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مورد توجه قرار گرفته است. موضوع توجه به بهداشت، درمان و تغذیه مردم، نقش بسزایی 
در ارتقای سالمت جامعه دارد. این در حالی است که کمبودها و مشکالت نظام سالمت، می 
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نقش بهداشت فردی و گروهی در هر جامعه 
ای از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع، 
سایر  بهداشت،  به  توجه  بدون  توان  نمی 
مسائل مبتال به نظام سالمت را مورد ارزیابی و 
نظارت قرار داد. از همین رو، دولت ها همواره 
تالش کرده اند که موضوع »پیشگیری« را در 
سالمت  نظام  بهداشتی  های  برنامه  اولویت 
از  بتوانند  طریق  این  از  تا  دهند،  قرار  خود 

بکاهند. درمانی  های  هزینه 

بهـــداشت
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بهــداشـــت

ــد  ــام ش ــه اع ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــت گف ــخنگوی دول س
ــل  ــل و نق ــن شــهرها و حم ــی در بی ــی اعضــای اهدای جابجای
ویــژه بیــن بیمارســتانی نیازمنــد بودجــه اســت، اعــام می کنــم 

ــن بودجــه اختصــاص داده خواهــد شــد. ــردا ای ف
دکتــر محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولــت در چهاردهمیــن 
ــای  ــه اعض ــانی ک ــام کس ــکر از تم ــن تش ــس ضم ــن نف جش
ــر  ــت: اگ ــد، گف ــرده ان ــدا ک ــان را اه ــراد خانواده ش ــدن اف ب
بخواهیــم نکتــه ی مشــترکی را بیــن ایرانیــت و اســامیت بیان 

ــن فرهنــگ اهــدای عضــو اســت. ــم همی کن
 وی افــزود: هرســاله حــدود ۸ هــزار نفــر دچــار مــرگ مغــزی 
ــد  ــا می توانن ــر از آنه ــزار نف ــداد 4ه ــن تع ــه از ای ــوند ک می ش
ــر  ــه ۸نف ــد ب ــرد می توان ــر ف ــد. ه ــدا کنن ــود را اه ــای خ اعض
ــاره ببخشــد کــه بیــش از 30هــزار نفــر می شــود. زندگــی دوب

نوبخـت بـا اشـاره به فـداکاری هـای مـردم در کرمانشـاه گفت: 

هنرمندانمـان هنـر زندگی دارنـد، و آنجا کـه پای زندگی وسـط 
باشـد، حضور پیـدا می کنند و اگرچه سیاسـتمدار نیسـتند ولی در 
شـرایط حسـاس از کسـی دفـاع می کنند کـه می داننـد می تواند 

برای مـردم ایـران کاری بکند.
ــد  ــد بگوی ــت می توان ــت:  در عرصــه سیاســی دول نوبخــت گف
برجــام را دارم و در عرصــه اجتماعــی مــی توانــد طــرح تحــول 

ســامت را نــام ببــرد.
 وی ادامــه داد: در خــال چهــار ســال گذشــته فشــارهای 
ــد طــرح تحــول  ــا بتوان ــه دکتــر هاشــمی وارد شــد ت ــادی ب زی
ــرد:  در  ــار ک ــت اظه ــخنگوی دول ــد.  س ــاده کن ــامت را پی س
ــه ســامت  ــود ک ــد ب ــته خواه ــال ۹۷ دو کار برجس ــه س بودج

ــق اســت. ــر مطل ــع فق ــار رف ــه  در کن جامع
ــه  ــه ک ــر آنچ ــد ه ــد کردن ــی تاکی ــر روحان ــزود: دکت وی اف
دکترهاشــمی بــرای رفــع نیازهــای طــرح تحــول ســامت  نیاز 

دارد در بودجــه ســال آینــده پیش بینــی کنیــم و  ســامت مــردم 
ــم. ــال ۹۷ بگنجانی ــه س ــژه در بودج ــه صــورت وی را ب

نوبخــت گفــت:  اعــام شــده بــرای جابجایــی اعضــای اهدایی 
ــتانی   ــن بیمارس ــژه بی ــل وی ــل و نق ــهرها و حم ــن ش در بی
نیازمنــد بودجــه اســت کــه اعــام می کنــم فــردا ایــن بودجــه 

ــد. ــد ش اختصــاص داده خواه

سخنگوی دولت؛

اختصاص بودجه ویژه سالمت در بودجه سال ۹۷

ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه زلزلــه اخیر در کشــور 
گفت: متأســفانه در تهران تعداد بیمارســتانهایی شــبیه پاســکو 
ــاز  ــه مشــکل س ــان زلزل ــد در زم ــی توانن ــه م ــم نیســتند ک ک

شــوند.
ــار داشــت: موضــوع  ــری اظه ــی در نشســت خب ــرج حریرچ ای
ایمنــی بیمارســتان هــا بعــد از زلزلــه کرمانشــاه مــورد بررســی 
قــرار گرفــت کــه ایــن بررســی هــا نشــان مــی دهــد در ســال 
ــی و  ۸۶، ۷3 درصــد تخــت هــای بیمارســتانی در بخــش دولت
دانشــگاهی فرســوده و فاقــد ارزش بهســازی لــرزه ای بــوده اند.
وی بــا اعــام اینکــه در ســال ۹5 تخــت هــای فرســوده از ۷3 
درصــد بــه 45 درصــد کاهــش یافتــه افــزود: متأســفانه هنــوز 
نصف تخــت هــای بیمارســتانی در بخــش دولتی و دانشــگاهی 

فرســوده اســت.
بـه گفتـه حریرچـی پیش بینی شـده تـا سـال ۹۹ میـزان تخت 

هـای فرسـوده از 45 درصـد بـه 30 درصـد افزایـش یابد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت یــادآور شــد: دو راه بــرای نوســازی 
ــی  ــت جایگزین ــود دارد. نخس ــتانی وج ــای بیمارس ــت ه تخ
تخــت هــای فرســوده و دوم احــداث تخــت هــای جدید اســت.

