی مامای ــن علم ــس انجم رئی
کــرد: ایــن شــیوه تخریبــی را در وزارت بهداشــت 
ــب  ــرح »مراق ــه در ط ــه چگون ــاهدیم ک ــز ش نی
ســامت« ســبب بــروز نارضایتــی در ارایــه 

ــد. ــده ان ــردم ش ــت و م ــدگان خدم دهن

ن مـــــــا ر د
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پرونده مرگ کیارستمی

پرونده این شماره از مجله سالمت مهر، به موضوع فوت عباس کیارستمی کارگردان 
فقید کشورمان اختصاص دارد که با حواشی زیادی همراه شده است.

ماجرای فوت این کارگردان در بستری بیماری، با حاشیه هایی از سوی برخی چهره های 
هنری و پزشکی همراه شد. بطوریکه یکی از کارگردانان سینما، پزشکان را عامل فوت 
کیارستمی دانست و در مقابل، جامعه پزشکی بر تکریم جامعه هنری کشور تاکید کرد.
در همین حال، اعزام کیارستمی به فرانسه برای ادامه معالجه و فوت او در آن کشور، با 
حرف و حدیث های فراوانی همراه شده است. از همین رو، سازمان نظام پزشکی کشور 
با همراهی وزارت بهداشت، کمیته بررسی پرونده پزشکی کیارستمی را تشکیل داده و تا 

کنون دو جلسه نیز برگزار شده است.
انتظار می رود، در جلسه سوم این کمیته، نتیجه بررسی های پزشکی در مورد علت فوت 

کیارستمی اعالم شود.
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قائم مقام وزیر بهداشت تشریح کرد؛

جزئیات روند پرونده 
پزشکی کیارستمی از 

ایران تا فرانسه 
 
 

بیماری و درگذشت عباس کیارستمی به طور وسیع 
مورد توجه قرار گرفت و نظرات متفاوتی نیز در 
مورد کیفیت رسیدگی به بیماری وی مطرح شد، که 
در این خصوص دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر 
بهداشت در همین ارتباط توضیحاتی ارائه داده است.

ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــورد رس ــر در م ــن خب || آخری
ــت؟ ــتمی چیس ــای کیارس ــکی آق پزش

پیــرو نامــه وزیــر بهداشــت بــه رییــس ســازمان نظام پزشــکی،  
ــن  ــده تری ــر از زب ــور 30 نف ــا حض ــه ای ب ــته جلس روز گذش
پزشــکان و نیــز کارشناســان، رییــس ســازمان نظــام پزشــکی، 
معاونین وزارت بهداشــت، وزارت دادگســتری و ســایر مســئولین 
بــه مــدت نزدیــک بــه چهــار ســاعت تشــکیل شــد و جزئیــات 
پرونــده و ریــز اقدامــات انجــام شــده بــرای ایشــان تــا مرحلــه 
اعــزام بــه کشــور فرانســه مــورد رســیدگی دقیــق قــرار گرفتــه 
اســت و نیــز در قســمتی از جلســه گــروه پزشــکی معالــج هــم 

حضــور یافتــه انــد و بــه ســواالت مربوطــه پاســخ داده انــد.

|| مراحل بعدی رسیدگی چه خواهد بود؟
ــده  ــا پرون در اســرع وقــت نتیجــه اعــام خواهــد شــد و قاعدت
مراحــل درمانــی فرانســه هــم بررســی خواهــد شــد، امــا آنچــه 
کــه مهــم اســت در مــورد پیگیــری پرونــده پزشــکی ایشــان بــا 
رعایــت قانــون و انصــاف هیــچ گونــه کوتاهــی نخواهــد شــد و 
در مــورد همــه مراحــل بــه نحــو عادالنــه و مطابــق بــا اصــول 

علمــی حکــم صــادر خواهــد شــد.

|| واقعیت چه بوده است؟
پزشــک معالــج ایشــان در بخــش خصوصــی توســط شــخص 
آقــای کیارســتمی انتخــاب شــده اســت و پزشــکی اســت کــه 
ــده  همــه دوران تحصیــات خــود را در کشــور ســوئیس گذران

اســت.
مرحــوم کیارســتمی یــک بیمــاری روده ای داشــتند کــه توســط 
ایــن جــراح در بیمارســتان خصوصــی جــم کولونوســکوپی مــی 
ــل مشــکل  ــه دلی ــن عمــل جراحــی وی ب شــوند. اگرچــه اولی
ــل ایجــاد  ــه دلی ــدی ب ــال جراحــی بع ــی  اعم ــود ول روده ای ب
عارضــه در جراحــی اول و نیــز التهــاب کیســه صفــرا انجام شــد.
جراحــی اول و جراحــی دوم توســط همیــن جــراح انجــام مــی 
ــری  ــراح دیگ ــط ج ــارم توس ــوم و چه ــی س ــی جراح ــود ول ش

انجــام شــده اســت.
ــه  ــد ک ــته ان ــی نداش ــل چندان ــتمی تمای ــای کیارس ــرا آق ظاه
دیگــران در جریــان بیمــاری ایشــان باشــند ولــی بعــد از عمــل 
چهــارم بــود کــه نیمــه شــب وزیــر ارشــاد تمــاس مــی گیرنــد 
و وزیــر بهداشــت را در جریــان وضعیــت بحرانــی ایشــان قــرار 

مــی دهنــد.
ــی  ــت بحران ــان وضعی ــت در جری ــر بهداش ــه وزی ــی ک هنگام
بیمــاری ایشــان قــرار گرفتنــد، همــان نیمــه شــب تیمــی را بــه 
بیمارســتان اعــزام مــی کننــد و صبــح همانــروز دکتــر هاشــمی 

شــخصا بــا تیمــی از متخصصیــن مجــرب کشــور متشــکل از 
متخصــص جراحــی عمومــی، فــوق تخصــص جراحی عــروق، 
متخصــص بیهوشــی و فلوشــیپ آی ســی یــو، فــوق تخصــص 
ــی  ــدا م ــور پی ــتان حض ــی در بیمارس ــص عفون ــه و متخص ری
کننــد. همــه اعضــای تیــم درمانــی انتخــاب شــده از پزشــکان 
صاحــب نــام کشــور بودنــد کــه از آن جملــه مــی تــوان دکتــر 
ــام بــرد. در طــول  فاضــل، دکتــر ظفرقنــدی و دکتــر گویــا را ن
ــی  ــتان خصوص ــتمی در بیمارس ــای کیارس ــان آق ــدت درم م
جــم، تمــام مســائل درمانــی بــا ایــن گــروه چــک مــی شــد و 
ــرای بیمــار  دســتورات پزشــکی تحــت نظــارت همیــن تیــم ب

انجــام مــی شــد .
ــان  ــد درم ــه رون ــرای ادام ــزات الزم ب ــات و تجهی ــام امکان تم
وجــود داشــت و خوشــبختانه رونــد درمانــی بــه شــکل  خوبــی 
پیــش رفــت. در مجمــوع مــی تــوان گفــت تیم پزشــکی مــا در 
مــدت بیمــاری و حضــور آقــای کیارســتمی در ایــران، هیــچ گاه 

