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بهداشت  از  اعم  بهداشتی  نکات  رعایت 
فردی و گروهی، می تواند جامعه را در مقابل 
بیماری ها مصون نگه دارد. ضمن اینکه، هزینه 
راه  بهترین  و  است  کمتر  درمان  از  پیشگیری 

است. بهداشت  رعایت  پیشگیری، 

بهـــداشت
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بهــداشـــت

یافته های جدید پزشکی نشان می دهد؛

ویروس جهش یافته »ابوال« 
خطرناک تر است

 
بــه گفتــه محققــان دو تیــم تحقیق مســتقل، جهــش در ویــروس ابــوال موجــب افزایش 
توانایــی ایــن ویــروس در مبتــا کــردن افــراد در طــول دوره اپیدمــی 201۶-2013 در 

غــرب آفریقــا شــده اســت. 
بــا پایــان دوره اپیدمــی، بیــش از 2۸ هــزار نفــر آلــوده بــه ایــن ویــروس شــده و بیــش از 

11 هــزار نفــر جــان شــان را از دســت دادنــد.
دکتــر جرمــی لوبــان، عضــو تیــم تحقیــق از دانشــکده پزشــکی دانشــگاه ماساچوســت، 
در ایــن بــاره مــی گویــد: »تصــور مــی شــود ویــروس ابــوال در یــک مخــزن ناشــناخته 
حیوانــی جریــان یافتــه و بــه نــدرت بــه انســان هــا منتقــل مــی شــود. امــا زمانیکــه این 
ویــروس بــه انســان منتقــل مــی شــود، تاثیــر آن بــر فــرد آلــوده شــده بســیار مخــرب 
ــت و  ــی داش ــان کوتاه ــدت زم ــانی م ــاری انس ــیوع بیم ــر ش ــن اواخ ــا همی ــت. ت اس

ــا میزبــان انســانی خــود را داشــت.« ویــروس شــانس کمــی بــر ســازش ژنتیکــی ب
بــه گفتــه تیــم تحقیــق، انهــا جهــش هــای را یافتــه انــد کــه نشــان مــی دهــد توانایــی 
ــه  ــش یافت ــا و ســایر پســتانداران شــبه انســانی افزای ــوده کــردن انســان ه ــوال در آل اب
اســت. از اینــرو ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن جهــش هــا موجــب افزایــش میــزان 

ــروس در طــول یــک دوره اپیدمــی شــود. پراکندگــی وی
جاناتــان بــال، سرپرســت یک تیــم تحقیــق دیگــر از دانشــگاه ناتینگهــام انگلســتان، نیز 
مــی گویــد: »اگــر ویــروس را بــه یــک میزبــان جدیــد نظیــر انســان وارد کنیــم، بهتــر با 

شــرایط میزبــان خــود ســازگاری یافتــه و در بــدن میزبــان پیشــروی مــی کند.«
ــه ایــن موضــوع  ــردن ب ــی ب ــرای پ ــم تحقیــق در تــاش ب در حــال حاضــر هــر دو تی
هســتند کــه چگونــه ایــن جهــش هــای جدیــد موجــب شــده انــد ویــروس ابــوال افــراد 

بیشــتری را آلــوده کنــد.

ــت شــدید  ــاال، اُف ــه فشــارخون ب ــراد مبتــا ب ــه، در برخــی اف ــه هــای یــک مطالع طبــق یافت
فشــارخون بعــد از دارودرمانــی ریســک مــرگ زودرس را بــه همــراه دارد. 

محققــان دانشــگاه ویــل کرنــل نیویــورک ســیتی در ایــن مطالعــه داده هــای حــدود ۸000 فــرد 
ــد. ــد بررســی کردن ــاال بودن ــه فشــارخون ب بزرگســال غیردیابتــی را کــه مبتــا ب

محققــان ابتــدا وضعیــت بیمارانــی کــه فشــارخون سیســتولیک شــان )عــدد باالیــی بــه هنــگام 
ــد.  ــی کردن ــود را بررس ــر ب ــا باالت ــان mm Hg 1۶4 ی ــل از درم ــارخون( قب ــدن فش خوان
بیمارانــی کــه ایــن عــدد در طــول درمــان بــه کمتــر از mm Hg 142 رســید در مقایســه بــا 
ــا بیشــتر کاهــش یافــت 32  ــه mm Hg 152 ی افــرادی کــه ایــن رقــم فشــارخون شــان ب

درصــد بیشــتر در طــول مطالعــه بــا احتمــال مــرگ روبــرو بودنــد.
امــا طبــق ایــن گــزارش، در صورتیکــه فشــارخون سیســتولیک قبــل از درمــان کمتــر از 1۶4 
mm Hg باشــد وضعیــت متفــاوت خواهــد بــود. در ایــن مــوارد زمانیکــه دارو موجــب کاهــش 
فشــارخون سیســتولیک تــا کمتــر از mm Hg 142 شــود، بیمــاران در مقایســه بــا افــرادی که 
فشــارخون شــان تــا mm Hg 152 یــا باالتــر کاهــش یافتــه، 40 درصــد کمتــر در معــرض 

ریســک مــرگ در طــول مطالعــه بودنــد.
محققــان اذعــان مــی دارنــد کــه ایــن یافتــه هــا همچنــان در مراحــل مقدماتــی قــرار داشــته و 

نیــاز بــه مطالعات بیشــتری اســت. 

یافته های مقدماتی نشان می دهد؛

مرگ زودهنگام به دنبال کاهش 
شدید فشارخون

محققان می گویند؛

دسرهای خوراکی عامل افزایش ریسک حمله آسم
مطالعه جدید نشان می دهد دسرهای خوراکی حمله آسم را تا 53 درصد افزایش می دهند. 

تحقیــق پژوهشــگران نشــان مــی دهــد دسترســی بــه میــوه و ســبزیجات تــازه مــی توانــد ریســک تجربــه حمــات آســم را 
کاهــش دهــد.

نتایــج ایــن مطالعــه آشــکار ســاخته اســت کودکانــی کــه در نزدیکــی فروشــگاه هــای غــذا زندگی مــی کننــد بیشــتر در معرض 
ابتــا بــه آســم قــرار دارند.

در ایــن تحقیــق اذعــان مــی شــود رابطــه بیــن تغذیــه ســالم و کاهــش ریســک آســم بــه خوبــی مشــخص نیســت اما شــواهد 
ــی پیــروی مــی کننــد کمتــر در  نشــان مــی دهــد افــرادی کــه از رژیــم هــای غذایــی سرشــار از ویتامیــن هــا و مــواد معدن

معــرض ابتــا بــه آســم قــرار دارنــد.
ــرار  ــودکان تحــت چــکاپ منظــم ق ــی ک ــد. تمام ــا 1۸ ســال را بررســی کردن ــودک ۶ ت ــودار ســامت 2043 ک ــان نم محقق
داشــتند. تیــم تحقیــق مشــخص کــرد کــه 5۷ درصــد شــرکت کننــدگان حداقــل در نیــم مایلــی فروشــگاه هــا و 10 درصــد 

ــد. حداقــل در یــک مایلــی فروشــگاه هــای مــواد غذایــی زندگــی مــی کردن
تیم تحقیق دریافت 21 درصد کودکانی که در نزدیکی فروشگاه ها زندگی می کردند مبتا به آسم بودند. 

http://mehrnews.com
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بهــداشـــت

مدیرکل دفتر سالمت وزارت بهداشت:

فاصله طوالنی ازدواج تا فرزندآوری 
از عوامل ناباروری است

 مدیـرکل دفتر سـامت جمعیت، خانـواده و مـدارس وزارت بهداشـت، یکـی از دالیل بروز 
نابـاروری را فاصله زیـاد بین دو فرزند دانسـت. 

دکتـر محمد اسـماعیل مطلق با اشـاره به اینکـه وزارت بهداشـت روی بحث پیشـگیری از 
نابـاروری هـم در مردان و هـم در زنـان برنامه ریزی کـرده، گفـت: وزارت بهداشـت در این 
زمینه دسـتورالعمل ها و کتابچه هایی آماده کرده و توسـط کارشناسـان ما در کشـور آموزش 

داده می شـود.
وی، بهتریـن روش پیشـگیری از نابـاروری را تغییـر سـبک زندگی، محیط زیسـت و تغذیه 
دانسـت و گفـت: دلیل بـروز نابـاروری در مردان بیشـتر بـه خاطر مصـرف سـیگار و الکل، 
بیماری هـای تـب دار طوالنـی، کـم کاری و پـرکاری تیروییـد، سـابقه انجـام جراحی هـای 

لگنـی و سـابقه ابتـا بـه عدم نـزول یـک یا هـر دو بیضه اسـت.
مطلق افزود: البته مصرف فست فودها تاثیر بسیار زیادی بر ناباروری دارد.

مدیرکل دفتر سـامت جمعیت، خانـواده و مدارس وزارت بهداشـت درباره درمـان ناباروری 
اظهـار کـرد: خوشـبختانه در تمـام مراکز اسـتان ها مرکـز نابـاروری وجـود دارد و ۸0 درصد 
هزینه هـا در مراکـز دولتی تحت پوشـش قـرار می گیـرد. در مناطـق محروم نیـز همکاری 
نزدیکـی با بنیـاد برکت که زیر نظر سـتاد فرمان امام اسـت، شـروع کرده ایم و خوشـبختانه 
تعـداد زیـادی از کسـانی کـه نابـارور هسـتند تحـت پوشـش قـرار گرفته انـد و منجـر بـه 

فرزندآوری شـده اسـت.
مطلـق بـا بیان ایـن موضوع کـه مـردان در خصـوص نابـاروری کمتـر به پزشـک مراجعه 
می کننـد بـه خبرنـگار پایـگاه خبری ایـران پزشـک گفـت: وقتـی زن و مردی که در سـن 
بـاروری هسـتند، پس از گذشـت یـک سـال از ازدواج بـا وجود انجـام فعالیت های جنسـی 
منظـم و صحیـح و بـدون اسـتفاده از روش هـای پیشـگیری، بچه دار نشـوند باید بـه مراکز 

نابـاروری مراجعـه کننـد تا علـت این موضوع بررسـی شـود.
مدیـرکل دفتـر سـامت جمعیـت، خانـواده و مـدارس وزارت بهداشـت ادامـه داد: یکـی از 
اشـکاالتی که در کشـور مـا وجود دارد این اسـت که زوجین با گذشـت سـه سـال از ازدواج 
نمی خواهنـد بچـه دار شـوند و همیـن موضوع باعـث نابـاروری می شـود. اگر فاصلـه فرزند 
اول تـا دوم بیش از 5 سـال باشـد هم ممکن اسـت به نابـاروری ثانویه منجر شـود؛ در واقع 

ایـن فاصله بایـد بین 3 تا 5 سـال باشـد.
مطلـق دربـاره روش هـای فرهنگ سـازی بـرای مراجعـه مـردان بـه پزشـک در خصوص 
بحـث نابـاروری گفـت: یکی از مـوارد مفیـد در این زمینـه برگـزاری کنگره ها اسـت. یکی 
دیگـر از مـوارد این اسـت کـه هر سـال در هفته اول اسـفند بحث سـامت مـردان را داریم 
و یـک روز از آن هفتـه را بـه بحـث نابـاروری مـردان اختصـاص می دهیـم. در واقـع ایـن 
فرهنگ سـازی انجـام شـده و مـردان باید مراجعـه کنند و نبایـد فکر کنند که فقـط خانم ها 

نابـارور می شـوند.
وی در رابطـه بـا کارهای انجام شـده در مدارس نیز اظهار کرد: بحث سـفیران سـامت هم 
در دانش آمـوزان و هـم در دانشـجویان در حال انجام اسـت. همچنین بحث خـود مراقبتی و 
مراقبـت توسـط خانواده ها در حال انجام اسـت. یکـی از بحث هایی که در این مـوارد مطرح 

می شـود،  بحث بلوغ اسـت که بـه دانش آمـوزان آموزش داده می شـود.

مطالعات جهانی نشان می دهد؛

۶۰ درصد مرگ کودکان زیر ۵ سال 
در ۱۰ کشور آفریقایی و آسیایی

طبــق ارزیابــی ســامت نــوزادان جهــان، ۶0 درصــد از 5.۹ میلیــون کــودک زیــر 5 ســال فــوت کرده 
در ســال گذشــته تنهــا در 10 کشــور آفریقایــی و آســیایی گزارش شــده اســت. 

ــد اســت:  ــرار دارن ــا ق ــی مــرگ کــودکان در 5 کشــور کــه همگــی در آفریق ــت اصل ــه عل ذات الری
ــا. ــه و تانزانی ــی، نیجری آنگــوال، کنگــو، اتیوپ

در بنــگادش، اندونــزی، هنــد و پاکســتان علــت اصلــی مــرگ مربــوط بــه مشــکات ناشــی از تولد 
زودهنــگام اســت کــه البتــه عامــل اصلــی مــرگ و میــر در ســطح جهــان نیــز بشــمار مــی آیــد. در 

چیــن، نقایــص هنــگام تولــد علــت اصلــی مــرگ اکثــر کــودکان تــا قبــل از 5 ســالگی اســت.
بــه گفتــه محققــان، کشــورهای دارای بدتریــن عملکــرد کــه از هــر 1000 تولــد بیــش از ۹0 کودک 
زیــر 5 ســال را از دســت مــی دهنــد عبارتنــد از آنگــوال، جمهــوری آفریقــای مرکــزی، چــاد، مالــی، 

ــومالی. ــیرالئون و س نیجریه، س
ــا و  ــه، ماالری تیــم محققــان عنــوان مــی کنــد مصــرف شــیرمادر، تامیــن واکســن هــای ذات الری
اســهال، و بهبــود آب و فاضــاب از مــرگ کــودکان در کشــورهای دارای بدتریــن وضعیــت در جهان 

پیشــگیری مــی کنــد.
در کشــورهای دارای کمتریــن نــرخ مــرگ و میــر نظیــر آمریــکا و روســیه بــا کمتــر از 10 مــرگ بــه 
ازای هــر 1000 تولــد، دالیــل مــرگ و میــر متفــاوت هســتند و عمدتــا شــامل نقایــص هنــگام تولد، 
عــوارض ناشــی از زایمــان زودرس، و جراحاتــی نظیــر ســوختگی اجــاق گاز، تصــادف بــا اتومبیــل یــا 

غــرق شــدگی اســت.
مطالعــه نشــان مــی دهــد در حــدود نیمــی از 5.۹ میلیــون کــودک )2.۷ میلیون( جــان خودشــان را در 

ســال گذشــته در 2۸ روز اول زندگــی خــود از دســت دادند.
محققــان دریافتنــد در ســطح جهــان، 4 میلیــون کــودک زیــر 5 ســال در ســال 2015 کمتــر از ســال 

2000 جــان خــود را از دســت دادنــد.

محققان نروژی می گویند؛

نگرانی در مورد سالمت ریسک 
بیماری قلبی را افزایش می دهد

بــه گفتــه محققــان، نگرانــی مــداوم از ابتــا بــه حملــه قلبــی موجــب مــی شــود احتمــال بــروز این 
عارضــه در فــرد بیشــتر شــود. 

مطالعــه جدیــد محققــان دانشــگاه برگــن نــروژ نشــان مــی دهــد افــراد نگــران دو برابــر بیــش از 
دیگــران در معــرض ابتــا بــه درد قفســه ســینه یــا حملــه قلبــی در مقایســه بــا افــرادی کــه در مورد 

ســامت شــان نگرانــی و اضطــراب ندارنــد هســتند.
دکتــر الیــن ایدنبــرگ، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »افــراد مبتــا بــه میــزان 
ــا ســامت در حــدود ۷0 درصــد در معــرض ریســک بیمــاری قلبــی  بــاالی اضطــراب در رابطــه ب

قــرار دارنــد.«
بــه گفتــه وی، حتــی میــزان نســبتاً پاییــن اضطــراب مــی توانــد موجــب ایــن ریســک در مقایســه با 

افــراد بــدون عائــم اضطــراب در مــورد ســامت شــود.
در ایــن مطالعــه، محققــان داده هــای بیــش از ۷000 فــرد حاضــر در مطالعــه ســامت نــروژ را جمــع 
آوری کردنــد. شــرکت کننــدگان کــه همگــی بیــن ســال هــای 1۹53 تــا 1۹5۷ بدنیــا آمــده بودنــد، 
دو پرسشــنامه در رابطــه بــا ســامت، ســبک زندگــی و میــزان تحصیــات شــان تکمیــل کردنــد. 
بعــاوه بیــن ســال هــای 1۹۹۷ و 1۹۹۹، آنهــا تحــت چــکاپ فیزیکــی شــامل آزمایش خــون، وزن، 

قــد و فشــارخون قــرار گرفتنــد.
میــزان اضطــراب هــر فــرد نیــز در مــورد ســامتش ارزیابــی شــد. تیــم تحقیــق دریافــت تنهــا بالــغ 

بــر ۷00 نفــر دارای نمراتــی بودنــد کــه نشــاندهنده اضطــراب آنهــا در مــورد ســامت شــان بــود.
تمامــی افــراد تــا پایــان ســال 200۹ تحت نظــر بودنــد. در تمامــی آنهــا، 3 درصــد شــرکت کنندگان 
)234 نفــر( مبتــا بــه حملــه قلبــی یــا درد ســینه حــاد در طــول مــدت مطالعــه شــدند. میانگیــن 

زمــان اولیــن حملــه در حــدود ۷ ســال بــود.
محققــان دریافتنــد نســبت افــراد مبتــا به بیمــاری قلبــی در بیــن افــراد نگــران در مقایســه بــا افراد 

غیرمضطــرب دو برابــر بــود- یعنــی ۶ درصــد مقابــل 3 درصد.
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بهــداشـــت

یافتـه هـای یـک مطالعـه جدیـد رابطـه بیـن خـواب ضعیف و 
احتمـال باالی تپـش نامنظم قلبـی خطرناک را نشـان می دهد. 
فیبریاســیون دهلیــزی، آریتمــی شــایع قلبــی اســت کــه قویــًا 

بــا افزایــش ریســک لختگــی خــون و ســکته مرتبــط اســت.
در حــال حاضــر دو مطالعــه نشــان مــی دهــد مشــکل خوابیدن 
موجــب افزایــش ریســک فیبریاســیون دهلیــزی مــی شــود. 
ــه  ــال در چرخ ــا، اخت ــگاه کالیفرنی ــان دانش ــه محقق ــه گفت ب
ــا  ــا ی ــم ابت ــروز مکانیس ــب ب ــت موج ــن اس ــواب ممک خ

ــود. ــزی ش ــیون دهلی ــدد فیبریاس عودمج
ــون هــا بیمــار  ــق داده هــای میلی ــم تحقی ــه تی در یــک مطالع
ــیون  ــی و فیبریاس ــن بدخواب ــه بی ــا رابط ــد ت ــی کردن را بررس
دهلیــزی را ارزیابــی نماینــد. محققــان دریافتنــد خــواب مختــل 

ــا آریتمــی قلــب دارد. ــی ارتبــاط مســتقلی ب ــه بیخواب از جمل
ــرادی کــه مکــررا در طــول شــب  ــد اف انهــا همچنیــن دریافتن
ــاد از خــواب  ــرادی کــه زی ــا اف ــدار مــی شــوند در مقایســه ب بی
ــرض  ــتر در مع ــد بیش ــدود 2۶ درص ــوند در ح ــی ش ــدار نم بی

ریســک بــاالی فیبریاســیون دهلیــزی قــرار دارنــد. همچنیــن 
افــراد مبتــا بــه بیخوابــی 2۹ درصد بیشــتر در معرض ریســک 

ابتــا بــه ایــن شــرایط هســتند.

محققان می گویند؛

ارتباط بی خوابی و ریسک باالی تپش قلب

طبــق مطالعــات جدیــد، افســردگی در بیــن نوجوانــان و افــراد جــوان آمریکایــی افزایــش یافتــه 
اســت و دختــران نوجــوان در باالتریــن میــزان آســیب پذیــری قــرار دارنــد. 

ــن  ــد و در بی ــوان 4.5 درص ــران نوج ــن پس ــردگی در بی ــال افس ــک اخت ــال 2005، ریس در س

دختــران نوجــوان 13 درصــد بــود. امــا طبــق نظرســنجی جدیــد ریســک افســردگی پســران تــا 
ســال 2014، ۶ درصــد افزایــش یافتــه و در مــورد دختــران بــه بیــش از 1۷ درصــد رســیده اســت.

دکتــر رامیــن مجتبایــی، اســتاد دپارتمــان ســامت روان دانشــگاه جــان هاپکینــز مریلنــد، در ایــن 
بــاره مــی گویــد: »در ایــن مــدت نوجوانــان پنــج عامــت افســردگی یــا عائــم بیشــتر را در طول 

مــدت دو هفتــه یــا طوالنــی تــر تجربــه کردنــد.«
بررســی دقیــق تــر نشــان مــی دهــد ریســک افســردگی نوجوانــان از ســال 2012 رونــد صعــودی 

پیــدا کــرده کــه در بیــن دختــران نوجــوان بــه مراتــب شــدیدتر بــوده اســت. 
به گفته مجتبایی، این یافته ها همسو با افزایش نرخ خودکشی در آمریکا نیز هست.

ایــن تیــم مطالعــه اذعــان مــی دارد کــه در بیــن نوجوانــان و جوانــان آمریکایــی، تقریبــا از هــر 11 
نفــر یــک نفــر در ســال اختــال حــاد افســردگی را تجربــه مــی کنــد.

ــا 1۷ ســال(  ــه بیــش از 1۷2 هــزار نوجــوان آمریکایــی )12 ت ــوط ب داده هــای ایــن مطالعــه مرب
و حــدود 1۷۹ هــزار جــوان )1۸ تــا 25 ســال( بــوده کــه بیــن 2005 تــا 2014 جمــع آوری شــده 

اســت.
نتیجــه: ریســک کلــی در طــول مــدت یــک ســال از کمتــر از ۹ درصــد در ســال 2005 بــه حــدود 
11 درصــد تــا ســال 2014 در بیــن نوجوانــان و از کمتــر از ۹ درصــد بــه رقــم 10 درصــد در بیــن 
جوانــان افزایــش یافتــه اســت. بــه گفتــه محققــان، عوامــل اســترس زا متعــددی موجــب افزایش 
ــی،  ــای اجتماع ــانه ه ــه رس ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــد ک ــده ان ــرخ افســردگی ش ریســک ن

مزاحمــت هــای ســایبری، فاکتورهــای اقتصــادی، چشــم انــداز آینــده، خشــونت اشــاره کــرد.

ــروز  ــه ســاز ب ــد، دوره کودکــی پراســترس ممکــن اســت زمین ــج یــک تحقیــق جدی طبــق نتای
ــراد در بزرگســالی باشــد.  ــاال در برخــی اف فشــارخون ب

همچنیــن محققــان دریافتنــد داشــتن والدیــن مبتــا بــه فشــارخون بــاال در ســنین نســبتا جوانی 
نیــز موجــب افزایــش ریســک ابتــا بــه فشــارخون بــاال در کــودک مــی شــود.

بــه گفتــه محققــان، در مطالعــه اول کــودکان قرارگرفتــه در معــرض اســترس بســیار در معــرض 
مشــکات تنظیــم کننــده فشــارخون در ســنین باالتــر قــرار داشــتند.

شــائویانگ ســو، اســتادیار دانشــگاه آگوســتا جورجیــا، در ایــن بــاره مــی گویــد: »در افــراد گــروه 
کــه فاقــد اســترس در ســنین پاییــن بودنــد، میانگیــن ســطح فشــارخون دیاســتولیک در حــدود 
۶0 اســت. امــا افــرادی کــه در محیطــی پراســترس قــرار دارنــد، ممکــن اســت میــزان فشــارخون 

شــان تــا ۶5 برســد کــه ایــن اختــاف بســیار قابــل توجــه اســت.«
فشارخون دیاستولیک عدد پایینی و فشارخون سیستولیک، عدد باالیی است.

محققیــن همچنیــن دریافتنــد اگــر والدیــن قبــل از ســن 55 ســال مبتــا بــه فشــارخون شــوند، 
احتمــال ابتــا فرزنــد بــه فشــارخون بــاال نیــز بیشــتر اســت.

بــه گفتــه محققــان می تــوان بــا مــواردی نظیــر تغذیــه ســالم، ورزش، تــرک ســیگار، تــرک الکل 
و کاهــش میــزان اســترس فعلــی بــر عــوارض اســترس دوره کودکی فائــق آمد.

نظرسنجی جدید آشکار ساخت؛

افزایش میزان افسردگی در بین نوجوانان آمریکایی

مطالعات نشان می دهد؛

استرس کودکی عامل بروز فشارخون در بزرگسالی است
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تحقیق جدید نشان می دهد؛

زنان مبتال به میگرن بیشتر در 
معرض سکته قرار دارند

تحقیقــات بــار دیگــر نشــان مــی دهــد زنانــی کــه تجربــه بیمــاری میگــرن دارند بیــش از 
2 برابــر دیگــران در معــرض خطر ســکته هســتند. 

دکتــر سیســیل رامبــارات، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه فلوریــدا، در ایــن بــاره مــی 
گویــد: »یافتــه هــای جدیــد شــواهد بیشــتری را در مــورد رابطــه احتمالــی بیــن میگــرن و 

ســکته نشــان مــی دهــد اگرچــه هنــوز دلیــل ایــن رابطــه مشــخص نیســت.«
ــه عنــوان ریســک  ــز اهمیــت اســت چراکــه میگــرن ب ــه گفتــه وی، »ایــن یافتــه حائ ب
ــکان  ــت پزش ــر اس ــرو بهت ــود، از این ــی ش ــه نم ــر گرفت ــی در نظ ــاری قلبی-عروق بیم
ســردردهای میگرنــی را بــه عنــوان فاکتــور بالقــوه پرخطــر بیمــاری قلبی-عروقــی در بین 

ــد.« ــان در نظــر گیرن زن
در مطالعــه جدیــد وضعیــت بیــش از ۹00 زن آمریکایــی کــه در بیــن ســال هــای 1۹۹۶ تا 
1۹۹۹ دارای عائــم بیمــاری قلبــی بودنــد مــورد پیگیــری قــرار گرفــت. میانگیــن ســنی 

شــرکت کننــدگان 5۸ ســال بــود و اکثریــت )۸0 درصــد( سفیدپوســت بودنــد.
بــه گفتــه رامبــارات، در طــول مــدت ۶ ســال پیگیــری وضعیــت ایــن زنــان، 1۸ درصــد 
ــا 1۷ درصــد فاقــد تجربــه میگــرن،  ــا ســابقه ســردردهای میگرنــی در مقایســه ب آنهــا ب

دچــار حملــه قلبــی یــا ســکته شــدند.
امــا محققــان بعــد از در نظرگرفتــن ســایر فاکتورهــای پرخطــر دریافتنــد بیمــاران مبتا به 
میگــرن در مقایســه بــا زنــان بــدون میگــرن، در حــدود دو برابــر بیشــتر دچــار مشــکات 

قلبــی شــدند و همچنیــن بیــش از دو برابــر در معــرض ریســک ســکته قــرار داشــتند.
ــزان  ــد. التهــاب و می ــی کنن ــوان م ــی عن ــن رابطــه را ناشــی از عــروق خون ــان ای محقق
بــاالی لختگــی خــون در هــر دو مــورد مشــکات قلبــی و میگــرن نقــش مهمــی دارنــد.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، 
افزایــش ســن ازدواج را یکــی از 
چالــش هــای جمعیتــی کشــور 

ــت.  دانس
ــت:  ــیاری گف ــر س ــی اکب ــر عل دکت
تعــداد فرزنــدی کــه یــک زن در 
ــد،  ــی کن ــد م ــاروری متول دوران ب

ــت. ــی اس ــاروری کل ــرخ ب ن
وی افــزود: در ســال 135۹ تــا 13۶۶ 
ــن  ــی بی ــر زن ایران ــاروری ه ــرخ ب ن
ــیب  ــا ش ــه ب ــود ک ــد ب ــا ۷ فرزن ۶ ت
ــت  ــش یاف ــه ۷0 کاه ــدی در ده تن

ــید. ــه ۸/1 رس و ب
معــان وزیــر بهداشــت بــا اعــام اینکــه در حــال حاضــر جمعیــت کشــور رو بــه افزایــش اســت، 
ادامــه داد: یکــی از چالــش هــا افزایــش ســن ازدواج بیــن مــردان و زنــان اســت و ۷0 درصــد نــرخ 

بــاروری بــه ســن ازدواج ارتبــاط دارد.
وی افـزود: سـازمان ملـل متحد گزارشـی منتشـر کرده بـود کـه 1300 محقق کشـورها را رتبه 

بنـدی کردنـد و در آن گـزارش آمده کـه زایمان ایمـن در ایـران باالی ۹0 درصد اسـت.
ــدازه وزارت بهداشــت در راســتای سیاســت  ــه ان ــه ای ب ــچ وزارتخان ــد کــرد: هی ســیاری تاکی

ــت نکــرده اســت. ــری، کار و فعالی ــت اباغــی رهب ــی جمعی هــای کل

معاون وزیر بهداشت:

۷۰ درصد نرخ باروری به سن 
ازدواج ارتباط دارد

رئیس مرکزمدیریت بیماری های واگیر؛

افزایش موارد عفونت های 
تنفسی در کشور

رئیــس مرکزمدیریــت بیمــاری هــای واگیــر وزارت بهداشــت، از افزایــش مــوارد 
عفونــت های تنفســی در کشــور بویــژه در ســه اســتان تهــران، اصفهــان و کرمان 

خبــر داد. 
ــه عفونــت  ــا گفــت: در هفتــه گذشــته مــوارد ابتــا ب دکتــر محمــد مهــدی گوی
هــای تنفســی در کشــور افزایــش یافتــه و مــوارد بســتری بــه دلیــل ایــن عفونــت 
هــا تعــدادی افزایــش یافتــه، کــه طبــق بررســی هــای بــه عمــل آمــده در بیــن 
ــال  ــه در ح ــوده ک ــم ب ــی ه ــزای فصل ــه آنفلوآن ــا ب ــواردی ابت ــاران م ــن بیم ای

ــش اســت. افزای
ــه طــور غیرمســتقیم در تشــدید مــوارد بیمــاری  ــز ب وی افــزود: آلودگــی هــوا نی
دخیــل بــوده اســت. بــه خصــوص بــرای گــروه هــای پرخطــر شــامل افــراد باالی 
۶5 ســال، بیمــاران قلبــی، بیمــاران مزمــن ریــوی، دیابتــی هــای کنتــرل نشــده، 
ســرطانی هــا و کســانی کــه داروهــای ســرکوب کننــده سیســتم ایمنــی دریافــت 

مــی کننــد و همچنیــن خانــم هــای بــاردار عــوارض بیشــتری دارد.
گویــا ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل توصیــه مــی شــود مــردم ضمــن رعایــت نکات 
بهداشــتی در هنــگام ســرفه و عطســه و دفــع ترشــحات تنفســی از خــود درمانــی 
بــه شــدت پرهیــز نمــوده و تــا زمانــی کــه پزشــک تجویــز کــرده بــه اســتراحت 

پرداختــه و از حضــور در محــل کار و مدرســه خــودداری نماینــد.
رئیــس مرکــز بیمــاری هــای واگیــر وزارت بهداشــت، گفــت: بــدون مشــورت بــا 
پزشــک از داروهــای آنتــی بیوتیــک نبایــد اســتفاده کــرد و از همــکاران پزشــک 
ــند و  ــته باش ــر داش ــد نظ ــدی م ــور ج ــه ط ــوارد را ب ــن م ــم ای ــا داری ــز تقاض نی
چنانچــه بــا مــوارد شــدید بیمــاری تنفســی مواجــه شــدند نســبت بــه ارجــاع بــه 

ــان اقــدام کننــد. موقــع آن
گویا در پایان، کماکان بر واکسیناسیون گروه های پر خطر تاکید کرد.

محققان می گویند؛

اضافه وزن ریسک سرطان را تا
 ۵۰ درصد افزایش می دهد

بــه گفتــه محققــان، چاقــی موجــب مــی شــود فــرد در معــرض ریســک بــاالی مشــکاتی نظیــر بیمــاری 
قلبــی، ســکته و دیابــت نــوع2 قــرار گیــرد. 

مطالعــه جدیــد محققــان دانشــگاه منچســتر نشــان می دهــد اضافــه وزن قابــل توجه در بزرگســالی ریســک 
ســرطان را تــا 50 درصــد افزایــش مــی دهد.

ــد. تیــم  محققــان در ایــن مطالعــه، شــاخص تــوده بدنــی 300 هــزار زن و مــرد از آمریــکا را بررســی کردن
تحقیــق تغییــر در شــاخص تــوده بدنــی بیــن ســنین 1۸ تا ۶5 ســال را بررســی کــرد و ســپس وضعیــت افراد 

را از نظــر ابتــا بــه ســرطان هــای مرتبــط بــا چاقــی تــا 15 ســال تحــت نظــر داشــت.
تــا ســن ۶5 ســالگی، ۹400 زن و 5500 مــرد حاضــر در مطالعــه مبتــا بــه یــک ســرطان مرتبــط بــا چاقــی 

تشــخیص داده شــدند.
دکتــر هانــا لنــون، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد چقدر 
توجــه بــه اضافــه وزن در طــول زندگــی مهــم اســت و باعــث مــی شــود بــا ارزیابــی شــاخص تــوده بدنــی 

تصویــر واضــح تــری از ریســک ســرطان بــه دســت آیــد.«
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رئیــس انســتیتو تحقیقــات تغذیــه ای و صنایــع غذایی کشــور، 
گفــت: 415 میلیــون بزرگســال در ســال 2015 دیابــت داشــته 
انــد کــه بــه نظــر مــی رســد تــا ســال 2040 بــه ۶42 میلیــون 

بزرگســال افزایــش مــی یابــد. 
ــت،  ــی دیاب ــبت روز جهان ــه مناس ــینی ب ــت حس ــر هدای دکت
گفــت: دیابــت یــا بیمــاری قنــد، یــک اختــال متابولیــک در 
بــدن اســت. در ایــن بیمــاری توانایــی تولیــد انســولین در بدن 
ــده  ــاوم ش ــولین مق ــر انس ــدن در براب ــا ب ــی رود و ی ــن م از بی
ــی  ــرد طبیع ــد عملک ــدی نمی توان ــولین تولی ــن انس و بنابرای
خــود را انجــام دهــد و درنهایــت قنــد خــون افزایــش می یابــد. 
ــد  ــدت می توان ــون در درازم ــد در خ ــراوان قن ــدار ف ــود مق وج
بــه بخش هــای مختلــف بــدن ماننــد قلــب، رگ هــای خونــی،  

ــاند. ــی آســیب برس ــتگاه عصب ــا، چشــمها و دس کلیه ه
ــزود:  ــر(، اف ــت )14 نوامب ــی دیاب ــه روز جهان ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــتاد روز جهان ــت )IDF(، س ــی دیاب ــن الملل ــیون بی فدراس
ــا شــعار »چشــم هــا در دیابــت« راه  دیابــت ســال 201۶ را ب
ــر روی دو  ــدازی کــرده اســت. فعالیــت هــای ایــن ســتاد ب ان

ــود. پیــام کلیــدی متمرکــز خواهــد ب
حســینی ادامــه داد: غربالگــری بیمــاران دیابتــی نــوع 2 بــرای 
ــی از  ــکات ناش ــر مش ــش خط ــاح آن و کاه ــل و اص تعدی
آن و غربالگــری بــرای عــوارض ناشــی از دیابــت کــه 
ــوع 1 و 2 اســت. ــرای مدیریــت دیابــت ن بخــش ضــروری ب
ــر  ــون نف ــن زده اســت کــه 1۹3 میلی ــزود: IDF تخمی وی اف
در جهــان یــا بــه عبارتــی نزدیــک بــه نیمــی از بزرگســاالنی 
کــه در ســال 2015 دیابتــی بودنــد، نگــران بیمــاری خودشــان 
هســتند. اکثــر ایــن مــوارد دیابتــی هــای نــوع 2 هســتند. هــر 
قــدر دیابــت یــک فــرد زودتــر تشــخیص داده شــود، همانقــدر 
هــم درمــان او زودتــر شــروع شــده و بالطبــع خطــرات زیانبار و 

عــوارض هزینــه بــر آن کمتــر خواهد شــد.
حســینی گفــت: یــک فــرد دیابتــی نــوع 2 مــی توانــد بــدون 
ــادی در  ــای متم ــال ه ــی س ــه عائم ــان دادن هیچگون نش
ــدن  ــه ب ــتگی ب ــه آهس ــاالی او ب ــون ب ــد خ ــه قن ــی ک حال
ــری،  ــن غربالگ ــد. بنابرای ــی کن ــاند، زندگ ــی رس ــیب م او آس
ــراد  ــرای اف ــه موقــع و تأمیــن درمــان مناســب ب تشــخیص ب

دیابتــی، از ضروریــات اســت.
وی افــزود: روز جهانــی دیابــت 201۶ راه حــل هــای عملــی و 
مقــرون بــه صرفــه ای را بــرای کمــک بــه شناســایی افــرادی 

ــخیص داده  ــا تش ــوع 2 آنه ــت ن ــه دیاب ک
نشــده و همچنیــن آنهایــی کــه در معــرض 
خطــر گســترش آن در آینــده هســتند، 

برجســته مــی کنــد.
ــت  ــک عل ــت ی ــه داد: دیاب ــینی ادام حس
اصلــی بیمــاری هــای قلبــی عروقــی، 
ــو  ــع عض ــوی و قط ــص کلی ــی، نق نابینای
بــه ویــژه قطــع پــا اســت. در بیــش از یــک 
ســوم افــرادی کــه هــم اکنــون دیابــت نوع 

1 و 2 دارنــد، بعضــی انــواع آســیب هــای چشــمی کــه منجــر 
ــدا خواهــد کــرد. ــه نابینایــی آنهــا مــی شــود، گســترش پی ب
وی افــزود: بــروز ایــن عــوارض بــا تثبیــت قنــد خــون و نیــز 
ــکان در  ــد ام ــترول، تاح ــارخون و کلس ــطوح فش ــرل س کنت
ســطح مقادیــر نرمــال، قابــل پیشــگیری یــا  بــه تأخیرانداختن 
ــه از  ــل اولی ــد در مراح ــی توان ــوارض م ــیاری از ع ــت. بس اس
طریــق غربالگــری برطــرف شــود، بنابرایــن پیــش از اینکــه 
مشــکات جــدی تــر شــود، مــی تــوان از بــروز آنهــا 

ــرد. ــگیری ک پیش
حســینی گفــت: هــدف از گرامــی داشــت روز جهانــی دیابــت 
ســال 201۶، برجســته کــردن اهمیــت غربالگــری یکپارچــه 
ــی  ــاران دیابت ــرای بیم ــداوم ب ــت م ــتای مراقب ــت در راس دیاب
اســت. از آنجائیکــه غربالگــری دیابــت بــه ویــژه دیابــت نــوع 
2 و عــوارض ناشــی از آن از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
ــار مســئولیت  ــان ایــن مطلــب کــه دیابــت یــک ب ــا بی وی ب
بــزرگ و رو بــه رشــد اســت، افــزود: 415 میلیــون بزرگســال 
در ســال 2015 دیابــت داشــته انــد و بــه نظــر مــی رســد ایــن 
عــدد تــا ســال 2040 بــه ۶42 میلیــون یــا یک نفــر از هــر 10 

بزرگســال افزایــش یابــد.
حســینی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه دیابــت یــک نفــر از 
هــر دو دیابتــی تشــخیص داده نمــی شــود، گفــت: بســیاری از 
افــراد دیابتــی نــوع 2، بــرای مــدت طوالنــی، بــدون آگاهــی از 
وضعیتشــان زندگــی مــی کننــد. بنابرایــن تــا زمان تشــخیص، 

عــوارض دیابــت ممکنســت از قبــل وجــود داشــته باشــد.
ــوع 2 قابــل  ــا ۷0 درصــد مــوارد دیابــت ن وی اظهارداشــت: ت
ــا اصــاح شــیوه زندگــی  پیشــگیری بــوده و یــا مــی توانــد ب

ســالم تــر، بــه تأخیــر بیفتــد.
ــه نامناســب و نداشــتن  ــا افزایــش تغذی حســینی ادامــه داد: ب

فعالیــت بدنــی، دیابــت نــوع 2 در میــان کــودکان بســیاری از 
کشــورها دیــده مــی شــود کــه آن را بــه عنــوان یــک مشــکل 
جــدی بهداشــت و ســامت عمومــی جهانــی مــد نظــر قــرار 
مــی دهــد. در حــال حاضــر 12 درصــد هزینــه جهانــی 
کــه صــرف بهداشــت و ســامت مــی شــود، بــرای 

بزرگســاالن دیابتــی اســت.
وی افــزود: تعــداد افــراد دیابتــی در کشــورهای کــم تــا 
متوســط درآمــد، بــه رشــد خــود ادامــه خواهــد داد و بــه عنوان 
ــال  ــرای مث ــود. ب ــد ب ــدار خواه ــعه پای ــرای توس ــدی ب تهدی
انتظــار مــی رود تــا ســال 2040 تعــداد افــراد دیابتــی در آفریقــا 
ــد. از میــان 400 میلیــون بزرگســال  ــر افزایــش یاب ــا دو براب ت
دیابتــی در ســال 2015، ســاالنه 5 میلیــون نفــر فــوت کــرده 
ــی  ــای درمان ــت ه ــرای مراقب ــون دالر ب ــش از ۶۷0 بیلی و بی

ــت. ــده اس هزینه ش
ــر دو  ــر از ه ــک نف ــه ی ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن ــینی ب حس
دیابتــی تشــخیص داده نشــده باقــی مــی مانــد کــه منجــر بــه 
شــرایط بــه خصوصــی بــرای آســیب پذیــری در برابر عــوارض 
دیابــت شــده و ســبب ایجــاد ناتوانــی پایــدار و مــرگ زودرس 
مــی شــود، گفــت: بیــش از ۶40 میلیــون نفــر تــا ســال 2040 
بــا وجــود دیابــت، زندگــی خواهنــد کــرد و دیابتی خواهند شــد. 
تشــخیص دیرهنــگام بــه معنــی ایــن اســت کــه بســیاری از 
افــراد دیابتــی نــوع 2 حداقــل از یکــی عــوارض دیابــت را تــا 
زمانــی کــه دیابــت آنهــا تشــخیص داده نشــده، رنــج خواهنــد 

بــرد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در بســیاری از کشــورها، دیابت 
ــص  ــی، نق ــی عروق ــای قلب ــی، بیماره ــی نابینای ــت اصل عل
ــزود: غربالگــری  ــود، اف ــد ب ــا خواه ــدام ه ــوی و قطــع ان کلی
ــرای عــوارض ناشــی از دیابــت بخــش مهمــی از مدیریــت  ب

موثــر بیمــاران بــرای اطمینــان از ســامت بهینــه اســت.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور:

دیابت نوع ۲ در کودکان دیده می شود

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت اعــام کــرد: 10 
درصــد از کل جمعیــت کشــور ایــران دیابــت دارنــد و 25 درصــد 

از جمعیــت نیــز میــزان قنــد خــون بــاالی 100 دارنــد. 
رضــا ملــک زاده دربــاره مشــکات دیابــت در کشــور، گفــت: 
10 درصــد از کل جمعیــت کشــور ایــران دیابــت دارنــد و 25 
درصــد از جمعیــت نیــز میــزان قنــد خــون بــاالی 100 دارند. 
ــه همیــن منــوال تغذیــه خــود را  ایــن تعــداد از افــراد اگــر ب
ــا مــی  ــت مبت ــه دیاب ــده ب ــا 10 ســال آین ــد 5 ت ــه دهن ادام

شــوند.
ملــک زاده بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه بــرای بیمــاران دیابتــی 
ــت موجــب افزایــش ســکته  ــد، گفــت: دیاب ــه وجــود مــی آی ب

هــای مغــزی، بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی، نارســایی کلیه و 
نارســایی کبــد و همچنیــن مشــکات دیگــر مــی شــود.

افزایش 3.5 برابری دیابت در 20 سال گذشته
وی بــا بیــان اینکــه علــت چنــد برابر شــدن دیابــت در 20 ســال 
ــن  ــته در بی ــال گذش ــت در 20 س ــت: دیاب ــت، گف ــر چیس اخی
ــه  ــر افزایــش داشــته و علــت اصلــی آن تغذی ــان 3.5 براب ایرانی

اســت.
ــه  ــات مرف ــوص در طبق ــه خص ــردم ب ــزود: م ــک زاده اف مل
کالــری روزانه شــان  بیــش از 3500 کالــری و حتــی در طبقــات 
متوســط و پاییــن هــم مصــرف کالــری 2500 اســت و عــاوه 

بــر عــدم ورزش و تحــرک کــم هــم بــه ایــن موضــوع دامــن 
ــد. مــی زن

کمترین میزان ورزش همگانی در ایران
ــار داشــت:  ــاوری وزارت بهداشــت اظه ــات و فن ــاون تحقیق مع
ــی  ــزان ورزش همگان ــن می ــع کمتری ــایر جوام ــن س ــا در بی م
ــش  ــدم تحــرک موجــب افزای ــن ع ــم و همی ــی را داری و مردم

ــت مــی شــود. ــه دیاب ــا ب خطــر ابت
وی بــه عمــوم مــردم توصیــه کــرد کــه دائــم میــزان قنــد خون 

خــود را کنتــرل و وزن خــود را کــم کنند.
ــق  ــش وزن از طری ــزان افزای ــترین می ــزود: بیش ــک زاده اف مل
قندهــا، برنــج و نــان صــورت مــی گیــرد کــه مــردم بایــد ســعی 
ــش  ــواد را کاه ــن م ــرف ای ــزان مص ــد می ــا 30 درص ــد ت کنن
ــه طــور  ــه ب ــا 40 دقیق ــه 35 ت ــه روزان ــد و در 5 روز در هفت دهن

ــد. ــل ورزش کنن کام

معاون وزارت بهداشت:

میزان قند خون ۲۵درصد ایرانیها باالی ۱۰۰ است
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عضــو هئیــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، 
گفــت: یکــی از معضــات نابــاروری مــردان فشــارهایی اســت 
ــکات  ــن مش ــد و همچنی ــی کن ــل م ــاور تحم ــرد ناب ــه م ک

ــی کــه وارد مــی شــود.  روحــی و روان
دکتــر حوریه شمشــیری میانــی، اظهارداشــت: بعــد از اینکه در 
بحــث زنــان کارهــای بســیاری انجــام شــد مشــاهده شــده کــه 
فقــط درمــان موثــر نیســت و بایــد در بحث پیشــگیری هــم کار 
ــواده  ــان و خان ــرای افزایــش بهبــود زندگــی زن کــرد و راهــی ب

اندیشــید.
ــال  ــیاری در ح ــرعت بس ــا س ــی ب ــر زندگ ــزود: ظواه وی اف
تغییــر اســت و بنابرایــن مــا در حــال حاضــر ســطح زندگــی 
ــره  ــن کنگ ــه در ای ــواردی ک ــی از م ــم و یک ــی نداری خوب
مطــرح اســت ســامت مــردان اســت و خوشــبختانه در 
ســالهای اخیــر بــر ســامت مــردان هــم تاکیــدات فراوانــی 
ــتر کار  ــره بیش ــن کنگ ــوع در ای ــن موض ــر روی ای ــده و ب ش
ــم.  ــرار داده ای ــتور کار ق ــل را در دس ــد پن ــد و چن ــد ش خواه
یکــی از معضــات نابــاروری مــردان فشــارهایی اســت کــه 
مــرد نابــاور تحمــل مــی کنــد و همچنیــن مشــکات روحــی 

ــود. ــی ش ــه وارد م ــی ک و روان
ــن  ــر همی ــرد: ب ــح ک ــان تصری ــص زن ــراح و متخص ــن ج ای
اســاس مــا در مــردان باورهایــی داریــم کــه شــفا بخش نیســت 

ــرد. ــرار مــی گی ــن ق ــر ذره بی ــارور زی و زوج ناب
عضــو هئیــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، 
گفــت: یکــی دیگــر از باورهــای اخاقــی کــه زوجیــن نابــارور را 
دچــار مشــکات مــی کنــد ایــن اســت کــه وقتــی زوج دارای 
مشــکات در زندگــی روزانــه اســت اطرافیــان فشــار مــی آورد 
کــه بایــد بچــه دار شــوند تــا مشــکات زندگــی حــل شــود در 
صورتــی کــه نبایــد زوج را مجبــور به بــاروری کــرد و بایــد تمام 
اختیــارات را بــه عهــده خودشــان گذاشــت. بــا ایــن طــرز فکــر 
فقــط مشــکات زیادتــر خواهــد شــد و بــا متولــد شــدن نــوزاد 
ــد  ــروز بای ــد و ام ــد ش ــترس زا خواه ــط اس ــک محی وی وارد ی
قبــول کــرد کــه تمــام هویــت فــرد بــه بچــه دار شــدن نیســت.