ــا  ــای م ــتان ه ــی از بیمارس ــرد: نیم ــان ک ــی خاطرنش حریرچ

هزینــه ای کــه بــرای بازســازی آنجــا انجــام مــی شــود عاقانه 
نیســت برایــن اســاس در دولــت تدبیــر و امیــد 24 هــزار تخــت 

بــه تعــداد تخــت هــای بیمارســتانی کشــور اضافــه شــد.
وی افــزود: بــه رغــم اینکــه 45 درصــد تخــت های بیمارســتانی 
در بخــش دولتــی فرســوده اســت امــا ایــن میــزان در تهــران به 

۷5 درصــد در بخــش دولتــی و دانشــگاهی می رســد.
سـخنگوی وزارت بهداشـت بـا عنـوان ایـن مطلب کـه چنانچه 
در تهـران زلزلـه ای رخ دهـد، بیمارسـتان های پاسـکویی کم 
نیسـتند و می توانند مشـکل سـاز شـوند، عنـوان کـرد: از همین 
رو شـهر تهران به ۶ حوزه تقسـیم شـده که قـرار اسـت ۸ پروژه 
مـادر بـرای آن تعریف کنیـم که در هر کـدام هـزار و 500 تخت 
بیمارسـتانی احداث خواهد شـد. طراحی این ۸ پروژه بیمارستانی 
بـه گونه ای اسـت کـه در مواقـع زلزلـه می تواننـد بـه 2.5 برابر 

ظرفیـت موجـود افزایش پیـدا کنند.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و  درمان:

بودجه پیشنهادی سالمت در سال ۹۷ 
افزایش داشته است

نایــب رییــس کمیســیون بهداشــت و  درمــان بــا اشــاره بــه افزایــش بودجــه پیشــنهادی ســامت 
در ســال ۹۷ گفــت: اقتصــاد ســامت جــز مهمــی در سیاســتگذاری ها اســت و دولــت و مجلس در 

ایــن زمینــه از نظــرات نخبــگان اســتقبال می کنــد. 
دکتــر همایــون یوســفی در حاشــیه کنگــره آکادمــی اقتصــاد ســامت در جمــع خبرنــگاران گفت: 

اگــر منابــع حــوزه ســامت مدیریــت نشــود، ارتقــاء ســامت ایجــاد نخواهد شــد. 
وی افــزود: البتــه اقتصــاد ســامت بــه معنــای صرفه جویــی نیســت، بلکــه بــه معنــای مدیریــت 

مصــرف بــه دلیــل منابــع محــدود اســت.  
یوسـفی ادامـه داد: اقتصـاد سـامت بایـد جز مهمـی در سیاسـتگذاری ها باشـد و دولـت و مجلس 
شـورای اسـامی در ایـن زمینـه از نظـرات نخبـگان و متخصصیـن این حـوزه  اسـتقبال می کند. 
نایــب رییــس کمیســیون بهداشــت ودرمــان اظهــار کــرد: بیمه هــا نیــز جزئــی از اقتصــاد ســامت 
هســتند و نیــاز بــه اصــاح ســاختاری دارنــد زیــرا اگــر ایــن مشــکل حــل نشــود، چالش هــا در 

ایــن زمینــه خواهنــد مانــد.  

همچنیــن ادامــه داد: اگــر بخواهیــم مشــکات را اصولــی حــل کنیــم بایــد ســاختار بیمــه ای را 
اصــاح کنیــم و ایــن مســئله تابــع ســاختار اقتصــادی اســت. 

یوســفی دربــاره بودجــه اختصــاص یافتــه بــه حــوزه ســامت در ســال ۹۷ گفــت: بودجــه در ســال 
۹۷ افزایــش یافتــه  و ایــن مســائل در کمیســیون بهداشــت و درمــان در حــال بررســی بــوده و در 

صحــن علنــی نیــز مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 
ــم  ــرای حــوزه ســامت از اهــداف ماســت و امیدواری ــدار ب ــع پای ــزود: ایجــاد مناب وی در آخــر اف

ــرد. ــه صــورت گی ــن زمین ــات الزم در ای اقدام

وجود بیمارستان های پالسکویی در تهران مشکل ساز می شود
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ــه  ــامت ک ــوزه س ــت:  ح ــس، گف ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
ــه آن  ــی بودج ــر دلیل ــه ه ــا ب ــه بن ــت ک ــی نیس ــروژه عمران پ

ــد. ــش یاب کاه
ــوری  ــس جمه ــارات رئی ــوص اظه ــرزاده در خص ــر رنجب اکب
مبنــی براینکــه مشــکات مالــی طــرح تحــول ســامت ناشــی 
از نبــود منابــع بــرای بیمــه هــا بــود، اظهارداشــت:  طــرح تحول 
ســامت یکــی از پــروژه هــای دولــت یازدهــم بــود کــه ســبب 
رضایــت بخشــی مــردم از خدمــات حــوزه بهداشــت و درمــان 
شــد، یعنــی مراجعــه کننــدگان بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی 
ــد. ــژه بخــش دولتــی از دریافــت خدمــات رضایــت دارن ــه وی   ب

ــن طــرح ســبب کاهــش  ــرای ای ــه اج ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاط  ــزود: درارتب ــد، اف ــردم ش ــب م ــا از جی ــی ه ــدید پرداخت ش
ــته  ــال گذش ــی 4 س ــردم در ط ــب م ــا از جی ــی ه ــا پرداخت ب
مشــکات مهــم و حــادی وجــود نــدارد، بنابرایــن طــرح تحــول 
ــردم  ــکات م ــده ای از مش ــمت عم ــت قس ــامت توانس س
ــرایط  ــا در ش ــد؛ ام ــع  کن ــان را مرتف ــت و درم ــوزه بهداش درح
ــا  فعلــی دنبــال کــردن اجــرای طــرح تحــول ممکــن اســت ب