از وضعیــت درمــان وی غافــل نبــود.
ــوم  ــرب، مرح ــم مج ــن تی ــتمر ای ــارت مس ــری و نظ ــا پیگی ب
کیارســتمی کــه در ابتــدا  در وضعیــت شــوک بــا ســطح 
ــات  ــی نج ــرگ قطع ــد از م ــه بودن ــرار گرفت ــیاری 3 ق هوش
پیــدا کردنــد و بــه شــرایط عــادی برگشــتند. پــس از آن وزیــر 
ــاون  ــد و مع ــادت ایشــان رفتن ــه عی ــه ب بهداشــت شــش مرتب
درمــان دانشــگاه نیــز ده هــا بــار وی را ماقــات کردنــد و بطــور 

ــتند. ــارت داش ــان نظ ــی ایش ــد درمان ــوه رون ــر نح ــتمر ب مس
ــه وزارت  ــل از مداخل ــه و قب ــوارض اولی ــه ع ــت ک ــت اس درس
بهداشــت در رونــد درمــان، قابــل انتظــار و مقبــول نبوده اســت، 
امــا دوســتان هــم مقــداری کــم لطفــی مــی کننــد، ایــن حجم 

پیگیــری در مــورد کمتــر کســی انجــام شــده اســت.

ــان  ــن ایش ــورد رفت ــت در م ــر وزارت بهداش || نظ
ــود؟ ــه فرانســه چــه ب ب

ایشــان بــا اقدامــات انجــام شــده از بیمارســتان مرخــص شــدند 
و دوران نقاهــت را در تهــران و اطــراف تهــران طــی مــی کردند 
و قــرار بــود بــا فاصلــه زمانــی مناســب دو جراحــی دیگــر بــرای 
ایشــان انجــام شــود، البتــه در ایــن ســیر درمــان دچــار عارضــه 
عفونــی دیگــری شــدند کــه درمــان آنتــی بیوتیکــی الزم انجام 
شــد. چهــار روز قبــل از اعــزام بــه فرانســه ایشــان دچــار تــب 
شــدند کــه بــا درمــان ســاده و تخلیــه عفونــت مشــکل ایشــان 
ــتان  ــویق دوس ــا تش ــع ب ــا وی در آن مقط ــد ام ــرف ش برط
خودشــان در خــارج از کشــور، تصمیــم مــی گیرنــد کــه بــرای 
ــا دکتــر  ــار ب ــه فرانســه ســفر کننــد البتــه دو ب ادامــه درمــان ب

هاشــمی مشــورت مــی کننــد کــه یــک بــار آن در دفتــر دکتــر 
هاشــمی و بــا حضــور بهمــن کیارســتمی و آقــای صمدیــان بود 
ــا ســفر آقــای  ــار دکتــر هاشــمی بــه شــدت ب کــه در هــر دو ب
کیارســتمی بــه خــارج از کشــور مخالفــت مــی کنند حتــی وزیر 
بهداشــت پیشــنهاد دادنــد کــه اگــر عاقمندنــد فــرد دیگــری 
بــر رونــد درمانــی ایشــان نظــارت داشــته باشــد اقدامــات الزم 
را انجــام دهنــد و تاکیــد کردنــد کــه امــکان ســفر هــر پزشــک 
ــن رابطــه  ــه در همی ــه کشــور وجــود دارد ک ــورد نظــر وی ب م
پســر و چنــد نفــر از دوســتان وی، یــک متخصــص اورولــوژی 
بــرای ایــن کار معرفــی کردنــد. وزارت بهداشــت بــا توجــه بــه 
ــات  ــات خــود مشــغول فراهــم کــردن مقدم ــارات و امکان اختی
ســفر ایــن متخصــص بــه ایــران بــود . امــا آقــای کیارســتمی 
بــا توجــه بــه تمایــل خــود تصمیم به ســفر بــه خــارج از کشــور 
ــه فرانســه مــی رفتنــد کامــا  گرفتنــد و زمانــی کــه ایشــان ب
هوشــیار بودنــد و اینکــه در رونــد درمــان در فرانســه چــه اتفاقی 
ــتری  ــی بس ــات تخصص ــتانی و امکان ــه بیمارس ــاد و در چ افت
شــدند مســائلی اســت حتمــا در همیــن کمیتــه بررســی و اعام 

خواهــد شــد.

ــن  ــر در ای ــارات اخی ــه اظه ــع ب ــان راج || نظرت
ــت؟ ــه چیس زمین

ــی حــوزه  ــه پزشــک ســرمایه اصل ــاران ب ــردم و بیم ــاد م اعتم
ســامت اســت و خدشــه دار شــدن ایــن اعتمــاد نــه بــه نفــع 
ــش از ۸00  ــاالنه بی ــچ کــس نیســت، س ــع هی ــه نف ــردم و ب م
ــه حــوزه ســامت و بیــش از  ــار مراجعــه ســرپایی ب ــون ب میلی
هشــت میلیــون و 500 هــزار بســتری در محیــط ایــن اعتمــاد 
عمومــی رخ مــی دهــد. جالــب توجــه ایــن اســت کــه در تمــام 
یــا قریــب بــه تمــام بررســی هایــی کــه در ســه دهــه اخیــر در 
ــروه  ــردم انجــام شــده اســت، گ ــع م ــای مرج ــروه ه ــورد گ م
پزشــکی جــزو دو یــا ســه گــروه اول بــوده انــد و گــروه هــای 
ــی  ــد. بعض ــته ان ــرار داش ــدی ق ــات بع ــر در درج ــی دیگ مدع
اظهــارات اخیــر مطابــق شــان افــراد هنرمند و برجســته نیســت.

|| و سخن آخر؟
ــه  ــامت وظیف ــوزه س ــی ح ــوان متول ــه عن ــت ب وزارت بهداش
ــال  ــن ح ــردم و در عی ــوق م ــت از حق ــود را حمای ــی خ اصل
حمایــت و تقویــت ارائــه کننــدگان خدمــات درمانــی بــه مــردم 
ــار  ــت معی ــی و عدال ــون، اصــول علم ــت قان ــد و رعای ــی دان م
ــن  ــرای ای ــی ب ــوع اختاف ــر موض ــه ه ــیدگی ب ــی در رس اصل

ــت. ــه اس وزارتخان

ــژه ــده وی پرون
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ــتان  ــدن در بیمارس ــتری ش ــاری و بس ــاه بیم ــد م ــس از چن پ
ــاس  ــان عب ــرای درم ــده ب ــام ش ــای انج ــاش ه ــام ت و تم
کیارســتمی، ســر انجــام ایــن هنرمنــد پــر آوازه کشــورمان، روز 
ــد درمــان  ــرای ادامــه رون ــی کــه ب ــر مــاه در حال چهاردهــم تی