میانــی افــزود: فرهنــگ زندگــی مــا بــه این صــورت اســت که 
حــق همــه چیــز را بــرای خــود مــی خواهیــم در صورتــی کــه 
وقتــی شــخص مبتــا به بیمــاری هــای خــاص نظیر ســرطان، 
ــی دارد  ــه آگاه ــر اســت و اینک ــای دیگ ــاری ه ــا بیم ــدز و ی ای
کــه زمــان زیــادی بــرای زنــده مانــدن نــدارد، صاحــب فرزندی 
مــی شــود و تنهــا هدفــش بچــه دار شــدن اســت و مســئوالنه 
ــه دار  ــل از بچ ــد قب ــه بای ــی ک ــود در صورت ــی ش ــه دار نم بچ
ــده کــودک را در  ــب و مراحــل زندگــی و آین شــدن تمــام جوان

نظــر بگیــرد.
وی گفــت: بحــث دیگــری کــه قابــل بحــث اســت ایــن اســت 
کــه فــردی کــه مبتــا بــه ســرطان اســت بــرای اینکــه بتوانــد 
ــا  ــی تخمــک ی ــل از شــیمی درمان ــده بچــه دار شــود قب در این
ــی و  ــیمی درمان ــد از ش ــد و بع ــی کنن ــز م ــرد را فری ــپرم ف اس
بهبــود بــه فــرد منتقــل مــی کننــد و وی صاحــب فرزنــد مــی 
شــود و تبعــات ناخوشــایندی نخواهــد داشــت و شــخص هــم 

صاحــب فرزنــدی ســالم خواهــد شــد.
میانــی ادامــه داد: در بــارداری بــدن ماننــد یــک تیــم ارکســتر 
ــدن  ــد تمــام اعضــای ب ــارداری بای ــرای ب ــد و ب عمــل مــی کن
ــد  ــه قص ــردی ک ــر ف ــرد و ه ــرار گی ــرل ق ــورد کنت ــد م بای
بــارداری دارد بایــد قبــل از  بــارداری مشــاوره و مراقبــت هــای 

ــد. ــام ده ــارداری را انج ــل از ب قب

بهــداشـــت

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

ناباروری در مردان با مشکالت روحی و روانی بیشتری همراه است

دبیر علمی بخش ترمیمـی و زیبایی یازدهمین 
کنگـره انجمـن دندانپزشـکان عمومـی ایران، 
نسـبت بـه رعایت سـامت دنـدان ها تا سـن 
22 سـالگی بـرای جلوگیـری از پوسـیدگی در 

سـنین باالتر، تاکیـد کرد. 
ــزوم  ــر ل ــا تاکیــد ب دکتــر منصــوره میرزائــی ب
ــه  ــر در زمین ــترده و فراگی ــای گس ــوزش ه آم
رعایــت اصــول بهداشــت دهــان و مراقبــت از 
دنــدان هــا گفــت: بهترین ســن بــرای شــروع 
ــدان  ــان و دن ــت ده ــول بهداش ــوزش اص آم
قبــل از ۷ ســالگی اســت. بنابرایــن الزم اســت 
دندانپزشــکان و بهداشــت کاران دهــان و 
دنــدان دانــش آمــوزان را بــه صــورت دوره ای 

ــد. ــوزش دهن ــدارس آم در م
ــزود:  ــی اف ــی و زیبای ــص ترمیم ــن متخص ای
زمانــی کــه پوســیدگی در ســنین پاییــن بویژه 
در اولیــن دنــدان مولــر دائمــی رخ مــی دهــد، 
برخــی والدیــن تصــور مــی کننــد ایــن دنــدان 
ــد و  ــی کنن ــه نم ــه آن توج شــیری اســت و ب
کــودک دنــدان دائمــی خــود را از دســت مــی 
ــکات  ــروز مش ــبب ب ــئله س ــن مس ــد. ای ده
ــز  ــه پروت ــاز ب ــه نی ــده از جمل ــری در آین دیگ
ــل  ــه دلی ــی ب ــا ارتودنس ــت ی ــی، ایمپلن دندان
انحــراف دنــدان هــای دیگــر بــه ســمت جای 

ــی شــود. ــدان کشــیده شــده، م ــی دن خال
میرزائــی ادامــه داد: بیشــترین مشــکات 

بیمــاران در حــوزه دندانپزشــکی ترمیمــی، 
ــده از پوســیدگی  ــی مان ناشــی از عــوارض باق
دنــدان هــا در دوران کودکــی اســت، اگــر 
ــار  ــالگی دچ ــدود 22 س ــن ح ــا س ــردی ت ف
پوســیدگی هــای دندانــی نشــود، پــس از ایــن 
ــر  ــدان هــا راحــت ت دوران حفــظ ســامت دن
می شــود. بیشــتر بیماران در ســنین بزرگسالی 
ــتی در  ــول بهداش ــت اص ــدم رعای ــاوان ع ت

ــد. ــی دهن ــی را م ــنین کودک س
وی اظهــار داشــت: در بعضــی  از کشــورها 
میــزان پوســیدگی کــودکان درحــد صفر اســت 
زیرا آنهــا هزینه زیــادی را در زمینه پیشــگیری 

هزینــه مــی کنند امــا در کشــور مــا هزینــه ها 
بیشــتر صــرف درمــان مــی شــود کــه بســیار 
ســنگین تــر از هزینــه های پیشــگیری اســت.

ــی  ــان م ــات نش ــه داد: مطالع ــی ادام میرزائ
دهنــد که میــزان پوســیدگی هــای دندانــی در 
مقابســه بــا 20 تــا 30 ســال قبــل در کشــور ما 
تغییــر چنــدان نداشــته اســت، افــزود: رفــع این 
مشــکل نیازمنــد یــک بســیج همگاتــی اســت 
ــش  ــا را کاه ــیدگی ه ــزان پوس ــوان می ــا بت ت
ــن  ــرد. بنابرای ــگیری ک ــروز آن پیش داده و از ب
ــوان  ــدم هــا را مــی ت ــن ق ــن و موثرتری بهتری
ــن راســتا الزم  ــدارس برداشــت و در همی در م

اســت معاینــات دوره ای از مــدارس آغــاز 
ــه  ــکلی ب ــاهده مش ــورت مش ــا در ص ــود ت ش

ــود. ــاع داده ش ــکان ارج دندانپزش
ــش  ــت پوش ــه وضعی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بیمــه ای خدمــات دندانپزشــکی نیز در کشــور 
ــدظ  ــت بای ــه داد: دول ــف اســت، ادام ــا ضعی م
در زمینــه پیشــگیری کمــک کنــد و ســازمان 
هــای بیمــه گــر هزینــه هــای خدمــات 
دندانپزشــکی را حداقــل تــا ســن دبیرســتان به 

ــد. ــی پوشــش دهن خوب
ــیدگی  در  ــزود: پیشــگیری از پوس ــی اف میرزائ
بخــش ترمیمــی نیــز  جایــگاه خــاص خــود را 
ــوزه  ــردن در ح ــه کارک ــی ک ــا از آنجای دارد ام
پیشــگیری بــه عاقــه وعشــق  دندانپزشــک 
ــر  ــادی آن کمت ــه اقتص ــتگی دارد و زمین بس
ــه  ــدان عاق اســت، بیشــتر دندانپزشــکان چن

ــد. ــه ندارن ــن زمین ــت در ای ــه فعالی ای ب
وی ادامــه داد: اگــر افراد به مســئله پیشــگیری 
اهمیــت بدهنــد و اصــول بهداشــتی دنــدان ها 
را رعایــت کننــد، مــی تــوان از کشــیده شــدن 
دنــدان هــا پیشــگیری کــرد؛ امــا متاســفانه در 
ایــن زمینــه کمتــر کار شــده و عاقــه بــه ایــن 
رشــته کــم اســت و الزم اســت کــه دولــت نیز 
در ایــن زمینــه کمــک کنــد تــا بتــوان در ایــن 
ــیدگی  ــزان پوس ــرد و می ــتر کار ک ــه بیش زمین

هــا را کاهــش داد.
میرزائــی گفــت: البتــه کارهایــی انجــام 
ــت  ــه ای نیس ــه گون ــت ب ــا وضعی ــده ام ش
ــای  ــیدگی ه ــزان پوس ــت می ــوان گف ــه بت ک
ــل کاهــش  ــال قب ــه 10 س ــی نســبت ب دندان

چشــمگیری  یافتــه اســت.

یک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان؛

شرط سالمت دندان ها در بزرگسالی
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طبــق یــک مطالعــه جدیــد، تعطیــات تابســتان موجــب اضافه 
وزن ناخواســته در کــودکان مــی شــود. 

ــش از  ــت بی ــری وضعی ــا پیگی ــزاس ب ــگاه تک ــان دانش محقق
ــان  ــا پای ــدای حضــور در مهدکــودک ت 1۸ هــزار کــودک از ابت
مقطــع دوم دریافتنــد نــرخ اضافــه وزن کــودکان در طــول مدت 
تعطیــات تابســتان از 23 درصــد تــا 2۹ درصــد افزایــش یافت. 
محققــان همچنیــن مشــاهده کردنــد نــرخ چاقــی از ۹ درصــد تا 

11.5 درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــزان افزایــش در طــول دو  ــن می ــان، تمــام ای ــه محقق ــه گفت ب
دوره تعطیــات تابســتان در طــی مطالعــه اتفــاق افتــاده بــود و 
در طــول ســال تحصیلــی ایــن افزایــش وجــود نداشــته اســت.

ــاره مــی  پــل  وون هیپــل، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن ب
گویــد: »معلمــان همــواره نگــران ایــن مســئله بــوده انــد کــه 
تعطیــات تابســتان منجــر بــه از بیــن رفتــن دانــش تحصیلــی 
دانــش آمــوزان شــود، امــا حــال مــا مــی دانیــم کــه ایــن مــدت 
زمــان بــا اضافــه وزن بیشــتر بــرای دانــش آمــوزان نیــز همــراه 

اســت.«
ــد  ــی ده ــان م ــا نش ــه داده ه ــال ک ــان ح ــه محقق ــه گفت ب
ــرای کــودکان  ــی ب ــه وزن احتمال ــا اضاف تعطیــات تابســتان ب
همــراه اســت، مرحلــه بعــدی ایجــاد رفتارهــای بــرون مدرســه 

ــت. ــکل اس ــن مش ــگیری از ای ــرای پیش ب
آنهــا پیشــنهاد مــی کننــد کــه والدیــن بایــد بــر برنامــه خــواب 

ــد دوره مدرســه نظــارت داشــته باشــند و  کــودک شــان همانن
مــدت زمــان اســتفاده از وســایل الکترونیــک نظیــر تلویزیــون، 

کامپیوتــر، تبلــت و مــوارد مشــابه دیگــر را محــدود ســازند.

محققان می گویند؛

تعطیالت تابستان عامل بروز چاقی در کودکان

محققان می گویند؛

بروز عالئم افسردگی در زنان
 بعد از سقط جنین

بــه گفتــه محققــان، زنانــی کــه دچــار ســقط جنیــن یــا بــارداری خــارج رحمــی شــده انــد بایــد 
تحــت مراقبــت هــای ســامت روان قــرار گیرنــد. 

محققــان کالــج امپریــال لنــدن عنــوان مــی کننــد شــمار بــاالی زنــان دارای عائــم »اختال 
اســترس پــس از واقعــه« )PTSD( بعــد از ســقط جنیــن بســیار تعجــب آور اســت.

جســیکا فــارن، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »در حــال حاضــر در مــورد 
زنانــی کــه ســقط جنیــن یــا بــارداری خــارج رحمــی داشــته انــد، پیگیــری و مراقبــت مــداوم 
صــورت نمــی گیــرد. امــا ایــن گــروه از زنــان بعــد از ســقط جنیــن بایــد تحــت مراقبــت هــای 

روانــی بــه خاطــر احتمــال ابتــا بــه افســردگی قــرار گیرنــد.«
اختــال اســترس پــس از واقعــه بعــد از مشــاهده، تجربــه مســتقیم یــا شــنیدن یــک عامــل 
اســترس زا و آســیب زای شــدید روی می دهــد کــه می توانــد بــه مــرگ واقعــی یــا تهدیــد بــه 
مــرگ یــا وقــوع یــک ســانحه جــدی منجــر شــود. بیمــار نســبت بــه ایــن تجربه هــا احســاس 
ــروز می دهــد  تــرس و درماندگــی می کنــد، اغلــب رفتارهــای آشــفته و حاکــی از بی قــراری ب

و مــدام تــاش می کنــد از یــادآوری رویــداد و ســانحه اجتنــاب کنــد.
بــه گفتــه فــارن، »عائــم ایجادشــده مــی توانــد تاثیــر عمیقی بــر تمــام ابعــاد زندگــی روزمره 

زنــان داشــته باشــد و بــر کل روابــط خانوادگــی و دوســتانه وی تاثیر گــذارد.«
در ایــن مطالعــه، محققــان از 113 زنــی کــه اخیــرا دچــار ســقط جنیــن )از بیــن فتــن جنیــن 
ــنجی  ــتند نظرس ــی داش ــارج رحم ــارداری خ ــا ب ــد ی ــده بودن ــارداری( ش ــه 24 ب ــل از هفت قب

ــد. کردن
آنهــا دریافتنــد ســه مــاه بعــد از ســقط جنیــن، PTSD توســط 45 درصــد از زنانــی کــه ســقط 

جنیــن داشــتند و 1۸ درصــد توســط زنــان دارای بــارداری خــارج رخمــی گزارش شــد.

محققان هشدار می دهند؛

سیگار کشیدن برای بیماران مبتال به 
ایدز بسیار خطرناک است

ــه  ــرای بیمــاران مبتــا ب ــه گفتــه محققــان، ســیگار کشــیدن بیــش از خــود ویــروس ب ب
HIV خطرنــاک اســت. 

مطالعــات نشــان مــی دهــد در بیــن افــراد مبتــا بــه HIV، کســانی که ســیگار می کشــند 
عمــر کوتــاه تــری نســبت بــه مبتایانــی کــه ســیگار نمــی کشــند دارنــد.

بــه گفتــه محققــان دانشــکده پزشــکی هــاروارد، بیمــار مبتــا بــه HIV که بــه طور مــداوم 
ــا ســیگار هــم مــی کشــد بیشــتر در معــرض مــرگ ناشــی از  ــد ام دارو مصــرف مــی کن

.HIV بیمــاری مرتبــط بــا ســیگار قــرار دارد تــا خــود
نتایــج مطالعــه نشــان مــی دهــد تــرک ســیگار بایــد اولیــن اولویــت باشــد و شــیوه موثــر 
بــرای کمــک بــه بیمــاران مبتــا بــه HIV بــرای بهبــود طــول عمرشــان خواهــد بــود.

ــر  ــروس موث ــود وی ــا خ ــه ب ــیار در مقابل ــوص HIV بس ــای مخص ــر داروه ــال حاض درح
هســتند، از اینــرو محققــان درصــدد راهکارهــای دیگــری بــرای بهبــود و افزایــش زندگــی 

افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری هســتند.
در ایــن مطالعــه، محققــان از شــبیه ســازی کامپیوتــری بیمــاری HIV و درمــان آن بــرای 
پیــش بینــی طــول عمــر فــرد مبتــا بــه ایــن بیمــاری براســاس وضعیــت سیگارکشــیدنش 

اســتفاده کردنــد.
محققــان دریافتنــد در مــورد زنــان و مــردان مبتــا بــه HIV کــه بــه خوبــی داروهایشــان 
را مصــرف مــی کننــد، ســیگار کشــیدن موجــب مــی شــود کــه عمرشــان دو برابــر بیمــاران 

غیرســیگاری کاهــش یابــد.
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یافته جدید مطالعاتی؛

ارتباط عادات خواب در مردان و 
افزایش ریسک سرطان

محققــان چینــی دریافتــه انــد عــادات خــواب مــردان در طــول زندگــی بــا احتمــال ریســک ابتــا 
بــه ســرطان در آنهــا مرتبــط اســت. 

ــی کــه بیــش از 20 ســال کار  یافتــه محققــان دانشــگاه واژانــگ چیــن نشــان مــی دهــد مردان
ــه طــور  ــا ب ــد ی ــدون چــرت نیمــروزی در شــیفت شــب کار کــرده ان ــا ب ــد، ی شــیفتی داشــته ان
میانگیــن بیــش از 10 ســاعت در طــول شــب خوابیــده انــد در معــرض ریســک بــاالی ســرطان 

ــد. ــرار دارن ق
در ایــن مطالعــه، محققــان داده هــای بدســت آمــده از طریــق مصاحبــه بــا افــراد چینــی ســالمند و 

میانســال را کــه شــامل حــدود 2۷ هــزار کارگــر بازنشســته بــود بررســی کردنــد.
محققــان از طریــق ایــن پرسشــنامه درصــدد دســتیابی بــه تاثیــرات مســتقل و وابســته ایــن ســه 

عــادت خــواب در بــروز ســرطان بودنــد: کار شــیفت شــب، چــرت روزانــه و خــواب شــبانه.
محققــان بــا بررســی گزارشــات دریافتنــد مردانــی کــه بیش از 20 ســال کار شــیفت شــب داشــته 
انــد 2۷ درصــد در معــرض ریســک بــاالی ابتــا بــه ســرطان بودنــد، و مردانــی کــه در طــول روز 
ــه چــرت نیمــروزی  ــا 30 دقیق ــه در طــول روز ت ــر کســانی ک چــرت نیمــروزی نداشــتند دو براب

داشــتند در معــرض ابتــا بــه ســرطان قــرار داشــتند.
آنهــا همچنیــن دریافتنــد مردانــی کــه بیــش از 10 ســاعت در شــب مــی خوابیدنــد نیــز در معرض 

ریســک بــاالی ابتا بــه ســرطان قــرار داشــتند.
با این حال محققان در این مطالعه چنین رابطه ای را در مورد زنان مشاهده نکردند.

محققــان همچنیــن دریافتنــد شــرکت کننــدگان مــرد بــا حداقــل دو مــورد از ایــن عــادات خــواب 
)کار شــیفت شــب بلندمــدت، عــدم چــرت نیمــروزی، یــا خــواب بیــش از 10 ســاعت در شــب( 43 
درصــد در معــرض ریســک بــاالی ابتــا بــه ســرطان قــرار داشــتند و افزایــش احتمــال مــرگ 

ناشــی از ســرطان در آنهــا دو برابــر بــود.

یک روانپزشک عنوان کرد؛

استرس و عوامل محیطی مهمترین 
فاکتور ناباروری در مردان

 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، گفــت: پژوهش هــا نشــان 
ــر مســتقیم  ــاروری مــردان تاثی می دهــد اســترس، شــرایط محیــط و شــیوه زندگــی در ناب

دارد. 
ــاروری مــردان، اظهارداشــت:  دکتــر مصطفــی حمدیــه در خصــوص تأثیــر اســترس در ناب
تولیــد اســپرم، تولیــد تخمــک، ســیکل قاعدگــی در خانم هــا، بســیار تحــت تأثیــر اســترس 
ــادت  ــع دچارع ــتر مواق ــتند بیش ــترس هس ــه دارای اس ــی ک ــرد و خانم های ــرار می گی ق

ــوند. ــم می ش ــا منظ ــای ن ماهانه ه
ایــن روانپزشــک افــزود: ثابــت شــده در مــردان هــم بــه ایــن صــورت اســت و همانطــور 
ــاروری  ــردان هــم در ناب ــال می شــود در م ــان موجــب اخت ــل اســترس زا در زن ــه عوام ک
تأثیــر گذاربــوده و تولیــد اســپرم و تعــداد اســپرم وقتــی تحــت تأثیــر اســترس قــرار می گیرد 
باعــث نابــاروری شــده و در ایــن کنگــره ســعی شــده بیشــتر بــه نابــاروری مــردان از نــگاه 

اســترس پرداخــت.
وی گفــت: در اولیــن کنگــره نابــاروری مــردان، پانلــی در خصــوص بیماری هــای 
سیســتمیک از قبیــل دیابــت، قلــب و عــروق، بیماری هــای روانــی و افســردگی و اضطــراب 

ــتند. ــذار هس ــاروری تاثیرگ ــدکه در ناب ــد ش ــه خواه ارائ
حمدیــه ادامــه داد: همچنیــن ثابت شــده اســترس و اضطــراب و عوامــل محیطــی در مردان 
ــی از  ــردد و برخ ــپرم می گ ــش اس ــث کاه ــت و باع ــذار اس ــر گ ــویی تأثی ــط زناش ــر رواب ب

ــارور هســتند. ــد ناب مردانــی کــه در معــرض اســترس روانــی قــرار می گیرن
ــبک  ــرد: س ــح ک ــتی تصری ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هئی عض
زندگــی، تغذیــه مناســب، آب و هــوا، انــواع اســترس های روانــی کــه روزانــه بــا آنهــا مواجــه 
هســتیم و در معــرض انــواع و اقســام آنهــا قــرار داریــم، بایــد در مواجهــه بــا آنهــا مدیریــت 

خوبــی داشــته باشــیم تــا درصــد نابــاروری در مــردان را کاهــش دهیــم.
ــه  ــراد ب ــن اف ــی کــه بیمــاری آنهــا حــاد اســت ای ــزود: بعضــی از بیمــاران روان ــه اف حمدی
خاطــر عوامــل ژنتیــک خیلــی راحــت بیمــاری خــود را از طریــق ژن به نســل بعــدی منتقل 
ــه فرزندانشــان  ــز ممکــن اســت بیمــاری خــود را ب ــه 50 درصــد نی ــک ب ــد و نزدی می کنن
منتقــل کننــد و از لحــاظ بهداشــت روانــی اگــر مــزدوج شــدند حداالمــکان نبایــد بچــه دار 
شــوند و بایــد حتمــا قبــل از ازدواج مشــاوره داشــته باشــند تــا در صــورت بچــه دار شــدن 

کودکــی بــا کمتریــن عارضــه متولــد شــود.
وی گفــت: متاســفانه جامعــه اصــا توصیه هــای بهداشــتی و روانــی را جــدی نمی گیــرد و 
فرهنــگ ســازی نشــده و خانواده هــا بــه خیــال اینکــه اگــر ازدواج صــورت گیــرد بــا بچــه 
ــه ژن  ــی ک ــد در صورت ــن کار می کنن ــه ای ــدام ب ــد اق ــد ش ــل خواه ــکل ح ــدن مش دار ش
ــه  ــن ب ــه ای ــد می شــود ک ــی متول ــا اختــاالت روان ــل کــرده و کودکــی ب ــوب را منتق معی

ضــرر خانــواده و جامعــه اســت.

طبــق گــزارش محققــان، ویــروس زیــکا بــه قــدرت 
بــاروری مــوش هــای نــر آســیب مــی رســاند و برای 
تعییــن تاثیــر مشــابه آن بــر مــردان نیــاز بــه مطالعات 

انســانی اســت. 
ــه  ــد ســه هفت ــان دانشــگاه واشــنگتن دریافتن محقق
ــکا،  ــه زی ــر ب ــای ن ــوش ه ــدن م ــوده ش ــد از آل بع
ــان  ــای ش ــپرم ه ــداد اس ــترون و تع ــزان تستوس می
ــوش  ــارداری م ــال ب ــرو احتم ــت و از این کاهــش یاف

ــد. ــر ش ــز کمت ــاده نی ــای م ه
ــق،  ــم تحقی ــد، سرپرســت تی ــکل دایمون ــر مای دکت
ــاره مــی گویــد: »درحالیکــه مطالعــه مــا  در ایــن ب
بــر روی مــوش هــا بــود، امــا بیانگــر ایــن مطلــب 
اســت کــه مــردان نیــز ممکــن اســت بعــد از آلــوده 
شــدن بــه عفونــت زیــکا، بــا کاهــش ســطح 
تستوســترون و تعــداد کمتــر اســپرم مواجــه شــوند 
و بــر قــدرت بــاروری شــان تاثیــر گذاشــته شــود.«

ــکا  ــروس زی ــورد وی ــی در م ــات قبل ــر مطالع اکث
متمرکــز بــر نحــوه تاثیــر ایــن ویــروس بــر زنان 
بــاردار و ارتبــاط آن بــا نقایــص شــدید بــه هنگام 

تولــد بــوده اســت.
بــه گفتــه دایمونــد، »مــا ایــن مطالعــه را انجــام 
ــی از  ــت ناش ــای عفون ــه پیامده ــا ب ــم ت دادی

ــم.« ــی ببری ــردان پ ــر م ــکا ب ــروس زی وی
ــروز  ــه ام ــا ب ــق، ت ــم تحقی ــن تی ــه ای ــه گفت ب
گزارشــی مبنــی بر نابــاروری مــردان بعــد از آلوده 
شــدن بــه ویــروس زیــکا گــزارش نشــده اســت 
امــا تشــخیص مشــکات بــاروری ممکن اســت 

ــد. ســال هــا بطــول انجام

محققان اعالم کردند؛

تاثیر ویروس »زیکا« بر قدرت باروری مردان
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مسئول انجمن گلوکوم ایران هشدار داد؛

خطر نابینایی در اثر مصرف 
خودسرانه قطره های چشمی

مســئول انجمــن گلوکــوم ایــران، نســبت بــه خطــر نابینایــی در اثــر مصــرف طوالنــی مــدت و 
خودســرانه قطــره هــای چشــمی حــاوی اســتروئید )کورتــون( هشــدار داد. 

ــه نوعــی بیمــاری  ــا همــان آب ســیاه ب دکتــر حیــدر امینــی ، اظهارداشــت: بیمــاری گلوکــوم ی
ــه نابینایــی مــی گــردد. اطــاق  مــی شــود کــه عصــب بینایــی را تخریــب کــرده و منجــر ب

مســئول کارگــروه گلوکــوم در کنگــره ســالیانه چشــم پزشــکی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه آب 
ســیاه اغلــب و نــه همیشــه بــا بــاال بــودن فشــار داخــل چشــم همــراه اســت، افــزود: علــت ابتــا 
بــه آب ســیاه مــی تواند ناشــی از وارثــت باشــد و برخــی از عوامل زمینــه ای ماننــد ضربــات  وارده 

بــه چشــم مــی توانــد باعــث ایــن بیمــاری شــود .
امینـی بـا تاکید بـر اینکه بیماری آب سـیاه اغلب هیـچ عامتی نـدارد، تصریح کرد: ایـن عارضه تا 
مراحـل آخر کـه فرد مجبور می شـود بـرای درمان به چشـم پزشـک مراجعه کنـد، اغلب عامتی 
نـدارد. چـون دیـد فـرد از اطراف میـدان دیـد مختل مـی شـود و دیـد دور او خوب اسـت و همین 

مسـئله باعث می شـود کـه بیمـار از بیماری خود آگاهی نداشـته باشـد.
وی بــا اعــام اینکــه بیمــاری آب ســیاه بیشــتر افــراد بــاالی ۶0 ســال را درگیــر مــی کنــد، افزود: 
افــراد بــا نمــره عینــک بــاال اعــم از دوربینــی و نزدیــک بینــی ، در خطــر ابتــا بــه بیمــاری اب 

ســیاه قــرار دارنــد و بایــد توســط چشــم پزشــک از ایــن لحــاظ بررســی شــوند .
ــه موضــوع  ــا اشــاره ب ــران ب مســئول کارگــروه گلوکــوم در کنگــره ســالیانه چشــم پزشــکی ای
تــوارث در ایــن بیمــاری افــزود : افــرادی کــه بــا بیمــاران دچــار گلوکــوم قرابــت خونی دارنــد الزم 

اســت بــرای بررســی از نظــر بیمــاری آب ســیاه، بــه چشــم پزشــک مراجعــه کننــد.
امینــی در ادامــه بــه مصــرف مــداوم اســتروئیدها )کورتــون هــا( اشــاره کــرد و افــزود: مصــرف 
طوالنــی کورتــون از هــر راه خوراکــی ، تزریقــی ، پوســتی و استنشــاقی و بــه خصــوص قطــره 
هــای چشــمی کــه معمــوال بــرای آلــرژی و حساســیت چشــمی تجویــز می گــردد ممکن اســت 
باعــث بــروز بیمــاری آب ســیاه شــود و ایــن داروهــا مــی بایســت بــا احتیــاط و بــا تجویز پزشــک 

مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
 وی ادامــه داد: مصــرف زیــاد قطــره هــای چشــمی محتــوی کورتــون بــدون تجویــز پزشــک، 

مــی توانــد منجــر بــه بــروز آب ســیاه و نابینایــی غیــر قابــل برگشــت شــود.
امینــی بــا اشــاره بــه آمــار آب ســیاه در جهــان کــه نشــان مــی دهــد تــا ســال 2014بیــش از ۶0 
میلیــون نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا بــوده انــد، گفــت: آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه ۸.5 میلیون 

نفــر در ســطح جهــان بــه علــت بیمــاری گلوکــوم  نابینا هســتند.
ــه عنــوان اولیــن علــت شــایع نابینایــی غیــر قابــل برگشــت و دومیــن علــن  وی از آب ســیاه ب
نابینایــی در دنیــا نــام بــرد و افــزود: در ایــران نیــز حــدود ۸50 هــزار نفــر مبتــا بــه ایــن بیمــاری 

هســتند کــه۶50 هــزار نفــر آنهــا از بیمــاری خودشــان آگاهــی ندارنــد .
بــه گفتــه مســئول انجمــن گلوکــوم ایــران،در مطالعــات انجــام شــده در ایــران  حــدود ۸0 درصــد  
بیمــاران مبتــا بــه آب ســیاه از بیمــاری خــود آگاهــی نداشــته و تنهــا در معاینــه چشــم پزشــکی 

تشــخیص داده شــده انــد
وی گفــت : هیــچ محــدوده ســنی از ایــن بیمــاری مصون نیســت ولی شــیوع بیمــاری بــا افزایش 
ســن بیشــتر مــی شــود و از ایــن رو معاینــات دوره ای چشــم پزشــکی بخصــوص در ســنین بــاال 

اهمیــت خاصــی پیــدا مــی کنــد .
امینــی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه بیمــاری آب ســیاه درمــان قطعــی نــدارد افــزود: تاش چشــم 
پزشــکان بــر جلوگیــری از پیشــرفت بیمــاری اســت و 10 درصــد مــوارد بــه رغــم درمان مناســب 

بیمــاری مناســب بــه پیشــرفت خــود ادامــه مــی دهد.

یونیسف هشدار داد؛

آلودگی هوا ساالنه جان ۶۰۰ هزار 
کودک را می گیرد

ســازمان یونیســف بــا اعــام مــرگ ۶00 هــزار کــودک در ســال بــه خاطــر آلودگــی هــوا بــر 
ضــرورت اقــدام در راســتای کاهــش آلودگــی هــوا تاکیــد کــرد. 

ــا تشــدید  ــا ایجــاد ی ــوا ب ــی ه ــرد آلودگ ــام ک ــا انتشــار گزارشــی اع ــازمان یونیســف ب س
بیمــاری در برخــی کــودکان، ســاالنه موجــب مــرگ ۶00 هــزار کــودک زیــر 5 ســال و بــروز 

بیمــاری میلیــون هــا کــودک مــی شــود.
ــی  ــن از عــوارض جانب ــا وزن پایی ــد ب ــگام و تول ــد زودهن ــن ســازمان، تول ــزارش ای ــق گ طب
آلودگــی هــوا در زمــان تولــد اســت و آالینــده هــا بــه مغــز کــودکان در حــال رشــد آســیب 

مــی رســاند.
آنتونــی لیــک، مدیــر اجرایــی ایــن ســازمان، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مطالعــات نشــان می 
دهــد ایــن ذرات ریــز مــی تواننــد بــا عبــور از حصــار خون-مغــز کــه در کــودکان محدودیــت 
ــد  ــه رش ــی ب ــیب دائم ــز و آس ــت مغ ــه باف ــیب ب ــاب، آس ــروز الته ــب ب ــری دارد، موج کمت

شــناختی مغــز شــوند.«
بــه گفتــه لیــک، کــودکان ســاکن در شــهر، روز و شــب هــوای آلــوده استنشــاق مــی کننــد از 

اینــرو سامتشــان، زندگــی شــان و آینــده شــان در معــرض خطــر اســت.
وی در ادامــه مــی افزایــد: »کــودکان دو برابــر ســریع تــر از افــراد بزرگســال نفــس می کشــند 
و از اینــرو هــوای بیشــتری نســبت بــه وزن شــان استنشــاق مــی کننــد. بــه همیــن دلیــل 

سیســتم تنفســی شــان آســیب پذیرتــر و سیســتم ایمنــی شــان ضعیــف تــر اســت.«
ایــن گــزارش در راســتای شــروع کنفرانــس ســازمان ملــل در مــورد تغییــر آب و هوا کــه قرار 

اســت ۷ نوامبــر در مراکــش برگزار شــود منتشــر شــد. 

  D تاثیر ویتامین
بر بازماندگان سرطان سینه

 
ــدن بیشــتر  ــده مان ــر شــانس زن ــن D ب ــزان ویتامی ــد نشــان مــی دهــد می ــه جدی مطالع

ــر دارد.  ــینه تاثی ــه ســرطان س ــا ب ــاران مبت بیم
محققــان موسســه ســرطان رزول پــارک نیویــورک داده هــای حــدود 1۷00 بیمــار مبتــا 
بــه ســرطان ســینه را در کالیفرنیــا بررســی کردنــد و دریافتنــد میــزان باالتــر ویتامیــن D به 
هنــگام تشــخیص بیمــاری بــا شــانس بیشــتر زنــده مانــدن فــرد مرتبــط اســت. ایــن رابطه 

در زنــان قبــل از ســن یائســگی قــوی تر اســت.
محققــان دریافتنــد میــزان ویتامیــن D در بیماران مبتــا به تومورهــای در مرحله پیشــرفته 
کمتــر اســت و در زنــان قبــل از ســن یائســگی مبتــا بــه ســرطان ســه گانــه منفــی در 
کمتریــن میــزان اســت. ســرطان ســه گانــه منفــی شــایع ترین نــوع ســرطان ســینه در بین 

زنانــی اســت که بــا تغییــر در ژن موســوم بــه BRCA1 همراه اســت.
بــه گفتــه محققــان ایــن یافتــه هــا، شــواهد تجربــی قانــع کننــده ای در مــورد رابطــه بیــن 
میــزان پاییــن ویتامیــن D و ریســک پیشــرفت ســرطان ســینه و مرگ را نشــان مــی دهد.

بهــداشـــت
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مســئول ســمینار انحرافــات چشــمی بزرگســاالن در بیســت و 
ــه آســیب هــای  ششــمین کنگــره چشــم پزشــکی، نســبت ب
روحــی و روانــی انحرافات چشــمی افــراد بزرگســال هشــدار داد 
ــر  ــات چشــمی دی ــرای اصــاح انحراف ــچ وقــت ب و گفــت: هی

نیســت. 
دکتــر ژالــه رجــوی اظهارداشــت: متاســفانه افــراد بزرگســال که 
دچــار انحرافــات چشــمی هســتند، تنهــا بــه دلیــل حــرف های 
عامیانــه و غیــر علمــی، از مراجعــه به چشــم پزشــک خــودداری 

مــی کننــد.
ایــن متخصــص استرابیســم، بــا اشــاره بــه آســیب هــای روحی 
و روانــی انحرافــات چشــمی در بزرگســاالن، گفــت: ایــن دســته 
ــا دیگــران صحبــت  ــد چشــم در چشــم ب از افــراد جــرات ندارن
ــج  ــه زیــر هســتند و از ایــن مســئله رن کننــد و همیشــه ســر ب

مــی برنــد.
ــه  ــی و عامیان ــر علم ــای غی ــارات و حــرف ه ــه اظه ــوی ب رج

نســبت بــه درمــان انحرافــات چشــمی در بزرگســاالن واکنــش 
نشــان داد و افــزود: عنــوان مــی کننــد کــه درمــان انحرافــات 
ــدارد. در  ــده ای ن ــردد و فای ــی گ ــر م ــالی ب ــمی در بزرگس چش
ــات  ــاح انحراف ــت و اص ــت نیس ــا، درس ــن ادع ــه ای ــی ک حال

ــر اســت. ــز امــکان پذی چشــمی در بزرگســالی نی
وی بــا اشــاره بــه ادعــای برخــی افــراد مبنــی بــر اینکــه امــکان 
ــود دارد،  ــد از اصــاح انحــراف چشــم وج ــی« بع ــروز »دوبین ب
گفــت: تنهــا یــک درصــد بزرگســاالن دچــار انحرافات چشــمی 
بعــد از عمــل بــه ایــن عارضــه گرفتــار مــی شــوند و ۹۹ درصــد 
آنهــا خــوب مــی شــوند. بنابرایــن، نبایــد بــه خاطــر یــک درصد 

بــروز دوبینــی، از انجــام درمــان خــودداری کــرد.
ــات  ــی انحراف ــی و روان ــای روح ــیب ه ــه داد: آس ــوی ادام رج
چشــمی باعــث مــی شــود کــه برخــی دانــش آمــوزان دوســت 
ندارنــد پــدر یــا مادرشــان کــه دچــار ایــن عارضــه هســتند، بــه 
مدرســه بیاینــد و ایــن موضــوع از نظــر روحــی، والدیــن را آزار 

مــی دهــد.
ــای  ــیب ه ــن آس ــا چنی ــم ب ــئله ازدواج ه ــت: در مس وی گف
روحــی مواجــه هســتیم و باعــث مــی شــود فــرد تنهــا بمانــد.

ــت و  ــاالن در بی ــمی بزرگس ــات چش ــمینار انحراف ــئول س مس
ششــمین کنگــره چشــم پزشــکی، بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه 
ممکــن اســت تنبلــی چشــم در بزرگســالی خوب نشــود، افــزود: 
البتــه بررســی هــا نشــان داده اســت کــه تــا 20 درصــد ممکــن 

اســت تنبلــی چشــم در بزرگســاالن نیــز خــوب شــود.
ــب کــه ســن تکامــل چشــم  ــن مطل ــه ای ــا اشــاره ب رجــوی ب
ــات  ــت از انحراف ــی صحب ــت: وقت ــت، گف ــالگی اس ــا 10 س ت
چشــمی در بزرگســاالن مــی شــود، شــامل افــراد 11 ســاله بــه 

ــد اســت. بع

یک متخصص چشم پزشکی عنوان کرد؛

آسیب های روانی انحرافات چشمی در بزرگساالن

رئیــس انجمــن متخصصــان دندانپزشــکی ترمیمــی و زیبایــی 
ایــران، توجــه بــه 15 دقیقــه طایــی بــرای شســتن دهــان بعد 
از خــوردن مــواد غذایــی و خوراکــی هــا را، بــرای پیشــگیری از 

پوســیدگی دنــدان هــا، مهــم دانســت. 
دکتــر محمــد حســین رضوانــی ، بــه وضعیــت مســواک زدن در 
نزدآحــاد مختلــف جامعــه اشــاره کــرد و گفــت: متاســفانه بــرای 
مســواک زدن، بــه مــردم خــوب آمــوزش داده نشــده و همیــن 
مســئله، مهمتریــن علــت پوســیدگی دنــدان هــا در ایران اســت.
ــی  ــه راحت ــا ب ــدان ه ــیدگی دن ــه پوس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
قابــل پیشــگیری اســت، افــزود: بــا رعایــت ســاده تریــن روش 
هــا، مــی تــوان جامعــه ای داشــت کــه مــردم آن دنــدان هــای 

پوســیده نداشــته باشــند.
ــواک زدن و  ــا مس ــد ب ــردم بدانن ــر م ــه داد: اگ ــی ادام رضوان
ــا  ــدان ه ــوان از پوســیدگی دن ــی ت ــی م ــه راحت ــدان، ب ــخ دن ن
ــت. ــد رف ــراغ مســواک زدن خواهن ــا س ــرد، قطع ــری ک جلوگی
ایــن متخصــص دندانپزشــکی ترمیمــی اظهارداشــت: مجموعه 
ــاری از  ــزه و ع ــط پاکی ــت محی ــر رعای دســتورات بهداشــتی، ب

میکــروب در دهــان تاکیــد دارد.
ــا عنــوان ایــن مطلــب کــه مــواد شــیرین را بایــد کمتــر  وی ب
ــل  ــا و حداق ــی ه ــد از خوردن ــواک زدن بع ــت: مس ــورد، گف خ

شســتن دهــان حتــی بــا آب خالــی، مــی توانــد از مانــدن مــواد 
ــد. ــری کن ــدان هــا جلوگی ــده روی دن ــب کنن تخری

رضوانــی بــه 15 دقیقــه طایــی بــرای مســواک زدن و شســتن 
دهــان اشــاره کــرد و افــزود: مــردم بایــد بــرای مســواک زدن و 
نــخ دنــدان کشــیدن، وقــت بگذارنــد. زیــرا، بررســی هــا نشــان 
ــرای  ــه ب ــا 15 دقیق ــی، تنه ــر خوردن ــد از ه ــه بع داده اســت ک
ــدان هــا کــه در مــواد  ــده دن ــردن مــواد تخریــب کنن از بیــن ب
ــه  ــد از 15 دقیق ــرا، بع ــم. زی ــت داری ــود دارد، فرص ــدی وج قن
ــه  ــدان نفــوذ کــرده و ب ــه هــای دن ــر الی ــی، ایــن مــواد ب حیات

ــدان مــی شــوند. تدریــج عامــل پوســیدگی دن

رئیـس انجمـن متخصصـان دندانپزشـکی ترمیمـی و زیبایـی 
ایـران، گفت: توصیه ما این اسـت کـه در ایـن 15 دقیقه طایی 

یـا مسـواک بزننـد و یا حداقـل دهـان را شستشـو دهند.
ــز کــردن  ــرای تمی ــدان ب ــخ دن ــر اســتفاده از ن وی همچنیــن ب
ــزود:  ــرد و اف ــد ک ــروب تاکی ــاک میک ــا از پ ــدان ه ســطح دن
بــرای ترویــج فرهنــگ مســواک زدن، بایــد بــه مــدارس رفت و 

دانــش آمــوزان را ترغیــب کــرد مســواک بزننــد.
رضوانــی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه اکثریــت اقشــار محــروم 
جامعــه مســواک نمــی زننــد، گفــت: علــت ایــن مســئله نمــی 
ــائل  ــر مس ــه خاط ــه ب ــد. بلک ــادی باش ــائل اقتص ــد مس توان
فرهنگــی اســت، چــون تهیــه مســواک و خمیــر دنــدان 
هزینــه چندانــی بــرای خانــواده هــا نــدارد. در حالــی کــه آمــار 
ــی بضاعــت  ــدان هــا در بیــن قشــر محــروم و ب پوســیدگی دن

ــت. ــه باالس جامع
وی ادامــه داد: البتــه در بیــن قشــر مرفــه نیــز شــاهد پوســیدگی 
ــاد  ــر مصــرف زی ــه خاط ــت آن ب ــه عل ــتیم ک ــا هس ــدان ه دن

مــواد قنــدی اســت.
ــد  ــرای فلورای ــت ب ــدام وزارت بهداش ــی، اق ــه رضوان ــه گفت ب
تراپــی در مــدارس، بهتریــن کار بــرای پیشــگیری از پوســیدگی 

ــت. ــدان اس دن

رئیس انجمن متخصصان دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران،

علت پوسیدگی دندان های دارا و ندارها/۱۵ دقیقه طالیی شستن دهان

بــه گفتــه محققــان، آلودگــی هــوا در شــهرها موجــب افزایــش 
فشــارخون و همچنیــن بــروز اضافــه وزن مــی شــود. 

آلودگــی هــوا و آلودگــی صوتــی ناشــی از ترافیــک مشــکات 
متعــددی از جملــه مشــکل تنفــس، ســردرد و احســاس عمومی 
نومیــدی را بــه همــراه دارنــد، و درحــال حاضــر مــی توان فشــار 
ــه فهرســت مشــکات شهرنشــین هــای  ــز ب ــاال را نی خــون ب

قدیمــی اضافــه کــرد.

ــر  ــهری ب ــی ش ــرایط زندگ ــد ش ــی ده ــان م ــات نش مطالع
فشــارخون و اضافــه وزن تاثیــر دارد.