ــود. ــه رو ش ــکاتی روب مش
رنجبـرزاده بـا بیـان اینکـه وزارت بهداشـت بـا تاش بـه دنبال 
کاهـش و کنتـرل هزینه ها اسـت، تصریح کـرد:  درحـال حاضر 
دو اقـدام مهم یعنـی ایجاد منابـع و درآمدهای پایدار بـرای حوزه 
سـامت بایـد انجـام شـود، البته مجلـس بـا رایزنـی و گفتگو با 

مسـئوالن دولتـی بـه دنبـال ایجـاد منابـع پایـدار بـرای وزارت 
بهداشـت اسـت، همچنین منابع و اعتبـارات بیمه ها متناسـب با 
بیمه شـدگان باید تقویت شـود؛ یعنـی اعتبـارات الزم و کافی به 

صنـدوق های بیمـه ای تعلـق گیرد.
ــه ای،  ــای بیم ــوق ه ــع صن ــت مناب ــر تقوی ــد ب ــا تاکی وی ب
گفــت: روش هــای گوناگونــی بــرای ایــن منظــور وجــود دارد، 
امــا دولــت تاکنــون راهــکاری را بــرای تقویــت منابــع بیمــه هــا 
پیشــنهاد نــداده اســت؛ ضمــن اینکــه درخصــوص هزینــه هــا 
نیــز بایــد تــا حــد ممکــن صرفــه جویــی صــورت گیــرد؛ البتــه 
وزارت بهداشــت مصمــم اســت هزینــه هــای اضافــی و ســربار 

ــر طــرح تحــول ســامت را مســدود کنــد. ب
رنجبــرزاده بــا بیــان اینکــه جلوگیــری از هزینــه هــای مــوازی 

در حــوزه ســامت ضــروری اســت، افــزود:  بــه طورحتــم اجرای 
قوانینــی ماننــد پرونــده الکترونیــک ســامت مهــم اســت، باید 
ــه  ــی چ ــازه زمان ــک ب ــار در ی ــک بیم ــه ی ــود ک ــخص ش مش
خدمــات مــوازی را بــرای بهبــود بیمــاری خــود دریافــت کــرده 
اســت؛ ضمــن اینکــه اجــرای پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع 

یکــی از مــوارد دیگــر بــرای کاهــش هزینــه هــا اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مصوبــات و قوانیــن مجلــس درحــوزه 
ســامت ماننــد یــک درصــد ارزش افــزوده بایــد توســط دولــت 
پرداخــت شــود، تصریــح کــرد:  اینکــه تخصیــص منابــع مصوب 
ــزان بســیاری در  ــه می ــت ب ــرای حــوزه ســامت توســط دول ب
ــه طــور  ــد، ب ــدا کن ــه 30 درصــد کاهــش پی برخــی شــرایط ب
حتــم منابــع بیمــه ای بــرای حــل مشــکات ایــن حــوزه کافی 
نیســت، در شــرایطی کــه مصوبــات مجلس تحقــق پیــدا نکند، 

مشــکات همچنــان باقــی مــی مانــد.
عضــو هیــات رئیســه مجلس، بــا بیــان اینکــه تخصیــص منابع 
ــات  ــا مالی ــان ی ــیب رس ــای آس ــدی، کااله ــل از هدفمن حاص
ــوزه  ــت:  ح ــش داد، گف ــوان کاه ــی ت ــزوده را نم ــرارزش اف ب
ســامت کــه پــروژه عمرانــی نیســت کــه بنــا بــه هــر دلیلــی 
ــش  ــن کاه ــم کمتری ــه طورحت ــد، ب ــش یاب ــه آن کاه بودج
تخصیــص بودجــه مســاوی بــا افزایــش بدهــی هــا بــه بخــش 
خصوصــی مــی شــود؛ بنابرایــن در ایــن شــرایط کســری بودجه 

ــد داد. ــدید رخ خواه ش

عضو هیات رئیسه مجلس مطرح کرد؛

حوزه سالمت پروژه عمرانی نیست که بودجه آن کاهش یابد
 

دبیــرکل خانــه پرســتار نســبت بــه افزایــش مــوارد تعــدی بــه 
پرســتاران هشــدار داد و گفــت: بیــش از ۸5 درصــد پرســتاران 
در ۶ مــاه مــورد تعــدی کامــی و فیزیکــی قــرار گرفتــه انــد.

محمد شــریفی مقــدم بــه تشــریح وضعیــت پرســتاری پرداخت 
ــان آور اســت کــه  ــزود: پرســتاری از مشــاغل ســخت و زی و اف
کمبــود نیــروی پرســتاری در کشــور مــا باعــث شــده ایــن گروه 
از کادر درمانــی مجبــور بــه حضــور در شــیفت هــای غیرمتعارف 

و انجــام اضافــه کاری هــای اجبــاری شــوند.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه کار بیمارســتان تعطیــل بــردار 
ــاران  ــه بیم ــه مشــکاتی ک ــا توجــه ب ــرد: ب ــد ک نیســت، تاکی

ــد  ــا دارن ــتان ه ــتری در بیمارس بس
باعــث مــی شــود معمــوال کــم 
تحمل شــده و نســبت بــه پرســتاران 
کــه بیشــترین حضــور در بیمارســتان 
هــا دارنــد، پرخــاش کننــد. از طرفــی 
ــه  ــز ب ــاران نی ــن بیم ــان ای همراه
علــت نگرانــی هــا و اضطــراب 
ــان،  ــاری بیمارش ــای ناشــی از بیم ه
انتظــارات بیشــتری  از پرســتاران 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای دارن
ــاس  ــر اس ــتاری ب ــت کادر پرس اولوی

ــت. ــاران اس ــاز بیم نی
ضمــن  پرســتار  خانــه  دبیــرکل 
ــوارد  ــش م ــه افزای هشــدار نســبت ب
تعــدی کامــی و فیزیکــی علیــه 