ــت. ــود، درگذش ــرده ب ــفر ک ــه س ــه فرانس ــود ب خ
دکتــر رضــا پایــدار معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ایــران کــه در چنــد مــاه اخیــر از نزدیــک در جریــان اقدامــات 
درمانــی انجــام شــده بــرای آقــای کیارســتمی قــرار داشــت، 
ــران،  ــتمی در ای ــوم کیارس ــان مرح ــد درم ــوص رون در خص

ــه داد. ــی ارائ توضیحات

||  آقــای دکتــر! نحــوه مراجعــه آقــای کیارســتمی 
بــرای درمــان بــه بیمارســتان بــه چــه نحــو بــود؟
ــد  ــه از دســت دادن هنرمن ــد ضایع ــز بای ــل از هــر چی ــه قب البت
ارزشــمند کشــور را بــه مــردم تســلیت عــرض کنــم. در واقــع ما 
بــا دســتور وزیــر بهداشــت پیگیــری درمــان آقــای کیارســتمی 
ــن  ــر بهداشــت در نیمــه شــب 12 فروردی ــم. وزی ــاز کردی را آغ
ــای  ــان آق ــد درم ــا رون ــد ت ــت دادن ــن ماموری ــه م ــال ب امس
ــری  ــود پیگی ــده ب ــاز ش ــل آغ ــی قب ــه از مدت ــتمی را ک کیارس
ــا مراجعــه بــه بیمارســتان  کنــم. بنابرایــن مــن همــان شــب ب

ــردم. ــده ایشــان را بررســی ک ــران پرون جــم ته

ــه  ــه چ ــار ب ــی بیم ــت کل ــه وضعی || در آن مرحل
ــود؟ ــکل ب ش

ــم  ــرار گرفتی ــان ق ــاری ایش ــان بیم ــه در جری ــا آن روز ک ت
ــای کیارســتمی تحــت  ــه مــن محــول شــد، آق ــن کار ب و ای
چهــار عمــل جراحــی در طــی چنــد هفتــه قبــل از آن قــرار 
ــه  ــتند ک ــاری روده ای داش ــک بیم ــان ی ــود. ایش ــه ب گرفت
ــه  ــتانی ک ــان و در بیمارس ــد خودش ــک معتم ــط پزش توس
ــد.  ــده بودن ــکوپی ش ــود  کولونوس ــان ب ــاب خودش ــه انتخ ب
ــکل روده  ــل مش ــه دلی ــی وی ب ــل جراح ــن عم ــه اولی اگرچ
ــال  ــود، اعم ــرطان ب ــروی س ــگیری از پیش ــرای پیش ای و ب
ــه دلیــل ایجــاد عارضــه در جراحــی اول و  جراحــی بعــدی ب

ــد. ــرا انجــام ش ــاب کیســه صف ــز الته نی
ــاد  ــر ارش ــی وزی ــر جنت ــن، دکت ــم فروردی ــب دوازده ــه ش نیم
ــر  ــاع دکت ــه اط ــتمی را ب ــاس کیارس ــم عب ــت وخی وضعی

ــر  ــتور وزی ــا دس ــا ب ــب آن م ــاند و متعاق ــی رس ــمی م هاش
ــا  ــدیم. ب ــر ش ــتمی حاض ــای کیارس ــن آق ــر بالی ــت ب بهداش
ــرار  ــی شــوک ق ــت بحران ــار در وضعی ــرایط، بیم ــه ش ــه ب توج
داشــت و مــا بــا ســطح هوشــیاری درجــه 3 کــه کمترین ســطح 
ــدیم.  ــه ش ــا وی مواج ــت ب ــار اس ــک بیم ــرای ی ــیاری ب هوش
ــون  ــار خ ــتمی و فش ــای کیارس ــون آق ــر در خ ــت منتش عفون
پاییــن، او را بــه دســتگاه ونتیاتــور و تنفــس نیازمنــد کــرده بود.

|| بــا حضــور شــما تغییــری در رونــد درمــان آقــای 
کیارســتمی ایجــاد شــد؟

اقداماتــی بــرای وی تــا قبــل از حضــور بنــده انجــام شــده بــود 
ــد درمــان  ــه حساســیت موضــوع، بازبینــی رون ــا توجــه ب امــا ب
ــه شــد و  ــر هاشــمی ارای ــه دکت انجــام و گــزارش هــای الزم ب
ــد  ــه مــن دادن ــا ماموریتــی کــه آقــای وزیــر ب ــر اســاس آن ب ب
طراحــی ادامــه رونــد درمــان از همــان شــب آغــاز شــد. البتــه 
ــاق  ــه اتف ــز ب ــر هاشــمی نی ــن خــود دکت ــح روز 13 فروردی صب
ــای  ــادت آق ــه عی ــران ب ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ریاس
ــان وی  ــد درم ــان رون ــک در جری ــد و از نزدی ــتمی آمدن کیارس
قــرار گرفتنــد. دکتــر هاشــمی بعــد از اطــاع از وضعیــت آقــای 
کیارســتمی رونــد درمــان وی را بــه دقــت تحــت نظــر داشــت 
و در طــول ایــن مــدت شــش بــار نیــز بــه عیــادت وی رفــت.

|| تیــم درمانــی خاصــی هــم بــرای آقــای 
گرفتــه شــد؟ نظــر  در  کیارســتمی 

بلــه؛ تیمــی از دانشــگاههای علــوم پزشــکی ایــران، تهــران و 
شــهید بهشــتی بــرای ایــن کار مامــور شــدند کــه ایــن تیــم 
ــص  ــوق تخص ــی، ف ــی عموم ــص جراح ــکل از متخص متش
جراحــی عــروق، متخصــص بیهوشــی و فلوشــیپ آی ســی 
ــود. همــه  ــی ب ــه و متخصــص عفون ــو، فــوق تخصــص ری ی
اعضــای تیــم درمانــی انتخــاب شــده از پزشــکان صاحــب نام 
ــل،  ــر فاض ــوان دکت ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــد ک ــور بودن کش
ــول  ــرد. در ط ــام ب ــدی را ن ــر ظفرقن ــی و دکت ــر حریرچ دکت
مــدت درمــان آقــای کیارســتمی در بیمارســتان جــم، تمــام 
مســایل درمانــی بــا ایــن گــروه چــک مــی شــد و دســتورات 
ــام  ــار انج ــرای بیم ــم ب ــن تی ــارت همی ــت نظ ــکی تح پزش

مــی شــد.