ــروژ، ســوئد،  محققــان وضعیــت بیــش از 41 هــزار نفــر را در ن
ــت  ــال تح ــا ۹ س ــدت 5 ت ــه م ــپانیا ب ــان و اس ــارک، آلم دانم
ــد و دریافتنــد بیــن آلودگــی هــوا  مطالعــه و بررســی قــرار دادن

ــود دارد. ــاط وج ــاال ارتب ــارخون ب و فش
هیــچ یــک از شــرکت کننــدگان در ابتــدای مطالعــه مبتــا بــه 

فشــارخون بــاال نبودنــد، اما تــا پایــان مطالعــه حــدود 15 درصد 
اعــام کردنــد کــه مبتــا بــه فشــارخون بــاال شــده انــد یــا بــه 

خاطــر ایــن بیمــاری دارو مصــرف مــی کننــد.
ــر  ــرم در مت ــر 5 میکروگ ــه ازای ه ــان، ب ــه محقق ــه گفت ب
مکعــب ذرات ریــز بــا قطــر کمتــر از 2.5 میکرومتــر، ریســک 
ــی  ــش م ــم افزای ــک پنج ــا ی ــاال ت ــارخون ب ــه فش ــا ب ابت
ــن  ــش ای ــب افزای ــوا موج ــتر در ه ــود دوده بیش ــد. وج یاب

ــود. ــی ش ــک م ریس
محققــان اذعــان مــی دارنــد ایــن نتایــج بســیار حائــز اهمیــت 
هســتند چراکــه فشــارخون بــاال مهــم تریــن فاکتــور پرخطــر 

ــگام اســت. بیمــاری و مــرگ زودهن

هشدار مجدد محققان؛

شهرنشینی عامل بروز فشارخون و اضافه وزن

بهــداشـــت
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رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلــس، اجــرای طــرح پزشــک خانــواده و 
نظــام ارجــاع را راهــکاری موثــر در کاهــش 
هزینــه هــای حــوزه ســامت خوانــد و 
گفــت: مصــرف خــارج از عــرف آنتــی 

ــت.  ــار اس ــه ب ــک فاجع بیوتی
لــی نوبخــت حقیقــی بــا انتقــاد از افزایــش 
ــای  ــال ه ــرانه دارو در س ــرف خودس مص
ــد  ــی ده ــان م ــا نش ــت: آماره ــر، گف اخی
ــاال  ــرانه دارو ب ــرف س ــران مص ــه در ای ک
بــوده کــه علــت آن هــم ایــن اســت کــه 
ــد  ــه بخواهن ــداری ک ــر مق ــکان ه پزش
ــرای بیمــار دارو بنویســند و  ــد ب مــی توانن
ــد  ــراد مــی توانن ــر از آن اینکــه اف مهــم ت
بــه راحتــی بــا مراجعــه بــه داروخانــه هــا 

ــد. ــه کنن ــی را تهی ــر داروی ه
ــود  ــا نب ــفانه ب ــه متاس ــان اینک ــا بی وی ب
کنتــرل و نظــارت کافــی یــک فــرد در 
ــد  ــا دفترچــه ای خــود مــی توان یــک روز ب
ــزود:  ــد، اف ــه کن ــک مراجع ــد پزش ــه چن ب
ــه طــور عــام مصــرف  ــر اینکــه ب عــاوه ب
دارو در کشــور مــا بــاال اســت، متاســفانه در 
ایــن زمینــه مصــرف خــارج از عــرف آنتــی 

ــت. ــار اس ــه ب ــک فاجع بیوتی
ــش  ــه کاه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت ب نوبخ
مصــرف دارو در کشــور نیازمند هم اندیشــی 
و تفاهــم میــان پزشــکان، داروســازان، نظام 
پزشــکی و وزارت بهداشــت اســت، تصریــح 
ــی  ــت داروی ــاب فهرس ــت از کت ــرد: تبعی ک
کشــور و بازنگــری در آن حداقــل هــر ۶ ماه 
ــرف دارو در  ــش مص ــرای کاه ــار ب ــک ب ی

ــت. ــروری اس ــور ض کش
رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلــس بــا بیــان اینکــه کاهــش مصــرف 

خودســرانه دارو نیازمنــد عــزم ملــی اســت، 
گفــت: در قانــون نویســی بــه ویــژه الیحــه 
برنامــه ششــم توســعه بــه ضــرورت کاهش 

ــه شــده اســت. مصــرف دارو توج
ــه  ــه برنام ــی الیح ــه داد: در بررس وی ادام
ــم  ــن کردی ششــم توســعه مســیری را تعیی
ــک  ــتفاده از پزش ــاع و اس ــام ارج ــه نظ ک
خانــواده بــا لحــاظ  ســطح بنــدی خدمــات 
و اســتفاده از فهرســت دارویــی و همچنیــن 
الزامــی شــدن راهنمایــی هــای پزشــکی و 

ــود. ــی ش ــی اجرای داروی
ــر نظــام  ــرد: اگ ــد ک ــی تاکی نوبخــت حقیق
ارجــاع در خصــوص خدمــات پزشــکی 
رعایــت شــود بــه طــور قطــع صرفــه جویی 
کانــی در دارو و مباحــث درمانــی صــورت 

ــت. ــد گرف خواه
ــه  ــد ب ــت بای ــه بهداش ــان اینک ــا بی وی ب
عنــوان اولویــت اصلــی نهادینــه شــود، 
افــزود: درمــان ماننــد یــک ســیل اعتبــارات 
کشــور را مــی بلعــد در نتیجــه بایــد مســائل 

ــم. ــت کنی ــتی را تقوی بهداش
ــال  ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت ب نوبخ
حاضــر بیمــاری هــای غیرواگیــر در کشــور 
ــراد  ــای اف ــه و بیشــترین ابت ــش یافت افزای
ــت:  ــت، گف ــت اس ــون و دیاب ــار خ ــه فش ب
مطالعــات نشــان مــی دهــد ۶ تــا 10 درصد 
ــا 20  ــت و بیــن 10 ت ــه دیاب ــران ب مــردم ای
ــون  ــار خ ــه فش ــان ب ــت بالغ ــد جمعی درص

ــا هســتند. مبت
رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان 
ــرمایه  ــورای اســامی،افزود: س ــس ش مجل
گــذاری در نظــام ارجــاع و در بحث پزشــک 
خانــواده هزینــه هــای درمانــی مــا را 

ــد. ــی ده ــش م کاه

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

مصرف آنتی بیوتیک در کشور
 فاجعه بار است

شیردهی شبانه به کودکان
 باعث پوسیدگی 

دندان های شیری می شود
دبیــر علمــی بخــش کــودکان یازدهمیــن کنگــره انجمــن دندانپزشــکان عمومــی ایــران، 
مهــم تریــن علــت پوســیدگی دنــدان های شــیری در ســنین پاییــن را ، شــیردهی شــبانه و 

بــا شــیر خوابیــدن کــودکان دانســت. 
ــا دو  ــی زاده گفــت: ایــن پوســیدگی هــا بیشــتر در ســنین یــک ت دکتــر کتایــون اصفهان
ســالگی مــورد توجــه والدیــن قــرار میگیرنــد کــه معمــواًل درد شــروع میشــود، درحالیکــه 

ــدان هــای شــیری شــروع شــده اســت. ــدو رویــش دن شــروع پوســیدگی از ب
ــدان پوســیده شــیری در یــک کــودک 2  ــوان ۶ دن ــه طــور متوســط مــی ت ــزود: ب وی اف
ســاله مشــاهده کــرد، امــا گاهــی نیــز مشــاهده می شــود کــه تمامــی دنــدان های شــیری 
ــدان  ــه دن ــم ک ــی بینی ــی را م ــدرت کودک ــه ن ــیدگی اســت و ب ــودک دارای پوس ــک ک ی

پوســیده شــیری نداشــته باشــد.
ــا  ــه عصــب کشــی ی ــت منجــر ب ــا در نهای ــن پوســیدگی ه ــه داد: ای ــی زاده ادام اصفهان
ــرای   ــی ب ــی کاف ــک توانای ــودکان کوچ ــه ک ــی ک ــودو از آنجای ــی ش ــدان م ــیدن دن کش
ــای  ــام درمانه ــت انج ــات جه ــب  اوق ــد، اغل ــود را ندارن ــک خ ــا دندانپزش ــکاری ب هم
دندانپزشــکی بیهوشــی عمومــی الزم میباشــد. وی همچنیــن گفت:بــروز پوســیدگی دندان 
ــادران  ــه م ــی دهــد ک ــل رخ م ــن دلی ــه ای ــد بیشــتر ب هــای شــیری در دو ســال اول تول
ــا شــیر  ــا شیرخشــک کــودک خــود را تغذیــه مــی کننــد، او را ب شــیرده و مادرانــی کــه ب
ــه اومــی  ــن وعــده شــیر ب ــن خــواب، چندی ــد و در طــول ســاعات شــب حی مــی خوابانن
دهنــد. ایــن مســاله باعــث مــی شــود کــه قندشــیر کــه همــان الکتــوز میباشــد، بــه مدت 

ــب آنهــا شــود. ــد و ســبب تخری ــدان هــا باقــی بمان ــی در مجــاورت دن طوالن
اصفهانــی زاده ادامــه داد: ایــن درحالــی اســت کــه اگــر مــادران بعــد از دادن شــیر، قــدری  
بــه کــودک خــود  آب بدهنــد و یــا بــا یــک گــوش پاکــن یــا تنظیــف مرطــوب دنــدان هــا 

را تمیزنماینــد، بــروز ایــن قبیــل پوســیدگی هــا بــه حداقــل مــی رســد.
وی گفــت: در ســنین باالتــر کــه کــودک از شــیر گرفتــه مــی شــود و غــذا مــی خــورد نیــز 
اشــتباه دیگــری کــه مــادران مــی کننــد ایــن اســت کــه بــه کــودکان خــود در وعــده های 
متعــددی موادقنــدی مــی دهنــد. ایــن درحالــی اســت کــه اگــر تعــداد دفعــات خوراکــی 
هــای حــاوی قنــد را بــه یــک تــا دو وعــده در روز کاهــش دهنــد و بعــد از آن بــه کــودک 
ــه جلوگیــری از پوســیدگی دندانــی  ــدان هایشــان شســته شــود ب ــا دن خــود آب بدهنــد ت

کمــک مــی کنــد.
اصفهانــی زاده در ایــن خصــوص توضیــح داد: وقتــی کــه کــودک خوراکــی مــی خــورد، 
محیــط دهــان او اســیدی مــی شــود و اگــر ایــن خــوردن خوراکــی مرتــب و بــه فواصــل 
ــه اســت و  ــه اســیدی مواج ــا حمل ــان او در طــول روز ب ــط ده ــرد، محی ــم صــورت گی ک
فرصتــی بــرای پاکســازی پیــدا نمــی کنــد، بنابرایــن دنــدان هایــی کــه در ایــن محیــط 

اســیدی هســتند بــه شــدت در معــرض تخریــب قــرار مــی گیرنــد.
وی ادامــه داد: برخــی مــادران تصــور مــی کننــد کــه خــوردن  تــوت خشــک و انجیــر و 
کشــمش بهتــر از شــکات اســت و کمتــر بــه ســامت دنــدان هــا آســیب مــی رســاند، اما 
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن مــواد بعلــت خاصیــت چســبندگی زیــاد میتوانندمــدت زیادی 
روی دنــدان هــا باقــی مــی ماننــد و  بــه دنــدان هــا آســیب برســانند. پــس انتخــاب مــاده 
قنــدی کــه ســریعتر از دهــان پــاک میشــود نیــز، راهــی مناســب در کاهــش پوســیدگی 

دندانهــای شــیری اســت.

بهــداشـــت
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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 

ــرای حفــظ ســامت قلــب در میــان وعــده هــا مــواد  کارشناســان تغذیــه توصیــه مــی کننــد ب
ــد.  خوراکــی ســالم مصــرف کنی

در این گزارش فهرستی از ۷ ماده خوراکی سالم برای قلب اشاره می شود.

پنیــر آســیایی: برخــاف ســایر انــواع محصــوالت لبنــی نظیــر انــواع پنیرهــای دیگر متــداول 
در جهــان، کــره و روغــن حیوانــی کــه بــرای ســامت قلــب مفیــد نیســتند، پنیــر آســیایی بســیار 
ــزان  ــوده و می ــن ب ــی از پروتئی ــه غن ــی دارد بلک ــی کم ــا چرب ــه تنه ــر ن ــن پنی ــوب اســت. ای خ
کلســترول LDL و تــری گلیســیریدهای آن پاییــن اســت. پنیــر آســیایی بــه نــوع پنیــر مصرفــی 

متــداول در ایــران، هنــد و افغانســتان گفتــه مــی شــود.

گوجــه فرنگــی: وجــود لیکوپــن در گوجــه فرنگــی نــه تنهــا مانــع از تشــکیل کلســترول مــی 
ــروز  ــرو ریســک ب ــد از این ــی کن ــم پیشــگیری م ــترول LDL ه ــایش کلس ــه از اکس ــود بلک ش
ــه حفــظ فشــارخون و  ــن ترکیــب شــیمیایی ب ــن ای ــد. همچنی ــی کاهــش مــی یاب بیمــاری قلب

ــد. ــه کمــک مــی کن ــه قلبــی و ســکته در صــورت مصــرف روزان کاهــش ریســک حمل

فلفــل تنــد: مطالعــه محققــان نشــان مــی دهــد برنامــه 4 هفتــه ای رژیــم غذایــی حــاوی 
فلفــل تنــد موجــب کاهــش ضربــان قلــب در حالــت اســراحت شــد و بــه کنتــرل فشــارخون 
ــردن  ــرش ک ــه ت ــد منجــر ب ــی توان ــدازه آن هــم م ــش از ان ــه مصــرف بی ــرد. البت کمــک ک

معــده و ســوءهاضمه شــود.

ــی  ــم غذای ــه رژی ــاز ب ــزودن پی ــه اف ــتند ک ــوع آگاه نیس ــن موض ــراد از ای ــیاری از اف ــاز: بس پی
مــی توانــد ریســک بیمــاری قلبــی را کاهــش دهــد و از بــروز آن پیشــگیری کنــد. پیــاز حــاوی 
کوارســیتین اســت، آنتی اکســیدانی کــه از اســیب رادیکال هــای آزاد پیشــگیری کــرده و از قلب در 
مقابــل تاثیــرات مضــر کلســترول حفاظــت مــی کنــد و همچنیــن بــه رقیــق مانــدن خــون کمک 

مــی کنــد.

ســیب: وجــود آنتــی اکســیدان هــای موجــود در ســیب از اکســایس رادیــکال آزاد جلوگیــری می 
کنــد و وجــود پکتیــن )فیبــر( مــی توانــد در مــدت ۶ هفتــه، 20 درصــد کلســترول را کاهــش دهد.

آووکادو: مطالعــه محققــان نشــان مــی دهــد خــوردن روزی یــک آووکادو موجــب ایجــاد تاثیرات 
ــی  ــر و چرب ــای مونواشــباع نشــده، فیب ــی ه ــو از چرب ــی شــود. آووکادو ممل ــب م حفاظــت از قل
اســت کــه مانــع از تجمــع پــاک هــا در دیــواره عــروق خونــی شــده و ریســک تصلــب شــریان و 

بیمــاری قلبــی را کاهــش مــی دهــد.

تخــم کــدو: تخــم کــدو مــی توانــد در بلندمــدت نــه تنهــا بــه کاهــش وزن کمــک کنــد 
بلکــه ســامت قلــب را نیــز بهبــود بخشــد. ایــن دانــه هــا مملــو از فیتوســترول بــود کــه مانــع 
ــه و از  ــروز ســکته کاهــش یافت ــی شــود و در نتیجــه ریســک ب ــذا م از جــذب کلســترول غ

حملــه قلبــی پیشــگیری مــی شــود.

آشنایی با مواد خوراکی که سالمت قلب را تضمین می کند

مصرف انجیر چه به صورت تازه و چه به صورت خشک حاوی فواید متعددی است. 
ــه گفتــه محققــان دانشــگاه اینســبروک اتریــش، میــوه کامــا رســیده انجیــر کــه در آســتانه  ب
خــراب شــدن باشــد حــاوی بیشــترین میــزان آنتــی اکســیدان اســت. در ادامــه بــه برخــی فوایــد 

انجیــر بــرای ســامت اشــاره مــی شــود.

حفظ رطوبت پوست
ــه نظــر برســد. اســیدهای  ــا پوســت جــوان و شــاداب ب ــد ت ــر کمــک مــی کن خــوردن انجی
ــه  ــم پیــری مقابل ــا عائ ــر از پوســت حفاظــت مــی کننــد؛ ب ــگا-3 موجــود در انجی چــرب اُم
ــات  ــی از ترکیب ــتی ناش ــکات پوس ــایر مش ــه و س ــه آکن ــوط ب ــزی مرب ــد؛ و قرم ــی کنن م

ــد. ــی دهن ــش م ــی را کاه ضدالتهاب

کمک به هضم غذا و کاهش وزن
انجیــر منبــع عالــی فیبــر رژیمــی بــوده که بــه هضــم غــذا و کنتــرل وزن کمک مــی کنــد. میزان 
فیبــر بــاالی ایــن میــوه، آب را جــذب مــی کنــد و دفــع مدفــوع را راحــت تــر مــی نمایــد. ایــن 
میــوه بهتریــن گزینــه بــرای درمــان یبوســت اســت. همچنیــن وجــود آنزیــم موســوم بــه فیســین 
در انجیــر قــادر بــه متابولیــز پروتئیــن بــه اســیدآمینه اســت کــه مــی توانــد منجــر به کاهــش وزن 

شــود.

مقابله با سرطان پوست
انجیر حاوی فیتوشـیمیایی موسـوم بـه »بنزآلدئید«، عنصـر فعال موجـود در عصـاره آب این میوه، 
اسـت که دارای قابلیت های مقابله با سـرطان اسـت. در مطالعه سـال 2012 مشـخص شـد انجیر 
منبـع خوب ترکیبـات بیواکتیو نظیـر فنولیـک، کومارین و اسـیدهای چرب اسـت که مـی تواند در 
درمـان سـرطان های پوسـت بجز مانـوم موثر باشـد. بعـاوه، انجیر حـاوی کومارین های اسـت 

کـه برای سـرطان های پوسـت و پروسـتات مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.

کاهش فشارخون
انجیــر منبــع غنــی پتاســیم اســت، عنصــری کــه بــه کنتــرل فشــارخون کمک مــی کند. پتاســیم 
مــی توانــد تاثیــرات منفــی ناشــی از نمــک بــر روی فشــارخون را کنتــرل کنــد. بســیاری از افــراد 
بــه قدرکافــی میــوه و ســبزیجات مصــرف نمــی کننــد امــا میــزان بــاالی ســدیم در قالــب نمــک 
اســتفاده مــی کننــد کــه مــی توانــد منجــر بــه کمبــود پتاســیم شــده و احتمــاال بــروز فشــارخون 

بــاال را بــه همــراه دارد.
ــون شــده و  ــزان ســدیم خ ــش می ــد مصــرف نمــک موجــب افزای ــی دهن ــان هشــدار م محقق
در نتیجــه توانایــی کلیــه هــا در دفــع آب کاهــش مــی یابــد. ایــن آب اضافــی در بــدن موجــب 

ــی شــود. ــش فشــارخون م افزای

فواید خوردن انجیر در کاهش وزن و فشارخون
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پژوهشگران می گویند؛

پیشگیری از ابتال به دیابت با خوردن گردو
یــک مطالعــه جدیــد آشــکار نمــوده اســت کــه خــوردن گــردو در روز مــی توانــد منجــر بــه رژیــم غذایــی بهتر و 

بهبــود عوامــل پرخطــر بیمــاری زا در بیــن افــراد مســتعد ابتــا بــه دیابت شــود. 
طبــق مطالعــه انجــام شــده رژیــم غذایــی حــاوی گــردو بــا بهبــود عملکــرد ســلول هــای خونــی مرتبط اســت. 
محققــان ایــن پژوهــش 112 فــرد را بــه دو گــروه دریافــت کننــده 5۶ گــرم گــردو در روز و گــروه پرهیــز کامــل 

از مصــرف گــردو تقســیم کردنــد.
بعــد از گذشــت 3 مــاه مجــددا وضعیــت ایــن شــرکت کننــدگان کــه 31 مــرد و ۸1 زن بــا رده ســنی 25 تــا ۷5 
ســال بــود مــورد بررســی قــرار گرفــت. محققــان بعــد از در نظــر گرفتــن فاکتورهــای تاثیرگــذار نظیــر ســن، 
مصــرف کالــری و اســیدهای چــرب، و میــزان ورزش منظــم دریافتنــد کــه افــزودن گــردو بــه رژیــم غذایــی 

روزانــه بــا بهبــود کیفیــت رژیــم غذایــی مرتبــط اســت.
ــرد شــده و در  ــود زندگــی ف ــی موجــب بهب ــم غذای ــدن گــردو در رژی ــد گنجان ــه دریافتن ــن مطالع ــان ای محقق

ــت نقــش بســزایی دارد. ــه دیاب ــرد ب ــا ف پیشــگیری از ابت
مغزیجــات آجیلــی نظیــر گــردو، مملــو از مــواد مغــذی مهمــی همچــون چربــی هــا، پروتئیــن، ویتامیــن هــا و 

مــواد معدنــی هســتند.

محققان می گویند؛

خطر ابتال به سرطان با مصرف زیاد 
پروتئین حیوانی

 
بــه گفتــه محققــان ریســک ابتا بــه ســرطان در صــورت مصــرف بیــش از انــدازه زیــاد برگرهــا و محصوالت 

گوشــت حیوانــی افزایــش مــی یابد. 
طبــق یــک مطالعــه جدیــد، مصــرف بیــش از انــدازه پروتئیــن هــای حیوانــی در میانســالی مــی توانــد موجب 

افزایــش ریســک مــرگ ناشــی از ســرطان تــا 4 درصــد شــود.
بــه گفتــه محققــان، در صــورت مصــرف گوشــت زیــاد، تنهــا نبایــد نگــران ســرطان بــود چراکــه در طــول 
مــدت مطالعــه، افــراد عاقمنــد بــه مصــرف گوشــت ۷4 درصــد بیشــتر در معــرض مــرگ بــه هــر علتــی 

بودنــد و احتمــال مــرگ ناشــی از دیابــت در آنهــا چندیــن برابــر بــود.
حتــی اگــر شــما در گــروه مصرف متوســط گوشــت قــرار داشــته باشــید، همچنــان ســه برابــر بیشــتر از افرادی 

کــه کمتــر از 10 درصــد کالــری شــان از پروتئیــن اســت، در معرض مــرگ ناشــی از ســرطان قــرار دارید.
در ایــن مطالعــه، محققــان دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی ۶31۸ فــرد بــاالی 50 ســال را مــورد مطالعــه قــرار 

ــد. دادن
طبــق ایــن مطالعــه، بــه طورمیانگیــن یــک فــرد بایــد در حــدود 0.۸ گــرم پروتئیــن بــه ازای هــر کیلوگــرم از 
وزن بدنــش مصــرف کنــد. یعنــی فــردی بــا وزن حــدود ۷3 کیلوگــرم نبایــد بیــش از ۶0 گــرم پروتئیــن در روز 
مصــرف کنــد. بــا در نظــر گفتــن ایــن موضــوع، یــک فنجــان ســینه مــرغ حــاوی 43 گــرم پروتئیــن اســت. 
حــال اگــر گوشــت قرمــز در وعــده هــای غذایــی تــان مصــرف مــی کنیــد، بــه مراتــب پروتئیــن بیشــتری 

مصــرف کــرده ایــد.

تحقیقات نشان می دهد؛

افزایش ریسک سرطان با 
مصرف نوشابه های قندی

طبــق مطالعــه جدیــد محققــان، ارتبــاط احتمالــی بیــن ســرطان و نوشــیدنی 
هــای شــیرین شــده بــا قنــد بــه عواملــی نظیــر ســن، موقعیــت اجتماعــی-

اقتصــادی و ســابقه خانوادگــی ابتــا بــه ســرطان هــم ارتبــاط دارد. 
محققــان دانشــگاه ایالتــی لوئیزیانــا داده هــای مربــوط بــه مصرف نوشــیدنی 
هــای شــیرین، نوشــیدنی هــای بــا طعــم میــوه، آبمیــوه های شــیرین شــده، 
نوشــیدنی هــای ورزشــی، نوشــیدنی هــای انــرژی زا، چــای و قهــوه هــای 
شــیرین شــده و ســایر نوشــیدنی هــای شــیرین شــده بــا مــاده قنــدی را کــه 

مربــوط بــه 22,1۸2 فــرد بزرگســال بــود بررســی کردنــد.
ــه ســرطان، ســیگار  ــا ب ــراد را از لحــاظ ابت ــن اف ــن ســابقه ای آنهــا همچنی
کشــیدن و وضعیــت چاقــی مــورد بررســی قــرار داده و مشــخصات جمعیــت 
ــژاد، ســطح تحصیــات و نســبت فقــر/ ــر ســن، جنســیت، ن شــناختی نظی

درآمــد را مــد نظــر قــرار دادنــد.
ــد  ــا قن ــده ب ــیرین ش ــای ش ــیدنی ه ــرف نوش ــر مص ــان داد تاثی ــج نش نتای
براســاس نــوع ســرطان فــرق مــی کنــد و مــی توانــد بــه ســن افــراد هــم 

ــد ... ــته باش بســتگی داش
ملینــدا ســاترن، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »هــدف ایــن 
مطالعــه، ارزیابــی دقیــق فاکتورهــای پرخطــر مصرف قند ناشــی از نوشــیدنی 
هــای شــیرین حــاوی قنــد در بیــن افــراد بازمانــده از ســرطان و افــرادی کــه 

هنــوز مبتــا بــه ســرطان تشــخیص داده نشــده انــد بــود.«
ــرف  ــن مص ــه بی ــاندهنده رابط ــر نش ــواهد اخی ــزود: »ش ــه اف وی در ادام
ــم و  ــده و رح ــرطان لوزالمع ــه س ــا ب ــد و ریســک ابت ــاوی قن ــیدنی ح نوش
ــدگان  ــن بازمان ــرگ در بی ــود مجــدد ســرطان روده و م ــن خطــر ع همچنی

ــت.« ــرطان اس س
ــه  ــا ب ــال ابت ــان داد در احتم ــات نش ــی مطالع ــان، بررس ــه محقق ــه گفت ب
ســرطان بــه دلیــل مصــرف نوشــیدنی هــای قنــدی، عوامــل دیگــری نظیــر 

ســن و جنســیت هــم دخیــل هســتند. 
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ســالم تغذیــه 

ســبزی شــاهی حــاوی مقادیــر بــاالی ویتامیــن، مــواد معدنــی 
ــیمیایی هاست.  و فیتوش

ســبزی شــاهی بــه عنــوان یــک مــاده خوراکــی کــم کالــری 
و مملــو از مــواد مغــذی، نــه تنهــا مــا را الغــر نگــه مــی دارد 
بلکــه بــه بهبــود ســامت عمومــی بــدن هــم کمــک 

کنــد. مــی 
ــی  ــاده معدن ــورک 15 م ــگاه نیوی ــان دانش ــن محقق همچنی
ــرده  ــت ک ــبزی یاف ــن س ــدن را در ای ــروری ب ــن ض و ویتامی
انــد بطوریکــه آهــن آن بیــش از اســفناج، کلســیم آن بیــش از 
شــیر و ویتامیــن C آن بیــش از پرتقــال اســت. بــا وجــود ایــن 
خــواص، ایــن ســبزی در حفــظ ســامت بســیار مفیــد اســت 

ــد آن اشــاره مــی شــود. ــه برخــی فوای کــه در ادامــه ب

درمان پوست خشک و تیره
ــی  ــی از آنت ــان، ســبزی شــاهی گیاهــی غن ــه محقق ــه گفت ب
اکســیدان هاســت. میــزان آنتــی اکســیدان و مــواد معدنــی آن 
بــه از بیــن بــردن ســموم در راســتای بهبــود ســامت پوســت 
ــد. شــاهی غنــی از ویتامیــن C اســت؛ 100  کمــک مــی کن
ــزان  ــادل 3 فنجــان( حــاوی ۷2 درصــد از می ــرم از آن )مع گ
ویتامیــن روزانــه مــورد نیــاز مــا بــرای حفــظ ســامت پوســت 

است.
مطالعـه سـال 2012 محققـان نشـان داد 10 نفـر از 11 زنـی 
که یک کیسـه سـبزی شـاهی بـه رژیـم غذایـی روزانه شـان 
اضافـه کرده بودند شـاهد بهبـود ملموس پوسـت شـان بودند. 
همچنیـن ۷ نفر از 11 نفر شـاهد بهبود چین و چروک هایشـان 
بودنـد. این بـاور وجود دارد کـه ویتامین C کاژن هـای را می 
سـازد کـه به پوسـت حالـت سـفتی و ارتجاعـی می دهـد و در 

نتیجـه پوسـت جوان بـه نظر می رسـد.

پیشگیری از بیماری چشمی تباهی لکه زرد
ســبزی شــاهی مملــو از لوتئیــن، آنتــی اکســیدان مفیــد بــرای 
چشــم هــا، اســت. لوتئیــن بــه حفاظــت از ســلول هــای ســالم 
چشــم کمــک مــی کنــد. بــدن انســان بــه طــور طبیعــی قــادر 
ــل  ــن دلی ــه همی ــازش نیســت ب ــورد نی ــن م ــد لوتئی ــه تولی ب

خــوردن ســبزی شــاهی بســیار مهــم 
اســت. یــک فنجــان شــاهی خــام حــاوی 
mcg 1۹۶1 لوتئیــن اســت. ایــن ســبزی 
مــی توانــد از بــروز بیمــاری چشــمی 
ــه  ــی لک ــا تباه ــوال« ی ــیون ماک »دژنراس
زرد کــه بــا افزایــش ســن روی مــی دهــد 

ــد. پیشــگیری کن

کنترل دیابت
مصــرف منظــم شــاهی بــه کنتــرل دیابت 
و عوامــل پیــش دیابــت کمــک مــی کنــد. 
در مطالعــه ســال 2015، محققــان دو 
درمــان انســولین و مصــرف روزانــه عصاره 
شــاهی را بــه منظــور مقایســه میــزان تاثیر 

هــر یــک در کنتــرل قنــد خــون در مــوش هــای مبتــا بــه 
دیابــت نــوع2 بررســی کردنــد. یافتــه هــا نشــان داد عصــاره 
شــاهی )mg/kg 200( دارای تاثیــرات کاهنــده قنــد و 
چربــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، مــوش هــای کــه عصــاره 
ســبزی شــاهی خــورده بودنــد در مقایســه بــا مــوش هــای که 
انســولین دریافــت کــرده بودنــد، فشــارخون کمتــری داشــتند.

کاهش کلسترول باال
ایــن ســبزی شــفابخش بــا کاهش میــزان کلســترول بــاال هم 
مرتبــط اســت. در مطالعــه ســال 200۸، مــوش هــای کــه بــه 
مــدت یــک مــاه روزانــه شــاهی مصــرف کــرده بودنــد میــزان 
ــا 3۷  ــا 43 درصــد، کلســترول شــان ت تــری گلیسیریدشــان ت
درصــد و کلســترول بــد شــان )LDL( تــا 4۹ درصــد کاهــش 
یافتــه بــود و میــزان کلســترول خــوب شــان )HDL( تــا 1۶ 

درصــد افزایــش یافتــه بــود.

کاهش فشارخون
ــای  ــایر ســبزی ه ــدر و س ــد چغن ــز همانن ســبزی شــاهی نی
ــر  ــرات رژیمــی اســت. اکث ــاالی نیت ــدار ب ــاوی مق ــدار ح برگ
ــداری  ــاوی مق ــی ح ــور طبیع ــه ط ــبزیجات ب ــا و س ــوه ه می

ــرای  ــی ب ــای افزودن ــرات ه ــاف نیت ــتند. برخ ــرات هس نیت
حفــظ رنــگ و کاهــش رشــد میکروارگانیــزم هــا در گوشــت 
فــرآوری شــده، ایــن نیتــرات هــای طبیعــی از مــواد ضــروری 
بــرای رشــد گیــاه هســتند. تحقیقات نشــان مــی دهــد نیترات 
موجــود در ســبزیجات موجــب کاهش فشــارخون دیاســتولیک 
بــه طورمیانگیــنmm Hg 3.۷  مــی شــود. از اینــرو 
ــد نقــش حفاظتــی در  ــرات مــی توانن ســبزیجات غنــی از نیت

ــاال داشــته باشــند. ــل فشــارخون ب مقاب

پیشگیری از سرطان
ســبزیجات صلیبــی نظیــر شــاهی نقشــی حفاظتــی در مقابــل 
ــد. طبــق بررســی هــا، ایــن ســبزی هــا منبــع  ســرطان دارن
ــاده  PEITC)فنیــل اتیــل ایزوتیوســینات(  رژیمــی فــوق الع
هســتند کــه دارای خــواص پیشــگیری از ســرطان هســتند.

ســبزی شــاهی هــم غنــی از یــک گلیکوســینوالت موســوم 
ــه  ــه گلوکوناســتورتین اســت کــه در بــدن انســان تبدیــل ب ب
PEITC مــی شــود. ایــن گیــاه بیــش از هــر ســبزی دیگــری 
حــاویPEITC  اســت. مطالعــه ســال 2015 نشــان مــی دهد 
PEITC دارای توانایــی توقــف تشــکیل عــروق خونــی جدیــد 
ــه منبــع خــون را  ــوان دسترســی ب اســت از اینــرو تومورهــا ت

نداشــته و نمــی تواننــد تکثیــر پیــدا کننــد.

متخصصان تغذیه می گویند؛

خواص سبزی شاهی در کاهش فشارخون و کنترل دیابت

همــواره عنــوان مــی شــود کــه بــا خــوردن یــک ســیب در روز 
ــیب  ــزی در س ــه چی ــا چ ــد. ام ــن کنی ــود را تضمی ســامت خ

اســت کــه بــه حفــظ ســامت بــدن کمــک مــی کنــد. 
ســیب حــاوی 10۷ میلیگــرم پتاســیم اســت کــه بــه مــا کمــک 
مــی کنــد تــا بــه بخشــی از 4۷00 میلــی گــرم پتاســیم مــورد 

نیــاز بــدن مــان در طــول روز دســت یابیــم.
اگرچــه پتاســیم، ســومین مــاده معدنــی فــراوان بــدن اســت، اما 
بســیاری از افــراد مقــدار کافــی ایــن مــاده را مصرف نمــی کنند. 
ــد از: کاهــش ریســک ســکته؛  ــد پتاســیم عبارتن ــه فوای از جمل

ــش  ــز؛ افزای ــرد مغ ــا و عملک ــتخوان ه ــامت اس ــود س بهب
ــی. متابولیســم، و رشــد بافــت عضان

فهرســت مــواد خوراکــی مملــو از پتاســیم در ادامــه ارائــه مــی 
شــود کــه بــا گنجانــدن آنهــا در رژیــم غذایــی تــان، مــی توانید 

ایــن مــاده معدنــی بــدن تــان را تامیــن کنیــد.

موز
یکــی از معــروف تریــن منابــع پتاســیم مــوز اســت. ایــن میــوه 
حــاوی بیــش از 400 میلــی گــرم پتاســیم بــوده و منبــع خــوب 

فیبــر، ویتامیــن هــای B ۶ و C بشــمار مــی آیــد.

آووکادو
ــوده و یکــی از  ــی گــرم پتاســیم ب ــوه حــاوی ۹۷5 میل ــن می ای

ــع پتاســیم بشــمار مــی آیــد. غنــی تریــن مناب

سیب زمینی
ــی گــرم پتاســیم  ــه حــاوی ۹41 میل ــی پخت یــک ســیب زمین
اســت و در مقایســه بــا یــک ســیب زمینــی شــیرین نیمــه پخته 

بــا میــزان پتاســیم 542 میلــی گــرم، پتاســیم بیشــتری دارد.

ماست
ــه شــود  ــه نشــده تهی زمانیکــه ماســت از شــیر کامــل و تصفی
ــا  حــاوی 420 میلیگــرم پتاســیم اســت. ماســت کــم چــرب ب
میــزان 3۸0 میلــی گــرم، میــزان پتاســیم نســبتا کمتــری دارد و 

ــی حــاوی 250 میلیگــرم پتاســیم اســت. ماســت یونان

ماهی سالمون
ــک  ــده در ی ــت ش ــیم یاف ــزان پتاس ــی، می ــوع ماه براســاس ن
ماهــی ۸5 گرمــی مــی توانــد از 2۹2 تــا 534 میلــی گرم باشــد.

کارشناسان تغذیه می گویند؛
کاهش ریسک سکته با مصرف خوراکی های حاوی پتاسیم
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ســالم تغذیــه 

طبــق مطالعــه جدیــد محققــان دانشــگاه ایالتــی جورجیــا، ترکیــب طبیعــی »رســوراترول« کــه 
عمدتــاً در مــواد غذایــی یافــت مــی شــود، بــه توقــف التهــاب در بــدن کمــک مــی کنــد. 

رســوراترول یــک ترکیــب طبیعــی اســت کــه موجــب تقویــت حافظــه شــده و بــه بــدن انســان 
کمــک مــی کنــد تــا بــر مشــکاتی نظیــر ســرطان روده، ســرطان ریــه و آلزایمــر فائــق آیــد.

دکتــر جیــان دانــگ لــی، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــا نشــان دادیم که 
مــاده اصلــی موجــود در انگــور قرمــز موســوم بــه رســوراترول مــی توانــد موجــب توقــف التهــاب 

در بــدن شــود.«
بــه گفتــه محققــان، هنــوز نحــوه تنظیــم التهــاب از طریــق رســوراترول مشــخص نیســت. امــا 
محققــان مــی داننــد کــه رســوراترول موجــب توقــف پاتــوژن باکتریایــی اصلــی عامل گــوش درد 

شــود. در ادامــه بــه مــواد خوراکــی حــاوی ترکیــب طبیعــی رســوراترول اشــاره مــی شــود.

انگــور قرمــز: محتــوای رســوراترول ایــن میــوه در پوســت آن متمرکــز اســت. اب انگــور هــم 
دارای همیــن فوایــد اســت.

ــاوی  ــی، ح ــادام زمین ــره ب ــر ک ــا، نظی ــی و محصــوالت آنه ــی: مغزیجــات آجیل ــادام زمین ب
ــتند. ــوراترول هس ــداری رس مق

ــه  ــدد و از جمل ــای متع ــیدان ه ــی اکس ــاوی آنت ــی ح ــن خوراک ــخ: ای ــکالت تل ش

رســوراترول اســت.

بلوبــری: ایــن میــوه در مقایســه بــا انــواع انگــور حــاوی رســوراترول کمتــری اســت، امــا منبــع 
بــزرگ ســایر آنتــی اکســیدان هــا، فیبــر رژیمــی، ویتامیــن هــای C و K و منگنــز اســت.

میوه های سته: بیلبری و کرنکری )نوعی زغال اخته( هم حاوی رسوراترول هستند.

برخــی مــواد خوراکــی بــا ُکنــد کــردن رونــد متابولیســم بــدن 
موجــب اضافــه وزن و چاقــی مــی شــوند. 

ــد  ــی توانی ــتید، م ــی هس ــه وزن و چاق ــه اضاف ــا ب ــر مبت اگ
ــد  ــش رون ــب کاه ــه موج ــر ک ــی زی ــواد خوراک ــش م ــا کاه ب

ــد. ــل نمایی ــود را تعدی ــوند، وزن خ ــی ش ــم م متابولیس

آرد سـفید: آرد سـفید حاوی مقدار کم فیبر اسـت یا اصا فیبر 
نـدارد، از اینـرو بدن بـرای تجزیه این مـاده غذایی نیـاز به انرژی 

نـدارد و در نهایت متابولیسـم بدن بی نهایت ُکند می شـود.

کــره: کــره غنــی از اســیدهای چــرب اُمــگا-۶ اســت و 
مصــرف باالی اســید چــرب اُمــگا-۶ موجــب مقاومت انســولین 
ــدرات هــای  ــدن مــا بســیاری از کربوهی ــرو ب مــی شــود، از این

ــد. ــی کن ــل م ــی تبدی ــه چرب ــی را ب مصرف

نوشــیدنی هــای شــیرین: وجــود میــزان بــاالی فروکتوز 
در نوشــیدنی هــای شــیرین مــی توانــد رونــد متابولیســم را بــی 

نهایــت ُکنــد کنــد.

آب نبــات: مصــرف آب نبــات موجــب افزایــش میــزان گلوکز 
خــون شــده و بــه ســرعت در سیســتم بــدن جــذب مــی شــود. 
بدیــن ترتیــب رونــد متابولیســم بــدن کاهــش مــی یابــد. اگــر 
ــخ را  ــر اســت شــکات تل ــن شــیرینی هســتید بهت عاشــق ای

جایگزیــن آب نبــات کنیــد.

کارشناسان تغذیه عنوان می کنند؛

خوراکی های که با اختالل در متابولیسم بدن موجب چاقی می شوند

ــا  ــوه ه ــی می ــت برخ ــه، پوس ــان تغذی ــه کارشناس ــه گفت ب
ــه  ــد گرفت ــت و نبای ــذی اس ــواد مغ ــار از م ــبزیجات سرش وس

ــوند.  ش

ــر  ــاوی مقادی ــی ح ــواد خوراک ــی م ــت برخ ــه پوس از آنجائیک
بــاالی مــواد مغــذی اســت، نبایــد پوســت کنــده شــوند کــه از 

ــرد. ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــی ت ــه م آن جمل

ــول  ــری محل ــن فیب ــار از پکتی ــیب سرش ــیب: پوســت س س
اســت. پکتیــن بــه کاهــش ســطح کلســترول بــد کمــک کرده 

و ســطح قنــد خــون را ثابــت نگــه مــی دارد.

انگور: پوســت انگــور حــاوی فیتوشــیمیایی هــای مفیــد برای 
ســامت قلب اســت.

ســیب زمینــی: پوســت ســیب زمینــی بیــش از گوشــت آن 

حــاوی آهــن، فیبــر و فــوالت اســت. در حقیــت پوســت ســیب 
زمینــی 5 تــا 10 برابــر گوشــت آن آنتــی اکســیدان دارد.

خیــار: با خــوردن خیــار بــا پوســت در حقیقــت میــزان مصرف 
کلســیم، فســفر، منیزیــم، پتاســیم، ویتامیــن A و ویتامیــن K را 

افزایــش خواهیــد داد.

ــیدان  ــی اکس ــار از آنت ــان سرش ــت بادمج ــان: پوس بادمج
ناســیونین )Nasunin( اســت کــه بســیار بــرای حفــظ 
ســامت بافــت مغــز مهــم و ضــروری اســت. ناســیونین نوعــی 
فاوونوئیــد اســت و اگــر شــما آن را بخوریــد کمتــر در معــرض 

ــد. ــی گیری ــرار م ــه وزن ق اضاف

محققان اعالم کردند؛

خوراکی ها و نوشیدنی های موثر در کاهش التهاب

کارشناسان تغذیه توصیه می کنند؛

۵ میوه و سبزی که باید با پوست مصرف شود
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ســالم تغذیــه 

مطالعــه جدیــد محققــان اســترالیایی نشــان مــی دهــد افــزودن 
ــت سیســتم  ــود فعالی ــی موجــب بهب ــم غذای ــه رژی ــن ب دارچی

گــوارش مــی شــود. 
ــک  ــتی ی ــه سرپرس ــترالیا ب ــگاه RMIT اس ــان دانش محقق
ــم  ــه رژی ــن ب ــزودن دارچی ــد اف ــه ان ــی دریافت ــق ایران محق
غذایــی موجــب خنــک شــدن بــدن و معــده تــا 2 درجــه مــی 
شــود و ایــن ادویــه مــی توانــد در بهبــود کلــی ســامت بــدن 

ــد. ــته باش نقــش داش
ــد و  ــتفاده کردن ــا اس ــوک ه ــه از خ ــن مطالع ــان در ای محقق
دریافتنــد دارچیــن موجــب حفــظ یکپارچگــی دیواره معــده می 

ــد، گازهــای دی  ــذا مــی خورن ــا غ شــود. زمانیکــه خــوک ه
اکســیدکربن در معــده شــان افزایــش مــی یابــد، امــا افــزودن 
ــن گاز  ــد ای ــا موجــب کاهــش تولی ــه خــوراک آنه ــن ب دارچی
شــده و ســپس معــده در طــول رونــد هضــم خنــک می شــود.
ــن  ــش، در ای ــم پژوه ــت تی ــرزاده، سرپرس ــوروش کانت ک
ــد،  ــی کنن ــا داغ م ــوک ه ــه خ ــد: »زمانیک ــی گوی ــاره م ب
ــود، و در  ــی ش ــاه م ــریع و کوت ــان س ــیدن ش ــس کش نف
نتیجــه تولیــد CO2 افزایــش مــی یابــد. بــا وجــود مصــرف 
دارچیــن، میــزان گاز CO2 بــه مراتــب کاهــش مــی یابــد. 
ــا  ــک شــدن خــوک ه ــا موجــب خن ــه تنه ــن وضعیــت ن ای

شــده بلکــه در ســامت عمومــی هــم بهبــود قابــل توجهــی 
ــود.« ــی ش حاصــل م

ــی را در  ــدگاه جالب ــت دی ــی در نهای ــه حیوان ــن مطالع ــج ای نتای
ــی  ــا م ــار م ــان در اختی ــده انس ــامت مع ــرد و س ــورد عملک م

ــذارد. گ

یافته های پزشکی نشان می دهد؛

دارچین سالمت سیستم گوارش را بهبود می بخشد

بــه گفتــه کارشناســان تغذیــه، نوشــیدن ســرکه ســیب قبــل از 
ــد و هــم موجــب  ــه کاهــش وزن کمــک مــی کن غــذا هــم ب

ــود گــوارش و ســامت روده هــا مــی شــود.  بهب
کارشناسـان توصیـه می کننـد مصرف مخلوط سـرکه سـیب و 
آب بـه عنـوان یک عامـل بازدارنده اشـتها عمل کرده و بـه افراد 
کمـک می کند تـا کمتر مواد خوراکـی در بیـن روز مصرف کنند 

و مقـدار غذای مصرفی شـان به اندازه متوسـط باشـد.
ایــن اکســیر جادویــی قــرن هاســت کــه بــه عنــوان یــک مــاده 
ــود. دارای  ــی ش ــتفاده م ــدن اس ــرای ب ــده ب ــه کاره و پرفای هم
عوامــل ضدمیکروبــی و ضدقارچــی اســت کــه موجــب افزایش 

ایمنــی بــدن و کاهــش وزن مــی شــود.
مطالعــات قبــل نشــان داده انــد کــه ســرکه ســیب بــا کاهــش 
ــری  ــر، و ت ــدازه دور کم ــی، ان ــوده بدن ــاخص ت ــدن، ش وزن ب
گلیســیریدهای خــون )چربــی موجــود در خــون( مرتبــط اســت. 
افــراد چاقــی کــه روزانــه نوشــیدنی حــاوی یــک یــا دو قاشــق 
ســوپخوری ســرکه ســیب مصــرف کــرده انــد بعــد از 12 هفتــه 

یــک تــا دو کیلوگــرم وزن کــم کــرده انــد.

مواد تشکیل دهنده سرکه سیب
بــه گفتــه محققــان، ســرکه ســیب سرشــار از ویتامین هــا، مواد 

معدنــی، پروبیوتیــک هــا و آنزیــم هاســت. بتاکاروتن، کلســیم و 
پتاســیم از جملــه مــواد مغــذی ای هســتند کــه بعــد از تخمیــر 
ســیب و تبدیــل بــه ســرکه، همچنــان در آن باقــی مــی مانند و 

قــدرت آنتــی اکســیدانی باالیــی دارنــد.
اسیداســتیک موجــود در ســرکه ســیب موجــب افزایــش جــذب 
ــدن مــی شــود. همچنیــن  ــی مهــم غــذا توســط ب مــواد معدن
ــم و  ــش متابولیس ــتها، افزای ــش اش ــب کاه ــتیک موج اسیداس

ــاء آب مــی شــود. کاهــش ابق

ــی ســامت در  ــع طبیع ــذار مناب ــه گ ــی، پای ــکا ل ــه رب ــه گفت ب
ــد کاهــش وزن ســرکه ســیب ناشــی از رشــته  نیویــورک، فوای
هــای پروتئینــی موجــود در ســرکه ســیب ارگانیــک اســت کــه 
متشــکل از ســلولز و اســید اســتیک اســت. ایــن رشــته هــای 
پروتئیــن حــاوی آنزیــم هــا و باکتــری هــای مفیــدی هســتند 
ــه  ــه ســرکه ســیب ارگانیــک و تصفی کــه خــواص متعــددی ب

نشــده مــی بخشــند.«
کارشناســان تغذیــه توصیــه مــی کننــد بهتــر اســت ســرکه 
ــر  ــود؛ بهت ــق ش ــزرگ آب رقی ــوان ب ــک لی ــا ی ــیب  ب س
ــه  ــیب ب ــرکه س ــوپخوری س ــا دو قاشــق س ــک ی اســت ی
ــد  ــی کن ــه م ــی توصی ــود. ل ــه ش ــوان آب اضاف ــک لی ی
بهتــر اســت بیــش از 2 تــا 4 قاشــق ســوپخوری ســرکه در 

ــود. ــرف نش روز مص
ــد مصــرف  ــی ده ــان در ســال 2012 نشــان م ــه محقق مطالع
بیــش از انــدازه زیــاد اب و ســرکه بــا خطراتــی بــرای ســامت 
همــراه اســت کــه عائــم آن شــامل خســتگی، از بیــن رفتــن 
ــدرت  ــن ق ــن رفت ــرما، از بی ــل س ــدم تحم ــایی، ع ــس چش ح
ماهیچــه هــا، رنــگ پریدگــی پوســت، جــوش هــای پوســتی، 
ــی و  ــی، کرخت ــکات بینای ــو، مش ــزش م ــان، ری ــم ده زخ

ــت. ــردگی اس ــی، و افس بیحس

کارشناسان عنوان می کنند؛

خواص سرکه سیب در کاهش وزن و حفظ سالمت روده ها

براساس یافته محققان؛

روغن ماهی به حفظ عملکرد مغز کمک می کند
مطالعــات نشــان مــی دهــد روغــن ماهــی مــی توانــد بــه 
بهبــود خلــق و خــو و تقویــت عملکــرد مغــز کمــک کنــد. 
ــگا-3 اســت  ــرب اُم ــیدهای چ ــاوی اس ــی ح ــن ماه روغ
ــه  ــد و ب ــی کن ــز کمــک م ــرد مغ ــت عملک ــه تقوی ــه ب ک
ــی  ــل م ــدن عم ــاب در ب ــور ضدالته ــک فاکت ــوان ی عن
ــربازان  ــکاران و س ــه ورزش ــد ب ــی توان ــرو م ــد، از این کن
ــی شــان کمــک  ــت هــای تمرین ــر فعالی ــت بهت در مدیری

ــد. کن
ــت  ــدم فعالی ــون و ع ــی در خ ــن ماه ــن روغ غلظــت پایی
دارد.  نقــش  افســردگی  حــاالت  بــروز  در  فیزیکــی 
ــد  ــور دارن ــگ حض ــه در جن ــربازانی ک ــوص در س بخص

ــا از  ــرک آنه ــه ت ــد منجــر ب ــی توان ــاده م ــن م ــود ای کمب
ــود. ــرد ش ــه نب صحن

ــزاس،  ــگاه A&M تک ــان دانش ــه محقق ــن مطالع در ای
ــزان  ــا می ــد ت ــرار دادن ــه ق ــت مطالع ــرباز را تح 100 س
ــان  ــد. محقق ــان را بررســی کنن ــگا-3 ش ــرب اُم ــید چ اس
دریافتنــد میــزان پاییــن اُمــگا-3 خــون بــا افزایــش 

ــود. ــراه ب ــربازان هم ــن س ــی در ای ــک خودکش ریس
بــه گفتــه محققــان، رژیــم غذایــی مناســب و ورزش تاثیــر 
مســتقیمی بــر بهبــود انعطــاف پذیــری و عملکــرد مغــزی 
ــراد  ــو، اف ــق و خ ــود خل ــا بهب ــت و ب ــد داش ــراد خواه اف

ــا شــرایط خــود ســازگاری یابنــد. بهتــر مــی تواننــد ب
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ســالم تغذیــه 

برای کاهش ریسک آلرژی در کودکی؛

نوزادان در اولین وعده غذایی 
تخم مرغ و بادام زمینی بخورند

محققــان بیمارســتان کــودکان کلــورادو بــا بررســی 14۶ مطالعــه قبلــی دریافتنــد زمــان اولیــن 
وعــده غذایــی بــه کــودک بــر ریســک بــروز آلــرژی تاثیــر دارد. همچنیــن آنهــا دریافتنــد هیــچ 

ــدارد. ــروز بیمــاری هــای خودایمنــی وجــود ن ارتباطــی در مــورد ایــن زمــان و ب
محققــان بــا »قطعیــت متوســط« گــزارش مــی کننــد نوزادانی کــه در ســن 4 تــا ۶ ماهگــی تخم 
مــرغ دریافــت کــرده انــد دارای ریســک پاییــن تــر ابتــا بــه آلــرژی تخــم مــرغ هســتند. و بــه 
کودکانــی کــه در ســن 4 تــا 11 ماهگــی بــادام زمینــی داده شــده اســت نیــز کمتــر از کودکانی که 
در ســنین باالتــر بــادام زمینــی دریافــت کــرده ا نــد در معــرض ریســک آلــرژی بــه بــادام زمینــی 

قــرار دارنــد.
ــد موجــب  ــی توان ــودک م ــه ک ــی ب ــاده خوراک ــن دو م ــگام ای ــه، دادن زودهن ــن مطالع ــق ای طب
کاهــش 22 مــورد ابتــا بــه آلــرژی بــه تخــم مــرغ و 1۸ مــورد آلــرژی بــه بــادام زمینــی در هــر 

ــر شــود. 1000 نف
طبــق شــواهد مطالعاتــی، ایــن رابطــه در مــورد ورود زودهنــگام ماهــی بــه رژیــم غذایــی کــودک 

مشــاهده نشــد.
بــا ایــن حــال محققــان عنــوان مــی کننــد بــرای رســیدن بــه قطعیــت در مــورد وجــود ایــن رابطه 

بــه مطالعــات بیشــتری نیاز اســت.