کادر پرســتاری، افــزود: بیــش از ۸5 درصــد پرســتاران در ۶ مــاه 
ــن  ــد کــه ای ــه ان ــرار گرفت ــورد تعــدی کامــی و فیزیکــی ق م

ــت. ــده اس ــران کنن ــار نگ آم
شــریفی مقــدم ادامــه داد: پرســتاران همچنیــن بــه طور مســتمر 
بــا عوامــل بیمــاری زا مواجــه انــد و همــواره در معــرض خطــر 
ابتــا بــه انــواع بیمــاری هــای خطرنــاک قــرار دارنــد کــه ایــن 
وضعیــت باعــث مــی شــود مــواردی از فــوت پرســتاران بــر اثــر 

ابتــا بــه ایــن قبیــل بیمــاری هــا را نیــز داشــته باشــیم.
ــث  ــتاری باع ــه پرس ــخت حرف ــرایط س ــرد: ش ــد ک وی تاکی
شــده بــرای جــذب نیــروی پرســتاری در دنیــا شــرایط خاصــی 

ــی  ــی توجه ــا ب ــه م ــفانه در جامع ــا متاس ــد، ام ــف کنن را تعری
ــه  ــف منجــر ب مســئولین ســازمان هــا و دســتگاه هــای مختل
ایــن مســئله شــده کــه شــرایط کار پرســتاری ســخت تر شــود.

شــریفی مقــدم بــا اشــاره بــه اختــاف فاحــش و بــی ســابقه در 
پرداختــی هــا، گفــت: عــاوه بــر اختــاف فاحــش در پرداختــی 
هــا تعویــق یکســاله در همیــن پرداخــت هــای ناعادالنــه نیــز 

مشــکاتی را بــرای پرســتاران بــه وجــود آورده اســت.
وی افــزود: نداشــتن امنیــت شــغلی، فرســودگی شــغلی و از همه 
بدتــر بــی توجهــی مســئولین بــه مشــکات حرفــه پرســتاری، 
باعــث شــده تــا موانــع خدمتــی پرســتاران روز بــه روز تشــدید 

شــود.
ــون  ــدن قان ــن مان ــر زمی ــتار ب ــه پرس ــرکل خان ــه دبی ــه گفت ب
ــروی  ــدید نی ــود ش ــتاری و کمب ــات پرس ــذاری خدم ــه گ تعرف
پرســتاری بــه همــراه خنثی کــردن اثــرات قانــون ارتقــای بهره 
وری و تحمیــل اضافــه کار اجبــاری از جملــه مشــکات اصلــی 

ــه پرســتاری اســت. حرف
شــریفی مقــدم ادامــه داد: محــروم شــدن از مزایای 
ــه  ــر ب ــان آور منج ــخت و زی ــاغل س ــون مش قان
ــن شــده کــه شــاهد کاهــش کیفیــت خدمــات  ای
ــن  ــز از ای ــردم نی ــا م ــه گاه ــویم ک ــتاری ش پرس

ــوند. ــی ش ــارت م ــار خس ــت دچ باب
ــدگان  ــای نماین ــری ه ــم پیگی ــه رغ ــزود: ب وی اف
صنــف پرســتاری متاســفانه اقــدام خاصــی از 
ســوی مســئولین مربوطــه در ارتبــاط بــا رفــع موانع 

ــود. ــی ش ــاهده نم ــتاران مش ــی پرس خدمت
شــریفی مقــدم تاکیــد کــرد: ســکوت امــروز 
پرســتاران ناشــی از رضایــت آنــان نیســت و مــا بــه 
همــه دســتگاه هــای مربوطــه هشــدار مــی دهیــم 
ــن  ــتاران ای ــر پرس ــدن صب ــرریز ش ــل از س ــا قب ت

ــود. ــته ش ــی برداش ــع خدمت موان

دبیرکل خانه پرستار مطرح کرد؛

افزایش خشونت علیه کادرپرستاری
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بهــداشـــت

محققان سوئدی می گویند؛

گام های آهسته در سنین پیری 
نشانه بیماری قلبی است

طبــق نتایــج یــک مطالعــه جدیــد، افــراد بزرگســالی کــه در راه رفتــن مشــکل دارنــد در 
معــرض ریســک بــاال ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی قــرار دارنــد.

ــن  ــاط بی ــد ارتب ــی ده ــان م ــوئد نش ــکا س ــگاه کارولینس ــان دانش ــه محقق مطالع
فاکتورهــای پرخطــر بیمــاری قلبــی و مشــکات راه رفتــن در افــراد گروه ســنی مســن 
تــر بیشــتر اســت. افزایــش ســن و پیــری موجــب افزایــش مشــکات تعــادل، قــدرت 
ماهیچــه هــا و انعطــاف پذیــری و قــدرت فیزیکــی مــی شــود کــه مــی توانــد منجــر به 

محدودیــت هــا و ناتوانــی هــای متعــددی شــود.
بـه گفتـه محققـان، فاکتورهـای پرخطـر بیمـاری قلبی نظیـر سـیگار کشـیدن، ابتا به 

دیابـت، چاقـی یا عـدم تحـرک فیزیکـی با کاهـش سـرعت راه رفتـن مرتبط اسـت.
امرالــد هیلنــد، سرپرســت تیــم تحقیــق، بــه همــراه تیمــش شــرکت کننــدگان بــاالی 
۶0 ســال را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد. شــرکت کننــدگان در شــروع مطالعــه نــه مبتــا 
بــه بیمــاری قلبــی بودنــد و نــه از لحــاظ ســرعت راه رفتــن، حفــظ تعــادل یــا تمرینــات 

ورزشــی بــا صندلــی مشــکلی داشــتند.
محققـان میزان فعالیت فیزیکی شـرکت کنندگان، مصرف الکل، شـاخص تـوده بدنی، و 