ــزات در  ــود تجهی ــر کمب ــی از نظ ــکل خاص || مش
ــد؟ ــود نیام ــه وج ــان وی ب ــد درم رون

ــد  ــه رون ــرای ادام ــزات الزم ب ــات و تجهی ــام امکان ــر؛ تم خی
ــک  ــه ی ــاز ب ــط نی ــدت فق ــن م ــت و در ای ــود داش ــان وج درم
ــه از  ــز بافاصل ــه آن نی ــد ک ــود آم ــه وج ــاص ب ــتگاه خ دس
ــا هزینــه خــود بیمارســتان تهیــه شــد  طریــق هیــات امنــا و ب
ــه شــکل موفــق پیــش رفــت. ــی ب ــد درمان و خوشــبختانه رون

آقــای  وضعیــت  اقدامــات،  ایــن  از  بعــد   ||
بــود؟ چــه صــورت  بــه  کیارســتمی 

خوشــبختانه در آن مقطــع بــا توجــه بــه رونــد موفــق درمــان، 
بــه تدریــج بیمــار از دســتگاه ونتیاتــور جــدا شــد و مصــرف 
بیشــتر آنتــی بیوتیــک هــا بــه تدریــج قطــع شــد؛ بــه تدریــج 
غــذای خوراکــی بــرای وی شــروع شــد. پــس از مدتــی بــه 
بخــش آمدنــد و در اواســط اردیبهشــت مــا توانســتیم وی را از 
بیمارســتان مرخــص کنیــم. آقــای کیارســتمی در ایــن مــدت 
ــل از  ــت شــدند و روز قب ــده ویزی ــار توســط بن بیــش از 20 ب
ترخیــص نیــز دکتــر هاشــمی مجــددا از او عیــادت کردنــد و 
ــای  ــه آق ــان ب ــد درم ــه رون ــاره ادام ــزارش هــای الزم درب گ

وزیــر ارایــه شــد.

ــای  ــودی آق ــد بهب ــر رون ــارت ب ــان و نظ ||  درم
ــت؟ ــه داش ــی ادام ــا ک ــتمی ت کیارس

انتقــال بــه منــزل بــه معنــی بــه پایــان رســیدن دوره درمــان 
ــای  ــت داروه ــد دریاف ــان نیازمن ــزل همچن ــود. وی در من نب
ــز عــاوه  ــزل نی ــن در من ــد. بنابرای ــدی بودن ــی و وری خوراک
بــر نظــارت پزشــکان معالــج  ایشــان، مــا نیــز ایــن رونــد را 
پیگیــری مــی کردیــم بــه طــوری کــه خــود دکتــر هاشــمی 
ــد. دکتــر فاضــل نیــز در  ــار در منــزل از او عیــادت کردن دو ب
ــز  ــن نی ــود م ــد و خ ــادت او رفتن ــه عی ــار ب ــدت دو ب ــن م ای
تقریبــا هفتــه ای یــک بــار )در 4 جلســه( ایشــان را ماقــات 
ــا در  ــم پزشــکی م ــت تی ــوان گف ــی ت ــوع م ــردم. در مجم ک
مــدت بیمــاری و حضــور آقــای کیارســتمی در ایــران، هیــچ 
ــه  ــوری ک ــه ط ــود و ب ــل نب ــان وی غاف ــت درم گاه از وضعی
ــار در  ــم، 32 ب ــن تی ــای ای ــی از اعض ــوان یک ــه عن ــن ب م

ــردم. ــت ک ــف وی را ویزی ــع مختل مقاط

|| آقــای کیارســتمی مدتــی بعــد، مجــددا در 
بیمارســتان بســتری شــدند؟!

ــار در بیمارســتان آراد بســتری  ــن مــدت یــک ب ــه؛ وی در ای بل
شــدند و نفروســتومی او تحــت نظــر متخصــص کشــیده شــد. 
ــب در  ــروز ت ــل ب ــه دلی ــاه ب ــل تیرم ــز در اوای ــار نی ــک ب وی ی
بیمارســتان بســتری شــد. بعــد از بررســی مشــخص شــد کــه 
ــه شــد و  ــه تخلی ــار ایجــاد شــده ک ــب بیم ــار حال آبســه در کن
ــز حــال عمومــی وی  ــی نی ــس از مدت ــود و پ ــرل ب تحــت کنت
بهتــر شــد. در طــول ایــن مــدت نیــز ۷ بــار آقــای کیارســتمی را 
ویزیــت کــردم و تقریبــا هــر روز گزارشــی از وضعیــت وی برای 

وزیــر بهداشــت ارســال مــی شــد.

ــارج  ــه خ ــافرت ب ــرای مس ــتمی ب ــای کیارس || آق
کشــور و ادامــه درمــان بــا شــما مشــورت کردنــد؟

مــا بــا اعــزام وی بــه خــارج کشــور موافــق نبودیــم چــرا کــه 
ــود و  ــرای او در کشــور انجــام شــده ب تمــام اقدامــات الزم ب
ــا  ــتمی ب ــای کیارس ــا آق ــت ام ــی نداش ــی لزوم ــن جابجای ای
ــه ســفر خــارج از کشــور  ــم ب ــل خــود تصمی ــه تمای توجــه ب
ــار  ــار وی مخت ــوق بیم ــور حق ــاس منش ــر اس ــد و ب گرفتن
بــرای رفتــن بــود، مــا نیــز بــه تصمیــم او احتــرام گذاشــتیم. 
قبــل از ســفر وزیــر بهداشــت مجــددا از وی عیــادت کردنــد و 

ناگفته های درمان عباس کیارستمی در ایران
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ــژه ــده وی پرون

گفتگویــی را نیــز در همیــن مــورد بــا هــم انجــام 
ــتمی  ــای کیارس ــه آق ــمی ب ــر هاش ــد؛ دکت دادن
گفتنــد کــه شــخصا بــا ایــن ســفر مخالفنــد ولــی 
ــه  ــن موضــوع را ب ــری در ای ــم گی ــار تصمی اختی
ــال  ــوص انتق ــا در خص ــد. م ــان دادن ــود ایش خ
آقــای کیارســتمی بــا پســر وی نیــز گفتگــو 
ــرای  ــدر ب ــه پ ــت ک ــا گف ــه م ــی او ب ــم ول کردی

ــرار دارد. ــی اص ــفر درمان ــن س ــام ای انج

ــری  ــرای پیگی ــری ب ــه دیگ ــا گزین || آی
ــت؟ ــود نداش ــان وی وج درم

ــر هاشــمی  ــر، دکت ــان گفتگــوی آخ ــا در هم اتفاق
ــنهاد  ــتمی پیش ــای کیارس ــال آق ــاه ح ــرای رف ب
ــم  ــه تی ــل ب ــاد کام ــود اعتم ــا وج ــه ب ــد ک کردن
درمانــی کشــور، بــه جای ســفر آقــای کیارســتمی، 
ــه  ــر وی ب ــورد نظ ــک م ــر پزش ــفر ه ــکان س ام
کشــور وجــود دارد. در همیــن رابطــه پســر و چنــد 
ــوژی  ــک متخصــص اورول ــر از دوســتان وی، ی نف
ــت  ــد. وزارت بهداش ــی کردن ــن کار معرف ــرای ای ب
بــا توجــه بــه اختیــارات و امکانــات خــود مشــغول 
فراهــم کــردن مقدمــات ســفر ایــن متخصــص بــه 
ایــران بــود کــه مطلع شــدیم کــه آقای کیارســتمی 
ــه  ــه فرانس ــی ب ــس هوای ــد آمبوالن ــک فرون ــا ی ب