بــه گفتــه محققــان انگلیســی، نوزادانــی کــه مادرشــان در طول 
ــد از  ــرده ان ــرف ک ــن B3 مص ــاالی ویتامی ــزان ب ــارداری می ب
ریســک کمتــر ابتــا بــه اگزمــا در ســن 12 ماهگــی برخــوردار 

هســتند. 
ــرای  ــتان ب ــاوتهامپتون انگلس ــگاه س ــان دانش ــه محقق مطالع
اولیــن بار رابطــه بیــن میــزان نیکوتینامیــد )ویتامین ایجادشــده 
ــای  ــت ه ــادر و متابولی ــون م ــود در خ ــی( موج ــه طورطبیع ب
مرتبــط را بــا ریســک بــروز اگزمــا آلرژیــک در کــودک نشــان 

مــی دهــد.
محققـان بر ایـن باورند کـه این یافته هـا از این مفهـوم حمایت 
مـی کند کـه اگزمـا تـا حـدودی در زمانـی ایجـاد می شـود که 
نـوزاد در رحـم در حـال رشـد اسـت و بدین ترتیـب می تـوان از 

ریسـک برخی مشـکات پوسـتی کاست.
دکتــر ســارا الحیــث، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره می 
گویــد: »کــرم نیکوتینامیــد در درمــان اگزمــا اســتفاده می شــود 
ــک  ــارداری و ریس ــول ب ــزان آن در ط ــاط می ــون ارتب ــا تاکن ام

ابتــای نــوزاد بــه اگزمــا مطالعــه نشــده بــود.«
نیکوتینامیــد شــکلی از ویتامیــن B3 اســت. میــزان آن از 
طریــق مصــرف غذاهــای نظیــر ماهــی، گوشــت، مــرغ، 
ــان،  ــن تریپتوف ــوه و همچنی ــی و قه ــات آجیل ــارچ، مغزیج ق
ــی  ــا، بدســت م ــن ه ــر پروتئی ــده در اکث ــت ش ــیدآمینه یاف اس
آیــد. نیکوتینامیــد و مــواد مغــذی مرتبــط بــرای واکنــش هــای 
ــتند. ــم هس ــدن مه ــرژی ب ــم ان ــی و متابولیس ــتم ایمن سیس

ــت  ــد و متابولی ــزان نیکوتینامی ــان می ــق، محقق ــن تحقی در ای

هــای تریپتوفــان مربوطــه را در طول بــارداری 4۹۷ زن بررســی 
ــروز اگزمــا در کــودکان ایــن مــادران هــم در  ــد. میــزان ب کردن

ســنین ۶ و 12 ماهگــی مطالعــه شــد.
نتایج نشــان داد نــوزاد مــادران دارای ســطح باالتــر نیکوتینامید، 
ــه اگزمــا آلرژیــک در 12  ــر در معــرض ابتــا ب 30 درصــد کمت

ماهگــی قــرار داشــتند.
نیکوتینامیــد مــی توانــد موجــب بهبــود ســاختار کلــی، رطوبــت 
و قابلیــت ارتجاعــی پوســت شــود و بدیــن ترتیــب فرایندهــای 

بیمــاری مرتبــط بــا اگزمــا را تغییــر مــی دهــد.

تحقیق جدید نشان می دهد؛

مصرف باالی ویتامین B در طول بارداری و 
کاهش ریسک اگزما در نوزاد

غذاهای چرب ریسک مشکالت روانی 
را در کودکان به همراه دارد

 
ــه  ــا ب ــک ابت ــی ریس ــرب در کودک ــذای چ ــرف غ ــد مص ــی ده ــان م ــد نش ــه جدی مطالع
مشــکات روانــی و شــناختی نظیــر شــیزوفرنی و آلزایمــر را در بزرگســالی بــه همــراه دارد. 
طبــق یافتــه محققــان سوئیســی رژیــم هــای غذایــی مملــو از چربــی موجــب کاهــش میزان 
پروتئیــن مهمــی موســوم بــه »ریلــن« مــی شــود. ریلن بــه عملکــرد درســت ســیناپس های 
مغــزی کمــک مــی کنــد. کاهــش ریلــن مانــع از انعطــاف پذیــری رفتــاری و حافظــه مــی 

شــود.
میــزان پاییــن ریلــن بــا ریســک باالتــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر در ســنین باالتــر همــراه 

اســت.
یــورز مایــر، سرپرســت تیــم تحقیــق از ETH زوریــخ در ســوئیس در ایــن بــاره مــی گویــد: 
»ایــن تغییــرات در ســنین جوانــی نتیجــه مصــرف غذاهــای چــرب در دوران کودکــی اســت 

و نــه تنهــا موجــب چاقــی مــی شــود بلکــه بــر مغــز فــرد جــوان هــم تاثیــر مــی گــذارد.«
محققــان در ایــن مطالعــه بــر قشــر پیــش پیشــانی مغــز کــه مرتبــط بــا برنامــه ریــزی بــرای 
اقدامــات پیچیــده و تصمیــم گیــری، تجلــی شــخصیت فــرد و کنتــرل رفتــار اجتماعــی فــرد 

اســت تمرکــز کردنــد.
محققــان دریافتنــد نوجوانانــی کــه رژیــم غذایــی پرچــرب مصــرف مــی کردنــد بــه دلیــل 
ــارس قشــر پیــش پیشــانی مغــز در طــول ایــن مــدت، دچــار نقایــص و معایــب  ویژگــی ن

شــناختی مــی شــوند.
بــه گفتــه تیــم تحقیــق، »مــا مشــاهده کردیــم کــه انعطــاف پذیــری قشــر پیــش پیشــانی 
مغــز در حیوانــات تغذیــه شــده بــا مــواد خوراکــی پرچــرب در طــول نوجوانــی دچــار آســیب 
شــد. همچنیــن دریافتیــم در صــورت توقــف مصــرف ایــن رژیــم غذایــی، ســطح ریلــن بــه 
حالــت قبــل بازگشــت و انعطــاف پذیــری سیناپســی و عملکــرد شــناختی بــه حالــت عــادی 

بازگشــت.«
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ســالم تغذیــه 

مصــرف غــات کامــل مانــع از آن مــی شــود کــه میکــروب ها 
دیــواره روده را بخورنــد و ریســک عفونــت افزایــش یابد. 

همـه از خـواص فیبـر بـرای سـامت گـوارش آگاه هسـتند، اما 
مطالعـه جدیـد نشـان مـی دهد کـه فیبـر بـه مقابله بـا عفونت 
روده هـم کمـک مـی کند و بـدون مقـدار کافی فیبـر، میکروب 
های روده شـروع بـه خوردن دیـواره روده می کننـد، و این بدین 

معناسـت کـه مـا را زنـده از داخل مـی خورند.
ــه گفتــه محققــان، فقــر فیبــر موجــب مــی شــود میکــروب  ب
هــای روده در مــوش هــا شــروع بــه خــوردن غشــای داخلــی 

ــد. مخــاط روده کنن
ــد، موجــب  ــه یاب ــی ادام ــر مــدت طوالن ــود فیب ــن کمب ــر ای اگ
فســاد کامــل روده شــده و ممکــن اســت اجــازه دهــد باکتــری 

ــد. ــی نماین ــواره روده را عفون ــا هجــوم آورده و دی ه
ــم  ــد دارای مفاهی ــی توان ــه م ــن یافت ــان، ای ــه محقق ــه گفت ب
ضمنــی بــرای اســتفاده احتمالــی فیبــر علیــه تاثیــرات ناشــی از 

ــد. ــی باش ــتگاه گوارش ــاالت دس اخت

در ایـن مطالعـه، تیـم تحقیـق 14 نـوع باکتری که 
معموال در روده انسـان ها رشـد می کنند را در روده 
مـوش هـای آزمایشـگاهی وارد کردنـد. در نتیجـه 
آنها توانسـتند میزان کامـل رژیم غذایـی خاص در 

دیـواره روده مـوش ها را مشـاهده کنند.
نتایــج نشــان داد رژیــم غذایــی بــا مقــدار کــم فیبر 
بــی نهایــت بــرای ســامت روده مــوش هــا مضر 
ــی  ــای داخل ــدن غش ــورده ش ــب خ ــت و موج اس
ــاک  ــای خطرن ــت ه ــروز عفون ــکان ب روده و ام

باکتریایــی مــی شــود.
ــورد  ــابه در م ــه مش ــاهد نتیج ــن ش ــا همچنی آنه
ــار  ــی سرش ــم غذای ــه رژی ــد ک ــای بودن ــوش ه م

ــری  ــر پ ــد. فیب ــرده بودن ــت ک ــک دریاف ــری بیوتی ــر پ از فیب
بیوتیــک، شــکل تصفیــه شــده فیبــر حــال اســت کــه در مواد 

ــود. ــی ش ــت م ــا یاف ــل ه ــرآوری شــده و مکم ــی ف خوراک
بــه گفتــه محققــان مصــرف غــات کامــل از جملــه نــان، برنج 

و پاســتا مــی توانــد راهــکار مفیــدی بــرای تامیــن فیبــر بــدن 
ــا  باشــد. بعــاوه خــوردن یــک مــوز یــا یــک گابــی در روز ت
ــک  ــادل ی ــه مع ــد ک ــی کن ــن م ــدن را تامی ــر ب ــرم از فیب 4 گ
فنجــان برنــج قهــوه ای پختــه شــده اســت. همچنیــن ماســت 

هــم حــاوی فیبــر اســت.

محققان عنوان می کنند؛

مصرف غالت از افزایش ریسک عفونت جلوگیری می کند

وزیر بهداشت در کنفرانس جهانی ارتقاء سالمت؛

واردات روغن پالم ۵۰ درصد کاهش 
یافت/اصالح فرهنگ مصرف غذا

وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه کاهــش 50 درصــدی واردات روغــن پالــم، گفــت: در راســتای اصــاح 
فرهنــگ مصــرف غــذا توانســتیم میــزان شــکر و نمــک در محصــوالت غذایــی را کاهــش دهیــم. 

دکتــر ســید حســن هاشــمی در پانل نهمیــن کنفرانــس جهانــی ارتقــاء ســامت در شــانگهای چین در 
خصــوص اقدامــات ایــران در اصــاح فرهنــگ و مصــرف غذایــی ضمــن اشــاره بــه ارتقــاء همــکاری 
هــای بیــن بخشــی بــه منظــور اصــاح فرهنــگ مصــرف مــواد غذایــی در چارچــوب شــورای عالــی 
ســامت و امنیــت غذایــی ایــران، افــزود: در ایــن راســتا بــا دســتگاه هــا و وزارتخانــه هــای مختلــف 

تفاهــم نامــه هایــی منعقدشــده اســت کــه بــه امضــا و اجــرا رســید.
ــت: در راســتای  ــر داد و گف ــم در دو ســال گذشــته خب وی از کاهــش 50 درصــدی واردات روغــن پال
اصــاح فرهنــگ مصــرف غــذا توانســتیم میــزان شــکر و نمــک در محصــوالت غذایــی را کاهــش 

ــم. دهی
وزیر بهداشت افزود: باید میزان اسید چرب آزاد را تا 5 سال آینده به صفر برسانیم.

هاشــمی در خصــوص اقدامــات در حــوزه بهداشــتی بــا اشــاره بــه احــداث ۶ هــزار پایــگاه بهداشــتی در 
مناطــق حاشــیه شــهری، افــزود: هــر 3 پایــگاه بهداشــتی یــک مرکــز جامــع ســامت را تشــکیل می 
دهــد و بــه ازای هــر 2هــزار ایرانــی یــک مراقــب ســامت و یــک کارشــناس تغذیــه در پایــگاه هــای 

بهداشــتی نیــز حضــور دارد.

محققان اتریشی می گویند؛

پنیر طول عمر را افزایش می دهد
آزمایــش بــر روی مــوش هــا نشــان مــی دهــد پنیــر موجــب افزایــش طــول عمــر آنهــا 

شــد و احتمــاال ایــن خاصیــت را نیــز بــرای انســان هــا بــه همــراه دارد. 
تحقیــق جدیــد محققــان اتریشــی نشــان مــی دهــد وجــود پلــی آمینــی موســوم بــه 
ــه افزایــش ســامت قلــب و حتــی افزایــش طــول عمــر  ــادر ب ــر ق اســپرمیدین در پنی

ــت. اس
ایــن مطالعــه جدید آشــکار ســاخته اســت اســپرمیدین، ترکیــب یافت شــده در بســیاری 
از مــواد طبیعــی نظیــر برخــی پنیرها، قــارچ، محصــوالت ســویا، حبوبــات، ذرت و غات، 

منجــر بــه عملکــرد بهتــر قلــب شــد و طــول عمــر مــوش هــا را افزایــش داد.
محققــان اذعــان مــی دارنــد کــه هنــوز بســیار زود اســت نتایــج مشــابه را بــه انســان ها 

ــبت دهیم. ــم نس ه
در مطالعــات قلبــی مشــخص شــده بــود کــه اســپرمیدین موجــب افزایــش طــول عمــر 
ارگانیســم هــای ســاده تــر نظیــر پشــه میــوه و مخمــر شــده اســت، امــا ایــن اولیــن بــار 

اســت کــه تحقیــق بــر روی یــک ارگانیســم پیچیــده انجــام شــده اســت.
دکتر فرانک مادئو، سرپرسـت تیم تحقیق از دانشـگاه پزشـکی ِگـراز اتریـش، در این باره 
مـی گوید: »زمانیکه ما اسـپرمیدین را به آب آشـامیدنی مـوش ها اضافه کردیـم، نه تنها 

عمرشـان طوالنی شـد بلکه عملکرد قلب شـان هم سـالم تـر بود.«
ایــن تحقیــق آشــکار ســاخته اســت کــه اســپرمیدین موجــب اتوفــاژی مــی شــود و در 
نتیجــه ســلول هــای قلــب بخــش هــای از خــود را کــه عملکــرد بــدی داشــته یــا دیگر 

الزم نیســتند را از کار مــی اندازنــد.
ــر و  ــود، عملکــرد قلــب بهت ــه مــوش هــای کــه اســپرمیدین داده شــده ب همچنیــن ب
ــه افزایــش  ــود کــه همگــی ایــن شــرایط در نهایــت منجــر ب ــر ب فشــارخون پاییــن ت

طــول عمــر مــی شــوند.
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ــی  ــه طورژنتیک ــراد ب ــی اف ــد، برخ ــه جدی ــک مطالع ــق ی طب
عاقــه بــه مصــرف نمــک دارنــد و آنقــدر ایــن چاشــنی را بــه 
غذایشــان مــی زننــد کــه احتمــاال قلــب شــان در معــرض خطر 

قــرار مــی گیــرد. 
ــی  ــرات ژنتیک ــد تغیی ــه ان ــی دریافت ــگاه کنتاک ــان دانش محقق
موجــب مــی شــود برخــی افــراد تمایــل بیشــتری بــه مصــرف 

چاشــنی هــا بخصــوص نمــک داشــته باشــند.
ــاره مــی  ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــر اســمیت، سرپرســت تی جنیف
ــت  ــتر از محدودی ــر بیش ــدود دو براب ــراد در ح ــن اف ــد: »ای گوی
روزانــه مصــرف نمــک کــه از ســوی متخصصــان قلــب توصیه 

مــی شــود، نمــک مصــرف مــی کننــد.«
در ایــن تحقیــق تمرکــز بــر ژن موســوم بــه TAS2R3۸ بوده 
اســت. تغییــرات ایــن ژن موجــب مــی شــود قــوه تشــخیص 

فــرد در مــورد طعــم هــای تلــخ و تنــد بیشــتر شــود.

مطالعــات قبلــی نشــان داده انــد کــه افــراد حامــل ایــن دســته 
از تغییــرات ژنتیکــی در TAS2R3۸ بیشــتر از غذاهــای ســالم 
ــا  ــی ی ــم بروکل ــر کل ــد نظی ــخ دارن ــزه تل ــه م ــب ک ــرای قل ب

ســبزیجات بــا بــرگ هــای ســبز تیــره، اجتنــاب مــی کننــد.
اســمیت تصمیــم بــه آزمایــش ایــن موضــوع داشــت کــه ایــا 
ــم  ــرد از نمــک بیشــتری در رژی ــود ف ــی ش ــن ژن منجــر م ای
ــک  ــدازه نم ــش از ان ــرف بی ــد. مص ــتفاده کن ــی اش اس غذای
منجــر بــه بــروز فشــارخون بــاال مــی شــود کــه ریســک حملــه 

ــی دارد. ــکته را در پ ــی و س قلب
ــم غذایــی 40۷ نفــر را در منطقــه روســتایی  ــم تحقیــق رژی تی
کنتاکــی کــه دارای دو یــا چنــد فاکتــور پرخطــر بیمــاری قلبــی 
بودنــد بررســی کردنــد. محققــان همچنیــن آزمایــش ژنتیک را 
بــر روی شــرکت کننــدگان انجــام دادنــد تــا دریابنــد کدامیــک 

حامــل تغییــر ژنــی بودنــد.

بــه گفتــه اســمیت، »مــا دریافتیــم افــرادی کــه طعــم تلــخ را 
بیشــتر احســاس مــی کردنــد 1.۹ برابــر بیشــتر از دســتورالمعل 

هــای مصــرف ســدیم یــا نمــک تبعیــت نمــی کردنــد.«
ــه  ــرم نمــک را در روز توصی ــش از 2.3 گ پزشــکان مصــرف بی

نمــی کننــد.
بــه گفتــه محققــان ایــن گــروه از افــراد بــه ایــن دلیــل تمایــل 
بیشــتر بــه مصــرف نمــک دارنــد چراکــه طعــم نمــک مــزه تلخ 

برخــی غذاهــا را مــی پوشــاند.

ســالم تغذیــه 

تحقیقات جدید نشان می دهد؛

تغییرات ژنی عامل مصرف باالی نمک

طبـق مطالعه جدیـد تغذیـه ای، افراد مبتـا به دیابت نـوع2 می 
تواننـد بـا مصرف رژیـم غذایی حـاوی پروتئیـن بـاال در مدت ۶ 

هفتـه، چربی کبدشـان را تـا 4۸ درصد کاهـش دهند. 
ــد  ــان دریافتن ــانی آلم ــه ای انس ــه تغذی ــان موسس ــم محقق تی
ــل  ــر قاب ــن تاثی ــاالی پروتئی ــزان ب ــاوی می ــی ح ــم غذای رژی
توجهــی بــر کاهــش چربــی کبــد افــراد مبتــا بــه دیابــت نوع2 
دارد. بــه گفتــه محققــان، عمدتــا پروتئیــن گیاهــی یــا حیوانــی 

ــد. ــی ندارن ــورد فرق ــن م در ای

ــاره مــی  آندریــاس فایفــر، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن ب
ــوع  ــن ن ــایع تری ــی ش ــرب غیرالکل ــد چ ــاری کب ــد: »بیم گوی
ــان،  ــدی اســت کــه در صــورت عــدم درم بیمــاری مزمــن کب
ــد  ــروز بیمــاری دیابــت نــوع2 مــی شــود و مــی توان موجــب ب
ــه  ــد منجــر ب ــی توان ــه م ــدی شــده ک ــه ســیروز کب ــل ب تبدی

ــود.« ــرگ ش م
در مطالعــات مختلــف در سراســر جهــان بــه بررســی تاثیــرات 
رژیــم غذایــی حــاوی میــزان بــاالی پروتئیــن بــر متابولیســم 
ــات  ــن مطالع ــیاری از ای ــت. در بس ــده اس ــه ش ــانی پرداخت انس
دانشــمندان تاثیــرات ســودمندی بــر وزن بــدن، میــزان چربــی 
کبــد، میــزان چربــی خــون، میــزان گلوکــز خــون در بلندمــدت 
ــی  ــد. در برخ ــرده ان ــاهده ک ــی را مش ــوده عضان ــظ ت و حف
مطالعــات هــم ایــن نتیجــه گیــری حاصــل شــده کــه مصــرف 
بــاالی پروتئیــن مــی توانــد موجــب کاهــش فعالیــت انســولین 

ــر گــذارد. ــه هــا تاثی ــر عملکــرد کلی شــده و ب
ــی  ــم غذای ــر دو رژی ــی تاثی ــان آلمان ــی، محقق ــه فعل در مطالع
ــا ۷۸ ســاله  ــر متابولیســم 3۷ مــرد و زن 4۹ ت ــن را ب ــر پروتئی ُپ
کــه مبتــا بــه دیابــت نــوع2 بودنــد بررســی کردنــد. در اکثــر 

ــد چــرب هــم وجــود داشــت. ــدگان کب شــرکت کنن
هــر دو رژیــم غذایــی حــاوی میــزان بــاالی پروتئیــن فقــط از 
ــا یکدیگــر فــرق داشــتند.  ــا حیوانــی ب لحــاظ منبــع گیاهــی ی
منبــع اصلــی گــروه پروتئیــن گیاهــی غذاهــای نظیــر نــودل یــا 
نــان بودنــد کــه بــا پروتئیــن نخــود غنــی شــده بودنــد. گــروه 
ــرب و  ــم چ ــی ک ــوالت لبن ــامل محص ــی ش ــن حیوان پروتئی

ــود. همچنیــن گوشــت ســفید و ماهــی ب
ــه گفتــه فایفــر، »نتایــج نشــان داد همــه شــرکت کننــدگان  ب
مطالعــه از مزایــای رژیــم غذایــی حــاوی پروتئیــن بــاال بهــره 
بردنــد. تاثیــرات منفــی بــر عملکــرد کلیــه هــا یــا متابولیســم 
گلوکــز هــم مشــاهده نشــد. امــا نتایــج نشــان داد کــه میــزان 
ــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش یافــت و در  چربــی کبــدی ب
نیمــی از شــرکت کننــدگان تــا بیــش از 50 درصــد ایــن کاهش 

مشــاهده شــد.«
وی در ادامـه مـی افزایـد: »مـا همزمـان بـا ایـن نتایـج، شـاهد 
تغییـرات مطلوبـی در کبد و متابولیسـم چربی، بهبود حساسـیت 
انسـولین در شـرکت کنندگان و کاهش قابل توجه در فاکتور 21 

هورمـون فیبروباسـت در خون نیـز بودیم.«

تحقیقات نشان می دهد؛

رژیم غذایی حاوی پروتئین باال عامل کاهش چربی کبدچرب

 مطالعــه جدیــد محققــان نشــان مــی دهــد خــوردن پروتئیــن 
گیاهــی در مقایســه بــا پروتئیــن حیوانــی، بــه حفــظ احســاس 
ســیری در طوالنــی مــدت کمــک کــرده و در نتیجــه تــا وعــده 

غذایــی بعــد کمتــر گرســنه مــی شــوید. 
در ایــن مطالعــه 43 مــرد جــوان دانمارکــی در ســه روز متفــاوت 
ســه وعــده صبحانــه متفــاوت خوردنــد کــه فاصلــه هــر یــک 
ــی از لحــاظ پروتئیــن  ــود. وعــده هــای غذای ــه ب باهــم دو هفت
حیوانــی و گیاهــی موجــود در آن متفــاوت بــود: وعــده غذایــی 
ــود؛  ــی ب ــیب زمین ــاال و س ــن ب ــا پروتئی ــامل گوشــت ب اول ش
وعــده غذایــی دوم حــاوی پروتئیــن بــاال متشــکل از حبوباتــی 
ــود؛ و وعــده ســوم  ــداری نخــود ب ــا و عــدس و مق شــامل لوبی
حــاوی مقــداری حبوبــات کــم پروتئیــن همــراه بــا بــرش های 

ســیب زمینــی بــود.
محققــان دریافتنــد مردانــی کــه وعــده غذایــی دوم کــه حــاوی 
پروتئیــن بــاال متشــکل از حبوبــات را مصــرف کــرده بودنــد در 
مقایســه بــا مصــرف دو وعــده غذایــی دیگــر، احســاس ســیری 

بیشــتر و گرســنگی کمتــری را گــزارش کــرده بودنــد.
محققــان همچنیــن دریافتنــد زمانیکه شــرکت کننــدگان وعده 
ــه مصــرف  ــاالی گیاهــی در صبحان ــن ب ــی حــاوی پروئی غذای
ــا 13  ــر، 12 ت ــه دیگ ــوع صبحان ــا دو ن ــه ب ــد، در مقایس کردن
درصــد کالــری کمتــری در وعــده ناهــار مصــرف کــرده بودنــد.

ــی  ــده غذای ــر در وع ــاالی فیب ــزان ب ــان، می ــه محقق ــه گفت ب
ــاس  ــاالی احس ــزان ب ــی در می ــاالی گیاه ــن ب ــاوی پروتئی ح
ــای  ــم ه ــا مکانیس ــن ب ــر و پروتئی ــش دارد. فیب ــیری نق س

ــه  ــه تجزی ــادر ب ــدن ق ــد. ب ــی کنن ــدن عمــل م ــی در ب متفاوت
ــع در  ــان دف ــا زم ــی ت ــاده غذای ــن م ــرو ای ــت از این ــر نیس فیب
دســتگاه گــوارش باقــی مــی مانــد. امــا پروتئیــن هضــم شــده 
و در بــدن جــذب مــی شــود، از اینــرو اجــزای آن توســط بافــت 
ــرد. ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق ــز، م ــه مغ ــدن، از جمل هــای ب

مصرف پروتئین گیاهی راهکار مبارزه با گرسنگی
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مصرف روزانه یک تخم مرغ از 
بروز سکته پیشگیری می کند

بــه گفتــه محققــان، خــوردن روزی یــک عــدد تخــم مــرغ بــا کاهــش 12 درصدی 
ریســک ســکته مرتبط اســت. 

در مطالعــات قبلــی تخــم مــرغ بــه عنــوان عامــل اصلــی کلســترول بــاال و بیمــاری 
قلبی-عروقــی معرفــی مــی شــد امــا اســناد علمــی کمــی در مــورد ایــن ادعــا وجود 
دارد. در بررســی هــای جدیــد عنــوان مــی شــود کــه مصــرف تخــم مــرغ حتــی می 

توانــد بــه کاهــش ریســک بــروز ســکته هــم کمــک کنــد.
محققــان ۷ مطالعــه مشــابه در مــورد تاثیــرات مصــرف تخــم مــرغ را بــر ســامت 
قلب-عــروق بررســی کردنــد. آنهــا در ایــن بررســی هــا، بــه رابطــه مشــخصی بیــن 
بیمــاری قلبــی عــروق کرونــر یــا بیمــاری قلبی-عروقــی ناشــی از خــوردن منظــم 
تخــم مــرغ دســت نیافتنــد. امــا آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه خــوردن روزی 

یــک تخــم مــرغ بــا کاهــش 12 درصــدی ریســک ســکته مرتبــط اســت.
 EpidStat ــه ــق از موسس ــم تحقی ــت تی ــاندر، سرپرس ــک الکس ــر دومینی دکت
میشــیگان، دربــاره ایــن فایــده تخــم مــرغ ایــن گونــه توضیــح مــی دهــد: »تخــم 
مــرغ دارای خــواص تغذیــه ای مثبــت بســیاری، از جملــه آنتی اکســیدان، اســت که 
در کاهــش فشــار اکسایشــی و التهــاب نقــش دارد. همچنیــن ایــن مــاده خوراکــی 

منبــع غنــی پروتئیــن بــوده کــه بــا کاهــش فشــارخون مرتبــط اســت.«
ــا ایــن حــال تحقیقــات بیشــتری بــرای  الکســاندر در ادامــه عنــوان مــی کنــد: »ب

بررســی ایــن خاصیــت تخــم مــرغ نیــاز اســت.«
ــب ســالم ســبزیجات  ــا ترکی ــرغ ب ــان تخــم م ــد مصــرف همزم ــان معتقدن محقق
ــون  ــا همچ ــیدان ه ــی اکس ــایر آنت ــذب س ــدن در ج ــی ب ــش توانای ــب افزای موج

ــود. ــی ش ــا م کاروتنوئیده

ســالم تغذیــه 

محققان می گویند؛

کاهش سردردهای میگرنی با رژیم 
غذایی کم چرب

 
بــه گفتــه محققــان، پیــروی از یــک رژیــم غذایــی کامــل کــه حــاوی میــزان چربــی کمــی باشــد مــی 

توانــد بــه کاهــش ســردردهای میگرنــی کمــک کنــد. 
ــه تنهــا موجــب کاهــش  ــی ن ــم غذای ــوع رژی ــن ن ــکا، ای ــه محققــان دانشــگاه سینســیناتی آمری ــه گفت ب
ســردرد مــی شــود بلکــه در کاهــش وزن هــم نقــش داشــته و از بــروز بیمــاری قلبــی پیشــگیری مــی کند.

بــه گفتــه محققــان، ســه نــوع رژیــم غذایــی کامــل وجــود دارد: رژیــم هــای غذایــی کــم چــرب و حــاوی 
ــگا-3 و  ــرب اُم ــیدهای چ ــزان اس ــش می ــه موجــب افزای ــی ک ــم های ــدرات و رژی ــن کربوهی ــزان پایی می

کاهــش اســیدهای چــرب اُمــگا-۶ مــی شــوند.
ــاره مــی گویــد: »در رژیــم غذایــی کــم چــرب میــزان  وینســت مارتیــن، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن ب

ــه محــدود مــی شــود.« ــرژی روزان ــاز ان ــزان نی ــر از 20 درصــد می ــا کمت ــی در رژیــم غذایــی ت چرب
وی در ادامـه مـی افزاید: »رژیم هـای غذایی کم کربوهیدرات نظیـر رژیم های کتوژنیک مـی توانند موجب 

کاهش تعداد سـردردها شـوند، امـا نباید بدون نظـارت متخصص این اقدام صـورت گیرد.«
در ایــن تحقیــق، بیــش از 1۸0 مطالعــه مربــوط بــه مــوارد میگــرن و رژیــم غذایــی مــورد بررســی قــرار 
ــار از  ــده سرش ــرآوری ش ــای ف ــکل، غذاه ــاوی ال ــی ح ــای غذای ــم ه ــد رژی ــان دریافتن ــد. محقق گرفتن

نیتــرات و گلوتامــات مونوســدیم )MSG( مــی تواننــد تشــدیدکننده میگــرن باشــند.
ــاس و  ــر سوســیس، کالب ــده نظی ــرآوری ش ــای ف ــود در گوشــت ه ــده موج ــواد نگهدارن ــا م ــرات ه نیت
همبرگــر هســتند. همچنیــن MSG در غذاهــای چینــی بــه وفــور یافــت می شــود و مــاده ای اســت که 
معمــوال در غذاهــای کنسروشــده یــا منجمــد، ســوپ هــا، غذاهــای بیــن المللــی، ســس ســاالد، نمــک 

ــود دارد. ــاپ وج و کچ
محققان به بیماران میگرنی مصرف سبزیجات تازه، میوه تازه و گوشت تازه را توصیه می کنند.

روغن کانوال موجب کاهش چربی 
دورشکمی می شود

بــه گفتــه کارشناســان ســامت، گنجانــدن روغــن کانــوال در یــک رژیــم غذایی ســالم بــه کاهش چربــی دورشــکمی در 
مــدت چهــار هفتــه کمــک مــی کند. 

ــر  ــش ریســک مشــکاتی نظی ــا افزای ــی شــده و ب ــش ریســک بیمــاری قلبی-عروق ــی دورشــکمی موجــب افزای چاق
ــز همــراه اســت. ــت نی ســندروم متابولیــک و دیاب

پنــی کریــس اترتــون، کارشــناس تغذیــه از دانشــگاه ایالتــی پنســیلوانیا، در ایــن بــاره می گویــد: »چربــی های مونواشــباع 
نشــده موجــود در روغــن کانــوال موجــب کاهــش ایــن چربــی هــای دور شــکمی کــه تاثیــرات منفــی بــر ســامت دارد، 

مــی شــود.«
ایــن تیــم تحقیــق دریافتــه انــد کــه بعــد از یــک مــاه پیــروی از رژیــم غذایــی حــاوی روغــن کانــوال، شــرکت کننــدگان 

دارای 0.11 کیلوگــرم چربــی دورشــکمی کمتــر در مقایســه بــا قبــل از رژیــم غذایــی بودنــد.
آنها همچنین دریافتند وزن از بین رفته از قسمت میانی بدن در سایر بخش های بدن پخش نشده بود.

به گفته محققان به نظر می رسد اسیدهای چرب مونواشباع نشده چربی دورشکمی را هدف قرار می دهند.
محققــان بــه منظــور تلفیــق روغــن کانــوال در رژیــم غذایــی توصیــه کردنــد کــه از آن بــه هنــگام ســرخ کــردن غذاهــا، 

پختــن غــذا و در ســاالد اســتفاده شــود.
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ــمیک را  ــش هتروپاس ــرد جه ــوی منحصربف ــان الگ محقق
کشــف کــرده انــد کــه در آن هــم زنجیــره mDNA عــادی و 

ــد.  ــه در یــک ســلول واحــد وجــود دارن هــم جهــش یافت
محققـان آمریکایی دریافتـه اند کودکان مبتا به اختال اُتیسـم 
دارای شـمار بیشـتر جهش هـای مضـر در DNA میتوکندری 

خود در مقایسـه با سـایر اعضای خانواده هسـتند.
اُتیســم یــک اختــال پیشــرفته جــدی اســت کــه توانایــی فــرد 

در برقــراری ارتبــاط و تعامــل را دچــار اختــال مــی کنــد.
ــاره  ــدری اش ــد در میتوکن ــرد ب ــه عملک ــی ب ــات قبل در مطالع
شــده بــود امــا در مطالعــه جدیــد محققــان الگــوی منحصربفرد 
جهــش هــای هتروپاســمیک را کشــف کــرده انــد کــه در آن 

هــم زنجیــره mDNA عــادی و هــم جهــش یافتــه در یــک 
ســلول واحــد وجــود دارنــد.

کودکانــح مبتــا بــه اُتیســم بیــش از دو برابــر خواهــر و 
ــتند. ــر هس ــای مض ــش ه ــود دارای جه ــالم خ ــای س برادره

ــل  ــگاه کرن ــق از دانش ــم تحقی ــو تی ــو، عض ــگ گ ــگ الن ژن
نیویــورک، در ایــن بــاره مــی گویــد: »وجــود جهــش 
ــکات  ــک مش ــش ریس ــا افزای ــر در mDNA ب ــای مض ه
ــه  ــا ب ــودکان مبت ــن ک نورولوژیکــی و مشــکات رشــد در بی
اختــال اُتیســم نیــز همــراه اســت چراکــه میتوکنــدری نقــش 

ــد.« ــی کن ــاء م ــم ایف ــی در متابولیس مهم
ــه اُتیســم در  ــا ب ــودکان مبت ــوال ک ــان، معم ــه محقق ــه گفت ب

ــر و  ــن ت ــا خواهــر و برادرهــای خــود دارای IQ پایی مقایســه ب
ــر هســتند. ــار اجتماعــی ضعیــف ت رفت

ــودک  ــره mDNA ۹03 ک ــان زنجی ــه، محقق ــن مطالع در ای
ــا و  ــر و برادره ــا خواه ــراه ب ــم را هم ــال اُتیس ــه اخت ــا ب مبت

ــد. ــز کردن ــان آنالی مادرش

ســالم تغذیــه 

ارتباط اُتیسم با DNA تغییریافته

تاثیر ماست در کاهش 
استرس و اضطراب

ــال  ــکین اخت ــب تس ــت موج ــرف ماس ــان، مص ــه محقق ــق یافت طب
ــد.  ــی کن ــه م ــترس مقابل ــا اس ــده و ب ــراب ش اضط

محققــان دانشــگاه میــزوری عنــوان مــی کننــد کــه پروبیوتیک متشــکل 
از باکتــری هــای زنــده و مفیــد بــه معنــای بهبود ســامت گوارش اســت 
کــه مــی توانــد موجــب کاهــش اضطــراب و رفتــار مرتبــط بــا اســترس 

شــود.
ــن  ــد ای ــر روی گورخرماهــی )زبرافیــش( دریافتن ــه ب ــا مطالع ــان ب محقق
ــده در  ــت ش ــداول یاف ــای مت ــری ه ــد از مصــرف باکت ــی بع ــه ماه گون
 Lactobacillus plantarum ماســت و پروبیوتیک موســوم بــه

بهتــر نســبت بــه عوامــل اســترس زا واکنــش نشــان دادنــد.
ــه مخــزن آب  ــان بیشــتری را در ت معمــوال ماهــی هــای پراســترس زم
مــی گذراننــد، امــا زبرافیــش هــای کــه پروبیوتیــک مصــرف کــرده بودند 
بعــد از قرارگیــری در معــرض عوامــل اســترس زا، زمــان بیشــتری را در 

نزدیکــی منطقــه بــاالی مخــزن آب مــی گذراندنــد.
بــه گفتــه الیزابــت برایــدا، سرپرســت تیــم تحقیــق، »عوامــل اســترس زا 
وارد شــده از الگوهــای زیســت محیطــی متــداول نظیــر تغییر دما هســتند 
از اینــرو ایــن تســت مــی توانــد در مــورد انســان هــا هــم کارآمــد باشــد.«
ایــن نتایــج نشــان مــی دهــد باکتــری هــای موردنظــر در روده مــی توانند 

شــیوه جایگزیــن مناســبی بــرای درمان باشــند.
ــد  ــه رون ــد ب ــری هــای خــوب روده مــی توانن ــان، باکت ــه محقق ــه گفت ب
هضــم کمــک کــرده و عملکــرد اکوسیســتم طبیعــی بــدن را حفــظ کنند 
و حتــی ممکــن اســت بــه کاهــش وزن هــم کمــک کننــد. امــا باکتــری 
هــای بــد و مضــر، موجــب ناراحتــی در روده و معــده شــده و حتــی ممکن 

اســت عامــل بیمــاری باشــند.

تاثیر پروتئین ها و 
پروبیوتیک  ها

 در کنترل قندخون
ــی  ــواد خوراک ــزودن م ــد اف ــی ده ــان م ــات نش مطالع
سرشــار از پروتئیــن یــا پروبیوتیــک بــه رژیــم غذایــی 

ــد.  ــرل قندخــون کمــک کن ــه کنت ممکــن اســت ب
ــد هــر دو  ــه ان ــه دریافت محققــان در دو مطالعــه جداگان
پروتئیــن هــا و پروبیوتیــک هــا موجــب کاهــش رونــد 
هضــم کربوهیــدرات هــا مــی شــوند و بدیــن ترتیــب 
از افزایــش قندخــون کــه منجــر بــه بــروز دیابــت نوع2 
ــود  ــی ش ــاری م ــی از بیم ــات ناش ــش صدم ــا افزای ی

پیشــگیری مــی کننــد.
ــی از  ــق یک ــم تحقی ــت تی ــگ، سرپرس ــیو من هیوس
ــاره  ــن ب ــات از دانشــگاه تافتــس بوســتون، در ای مطالع
ــک  ــراه ی ــه هم ــن ب ــی ت ــوردن ماه ــد: »خ ــی گوی م
بــرش نــان ســفید کمتــر از خــوردن کربوهیــدرات هــا 
ــود.« ــی ش ــون م ــش قندخ ــی موجــب افزای ــه تنهای ب

آرجــون پانــدی، عضــو تیــم دیگــر تحقیــق از 
ــادا، نیــز مــی گویــد:  ــو کان موسســه دانشــگاهی واترل
ــک  ــی از پروبیوتی ــی غن ــواد خوراک ــه م ــرادی ک »اف
 DASH نوعــی باکتــری خــوب( بــه رژیــم غذایــی(
کــه بــرای ســامت قلــب مفیــد اســت، افزودنــد بــه 
کاهــش قابــل توجهی در ســطح قندخون شــان دســت 

ــد.« یافتن
بــه گفتــه محققــان، ایــن دو مطالعــه اطاعــات مفیدی 
ــی  ــراد م ــد اف ــی ده ــه نشــان م ــد ک ــی کن ــه م را ارائ
ــه شــان، قنــد  ــا تغییــر در رژیــم غذایــی روزان تواننــد ب

خــون خــود را تحــت کنتــرل داشــته باشــند.
تیـم  پروتئین-کربوهیـدرات،  مطالعـه  در 
منـگ از چهـار گـروه حـدود 20 نفـری 
خواسـتند کـه غذاهـای خاصـی را بخورند. 
میـزان قندخـون ایـن افـراد در فواصـل 
منظـم دوسـاعتی انـدازه گیـری می شـد.

گــروه هــا، نــان ســفید بــه همــراه غــات 
ــن  ــی ت ــا(، ماه ــدرات ه ــج )کربوهی برن
)پروتئیــن(، کــره بــدون نمــک )چربــی( یا 
غــات جودوســر )فیبــر( مصــرف کردنــد.

ــا  ــد کــه آی ــان مــی خواســتند بدانن محقق

انــواع مــواد غذایــی بــر هضــم کربوهیــدرات هــا تاثیــر 
ــب  ــن موج ــد پروتئی ــاهده کردن ــان مش ــد. محقق دارن
ــا  ــد، ام ــون ش ــان خ ــد در جری ــدن قن ــش آزادش کاه
هیــچ تاثیــر مشــابهی در مــورد چربــی هــای کــره یــا 

ــد. ــر نیافتن ــات جودوس ــود در غ ــر موج فیب
بـه گفته منـگ، »پروتئین ممکن اسـت موجـب تحریک 
آزادشـدن برخی هورمون های روده شـود که سرعت معده 
خالـی را ُکند می کند. سـرعت معده خالی، سـرعتی اسـت 
کـه غذا بـرای هضـم، معـده را تـرک کـرده و وارد روده ها 

می شـود.«
ــه فشــارخون  در مطالعــه ای دیگــر، ۸0 فــرد مبتــا ب
بــاال از رژیــم غذایــی DASH )شــیوه رژیمــی 
غذایــی  برنامــه  کــه  بــاال(  فشــارخون  توقــف 
ــارخون  ــش فش ــت کاه ــب در جه ــرای قل ــالم ب س
اســت، پیــروی کردنــد. امــا پانــدی از نیمی از شــرکت 
کننــدگان خواســته بــود کــه مــواد غذایــی پروبیوتیــک 
ــی  ــم غذای ــود در رژی ــام موج ــایر اق ــن س را جایگزی

کننــد.
بــه عنــوان مثــال، آنهــا مــی توانســتند ماســت 
پروبیوتیــک را جایگزیــن لبنیــات کــم چــرب کننــد یــا 

ــند. ــک بنوش ــای پروبیوتی ــیدنی ه نوش
ــک  ــه پروبیوتی ــرادی ک ــدی، اف ــزارش پان ــق گ طب
ــد شــاهد هیــچ  ــه رژیــم غذایــی شــان افــزوده بودن ب
تفاوتــی در فشــارخون خــود در مقایســه بــا گــروه دیگر 
نبودنــد، امــا کاهــش قندخــون آنهــا در حالــت ناشــتا و 
میــزان A1C هموگلوبیــن شــان بهتــر کاهــش یافتــه 
بــود. A1C هموگلوبیــن شــاخص اســتانداردی بــرای 

آزمایــش میــزان قندخــون در بلندمــدت اســت.
ــک،  ــای پروبیوتی ــری ه ــد باکت ــی رس ــر م ــه نظ ب
ترکیباتــی را تولیــد مــی کننــد کــه اســتفاده از هورمــون 
انســولین را بــرای ســلول ها در جهــت تبدیــل قندخون 

ــرژی آســان تــر مــی نمایــد. ــه ان ب
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بخش درمان، همواره هزینه های زیادی را به 
از  کند.  تحمیل می  دنیا  نظام های سالمت در 
همین رو، کشورهای مختلف با توجه به بودجه 
ها و اعتباراتی که دارند، برای درمان بیماری ها 
هزینه می کنند. ایران نیز از این قاعده مستثنی 
متولی  عنوان  به  بهداشت  وزارت  و  نیست 
نظام  بودجه  و  اعتبارات  بیشترین  سالمت، 

کند. می  هزینه  درمان  بخش  در  را  سالمت 
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ن مـــــــا ر د

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــوری و رئی ــس جمه ــاون رئی مع
ــب  ــت عواق ــط زیس ــی محی ــب و آلودگ ــت: تخری ــت، گف زیس
ــا رشــد  ــه آنه ــه از جمل ــراه دارد ک ــه هم و تهدیدهــای بســیاری ب

ــت.  ــان اس ــرطان در جه ــون س ــی همچ ــاری های بیم
معصومــه ابتــکار بــا اشــاره به آثــار مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و 
بهداشــتی ســرطان، افــزود: بــه دلیــل همیــن آثــار گســترده، امروزه 

ســرطان یــک موضــوع مهــم اجتماعی اســت.
ــد  ــی چن ــد رهیافت ــرطان نیازمن ــوع س ــه موض ــان اینک ــا بی وی ب
جانبــه اســت، اظهارداشــت: ضــرورت توجــه بــه اصــل پیشــگیری 
از ســرطان، آثــار محیــط زیســت ناســالم بــر ایجــاد آن و بیمــاری 
ــوان موضوعــی مهــم  ــه عن ــه ســرطان ب ــگاه ب هــای مشــابه، ن
در ســطح جهــان از جملــه مــواردی اســت کــه مــی توانــد مــورد 

ــرد. ــرار گی بحــث و بررســی ق
ــای  ــزارش ه ــه گ ــاره ب ــن اش ــوری ضم ــس جمه ــاون رئی مع
 )WHO( ــت ــی بهداش ــازمان جهان ــط س ــده توس ــر ش منتش
مبنــی بــر معرفــی آلودگــی هــوا بــه عنــوان یکــی از علــل اصلــی 
رشــد ســرطان بــه ویــژه ســرطان ریــه در جهــان، اظهــار کــرد: 
تخریــب و آلودگــی محیط زیســت عواقــب و تهدیدهای بســیاری 
ــی  ــاری های ــد بیم ــا رش ــه آن ه ــه از جمل ــراه دارد ک ــه هم ب

همچــون ســرطان در جهــان اســت.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، آفــت کــش 
ــرب  ــل مخ ــر عوام ــا از دیگ ــینوژن ه ــفره، کارس ــا، ارگانوفس ه
محیــط زیســت و ایجاد کننــده ســرطان در جهــان هســتند که در 
گــزارش هــای UNEP و WHO نیــز مــورد بحــث و بررســی 

قــرار گرفتــه انــد.
ابتــکار، مــروری هــم بر نقــش دی اکســین هــا بــه عنــوان آالینده 
هــای آب و خــاک و تاثیــر آن هــا بــر ســامت انســان ها داشــت و 
افــزود: اگرچــه حــدود 15 ســال پیــش اثــری از دی اکســین هــا در 
خــون انســان هــا وجــود نداشــت، امــا امــروز شــاهد وجــود آن هــا 

در خــون غالــب افــراد هســتیم.
وی، گــرد و غبــار را از دیگــر عوامــل ایجــاد بیمــاری هایــی 
ــی  ــای قلب ــاری ه ــزی و بیم ــرژی، ســکته مغ همچــون آســم، آل
دانســت و افــزود: متاســفانه بحــران گــرد و غبــار در حــال حاضــر 

بخــش هــای زیــادی از جهــان از جملــه غــرب آســیا و البتــه ایــران 
را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و از همیــن رو نیازمنــد 

توجــه بیــن المللــی و ملــی اســت.
ابتــکار ضمــن تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه سیســتم ایمنــی بــدن 
انســان پیــش از هــر بخــش دیگــری قــادر بــه تشــخیص آلودگــی 
هــا اســت، تصریــح کــرد: امــا در صــورت تــداوم ایــن آلودگــی هــا، 

سیســتم ایمنــی دچــار اختــال خواهــد شــد.
معــاون رئیــس جمهــوری اشــاره ای هــم بــه اثــرات بنــزن در ایجاد 
ــار  ــت، اظه ــودکان داش ــون در ک ــرطان خ ــژه س ــه وی ــرطان ب س
ــت  ــات دول ــن اقدام ــم تری ــی از مه ــل یک ــن دلی ــه همی ــرد: ب ک
یازدهــم بــرای مقابلــه بــا آلودگــی هــوا، توقــف توزیــع بنزیــن آلوده 

ــود. در کشــور ب
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ادامــه داد: دولــت 
برنامــه هــای بســیاری بــرای مقابلــه بــا آلودگــی هــوا بــه ویــژه در 
کانشــهرها، همچنیــن مقابلــه بــا گــرد و غبــار دارد اما ایــن برنامه 
ــار  ــرد و غب ــده گ ــی در خصــوص پدی ــر اســت و حت ــان ب ــا، زم ه

بــا توجــه بــه تاثیرپذیــری ایــران از کانــون هــای خارجــی نیازمنــد 
ــی اســت. ــن الملل ــه ای و بی همــکاری هــای منطق

وی افـزود: از دیگـر مـواد سـرطان زا، گوگـرد موجـود در گازوئیل 
اسـت و بـه همین دلیـل یکـی zدیگـر از اقدامـات عاجـل، توزیع 
گازوئیـل اسـتاندارد با سـطح گوگـرد 50 تا PPM 100 در کشـور 

. د بو
بــه گفتــه ابتــکار، آلودگــی هــوا دارای پیچیدگــی هایــی اســت کــه 
ــی  ــاوت و متنوعــی در بخــش شــهری و صنعت ــه هــای متف برنام
ــرای  ــی ب ــزم و اراده مل ــاد ع ــل ایج ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی طلب م

ــا آن یــک ضــرورت اســت. ــه ب مقابل
ــن  ــا تدوی ــم ب ــت یازده ــه داد: دول ــوری ادام ــس جمه ــاون رئی مع
برنامــه ای فرابخشــی تــاش دارد تــا کیفیــت هــوای مطلوبــی در 
کشــور بــه ویــژه در ســطح کانشــهرها ایجــاد کنــد و بــه همیــن 
منظــور تاکنــون شــاهد اجــرای برنامــه هــای مختلفــی همچــون 
حــذف ســوخت مــازوت از نیــروگاه هــا، توزیــع بنزیــن و گازوئیــل 
اســتاندارد، استانداردســازی خودروهــا و موتورســیکلت هــا، یکپارچه 
ســازی سیســتم معاینــه فنــی خودروهــا، ارائــه الیحــه هــوای پاک 

بــه مجلــس بــوده ایــم.
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، کاهــش ســن خودروها، 
ــل  ــژه در بخــش حمــل و نق ــه وی ــای فرســوده ب خــروج خودروه
ــه برنامــه  ــز از جمل عمومــی، توســعه حمــل و نقــل عمومــی را نی
ــه  ــا از جمل ــتگاه ه ــایر دس ــکاری س ــا هم ــه ب ــت ک ــی دانس های

ــد. ــد تحقــق یاب شــهرداری هــا بای
ابتــکار، اشــاره ای هــم بــه نقــش مــردم در کاهــش آلودگــی هــوا 
داشــت و خاطرنشــان کــرد: مشــارکت و همراهــی مردم و ســمن ها 
بــا اقداماتــی همچــون اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی، توجــه به 
معاینــه فنــی، نصــب فیلتــر دوده متضمــن موفقیــت برنامــه هــای 

دولتــی خواهــد بــود.
معـاون رئیس جمهوری ضمن اشـاره به افزایش چشـمگیر روزهای 
پـاک و سـالم برای هـوای کانشـهرها، گفـت: امـروز گـرد و غبار 
یـا اینـورژن )در پاییز و زمسـتان( مهـم ترین دلیـل آلودگی هـوا در 
کشـور اسـت و البته دولت امیدوار اسـت بـا اقدامات مختلـف بتواند 

همچنـان کیفیت هـوا در کشـور را افزایـش دهد.