توانایی های شـناختی آنهـا را در نظر گرفتند تا بهتر در موردشـان تصمیـم گیری کنند.
همچنیــن میــزان CRP )پروتئیــن واکنشــی C( خــون آنهــا هــم آزمایــش شــد. میزان 

CRP باال نشــانه ریسک باال بیماری های قلبی بود که نگرانی اصلی افراد مسن بود.
نتایــج نشــان داد هرچقــدر تعــداد فاکتورهــای پرخطــر بیمــاری قلبــی در افــراد بیشــتر 

باشــد، رونــد کاهــش ســرعت راه رفتــن آنــان ســریع تــر خواهــد بــود.
ــای  ــان ه ــا درم ــی ب ــر قلب ــای پرخط ــد کاهــش فاکتوره ــی کنن ــوان م ــان عن محقق

ــد. ــراد مســن کمــک کن ــرد فیزیکــی اف ــظ عملک ــه حف ــد ب ــی توان مناســب م

محققان انگلیسی هشدار می دهند؛

مصرف مداوم ُمسکن ها موجب 
چاقی و بدخوابی می شود

ــد در  ــداوم ُمســکن مصــرف مــی کنن ــه طــور م ــرادی کــه ب ــد نشــان مــی دهــد اف ــه جدی مطالع
ــد. ــرار دارن ــی ق ــن بدخواب ــی و همچنی ــرض ریســک چاق مع

در طــول 10 ســال گذشــته، تجویــز انــواع ُمســکن هــا همچــون گاباپنتینوئیدهــا ماننــد گاباپنتیــن، 
ــی و  ــی دیابت ــرن، نوروپات ــر میگ ــن نظی ــای مزم ــرل درده ــرای کنت ــا ب ــن و مخدره پریگبیلی

ــت. ــه اس ــش یافت ــن افزای ــای مزم کمردرده
یافتــه هــا نشــان مــی دهــد افــراد مصــرف کننــده داروهــای حــاوی مخــدر و داروهــای 
کاردیومتابولیــک در مقایســه بــا افــرادی کــه فقــط داروهــای کاردیومتابولیــک مصــرف مــی کردند، 
۹5 درصــد بیشــتر در معــرض چاقــی، ۸2 درصــد دارای انــدازه دور کمــر بیشــتر و ۶3 درصــد بیشــتر 

ــتند. ــاال هس ــارخون ب دارای فش
بــه گفتــه محققــان، ایــن داروهــای مرتبــط بــا دردهــای مزمــن بایــد بــرای کوتــاه مــدت تجویــز 

شــوند تــا عواقــب جــدی آن بــرای ســامت محــدود شــود.
ــاره مــی  ــن ب ــق از دانشــگاه نیوکاســل انگلســتان، در ای ــم تحقی ــی کاســیدی، سرپرســت تی صوف
گویــد: »مــا در مطالعــات خــود دریافتیــم در بیمارانــی کــه داروهــای حــاوی مخــدر مصــرف مــی 

ــی شــیوع بیشــتری دارد.« ــی و بدخواب ــد چاق کنن
ــر بیمــاران  ــک آرام بخــش عمــل کــرده کــه موجــب تحــرک کمت داروهــای مخــدر همچــون ی
شــده و ذائقــه آنهــا تغییــر کــرده و تمایــل شــان بــه مصــرف مــواد خوراکــی حــاوی قنــد و شــیرینی 

افزایــش مــی یابــد.
ــروز  ــب ب ــرده و موج ــدید ک ــواب را تش ــات خ ــیدن و اخت ــاس کش ــن خرن ــا همچنی ــن داروه ای

ــوند. ــی ش ــز م ــاال نی ــارخون ب ــا فش ــط ب ــکاتی مرتب مش

ــال  ــان از س ــد ســامت زن ــی ده ــان نشــان م ــه محقق مطالع
ــه بعــد بدتــر شــده اســت درحالیکــه ســامت مــردان  1۹۹0 ب

ــه اســت. ــود یافت بهب
ــامت  ــد س ــی رون ــه بررس ــوئد ب ــه س ــگاه اوم ــان دانش محقق
ــا  ــای 1۹۹0 ت ــال ه ــن س ــال بی ــا 34 س ــردان 25 ت ــان و م زن
2014 پرداختنــد و گزارشــات آنهــا در مورد خودشــان را بررســی 

ــد. کردن
براسـاس خودگـزارش دهـی زنـان در سـال 1۹۹0، ۸.5 درصـد 
زنان سـامت خـود را بد توصیه کـرده بودند، در حالیکه در سـال 

2014، 20 درصـد زنان سـامت شـان گـزارش داده بودند.
در مقابــل، بخــش بزرگــی از مــردان در پایــان مطالعــه در 

مقایســه بــا ابتــدای مطالعــه، ســامت خــود را بــه مراتــب بهتر 
ــد. ــرده بودن ــف ک توصی

ــی  ــاره م ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــت تی ــن، سرپرس ــکا فورس آنی
گویــد: »در ســال هــای اخیــر ایــن بحــث عمومــی وجــود دارد 
ــه  ــش یافت ــان افزای ــن زن ــاری و ناخوشــی در بی ــروز بیم ــه ب ک
اســت. حــال مطالعــه مــا نشــان مــی دهــد کــه رونــد وخامــت 

ــود دارد.« ــوان وج ــان ج ــن زن ســامت در بی
محققــان ایــن مطالعــه، پاســخ 1۸11 فــرد شــرکت کننــده در 
شــمال ســوئد را در یــک نظرســنجی بلندمــدت بررســی کردند.