ــدند. ــل ش منتق

ــه  ــتمی ب ــای کیارس ــفر آق ــد از س || بع
فرانســه چــه اقداماتــی از ســوی کشــور 
ــام  ــان وی انج ــری درم ــرای پیگی ــا ب م

ــد؟ ش
ــرای  ــتمی ب ــای کیارس ــه آق ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــم  ــد، تی ــرده بودن ــه ک ــه مراجع ــه فرانس ــان ب درم
درمانــی ایــران نمــی توانســت در رونــد درمــان وی 
دخالــت داشــته باشــد؛ بــا ایــن حــال وزیر بهداشــت 
ــران در  ــق ســفیر ای ــن مــدت از طری شــخصا در ای
ــز برخــی از دوســتان ســفارش هــای  فرانســه و نی
الزم را انجــام دادنــد. همچنیــن دکتــر هاشــمی در 
ایــن مــدت بــا خانــواده وی نیــز در تمــاس بودنــد.

آقــای  شــرایط  ســفر  از  پیــش   ||
بــود؟ چگونــه  کیارســتمی 

در آخریــن معاینــات انجــام شــده قبــل از ســفر بــه 
فرانســه، وی در وضعیــت پایــدار بــه ســر مــی بــرد؛ 
ــیاری  ــود و هوش ــوب ب ــان خ ــی ایش ــال عموم ح
ــک  ــی بیوتی ــان آنت ــه همچن ــتند؛ البت ــل داش کام
دریافــت مــی کردنــد کــه بــرای درمــان وی 

ــود. ــروری ب ض

|| خبرهــای مختلفــی دربــاره علــت فوت 
آقــای کیارســتمی بــه گــوش مــی رســد. 

در ایــن مــورد نیــز توضیــح دهیــد.
آقــای کیارســتمی در فرانســه دچــار خــون ریــزی 
ــرای  ــه ب ــل اینک ــه دلی ــدند و ب ــزی ش ــدید مغ ش
درمــان از داروهــای رقیــق کننــده خــون اســتفاده 
مــی کردنــد، امــکان انجــام عمــل جراحــی 
ــد  ــن هنرمن ــفانه ای ــت و متاس ــود نداش ــز وج نی
ــه وزارت  ــد. البت ــی کنن ــوت م ــور ف ــمند کش ارزش
بهداشــت درخواســت کــرده پرونــده پزشــکی آقای 

ــود. ــال ش ــران ارس ــه ای ــتمی ب کیارس

ــده  ــاره پرون ــس درب ــان مجل عضــو کمیســیون بهداشــت و درم
ــه  ــرد: هرگون ــد ک ــتمی، تأکی ــاس کیارس ــوم عب ــکی مرح پزش
اظهارنظــر در موضــوع خطــای پزشــکی در پرونــده کیارســتمی، 

ــر اســت.  ــن ام ــه نظــر متخصصی ــط موکــول ب فق
ــا اشــاره  ــی ب ــاس پوربافران ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، عب ب
ــه از  ــت: هم ــتمی گف ــاس کیارس ــکی عب ــده پزش ــه پرون ب
درگذشــت هنرمنــد برجســته عبــاس کیارســتمی متاثــر 
هســتیم و دامنــه ایــن طیــف از هنرمنــدان همچــون داریــوش 
ــترده  ــکی گس ــه پزش ــز جامع ــدگان و نی ــا نماین ــی ت مهرجوی
ــه  ــار هنــری اش ب ــا آث ــود کــه ب اســت چــرا کــه وی فــردی ب

جامعــه خدمــت می کــرد.
وی افــزود: اینکــه در مــورد خطــای پزشــکی اظهارنظــری 
صــورت گیــرد، صحیــح نیســت و بایــد کار را در ایــن زمینــه فقط 
بــه افــراد متخصــص و کارشــناس واگــذار کــرد و حتــی اظهارنظر 
ــا  ــود آن ه ــت خ ــا برداش ــز صرف ــوزه نی ــن ح ــان در ای کارشناس

ــود. ــی ش ــی تلق ــد قطع ــت و نمی توان اس
پوربافرانــی بیــان کــرد: چنیــن پرونــده ای حتمــا بایــد در 
کمیســیون مربوطــه یــا هیــات رســیدگی بــه تخلفــات پزشــکی 
یــا نظــام پزشــکی بررســی و نتیجــه آن اعــام شــود لــذا هرگونه 
ــراب  ــی از اع ــانه، محل ــی کارشناس ــل از بررس ــری قب اظهارنظ

ــدارد. ن
وی ادامــه داد: بایــد ایــن پرونــده از ســوی افــراد فــوق تخصــص 
و متخصــص بررســی شــود و اینکــه همــه جامعــه درگیــر ایــن 
ــز در  ــایعات نی ــوده و ش ــه ب ــه چگون ــه قضی موضــوع شــده اند ک

همیــن بــاب شــکل گرفتــه، صحیــح نیســت.
ــرد:  ــح ک ــس تصری ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
ــتمی از دو  ــاس کیارس ــده عب ــی پرون ــق و کارشناس ــی دقی بررس
جهــت حائــز اهمیــت اســت؛ نخســت آنکــه دیگــر ایــن خطــای 
پزشــکی- در صورتــی کــه رخ داده باشــد-  دربــاره هیــچ فــردی 

ــود دارد،  ــکالی وج ــی اش ــر در جای ــه اگ ــود و دوم آنک ــرار نش تک
ــود. برطــرف ش

ــه در  ــر متخصصان ــای غی ــرد: اظهارنظره ــد ک ــی تاکی پوربافران
ایــن زمینــه، ضمــن آنکــه اعتمــاد مــردم را بــه جامعــه پزشــکی 
کمرنــگ می کنــد، ممکــن اســت بــر انگیــزه متخصصیــن هــم 

تاثیــر منفــی داشــته باشــد.
وی گفــت: حــوزه خدمــات پزشــکی، کل جامعــه را در بــر می گیرد 
و مــا حتــی از کشــورهای دیگــر نیــز بــرای بهره گیــری از خدمات 
ــه را  ــد جامع ــذا نبای ــم ل ــوع داری ــاب رج ــران، ارب ــکی در ای پزش
ــه  ــت و هرگون ــم ریخ ــه ه ــانه ب ــر کارشناس ــر غی ــا اظهارنظ ب
اظهارنظــر در موضــوع خطــای پزشــکی در پرونــده کیارســتمی، 

فقــط موکــول بــه نظــر متخصصیــن امــر اســت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد؛

دو موضوع مهم در پرونده پزشکی کیارستمی

 وزیــر بهداشــت در واکنــش بــه حــرف و حدیــث هایــی کــه در 
ارتبــاط بــا علــت فــوت عبــاس کیارســتمی بازگــو مــی شــود، 