معاون رئیس جمهوری؛

سرطان یکی از آثار آلودگی و تخریب محیط زیست است

ــول  ــرح تح ــف ط ــه مخال ــرادی ک ــت: اف ــت گف ــر بهداش وزی
ســامت هســتند را شــرمنده و مایــوس مــی کنیــم زیــرا ایــن 
ــرح  ــن ط ــتضعفان و بزرگتری ــن و مس ــرای محرومی ــرح ب ط

ــت.  ــت اس ــی دول اجتماع
ــا  ــزود: سیاســیون اقتصــادی ب ــر ســید حســن هاشــمی اف دکت
رفــاه بــرای مــردم مخالــف هســتند و همــواره بــه دنبــال پــول 
هســتند ولــی از رئیــس جمهــوری و مجلــس بــه دلیــل حمایت 

از ایــن طــرح بــزرگ، تشــکر مــی کنــم.
وی بــا اشــاره بــه مطــرح شــدن مطالبــات بســیار زیــاد درمانــی 
ــادآور شــد: یکــی از مشــکات  ــی، ی از ســوی مســئوالن محل
مهــم مــا ایــن اســت کــه هــر زمــان بــرای افتتــاح پــروژه ای به 
نقــاط مختلــف کشــور ســفر مــی کنــم، هنــوز روبــان را نبــرده 
ایــم، مطالبــات جدیــد و تقاضــای ســاخت بیمارســتان و مراکــز 
ــا  بهداشــتی و درمانــی جدیــد مطــرح مــی شــود امــا کشــور ب
مشــکات اقتصــادی زیــادی روبــرو اســت زیــرا بودجــه کشــور 

210 هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه 1۹0 هــزار میلیــارد تومان 
ــارد  ــزار میلی ــوق، 10 ه ــاری و حق ــای ج ــه ه ــت هزین آن باب
تومــان بابــت بدهــی هــای گذشــته هزینــه مــی شــود و تنهــا 
10 هــزار میلیــارد تومــان بــرای پــروژه هــای عمرانــی باقــی و 

اختصــاص مــی یابــد.
هاشــمی بــا بیــان اینکــه توقعــات بایــد متناســب بــا داشــته هــا 
مطــرح شــود، افــزود: هــر قــدر هــم کــه بــرای مــردم کار کنیــم 
ــاز هــم کفایــت نمــی کنــد ولــی  ــه آنهــا خدمــت کنیــم، ب و ب

مطالبــات بایــد بــا توجــه بــه دارایــی هــا، مطــرح شــود.
وزیــر بهداشــت اظهــار داشــت: برخــی از دســتگاه هــای اجرایی 
ــد و  ــه تاکی ــی ک ــد در حال ــی کنن ــد م ــاری تولی ــور بیم در کش
اولویــت مــا بایــد بــر پیشــگیری و عــدم ابتــا بــه بیمــاری هــا 

باشــد نــه اینکــه بخواهیــم بیمــاری هــا را درمــان کنیــم.
ــا  ــط ب ــل مرتب ــد از عوام ــد: 20 درص ــادآور ش ــمی ی هاش
ســامت در اختیــار وزارت بهداشــت اســت و ۸0 درصــد 

ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــا و دس ــایر نهاده ــار س ــر در اختی دیگ
ــکلی  ــه ش ــی ب ــن بخش ــای بی ــکاری ه ــر هم ــت و اگ اس
مطلــوب وجــود نداشــته باشــد، طبیعــی اســت کــه اقدامــات 

ــود. ــد ب ــذار نخواه ــت اثرگ وزارت بهداش

وزیر بهداشت:

مخالفان طرح تحول سالمت را مایوس می کنیم
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ن مـــــــا ر د

وزیر بهداشـت گفـت: هدف ما اسـتمرار طرح تحول سـامت در 
جامعـه بوده و باید مشـکات پیش روی آن حل شـود. 

ــا عنــوان ایــن مطلــب کــه از کار  دکتــر سیدحســن هاشــمی ب
ــا  ــرم ت ــه داد: در عم ــردم خســته نیســتم، ادام ــرای م ــردن ب ک
ــا در وزارت  ــودم ام ــرده ب ــه نک ــکاری را تجرب ــال بده ــه ح ب
بهداشــت بــا آن مواجــه شــده  بــودم چــرا کــه برخــی دوســتان 
بــه قول هایــی کــه داده  بودنــد عمــل نکــرده امــا بــه هــر حــال 
بخشــی از فعالیت هــا کــه مربــوط بــه مــردم می شــود در حــال 

اجــرا اســت.
وی بـا بیـان اینکه در آزمایشـگاه های بخش خصوصـی و برخی 
داروخانه هـا بدهی هایـی وجـود دارد، افـزود: در حـال حاضـر 
10 هـزار میلیـارد تومـان وزارت بهداشـت بدهـکاری دارد کـه 

امیدواریـم طـی یکـی دو مـاه آینـده گشـایش ایجاد شـود.

طرح تحول سالمت به مستضعفان توجه می کند
وزیــر بهداشــت در پیرامــون طــرح تحــول ســامت گفــت: این 
طــرح قائــم بــر افــراد بــوده و چــون مــورد رضایــت ائمــه  جمعه، 
ــداران، بخشــداران و گروه هــای سیاســی اســت بنابرایــن  فرمان
همــه آنهــا بــا ایــن طــرح موافــق بــوده و بــه آن کمــک کردنــد 
ــی  ــوده و نگاه ــتضعفان ب ــه مس ــه ب ــرد آن توج ــه رویک چراک

ــه دارد. عادالن
وی یــادآور شــد: در ایــن طــرح شــاهد افزایــش تعــداد 
تخت هــای بیمارســتان، گســترش شــبکه های بهداشــتی، 
ــا  ــم ام ــل بودی ــن قبی ــر از ای ــواردی دیگ ــتار و م ــش پرس افزای
متاســفانه بــا ایــن وجــود در قانــون الزاماتــی بــرای اجــرای آن 

ــدارد. ــود ن وج
وزیــر بهداشــت افــزود: اگــر پایــدار بــودن منابــع و بحــث بیمــه 
ــامت  ــول س ــرح تح ــرای ط ــزرگ ب ــدی ب ــود تهدی ــل نش ح

ــود دارد. وج
هاشــمی اظهــار داشــت: طــرح تحــول ســامت توقعــی اســت 
کــه در جامعــه ایجــاد شــده و اکنــون نــه تنهــا اســتقرار آن مورد 

توجــه اســت بلکــه اســتمرار آن نیــز بایــد مهــم تلقــی شــود.
ــال  ــد فع ــر و امی ــت تدبی ــه دول ــی ک ــا زمان ــد: ت ــادآور ش وی ی
اســت ایــن طــرح بــه قــوت خــود باقــی می مانــد، امــا مطالبــه 
مــا اســتمرار دائــم ایــن طــرح بــوده کــه نماینــدگان مجلــس در 

ــد. آن نقــش دارن
ــول  ــرح تح ــارات ط ــه اعتب ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
ســامت بایــد بــه مالیــات متصــل کننــد، گفــت: بــه جــای آن 
اعتبــارات عمومــی قطــع شــده چراکــه مالیــات پایدارتــر اســت.

ــای  ــر هزینه ه ــارت ب ــه نظ ــی ک ــا زمان ــزود: ت ــمی اف هاش
بیمــه وجــود نداشــته باشــد و نتــوان مخــارج را کنتــرل کنیــم 
ــود  ــاد می ش ــامت ایج ــول س ــرح تح ــرای ط ــکاتی ب مش

چراکــه هزینه هــا سرســام آور اســت.
ــا توجــه  ــوده و ب ــا بیمــه ب ــا ب ــون هزینه ه ــان کــرد: اکن وی بی
بــه اینکــه بیمــه یــک صنــدوق محســوب می شــود در نتیجــه 
ــه  ــائل توج ــن مس ــه ای ــبت ب ــد نس ــه بای ــکاالتی را دارد ک اش

بیشــتری شــود.

طــرح تحــول ســالمت یارانــه غیــر نقــدی بــرای 
ــدان نیازمن

وزیــر بهداشــت در خصــوص حــل مشــکات پیــش روی طرح 
تحــول ســامت، گفــت: گــره ایــن مســائل قطعــا توســط مردم 
بــه تنهایــی حــل نمی شــود و مجلــس بایــد ماحظاتــی داشــته 

باشــد.
هاشــمی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه رئیــس جمهــوری در 
ایــن بحــث ورود پیــدا کــرده یــا خیــر، اظهــار داشــت: رئیــس 
ــتر  ــا بیش ــته ام ــی داش ــن خصــوص ماحظات ــوری در ای جمه
عاقه منــد بــوده تــا سیاســت های رهبــری اجــرا شــود و 
ــری واضــح اســت و  ــام معظــم رهب سیاســت های اباغــی مق

ــدارد. ــه تفســیر ن ــازی ب نی
وی یــادآور شــد: در کمیســیون تلفیــق پیوســت ایــن برنامــه نیز 

ارائــه شــد امــا فقــط بــه الیحــه توجــه کردند.
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه در تصمیم گیری هــا 
ــم  ــم بگیری ــد تصمی ــرد: بای ــان ک ــود بی ــل می ش سیاســی عم
ــده کــه بــه  ــث ش ــی باع ــای سیاس ــن تصمیم گیری ه و ای
ــچ  ــور در هی ــاح کش ــه ص ــه ب ــم و البت ــر بخوری ــکل ب مش

ــت. ــوزه ای نیس ح
ــدی  ــر نق ــه غی ــامت یاران ــول س ــرح تح ــت: ط ــمی گف هاش
ــود  ــه نیازمنــدان اســت کــه البتــه قــرار ب از ســوی حکومــت ب
5 میلیــون نفــر بیمــه شــوند امــا در عمــل 10 میلیــون نفــر بــا 

ــه بیمــه شــدند. ــع در نظــر گرفتــه شــده اولی همــان مناب
وی افــزود: همچنیــن قــرار بــر ایــن بــود تــا ارزش دفترچــه در 
ــدگان  ــه بیمه ش ــرای هم ــا ب ــد ام ــی باش ــتان های دولت بیمارس

ارائــه شــد.
وزیــر بهداشــت اظهــار داشــت: اشــکال اجــرا در بخــش بیمــه 
اســت و برخــی آدرس هــای نادرســتی بــرای پرداخت هــا ارائــه 

می کننــد.
ــوءگیری های  ــرای س ــد ب ــس بای ــرد: مجل ــان ک ــمی بی هاش

بخشــی آنچــه بــه نفــع مــردم اســت مــورد توجــه قــرار دهــد و 
بــرای تحقــق آن بکوشــد و نبایــد نگاه هــای سیاســی ، بخشــی 

و ســازمانی داشــته باشــد.
ــچ  ــم در هی ــور داری ــه در کش ــتی ک ــدل بهداش ــزود: م وی اف
کجــای دنیــا وجــود نــدارد و مشــکل کار هــم همیــن نگاه هــای 

جهــت دار اســت.

ــرگ و  ــت م ــن عل ــی چهارمی ــای تنفس بیماری ه
ــان ــر ایرانی می

ــا بیــان اینکــه آلودگــی هــوا را خودمــان بــه وجــود  هاشــمی ب
آوردیــم، گفــت: امــا ایــن مشــکل قابــل حــل اســت و گــره آن 
ــه دســت خودمــان گشــوده می شــود ولــی مشــکل مــا ایــن  ب
اســت اراده ملــی نداشــته و در هــر دوره ای بــه معلولــی پرداختیم 

امــا بــرای رفــع علــت تــاش نکردیــم.
ــاز دارد  ــت نی ــه  و مدیری ــه هزین ــئله ب ــن مس ــه داد: ای وی ادام
ــد  ــد بای ــود بای ــاج نش ــون ع ــر اکن ــه اگ ــت ک ــاری  اس و بیم
ــیم و  ــان آن باش ــر درم ــه فک ــده ب ــر در آین ــی باالت ــا قیمت ب

می توانیــم در ایــن راه از تجربــه بشــر اســتفاده کــرد.
وزیــر بهداشــت افــزود: قربانــی آلودگــی هــوا هســتیم و 
بیماری هــای تنفســی چهارمیــن علــت مــرگ  و میــر ایرانیــان 
شــناخته شــده در عیــن حــال کــه بیماری هــای قلبــی و 
عروقــی نیــز در میــان هموطنــان از عوامــل مــرگ و میــر بــه 

ــی رود. ــمار م ش
ــا اشــاره بــه اینکــه برخــی اقتصاددان هــا بیــش از توجــه  وی ب
ــد  ــن رون ــر ای ــت: اگ ــتند گف ــع هس ــر مناف ــه فک ــاه ب ــه رف ب

ــه اســت. ــه ضــرر جامع اصــاح نشــود ب
ــه از  ــت ک ــال اس ــش از 10 س ــه داد: بی ــت ادام ــر بهداش وزی
رســانه های متعــدد مشــکل مربــوط بــه آلودگــی هــوا را شــاهد 
هســتیم امــا چــون اراده و هماهنگــی کافــی وجــود نــدارد ایــن 

ــود. ــل نمی ش ــئله ح مس
هاشــمی بــا بیــان اینکــه ایــن مشــکات رفــع شــدنی هســتند 
عنــوان کرد: البتــه راه حــل ســاده ای وجــود نــدارد امــا همانطــور 
ــد  ــه بودن ــکل مواج ــن مش ــا ای ــه ب ــورهایی ک ــایر کش ــه س ک
تــوان حــل آن را داشــتند مــا نیــز می توانیــم نســبت به رفــع آن 
اقــدام کنیــم و آن کشــورها هــم ضریــب هوشــی باالتــری از ما 
نداشــتند امــا در عــوض اراده ای قویتــر از مــا بــرای حل مشــکل 

بــه خــرج دادنــد.
وزیــر بهداشــت در مــورد فعالیت هــای ورزشــی در هــوای 
ــکان  ــه پزش ــت ک ــئله ای اس ــن مس ــت: ای ــار داش ــوده، اظه آل
ــد و اکنــون نیــز  ــه آن بپردازن متخصــص در امــر ورزش بایــد ب

ــن مســئله حســاس هســتند. ــه ای نســبت ب

اقدامــات بهداشــتی مفصل تــری از درمــان انجــام 
دادیــم

ــت در  ــب در دول ــدون تعص ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمی ب هاش
حــوزه پیشــگیری فعالیــت  شــده، افــزود: طــی ســال های اخیــر 

ــود. ــه ایــن حــوزه نشــده ب چینیــن توجــه ای ب
وی بــه مســائلی همچــون پرونــده الکترونیــک ســامت، 
مراقبــان بهداشــت، شــبکه های بهداشــتی از روســتا تــا پایتخت 
اشــاره کــرد و گفــت:  همیشــه در خصــوص فعالیت هــای 
ــردم  ــال و م ــد متع ــا خداون ــود دارد ام ــای بســیاری وج حرف ه
ایــن خدمــات را می بیننــد و مــا نیــز آنچــه وظیفــه بــود بــه آن 

ــم. عمــل کردی
وزیــر بهداشــت در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه برخــی متعقدیم 

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

طرح تحول سالمت یارانه غیرنقدی نیازمندان است
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ن مـــــــا ر د

قائــم مقــام وزیــر بهداشــت، بــاال رفتــن ســن جمعیــت را یکــی 
ــران  ــت: در ای ــرد و گف ــام ک ــرطان اع ــش س ــل افزای از دالی

ســاالنه ۹2 هــزار نفــر بــه ســرطان مبتــا مــی شــوند. 
دکتــر ایــرج حریرچــی اظهــار کــرد: در ایــران در بیــن مــردان از 
هــر 134 نفــر 4 نفــر و در بیــن زنــان از هــر 100 هــزار نفــر 12۷ 
ــی 205  ــن جهان ــا مــی شــوند ، میانگی ــه ســرطان مبت ــر ب نف

نفــر از هــر 100 هــزار نفــر اســت.
وی تصریــح کــرد: در ایــران ۷2 درصــد از مــرگ هــا بــه دلیــل 
بیمــاری هــای غیرواگیــر اســت 40 درصــد از ایــن مــرگ هــا 
بــه صــورت زودرس یعنــی قبــل از ۷0 ســالگی اتفــاق مــی افتد.
ــه اینکــه ســرطان در  ــا اشــاره ب ــر بهداشــت ب ــام وزی ــم مق قائ
کشــور مــا در حــال افزایــش اســت ، گفــت: علــت ایــن افزایش 
بــه دلیل بــاال رفتــن ســن جمعیــت در ایــران اســت و همچنین 
ــات  ــتعمال دخانی ــی، اس ــی، چاق ــم تحرک ــر ک ــی نظی رفتارهای
ــای  ــرف غذاه ــدر، مص ــواد مخ ــن م ــیگار و همچنی ــد س مانن
پرچــرب و شــور و کــم اســتفاده کــردن از ســبزیجات در رژیــم 

غذایــی از عوامــل ســرطان محســوب مــی شــود.
ــب  ــه موج ــی ک ــل مهم ــر از عوام ــی دیگ ــه داد: یک وی ادام
شــیوع ســرطان مــی شــود مصــرف بــاالی ســوخت در کشــور 
اســت کــه از میانگیــن جهانــی ایــن مصــرف در ایــران باالتــر 
اســت و ذرات معلــق در هــوا از عوامــل دیگــر شــیوع ســرطان 

هســتند.
ــت:  ــل محیطــی شــیوع ســرطان گف ــان عوام حریرچــی در بی
ــاال از  مــواد شــیمیایی، مــواد مخــدر، غذاهــای ناســالم و وزن ب

ایــن عوامــل محســوب مــی شــوند.
ــرطان  ــیوع س ــش ش ــرای کاه ــرد: ب ــد ک ــن تاکی وی همچنی

ــد. ــش یاب ــط کاه ــترس زا در محی ــل اس عوام
قائــم مقــام وزیــر بهداشــت در خصــوص درمــان هــای جدیــد 
ســرطان مبتنــی بــر شــیمی درمانــی ، گفــت: بایــد دقــت شــود 
کــه ایــن درمــان هــا منافــع چندانــی نــدارد و هزینــه زیــادی را 

ــر دارد. در ب
وی از پزشــکان خواســت کــه در تجویــز درمــان هــای ســرطان 
از مبانــی علمــی کــه منجــر بــه طوالنــی شــدن زندگــی باشــد 
ــه مــردم هــم توصیــه کــرد در خصــوص  را انتخــاب کننــد و ب

درمــان از مراکــز دانشــگاهی اطاعــات کســب کننــد.
ــه در  ــر اینک ــاره ب ــد دوب ــا تاکی ــت ب ــر بهداش ــام وزی ــم مق قائ
ایــران ســالیانه بیــش از ۹2 هــزار نفــر دچــار ســرطان می شــوند 
خاطــر نشــان کــرد: افزایــش امیــد بــه زندگــی، تغییــر ســبک 
ــل افزایــش ســرطان در  زندگــی و عوامــل محیطــی ســه عام

کشــور اســت.
وی در خصــوص وضعیــت بیمــاری هــای غیرواگیــر در جهــان 
ــی و  ــای قلب ــر شــامل بیماریه ــاری غیرواگی ــار بیم ــت: چه گف
ــت  ــی و دیاب ــن تنفس ــای مزم ــاری ه ــرطان، بیم ــی، س عروق
ــن  ــوند ، ای ــوب می ش ــان محس ــی انس ــده زندگ ــد کنن تهدی
بیمــاری هــا بزرگتریــن عامــل مــرگ انســان در جهان هســتند، 
بــه طوریکــه ۶۸ درصــد یــا 3۸ میلیــون از 5۶ میلیــون مــرگ در 
ســال 2012 را از کل مــرگ هــای غیرواگیــر پیــش از موعــد در 
جهــان، تشــکیل داد کــه از مجمــوع ایــن مــرگ هــا، 2۷ درصد 

بــه ســرطان مرتبــط اســت.
حریرچــی در خصــوص میــزان بــروز ســالیانه ســرطان در جهان 
گفــت: ایــن میــزان از 10 میلیــون نفــر در ســال 2000 میــادی 
بــه 14 میلیــون نفــر در ســال 2012 رســیده اســت و تــا ســال 

2030 بــه 25 میلیــون نفــر خواهــد رســید.
وی در تشــریح بــروز ســرطان در ایــران گفــت: ســرطان هــای 
بــا بیشــترین بــروز در مردان شــامل: پوســت، معــده، پروســتات، 
مثانــه و روده بــزرگ و در زنــان: پســتان، پوســت، روده بــزرگ، 
ــا بیشــترین  معــده و ســرطان خــون اســت و ســرطان هــای ب
ــزرگ  ــده، روده ب ــس: پوســت، پســتان، مع ــروز در هــر دو جن ب

و مثانــه هســتند.
ــش  ــی افزای ــوص چرای ــت در خص ــخنگوی وزارت بهداش س
بــروز ســرطان در ایــران گفــت: ســه دلیــل عمــده ایــن افزایش 
ــر در  شــامل: افزایــش ســن جمعیــت و تعــداد ســالمندان، تغیی

شــیوه زندگــی و عوامــل محیطــی بــه شــمار مــی رونــد.
حریرچــی در خصــوص هزینــه هــای مالــی ســرطان در ایــران 
خاطرنشــان کــرد: ســرطان بــه طــور مســتقیم )مــرگ( و غیــر 
ــن 450 هــزار ســال  ــی( موجــب از دســت رفت مســتقیم )ناتوان
عمــر در ایــران مــی شــود و متوســط ســال هــای از دســت رفته 

در اثــر ســرطان بــه ازای هــر نفــر در ایــران 21 ســال اســت.

وی افــزود: هزینــه مســتقیم و غیــر مســتقیم ســرطان 
حدود10هــزار میلیــارد تومــان در ســال اســت کــه 3000 میلیارد 
ــی  ــه دارودرمان ــت و هزین ــان اس ــه درم ــوط ب ــان آن مرب توم
ــه  ــت ک ــان اس ــارد توم ــدود 1500 میلی ــران، ح ــرطان در ای س
معــادل 15درصــد کل هزینــه هــای داروی کشــور یعنــی بیــش 

ــد. ــد ش ــان خواه ــارد توم از ۸000 میلی
ــرطان در  ــی س ــه دارو درمان ــی، از کل هزین ــه حریرچ ــه گفت ب
ــط  ــان توس ــارد توم ــدود 1000 میلی ــا ح ــد ی ــران، ۸3 درص ای
ــت پرداخــت مــی شــود کــه ۶3 درصــد ســهم بیمــه و20  دول
ــا ســرمایه  ــه ب ــه وزارت بهداشــت اســت ک درصــد ســهم یاران
گــذاری در زمینــه پیشــگیری، تشــخیص زودهنــگام و درمــان 
ــان در ســال  ــارد توم ــوان حــدود 1200 میلی ــی ت ســرطان، م

ــرد. ــره ک ذخی
ــان ســرطان  ــش هــای تشــخیص و درم وی در خصــوص چال
ــزات، از  ــات و تجهی ــه امکان ــی ب ــت دسترس ــت : محدودی گف
دســت رفتــن زمــان ، تصمیــم گیــری هــای بالینــی جــدا از هم، 
ــذاری  ــات در کشــور و ســرمایه گ ــه امکان ــع عادالن ــدم توزی ع
ــی و ســهم  ــل توجــه در خصــوص داروهــای شــیمی درمان قاب

کــم جراحــی و رادیوتراپــی مهمتریــن ایــن چالــش هاســت.
قائــم مقــام وزیــر بهداشــت اهــداف، راهبردهــا، اقدامــات انجــام 
شــده و در ایــن حــوزه را تشــریح کــرد و گفــت: ارتقــای دانــش 
ــرل  ــی، کنت ــن بخش ــای بی ــکاری ه ــعه هم ــی ، توس عموم
ــی  ــگام، دسترس ــخیص زودهن ــرطان، تش ــر س ــل خط عوام
ــرطان در  ــت س ــبکه مراقب ــعه ش ــات، توس ــه خدم ــه ب عادالن
ایــران، اســتاندارد ســازی خدمــات و مراقبــت هــای حمایتــی و 

ــد. ــه شــمار مــی رون ــرد هــا ب ــن راهب تســکینی از مهمتری

قائم مقام وزیر بهداشت:

ساالنه ۹۲ هزار ایرانی گرفتار سرطان می شوند

ــان کــرد: همــه آگاه  ــه حــوزه  درمــان توجــه شــده بی بیشــتر ب
هســتند که پیشــگیری بــر درمــان مقدمه اســت امــا درمــان نیز 
بخشــی از پیشــگیری بــوده و هــر کــس چنیــن اعتقادی نــدارد 

بایــد بــه ســواد خــود شــک کنــد.
هاشـمی بـا اشـاره بـه اینکـه اقدامـات بهداشـتی مفصل تـری 
از اقدامـات درمانـی انجام شـده اظهـار داشـت: در حـوزه درمان 
هزینه کردیم اما در بخش بهداشـت فرهنگ سـازی مـورد توجه 

قـرار گرفتـه و زیرسـاخت های الزم آن فراهـم شـد.
ــه بهداشــت،  ــه 3 هــزار خان ــه اینکــه قریــب ب ــا اشــاره ب وی ب
ــت و 20  ــز بهداش ــزار مرک ــتی، ه ــگاه بهداش ــزار و ۸00 پای ه
هــزار نیــروی جدیــد در حــوزه پیشــگیری بــه کار گرفتــه شــده 
ــان  ــون زایم ــائلی همچ ــه مس ــان ب ــا در درم ــرد: ام ــوان ک عن

ــم. ــل پرداختی ــن قبی ــواردی دیگــر از ای ــگان و م ــی رای طبیع
وزیــر بهداشــت از دیگــر اقدامــات پیشــگیرانه در طــی فعالیــت  
ــر  ــدان دانش آمــوزان ب ــه ســامت دهــان و دن خــود را توجــه ب
شــمرد و بیــان کــرد: در ایــن حــوزه 10 میلیــون محصــل در دو 
نوبــت مــورد توجــه اقدامــات پیشــگیرانه دهــان و دنــدان قــرار 
ــا کاهــش  گرفتنــد کــه نتیجــه آن 20ســال آینــده در کشــور ب

ــد. ــدا می کن ــراد نمــود پی ــدان اف پوســیدگی دن

اقدامــات توانبخشــی بیمــاران اوتیســمی در حــوزه 
اختیــارات بهزیســتی

هاشــمی در خصــوص توجــه بــه بیماری هــای همچــون 
ــای آن  ــه در خصــوص مراقبت ه ــی ک اوتیســم و نارضایتی های
وجــود دارد، بیــان کــرد: ایــن بیمــاری  یکی از مســائلی بســیاری 
ــج شــیوع  ــه تدری ــوده و ب ــرای خانواده هــای آنهــا ب ــز ب غم انگی

آن در حــال افزایــش اســت.
ــث  ــد بح ــدارد و بای ــی ن ــاری  درمان ــن بیم ــه داد: ای وی ادام
توانبخشــی آن مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه در حــوزه فعالیــت 
بهزیســتی اســت امــا از جایــی کــه خانواده هــای ایــن بیمــاران 
ــا  ــه آنه ــرای پاســخگویی ب ــری ب ــاد دیگ ــد نه تصــور می کنن

ــد. ــه می کنن ــت مراجع ــه وزارت بهداش ــذا ب ــدارد ل ــود ن وج
ــا  ــر از بیماری ه ــی دیگ ــورد برخ ــزود: در م ــت اف ــر بهداش وزی
همچــون دیســترفی، ای بــی، بیماری هــای متابولیــک و 
بیماری هــای عصــاب و روان نیــز نیــاز بــه توجــه دســتگاه های 
حمایتــی اســت کــه از جملــه ایــن مراکــز می تــوان بــه 

ــت. ــاره داش ــتضعفان اش ــاد مس ــهید، بنی ــاد ش ــتی، بنی بهزیس

ــا  ــد ب ــس جدی ــزار و 500 آمبوالن ــی 2 ه جایگزین
مدل هــای قدیمــی

ــت:  ــور، گف ــای کش ــت آمبوالنس ه ــورد وضعی ــمی در م هاش
آمبوالنســی در گمــرک نمانــده بلکــه فرآینــده شــماره کــردن 

ــت. ــر اس ــان ب ــین ها زم ماش
ــس  ــزار و 500 آمبوالن ــت 2ه ــدت فعالی ــزود: در طــی م وی اف
البتــه  شــده  قدیمــی  ماشــین های  جایگزیــن  جدیــد 
چالش هایــی هــم در ایــن مســیر وجــود داشــته اســت.

وزیــر بهداشــت پیرامــون وضعیــت آمبوالنس هــای شــخصی، 
گفــت: ایــن مســئله یــک اشــکال اســت کــه بایــد بــا کمــک 
ــه حــل آن اقــدام  کنیــم و فعالیــت آن  وزارت کشــور نســبت ب

ــد. ــت باش ــوز وزارت بهداش ــا مج ــا ب آمبوالنس ه
ــه  ــن آمبوالنس هــا در خان ــل آنکــه ای ــه دلی ــزود: ب هاشــمی اف
مــردم رفــت و آمــد می کننــد بنابرایــن بایــد نهــادی بــر فعالیــت  
آن نظــارت داشــته باشــد و امیدواریــم هرچــه زودتــر نســبت بــه 

حــل آن اقــدام شــود.
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ن مـــــــا ر د

ــف  ــت: کش ــران، گف ــکی ای ــام پزش ــازمان نظ ــس کل س رئی
واکســن ســرطان توجیــه علمــی نــدارد و مــردم آخریــن 
اطاعــات علمــی را از مراکــز مرتبــط علمــی و پزشــکی دریافت 

ــد.  کنن
ــه  ــد ک ــک کنن ــا کم ــانه ه ــزود: رس ــی اف ــا زال ــر علیرض دکت
گاهــی انتشــار اخبــار نادرســت مــردم را دچــار یــاس یــا 

ــد. ــی نکن ــای واه امیده
ــر روز  ــا ه ــرطان در دنی ــان س ــوص درم ــت: در خص وی گف
محققــان پیشــرفت هــای خوبــی بــه دســت مــی آورنــد و بایــد 
ــل پیشــگیری  ــا قاب ــرطان ه ــا ۷0 درصــد س ــه ۶0 ت ــت ک گف

ــت. اس
ــه  ــی تاکیــد کــرد: ســرطان هــا امــروز در جامعــه بشــری ب زال
عنــوان ســومین عامــل مــرگ و میــر مطــرح هســتند کــه مــی 
تــوان بــا شناســایی برخــی فاکتورهای ســرطان بــه موقــع آن را 

درمــان کــرد.
ــه اینکــه ســرطان هــا در افــراد مســن شــیوع  ــا اشــاره ب وی ب
ــل  ــرطان عام ــواع س ــی از ان ــت: در برخ ــد ، گف ــتری دارن بیش

ــود. ــی ش ــده نم ــوارث دی ت
ــروزه  ــرطان ام ــه س ــا ب ــل ابت ــی از عوام ــه داد: یک ــی ادام زال
ــا  ــور م ــوص در کش ــه خص ــت ب ــت اس ــه نادرس ــامل تغذی ش

ــه فســت فودهــا و همچنیــن چاقــی مفــرط  ــی روی مصــرف ب
ــل ایجــاد ســرطان ســینه محســوب  ــوان عام ــژه در بان ــه وی ب

ــود. ــی ش م
ــم  ــه داد: ک ــران، ادام ــکی ای ــام پزش ــازمان نظ ــس کل س رئی
تحرکــی، وجــود برخــی ویــروس هــا در خــاک و آب از عوامــل 

ــه ســرطان هســتند. خطــر ابتــا ب
زالــی تاکیــد کــرد: تشــخیص بــه موقــع ســرطان مــی توانــد در 
درمــان بســیار موثــر باشــد، امــا متاســفانه اکثــر بیمــاران موقعی 

مراجعــه مــی کننــد کــه ســرطان پیشــرفت کرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در برخــی از ســرطان هــا غربالگــری انجــام 
ــرطان  ــواع س ــام ان ــال در تم ــن ح ــا ای ــت: ب ــود ، گف ــی ش م
غربالگــری وجــود نــدارد در برخــی ســرطان هــا ماننــد ســرطان 
ــاد آن  ــیوع زی ــوان از ش ــی ت ــری م ــام غربالگ ــا انج ــینه ب س

ــرد. ــری ک جلوگی
زالــی تاکیــد کــرد: در ایــران برخــی از ســرطان هــا بیشــتر دیده 
مــی شــود بــه عنــوان مثــال در ســرطان پوســت کســانی کــه 
در معــرض آفتــاب هســتند و زیــر نــور آفتــاب مشــغول بــه کار 
هســتند مــوارد جلوگیــری از نــور آفــات را رعایــت نمــی کننــد.

ــا  ــرطانی ب ــاران س ــر بیم ــا عم ــروز در دنی ــه داد: ام وی ادام
اســتفاده از روش هــای جدیــد افزایــش یافتــه اســت .

رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ایران، اظهارداشــت: تســت 
هــای غربالگــری در تشــخیص بــه موقــع ســرطان دهانــه رحم 
ــرطان  ــان، س ــتات در آقای ــرطان پروس ــوان، س ــتان در بان و پس

گــوارش و روده بــزرگ نقــش بســزایی دارنــد.
وی افــزود: در کشــور بــه ازای هــر ۸ زن یــک نفــر بــه ســرطان 
ــرطان در  ــوع س ــن ن ــی ای ــود و از طرف ــی ش ــا م ــینه مبت س
کشــور مــا نســبت بــه اســتاندارد جهانــی دیرتــر تشــخیص داده 

مــی شــود.
زالــی ادامــه داد: در برخــی ســفره هــای ایرانــی بیــش از ۹ گــرم 
نمــک مصــرف شــده کــه از عوامــل بــروز ســرطان محســوب 

مــی شــود.

رئیس سازمان نظام پزشکی؛

کشف واکسن سرطان توجیه علمی ندارد

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

انجام ۱.۲ میلیون زایمان 
طبیعی رایگان در کشور

معــاون درمــان وزارت بهداشــت، از انجــام یــک میلیــون و 200 هــزار زایمــان 
طبیعــی رایــگان در طــرح تحــول ســامت خبــر داد. 

دکتــر محمــد آقاجانــی گفــت: توجــه بــه بــاروری ریشــه در پایــداری خانــواده 
دارد.

وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه نیــاز بــه بــاروری در بحــث ســامت روحــی 
ــار معاونــت  و جســمی افــراد نیــز تاثیــر دارد، افــزود: در حــوزه درمــان در کن

بهداشــت دو برنامــه مهــم را در زمینــه بــاروری اجــرا کردیــم.
معــاون وزیــر بهداشــت، ادامــه داد: یــک کار بحــث زایمــان طبیعــی بــود، زیرا 

انجــام ســزارین بــی دلیــل ســامت بــاروری را بــه خطــر می انــدازد.
وی افزود: با چند برنامه زایمان طبیعی را ترویج و آن را رایگان کردیم.

آقاجانــی بــا اعــام اینکــه تــا کنــون و در قالــب طــرح تحــول ســامت یــک 
ــد ســرعت  ــت: رش ــم، گف ــته ای ــی داش ــان طبیع ــزار زایم ــون و 200 ه میلی
ســزارین نزدیــک بــه ۷ درصــد در مقایســه بــا زایمــان طبیعــی کاهــش یافته 

اســت.

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

مخالف تشکیل وزارت سالمت و رفاه هستیم
ــت:  ــاه، گف ــرای تشــکیل وزارت ســامت و رف ــق ب ــه پیشــنهاد کمیســیون تلفی ــا اشــاره ب ــر بهداشــت ب وزی

ــردم نیســت.  ــع کشــور و ســامت م ــه نف ــه ای ب ــن وزارتخان تشــکیل چنی
ــی  ــی 300 تختخواب ــی درمان ــز آموزش ــی مرک ــگ زن ــم کلن ــیه مراس ــمی در حاش ــن هاش ــید حس ــر س دکت
ــوان اســت  ــرای انجــام برخــی کارهــای خــود نات ــه ای کــه ب ــا وزارتخان ــزود: ادغــام ب ــران، اف روانپزشــکی ای
بــه نفــع کشــور و ســامت مــردم نیســت. اعتقــاد داریــم کــه رفــاه اجتماعــی، بایــد دارای ســازمانی مقتــدر و 
چابــک در کشــور باشــد کــه بــا ادغــام ایــن دو وزارتخانــه، محقــق نخواهــد شــد و مــا بــا ایــن موضــوع مخالف 
هســتیم. مــا نظــر کارشناســی خــود را در ایــن خصــوص ارائــه داده ایــم امــا مجلــس تــا امــروز آن را نپذیرفتــه 

اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه طــرح تحــول نظــام ســامت تنهــا در صورتــی ادامــه پیــدا می کنــد کــه مدیریــت 
هزینــه بــا کســی باشــد کــه در برابــر مجلــس پاســخگو اســت، گفــت: منابــع از طریــق بیمه هــا تامیــن مــی 
شــود کــه در ایــن مــدت نشــان داده انــد در یــک دســتگاه دیگــر قــرار دارنــد و هیــچ مســئولیتی را نمی پذیرنــد.

وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه بدهــی بیمه هــا بــه بیمارســتان ها، پزشــکان و...، افــزود: مــا عاقــه مندیــم وزارت 
بهداشــت تصدی گــری نکنــد و فقــط بــه سیاســتگذاری و نظــارت بپــردازد. در آینــده بایــد چنیــن نظامــی در 
اختیــار ســامت مــردم قــرار گیــرد. آرزو می کنیــم کــه نماینــدگان و همــه تصمیــم گیــران ایــن حــوزه فــارغ 
ــر اســاس  ــد. آنچــه ب ــی مــدت ببینن ــی، مســائل مــردم را در طوالن ــه دســتگاه های اجرای ــدی ب ــه من از عاق

تجــارب خــود و بیــن المللــی و اظهــارات مشــاوران می گوییــم، بــه صــاح مــردم و کشــور اســت.
وی تاکید کرد: مدل نظام سامت ایران در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی شود و ناکارآمد است.

هاشــمی در خصــوص آلودگــی هــوا و راهکارهــای بــرون رفــت از آن، گفــت: بــه نظــر می رســد نمی خواهیــم 
ایــن مســئله را برطــرف کنیــم و گرنــه راه حــل آن وجــود دارد. بــه جــای پیشــگیری از آلودگــی هــوا، رفتارهایی 

انجــام می دهیــم کــه باعــث تخریــب بیشــتر محیــط زیســت می شــود.
وی افــزود: بهبــود وضعیــت آلودگــی هــوا عــزم ملــی می خواهــد. مــا هم بــه عنــوان متولــی ســامت در دولت 
عاقــه مندیــم کــه گام هــای عملــی برداشــته شــود. در ایــن بخــش نماینــدگان می تواننــد تصمیماتــی بگیرند 

ــد. ــه موثر باش ک
وی بــه خــاء پیوســت ســامت در پروژه هــای بــزرگ نفتــی و... اشــاره کــرد و گفــت: مــا شــاهد هســتیم ایــن 
تعــداد پروژه هــای مختلــف نفتــی، خــودرو ســازی و... بــدون پیوســت ســامت انجــام می شــود. حتــی اگــر 
ایــن پیوســت نیــز در آنهــا پیــش بینــی شــده باشــد جــدا از نظــام پیشــگیری از بیماری هــا اســت. مشــکل 

محیــط زیســت و آلودگــی هــوا هــر چقــدر دیرتــر برطــرف شــود هزینــه و عــوارض ســنگین تــری دارد.
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ن مـــــــا ر د

مدیــر عامــل کانــون هموفیلــی ایــران، گفــت: طــرح تحــول 
ســامت بــار گرانــی از دوش مــردم برداشــت و همــه مــا بــه 
ــن تحــول  ــردم را از ای ــدی م ــم رضایتمن ــی توانی ــادگی م س

ــم.  درک کنی
ــنهادی  ــر پیش ــه وزی ــادآوری برنام ــن ی ــدل ضم ــد قوی احم
ــب رای  ــرای کس ــس ب ــه مجل ــم ب ــت یازده ــت دول بهداش
ــر  ــرد دکت ــی از رویک ــه انعکاس ــن برنام ــزود: ای ــاد، اف اعتم
ــه  ــرش مســئولیت هــای یکــی از وزراتخان ــه پذی هاشــمی ب
هــای کلیــدی بــود کــه عملکــرد آن مســتقیما بــر ســامت 

ــت. ــر اس ــران موث ــردم ای ــاد م آح
ــود  ــتی ب ــر بهداش ــن وزی ــمی اولی ــر هاش ــه داد: دکت وی ادام
کــه بــا اســتناد بــه قــرآن کریــم و اصــل 2۹ قانــون اساســی 
ــته و آن را  ــاری ندانس ــتن بیم ــی نداش ــه معن ــامت را ب س
ــی و  ــی، اجتماع ــمی، روان ــل جس ــاه کام ــورداری از رف برخ
ــی  ــد. ایشــان حت ــردم دانســته ان ــوق م ــوی و آن را از حق معن
در مقدمــه برنامــه ایــن حــق را بــه اســتناد اعامیــه جهانــی 
حقــوق بشــر و ســازمان بهداشــت جهانــی اســتوار نمــوده و بر 
ایــن اعتقــاد بــوده و هســت کــه انســان بــه عنــوان برتریــن 
ــت در  ــی بایس ــن م ــین او در زمی ــروردگار و جانش ــده پ آفری
شــان جایــگاه خــود از حــوزه خدمــات حــوزه ســامت بهــره 

ــد شــود. من
ــت،  ــر بهداش ــف وزی ــی از تضعی ــراز نگران ــن اب ــدل ضم قوی
ــه ای را تحویــل گرفــت کــه بســیار  گفــت: ایشــان وزارتخان
دور از سیاســت گــذاری منطبــق بــا حــق پیــش بینــی شــده 
ــزرگ  ــت ب ــه آف ــود و ب ــور ب ــی کش ــون اساس ــردم در قان م
ــدف  ــی ه ــرات ب ــی و تغیی ــی برنامگ ــری و ب ــی نگ بخش
مســئولیت هــا قــرار گرفتــه بــود و متاســفانه حتــی از اولویــت 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــود ک ــارج شــده ب ــان خ ــت آنچن دول
تاریــخ نظــام جمهــوری اســامی ایــران بودجــه هــای ارزی 
آن بــه حــوزه هــای دیگــر اختصــاص یافــت. در حالیکــه تــا 
ــون از  ــت مص ــای وزارت بهداش ــه ه ــتم بودج ــت هش دول
ــه در  ــد ک ــای دیگــر بودن ــه ه ــن وزارتخان ــود. و ای ــرض ب تع
مــوارد بحرانــی از بودجــه آنهــا بــه وزارت بهداشــت اختصاص 

ــت. ــی یاف م
ــن  ــورای ای ــرایط دش ــمی در ش ــر هاش ــه داد: دکت وی ادام
ــه برنامــه و  ــا ارائ ــه را تحویــل گرفــت و شــجاعانه ب وزارتخان
شــاخص هــای پایــش عملکــرد وزارتخانــه ای کــه هدایــت 
ــرار  ــردم ق ــاوت م ــرض قض ــت در مع ــده گرف ــر عه آن را ب
ــر از  ــود خب ــهادی خ ــی پیش ــه اصل ــد برنام داد. وی در 2۹ بن
ــت و  ــور در وزارت بهداش ــامت مح ــق و س ــات عمی اصاح
ــای  ــا بخــش خصوصــی، انجمــن ه ــکاری ب ــن هم همچنی
علمــی، دولــت هــای محلی)شــهرداری هــا( و ســازمان هــای 
مــردم نهــاد را در برنامــه خــود ارائــه داده اســت کــه ایــن امیــد 
را در ســازمان هــای غیــر دولتــی بــه وجــود آورد کــه در ســایه 
ــوزه  ــور را در ح ــش خ ــا وزارت بهداشــت نق ــت ب ــل مثب تعام

ــد. ــا نماین ــان ایف بهداشــت و درم
ــر  ــد ب ــن تاکی ــران ضم ــی ای ــون هموفیل ــل کان ــر عام مدی
ایــن نکتــه کــه دکتــر هاشــمی بــه برنامــه پیشــنهادی خــود 
وفــادار مانــد، افــزود: بــه خاطــر بیاوریــم وی در برنامــه خــود 
بــه چالــش هــای فــرا روی حــوزه ســامت بــا عناویــن  تعدد 
ــازی،  ــم س ــذاری و تصمی ــت گ ــز سیاس ــی مراک و ناهماهنگ
ناکارآمــدی ســاختار کان بخــش ســامت نســبت بــه چالش 

هــای پیــش رو، نبــود نظــام نامــه مــدون بــرای فراینــد هــا، 
روال هــا و اســتانداردهای سیاســت ســازی و برنامــه نویســی، 
جــدی گرفته نشــدن امــر پایــش و گــزارش گیــری دوره ای و 
قابــل دفــاع از پیشــرفت برنامــه ها توســط سیاســت گــذاران، 
ــن  ــای الزم در تدوی ــارت ه ــگ و مه ــش، فرهن ــف دان ضع
ــود  ــه، کمب ــای تابع ــد ه ــتاد و واح ــروژه در س ــت پ و مدیری
ــی در جــذب و نگهــداری  ــی، ناتوان ــت بالین راهنماهــای طباب
نیروهــای کارا، ضعــف مفــرط نظــام اطاعاتــی، نبــود مرکزی 
ــد  ــا، ضابطــه من ــه ه ــل عملکــرد برنام ــرای تفکــر و تحلی ب
نبــودن انتصــاب مدیــران در برنامــه خــود ذکــر نمــوده بــود.

وی گفــت: بــه نظــر مــی رســد در شــرایط کنونــی آنانــی کــه 
بــه برنامــه وزیــر بهداشــت رای هــم داده بودنــد بــرای اجرای 
ــک  ــه ی ــدوق ب ــل 1۷ صن ــا و تبدی ــه ه ــع بیم ــون تجمی قان
صنــدوق بیمــه بــا دالیــل عیــر قانونــی مقاومــت مــی کننــد. 
ــی کــه ســنگر هــای اقتصــادی کارگــران را فتــح  حتــی آنان
ــد کــه ســازمان بیمــه تامیــن  ــد، فرامــوش کــرده ان کــرده ان
اجتماغــی یــک بیمــه تغذیــه کننــده از دولــت بــوده اســت و 
ســاده تریــن دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه وزیــر رفــاه رئیس 

هیئــت امنــای آن اســت.
قویــدل در ادامــه افــزود: مطالــب مطــرح شــده بخــش هایــی 
از برنامــه ای اســت کــه 3 ســال و نیــم پیــش دکتــر هاشــمی 
اعــام و بــرای اجــرای آن تــاش شــبانه روزی نمــوده اســت. 
طــرح تحــول ســامت چشــم اســفندیار برنامــه پیشــنهادی 
ــا  ــردم برداشــت و همــه م ــی را از دوش م ــار گران ــود کــه ب ب
بــه ســادگی مــی توانیــم رضایتمنــدی مــردم را از ایــن تحول 
درک نماییــم. کاهــش ســهم مــردم بــه 10 درصــد و در برخی 
از اســتانها یــک رقمــی کــردن آن اقدامــی تاریخی و در شــان 
مــردم ایــران اســت. تــداوم ایــن تحــول و پایــدار مانــدن طرح 
ــردم از  ــس و م ــت و مجل ــه دول ــه جانب ــت هم ــرو حمای در گ

ایشــان اســت.
ــه  ــق ب ــیون تلفی ــس و کمیس ــری مجل ــی مه ــت: ب وی گف
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه برنام ــری ب ــی مه ــت ب ــر بهداش وزی
ــایه  ــی را در س ــت درمان ــیریت امنی ــم ش ــته اســت طع توانس

ــاند. ــردم بچش ــه م ــورمان ب ــای کش ــت مرزه امنی
ــه  ــاره ب ــن اش ــران ضم ــی ای ــون هموفیل ــل کان ــر عام مدی
سیاســت هــای اباغــی رهبــری در بنــد ۷ ، افــزود: مســئولین 
کشــور مــی بایســت بــه ایــن سیاســت هــا وفــادار بماننــد. در 
ایــن بنــد تاکیــد گردیــده اســت تولیــت نظام ســامت شــامل 
ــردی،  ــای راهب ــی، برنامه ریزی ه ــت گذاری های اجرای سیاس
ــود.  ــام ش ــت انج ــط وزارت بهداش ــارت توس ــیابی و نظ ارزش
همچنیــن مدیریــت منابــع ســامت کــه شــامل بخش هــای 
درمــان، آمــوزش، بهداشــت و توانبخشــی اســت بایــد از چــه 
مســیرهایی انجــام شــود کــه شــامل مدیریــت منابع ســامت 
از طریــق نظــام بیمــه بــا محوریــت وزارت بهداشــت اســت.