ــت  ــدگان تح ــرکت کنن ــادی از ش ــمار زی ــان داد ش ــج نش نتای
ــد.  ــی بودن ــی، اضطــراب و نارضایت ــه دارای مشــکل چاق مطالع

ــاال  ــزان ب ــردان دارای می ــان و م ــادی از زن ــداد زی ــان تع همزم
ــد. ــان افزایــش یافتن ــرور زم ــه م ــت فیزیکــی ب فعالی

ــی  ــد منف ــاد رون ــی ایج ــل احتمال ــان، دالی ــه محقق ــه گفت ب
ــد از: ــوان عبارتن ــان ج ــن زن ــامت در بی س

ــا  ــط ب ــای مرتب ــص ه ــر در تخص ــخت ت ــرایط کاری س - ش
ــان ــت و درم ــش مراقب ــر بخ ــان نظی زن

- افزایــش خطــر فرســایش شــغلی )اختــال خســتگی مرتبــط 
بــا اســترس(

- عدم تساوی در زندگی خصوصی فرد
- خشونت مردان علیه زنان

بــه گفتــه محققــان، برخــی از عوامــل موثــر احتمالــی در ایجــاد 
رونــد مثبــت ســامت در بیــن مــردان عبارتنــد از:

-در بــازار کار مــردان همچنــان از زنــان ارزش بیشــتری دارنــد 
حتــی اگــر ســطح تحصیاتــش پاییــن تــر باشــد.

- مســئولیت یکســان تــر در قبــال فرزنــدان و خانــواده بــه نفــع 
ســامت مــردان اســت.

محققان سوئدی می گویند؛

روند سالمت زنان از ۲۷ سال قبل منفی شده است
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بهــداشـــت

ــی  ــه برخ ــان اینک ــا بی ــامت ب ــاد س ــی اقتص ــس آکادم رئی
بیمــاران ســاالنه 2.5میلیــارد هزینــه دارویــی آنهــا مــی 
شــود،گفت:اقتصاد ســامت بــه ایــن مــی پــردازد کــه چگونــه 
ــد. ــتفاده کنن ــع محــدود اس ــد از مناب ــاران بتوانن ــترین بیم بیش
ــامت  ــاد س ــی اقتص ــس آکادم ــی رئی ــد چراغعل ــر مجی دکت
ــوده  ــا ب ــن آکادمــی نوپ در کنگــره اقتصــاد ســامت گفــت: ای
ــه  ــود را ب ــی خ ــتقال علم ــک اس ــده نزدی ــم در آین و امیدواری
دســت آورد و از همــه متخصصیــن ایــن حــوزه خواســتاریم تــا 

ــد. ــی بیشــتر کنن ــن آکادم ــا ای ــاط خــود را ب ارتب
وی افــزود: مــا تنهــا کشــوری در دنیــا هســتیم کــه آمــوزش و 
درمانمــان بــا هــم اســت و وزارتخانــه ای بــا عنــوان وزارتخانــه 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی داریــم. بــه همیــن دلیــل 

اعضــای حــوزه ســامت اکثــراً اســاتید دانشــگاه نیــز هســتند.
ــا  ــرای م ــامت ب ــاد س ــوع اقتص ــه داد: موض ــی ادام چراغعل
کلیــدی اســت. عمــر ایــن مباحــث بــه 15 ســال نمــی رســد. 
ــار موضــوع اقتصــاد ســامت و اقتصــاد  ــرای اولیــن ب وقتــی ب
دارو را مطــرح کــردم نزدیــک بــود کتــک بخــورم زیــرا 
ــه پزشــک  ــی ک ــه هنگام ــود ک ــن ب ــان ای ــتدالل در آن زم اس
تشــخیص داد و بیمــار درخواســت کــرد دارو بایــد تجویــز شــود.
ــه  ــبختانه ب ــت: خوش ــامت گف ــاد س ــی اقتص ــس آکادم رئی

یمــن دوره هــای آموزشــی اقتصــاد ســامت، ایــن مفهــوم هــم 
اکنــون در کشــورمان جــا افتــاده کــه وقتــی مــی گوییــم اقتصاد 
ســامت، منظورمــان محــدود کــردن منابــع نیســت. منظــور ما 
انتخــاب آگاهانــه اســت و اینکــه چگونــه بیشــترین بیمــاران از 

منابــع محــدود بهــره منــد شــوند.
وی همچنیــن تصریــح کــرد: تجربــه در ســالهای اخیــر نشــان 
داد هرچقــدر هــم در حــوزه ســامت منابــع داشــته باشــیم بــاز 
هــم ممکــن اســت نتوانیــم کاری از پیــش ببریــم و اکنــون باید 
بــا منابعــی محــدود بتوانیــم صحیــح تریــن اقدامــات را انجــام 

ــم. دهی
ــامت  ــاد س ــزود: اقتص ــامت اف ــاد س ــی اقتص ــس آکادم رئی
ــاران،  ــترین بیم ــه بیش ــم ک ــرج کنی ــا خ ــع را کج ــی مناب یعن
بیشــترین اســتفاده را ببرنــد. مــا بیمارانــی در کشــور داریــم کــه 
هزینــه دارویــی آنهــا ســاالنه بیــش از دو و نیــم میلیــارد تومــان 
اســت. اقتصــاد ســامت بــه ایــن ســوال جــواب مــی دهــد کــه 
ــول چیســت؟ ــرای هزینــه کــردن ایــن مقــدار پ بهتریــن راه ب

چراغعلــی ادامــه داد: هــم اکنــون رشــته اقتصــاد دارو بــه یکــی 
از پرمتقاضــی تریــن رشــته هــای دارو تبدیــل شــده اســت کــه 

نویدبخــش روزهــای خــوب خواهــد بــود.
ــم.  ــط داری ــراط و تفری ــگاه اف ــا در جامعــه یــک ن ــزود: م وی اف
ــرار اســت تمــام  ــه اقتصــاد ســامت ق ــم ک ــد گمــان کنی نبای
ــاً نخواهــد  ــاق قطع ــن اتف ــرا ای ــد زی ــا را حــل کن مشــکات م

ــاد. افت
رئیــس آکادمــی اقتصــاد ســامت در پایــان یــادآور شــود: حدود 
10 درصــد بودجــه کشــور در حــوزه ســامت هزینــه مــی شــود 
و اکنــون نظــام ســامت نمــی توانــد بگویــد کــه کمبــود منابــع 
دارد. اگرچــه ایــن بحــث همیشــه مطــرح بــوده اســت. بایــد این 
منابــع را مدیریــت کــرد کــه در کجــا بــه بهتریــن نحــو هزینــه 

شــود.