تاکیــد کــرد: حــرف هایــی دارم کــه بعــدا خواهــم گفــت. 
ــی  ــزه مل ــر ســید حســن هاشــمی در حاشــیه مراســم جای دکت
ــه حــرف  ــران، در واکنــش ب کیفیــت غــذا، دارو و بهداشــت ای
ــاس  ــوت عب ــت ف ــا عل ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــث های و حدی
ــده  ــا پرون ــرم ت ــت: منتظ ــود، گف ــی ش ــوان م ــتمی عن کیارس
ــم را  ــا حــرف های ــرانجام برســد ت ــه س ــوم کیارســتمی ب مرح

ــم. بزن
ــا تاکیــد بــر اینکــه بــه تمامــی اســاتید برجســته درگیــر  وی ب
ــح  ــل دارم، تصری ــاد کام ــتمی اعتم ــکی کیارس ــده پزش پرون
ــداری از حــق و حقیقــت اســت و اگــر  ــا طرف ــه م کــرد: وظیف
االن حرفــی بزنــم، شــاید احســاس شــود دارم جانبــداری مــی 

ــم. کن
وزیـر بهداشـت ادامـه داد: منتظـرم تـا پرونـده پزشـکی ایـن 
هنرمنـد فقیـد بـه نتیجه برسـد تـا حـرف هایـم را بازگـو کنم.

در جمع خبرنگاران عنوان شد؛

واکنش وزیر بهداشت به پرونده کیارستمی/
حرف هایم را می گویم
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رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، در جــواب پیــام گایــه 
آمیــز بهمــن کیارســتمی، فرزنــد عبــاس کیارســتمی، کارگردان 

فقیــد ایرانــی، بــه وزیــر ارشــاد، نامــه ای نوشــت. 
ــد  ــه فرزن ــماعیل ب ــی میراس ــواد حاج ــید ج ــر س ــه دکت در نام
عبــاس کیارســتمی آمــده اســت: »جنــاب آقــای بهمــن 
ــه  ــز شــما خطــاب ب ــه آمی ــام گای ــا ســام؛ پی کیارســتمی! ب
ــردم  ــه ک ــامی را مطالع ــاد اس ــگ و ارش ــرم فرهن ــر محت وزی
و بــه دلیــل مســئولیتی کــه در حــوزه بهداشــت و درمــان دارم، 
ذکــر چنــد نکتــه را الزم دیــدم. طی چنــد روز گذشــته از ســوی 
برخــی هنرمنــدان بــا ادبیاتــی ناصــواب، جامعه پزشــکی کشــور 
مــورد خطــاب قــرار گرفتــه اســت؛ همکارانم ایــن رفتار ناپســند 
را بــه دلیــل غــم بزرگــی مــی  داننــد کــه از درگذشــت نــه تنهــا 
ــر شــانه  هــای جامعــه  ــه ب یــک کارگــردان کــه اســتادی یگان

ــد. ــنگینی می کن ــور س ــی کش فرهنگ
وی در ادامــه نامــه، بــه فرزنــد مرحوم کیارســتمی پیشــنهاد می 
کنــد: ســخنان تیــم تخصصــی رســیدگی بــه پرونــده درمانــی 
مرحــوم کیارســتمی را تنهــا از زبــان خودشــان بشــنوید و نظرات 

خــود را هــم بــا آنهــا در میــان بگذاریــد.
ــران ادامــه مــی دهــد: ای  ــوم پزشــکی ای رییــس دانشــگاه عل
کاش دلیــل نوشــتن یادداشــت  شــما، اعتــراض بــه اظهــار نظــر 
ــر  ــا در ه ــود؛ ام ــده پزشــکی ب ــک پرون ــاره ی ــاد درب ــر ارش وزی
صــورت خــوب اســت بدانیــد موضــوع درمــان مــردم کشــور نــه 
یــک فیلــم اســت؛ نــه پایانــی دارد و نــه تماشــاچی می خواهــد، 
ــه  ــع، همیشــه راهنمــای جامع ــدان مطل ــا مصلحــان و منتق ام
پزشــکی بــوده و خواهنــد بــود و ملــت شــریف ایــران، بهتریــن 

قاضــی ایــن عرصــه هســتند.
وی همچنیــن بــه جملــه »بــه همراهــی شــما در رونــد درمــان 
ــتمی  ــاس کیارس ــد عب ــام فرزن ــتیم« در پی ــد نداش ــم امی چش
ــم  ــر ارشــاد اشــاره مــی کنــد و مــی نویســد: نمــی  دان ــه وزی ب
ــج؛  ــا پزشــکان معال ــر ارشــاد اســت ی ــاز هــم وزی ــان ب منظورت
آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه مــردم بــاور دارنــد و هــر روز 

شــاهد هســتند بــار اصلــی ســامت هموطنــان بــر دوش جامعه 
ــکی  ــام پزش ــروی نظ ــظ آب ــا حف ــت، ام ــور اس ــکی کش پزش
کشــور هیچــگاه بــر ســامت مــردم ترجیــح داده نشــده اســت.

 حــاج میــر اســماعیل در بخــش دیگــری از نامه خــود، بــا انتقاد 
از لحــن تنــد پیــام بهمــن کیارســتمی مــی نویســد: طــی مدتی 
که مرحوم کیارســتمی در بیمارســتان بســتری بودند، پزشــکان، 
پرســتاران و کادر درمانــی بــا توجــه بــه عاقــه  ای که به ایشــان 
ــراوان و  ــات ف ــخصی، خدم ــزه ش ــچ انگی ــدون هی ــتند، ب داش
ــه  ــس از آن حادث ــد و پ ــه کردن ــما ارائ ــدر ش ــه پ ــمندی ب ارزش
ــک  ــان اش ــت دادن ایش ــم از دس ــدی در غ ــون فرزن ــخ، چ تل
ــه  ــد ب ــکر می کردی ــا تش ــل از آنه ــت حداق ــا داش ــد؛ ج ریختن
جــای آن کــه نمــک بــر زخــم  شــان بپاشــید. اینجانــب فقــط 
بیــش از 30 بــار معــاون درمــان دانشــگاه را مأمــور رســیدگی و 

بررســی ســیر درمــان آن اســتاد ارجمنــد کــردم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه عاقــه شــخصی وزیــر بهداشــت 
بــه مرحــوم کیارســتمی افــزوده اســت: وزیــر محتــرم 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی نیــز در همیــن زمــره 
بودنــد. از نــگاه شــما کســی کــه در کشــور، منطقــه و مراکــز 
معتبــر بیــن المللــی، فــردی شــناخته شــده و دارای باالتریــن 
مــدارج علمــی اســت، چــه نیــازی بــه چنــد عیــادت از بیمــار 
ــه  ــل ب ــرا تمای ــن آن ــه متوهمی ــه ک ــاران دارد. آنگون ــا بیم ی
ــر هاشــمی  ــی پنداشــتند؟! دکت ــادگاری م ــن عکــس ی گرفت
همانطــور کــه بــه مناطــق محــروم سرکشــی کــرده، 
از مراکــز درمانــی بازدیــد می کننــد و از نحــوه درمــان 
ــر  ــوند. ب ــع می ش ــور مطل ــار کش ــه و کن ــان در گوش هموطن
اســاس احتــرام و عائــق شــخصی خــود بــه عیــادت مرحــوم 
ــد را  ــتاد فقی ــان آن اس ــد درم ــد و رون ــم رفتن ــتمی ه کیارس
شــخصا پیگیــری کردنــد. خــوب اســت نگاهــی بیندازیــد بــه 
ــد و  ــا می ش ــن دیداره ــه ای ــا ب ــه آن روزه ــی ک هجمه های