وی گفــت: متاســفانه نظــام بیمــه ای کشــور در اختیــار 
ــاه  ــاون و رف ــه ســه حــوزه مهــم کار، تع ــه اســت ک وزارتخان
اجتماعــی را بــه صــورت نامتجانــس در خــود دارد و از تاریخی 
کــه تشــکیل شــده اســت نتوانســته پاســخگوی هیچکــدام از 

ــای کان باشــد. ــن عرصــه ه ای
قویــدل تاکیــد کــرد: تجمیــع بیمــه هــا قانــون اســت و عــدم 
ــودن وزارت بهداشــت از یکــی از  ــون محــروم نم اجــرای قان
منابــع مهــم مالــی اســت کــه مــی توانــد حــوزه بهداشــت و 
درمــان را اداره کنــد. ســازمان هــای بیمــه گــری کــه اساســا 
هرچــه دارنــد از دولــت دارنــد چنــان فتــح شــده انــد کــه بایــد 
بــرای انجــام وظیفــه اصلــی آنهــا دولــت بــا آنهــا چانــه بزنــد.

وی گفــت: کانــون هموفیلــی ایــران ضمــن ابــراز نگرانــی 
ــن وزاری  ــق تری ــف یکــی از موف ــه تضعی شــدید نســبت ب
ــه از دولــت و مجلــس  کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد مجدان
ــر  ــه وزی ــداوم اجــرای برنام ــات ت ــم کــه موجب مــی خواهی
ــه  ــاد ب ــس رای اعتم ــای آن مجل ــر مبن ــه ب بهداشــت را ک
ــرایطی  ــد ش ــرا بای ــد. چ ــم نماین ــت، فراه ــان داده اس ایش
ــت  ــد خدم ــه قص ــه ردای وزارت را ب ــر ک ــک وزی ــرای ی ب
ــر تــن کــرده اســت آنچنــان فشــار آورده شــود کــه هــر  ب
روز خســته و خســته تــر شــود. ایــن یــک اشــتباه تاریخــی 
اســت کــه دولــت و مجلــس بــا حمایــت مــردم مــی تواننــد 

ــد. ــری نماین ــوع آن جلوگی از وق

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران:

طرح تحول سالمت بار گرانی از دوش مردم برداشت
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ن مـــــــا ر د

قائــم مقــام ســازمان نظــام پرســتاری کشــور از همراهــی وزارت 
بهداشــت در ارســال تعرفــه هــای پرســتاری بــه شــورای عالــی 
بیمــه خبــر داد و گفــت: انتظــار مــی رود ایــن شــورا بــه آرزوی 

10 ســاله پرســتاران پاســخ مثبــت بدهــد. 
ــذاری  ــه گ ــون تعرف ــدم، اظهارداشــت: قان ــریفی مق ــد ش محم
خدمــات پرســتاری در تیرمــاه ســال 13۸۶ بــه تصویــب مجلس 
شــورای اســامی رســید و جامعــه پرســتاری در حدود 10 ســال 

اســت کــه انتظــار اجرایــی شــدن ایــن قانــون را دارد.
ــتاری  ــام پرس ــازمان نظ ــای س ــری ه ــه پیگی ــاره ب ــا اش وی ب
ــتاری،  ــای پرس ــه ه ــدن تعرف ــی ش ــرای اجرای ــارم ب دوره چه
افــزود: اخیــرا بــا دســتور معــاون اول رئیــس جمهــوری بــر روند 
ــون تعرفــه هــای خدمــات  ــع اجــرای قان پیگیــری و رفــع موان
پرســتاری، دوبــاره ایــن قانــون روی ریــل حرکــت قــرار گرفت. 
بطوریکه توانســتیم جلســات مشــترکی با کمیســیون بهداشــت 

و درمــان مجلــس داشــته باشــیم.
ــور  ــا حض ــان ۹5 ب ــه 11 آب ــه ای ک ــه جلس ــدم ب ــریفی مق ش
نماینــدگان وزارتخانــه هــای بهداشــت و رفــاه، معاونــت حقوقی 
ــه  ــتخدامی، دبیرخان ــور اس ــازمان ام ــوری، س ــت جمه ریاس
شــورای عالــی بیمــه و دبیــر کمیســیون اجتماعــی دولــت بــه 
منظــور بررســی اجرایــی شــدن تعرفــه هــای خدمات پرســتاری 
برگــزار شــد، اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن جلســه ســازمان نظام 
پرســتاری بــه تشــریح موضــوع و اهمیــت اجرایــی شــدن تعرفه 
هــا پرداخــت و در عیــن حال تبعــات زیانبــار عــدم اجــرای آن را 

مــورد تاکیــد قــرار داد.
وی ادامــه داد: در ایــن جلســه مقــرر شــد تعرفــه های پرســتاری 
در قالــب بســته هــای خدماتــی در اســرع وقــت از وزارت 
ــن  ــال و از ای ــت ارس ــی دول ــیون اجتماع ــه کمیس ــت ب بهداش

ــاع شــود. ــه ارج ــی بیم ــه شــورای عال کمیســیون ب
قائــم مقــام ســازمان نظــام پرســتاری کشــور بــا اشــاره بــه نامه 
دبیــر کمیســیون اجتماعــی دولــت بــه وزیــر رفــاه که رونوشــت 

ــت،  ــیده اس ــتاری رس ــام پرس ــازمان نظ ــه س ــته ب آن روز گذش
افــزود: در ایــن نامــه تاکیــد شــده کــه دولــت بــه دنبــال اجرایی 

شــدن تعرفــه هــای پرســتاری اســت.
ــتاری  ــای پرس ــه ه ــال تعرف ــدم، ارس ــریفی مق ــه ش ــه گفت ب
ــس از گذشــت  ــه پ ــی بیم ــه شــورای عال از وزارت بهداشــت ب
ــاده و  ــه 10 ســال، گام مثبتــی اســت کــه اتفــاق افت نزدیــک ب
ــاه و شــورای  ــم وزارت رف ــد منتظــر تصمی حــاال پرســتاران بای
عالــی بیمــه باشــند کــه ایــن تعرفــه هــا را تاییــد کنــد و بــرای 

ــت بفرســتد. ــت دول ــه هیئ ــب، ب تصوی
ــوری و  ــس جمه ــاون اول رئی ــکر از مع ــر و تش ــا تقدی وی ب
ــا تعرفــه  مجموعــه هایــی کــه در ایــن مســیر گام برداشــتند ت
ــد،  ــه برس ــی بیم ــورای عال ــه ش ــتاری ب ــات پرس ــای خدم ه
افــزود: جامعــه پرســتاری انتظــار دارد، شــورای عالــی بیمــه این 

ــد. ــرار ده ــود ق ــات خ ــت کاری جلس ــا را در اولوی ــه ه تعرف
ــای  ــه ه ــه تعرف ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن ــدم ب ــریفی مق ش
ــورای  ــد در ش ــرای تایی ــکلی ب ــچ مش ــتاری هی ــات پرس خدم
عالــی بیمــه ندارنــد، گفــت: اجرایــی شــدن ایــن تعرفــه هــا تنها 

ــه دارد. ــه مصوب ــاز ب نی
وی بــا اعــام اینکــه بودجــه مــورد نیــاز بــرای اجرایــی شــدن 
ــارد  ــه هــای خدمــات پرســتاری در هــر ســال 1500 میلی تعرف
تومــان بــرآورد شــده اســت، ادامــه داد: بــه نظــر مــی رســد ایــن 
میــزان اعتبــار بــرای 100 هــزار پرســتار چشــم انتظــار اجــرای 

ایــن قانــون، رقــم زیــادی نباشــد.
شــریفی مقــدم افــزود: امیدواریــم وزارت بهداشــت نیــز کــه بــا 
ــا  ــی بیمــه، ب ــه شــورای عال ــه هــای پرســتاری ب ارســال تعرف
پرســتاران همراهــی کــرده اســت، حــاال بــا لحــاظ کــردن ایــن 
ــا  ــه، پرســتاران را ت مقــدار اعتبــار در بودجــه ســال ۹۶ وزارتخان

ــد. ــل از روز پرســتار)بهمن ۹5(، خوشــحال کن قب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان نظــام پرســتاری بــه عنــوان 
نماینــدگان صنــف پرســتاری بــه طــور مســتمر مشــغول پایش 

ــن  ــی شــدن ای ــرای اجرای ــل ب ــت: 40 دلی موضــوع اســت، گف
ــزه کار  ــش انگی ــن آن، افزای ــه مهمتری ــود دارد ک ــون وج قان

ــاران اســت. ــردم و بیم ــای ســامت م پرســتاری و ارتق
قائــم مقــام ســازمان نظــام پرســتاری بــا اعــام اینکــه اجرایــی 
شــدن تعرفــه هــای پرســتاری بــه نفــع بیمــه هاســت، افــزود: 
ــه  ــی هــا در نظــام ســامت ب ــون، پرداخت ــن قان ــا اجــرای ای ب

عدالــت نزدیــک تــر مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه همراهــی وزارت بهداشــت در ارســال 
ــت:  ــه، گف ــی بیم ــورای عال ــه ش ــتاری ب ــای پرس ــه ه تعرف
ــی بیمــه،  ــا رای مثبــت خــود در شــورای عال ــر بهداشــت ب وزی
ــا  ــه جلســاتی ب ــد و آنطــور ک ــی کن پرســتاران را خوشــحال م
رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی داشــته ایــم، دکتــر زالــی 
گفتــه اســت کــه رای نظــام پزشــکی در شــورای عالــی بیمــه 
ــن  ــا ای ــن، احســاس م ــود. بنابرای در ســبد پرســتاران خواهــد ب
اســت کــه وزارت رفــاه هــم مشــکلی بــا تاییــد ایــن تعرفــه هــا 

ــد. ــته باش نداش
ــه  ــا تعرف ــه ب ــد ک ــزود: بیمــه هــا هــم بدانن ــدم اف شــریفی مق
هــای پرســتاری، قیمــت خدمــات تعرفــه هایــی کــه در حــال 
ــام پزشــکان  ــه ن ــی ب ــد ول حاضــر پرســتاران انجــام مــی دهن

ــد. ــه یــک ســوم کاهــش مــی یاب اســت، ب

قائم مقام سازمان نظام پرستاری خبر داد؛

تعرفه های پرستاری به شورای عالی بیمه رفت

رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه بــه طــور تخمینــی 
ــزات پزشــکی 15 درصــد اســت، گفــت:  ــزان قاچــاق تجهی می
ــزان قاچــاق در حــوزه  ــه عمــل آمــده می طبــق ارزیابی هــای ب

ــر از 5 درصــد اســت.  ــز کمت دارو نی
دکتــر رســول دینارونــد بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــکی واردات ــزات پزش ــد از تجهی ۶0 درص
ــد داخــل 40 درصــد اســت  ــزات پزشــکی تولی ــزان تجهی می
البتــه میــزان قاچــاق درحــوزه تجهیــزات پزشــکی بــه طــور 
ــزان  ــی می ــور تخمین ــه ط ــا ب ــت ام ــخص نیس ــی مش واقع
ــزان 15 درصــد  ــه می ــوازم پزشــکی ب ــزات و ل قاچــاق تجهی

ــت. اس
ــای  ــه فراورده ه ــا هم ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
قاچــاق تقلبــی هســتند، افــزود: ممکــن اســت بــه ایــن شــکل 
نباشــد امــا احتمــال تقلبــی بــودن آن بســیار زیــاد اســت، البتــه 
درخصــوص دارو ســهم بــازار از تولیــدات داخــل بــه میــزان ۷0 

ــی اســت. ــوده و 30 درصــد واردات درصــد ب
ــای  ــق ارزیابی ه ــرد: طب ــد ک ــذا و دارو تاکی ــازمان غ ــس س رئی

بــه عمــل آمــده میــزان قاچــاق در حــوزه دارو کمتــر از 5 درصــد 
ــک  ــدود ی ــور ح ــه کش ــر واردات دارو ب ــال حاض ــوده و در ح ب
ــه طــور  میلیــارد دالر اســت، البتــه ورود قاچــاق همــه اقــام ب
طبیعــی از مرزهــای گســترده امــکان پذیــر اســت؛ بطوریکــه از 
ــکان  ــرک ام ــی گم ــق آزاد و حت ــرزی، مناط ــای م ــه ه بازارچ

ــود دارد. ــاق وج ورود کاالی قاچ
دینارونــد بــا بیــان اینکــه در مقطعــی دوره تحریــم دارو و 
تجهیــزات پزشــکی در کشــور وجود داشــت، گفت: متاســفانه در 
آن زمــان مســیرهای غیرقانونــی بــرای ورود دارو درجهــت رفــع 
نیازهــای مــردم ایجــاد شــد، بنابرایــن بــا شــکل گیــری بــازار 
ــم  ــه طورحت ــاق ب ــا قاچ ــارزه ب ــت درمب ــور و جدی ــمی کش رس
ســهم قاچــاق دردارو و تجهیــزات پزشــکی کاهــش پیــدا مــی 

ــد. کن
ــد  ــی بای ــرات حکومت ــازمان تعزی ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــزود: وزارت بهداش ــد، اف ــدی کن ــورد ج ــاق برخ ــا قاچ ب
و ســازمان غــذا و دارو بــا ســازمان تعزیــرات حکومتــی در 
موضــوع مبــارزه بــا قاچــاق بــه شــدت همــکاری دارد، بنابرایــن 

براســاس آمارهــای موجــود اعامــی از ســوی ســازمان غــذا و 
ــزی واردات  ــک مرک ــص ارز بان ــزان تخصی ــرک و می دارو، گم
ــه  ــارد دالر اســت؛ البت ــک میلی ــدود ی دارو در ســال گذشــته ح
ایــن واردات نســبت بــه ســال ۹2 ، 350 میلیــون دالر کاهــش 

ــت. ــرده اس پیداک
ــارزه  ــون مب ــا بیــان اینکــه قان رئیــس ســازمان غــذا و دارو ب
بــا قاچــاق مصــوب ســال ۹2 قانــون کاملــی اســت، تصریــح 
ــی و  ــت نهای ــون در دول ــن قان ــای ای ــه ه ــن نام ــرد: آیی ک
ــه  ــبت ب ــری نس ــص کمت ــون نواق ــن قان ــده و ای ــاغ ش اب

ــته دارد. ــن گذش قوانی

رئیس سازمان غذا و دارو؛

۱۵درصد تجهیزات پزشکی قاچاق است
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ن مـــــــا ر د

وزیر بهداشت:

دستگاهی به عنوان 
سازمان رفاه اجتماعی 
در کشور وجود ندارد

وزیــر بهداشــت، بــا بیــان اینکــه نظــام تامیــن اجتماعــی چنــد 
ــی نیســت،  ــی فعل ــن اجتماع ــازمان تأمی ــای س ــه معن ــه ب الی
گفــت: در حــال حاضر چیــزی بــه عنــوان وزارت رفاه و ســازمان 

ــدارد.  ــاه اجتماعــی در کشــور وجــود ن رف
دکتــر ســید حســن هاشــمی در جریــان بررســی مــواد 1۹ و 20 
ــا  ــع بیمه ه ــه ششــم توســعه در خصــوص تجمی الیحــه برنام
گفــت: مســئله بیمه هــا موضوعــی نیســت کــه در ایــن زمــان 
ــر ایــن اســاس 5 ســال  دچــار حاشیه ســازی ها شــده باشــد و ب
ــع تشــخیص مصلحــت  ــی در مجم بررســی سیاســت های کل
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــاه از س ــرد و ۷ م ــان ب ــام زم نظ

بررســی ایــن سیاســت بــه طــول انجامیــد.
وی افــزود: طبــق سیاســت های اباغــی مقــام معظــم 
ــی  ــن مال ــت، تأمی ــف تولی ــک وظای ــد ۷ تفکی ــری در بن رهب
ــت  ــق عدال ــا تحق ــامت ب ــوزه س ــات در ح ــدارک خدم و ت
اجتماعــی و هــدف پاســخگویی بــه شــرح ذیــل خواهــد بــود: 
ــی،  ــامل سیاســت گذاری های اجرای ــام ســامت ش ــت نظ تولی
برنامه ریزی هــای راهبــردی، ارزشــیابی و نظــارت توســط وزارت 
بهداشــت انجــام شــود. همچنیــن مدیریــت منابــع ســامت که 
شــامل بخش هــای درمــان، آمــوزش، بهداشــت و توانبخشــی 
اســت بایــد از چــه مســیرهایی انجام شــود کــه شــامل مدیریت 
ــت وزارت  ــا محوری ــه ب ــام بیم ــق نظ ــامت از طری ــع س مناب

ــت. ــت اس بهداش
وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر وزارت بهداشــت 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــور وزارت تع ــت و مح ــور نیس مح
اســت و اینکــه چــه مشــکاتی در حــال حاضــر ایجــاد شــده 
ــع  ــون تجمی ــه مــواردی از آنهــا اشــاره کــرد. قان ــد ب اســت بای
ــا در  ــد؛ باره ــرا نش ــعه اج ــم توس ــه پنج ــا در برنام ــه ه بیم
ــه جلســاتی برگــزار شــد و در ایــن جلســات حقــوق  ایــن زمین
ــد در  ــرح گردی ــاس مط ــد حق الن ــی مانن ــران و موضوعات کارگ
حالــی کــه تجمیــع بیمه هــا جــزو قانــون بــود و ایــن موضــوع 

ــد. ــرا می ش ــد اج بای
ــد  ــامت در بن ــام س ــاختار نظ ــاح س ــه داد: اص ــمی ادام هاش
ــام  ــت های مق ــم و سیاس ــه شش ــی برنام ــت های کل 43 سیاس
معظــم رهبــری در چارچــوب بنــد ۷ مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــن برنام ــم اولی ــه شش ــن برنام ــت بنابرای اس
ــن  ــری تدوی ــام معظــم رهب ــس از سیاســت های اباغــی مق پ
می شــود و بایــد رد پایــی از ایــن سیاســت ها در برنامــه 
ششــم وجــود داشــته باشــد بنابرایــن توجــه بــه ایــن موضــوع 
می طلبــد کــه محوریــت وزارت بهداشــت در منابــع را بــه طــور 

ــم. ــف کنی مشــخص تعری
وزیــر بهداشــت تأکیــد کــرد: آن وزارتخانــه ای کــه قــرار اســت 
در مقابــل نماینــدگان مجلس پاســخگو باشــد بایــد دارای منابع 
کافــی نیــز باشــد. اگــر پــول و ســرمایه کافــی در اختیــار وزارت 
ــواالت  ــس و س ــل مجل ــد در مقاب ــد نمی توان ــت نباش بهداش
نماینــدگان در حوزه ســامت پاســخگو باشــد. متأســفانه وزارت 
بهداشــت در شــورای عالــی بیمــه ســامت یــک رأی دارد و در 

ــر نظــر وزارت بهداشــت اســت. مقابــل ۸ رأی غالــب ب
ــم  ــترین رق ــر بیش ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــیت فرزن ــن جنس ــه تعیی ــوط ب ــا مرب ــی در بیمه ه پرداخت
در ســونوگرافی ها اســت، گفــت: امــا اگــر ایــن پــول در 
ــان  ــرای درم ــع را ب ــاید مناب ــد ش ــت باش ــار وزارت بهداش اختی
ــن  ــد بنابرای ــرج کن ــرف و خ ــرطان ص ــر س ــی نظی بیماری های
طبیعــی اســت کــه رأی وزارت بهداشــت در شــورای عالــی بیمه 
ــذاری  ــاون از اثرگ ــق وزارت تع ــل ۸ رأی مواف ســامت در مقاب
ــه نظــر مــی رســد  ــی برخــوردار نیســت بنابرایــن ب قابــل قبول
ــداری  ــع ســامت از طریــق خری ــع و مدیریــت مناب کــه تجمی
ــه آن  ــت ک ــی اس ــه آن معن ــت ب ــت وزارت بهداش ــا محوری ب
وزارتخانــه ای کــه سیاســت گذار اســت بایــد نظــارت کامــل نیــز 
بــر منابع داشــته باشــد امــا اگــر نظــارت نداشــته باشــد وضعیت 

ــد. ــه وجــود خواهــد آم ــی ب فعل
ــر اینکــه مســئوالن نبایــد آدرس اشــتباه  ــا تأکیــد ب هاشــمی ب
ــه کارگــر  ــه مــردم بدهنــد، تصریــح کــرد: وزارت بهداشــت ب ب
ــظ  و  ــال حف ــه دنب ــا ب ــدارد، م ــی ن ــران توجه ــوال کارگ و ام
احقــاق حقــوق کارگــران هســتیم. اگــر خــاف ایــن موضــوع 
ــد. در  ــزل کنی ــن را ع ــیدید م ــه رس ــه نتیج ــی ها ب را در بررس
ــت و  ــه  بیس ــان ن ــت درم ــر باب ــی کارگ ــن اجتماع ــه تأمی بیم
ــنوات  ــرای س ــه دو درصــد آن ب ــد ک ــی کن ــم پرداخــت م هفت
بــوده و هفــت بیســت و هفتــم آن بــه درمــان اختصــاص مــی 
ــته  ــک ســال گذش ــه در طــی ی ــد ک ــد؛ شــما بررســی کنی یاب
ــدا  ــه بخــش درمــان اختصــاص پی ــول ب ــزان از ایــن پ چــه می
کــرده اســت. تأمیــن اجتماعــی روز اول اجــرای طــرح تحــول 
ســامت تعهــد کــرد کــه هفــت بیســت و هفتــم بیمــه درمــان 
کارگــران را بــه اجــرای طــرح تحــول ســامت اختصــاص دهد 
و در ایــن زمینــه وزارت بهداشــت را یــاری کنــد کــه رقــم ایــن 
هفــت بیســت و هفتــم معــادل 12 هــزار میلیــارد تومــان اســت 
امــا تاکنــون 350 میلیــارد تومــان اختصــاص پیــدا کــرده اســت؛ 
ــه  ــود ک ــه ش ــی ریخت ــول در صندوق ــن پ ــود ای ــه می ش گفت

کســی حــق دخــل و تصــرف در آن را نداشــته باشــد.
ــن  ــی ای ــرد مابق ــی ک ــد بررس ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
میــزان کجــا صــرف شــده اســت، افــزود: وزارت بهداشــت بــه 
ــدارد و  ــی نظــری ن ــن اجتماع ــزات تأمی ــتان ها و تجهی بیمارس
ایــن مــوارد جــزو امــوال کارگــران اســت ایــن در حالــی اســت 
کــه بیمه هــا از بیمارســتان های مرتبــط بــا وزارت بهداشــت ۸5 
درصــد خدمــات را بــا نــرخ دولتــی خریــداری می کننــد امــا 15 
درصــد خدمــات را از بیمارســتان های مرتبــط بــا خــود آن هــم 

ــد. ــداری می کنی ــان خری ــرخ تشــخیصی خودت ــا ن ب

هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت بهداشــت 4 هــزار میلیــارد 
تومــان از تأمیــن اجتماعــی طلــب دارد، تصریــح کــرد: کار بیمه 
ــه کســی اســت کــه خدمــت را مــی فروشــد،  حکــم کــردن ب
ــدار  ــه مق ــا ب ــونوگرافی  و رادیولوژی ه ــر س ــال حاض ــر در ح اگ
ــای  ــه راهنم ــت ک ــل اس ــه آن دلی ــود ب ــام می ش ــادی انج زی
ــر وزارت  ــن اگ ــود بنابرای ــام نمی ش ــتی انج ــه درس ــی ب بالین
ــه  ــع را ب ــت مناب ــا مدیری ــق بیمه ه ــد از طری ــت نتوان بهداش
درســتی انجــام دهــد هــر چــه مجلــس منبــع در اختیــار وزارت 
بهداشــت قــرار دهــد نمی تــوان اجــرای طــرح تحــول را ادامــه 

ــع شــفاف و مشــخص باشــد. ــد مناب داد بنابرایــن بای
ــه  ــت ک ــخص اس ــا مش ــه آی ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
ــد را  ــن درآم ــد داشــته و ای ــزان درآم ــن اجتماعــی چــه می تأمی
صــرف چــه موضوعاتــی کــرده اســت، گفــت: بایــد دیــد کــه 
حــق بیمــه کارگــران کجــا صــرف شــده اســت اگــر حرفــم در 
ــی از شفاف ســازی ها  ایــن خصــوص خــاف اســت چــه نگران
وجــود دارد؛ هــر چنــد کــه موضوعــی بــه اســم بیمــه در ایــران 
وجــود نــدارد، صنعــت بیمــه در درمــان وجــود نــدارد، تنهــا یک 
صندوقــی وجــود دارد کــه اگــر پولــی در آن وجود داشــت صرف 
ــن صــورت درمــان  ــر ای ــی می شــود و در غی هزینه هــای درمان
ــروی می شــود.  ــا مشــکات بســیاری روب ــوزه ســامت ب و ح
در حــال حاضــر کــه از اجــرای طــرح تحــول ســامت 3 ســال 
ــکاری و  ــرای هم ــی ب ــه پول ــد ک ــا می گوین ــذرد بیمه ه می گ
همیــاری در ایــن زمینــه ندارنــد زیــرا بــه جــای بیمــه بــرای 5 

میلیــون نفــر 11 میلیــون نفــر را بیمــه کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه عــدم پرداخــت معوقــات پزشــکان و 
داروســازان از ســوی بیمه هــا مشــکات بســیاری را بــرای آنهــا 
ــر بناســت وزارت بهداشــت  ــت: اگ ــود آورده اســت، گف ــه وج ب
در مقابــل مجلــس پاســخگو باشــد بایــد پــول و منابــع کافــی را 
نیــز در اختیــار داشــته باشــد بنابرایــن انتظــار مــی رود نمایندگان 
ــد و  ــر بگیرن ــور را در نظ ــامت کش ــوزه س ــده ح ــس آین مجل
ــرای رضــای خــدا و منافــع ملــت قانونــی را تصویــب کننــد. ب

هاشــمی بــا بیــان اینکــه 34 ســال در عرصــه پزشــکی فعالیــت 
داشــتم، گفــت: بــه آن انــدازه تجربــه دارم کــه امــروز مصلحــت 
یــک کشــور را مقــدم بــر مصلحــت وزارتخانــه خــود بدانــم، ای 
کاش در ایــن جلســه دو وزیــر بهداشــت و تعــاون در کنــار هــم 
حضــور نداشــتند و ای کاش مســائل آن طــور کــه بایــد مطــرح 
مــی شــد امــا در حــال حاضــر چیــزی بــه عنــوان وزارت رفــاه و 
ســازمان رفــاه اجتماعــی در کشــور وجــود نــدارد کــه اگــر بــود 

ایــن همــه آســیب اجتماعــی در کشــور رشــد پیــدا نمی کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی حاضر 
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ن مـــــــا ر د

ــا  ــته کج ــال گذش ــد س ــی چن ــاه اجتماع ــازمان رف ــا و س کج
تصریــح کــرد: چــرا در حــال حاضــر ایــن همــه مــردم در رنــج 
ــا  ــه حوزه ه ــی در هم ــیب های اجتماع ــتند و آس ــذاب هس و ع
ــی  ــاه اجتماع ــازمان رف ــو اســت، چــون س ــال رشــد و نم در ح
ــن  ــا اینچنی ــا بیمه ه ــای دنی ــدارد. در کج ــود ن ــور وج در کش
عمــل می کننــد؟ کــدام کشــور در دنیــا ســراغ داریــد کــه رفــاه 

اجتماعــی را بــه چنیــن تشــکیاتی ســپرده باشــد.
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه طــی 10 ســال گذشــته بیمه ها 
از وزارت بهداشــت جــدا شــد، افــزود: در حــال حاضــر بیمــه در 
ــور را  ــد داروی کش ــه 50 درص ــرار دارد ک ــتگاهی ق ــار دس اختی
تولیــد مــی کنــد و ایــن دارو را بــرای افزایــش ســوددهی 
ــر در  ــت گرانت ــه قیم ــود ب ــه خ ــت مجموع ــرکت های تح ش

ــد. ــن باش ــد اینچنی ــه نبای ــد ک ــرار می ده ــردم ق ــار م اختی
ــه  ــد ک ــدا کنی ــه پی ــک بیم ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمی ب هاش
ــد در  ــرد: نبای ــح ک ــد، تصری ــته باش ــات داش ــرکت دخانی ش
بررســی مســئله بــه مشــکات جامعه سفســطه کــرد. بیمــه 10 
میلیــون نفــر در کشــور 10 هــزار میلیــارد تومــان بــرای دولــت 
هزینــه داشــت هــر چنــد کــه ایــن کار بــه دلیــل آنکــه افــراد از 
ــود امــا  ــد ارزشــمند ب قشــر فقیــر و پاییــن دســت جامعــه بودن
ــزی  ــت و برنامه ری ــد؟ مگــر ســازمان مدیری ــش از کجــا آم پول
تأکیــد نکــرده بــود کــه دفترچه ایــن افــراد فقط بــرای اســتفاده 
ــی  ــه برخ ــم ب ــی خواه ــت. نم ــی اس ــتان های دولت در بیمارس
ــد  ــا مشــخصاٌ بای ــم ام ــاره کن ــن جلســه اش ــائل در ای مس

ــم. ــرح کن ــی را مط موضوعات
وی بــا اشــاره بــه آمــاده ســازی نامــه ای از ســوی وزیــر تعــاون، 
ــر کمیســیون فرهنگــی  ــه واعظــی دبی ــاه اجتماعــی ب کار و رف
ــوص  ــام در خص ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــی مجم اجتماع
ــس  ــته در مجل ــای گذش ــی روزه ــت: ط ــا گف ــع بیمه ه تجمی
دیــده شــد کــه ایــن نامــه دســت بــه دســت میــان نماینــدگان 
ــا  می چرخــد؛ از رئیــس مجمــع تشــخیص ایــن مســئله را جوی
شــدم و ایشــان تأکیــد کردنــد کــه دبیــر کمیســیون فرهنگــی 
ــن  ــتند و ای ــه را نداش ــن زمین ــر در ای ــق اظهارنظ ــع ح مجم
ــن  موضــوع اصــٌا در کمیســیون مطــرح نشــده اســت بنابرای
در حضــور مقــام معظــم رهبــری ایشــان تأکیــد کردنــد کــه در 
ــد  ــوارد را مطــرح کردن ــت م ــه صراح ــی ب سیاســت های اباغ
هــر چنــد کــه ایشــان فرمایشــات دیگــری در خصــوص 
ــم  ــن جلســه مطــرح کن ــم در ای بیمه هــا داشــتند کــه نمی توان
امــا بایــد گفــت کــه ایــن موضــوع هیــچ ارتباطــی بــه مجمــع 
نــدارد چــون سیاســت ها از طــرف مقــام معظــم رهبــری ابــاغ 

شــده اســت.

وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه نظــام تأمیــن اجتماعــی چنــد 
ــی نیســت،  ــی فعل ــن اجتماع ــازمان تأمی ــای س ــه معن ــه ب الی
تصریــح کــرد: مگــر تأمیــن اجتماعــی فقــط بــرای قشــر کارگر 
اســت؟ اگــر منابــع و مدیریــت منابــع در یــک جــا جمــع نشــود 
ــت  ــاه و وزارت بهداش ــن وزارت رف ــر بی ــاف نظ ــه اخت همیش
وجــود دارد و بــرای حــل مشــکات حوزه ســامت بایــد ورودی 
ــتگاه  ــک دس ــر ی ــر نظ ــا زی ــع و هزینه کرده ــی مناب و خروج

باشــد.
وزیــر بهداشــت، بــا تاکیــد بــر اینکــه موافــق جداســازی خریدار 
و ارائــه دهنــده خدمت هســتیم، گفت: متاســفانه 50 درصــد دارو 
ــد  ــه را دارد و عاقمن ــه بیم ــد ک ــی کن ــد م ــتگاهی تولی را دس

هســتند دارو را گــران تــر بفروشــند. 
هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــت نظــام ســامت برعهــده 
وزارت بهداشــت اســت، گفــت: تنهــا نکتــه مهــم در ایــن زمینه 
تاثیرگــذاری تولیــت وزارت بهداشــت در نظــام ســامت اســت 
ــه  ــود ب ــی خ ــای مل ــروژه ه ــا در پ ــتگاه ه ــر دس ــه دیگ و اینک
ــر نظــام ســامت  ســامت مــردم و تولیــت وزارت بهداشــت ب

توجــه داشــته باشــند.
ــق  ــا درکمیســیون تلفی ــه ه ــع بیم ــه تجمی ــان اینک ــا بی وی ب
مجلــس درحــال پیگیــری اســت، افــزود: امیدواریــم کــه 
مجلــس در ایــن خصــوص تصمیمــی بــه نفــع ســامت مــردم 
اتخــاذ کنــد، وزارت بهداشــت درخصــوص انتقــال ســازمان بیمه 
ــود را  ــرات خ ــه نظ ــن وزارتخان ــه ای ــه زیرمجموع ــامت ب س
اعــام کــرده و نظــرات براســاس سیاســت هــای اباغــی مقام 

ــری اســت. معظــم رهب
ــش  ــری دو ســال پی ــام معظــم رهب ــرد: مق ــد ک هاشــمی تاکی
ــن  ــد و ای ــاغ کردن ــی نظــام ســامت را اب سیاســت هــای کل
ــت ها  ــاغ سیاس ــس از اب ــه پ ــت ک ــه ای اس ــتین برنام نخس
تدویــن می شــود بنابرایــن انتظــار مــی رود کــه اثــر و ردپایــی 
ــژه  ــه وی ــم ب ــه شش ــی در برنام ــت های اباغ ــرای سیاس از اج
دربندهــای مربــوط بــه ســامت دیــده شــود، اگــر ایــن اقدامات 
ــی  ــه قانون ــه وظیف ــی اینکــه مســئوالن ب ــی شــود یعن عملیات
ــن  ــورت همی ــن ص ــر ای ــد درغی ــل کردن ــود عم ــرعی خ و ش

ــد. ــدا مــی کن ــی ادامــه پی وضعیــت فعل
وزیــر بهداشــت در خصــوص مواضــع مســئوالن وزارت تعــاون 
ــه ای،  ــای بیم ــه صندوق ه ــع هم ــرورت تجمی ــر ض ــی ب مبن
گفــت: ایــن اظهــارات بــه دلیــل پراکنــده بــودن قابــل اســتناد 
نیســت، وزارت بهداشــت نظــرات خــود را اعــام کــرده و 
ــس  ــت سیاســتگذاری اســت پ ــر منظــور از تولی ــد دارد اگ تاکی
سیاســتگذاری در همــه حوزه هــا بایــد در وزارت بهداشــت 

خاصــه شــود کــه البتــه ایــن موضــوع در سیاســت های مقــام 
ــل صراحــت دارد. ــور کام ــه ط ــری ب معظــم رهب

وی ادامــه داد: بایــد برنامه ریــزی بــه گونــه ای باشــد کــه 
دســتگاهی کــه قــرار اســت پاســخگو باشــد خــود نیــز 
سیاســتگذاری کنــد، بنابرایــن وزارت بهداشــت و درمــان 
سیاســت گذار در حــوزه بیمــه هــا و معرفــی بســته خدمتــی یــا 
بهداشــت ودرمــان اســت، از ایــن رو طبــق ایــن مــوارد طبیعــی 
اســت کــه شــورای عالــی بیمــه بایــد زیرنظــر وزارت بهداشــت 
ــخیص  ــه تش ــت ک ــت اس ــی وزارت بهداش ــرد؛ یعن ــرار گی ق
می دهــد بایــد از کــدام دارو، عمــل جراحــی یــا خدمــت درمانــی 

ــرد. ــورت گی ــتری ص ــت بیش ــد حمای بای

بیمه سالمت ایرانیان 
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه بیمــه ســامت ایرانیــان درحال 
ــا  ــه ب ــن بیم ــر ای ــت: اگ ــیاری دارد، گف ــکات بس ــر مش حاض
ــه  ــد ب ــل کن ــر وزارت بهداشــت عم ــی و تحــت نظ روش علم
ــود،  ــد ب ــوردار خواه ــتری برخ ــدی بیش ــم از کارآم ــور حت ط
بنابرایــن وزارتخانــه ای کــه سیاســت گذاری می کنــد بایــد 
ــه  ــار داشــته باشــد؛ ازایــن رو ب ــع را هــم دراختی ســرمایه و مناب
صــاح اســت کــه  بیمــه ســامت ایــران بــه وزارت بهداشــت 

ــل شــود. منتق
ــد از  ــان بای ــه ســامت ایرانی ــه بیم ــد براینک ــا تاکی هاشــمی ب
قالــب صنــدوق خــارج شــود، افــزود: بایــد از بیمــه بــه عنــوان 
ــی  ــم از باتکلیف ــردم ه ــا م ــود ت ــتفاده ش ــت اس ــک صنع ی
خــارج شــوند، البتــه در حــال حاضــر مســئوالن بیمــه مطــرح 
مــی کننــد کــه وزارت بهداشــت هزینــه هــا را افزایــش داده این 
درحالــی اســت کــه وزارت بهداشــت معتقــد اســت کــه بیمــه ها 

بــه تعهــدات خــود عمــل نمــی کننــد.
وی ادامــه داد: در خصــوص بیمــه تامیــن اجتماعــی متاســفانه 
ــورد  ــران را م ــدام کارگ ــد م ــار نرون ــه زیرب ــرای اینک ــی ب برخ
ــوان  ــچ عن ــه هی ــرد ب ــن رویک ــه ای ــد ک ــرار می دهن خطــاب ق
درســت نیســت، در مــورد تامیــن اجتماعــی هــم بیمــه و 
ــن  ــر تامی ــت نظ ــد تح ــازمان بای ــن س ــای ای ــتان ه بیمارس
ــه کارگــران  ــوط ب ــرا تجهیــزات مرب ــد زی اجتماعــی باقــی بمان
ــئوالن وزارت  ــی مس ــت، حت ــا اس ــرمایه آنه ــزو س ــوده و ج ب
بهداشــت اعــام کردنــد کــه تامیــن اجتماعــی اگــر مایــل بــود 
5۷0 بیمارســتان وزارت بهداشــت را هــم اداره کننــد و بیمــه در 
اختیــار وزارت بهداشــت قــرار گیــرد و وزارت بهداشــت از تامیــن 

ــد. ــت کن ــد خدم ــی خری اجتماع
ــده  ــه ش ــون گفت ــه تاکن ــرد: آنچ ــح ک ــت تصری ــر بهداش وزی
ــران و  ــامت ای ــه س ــه و بیم ــی بیم ــورای عال ــه ش ــوط ب مرب
ــئوالن وزارت  ــت؛ مس ــران اس ــه کارگ ــق بیم ــدی از ح درص
ــز  ــابی واری ــد در حس ــن درص ــه ای ــد ک ــا گفتن ــت باره بهداش
شــود کــه قابــل رویــت بــوده و در جــای دیگــری هزینه نشــود، 
ــی کارگــران  ــوده کــه حــق بیمــه پرداخت متاســفانه مواقعــی ب
بابــت درمــان را در جــای دیگــری هزینــه کردنــد و ایــن 
ــری  ــرای جلوگی ــن ب ــا مشــخص اســت بنابرای موضــوع کام
ــه میــزان ۷  از چنیــن مشــکلی حــق بیمــه درمــان کارگــران ب
ــی  ــز کننــد کــه اگــر زمان درصــد را درصندوقــی نشــان دار واری
پــول جــای دیگــری هزینــه شــد کارگــران، مجلــس و دولــت 

ــد. ــاق را مشــاهده کن ــن اتف ــد ای بتوان
هاشــمی با بیــان اینکــه پیشــنهادات و مواضــع وزارت بهداشــت 
طبــق نظــر کمیســیون بهداشــت مجلــس اســت، در خصــوص 
برخــی انتقادهــا مبنــی بــر اینکــه وزارت بهداشــت نمــی توانــد 
ــن کار  ــرا ای ــت: چ ــد، گف ــری باش ــر و مج ــتگذار، ناظ سیاس
ــم  ــود، ه ــی ش ــام م ــاه انج ــط وزارت رف ــر توس ــال حاض در ح
ــم  ــه را دارد، ه ــی بیم ــورای عال ــون ش ــت چ ــتگذار اس سیاس
ســرمایه دارد چــون خریــد خدمــت مــی کنــد، هــم دارو تولیــد 
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ن مـــــــا ر د

ــتان دارد. ــم بیمارس ــد و ه می کن

ضرورت شفاف سازی عملکرد بیمه ها
وی بــا یــادآوری انتقــال صنــدوق تامیــن اجتماعــی 
ــاه در  ــه وزارت رف از زیرمجموعــه وزارت بهداشــت ب
ــکیل وزارت  ــد از تش ــت: بع ــل، گف ــای قب ــال ه س
رفــاه بخــش کار و تعــاون هــم بــه ایــن وزارتخانــه 
ــکاتی  ــرایط مش ــن ش ــن ای ــد بنابرای ــزوده ش اف
ــت،  ــود آورده اس ــه وج ــامت ب ــوزه س ــرای ح را ب
هرچنــد کــه 100 درصــد موافــق هســتیم کــه بایــد 
ــا  ــد، ام ــدا باش ــت ج ــدار خدم ــده و خری ــه دهن ارای
امــروز چــه اتفاقــی افتــاده اســت، 50 درصــد دارو را 
دســتگاهی تولیــد می کنــد کــه بیمــه را دارد، از ایــن 
رو عاقمنــد هســتند کــه دارو را گران تــر بــه دلیــل 
ــروش رســاند،  ــه ف ســودهی شــرکت هــای خــود ب
ــه دنبــال آن باشــد کــه دارو  امــا یــک بیمــه بایــد ب
ــد؛  ــر باش ــن ت ــت پایی ــا قیم ــر و ب ــزان کمت ــه می ب
ــه آن ســازمان از بیمارســتان  ــدی ک ــن خری همچنی
هــای خــود بــرای خدمــات پایــه انجــام مــی دهــد 
ــای  ــتان ه ــت از بیمارس ــد خدم ــا خری ــاوت ب متف

ــت. ــت اس وزارت بهداش

وزارت بهداشــت بــه دنبــال مایملــک 
کارگــران نیســت

ــورت  ــازی ص ــفاف س ــد ش ــه داد: بای ــمی ادام هاش
گیــرد بــر ایــن اســاس اعتبــارات بایــد در صندوقــی 
جمــع آوری شــود کــه همــه صنــوف بتواننــد 
مشــاهده کنند؛ مســئوالن نبایــد آدرس غلــط بدهند 
ــن  ــای تامی ــتان ه ــال بیمارس ــه دنب ــس ب ــچ ک هی
ــا، حــق بیمــه  ــزات بیمارســتان ه اجتماعــی، تجهی
و مایملــک جوامــع کارگــری نیســت زیــرا بهتریــن 
خدمــت را در تحــول ســامت وزارت بهداشــت 
ــه  ــی درهم ــن اجتماع ــر تامی ــران داد، مگ ــه کارگ ب
ــم  ــدر ظل ــتان دارد، چق ــور بیمارس ــهرهای کش ش
ــل  ــهر مح ــه در ش ــود ک ــی ش ــی م ــق کاگران درح
زندگــی خــود بیمارســتان تامیــن اجتماعــی ندارنــد.
ــه   ــا علی ــازی ه ــروژه س ــی پ ــاد از برخ ــا انتق وی ب
ــه  ــات منصفان ــن اقدام ــت: ای ــت، گف وزارت بهداش
ــد،  ــم باش ــد حاک ــاق بای ــر اخ ــه نظ ــت و ب نیس
هرچنــد کــه درایــن دوره بحــث تجمیــع بیمــه هــا 
ــود در  ــب ش ــم تصوی ــر ه ــرد و اگ ــورت نمی گی ص
ــاورم  ــن ب ــر ای ــا ب ــود ام ــی می ش ــد اجرای ــت بع دول
کــه بــا همکاری مــی توانســتیم خیلــی بیشــتر از این 
فعالیــت کنیــم؛ بــه عنــوان فــردی کــه بیشــتر از 30 
ســال درایــن حرفــه فعالیــت کــردم تاکیــد می کنــم تا 
مســئله حفاظــت مالــی از مــردم درســت نشــود ایــن 
شــعار کــه مــردم غیــر از رنــج بیمــاری رنــج دیگــری 
ــن  ــد، بنابرای ــد ش ــق نخواه ــند محق ــته باش نداش
حفاظــت مالــی هــم در داشــتن بیمــه خــوب اســت.
وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه بیمــه یــک علم 
اســت، افــزود: هــر فــردی نمــی توانــد بیمــه را ایجاد 
و اجــرا کنــد، بشــر100 ســال درایــن زمینــه فعالیــت 
و مطالعــه کــرده و بایــد برخــی مســئوالن ببیننــد و 
ــا  ــد، ام بپرســند دیگــر کشــورها چــه اقدامــی کردن
ــه 15 ســال  ــر اســت مســئوالن نگاهــی هــم ب بهت
ــج و عــذاب  ــردم در رن ــدر م ــد کــه چق گذشــته کنن
بودنــد بنابرایــن تصمیمــی اتخــاذ کننــد کــه بــه نفع 

مــردم باشــد.