رئیس آکادمی اقتصاد سالمت:

هزینه دارویی برخی بیماران ساالنه ۲.۵ میلیارد تومان می شود

دبیــر مشــاور علمــی دوازدهمیــن کنگــره علمــی ســالیانه انجمــن دندانپزشــکان عمومــی ایــران، 
گفــت: آمــار پوســیدگی دنــدان در کــودکان ایرانــی نســبت بــه میانگیــن جهانــی باالتــر اســت.

ــن کنگــره علمــی ســالیانه انجمــن  ــزاری دوازدهمی ــد عســکری زاده در آســتانه برگ ــر ناهی دکت
ــوط  ــدان در کــودکان مرب دندانپزشــکان عمومــی ایــران، اظهارداشــت: شــایع ترین مشــکات دن
ــا و کلینیک هایدندانپزشــکی  ــر اســاس برخــی از بررســی ها در مطب ه ــه پوســیدگی اســت و ب ب
متوســط هــر کــودک 5 تــا ۶ دنــدان پوســیده دارد کــه گاهــی ایــن تعــداد بــه 10 تــا 15 مــورد نیــز 

می رســد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار پوســیدگی دنــدان در کــودکان ایرانــی نســبت بــه میانگیــن جهانــی 
باالتــر اســت، افــزود: کودکانــی کــه دارای دنــدان پوســیده هســتند بایــد هــر 3 تــا 4 مــاه یکبــار 
وضعیــت ســامت دندان هایشــان و میــزان پوســیدگی در آنها توســط دندانپزشــک بررســی شــود.

دبیــر مشــاور علمــی دوازدهمیــن کنگــره علمــی ســالیانه انجمــن دندانپزشــکان عمومــی ایــران 
ــط  ــار توس ــاه یکب ــر شــش م ــد ه ــز بای ــد نی ــدان ندارن ــیدگی دن ــه پوس ــی ک ــه داد: کودکان ادام
ــاهده  ــورت مش ــا در ص ــرد ت ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــان م ــت دندان هایش ــک وضعی دندانپزش

ــود. ــام ش ــع انج ــه موق ــی ب ــات درمان ــیدگی اقدام پوس
وی بیــان داشــت: گاهــی نیــز نیــاز بــه فلورایدتراپــی بــرای پیشــگیری از پوســیدگی در دندان های 

کــودکان بــوده کــه بعــد از 3 ســالگی دندانپزشــک بــرای کــودک ممکن اســت توصیــه کند.
عســکری زاده بــا اشــاره بــه ضــرورت آگاهــی رســانی به مــردم در جهــت پیشــگیری از پوســیدگی 
ــواع  ــابه و ان ــکات، نوش ــرف ش ــت: مص ــودکان، گف ــژه در ک ــه وی ــار آن ب ــش آم ــدان و کاه دن
فســت فــود در کــودکان و نوجوانــان آمــار پوســیدگی های دندانــی را در آنهــا افزایــش می دهــد و 
خانواده هــا بــرای پیشــگیری از ایــن موضــوع بایــد اســتفاده از میــان وعــده ســالم همچــون میــوه 

و خشــکبار را بــرای کــودکان خــود مــورد توجــه قــرار دهنــد.
وی تاکیــد کــرد: همچنیــن توجــه مســئوالن مــدارس و آمــوزش و پــرورش در کنتــرل بوفه هــا 
ــدان در آنهــا  ــار پوســیدگی دن ــرای کاهــش آم ــوزان ب ــش آم ــه دان ــه ســالم ب ــه تغذی جهــت ارائ
بســیار حائــز اهمیــت بــوده و همــکاری دولــت و انجمن هــای علمــی دندانپزشــکی در ایــن زمینــه 

ــع شــود. ــر واق ــد بســیار موث می توان
دبیــر مشــاوره دوازدهمیــن کنگــره علمــی ســاالنه انجمــن دندانپزشــکان عمومــی ایــران گفــت: 
بســیاری از والدیــن تصــور می کننــد کــه توجــه بــه دندان هــای شــیری چنــدان اهمیتــی نــدارد 
ــش  ــی روی ــدان هــای اصل ــزش کــرده و دن ــل از هفــت ســالگی ری ــن دندان هــا قب چــرا کــه ای
ــا  ــه آنه ــوده و آســیب ب ــه دندان هــای شــیری بســیار مهــم ب ــت ب ــه اهمی ــی ک ــد درحال می کنن

ــه همــراه داشــته باشــد. ــرای کــودکان ب ــادی ب ــد مشــکات زی می توان
عســکری زاده گفــت: بعــد از یــک ســالگی کــودک، مصــرف شــیر شــبانه بــه ویــژه بــا شیشــه 
شــیر مــی توانــد آمــار پوســیدگی دنــدان را در آنهــا افزایــش دهــد و در واقــع پوســیدگی ســریع 
پیشــرونده بــه همــراه داشــته باشــد. ایــن پوســیدگی ها می توانــد باعــث عفونــت لثــه در کــودک 
شــود و آســیب بــه لــب آن را بــه همــراه داشــته باشــد و در چنیــن مــواردی کــودک دیگــر توانایــی 
درســت غــذا خــوردن و گاز گرفتــن مــواد غذایــی را نخواهــد داشــت. بنابرایــن اقــدام بــه موقــع 
والدیــن جهــت شناســایی دنــدان پوســیده کــودک بســیار حائــز اهمیــت بــوده تــا بتــوان اقدامــات 

درمانــی را بــه موقــع انجــام داد.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن برخــی از والدیــن تصــور می کننــد کــه اســتفاده از قطــره آهــن 
ســبب پوســیدگی دنــدان کــودک آنهــا می شــود در صورتــی کــه چنیــن مســئله ای صادق نیســت 
و در صــورت عــدم رعایــت برخــی از نــکات بهداشــتی تنهــا ممکــن اســت تغییــر رنگ لبــه دندان  
ــه  ــد از اســتفاده از قطــره آهــن حتمــاً ب ــه می شــود بع ــن توصی ــه والدی ــن ب ایجــاد شــود. بنابرای

کــودک خــود آب بدهنــد تــا تغییــر رنــگ دنــدان ثابــت نمانــد.