ــه پرداخــت شــد. ــی ک ــه های هزین
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران همچنیــن در ایــن نامــه 

بــه دیدارهــای آخــر وزیــر بهداشــت و مرحــوم کیارســتمی نیــز 
ــراه  ــان هم ــن دیدارت ــه یقی ــد: ب ــی نویس ــد و م ــاره می کن اش
ــه  ــان ب ــر ایش ــت را در دفت ــر بهداش ــا وزی ــان ب ــاب صمدی جن
خاطــر داریــد. همــان موقــع کــه درخواســت حضــور پزشــکی از 
فرانســه را بــر بالیــن پــدر داشــتید و دکتــر هاشــمی شــخصا این 
موضــوع را پیگیــری کردنــد و بــرای بــار دوم بــا ســفر اســتاد به 

فرانســه مخالفــت کردنــد.
ــال  ــد کــه انتق ــد مــی کن ــه تاکی ــر اســماعیل در ادام  حــاج می
مرحــوم کیارســتمی بــه خــارج از کشــور اشــتباه بــود و اضافــه 
ــر مرحــوم کیارســتمی  ــم اگ ــاور داری ــان ب ــا همچن ــد: م می کن
در ایــران مــی ماندنــد، ماننــد بســیاری از بیمارانــی کــه چنیــن 
ســیر درمانــی را طــی مــی کننــد و گاهــی اوقــات هــم عارضــه  
ای برایشــان پیــش مــی  آیــد و رفــع می شــود، بــه ســامت از 
بیمارســتان مرخــص مــی شــدند. شــما امــا تصمیــم متفاوتــی 
گرفتیــد، پــس تبعاتــش را نیــز بپذیریــد و انگشــت اتهــام را بــه 
ســوی دیگــران نگیریــد. البتــه آن چــه در فرانســه اتفــاق افتاده 
ــا  ــی و ب ــز درمان ــه مرک ــتمی در چ ــوم کیارس ــه مرح ــن ک و ای
چــه امکاناتــی بســتری شــده  انــد، حتمــا در کمیتــه تخصصــی 

بررســی و اعــام خواهــد شــد.
ــه  ــوق هم ــودن حق ــان ب ــه یکس ــود ب ــه خ ــان نام وی در پای
ــه  ــد و ادام ــی کن ــد م ــت تاکی ــرای وزارت بهداش ــاران ب بیم
ــات  ــته اثب ــال گذش ــه س ــی س ــمی ط ــر هاش ــد: دکت می ده
کرده انــد در مــورد ســامت مــردم بــا هیــچ کــس رودربایســتی 
ــوم  ــی مرح ــده درمان ــق پرون ــم بررســی دقی ــی ه ــد. وقت ندارن
ــد  ــزد کردن ــان گوش ــه همکارانش ــتند، ب ــتمی را خواس کیارس
موضــوع بایــد بــه دقــت بررســی شــود و نتیجــه همانگونــه کــه 
بــوده اعــام شــود و نــه آنطــور کــه بــه زعــم برخــی افــراد، بــه 
مصلحــت اســت. امــروز حتــی شــخص وزیــر هــم منتظــر نظر 
کارشناســی تیــم بررســی کننــده اســت؛ پــس تــا اعــام نتیجه 
ــر  ــه و غی ــای عجوالن ــد و از قضاوت ه ــوری کنی ــی، صب بررس

ــد«. ــی بپرهیزی کارشناس

نامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به فرزند کیارستمی؛

وزیر بهداشت در مورد سالمت مردم رودربایستی ندارد

ــژه ــده وی پرون
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ــا  ــکی ب ــام پزش ــی نظ ــورای عال ــس ش رئی
اشــاره بــه رونــد رســیدگی بــه پرونده پزشــکی 
ــیدگی  ــرد: رس ــد ک ــتمی، تاکی ــوم کیارس مرح
بــه قصــور و تخلــف و عــوارض پزشــکی 
مســیر قانونــی مشــخصی دارد و امــکان نــدارد 

ــوند.  ــازات نش ــران مج مقص
دکتــر اســماعیل ایدنــی در واکنــش بــه 
ــه  ــی ک ــوش مهرجوی ــد داری ــارات تن اظه
قاتــل  را  کیارســتمی  مرحــوم  پزشــکان 
خوانــده بــود، اظهارداشــت: آقــای مهرجویی 
ممکــن اســت در حالــت عصبانیــت صحبــت 
هایــی بیــان کــرده باشــند امــا بایــد بدانیــم 
بــی تردیــد هــر کســی هــر حرفــی مــی زنــد 
ــر  ــز در نظ ــی آن را نی ــئولیت مدن ــد مس بای
ــر  ــه در ه ــت ک ــن اس ــت ای ــرد. واقعی بگی
صنــف و قشــری ممکــن اســت تخلــف 
و اشــتباه و خطــا رخ دهــد امــا مســیر 
رســیدگی بــه ایــن خطــا و تخلــف را قانــون 

ــت. ــرده اس ــخص ک مش
وی بــا ابــراز تاســف از فــوت ایــن کارگــردان، 
گفــت: مــا از فــوت آقــای کیارســتمی بســیار 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــتیم. واقعی ــف هس متاس
در همــه جــای دنیــا قصــور پزشــکی رخ 
ــم در  ــم بگویی ــه بخواهی ــا اینک ــد ام ــی ده م
ایــن ماجــرا قصــور پزشــکی رخ داده یــا خیــر 

ــتیم. ــق هس ــی دقی ــد کار کارشناس نیازمن

ایدنی افزود: طرح مسـائلی که نیازمند بررسـی 
حقوقـی اسـت در فضـای عمومـی جامعـه جز 
اینکـه تشـویش ایجـاد کند و بـه اعتمـاد مردم 
نسـبت به این قشـر آسـیب بزند نتیجه دیگری 
نـدارد. حـال آنکـه بـی تردیـد امـروزه هـزاران 
پزشـک در کشـور خدمـات ارزنده بسـیاری به 
بیمـاران ارائـه مـی دهنـد کـه بـر هیـچ کـس 

نیست. پوشـیده 
رئیــس شــورای عالــی نظــام پزشــکی تصریح 
کــرد: بحــث رســیدگی بــه قصــور احتمالــی و 
ــد  ــون بای ــوب قان ــران در چارچ ــه مقص اینک