ــوان  ــه عن ــران، از »صــرع« ب ــال ای ــن اعصــاب اطف ــس انجم رئی
بیمــاری کــودکان نــام بــرد و گفــت: ۹0 درصــد حمــات صرعــی 

در ســن زیــر 20 ســالگی اتفــاق مــی افتــد. 
دکتــر محمــد غفرانــی، اظهارداشــت: حــدود ۸0 نفــر فــارغ 
التحصیــل فــوق تخصــص اعصــاب اطفــال در کشــورداریم 
ــای  ــت ه ــد تخ ــر 25 درص ــتند و از ه ــه کار هس ــغول ب ــه مش ک
بیمارســتانی اطفــال، کــودکان بــا بیماریهــای اعصــاب و یا وابســته 
بــه اعصــاب بســتری هســتند. بنابرایــن حجــم عظیمــی از بیمــاری 
ــن  ــد و مهمتری ــی ده ــکیل م ــاب تش ــای اعص ــاری ه ــا را بیم ه
نکتــه ای کــه در بیمــاری هــای اعصــاب بایــد مــورد توجــه قــرار 

ــت. ــرع اس ــد ص ــنجی مانن ــات تش ــود حم ــرد وج گی
ــون  ــود صــرع نیســت چ ــودی خ ــه خ ــه تشــنج ب ــت: البت وی گف
ــا ۷0  ــی شــود و ۶0 ت ــه تشــنج م ــی منجــر ب ــت هــای مختلف عل
درصــد مراجعــه بــه متخصصیــن اعصــاب با عائــم تشــنج مراجعه 

ــادی دارد. مــی کننــد کــه علــت هــای زی
ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی،  ــت علمــی دانشــگاه عل عضــو هیئ
ــورد  ــال م ــاب اطف ــب اعص ــه در ط ــی ک ــئله مهم ــه داد: مس ادام
توجــه اســت وجــود اختــاالت یادگیــری و عقــب ماندگــی ذهنــی 
ــاری اســت و خیلــی از ایــن بیماریهــا کــه جنبــه  و اختــاالت رفت

ــر نیســتند. ــد درمــان پذی ژنتیــک دارن
بــه گفتــه رئیــس انجمــن اعصــاب اطفــال ایــران، صــرع بیمــاری 
ــر ســن 20  ــرا ۹0 درصــد حمــات صرعــی زی کــودکان اســت زی
ســال اتفــاق مــی افتــد و دربــاره صــرع بایــد گفــت کــه درمــان آن 
مشــخص شــده و بــا داروهــای جدیــد مــی تــوان ایــن بیمــاری را 

درمــان کــرد.
ــا 30  ــی 25 ت ــار صرع ــر 100 بیم ــت: از ه ــار داش ــی اظه غفران

درصــد آنهــا بــه درمــان هــای دارویــی جــواب نمــی دهنــد و ایــن 
ــه درمــان نامیــده مــی شــوند و   ــوان صــرع مقــاوم ب ــه عن ــراد ب اف
بایــد بــا راههــای دیگــری شــامل رژیــم هــای غذایــی مخصــوص 
یــا داروهــای خــاص  درمــان شــوند و از هــر 1000 نفــر، 5 نفــر بــه 

ایــن بیمــاری مبتــا مــی شــوند.
ــات  ــورت حم ــه ص ــرع ب ــم ص ــن عائ ــایع تری ــزود: ش وی اف
تشــنجی همــراه بــا خــارج شــدن کــف از دهــان و کاهــش ســطح 
هوشــیاری فــرد اســت و در بعضــی مواقــع فــرد کاما بیهــوش می 
شــود و چــون صــرع انــواع مختلفــی دارد، عائــم متفاوتی نیــز دارد. 
مثــا فــرد ممکــن اســت بــه مــدت 5 تــا ۶ دقیقــه بــه جایــی خیره 
ــته  ــدن داش ــی از ب ــمت های ــز در قس ــز گ ــاس گ ــا احس ــود و ی ش

باشــد.
غفرانــی توصیــه کــرد: بهتــر اســت هــر فــرد بــه پزشــک خانــواده 
ــش از 50  ــد بی ــی توان ــواده م ــک خان ــد و پزش ــه کن ــود مراجع خ
ــه   ــاز ب ــد و درصــورت نی ــان کن ــوارد را تشــخیص و درم درصــد م

ــوند. ــی ش ــاع داده م ــوق تخصــص اعصــاب ارج ف

رئیس انجمن اعصاب اطفال:

صرع بیماری کودکان است

ــرف  ــت: مص ــران، گف ــرطان ای ــی س ــن علم ــس انجم ــب رئی نای
ســیگار احتمــال ابتــا بــه ســرطان پانکــراس را افزایــش مــی دهد 
امــا قطــع مصــرف ســیگار پــس از 2 ســال نزدیــک بــه 50 درصــد 

ایــن احتمــال را کاهــش مــی دهــد. 
دکتــر عبــداهلل فضــل علیــزاده اظهــار کــرد: ریســک فاکتورهــای 
ابتــا بــه ســرطان پانکــراس بــه دو گــروه ارثــی و غیرارثی تقســیم 
ــر  ــه کنس ــان ب ــد از مبتای ــا 10 درص ــدود 5 ت ــوند و ح ــی ش م

ــد. ــن بیمــاری را دارن پانکــراس ســابقه خانوادگــی ای
ــز  ــان اینکــه فعالیــت هــای فیزیکــی و افزایــش وزن نی ــا بی وی ب
ــم  ــا رژی ــا ســرطان پانکــراس مرتبــط اســت، افــزود: در رابطــه ب ب
غذایــی مطالبــی ذکــر شــده اســت ماننــد اینکــه کمبــود ســلنیوم 
ــت  ــباع و گوش ــی اش ــاوی چرب ــای ح ــرف غذاه ــن و مص و لیکوپ
هــای دودی و فــراوری شــده احتمــال ابتــا بــه ســرطان پانکــراس 
را افزایــش مــی دهــد کــه هیــچ کــدام از ایــن مــوارد قطعی نیســت 
و نیــاز بــه مطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه اســت همچنیــن در 
مــورد تاثیــر مصــرف قهــوه و الــکل نیــز مطالــب ضــد و نقیضــی 

ــود دارد. وج
فضل علیـزاده ادامه داد: التهاب مزمن پانکراس با مکانیسـم ناشـناخته 

ای نیـز بـه عنوان ریسـک فاکتور این سـرطان مطرح اسـت.
وی گفــت: ارتبــاط بیــن دیابــت و ســرطان پانکــراس بــه دو صورت 

بیــان شــده اســت؛ برخــی مطالعــات، دیابــت را ثانویــه بــه ســرطان 
ــازه  ــت ت ــروز دیاب ــل ب ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی دانن ــراس م پانک
ــت اســت.  ــا اهمی ــر ب ــراد مســن و الغ تشــخیص داده شــده در اف
برخــی مطالعــات نیــز نشــان داده انــد کــه مقاومــت بــه انســولین 
ــون در ایجــاد ســرطان  ــا کاهــش نوعــی هورم ــوع 2( ب ــت ن )دیاب

ــش دارد. ــراس نق پانک
فضــل علیــزاده اظهــار کــرد: عایــم ایــن بیمــاری طیــف وســیعی 
دارد و غیراختصاصــی اســت و بــه طــور کلــی شــامل زردی، بــروز 
دیابــت در ســن بــاال، کاهــش وزن غیرقابــل توجیــه اســت کــه می 

تواننــد بــرای پزشــک عایــم مهمــی باشــند.
وی خاطرنشــان کــرد: ســرطان پانکــراس چنانچــه در مراحــل اول 
تشــخیص داده شــود و امــکان جراحــی کامــل وجود داشــته باشــد، 
ــی  ــه تنهای ــی ب ــه جراح ــی چنانچ ــری دارد ول ــی بهت ــش آگه پی
انجــام شــود، احتمــال عــود یــا متاســتاز بــاال اســت؛ بنابرایــن برای 
کنتــرل هرچــه بهتــر بیمــاری از شــیمی درمانــی و رادیوتراپــی نیــز 

اســتفاده مــی شــود.
فضل علیزاده گفت: پانکراس از سـه قسمت سـر، تنه و دم تشکیل شده 
اسـت. سـرطان های سـر پانکراس با فشـار روی مجاری صفـراوی به 
دلیل بـروز زردی زود تشـخیص داده می شـوند اما سـرطان های تنه و 

دم معموال در مراحل پیشـرفته تر شناسـایی می شوند.

نایب رئیس انجمن سرطان هشدار داد؛

سرطان پانکرانس در کمین افراد سیگاری/
توصیه برای ترک سیگار
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ن مـــــــا ر د

مدیرعامل سـازمان انتقال خـون گفت: نگاه بیمه هـا به موضوع 
مدیریـت خون بیمار منطقی و اقتصادی نیسـت. 

ــی  ــه جهان ــه هفت ــاره ب ــا اش ــه ب ــح ال ــر پورفت ــی اکب ــر عل دکت
مدیریــت خــون بیمــار نامگــذاری شــده اســت، افــزود: همیشــه 
تعبیــرم ایــن اســت کــه امــروزه عصــر جدیــدی در طــب انتقال 
خــون مطــرح شــده و ادبیاتــی جدیــد وارد طــب انتقــال خــون 
ــت  ــه اس ــار از آن جمل ــون بیم ــت خ ــه مدیری ــت ک ــده اس ش
ــار  ــون بیم ــا خ ــم ت ــاش کنی ــه ت ــن اســت ک ــوم آن ای ومفه
ــه  ــران ب ــون از دیگ ــال خ ــه انتق ــازی ب ــا نی ــود ت ــت ش مدیری

ــیم. ــته باش ــاران نداش بیم
ــت  ــه مدیری ــازی در زمین ــزوم فرهنگس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
خــون بیمــار گفــت: در گذشــته نــگاه بــه انتقــال خــون 
نگرشــی آزاد بــود؛ بــه طــوری کــه اعــام می شــد کــه خــون 
ــان  ــی و جراح ــز درمان ــار مراک ــد در اختی ــای آن بای و فراورده ه
باشــد تــا بتواننــد جراحی هایشــان را بهتــر مدیریــت کننــد. ایــن 
در حالیســت کــه بــه دنبــال طــرح بحث هایــی دربــاره عــوارض 
ــون وارد  ــم اکن ــال خــون ه ــی، انتق ــای خون خــون و فراورده ه
ــت خــون  ــه شــده  و مدیری ــه شــدت محافظــه کاران ــه ب مرحل

ــن موضــوع اســت. ــز در راســتای همی بیمــار نی
پورفتــح اهلل بــا ذکــر اینکــه گــذر از مرحلــه انتقــال خــون آزاد 
بــه انتقــال خــون بــه انتقــال خــون محافظــه کارانــه بســیار 
ســخت اســت گفــت: انتقــال خــون، درمــان حمایتــی اســت 
ــر  ــتقیم درگی ــور مس ــه ط ــک ب ــی، پزش ــان حمایت و در درم
ــون وارد  ــال خ ــه انتق ــی ک ــر از زمان ــه بدت ــت و از هم نیس
ــدرکاران  ــت ان ــواره دس ــت، هم ــده اس ــکی ش ــه پزش عرص
ــکان آن  ــد و پزش ــرده ان ــد ک ــول تولی ــون محص ــال خ انتق
ــر  ــی ب ــواهد مبتن ــه ش ــدون آن ک ــد؛ ب ــرده ان ــرف ک را مص

ــد. ــر بگیرن ــرف را در نظ مص
مدیرعامـل سـازمان انتقـال خـون ایـران بـا تاکیـد بـر اینکـه 

تغییـر نگـرش بایـد بـا همـکاری مراکـز درمانـی و همـکاران 
پزشـک صـورت گیـرد گفـت: بـرای ایجاد ایـن تغییـر نگرش و 
فرهنگسـازی، سـازمان انتقال خون و موسسـه طب انتقال خون 
آمـاده همـه گونه همـکاری با متخصصان رشـته هـای مختلف 
پزشـکی در زمینـه مطالعات مرتبط با شـواهد مبتنـی بر مصرف 

خـون و فـراورده ها اسـت.
پورفتـح اهلل بـا اعام این که سـازمان انتقـال خون آمادگـی دارد 
در همـه پزوهـش هایـی کـه در ایـن زمینه صـورت مـی گیرد، 
حداقـل 50 درصـد منابـع مالـی را تامین کنـد، گفت هـم اکنون 
این همکاری های مشـترک در بعضی بیمارسـتان ها آغاز شـده 

اسـت و نتایج بسـیار خوبـی هم به دسـت آمده اسـت.
وی همچنیـن به همـکاری مشـترک انتقال خون بـا 11 انجمن 
تخصصـی اشـاره کـرد و بـا ذکر ایـن که نتیجـه ایـن همکاری 
، بـرای نخسـتین بـار تدویـن خطـوط راهنمـای تزریـق خون و 
فـرآورده هـا بـود، اظهـار امیـدواری کـرد بـا همکاری مشـترک 
همکاران بالینی در سراسـر کشـور با سـازمان انتقال خون ایران، 

شـاهد مدیریـت مصرف خـون در آینـده نزدیک باشـیم.
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون ایــران بــا بیــان اینکــه مدیریت 
مصــرف خون نــه تنهــا از جنبه ســامت، بلکــه از جنبــه اقتصادی 
نیــز حایــز اهمیت اســت، گفــت: به عنــوان مثــال یکی از مســائلی 
ــف  ــی و تضعی ــل ایمن ــد، تعدی ــاد می کن ــون ایج ــق خ ــه تزری ک
سیســتم ایمنــی گیرنده خــون اســت. در عیــن حال اصــوال محیط 
بیمارســتانی خــودش منجــر بــه تضعیف سیســتم ایمنی می شــود 
و تزریــق خــون نیــز آن را تشــدید می کنــد. برخی مطالعات نشــان 
داده انــد کــه بــا تزریــق خــون بــه بیمــاران، طول بســتری بیمــار به 
ســه برابرافزایــش یافتــه و هزینه هــای زیــادی بــر حــوزه ســامت 
ــه  ــامت ب ــام س ــا و نظ ــن ورود بیمه ه ــد. بنابرای ــل می کن تحمی
بحــث مدیریــت خــون بیمــار کمک بزرگــی بــه وضعیت بیمــاران 

اســت.

وی از مدیریــت خــون بیمــار بــه عنــوان مقولــه ای کــه بــرای 
ــت: در  ــرد و گف ــاد ک ــرد ی ــروت خواهدک ــد ث ــا تولی ــه ه بیم
گذشــته در آمریــکا شــاهد رشــد ســاالنه پنــج درصــد اهــدای 
ــد  ــون واح ــم 1۶ میلی ــه رق ــال 2014 ب ــد و در س ــون بودن خ
ــا  ــتند ب ــا توانس ــا آن ه ــیدند، ام ــال رس ــون در س ــدای خ اه
ــزان اهــدای خــون  ــار در ســال 201۶، می ــت خــون بیم مدیری
ــی  ــه معن ــن ب ــانند و ای ــال برس ــد در س ــون واح ــه 14 میلی را ب
ــع  ــون و در واق ــه خ ــد تهی ــون واح ــه دو میلی ــش هزین کاه
کاهــش هزینــه بیمــه هــا و تولیــد ثــروت بــرای آنــان اســت.

ــا تعرفــه  ــا ذکــر اینکــه ســازمان انتقــال خــون ب پورفتــح اهلل ب
گــذاری خدمــات، گام هــای نخســت را بــرای کاهــش هزینــه 
هــای تحمیلــی بــه بیمــاران و نظــام ســامت برداشــته اســت، 
ــار  ــون بیم ــت خ ــوع مدیری ــه موض ــا ب ــه ه ــگاه بیم ــت: ن گف
منطقــی و اقتصــادی نیســت و بایــد پزشــکان بــا ورود بــه ایــن 
ــاع بیمــه هــا، زمینــه گســترش و فرهنگســازی  موضــوع و اقن

مدیریــت خــون بیمــار را فراهــم کننــد.
وی تاکیـد کرد: تـا هنگامی که بیمه هـا از این موضـوع حمایت 

نکننـد، مدیریت خـون بیمار محقق نخواهد شـد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

مدیریت خون بیمار نیازمند حمایت بیمه هاست

ــران، گفــت: درمــان ســکته  رئیــس انجمــن ســکته مغــزی ای
ــر اســت .  ــا چهــار ســاعت اول امــکان پذی مغــزی در ســه ت

ــان  ــه درم ــت ک ــن اس ــم ای ــزود: مه ــی اف ــک زمان ــر باب دکت
پذیــری ســکته مغــزی را بــه صــورت یــک بــاور قلبــی بپذیریم 
ــن اســت کــه  ــی ای ــران هــم در پ و انجمــن ســکته مغــزی ای
ــد. ــه پزشــکی ایجــاد کن ــردم و جامع ــاور را در م ــن ب ــد ای بتوان

وی ادامــه داد: متاســفانه در حــال حاضــر ایــن بــاور وجــود ندارد 
و خیلــی از افــراد ســکته مغــزی را ورطــه اجتنــاب ناپذیــری می 
داننــد، در حــای کــه بــرای درمــان ســکته مغــزی بایــد بیمــار را 
در ســه یــا 4 ســاعت اول بیمــاری بــه مراکــز درمانــی منتقــل 
ــاده  ــر افت ــه تاخی ــفانه ب ــا متاس ــور م ــن کار در کش ــد. ای نماین

اســت.
زمانــی با اشــاره بــه عوامــل پیشــرفت در زمینــه درمــان بیماران 
ســکته مغــزی، افــزود: پیشــرفت در این زمینــه مســتلزم عوامل 
ــل و  ــای حم ــردم، سیســتم ه ــاد م ــه اعتم ــددی اســت ک متع

نقــل و آمادگــی بیمارســتان هــا از جملــه آن هاســت.
ــاره تجهیزاتــی کــه  ــران درب رئیــس انجمــن ســکته مغــزی ای
ــت:  ــت، گف ــاز اس ــزی نی ــکته مغ ــاران س ــان بیم ــرای درم ب
تجهیــز بیمارســتان هــا و اقدامــات پیــش بیمارســتانی وظیفــه 

انجمــن نیســت. وزارت بهداشــت خوشــبختانه از ســال گذشــته 
برنامــه ملــی بــرای رفــع ایــن نقیصــه را شــروع کــرده اســت و 
ایــن برنامــه ملــی توســط یــک کنگــره کشــوری اجــرا شــده 
ــن  ــت. ای ــاب اس ــز و اعص ــن مغ ــکل از متخصصی ــه متش ک
کمیتــه کشــوری دســتاوردهای بزرگــی داشــته و توانســته ایــن 
ــدازد کــه ســکته مغــزی جــزء اولویــت هــای  ــه را جــا بین نکت

کشــور اســت.
55 بیمارستان تخصصی سکته مغزی داریم

ــز  ــران نی ــزی ای ــکته مغ ــن س ــر انجم ــرور دبی ــعود مهرپ مس
ــروز  ــرای ب ــی ب ــزات کاف ــه تجهی ــی از جمل ــاره موضوعات درب
ایــن عارضــه و باورهــای غلــط در مــورد بیمــاری ســکته مغزی 

ــه داد. ــی ارائ توضیحات
وی بــا اشــاره بــه مراحــل ســکته مغــزی گفــت: ســکته مغــزی 
دومیــن عامــل مــرگ و میــر در ایــران و اولیــن عامــل نارســایی 
ــرای فــرد بلکــه  ــه تنهــا ب اســت. بنابرایــن تبعــات ســنگینی ن
بــرای خانــواده و جامعــه بــه همــراه خواهــد داشــت و به شــدت 

نیــاز کنتــرل ایــن بیمــاری اســت.
ــن  ــع ای ــه موق ــان ب ــرای درم ــه اول ب ــت: حلق ــرور گف ــر پ مه
ــس  ــدی اورژان ــه بع ــاری اســت ، حلق ــناخت از بیم ــاری ش بیم

مــا اســت کــه بافاصلــه بعــد از اطــاع از بیمــاری بیمــار را بــه 
ــدی هــم  ــه بع ــد. و مرحل ــل نمای ــی مجهــز منتق مراکــز درمان

توانبخشــی اســت.
ــا  ــران ب ــزی ای ــکته مغ ــن س ــبختانه انجم ــزود: خوش وی اف
همــکاری وزارت بهداشــت ســعی کــرده تمــام ایــن حلقه هــا را 
پوشــش دهــد و بــه هــم وصــل کنــد چــون انجمــن بــه تنهایی 

موفقیتــی نخواهــد
ــی  ــتان تخصص ــر 55 بیمارس ــال حاض ــزود: در ح ــرور اف مهرپ
ــه 100  ــا ســال آینــده ب در زمینــه ســکته مغــزی داریــم کــه ت

ــید. ــد رس ــتان خواه بیمارس
وی همچنیــن در ادامــه بــا اشــاره بــه وجــود باورهــای غلــط در 
مــورد ســکته مغــزی گفــت: نقــش خیلــی مهــم انجمن ســکته 
مغــزی ایــران از بیــن بــردن ایــن باورهای غلــط از جملــه اینکه 
ــی  ــان خاص ــت و درم ــگیری نیس ــل پیش ــزی قاب ــکته مغ س

نــدارد، مــی باشــد.
ــان اینکــه ســکته مغــزی مثــل ســکته قلبــی  ــا بی ــرور ب مهرپ
ــی  ــی م ــث ســکته قلب ــه باع ــی ک ــر عوامل ــت: اکث اســت، گف
شــود در ســکته مغــزی هــم موثــر اســت. فشــار خــون، بیماری 
هــای قنــدی، ســیگار کشــیدن، چاقــی و چربــی خــون بــاال از 

موثرتریــن عوامــل در ایــن بیمــاری هســتند.
وی افــزود: بــاور غلــط دیگــر ایــن اســت کــه افــراد فکــر مــی 
کننــد ســکته مغــزی بــرای افــراد مســن اســت، در حالــی کــه 
یــک چهــارم ســکته هــای مغــزی در افــراد زیــر 55 ســال اتفاق 

مــی افتــد.

رئیس انجمن سکته مغزی ایران؛

سکته مغزی در ۴ ساعت اولیه قابل درمان است
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ن مـــــــا ر د

ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــتاری ب ــازمان نظام پرس ــام س قائم مق
مطالبــات پرســتاران تنهــا 10 درصــد بدهــی بیمه هــا بــه مراکز 
ــازمان های  ــت و س ــت و وزارت بهداش ــی و دانشگاه هاس درمان

ــغ را پ  ــن مبل ــد ای ــی می توان ــر به راحت بیمه گ
ــت  ــد پرداخ ــدن رون ــه طوالنی ش ــریفی مقدم، ب ــد ش محم
ــه  کارانه هــای پرســتاران انتقــاد کــرد و گفــت: مــا شــدیدا ب
ــن  ــتیم. االن بی ــرض هس ــه معت ــت کاران ــرد در پرداخ دیرک
ــر  ــه  نظ ــت. ب ــده اس ــر ش ــت تاخی ــاه در پرداخ ــا 10 م ۸ ت
می رســد دیــر شــدن پرداخــت کارانه هــا تحت الشــعاع 
ــا  ــت ب ــه اس ــت قرارگرفت ــاه و بهداش ــات وزارت رف اختاف
این حــال از نظــر مــن وزارت بهداشــت نبایــد بــه ایــن 
ــرای  ــاره ای ب ــد چ ــون می توان ــد چ ــراض کن ــوع اعت موض

پرداخــت کارانه هــا بیندیشــد.
ــا  ــی بیمه ه ــد بده ــت می گوی ــرد: وزارت بهداش ــه ک وی اضاف
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 5 ه ــت ک ــان اس ــارد توم ــزار میلی ده ه
ــت  ــا از وزارت بهداش ــت. م ــه ای اس ــزء حرف ــه ج ــوط ب آن مرب
ــد.  ــام کن ــتاران را اع ــه پرس ــی کاران ــم واقع ــم رق می خواهی
براســاس بــرآورد مــا، کل کارانــه عقب افتــاده پرســتاران 
ــی  ــد کل بده ــدود 10 درص ــان و ح ــارد توم ــدود 500 میلی ح
بیمه هاســت و وزارت بهداشــت می توانــد از منابــع موجــود 
ــاده را  ــه عقب افت ــا از راه هــای دیگــری ایــن کاران دانشــگاه ها ی
پرداخــت کنــد. مــا هــم می توانیــم در ایــن راه بــه آنهــا کمــک 

ــم. کنی
شــریفی مقدم گفــت: در دولــت جدیــد ظرفیــت پذیــرش 
امکانــات،  امــا  افزایش یافتــه  پرســتاری  دانشــجوی 
زیرســاخت ها و تجهیــزات مــورد نیــاز تامیــن نشــده اســت. بــه 
همیــن دلیــل مــا بــه افزایــش ظرفیــت معتــرض هســتیم چون 
ــا نیســت  ــرای تربیــت دانشــجو مهی فکــر می کنیــم شــرایط ب
ــگاه ها  ــجو در دانش ــه دانش ــی ب ــای هیئت علم ــبت اعض و نس
مناســب نیســت. بنابرایــن افزایــش ظرفیــت پذیــرش دانشــجو 
بــدون تامیــن امکانــات مــا را بــه ایــن ســمت می کشــاند کــه 

گویــی هــدف از افزایــش پذیــرش تنهــا بــرای بــاال بــردن تعداد 
ــای  ــطح توانمندی ه ــه س ــه ب ــدون توج ــان ب فارغ التحصی
ــدان  ــد چن آنهاســت. ایــن شــکل از افزایــش پذیــرش نمی توان

ــذار باشــد. تاثیرگ
ــاون  ــای مع ــورد ادع ــتاری درم ــام پرس ــازمان نظ ــام س قائم مق
ــل  ــه فارغ التحصی ــر اینک ــی ب ــت مبن ــتاری وزارت بهداش پرس
ــل  ــم فارغ التحصی ــر می کن ــن فک ــت: م ــم، گف ــکار نداری بی
ــد  ــود دارن ــی وج ــم. فارغ التحصیان ــوزه داری ــن ح ــکار در ای بی
ــد  ــه بمانن ــد در خان ــح می دهن ــردن، ترجی ــای کار ک ــه به ج ک
ــد  ــان کار می کنن ــد اداری و پارکب ــم، کارمن ــوان معل ــا به عن ی
ــن  ــد. بنابرای ــرت می کنن ــری مهاج ــورهای دیگ ــه کش ــا ب ی
ــه کار  ــی ب ــر میرزابیگ ــه دکت ــی ک ــه معنای ــل ب فارغ التحصی
بردنــد، داریــم کــه موقعیــت شــغلی ندارنــد. ایــن افــراد کســانی 
هســتند کــه نمی خواهنــد در ایــن شــرایط کار کننــد. بنابرایــن 
ــا  ــم ت ــاال ببری ــغل را ب ــن ش ــه ای ای ــای حرف ــد جذابیت ه بای

ــد. ــان بمانن ــد در کشورش ــح دهن ــتاران ترجی پرس
ــا  ــابقه ی ــتاران باس ــر از پرس ــزار نف ــاالنه ه ــه وی، س ــه گفت ب
ــر  ــه اگ ــد ک ــرت می کنن ــران مهاج ــوان از ای ــابقه و ج کم س
ــگاه  ــارت دانش ــت نظ ــتان های تح ــه بیمارس ــداد ب ــن تع همی
ــاز  ــق شــود، بخــش مهمــی از نی ــوم پزشــکی تهــران تزری عل
ــتارانی  ــی پرس ــد: حت ــع می شــود. می گوی ــه پرســتار رف ــا ب آنه

ــد  ــرت کرده ان ــتگی مهاج ــد از بازنشس ــه بع ــم ک را می شناس
ــن و  ــاس س ــر اس ــتاران ب ــه پرس ــترالیا ب ــور اس ــون در کش چ

توانایی شــان وظایفــی محــول می کننــد.
وزارت  بــا  تعامــات ســازمان  توضیــح  در  شــریفی مقدم 
بهداشــت و دیگــر نهادهــا، افــزود: از ابتــدای دوره چهــارم 
ســازمان نظــام پرســتاری، تعامــل بــا تمامــی نهادهــا را شــروع 
کرده ایــم. همــه مســیرهایی را کــه بــرای برقــراری ارتبــاط الزم 
ــازمان ها  ــی س ــت برخ ــن اس ــه ممک ــم. البت ــی کردی ــوده ط ب
ــب  ــند، خ ــته باش ــاط نداش ــراری ارتب ــه برق ــی ب ــدان تمایل چن
ــته  ــه گذش ــم. هفت ــم کاری کنی ــا نمی توانی ــن صــورت م در ای
موضــوع تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری در کمیســیون 
ــت مطــرح شــد و مــا در همیــن مــدت،  اجتماعــی هیئــت دول
جلســاتی با کمیســیون بهداشــت مجلس، ســازمان اســتخدامی 
کشــور و کمیســیون اصــل ۹0 داشــتیم، و ایــن ارتبــاط همیشــه 

ــوده اســت. ــرار ب برق
ــا وزارت  ــتاری ب ــام پرس ــاط نظ ــورد ارتب ــه داد: در م وی ادام
بهداشــت هــم شــاید ایــن ســئوال پیــش بیایــد کــه چــرا ایــن 
ــاط از  ــم ایــن ارتب ــد بگوی ــود. بای ــرای مدتــی قطــع ب ــاط ب ارتب
ــل مــا تمایلــی  ســوی ســازمان قطــع نبــود بلکــه طــرف مقاب
ــده اســت.  ــاط برقرارش ــن ارتب ــروز ای ــاط نداشــت و ام ــه ارتب ب
ــاط خــود  ســازمان نظــام پرســتاری در تــاش اســت کــه ارتب
ــرده  ــاش ک ــه ت ــن زمین ــه در ای ــد و همیش ــترش ده را گس
ــیده  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــرا ب ــم اخی ــت ه ــت. وزارت بهداش اس
کــه ســازمان نظــام پرســتاری نماینــده جامعــه 200 هــزار نفری 
پرســتاران اســت و مطالبــات افــکار عمومــی اعضــای صنفــی 
خــود را پیگیــری می کنــد. البتــه در وزارت بهداشــت هــم 
ــا ســازمان  ــاط ب ــراری ارتب دیدگاه هــای مختلفــی در مــورد برق
نظــام پرســتاری وجــود دارد. در شــورای عالــی ســازمان نظــام 
پرســتاری،   کارگروه هایــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا معاونــت 
نظــام پرســتاری انجــام دادیــم. امیدواریــم اقدامــات موثــری در 

ــک انجــام شــود. ــده نزدی آین

قائم مقام سازمان نظام پرستاری عنوان کرد؛

کارانه پرستاران قربانی اختالف وزارتخانه های بهداشت و رفاه

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد:

وضعیت اضطراری ویروس زیکا 
پایان یافته است 

ــال  ــار و انتق ــل انتش ــه دلی ــته ب ــای گذش ــاه ه ــه در م ــیWHO ک ــت جهان ــازمان بهداش س
ویــروس زیــکا شــرایط اضطــراری و آمــاده بــاش را اعــام کــرده بــود، اکنــون در خبــری پایــان 

ایــن وضعیــت را منتشــر کــرده اســت.
اعـام پایـان وضعیـت آمـاده بـاش و اضطـرار از سـوی WHO در حالـی اسـت کـه ایـن 
سـازمان اعـام کـرده، ایـن ویـروس ریشـه کـن نخواهـد شـد و بـه موضـوع وجـود ویـروس 
microcephaly در نـوزادان مناطـق آلوده اشـاره می کند. ویروس میکروسـفالی در مناطق 
آلـوده بـه ویروس زیـکا بروز کـرده و باعث می شـود نـوزادان با سـری کوچـک متولد شـده و مغز 
رشـد کافی نکـرده و منجر به بـروز معلولیت گسـترده و ناتوانـی  های فراوان شـود. در واقـع در این 

اختـال بافـت مغز بـه طـور غیرعـادی کوچک می شـود.
دکتـر دیوید هایمـن، رئیس کمیته اضطراری زیکا در سـازمان بهداشـت جهانی می گویـد: از توجه 
سـازمان بهداشـت جهانـی به این ویروس کاسـته نشـده اما ما معتقدیـم که این ویـروس همچنان 

در مناطـق آلـوده باقی خواهد ماند و نیاز به ریشـه کنـی و مقابله دراز مـدت دارد.
در مــاه فوریــه علــت تولــد کودکانــی بــا مشــکات مغــزی در ایــن مناطــق مشــخص نبــود امــا 
پــس از بررســی هــا و در مــاه آوریــل مشــخص شــد کــه عفونــت ناشــی از زیــکا باعــث ابتــای 

نــوزادان بــه بیمــاری میکروســفالی مــی شــود. ایــن ویــروس بــا نیــش پشــه بــه انســان منتقــل 
شــده و بــا ارتباطــات جنســی بــه دیگــران منتقــل مــی شــود.

دکتــر پیتــر ســاالما، مدیــر اجرایــی کمیتــه اضطــراری زیــکا در ســازمان بهداشــت جهانــی مــی 
گویــد: هنــوز مــوارد ناشــناخته بســیاری در رابطــه بــا ایــن ویــروس وجــود دارند کــه بایــد در طرح 
هــا و برنامــه هــای بلندمــدت بررســی و شــناخته شــوند. ایــن ویــروس در مــوارد خــاص باعــث 
مــرگ فــرد آلــوده مــی شــود و مــا بــر ایــن باوریــم کــه از هــر پنــج فــرد آلــوده بــه ویــروس تنهــا 

یــک نفــر بیمــار شــده و عائــم بعــدی را از خــود بــروز مــی دهــد.
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تجمیع بیمه ها
ضمیمه 

موضوع تجمیع بیمه ها، چند سالی است که هر از گاهی رسانه ای می شود و 
موافقان و مخالفان را مقابل یکدیگر قرار می دهد. اما در نهایت، دوباره در بایگانی 
رسانه ها قرار می گیرد تا اتفاق تازه ای بیافتد که بشود به آن بهانه، تجمیع بیمه ها 

را دستاویز قرار داد.
اختالف نظر بر سر تجمیع بیمه ها بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه، بیشتر 
متوجه بیمه تامین اجتماعی است که بیشترین پوشش بیمه ای جمعیت کشور را 
عهده دار است و در این بین، حق بیمه ای که افراد تحت پوشش تامین اجتماعی 
پرداخت می کنند، بیشتر از سایر احاد جامعه است و همین مسئله محل اختالف در 
موضوع تجمیع است. البته ناگفته نماند که وجود تعداد زیاد مراکز درمانی ملکی 
تامین اجتماعی که خدمات درمانی به بیمه شدگان این سازمان در این مراکز 

رایگان است، باعث شده که اختالف تجمیع همچنان پابرجا باقی بماند.
گرچه این طرح در مجلس رای نیاورد و پس از آن طرح تلفیق وزارت رفاه و 
بهداشت مطرح شد اما خبرگزاری مهر نظرات موافقات و مخالفان را منتشر کرد 

که در این ضمیمه به آن پرداخته شده است.
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ضمــیمــــه

ــازی  ــق جداس ــه مواف ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت، ب ــر بهداش وزی
خریــدار و ارائــه دهنــده خدمــت هســتیم، گفــت: متاســفانه 50 
درصــد دارو را دســتگاهی تولیــد مــی کنــد کــه بیمــه را دارد و 

ــند.  ــر بفروش ــران ت ــد هســتند دارو را گ عاقمن
دکتــر سیدحســن هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــت نظــام 
ســامت برعهــده وزارت بهداشــت اســت، گفــت: تنهــا نکتــه 
مهــم در ایــن زمینــه تاثیرگــذاری تولیــت وزارت بهداشــت در 
نظــام ســامت اســت و اینکــه دیگــر دســتگاه هــا در پــروژه 
هــای ملــی خــود بــه ســامت مــردم و تولیــت وزارت 

ــند. ــته باش ــه داش ــر نظــام ســامت توج بهداشــت ب
ــا بیــان اینکــه تجمیــع بیمــه هــا درکمیســیون تلفیــق  وی ب
ــه  ــم ک ــزود: امیدواری ــت، اف ــری اس ــال پیگی ــس درح مجل
مجلــس در ایــن خصــوص تصمیمــی بــه نفــع ســامت مردم 
ــازمان  ــال س ــوص انتق ــت درخص ــد، وزارت بهداش ــاذ کن اتخ
بیمــه ســامت بــه زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه نظــرات خود 
را اعــام کــرده و نظــرات براســاس سیاســت هــای اباغــی 

مقــام معظــم رهبــری اســت.
هاشــمی تاکیــد کــرد: مقــام معظــم رهبــری دو ســال پیــش 
سیاســت هــای کلــی نظــام ســامت را ابــاغ کردنــد و ایــن 
ــت ها  ــاغ سیاس ــس از اب ــه پ ــت ک ــه ای اس ــتین برنام نخس
تدویــن می شــود بنابرایــن انتظــار مــی رود کــه اثــر و ردپایــی 
ــژه  ــه وی از اجــرای سیاســت های اباغــی در برنامــه ششــم ب
ــن  ــر ای ــود، اگ ــده ش ــامت دی ــه س ــوط ب ــای مرب دربنده
اقدامــات عملیاتــی شــود یعنــی اینکــه مســئوالن بــه وظیفــه 
ــن صــورت  ــر ای ــد درغی ــی و شــرعی خــود عمــل کردن قانون

ــد. ــدا مــی کن همیــن وضعیــت فعلــی ادامــه پی
وزیــر بهداشــت در خصــوص مواضــع مســئوالن وزارت تعــاون 
ــه ای،  ــای بیم ــه صندوق ه ــع هم ــرورت تجمی ــر ض ــی ب مبن
گفــت: ایــن اظهــارات بــه دلیــل پراکنــده بــودن قابــل اســتناد 
ــرده و  ــام ک ــود را اع ــرات خ ــت نظ ــت، وزارت بهداش نیس
تاکیــد دارد اگــر منظــور از تولیــت سیاســتگذاری اســت پــس 
سیاســتگذاری در همــه حوزه هــا بایــد در وزارت بهداشــت 
ــت های  ــوع در سیاس ــن موض ــه ای ــه البت ــود ک ــه ش خاص

ــل صراحــت دارد. ــه طــور کام ــری ب ــام معظــم رهب مق
ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــزی ب ــد برنامه ری ــه داد: بای وی ادام
ــز  ــود نی ــد خ ــخگو باش ــت پاس ــرار اس ــه ق ــتگاهی ک دس
سیاســتگذاری کنــد، بنابرایــن وزارت بهداشــت و درمــان 
سیاســت گذار در حــوزه بیمــه هــا و معرفــی بســته خدمتــی یــا 
بهداشــت ودرمــان اســت، از ایــن رو طبــق ایــن مــوارد طبیعی 
اســت که شــورای عالــی بیمــه بایــد زیرنظــر وزارت بهداشــت 
ــخیص  ــه تش ــت ک ــت اس ــی وزارت بهداش ــرد؛ یعن ــرار گی ق
می دهــد بایــد از کــدام دارو، عمــل جراحــی یــا خدمــت 

ــرد. ــورت گی ــتری ص ــت بیش ــد حمای ــی بای درمان

قرار گرفتن بیمه سـالمت ایرانیـان در زیرمجموعه 
وزرات بهداشـت آن را کارآمدتر می کند

ــان  ــامت ایرانی ــه س ــه بیم ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
ــن  ــر ای ــت: اگ ــیاری دارد، گف ــکات بس ــر مش ــال حاض درح
ــا روش علمــی و تحــت نظــر وزارت بهداشــت عمــل  بیمــه ب
کنــد بــه طــور حتــم از کارآمــدی بیشــتری برخــوردار خواهــد 
ــد  ــت گذاری می کن ــه سیاس ــه ای ک ــن وزارتخان ــود، بنابرای ب
ــار داشــته باشــد؛ ازایــن  ــع را هــم دراختی بایــد ســرمایه و مناب
ــه وزارت  ــران ب ــه ســامت ای ــه  بیم ــه صــاح اســت ک رو ب

ــل شــود. بهداشــت منتق
ــا تاکیــد براینکــه بیمــه ســامت ایرانیــان بایــد از  هاشــمی ب
قالــب صنــدوق خــارج شــود، افــزود: بایــد از بیمــه بــه عنــوان 
ــی  ــم از باتکلیف ــردم ه ــا م ــود ت ــتفاده ش ــت اس ــک صنع ی
خــارج شــوند، البتــه در حــال حاضــر مســئوالن بیمــه مطــرح 
ــش داده  ــا را افزای ــه ه ــه وزارت بهداشــت هزین ــد ک ــی کنن م
ایــن درحالــی اســت کــه وزارت بهداشــت معتقــد اســت کــه 

بیمــه هــا بــه تعهــدات خــود عمــل نمــی کننــد.
وی ادامــه داد: در خصــوص بیمــه تامیــن اجتماعــی متاســفانه 
ــورد  ــران را م ــدام کارگ ــد م ــار نرون ــرای اینکــه زیرب برخــی ب
ــه هیــچ عنــوان  خطــاب قــرار می دهنــد کــه ایــن رویکــرد ب
ــه و  ــم بیم ــی ه ــن اجتماع ــورد تامی ــت، در م ــت نیس درس
ــن  ــر تامی ــت نظ ــد تح ــازمان بای ــن س ــای ای ــتان ه بیمارس
اجتماعــی باقــی بمانــد زیــرا تجهیــزات مربــوط بــه کارگــران 
ــئوالن وزارت  ــی مس ــت، حت ــا اس ــرمایه آنه ــزو س ــوده و ج ب
بهداشــت اعــام کردنــد کــه تامیــن اجتماعــی اگــر مایــل بود 
5۷0 بیمارســتان وزارت بهداشــت را هــم اداره کننــد و بیمــه در 
اختیــار وزارت بهداشــت قــرار گیــرد و وزارت بهداشــت از تامین 

ــد. ــد خدمــت کن اجتماعــی خری
ــده  ــه ش ــون گفت ــه تاکن ــرد: آنچ ــح ک ــت تصری ــر بهداش وزی
ــران و  ــه ســامت ای ــه و بیم ــی بیم ــه شــورای عال ــوط ب مرب
ــئوالن وزارت  ــت؛ مس ــران اس ــه کارگ ــق بیم ــدی از ح درص
ــز  ــن درصــد در حســابی واری ــه ای ــد ک ــا گفتن بهداشــت باره
ــه  ــری هزین ــای دیگ ــوده و در ج ــت ب ــل روی ــه قاب ــود ک ش
ــی  ــه پرداخت ــق بیم ــه ح ــوده ک ــی ب ــفانه مواقع ــود، متاس نش
ــد  ــه کردن ــای دیگــری هزین ــان را در ج ــت درم ــران باب کارگ
ــرای  ــن ب ــت بنابرای ــخص اس ــا مش ــوع کام ــن موض و ای
جلوگیــری از چنیــن مشــکلی حــق بیمــه درمــان کارگــران به 
میــزان ۷ درصــد را درصندوقــی نشــان دار واریــز کننــد کــه اگر 
زمانــی پــول جــای دیگــری هزینــه شــد کارگــران، مجلــس و 

ــد. ــاق را مشــاهده کن ــن اتف ــد ای ــت بتوان دول
هاشــمی بــا بیــان اینکــه پیشــنهادات و مواضــع وزارت 
بهداشــت طبــق نظــر کمیســیون بهداشــت مجلس اســت، در 
خصــوص برخــی انتقادهــا مبنــی بــر اینکــه وزارت بهداشــت 
نمــی توانــد سیاســتگذار، ناظــر و مجــری باشــد، گفــت: چــرا 
ایــن کار در حــال حاضــر توســط وزارت رفــاه انجــام می شــود، 

هــم سیاســتگذار اســت چــون شــورای عالــی بیمــه را دارد، هم 
ســرمایه دارد چــون خریــد خدمــت مــی کنــد، هــم دارو تولیــد 

ــتان دارد. ــم بیمارس ــد و ه می کن

ضرورت شفاف سازی در حوزه عملکرد بیمه ها
وی بــا یــادآوری انتقــال صنــدوق تامیــن اجتماعــی از 
زیرمجموعــه وزارت بهداشــت بــه وزارت رفــاه در ســال هــای 
قبــل، گفــت: بعــد از تشــکیل وزارت رفــاه بخــش کار و تعــاون 
ــه افــزوده شــد بنابرایــن ایــن شــرایط  ــه ایــن وزارتخان هــم ب
ــه وجــود آورده اســت،  ــرای حــوزه ســامت ب مشــکاتی را ب
ــه  ــد ارای ــه بای ــتیم ک ــق هس ــد مواف ــه 100 درص ــد ک هرچن
دهنــده و خریــدار خدمــت جــدا باشــد، امــا امــروز چــه اتفاقــی 
افتــاده اســت، 50 درصــد دارو را دســتگاهی تولیــد می کنــد که 
بیمــه را دارد، از ایــن رو عاقمنــد هســتند کــه دارو را گران تــر 
بــه دلیــل ســودهی شــرکت هــای خــود بــه فــروش رســاند، 
امــا یــک بیمــه بایــد بــه دنبــال آن باشــد کــه دارو بــه میــزان 
کمتــر و بــا قیمــت پاییــن تــر باشــد؛ همچنیــن خریــدی کــه 
ــه  ــات پای ــرای خدم ــود ب ــای خ ــتان ه ــازمان از بیمارس آن س
ــت از بیمارســتان  ــد خدم ــا خری ــاوت ب ــی دهــد متف انجــام م

ــای وزارت بهداشــت اســت. ه

ــران  ــک کارگ ــال مایمل ــه دنب ــت ب وزارت بهداش
ــت نیس

ــر  ــرد ب ــازی صــورت گی ــد شــفاف س ــه داد: بای هاشــمی ادام
ــی جمــع آوری شــود  ــد در صندوق ــارات بای ــن اســاس اعتب ای
کــه همــه صنــوف بتواننــد مشــاهده کننــد؛ مســئوالن نبایــد 
آدرس غلــط بدهنــد هیــچ کــس بــه دنبــال بیمارســتان هــای 
ــه و  ــا، حــق بیم ــزات بیمارســتان ه ــی، تجهی ــن اجتماع تامی
ــن خدمــت را  ــرا بهتری مایملــک جوامــع کارگــری نیســت زی
ــران داد، مگــر  ــه کارگ در تحــول ســامت وزارت بهداشــت ب
تامیــن اجتماعــی درهمــه شــهرهای کشــور بیمارســتان دارد، 
چقــدر ظلــم درحــق کاگرانــی مــی شــود کــه در شــهر محــل 

ــد. زندگــی خــود بیمارســتان تامیــن اجتماعــی ندارن
ــه  وزارت  ــا علی ــازی ه ــروژه س ــی پ ــاد از برخ ــا انتق وی ب
بهداشــت، گفــت: ایــن اقدامــات منصفانــه نیســت و بــه نظــر 
ــن دوره بحــث  ــد کــه درای ــد حاکــم باشــد، هرچن اخــاق بای
ــب  ــم تصوی ــر ه ــرد و اگ ــا صــورت نمی گی ــه ه ــع بیم تجمی
ــاورم  ــن ب ــر ای ــا ب ــود ام ــی می ش ــد اجرای ــت بع ــود در دول ش
کــه بــا همــکاری مــی توانســتیم خیلــی بیشــتر از ایــن فعالیت 
ــن  ــال درای ــتر از 30 س ــه بیش ــردی ک ــوان ف ــه عن ــم؛ ب کنی
حرفــه فعالیــت کــردم تاکیــد مــی کنــم تــا مســئله حفاظــت 
مالــی از مــردم درســت نشــود ایــن شــعار کــه مــردم غیــر از 
رنــج بیمــاری رنــج دیگــری نداشــته باشــند محقــق نخواهــد 
ــی هــم در داشــتن بیمــه خــوب  ــن حفاظــت مال شــد، بنابرای

ــت. اس
وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه بیمــه یــک علــم اســت، 
ــد بیمــه را ایجــاد و اجــرا کنــد،  افــزود: هــر فــردی نمــی توان
ــرده و  ــه ک ــت و مطالع ــه فعالی ــن زمین ــال درای ــر 100 س بش
بایــد برخــی مســئوالن ببیننــد و بپرســند دیگــر کشــورها چــه 
اقدامــی کردنــد، امــا بهتــر اســت مســئوالن نگاهــی هــم بــه 
ــج و عــذاب  ــد کــه چقــدر مــردم در رن 15 ســال گذشــته کنن
بودنــد بنابرایــن تصمیمــی اتخــاذ کننــد کــه بــه نفــع مــردم 

باشــد.

وزیر بهداشت عنوان کرد؛
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ــات بیمــه  ــن اســتانداردها و توســعه خدم ــر تدوی ــرکل دفت مدی
ای ســازمان بیمــه ســامت ایــران گفــت: تجمیــع ارائــه دهنده 
ــدار خدمــت در یــک ســاختار موجــب فســاد و افزایــش  و خری

هزینــه هــای ســامت مــی شــود. 
جــال ســعیدپور اظهــار داشــت: بــرای تامیــن ســامت و ارائــه 
خدمــات درمانــی در کشــور، مــا چندیــن راهــکار داریــم. یکــی 
ــه  ــی ب ــات درمان ــه خدم ــا ارائ ــن راهکاره ــن ای ــی تری از اصل
صــورت مســتقیم از طــرف دولــت اســت و دیگــری ارائــه ایــن 
خدمــات از طریــق نظــام بیمــه همگانــی اســت. در هــر صورت 
نظــام ســامت دارای ســه بازیگــر اصلــی ارائــه دهنــده خدمت، 

خریــدار خدمــت و مــردم اســت. 
وی افــزود: در نظــام ســامت دولــت بــه عنــوان تولیــت بایــد 
نظــارت بــر روابــط ایــن بازیگــران را بــر عهــده داشــته باشــد. 
مدیــرکل دفتــر تدویــن اســتانداردها و توســعه خدمــات بیمه ای 
ســازمان بیمــه ســامت ایــران تاکید کــرد: متاســفانه در کشــور 
مــا به دلیــل اینکــه تفکیــک مناســبی بین نقــش ایــن بازیگرها 
وجــود نــدارد ارائــه دهنــدگان خدمــت، وزن باالتــری را در حوزه 
ســامت دارنــد. بنابرایــن نظــام ســامت بر اســاس خواســت و 
ترجیحــات آنــان شــکل گرفتــه و بــا در نظــر گرفتــن ایــن امــر 
ــت،  ــر تولی ــاوه ب ــت، ع ــگاه تولی ــه وزارت بهداشــت در جای ک

تولیــد منابــع و ارائــه خدمــت را نیــز در اختیــار دارد.
ایــن مســئول اذعــان داشــت: امــروزه بــازار ســامت در 
ــه  ــردم ب ــرای م ــی را ب ــه ریســک باالی ــرار دارد ک ــی ق وضعیت

وجــود آورده اســت. 
ســعید پــور مخاطراتــی را کــه بــرای مصــرف کننــده در 
ــطح  ــی از س ــرات ناش ــر مخاط ــاوه ب ــود دارد را ع ــور وج کش
ســامت جامعــه و بــار شــیوع بیمــاری هــا ناشــی از دو عامــل 

دانســت: رفتــار در جســتجوی 
ــی از  ــده یک ــان مصــرف کنن درم
مخاطراتــی اســت کــه همــواره در 
کشــور مــا وجــود دارد کــه جلــوه 
بــارز آن تخصــص گرایــی اســت. 
ــن  ــی بی ــارن اطاعات ــدم تق و ع
ــرف  ــت و مص ــده خدم ــه کنن ارائ
ــود  ــی ش ــب م ــه موج ــده، ک کنن
بعضــی از ارائــه کننــدگان خدمــت 
ــن مســئولیت ســوء اســتفاده  از ای

ــود  ــه خ ــد ک ــاد کنن ــه ایج ــی در جامع ــای القای ــرده و تقاض ک
ایــن تقاضــای القایــی مــی توانــد جســتجوگرایی مصــرف را بــه 

ــد.  ــته باش ــال داش دنب
ایــن مســئول در خصــوص تجمیــع بیمــه هــا گفــت: 
ــتگذاری  ــتا سیاس ــن راس ــامت در ای ــوزه س ــتگذاران ح سیاس
ــه  ــتی را ک ــر سیاس ــری، ه ــوان مج ــه عن ــا ب ــد و م ــی کنن م
ــوان  ــه عن ــده ب ــن بن ــم؛ ولیک ــی کنی ــرا م ــود اج ــب ش تصوی
یــک کارشــناس حــوزه ســامت معتقــدم تجمیــع ارائــه دهنده 
ــدار خدمــت در یــک ســاختار موجــب فســاد و افزایــش  و خری

ــود.  ــی ش ــامت م ــای س ــه ه هزین
وی همچنیــن یــادآوری کــرد: در ســازمان بیمــه ســامت ایران 
ــه  ــون ب ــدود 33 میلی ــده ح ــه ش ــون بیم ــوع 40 میلی از مجم
صــورت رایــگان تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتنــد کــه از این 
تعــداد 23 میلیــون نفــر را روســتاییان و 10 میلیــون نفــر را بیمــه 
ســامت همگانــی شــامل مــی شــوند ایــن ها افــرادی هســتند 
کــه بــدون پرداخــت هیچگونــه هزینــه ای تحت پوشــش بیمه 

قــرار گرفتنــد. 