ــا  ــت ام ــوع اس ــک موض ــند ی ــخگو باش پاس
ــدان  ــردم و نیازمن ــاد م ــم اعتم ــه بخواهی اینک
ــه دار  ــکی را خدش ــه پزش ــات جامع ــه خدم ب
کنیــم و مــردم در دریافــت ایــن خدمــات دچار 

ــی دیگــر اســت. مشــکل شــوند بحث
ــت  ــا نی ــک ب ــه پزش ــا ک ــزود: از آنج وی اف
ــه خدمــت مــی کنــد پــس  ــه ارائ خیرخواهان
در بحــث خدمــات پزشــکی و اتفاقاتــی 
ــامل  ــد ش ــی ده ــان رخ م ــن می ــه در ای ک
ــه  ــرا ک ــود. چ ــی ش ــه نم ــن مجرمان عناوی
گاهــی عــوارض غیــر قابــل پیشــگیری 

هســتند. البتــه ممکــن اســت گاهــی بــر اثــر 
نبــود مهــارت پزشــک اتفاقــی رخ دهــد کــه 
این را بررســی هــای کارشناســانه مشــخص 
مــی کنــد. ضمــن اینکــه رونــد رســیدگی بــه 
ــن مرجــع  شــکایت هــای پزشــکی در چندی
ــکی  ــکی، پزش ــام پزش ــازمان نظ ــد س مانن
قانونــی و قــوه قضائیــه قابــل پیگیری اســت 
تــا بــرای احقــاق حــق جــای شــک و شــبهه 

ــد. ــی نمان ای باق
ایدنــی در ادامــه اظهــار داشــت: طــرح ایــن 
مســایل در فضــای عمومــی و احساســی راه 
بــه جایــی نمــی بــرد. هــر چنــد تالــم خاطــر 
و ناراحتــی از فــوت آقــای کیارســتمی بــرای 
دوســتان و همکارانشــان باعــث برخــی 
ــد  ــا بای ــا آنه ــت ام ــده اس ــا ش ــش ه واکن
مطمئــن باشــند کــه رســیدگی بــه قصــور و 
ــی  ــف و عــوارض پزشــکی مســیر قانون تخل
ــران  ــدارد مقص ــکان ن ــخصی دارد و ام مش
ــر  ــه وزی ــه خصــوص ک ــوند. ب ــازات نش مج
بهداشــت و رئیــس کل ســازمان نظــام 
پزشــکی نیــز در ایــن خصــوص دســتور 
ــس  ــد. پ ــرده ان ــادر ک ــژه ص ــری وی پیگی
افکارعمومــی مطمئــن باشــند کــه بــی 
ــه رســیدگی  ــده عادالن ــه ایــن پرون ــد ب تردی
خواهــد شــد و هیــچ اغماضــی هــم صــورت 

ــت.  ــد گرف نخواه

رئیس شورای عالی نظام پزشکی:

مقصران پرونده »کیارستمی« مجازات می شوند

علــی نوبخــت بــا بیــان اینکــه دخالت هــای افــراد غیرمســئول 
در مــورد پرونــده کیارســتمی مشــکلی را حــل نمی کنــد، 
افــزود: رفتارهایــی کــه در اعتــراض بــه ایــن پرونــده از ســوی 
ــک  ــچ ی ــان هی ــه در ش ــورت گرفت ــکان ص ــدان و پزش هنرمن
از ایــن دو گــروه نیســت و نبایــد مطالبــی را علیــه یکدیگــر در 

رســانه هــا منتشــر کننــد.
پرونــده  داد:  ادامــه  وی 
کیارســتمی درحــال طــی کــردن 
مســیر قانونــی خــود اســت و 
هنرمنــدان و پزشــکان نبایــد بــه 
ــی  ــا م ــه ادع ــرادی ک ــوان اف عن
ــوده و  ــرده ب ــل ک ــود تحصی ش
الگویــی بــرای قشــر جوانــان 
هســتند اقــدام بــه ایــن اعتــراض 
هــا کننــد بلکــه بایــد نشــان داد 
از یــک بلــوغ سیاســی، فرهنگــی 
و اجتماعــی برخوداریــم تــا نتیجه 
ــم کارشناســی  بررســی هــای تی

ــد. ــام برس ــه اتم ب
نوبخــت تصریــح کــرد: وزارت 
نظــام  ســازمان  و  بهداشــت 
ــن  ــدی ای ــور ج ــه ط ــکی ب پزش
ــم  ــه محاک ــه اینک ــه ب ــا توج ــرده و ب ــری ک ــائل را پیگی مس
انتظامــی و رســیدگی بــه پرونــده تخلفــات پزشــکی در ســازمان 
ــی متشــکل از  ــازمان هیات ــن س ــذا ای ــام پزشــکی اســت ل نظ
30 نفــر تعییــن کــرده و از ســوی مجلــس نیــز ســیامک مــره 

صــدق نماینــده مــردم کلیمیــان از ســوی کمیســیون بهداشــت 
و درمــان در ایــن کمیتــه حضــور دارنــد تــا در رونــد چگونگــی 

ــد. ــرار گیرن ــده ق ــن پرون ای
ــت  ــه جه ــتمی در فرانس ــور کیارس ــادآوری حض ــا ی ــت ب نوبخ
انجــام پروســه درمــان، تاکیــد کــرد: همچنیــن پرونده پزشــکی 
ایــن هنرمنــد بایــد از کشــور فرانســه بــه ایــران آورده شــود تــا 
مــورد مطالعــه قــرار گیــرد؛ البتــه ناگفتــه نمانــد کــه اگــر آقــای 
ــا یــک فــرد مطلــع  ــه کشــور فرانســه ب کیارســتمی در ســفر ب
مشــورت می کردنــد شــرایط بهتــر مــی شــد در ایــن میــان بــه 
دنبــال آن هســتیم کــه چه کســی بــه وی اجــازه این ســفر را داد 
زیــرا در هــر حــال از نظــر علمــی صــاح نبــود کــه یــک بیمــار 
ــد ســاعته شــود و  ــا آن ســوابق جراحــی، متحمــل ســفر چن ب
ایــن مهــم از نظــر پزشــکی قابــل قبــول نیســت و لــذا هرکــس 
بــه مرحــوم کیارســتمی اجــازه ســفر بــه کشــور فرانســه را داد با 

وی دوســتی نکــرد.
وی ادامــه داد: حــال بــا ایــن شــرایط بهتر اســت خویشــتن داری 
کــرده تــا نتیجــه نهایــی بــه دســت آید، بــدون شــک اهانــت دو 
قشــر بــه یکدیگــر اصــا صــاح نیســت؛ هــم جامعه پزشــکی 
ــرد  ــد ک ــد تاکی ــتند و بای ــرم هس ــری محت ــه هن ــم جامع و ه
ــا  ــوان ب کــه مســایل کارشناســی در حــوزه پزشــکی را نمــی ت

ســرعت انجــام داد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
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