مدیــرکل دفتــر تدویــن اســتانداردها و توســعه خدمــات بیمه ای 
ــت هــای  ــران متذکــر شــد: در دول ســازمان بیمــه ســامت ای
قبلــی حــوزه ســامت اولویــت پانزدهــم و شــانزدهم در دولــت 
هــای قبــل بــوده کــه در دولــت تدبیــر و امیــد بــه اولویــت اول 
ــت  ــن رویکــرد بســیار مثبــت دول ــاء یافــت کــه ای ــت ارتق دول
یازدهــم بــود و منجر بــه پوشــش بیمــه ای بیــش از 10 میلیون 
ــی بضاعتــی شــد کــه عمــا  ــراد حاشــیه نشــین و ب نفــر از اف

درآمــدی کمتــر از یــک میلیــون تومــان در مــاه داشــتند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار داشــت: بیمــه 
ــع بیشــتری  ــزرگ اســت بنابرایــن هرچــه مناب ــون اعــداد ب قان
ــتری را  ــک بیش ــم ریس ــی توانی ــیم م ــته باش ــار داش را در اختی
ــرای  ــم.؛ ب ــرار دهی ــر تحــت پوشــش ق ــا خدمــات مناســب ت ب
تجمیــع ســاختارهای مختلــف بیمــه ای احتیــاج بــه یک ســری 

ــات اســت. مقدم
وی الزمــه ایــن امــر را مشــابه ســازی ســاختارها عنــوان کــرد 
و افــزود: ایــن امــر نیــاز بــه کار کارشناســی جــدی تــر و قانــون 
گــزاری هایــی دارد کــه بتوانیــم ورودی هــا را همســان نمــوده 

تــا خروجــی هــای یکســانی داشــته باشــیم.

تجمیع ارائه دهنده و خریدار خدمت 
در یک ساختار موجب فساد می شود

نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا بیــان 
اینکــه توقــف اجــرای طــرح تحــول ســامت امکانپذیر نیســت، 

بــر ضــرورت شــفاف ســازی در منابــع درمــان تاکیــد کــرد. 
محمدحســین قربانــی بــا اشــاره بــه رد بررســی طــرح تحقیــق 
و تفحــص از طــرح تحــول ســامت در کمیســیون بهداشــت 
ــص  ــق و تفح ــار تحقی ــدود چه ــت: ح ــس، گف ــان مجل و درم
از حــوزه وزارت بهداشــت در زمینــه مدیریــت منابــع، دارو، 
تجهیــزات و مســائل دیگــر در مجلــس مطــرح کــه در نهایــت 
مقررشــد همــه مــوارد گفتــه شــده تحــت یــک محــور مــورد 

ــرد. ــرار گی بررســی ق
ــول  ــرح تح ــرای ط ــه اج ــا ب ــی انتقاده ــوص برخ وی درخص
ســامت، افــزود: بــر اســاس اســناد، مــدارک و طبــق مــاده 3۸ 
قانــون برنامــه پنجــم و بنــد ۷ سیاســت های اباغی رهبــری در 
حــوزه ســامت، تجمیــع منابــع بیمــه ای بــه صراحــت مطــرح 
ــا  ــه ب ــت ک ــال آن نیس ــه دنب ــس ب ــه مجل ــت، البت ــده اس ش
تجمیــع بیمــه هــا دینــاری از حــق و حقــوق کارگــران ضایــع 
شــود امــا بــه طورحتــم تجمیــع منابــع بیمــه ای بایــد در یــک 

ــدوق انجــام شــود. صن
قربانــی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر بیمه هــا حــدود 11 

ــد  ــان بدهکارن ــه حــوزه بهداشــت و درم ــان ب ــارد توم هزارمیلی
ــرد  ــدی در نحــوه هزینه ک ــن موضــوع نشــان از ناکارآم ــه ای ک
منابــع بیمــه ای دارد، همچنیــن منابــع بیمــه ای ســازمان تامین 
اجتماعــی یعنــی ۹ بیســت و هفتــم حــق بیمــه درمــان کارگران 
ــئوالن  ــن مس ــود بنابرای ــه نمی ش ــود هزین ــل خ ــز در مح نی
مربوطــه بایــد بــه جــای عصبانیــت و تحریــک جامعــه کارگری 

ــه صــورت شــفاف مشــخص کننــد. ایــن موضــوع را ب
ــا اشــاره بــه اینکــه تجمیــع بیمه هــا را در صحــن علنــی  وی ب
ــس جمهــور  ــه از ریی ــت: البت ــم، گف ــری می کنی ــس پیگی مجل
تقاضــا مــی شــود بــا توجــه بــه اینکــه طــرح تحــول ســامت 
یکــی از افتخــارات دولــت یازدهــم اســت هرچــه ســریع تر بــه 
بحــث تجمیــع بیمه هــا خاتمــه دهــد، همچنیــن بایــد در منابــع 
شــفاف ســازی صــورت گیــرد؛ بــه نظــر می رســد فــرار رو بــه 
ــفافیت  ــدم ش ــا ناشــی از ع ــتگاه ها و نهاده ــی از دس ــو برخ جل

اســت.
ــع  ــرد مناب ــر هزینه ک ــق ب ــارت دقی ــر نظ ــد ب ــا تاکی ــی ب قربان
ــه  ــد ادام ــرح تحــول ســامت بای ــرای ط ــزود: اج ــه ای، اف بیم
پیــدا کنــد و نمــی تــوان ایــن طــرح را درحــال حاضــر متوقــف 
ــود دارد و  ــی وج ــف های ــن طــرح ضع ــه درای ــد ک ــرد، هرچن ک
بایــد درحــوزه پیشــگیری، تعریــف گایدالیــن هــا، نظــارت بــر 

ــرد. ــات اساســی صــورت گی ــورات پاراکلینکــی اقدام ام
نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای 
ــی  ــد براینکــه طــرح تحــول ســامت انقاب ــا تاکی اســامی ب
درعرصــه خدمــت رســانی بــه مــردم اســت، تصریــح کــرد: بــه 

نظــر هیــچ راهــی بــرای برگشــت بــه عقــب وجــود نــدارد.

ضمــیمــــه

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

منابع بیمه ها باید تجمیع شود/ ناکارآمدی در هزینه کرد بیمه ها
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ضمــیمــــه

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی:

سازمان تامین اجتماعی با 
تجمیع بیمه ها مخالف است

ــا  ــازمان ب ــن س ــت: ای ــی، گف ــن اجتماع ــازمان تامی ــان س ــاون درم مع
ــف اســت  ــا مخال ــه ه ــع بیم تجمی

دکتــر علی محمــد همتــی در دومیــن کنگــره کشــوری آکادمــی اقتصاد 
ســامت کــه بــا محوریت ســند ملــی دیابــت برگــزار شــد، افــزود: دیابت 
بــه ســرعت در جامعــه ایــران رو بــه افزایــش اســت و بیــش از 50 درصد 

ایــن بیمــاران هنوز ناشــناخته هســتند.
وی گفــت: ســازمان تامیــن اجتماعــی همــواره در راســتای پیشــگیری از 

بیمــاری هــا حرکــت کــرده و نگــرش پیشــگیرانه داشــته اســت.
ــاره همــکاری ســازمان تامیــن اجتماعــی در اجــرای طــرح  همتــی درب
ــداری  ــا وجــود آنکــه در حــوزه ســامت پای ــزود: ب تحــول ســامت اف
منابــع وجــود نــدارد و بیشــتر بــه مصــارف و تعرفــه هــا توجــه مــی شــود 
تــا منابــع، امــا ســازمان تامیــن اجتماعــی همــواره در اجــرای ایــن طــرح 
در کنــار وزارت بهداشــت بــوده و بــا همــه توانــش بــه ایــن طــرح کمک 

کــرده اســت.
ــرح  ــرای ط ــت: در اج ــی گف ــن اجتماع ــازمان تامی ــان س ــاون درم مع
تحــول ســامت برآوردهــای دقیــق مالــی وجــود نداشــت و بســیاری از 
بودجــه هــای پیــش بینــی شــده از جملــه یک درصــد مالیــات بــر ارزش 
ــق  ــل محق ــور کام ــه ط ــا ب ــه ه ــدی یاران ــزوده و 10 درصــد هدفمن اف

نشــد.
ــن  ــازمان تامی ــا س ــت: قطع ــز گف ــا نی ــع بیمه ه ــاره تجمی ــی درب همت
ــه در  ــوص اینک ــه خص ــت ب ــف اس ــنهاد مخال ــن پیش ــا ای ــی ب اجتماع
ــع  ــی از تجمی ــن اجتماع ــازمان تامی ــم س ــعه پنج ــه توس ــون برنام قان
بیمه هــا مســتثنی شــده بــود و در تدویــن برنامــه ششــم نیــز نماینــدگان 

ــد. ــت کردن ــا مخالف ــع بیمه ه ــا تجمی ــس ب مجل
وی افــزود: ســازمان تامیــن اجتماعــی مطابــق قانــون ســهم ۹ بیســت و 
هفتــم از حــق بیمــه کارگــران را بــرای ســامت و درمــان آنهــا هزینــه 
کــرده اســت و مســئولیت خــود را در ایــن حــوزه بــه طــور کامــل انجــام 

داده اســت.
معــاون درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی دربــاره ســهامدار بــودن ایــن 
ســازمان در شــرکت دخانیــات نیــز گفــت: ایــن موضــوع ســخنی اســت 
ــود و  ــرح می ش ــا مط ــانه ه ــی از رس ــی در برخ ــی اخاق ــر ب ــه از س ک

ســازمان تامیــن اجتماعــی ســهامدار شــرکت دخانیــات نیســت.
وی افــزود: یکــی از شــرکت هــای تابعه ســازمان بازنشســتگی کشــوری 
ســهامدار شــرکت دخانیــات اســت کــه در یــک مقطــع زمانــی محــدود 
ــن  ــه ســازمان تامی ــن شــرکت را ب ــاه مســئولیت اداره ای ــه مــدت ۶ م ب
اجتماعــی واگــذار شــد و بعــد از آن نیــز بــه جایــگاه اولیــه خود بازگشــت.

ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس، 
بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بایــد هرچــه ســریع تــر 
موضــوع تجمیــع بیمــه هــا را تعییــن تکلیــف کنــد، 
ــم  ــه تولیــت وزارت بهداشــت معتقدی گفــت: اگــر ب

بایــد بــه ابــزار آن نیــز توجــه کنیــم. 
ــکیل  ــرح تش ــاره ط ــرد درب ــی ف ــم امین محمدنعی
وزارت ســامت و رفــاه، اظهارداشــت: ایــن پیشــنهاد 
ــدگان  ــق از ســوی برخــی نماین در کمیســیون تلفی
ــت  ــیون بهداش ــای کمیس ــا اعض ــده ام ــرح ش مط
ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــس ب ــان مجل ودرم
ــه اینکــه آمــوزش پزشــکی جــزو جدایــی ناپذیــر  ب
وزارت بهداشــت اســت پــس ایــن طــرح بســیار خام 
بــوده و کمیســیون بهداشــت موافــق ایــن پیشــنهاد 

نیســت.
ــا بیــان اینکــه طــرح هــای خلــق الســاعه در  وی ب
ــت،  ــد داش ــت نخواه ــه مثب ــوزه ای نتیج ــچ ح هی
ــن  ــر ای ــوع ب ــن موض ــان ای ــه طراح ــزود: گرچ اف
ــات  ــف خدم ــدام تکلی ــن اق ــا ای ــه ب ــد ک اعتقادن
حمایتــی، پوشــش بیمــه هــا و مــوارد دیگــر 
ــه  ــت ک ــت آن اس ــا واقعی ــود ام ــی ش ــخص م مش
بایــد قالــب آمــوزش پزشــکی در وزارت بهداشــت و 
درمــان حفــظ شــود بنابرایــن کمیســیون بهداشــت 

ــدارد. ــرح ن ــن ط ــه ای ــاعدی ب ــر مس نظ
ــا  ــس ب ــان مجل عضــو کمیســیون بهداشــت و درم
تاکیــد براینکــه بــه موضــوع مهــم وجــود آمــوزش 
پزشــکی دروزارت بهداشــت در طــرح تشــکیل 
وزارت ســامت و رفــاه هیــچ توجهــی نشــده اســت، 
تصریــح کــرد: ادغــام آمــوزش پزشــکی بــا ســاختار 
ــز  ــت آمی ــیار موفقی ــور بس ــان کش بهداشــت و درم
ــق  ــوی موف ــن الگ ــد ای ــن نبای ــوده اســت، بنابرای ب
کــه دارای دســتاوردهای فــوق العــاده کیفــی و کمی 

ــر داد. ــوده را تغیی ب
امینــی فــرد بــا اشــاره بــه اینکــه بــه لحــاظ تربیــت 
نیروهــای کارشــناس، پزشــک عمومــی، تخصصــی 

ــتاوردهای  ــن روش دس ــا ای ــی ب ــوق تخصص و ف
ــد  ــت: نبای ــت، گف ــده اس ــل ش ــی حاص ــل قبول قاب
ســاختارهای موفــق را تغییــر داد و بــه تجربــه هــای 
قبلــی بازگشــت، بنابرایــن طــرح پیشــنهاد تشــکیل 

ــاه اقــدام مثبتــی نیســت. ســازمان ســامت و رف
انتقــال  موضــوع  اینکــه  یــادآوری  بــا  وی 
وزارت  بــه  بیمــه ســامت  عالــی  شــورای 
بهداشــت درکمیســیون تلفیــق آراء مثبــت را 
ــه آن  ــوع ب ــن موض ــزود: ای ــرد، اف ــب نک کس
ــوان  ــی نمــی ت ــا نیســت کــه درشــرایط فعل معن
ــت  ــوزه بهداش ــاح ح ــت اص ــی را درجه اقدام
ــوص  ــه درخص ــداد، البت ــام ن ــا انج ــه ه و بیم
تعییــن تکلیــف تجمیــع بیمــه هــا نظــرات 
ــت  ــت دول ــر اس ــه بهت ــود دارد ک ــی وج مختلف

درایــن زمینــه ورود جــدی داشــته باشــد.
امینــی فــرد بــا انتقــاد از عــدم ورود دولــت بــه تعیین 
تکلیــف تجمیــع بیمــه هــا، تصریح کــرد: متاســفانه 
ــطح  ــه س ــه ب ــان دو وزارتخان ــر می ــاف نظ اخت
پارلمــان و جامعــه کشــیده شــد کــه ایــن موضــوع 
بــه طورحتــم تبعــات خوبــی نــدارد، بنابرایــن 
ــد  ــژه شــخص رئیــس جمهــوری بای ــه وی ــت ب دول
ــوع  ــن موض ــی ای ــرات کارشناس ــتفاده از نظ ــا اس ب
ــی  ــز م ــس نی ــه مجل ــد؛ البت ــف کن ــن تکلی را تعیی
توانــد دولــت را ملــزم کنــد کــه طــی مــدت زمــان 
مشــخص درخصــوص وضعیــت بیمــه هــا تصمیــم 

ــد. ــری کن گی
ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
بــا تاکیــد بــر بنــد ۷ سیاســت هــای اباغــی مقــام 
معظــم رهبــری، گفــت: در ایــن سیاســت هــا تاکیــد 
شــده منابــع ســامت از طریق سیســتم بیمــه ای با 
محوریــت وزارت بهداشــت هزینه شــود، البتــه تعابیر 
مختلفــی از تولیــت وجــود دارد امــا زمانــی کــه بــه 
ــزار  ــه اب ــد ب ــم بای ــت معتقدی ــت وزارت بهداش تولی

تولیــت نیــز توجــه کــرد.

تجمیع بیمه ها تعیین تکلیف شود؛

ابزار تولیت نظام سالمت در دست 
وزارت بهداشت نیست
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مدیرعامــل ســازمان تامین اجتماعــی درباره تصمیــم نمایندگان 
بــه تجمیــع بیمه هــا و تفکیــک آن از ســازمان تامیــن اجتماعــی 
گفــت: تامیــن اجتماعــی حق النــاس اســت و نمی تــوان قانــون 

40 ســاله نظــام بیمــه را مختــل کرد. 
ــی در  ــن اجتماع ــازمان تامی ــل س ــش مدیرعام ــی نوربخ تق
نشســتی خبــری دربــاره تجمیــع بیمــه هــا کــه فــردا در مجلس 
بــه بحــث و بررســی گذاشــته خواهــد شــد، گفــت: تصمیمــات 
مهمــی از جانــب مجلس شــورای اســامی بــرای برنامه ششــم 
توســعه در حــال اتخــاذ اســت. ایــن تصمیمــات، حســب اســناد 
ــر  ــی ب ــن مبتن ــون اساســی و همچنی باالدســتی همچــون قان
سیاســت هــای اباغــی مقــام معظــم رهبــری و برنامــه هــای 
باالدســتی دیگــری کــه ایشــان قبــا ابــاغ کــرده انــد، خواهد 

ــود. ب
نوربخــش افــزود: فــردا یــا پــس فــردا تصمیــم گیــری دربــاره 
ــر  ــه نظ ــد ک ــد ش ــام خواه ــور انج ــامت کش ــه س ــام بیم نظ
دولــت محتــرم در ایــن بــاره کامــا مشــخص اســت. بــا توجــه 
ــه ای  ــام بیم ــش روی نظ ــدی پی ــای ج ــش ه ــه چال ــه اینک ب
ــش  ــت چال ــود دارد و دول ــامت وج ــه س ــه بیم ــور از جمل کش
صنــدوق هــا را یکــی از ســه چالــش مهــم کشــور عنــوان کرده 
کــه 110 میلیــارد تومــان را در ســال مصــروف مــی کنــد ایــن 
ــی  ــخص و کارشناس ــه ای مش ــب الیح ــد در قال ــوع بای موض

ــم مجلــس شــود. ــت تقدی شــده در دول

بیمــه درمــان را نمــی تــوان جــدای از نظــام بیمــه 
ــد ای دی

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد 
ــن  ــامت از تامی ــه س ــردن بیم ــزا ک ــرای مج ــدگان ب نماین
ــنهادهایی  ــرم پیش ــدگان محت ــرد: نماین ــح ک ــی تصری اجتماع
ــاره تصمیــم گیــری خواهــد  ــد کــه فــردا در ایــن ب ــه کردن ارائ
شــد امــا نکتــه اول ایــن اســت کــه مــا بیمــه درمــان را نمــی 
توانیــم جــدای از نظــام بیمــه ای ببینیــم. هــر فــرد در زندگــی 
بــا ریســک هــای مختلفــی روبــرو اســت کــه ایــن ریســک هــا 
ممکــن اســت بلندمــدت، میــان مــدت و یــا کوتــاه مدت باشــد. 
نمــی توانیــم بخــش هــا مختلفــی بیمــه ای را مجــزا کنیــم و 
ــم  ــا ه ــک اســت و در دنی ــی و تئوری ــا علم ــی کام ــن بحث ای

ــور اســت. ــن ط همی
نوربخــش تاکیــد کــرد: دومیــن نکتــه کــه در سیاســت هــای 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــدرج اس ــم من ــری ه ــم رهب ــام معظ مق
اســتقرار نظــام جامــع یکپارچــه، شــفاف، کارآمــد و چندالیــه در 
نظــام بیمــه ای کشــور در بنــد چهلــم ایــن سیاســت هــا آمــده 
اســت. بحــث دیگــری کــه بــاز هــم بــه صراحــت در سیاســت 
هــای اباغــی مقــام معظــم رهبــری طــی بنــد 42 آمــده ارتقاء 
کیفیــت و اصــاح ســاختار بیمــه هــای تامیــن اجتماعی شــامل 
بیمــه درمــان، بازنشســتگی، از کارافتادگــی و ... برای آحــاد مردم 
اســت. از همیــن قســمت نتیجــه گیــری مــی کنیــم کــه بیمــه 
شــامل همــه اینهــا اســت و بــرای یــک تصمیــم گیری کــه می 
خواهــد نظــام بیمــه ای کشــور را شــکل بدهــد نمــی توانیــم بــا 
جابجایــی یــک بخــش کوچــک و بــه هــم زدن تمامیــت نظــام 
ــی کار  ــه عموم ــدون بودج ــال ب ــه ۶0 س ــور ک ــه ای کش بیم

کــرده اســت ایــن امــر را محقــق کنیــم.
وی تصریــح کــرد: ســازمان تامیــن اجتماعــی ســازمانی اســت 
ــن ۶3  ــی ای ــده و ط ــکیل ش ــا تش ــال 1332 عم ــه از س ک
ســال هیچــگاه بودجــه بگیــر دولــت نبــوده و از منابــع عمومــی 
اســتفاده نکــرده اســت و علیرغــم همــه فــراز و نشــیب هایــی 

کــه داشــته در دولــت یازدهــم بــا وجــود همــه مشــکات قبلی 
ــاد  ــر از آح ــون نف ــش از 42 میلی ــت و بی ــه کار داده اس ــه ب ادام
جامعــه خدمــات می دهــد و اتفاقــا خدمــات بیمــه ای اجتماعــی 
ــت  ــامت و تح ــه س ــات بیم ــا خدم ــال 130۹ ب ــران در س ای
ــوارع  ــرق و ش ــران ط ــان کارگ ــی درم ــه اجتماع ــوان بیم عن
شــروع شــد و نــه مثــا بیمــه بازنشســتگی. در ســازمان تامیــن 
ــازمان  ــات س ــی از خدم ــی جزئ ــات درمان ــم خدم ــی ه اجتماع

ــوده اســت. ب

ــادی  ــکالت زی ــه ای مش ــش بیم ــک بخ ــذف ی ح
ــد ــی کن ایجــاد م

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا بیــان اینکــه درمــان 
ــد  ــت، تاکی ــی اس ــن اجتماع ــازمان تامی ــرد س ــی از کارک جزئ
کــرد: ایــن موضــوع بــه درســتی هــم پیــش بینــی شــده و نــرخ 
مشــارکت هــم در آن درســت پیــش بینــی شــده و همبســتگی 
کــه بایــد بیــن بخــش هــای مختلــف بیمــه ای باشــد نیــز در 
ــدوق  ــه صن ــازمان س ــود س ــده اســت. االن در خ آن لحــاظ ش
داریــم کــه شــامل صنــدوق بیمــه بیــکاری، صنــدوق درمــان 
و صنــدوق مســتمری بگیــران اســت امــا حــذف یــک بخــش 

مشــکات بســیاری ایجــاد مــی کنــد.

ــن  ــن تامی ــن قوانی ــرفته تری ــی از پیش ــران یک ای
ــا را دارد ــی در دنی اجتماع

نوربخــش در توضیــح مخالفــت خــود بــا تفکیــک بیمــه درمان 
ــز اشــاره کــرد و  ــه چنــد دلیــل دیگــر نی از تامیــن اجتماعــی ب
ــون مــادر اســت  ــی کــه قان ــوان نظامــات قانون گفــت: نمــی ت
ــینه دارد را  ــال 1354 پیش ــی از س ــال یعن ــم 40 س ــت ک و دس
بــا یــک برنامــه 5 ســاله بــه هــم زد. بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه 
بیــن المللــی تامیــن اجتماعــی قانــون تامیــن اجتماعــی ایــران 
ــا  ــی در دنی ــن اجتماع ــن تامی ــن قوانی ــرفته تری ــی از پیش یک
اســت و ایشــان قــول داد ایــن را در ســخنرانی خــود در مجمــع 
عمومــی ایــن اتحادیــه نیــز مطــرح کنــد و طــی نامــه ای کــه 
هفتــه گذشــته بــه جمهــوری اســامی ایــران فرســتادند بنــده 
را بــه نمایندگــی از جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان نایب 
رئیــس مجمــع عمومــی اتحادیــه بیــن المللــی تامیــن اجتماعی 
ــت  ــدرت و اهمی ــانگر ق ــا نش ــه این ه ــد. هم ــاب کردن انتخ

قانــون تامیــن اجتماعــی کنونــی ماســت.

طــرح مجلــس ســازمان تامیــن اجتماعــی را 
ــد ــی کن ــت م ــر دول ــه بگی بودج

وی بــا اعــام اینکــه معــادل 30 درصــد بودجــه جــاری کشــور 
ــه مــی شــود،  ــی تامیــن اجتماعــی هزین ــرای خدمــات درمان ب
گفــت: مــا چنیــن قانــون مهــم و محکمــی را داریــم امــا مــی 
ــت  ــر دول ــه بگی ــی را بودج ــن اجتماع ــازمان تامی ــم س خواهی
کنیــم و بخشــی از آن را هــم طــی یــک پیشــنهاد 5 ســاله از آن 
جــدا کنیــم کــه ایــن امــر تصــدی گیــری دولــت را نیــز بیشــتر 
خواهــد کــرد البتــه مــن مطمئنــم کــه ایــن اتفــاق رخ نخواهــد 

داد.
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی اعــام کــرد: االن دولت 
۸ هــزار میلیــارد تومــان تصویــب کــرده کــه منابــع بــه بخــش 
ــم  ــامت ه ــه س ــود بیم ــد و خ ــدا کن ــاص پی ــامت اختص س
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــن، ۶ ه ــر ای ــاوه ب ــه ع ــرده ک ــام ک اع
نیــاز دارد. آیــا دولــت مــی توانــد چنیــن بــار مالــی را بــه عهــده 

ــرد؟ بگی

ــی  ــن اجتماع ــه تامی ــن بیم ــان، ویتری ــث درم بح
ــت اس

ــث  ــرد: بح ــد ک ــی تاکی ــن اجتماع ــازمان تامی ــل س مدیرعام
درمــان در فرهنــگ بیمــه ای مــا ویتریــن بیمــه تامیــن 
اجتماعــی اســت و حــذف آن، کل بیمــه را دچــار مشــکل مــی 

ــد. کن
نوربخــش ضمــن تشــریح مشــکات حقوقــی تفکیــک بیمــه 
ســامت از تامیــن اجتماعــی گفــت: در مــاده 3۸ قانــون برنامــه 
پنجــم که بــه دولــت اجــازه داده بیمــه هــای خدمــات درمانی را 
در تشــکیاتی بــه عنــوان بیمــه ســامت ادغــام کنــد در تبصره 
هــای آن مراکــز ملکــی، دارایــی هــا، تعهــدات، منابع انســانی و 
خاصــه هــر آنچــه در یــک ســازمان هســت احصــا شــده کــه 
ــه اســتثنای  ــد ب ــدا کن ــال پی ــدوق بیمــه ســامت انتق ــه صن ب

صنــدوق تامیــن اجتماعــی.
وی افــزود: نکتــه بعــد اینکــه کــه متکــی بــه اســتفتاء از مراکــز 
ــاس  ــق الن ــی ح ــن اجتماع ــازمان تامی ــه س ــام اســت آنک عظ
ــه  ــری ک ــت.  کارگ ــلی اس ــرمایه های آن بین النس ــت و س اس
20 ســال پیــش در ایــن کشــور مشــغول بــکار بــوده بــرای ایــن 
ــع  ــا مناب ــی اینه ــت یعن ــده اس ــر ش ــش کس ــازمان از حقوق س

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

تامین اجتماعی حق الناس است/ نمی توان نظام ۴۰ساله بیمه را به هم زد
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ــه را  ــن وزارتخان ــز ای ــط قرم ــت، خ ــخنگوی وزارت بهداش س
میــزان هزینــه هــای پرداختــی از جیــب بیمــاران اعــام کــرد. 
دکتــر ایــرج حریرچــی در نشســت خبــری در نمایشــگاه 
مطبوعــات گفــت: میــزان زیــادی از بحــث تجمیــع بیمــه هــا 

ــت. ــی اس انحراف
ــا اعــام اینکــه خــط قرمــز مــا ایــن اســت کــه هزینــه  وی ب
مــازاد از بیمــاران نگیریــم، افــزود: موضــوع اصلی مشــکات به 
بیمــه بــاز مــی گــردد، زیــرا طبــق قانــون ســازمان هــای بیمــه 
ــدی  ــد نق ــتان را بای ــاب بیمارس ــورت حس ــد ص ــر ۶0 درص گ

پرداخــت کننــد و بقیــه را طــی ســه مــاه تســویه کننــد.
حریرچــی بــا اعــام اینکــه در طــرح تحــول ســامت مصوبــه 
دولــت ایــن بــود کــه ایــن بنــد قانونــی کــه در برنامــه پنجــم 
ــن  ــر ای ــه داد: موضــوع دیگ ــی شــود، ادام ــده اســت عملیات آم
بــود کــه هزینــه ای کــه از مــردم توســط بیمــه اخــذ مــی شــود 

بــرای ســامت مــردم هزینــه شــود.
وی افـزود: اعـام کردنـد کـه ارقـام اخـذ شـده در دوره هـای 
گذشـته در جاهـای دیگـری به جز سـامت هزینه شـده اسـت. 
ما می گوییم وزارت بهداشـت نظارتی بر این مبالغ داشـته باشـد 

تـا اوال در حـوزه درمـان و دومـا به درسـتی هزینه شـود.
ــی  ــه برخ ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــرد: گای ــد ک ــی تاکی حریرچ
هزینــه هایــی کــه بیمــه هــا انجــام مــی دهند درســت نیســت.
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت: بعــد از اجــرای طــرح 

تحــول ســامت، اقدامــات زیــادی بــرای توزیــع متخصصیــن 
ــه االن 5۷۹۹  ــت. بطوریک ــده اس ــام ش ــا انج ــتان ه در شهرس
پزشــک در 3۸۸ بیمارســتان مناطــق محــروم و در 412 
بیمارســتان بــزرگ هــم ۷200 پزشــک در 1۹ تخصــص 
در طــرح مقیمــی و در کل 5۷۷ بیمارســتان دولتــی تعــداد 

متخصــص 1۶۸52 نفــر رســیدند.
ــم و 250  ــی کنی ــک را اداره م ــداد ۶5۸ کلینی ــه داد: تع وی ادام
کلینیــک ویــژه نیــز مــی ســازیم کــه بتوانیــم خدمــات ســرپایی 

ارائــه کنیــم.
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت: آرزوی همــه کســانی کــه 
در حــوزه بهداشــت و درمــان نظــر مــی دهنــد ایــن اســت کــه 

بتوانیــم پوشــش را گســترده کنیــم.
وی افــزود: حــاال آیــا طــرح تحــول ســامت شکســت خــورده 
ــه توانســته ۷2 درصــد کل بســتری هــای کشــور را داشــته  ک
باشــد و همــه دریافــت هــای غیرقانونی را حــذف کند. توانســته 
ــم  ــد و ک ــری کن ــتاها جلوگی ــکان در روس ــدن پزش ــم ش از ک

توجهــی بــه حاشــیه نشــینی و روســتاها را از بیــن ببــرد.
ــد تنهــا  حریرچــی اظهارداشــت: مقــام معظــم رهبــری فرمودن
ــد، وزارت  ــی کن ــهرها کار م ــیه ش ــه در حاش ــه ای ک وزارتخان

ــت. ــت اس بهداش
ــع در بیمارســتان  ــرای اصــاح 100 مترمرب ــا ب وی گفــت: قب
ســال هــا معطــل مــی شــدیم، در حالــی کــه طــی ایــن ســه 
ــان  ــا پای ــده و ت ــه ش ــتانی اضاف ــت بیمارس ــال 12543 تخ س

ــم. ــی دهی ــل م ــزار تخــت تحوی ــم 23 ه ــت یازده دول
ســخنگوی وزارت بهداشــت ادامــه داد: یکــی از مشــکات مــا 
ایــن اســت کــه بــه دلیــل تاخیــر پرداخــت بیمــه هــا شــرمنده 

پرســتاران و پزشــکان هســتیم.
وی بــا اعــام اینکــه در کارانــه و بدهــی دارویــی تاخیــر داریــم، 
ــا  ــه پرداخــت بیــن پزشــک و پرســتار، ب افــزود: در مــورد فاصل
ــتار  ــی پزشــک و پرس ــه پرداخت ــد، فاصل ــتفاده از روش جدی اس
ــی  ــص دریافت ــم خال ــه و رق ــه گذشــته کاهــش یافت نســبت ب
پرســتاران و پیراپزشــکان بــه طــرز معنــی داری افزایش داشــته 

ــه نقطــه ایــده آل نرســیده ایــم. اســت. البتــه هنــوز ب

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد؛

هزینه های بیماران خط قرمز وزارت بهداشت/ ماجرای تجمیع بیمه ها

ــاس  ــع حــق الن ــن مناب ــع شــده؛ ای ــه تجمی ــی اســت ک مردم
ــل و  ــی دخ ــاظ حقوق ــه لح ــت و ب ــال نیس ــت الم ــت و بی اس
تصــرف در آن تابــع ماحظاتــی اســت کــه بــه لحــاظ شــرعی 

ــد توجــه شــود. ــه آن بای هــم ب
ــه االن  ــان اینک ــا بی ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــل س مدیرعام
نــرخ مشــارکت در صنــدوق هــای مختلــف در ایــران متفــاوت 
ــح کــرد: در ســازمان تامیــن اجتماعــی ۹ درصــد  اســت، تصری
ــد  ــی آی ــان م ــرای درم ــا ب توســط خــود بیمــه شــده و کارفرم
ــدوق  ــا در صن ــد ام ــی دهن ــردم م ــود م ــه ۷ درصــد آن را خ ک
بیمــه ســامت 2 درصــد کارمنــد، 2 درصــد کارفرمــا و 2 درصــد 
را دولــت مــی دهــد در حالــی کــه اینجــا همــه آن ۷ درصــد را 
مــردم مــی دهنــد. چطــور مــی توانیــم وقتــی نــرخ مشــارکت 
ــن  ــق آن ای ــدر مطل ــی ســقف و ق ــاوت دارد و حت ــدر تف ــن ق ای

ــر 4  ــی ه ــم یعن ــم را بگیری ــن تصمی ــت ای ــاوت اس ــدر متف ق
ــت.  ــاوت اس ــازند متف ــی س ــه را م ــع بیم ــه مناب ــوری ک فاکت
اگــر عدالــت را هــم بخواهیــم در نظــر بگیریــم ایــن کار مغایــر 

ــت اســت. عدال
نوربخــش ادامــه داد: پیشــنهاد مــن بــه عنــوان یک کارشــناس 
بخــش بیمــه ایــن اســت کــه اجــازه بدهیــم ایــن چالــش جدی 
کشــور در قالــب اصاحاتــی کــه مبتنــی بــر اســناد باالدســتی 
همچــون قانــون اساســی و سیاســت هــای اباغی مقــام معظم 
رهبــری اســت و در قالــب نظــام جامــع بیمــه ای که هــم بخش 
ــکاری و هــم بخــش ســامتی را  مســتمری و هــم بخــش بی
ــم شــود  ــه مجلــس تقدی ــت ب پوشــش مــی دهــد توســط دول
زیــرا در قالــب یــک قانــون 5 ســاله تغییــر دادن قانونــی کــه 40 

ســال در کشــور در حــال اجــرا اســت میســر نیســت.

مجلــس بــا توجــه بــه نظــرات کارشناســی 
تصمیــم درســت مــی گیــرد

ــم  ــاره تصمی ــی او درب ــش بین ــوالی از پی ــه س ــخ ب وی در پاس
ــس  ــه مجل ــن اســت ک ــن ای ــی م ــش بین ــت: پی ــس گف مجل
تصمیــم درســت مــی گیــرد و بــا توجه بــه فضــای کارشناســی 
کــه در مجلــس وجــود دارد مطمئنــم کــه نماینــدگان محتــرم 
تصمیــم صحیــح خواهنــد کــرد و اجــازه نخواهنــد داد در قالــب 
یــک برنامــه 5 ســاله، نظــام 40 ســاله بیمــه ای کشــور دچــار 
ــت  ــه ای ایجــاد امنی ــازمان های بیم ــه س ــال شــود. وظیف اخت
اجتماعــی اســت و اگــر مــا نقــدی بــه دولــت قبــل داریــم، بــه 
دلیــل برهــم زدن امنیــت اجتماعــی ســازمان بــوده اســت لــذا 
نبایــد اجــازه داد ایــن برهــم خــوردن امنیــت اجتماعــی ادامــه 

داشــته باشــد.

ــق گذشــته را  ــه ناموف ــم تجرب ــی خواهی ــون م اکن
ــم تکــرار کنی

در  پایــان  در  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
پاســخ بــه ســئوالی کــه تفکیــک خدمــات درمانــی از 
ــی در  ــات درمان ــه خدم ــب بیم ــی را در قال ــن اجتماع تامی
ــک  ــدام ی ــن اق ــت: ای ــرد، گف ــی ک ــادآوری م ــه ۶0 ی ده
مرتبــه در زمــان جنــگ در ســال 13۶0 انجــام شــد و 
ســال ۶۸ در زمــان ریاســت جمهــوری مقــام معظــم 
ــه  ــزام ک ــون ال ــی قان ــد و ط ــدد ش ــی مج ــری بررس رهب
مــی گفــت بایــد بــه وضعیــت کنونــی در ســازمان تامیــن 
اجتماعــی برگردیــم، انجــام شــد. بنابرایــن در ایــن زمینــه 
ــم و اینکــه  ــی شکســت خــورده ای هــم داری ــه عمل تجرب
ــه  ــاختار ب ــک س ــاختمان از ی ــد س ــردن چن ــم ب ــر کنی فک
ــه دیگــر مشــکل را حــل مــی کنــد اشــتباه  یــک وزارتخان
ــه  ــا متاســفانه االن هــم مــی خواهــم ایــن تجرب اســت ام

ــم. ــرار کنی ــق را تک ناموف
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ضمــیمــــه

تفکیــک حوزه هــای ســه گانه »تولیــت،  در حالیکــه 
اساســی  اصــل  خدمــت«  وخریــد  خدمــت  ارائــه 
ــامت  ــوزه س ــان درح ــق جه ــورهای موف ــای کش فعالیته
است،پیشــنهادالزام دولــت بــه انتقــال بیمــه هــا بــه وزارت 

بهداشــت درآســتانه تصویــب اســت. 
۹ شــهریورماه و در جریــان بررســی الیحــه برنامــه 
ششــم توســعه، کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
پیشــنهاد مــورد حمایــت وزارت بهداشــت، درمــان و 
ــع  ــه تجمی ــت ب ــزام دول ــر ال ــی ب ــوزش پزشــکی مبن آم
بیمــه هــای درمانــی و انتقــال آنهــا بــه ایــن وزارتخانــه 
را تصویــب کــرد. بــا ایــن وجــود، بــا توجــه بــه اختــاف 
نظــر گســترده بیــن نهادهــای دولتــی، نماینــدگان 
مجلــس و کارشناســان دربــاره منافــع و مضــرات تجمیــع 
ــون  ــت، تاکن ــه وزارت بهداش ــال آن ب ــا و انتق ــه ه بیم
ــه  ــت ک ــده اس ــق نش ــس موف ــق مجل ــیون تلفی کمیس
ــیون  ــنهاد کمیس ــن پیش ــاره ای ــخصی درب ــم مش تصمی
هداشــت و درمــان مجلــس بگیــرد و فعــا ایــن موضــوع 
مراعــا باقــی مانــده اســت. امــا در هــر صــورت، تکلیــف 
ــیون  ــده در کمیس ــد روز آین ــرف چن ــوع ظ ــن موض ای
تلفیــق مجلــس مشــخص خواهــد شــد و این کمیســیون 
تصمیــم خواهــد گرفــت کــه بــه پیشــنهاد مــورد حمایــت 
وزارت بهداشــت و کمیســیون بهداشــت مجلــس رای 
ــاه، کار  ــای وزارت رف ــدگاه ه ــه دی ــه ب ــا توج ــا ب ــد ی ده
ــا  و تامیــن اجتماعــی و کمیســیون اجتماعــی مجلــس، ب
ــه وزارت  ــا ب ــال آنه ــا و انتق ــه ه ــع بیم ــنهاد تجمی پیش
ــع  ــه نف ــم ب ــدام تصمی ــا ک ــد. ام ــت کن بهداشــت مخالف
ــامت  ــام س ــت نظ ــود وضعی ــه بهب ــت و ب ــردم اس م
در کشــور کمــک مــی کنــد؟ بــرای یافتــن پاســخ 
ــام  ــوب نظ ــاختار مطل ــه س ــی ب ــد نگاه ــوال بای ــن س ای
ــورهای  ــام در کش ــن نظ ــی ای ــاختار فعل ــامت و س س

ــم. ــران بیاندازی ــان و ای ــق جه موف
ــه  ــت« س ــد خدم ــت« و »خری ــه خدم ــت«، »ارائ »تولی
بخــش اصلــی نظــام ســامت را تشــکیل می دهنــد. 
تولیــت، بــه معنــی سیاســت گذاری و نظــارت، جــزء 
ــت.  ــت اس ــده وزارت بهداش ــه عه ــی و ب ــف حاکمیت وظای
بیمارســتان ها،  قبیــل  از  مراکــزی  در  ارائــه خدمــت 
کلینیک هــا و مطب هــا انجــام می شــود. بیمه هــا نیــز 

به عنــوان خریــدار آگاه و بــه نمایندگــی از بیمــاران، خدمــات 
ــد. ــداری می کنن ــت خری ــدگاِن خدم پزشــکی را از ارائه دهن
در یــک ســاختار مطلــوب ســه بخــش مذکــور مســتقل و 
ــی، وزارت  ــن وضعیت ــتند. در چنی ــر هس ــزای از یکدیگ مج
ــا تعییــن قواعــد و طراحــی  بهداشــت در جایــگاه تولیــت ب
ســازوکارها، رابطــه ی »بیمــار، ارائه دهنــده و خریــدار 
ــارت  ــا نظ ــرای آن ه ــن اج ــر حس ــم و ب ــت« را تنظی خدم
می کنــد. در ایــن صــورت وزارت بهداشــت بایــد در دو 
بخــش دیگــر کمتریــن تصدی گــری را داشــته باشــد، زیــرا 
متمرکــز شــدن »سیاســت گذاری و نظــارت، ارائــه و خریــد 
ــر ایجــاد زمینــه فســاد،  خدمــت« در یــک نهــاد، عــاوه ب
ــا  ــادی کاهــش می دهــد. ب ــا حــد بســیار زی کارآمــدی را ت
ــامت،  ــام س ــوب نظ ــاختار مطل ــتدالل، در س ــن اس همی
ارائه دهنــده و خریــدار خدمــت )بیمه هــا( نیــز بایــد مســتقل 
ــده  ــرا درحالی کــه ارائه دهن و جــدای از یکدیگــر باشــند؛ زی
ــش  ــات و افزای ــتر خدم ــه بیش ــرف هرچ ــت از مص خدم
ــا  ــت بیمه ه ــود، منفع ــع می ش ــامت منتف ــای س هزینه ه
ــش  ــت و کاه ــش کیفی ــار، در افزای ــل بیم ــوان وکی به عن
هزینه هــا از طریــق نظــارت بــر عملکــرد ارائه دهنــده 
خدمــت اســت. از ایــن رو بــا یکــی شــدن نهــاد ارائه دهنــده 
ــود را از  ــی خ ــرد نظارت ــا کارک ــت، بیمه ه ــدار خدم و خری
ــت  ــش کیفی ــا و کاه ــش هزینه ه ــد. افزای ــت می دهن دس

ــود. خدمــات از نتایــج قطعــی ایــن امــر خواهــد ب
ــامت  ــوزه س ــق در ح ــورهای موف ــیاری از کش در بس
ماننــد انگلســتان، کانــادا، اســترالیا، آلمــان، فرانســه 
ســامت  نظــام  ســاختارهای  به رغــم  ایتالیــا،  و 
متفــاوت و الگوهــای متفــاوت تأمیــن مالــی ایــن 
نظــام، بخش هــای ســه گانه مذکــور بــه خوبــی از 
ــز در  ــات نی ــده اصاح ــده اند و عم ــک ش ــر تفکی یکدیگ
ــن نحــو  ــوده اســت. بدی ــن اصــل ب ــت ای ــتای تقوی راس
ــزی  ــت مرک ــارت« در دول ــت گذاری و نظ ــه »سیاس ک
ــه  ــًا ب ــت غالب ــد« خدم ــه« و »خری ــده و »ارائ ــی مان باق
ــی  ــی و خصوص ــم از عموم ــیـ  اع ــای غیردولت بخش ه
ــت  ــای دیگــری از دول ــه بخش ه ــوارد ب ـ و در برخــی م

همچــون دولت هــای محلــی ســپرده شــده اســت.
در ایــران، تولیــت )سیاســت گذاری و نظــارت( حــوزه 
ســامت در اختیــار وزارت بهداشــت اســت و ایــن وزارتخانه 

همزمــان بخــش قابــل توجهــی از خدمــات ســامت را نیز 
ارائــه می دهــد. بــا ایــن وجــود، بیمه هــای درمــان خریــدار 
ــاه  ــاون، کار و رف ــت هســتند و تحــت نظــر وزارت تع خدم

ــد. ــت می کنن ــی فعالی اجتماع
ــع  ــه تجمی ــت ب ــزام دول ــنهاد ال ــب پیش ــورت تصوی در ص
ــه  ــت در برنام ــه وزارت بهداش ــا ب ــال آنه ــا و انتق ــه ه بیم
ششــم توســعه، بیمه هــای پایــه درمــان بــه ایــن وزارتخانــه 
ــدار  ــگاه خری ــود و وزارت بهداشــت در جای ــی ش ــل م منتق
ــت  ــه، وزارت بهداش ــرد. در نتیج ــی گی ــرار م ــت ق خدم
ــده  ــودش ارائه کنن ــه خ ــود ک ــد ب ــی خواه ــدار خدمت خری
ــارت  ــه عب ــد. ب ــت آن نظــارت می کن ــر کیفی آن اســت و ب
ــی  ــر یک ــت گذار و ناظ ــدار، سیاس ــده، خری ــر، ارائه دهن دیگ
ــی وزارت  ــن شــرایطی، به طــور طبیع ــد شــد. در چنی خواه
ــده  ــع ارائه دهن ــردن مناف ــر ک ــت حداکث ــت در جه بهداش
خدمــت و نــه هزینه کــرد بهینــه منابــع و تأمیــن ســامتی 
مــردم پیــش خواهــد رفــت و در ایــن راه بــا هیــچ مقاومتــی 
از ســوی سیاســت گذار، ناظــر، خریــدار خدمــت و هــر 
ــرو نخواهــد شــد.  بازیگــر دیگــری در نظــام ســامت روب
تحقــق و تــداوم چنیــن فرآینــدی، افزایش افســار گســیخته 
هزینه هــا و کاهــش کیفیــت خدمــات را بــه دنبــال خواهــد 

ــت. داش
ــق در  ــه کشــورهای موف ــه تجرب ــه ب ــا توج ــوع، ب در مجم
حــوزه ســامت کــه بــر مبنــای اصــول بدیهــی و بنیادیــن 
سیاســتگذاری بخــش ســامت یعنــی تفکیــک حوزه هــای 
ســه گانه »تولیــت، ارائــه خدمــت و خریــد خدمــت« اســت، 
ضــرورت دارد کــه کمیســیون تلفیــق مجلــس از تصویــب 
پیشــنهاد الــزام دولــت بــه تجمیــع بیمــه هــا و انتقــال آنهــا 
بــه وزارت بهداشــت در برنامــه ششــم توســعه خــوداری کند 
ــی آن  ــرات منف ــه تأثی ــردی ک ــتباه راهب ــاز اش ــه س و زمین
ــرار  ــر ق ــا نظــام ســامت کشــور را تحــت تأثی ــا مدت ه ت
ــر  مــی دهــد و اصــاح مجــدد آن بســیار دشــوار و هزینه ب
خواهــد بــود، نشــود. عــاوه بــر ایــن، انتظــار مــی رود ایــن 
ــی الزم  ــای قانون ــه ه ــا زمین ــد ت ــاش کن ــیون ت کمیس
ــرای تفکیــک بخش هــای ارائــه خدمــت )بیمارســتان ها،  ب
کلینیک هــا، آزمایشــگاه ها و ســایر مراکــز درمانــی( و 
ــول  ــه را در ط ــن وزارتخان ــا( از ای ــت )بیمه ه ــد خدم خری

ایــن برنامــه توســعه فراهــم کنــد. 
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