دبیر کنگره دندانپزشکان عمومی عنوان کرد؛

آمار پوسیدگی دندان های کودکان ایرانی باالتر از میانگین جهانی
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بهــداشـــت

رئیــس اداره ســرطان وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه مهــم ترین 
چالــش هــای درمــان ســرطان در کشــور گفــت: میزان مــرگ و 
میــر ناشــی از ســرطان در جهــان تــا ســال 2030 بــه 13 میلیون 

نفــر مــی رســد.
ــت  ــرطان وزارت بهداش ــس اداره س ــق رئی ــری مطل ــی قنب عل
در دومیــن کنگــره بیــن المللــی و دوازدهمیــن کنگــره ســالیانه 
کلینیــکال آنکلــوژی ایــران بــا بیــان اینکــه ســالیانه 5۶ میلیون 
ــه دلیــل بیمــاری هــای غیرواگیــر در جهــان رخ مــی  مــرگ ب
دهــد، گفــت: هــدف مــا بایــد جلوگیــری از مــرگ زودرس زیــر 
۷00 ســال ناشــی از بیمــاری هــا غیرواگیــردار باشــد، اکنــون 40 
درصــد مــرگ و میرهــا زیــر ۷0 ســال بــه دلیــل ابتــا بــه ایــن 

بیمــاری هــا رخ مــی دهــد.

90 درصــد مــردم ایــران میــوه و ســبزیجات کافی 
ــد ــرف نمی کنن مص

وی ادامــه داد: مــرگ میــر و مــوارد ابتــا ناشــی از ســرطان در 
جهــان رو بــه افزایــش اســت و پیــش بینــی مــی شــود کــه در 
ــه دلیــل  ســال 2030، حــدود 13 میلیــون نفــر جــان خــود را ب

ســرطان از دســت مــی دهنــد.
ــران  ــرطان در ای ــه س ــان ب ــار مبتای ــه آم ــاره ب ــا اش ــق ب مطل
ــر از متوســط  ــه ســرطان کمت ــا ب ــمار ابت ــران ش ــت: در ای گف
جهانــی اســت و در مــردان 134 نفــر در هــر 10 هــزار مــورد و در 
زنــان 1۶5 در هــر 10 هــزار مــورد اســت کــه شــیوع ابتــا بــه 

ــان 1۶5 اســت. ــردان 205 و زن ــان در م ــرطان در جه س
رئیــس اداره ســرطان وزارت بهداشــت بــه شــایع ترین ســرطان 
هــا در ایــران اشــاره کــرد و افــزود: ســرطان ســینه، روده بــزرگ 
ــتات و روده  ــه، پروس ــده، مثان ــرطان مع ــان و س ــده در زن و مع
بــزرگ، شــایع ترین ســرطان در مــردان ایرانــی بــه شــمار مــی 

آینــد.
مطلــق  مهمتریــن  دلیــل افزایــش ابتا بــه ســرطان  در ایــران را 
امیــد بــه زندگــی دانســت و گفــت: افزایــش امید بــه زندگــی در 
ایــران  بــه ۷4 ســال رســیده و باالتــر از متوســط  جهانــی یعنــی 

۷1 ســال اســت.
ــل   ــن  عل ــز از مهمتری ــی نی ــبک زندگ ــر س ــه  داد: تغیی وی ادام
ــد  ــود ۹0 درص ــوب  می ش ــران محس ــرطان  در ای ــه س ــا ب ابت
ــد  ــرف  نمی کنن ــی مص ــبزیجات  کاف ــوه  و س ــران می ــردم ای م
ــد و 50 درصــد  ــت فیزیکــی  دارن ــردم  فعالی ــا 40 درصــد م تنه

ــد. ــج  می برن ــه  وزن رن ــور از اضاف ــت  کش جمعی
رئیــس  اداره ســرطان  وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه  افــزون 
ــل  ــت  و عوام ــی نادرس ــبک  زندگ ــی و س ــه زندگ ــد ب ــر امی ب
ــرد:  ــوان ک ــد عن ــش دارن ــرطان نق ــروز س ــز در ب ــی نی محیط
ــه  ــیلی ب ــوخت های فس ــرف  س ــد مص ــی  مانن ــل محیط عوام
ــبت  ــی  و نس ــط  جهان ــر از متوس ــرژی  باالت ــن ان ــور تأمی منظ
ــران  ــوای ای ــق  در ه ــن و ذرات  معل ــید کرب ــاالی گاز دی اکس ب
ــروز  ــل  ب ــی  از عوامــل محیطــی  عل ــه نســبت متوســط  جهان ب

ســرطان  محســوب  می شــوند.
ــارد  ــک میلی ــش از ی ــرد: در ســال 2010 بی ــح ک ــق  تصری مطل
ــه طــور مســتقیم  ــی  ب ــد ناخالــص  جهان ــا 2 درصــد تولی دالر ی
ــای  ــارد دالر هزینه ه ــت و 3 میلی ــده اس ــرطان ش ــرف س ص
مســتقیم و غیرمســتقیم  ســرطان  بــرآورد شــده اســت کــه عــدد 
ــه  قابــل توجهــی محســوب شــده و میــزان آن هــر ســال رو ب

ــش اســت . افزای
ــه  ــا ب ــس از ابت ــاله پ ــای 5 س ــزان بق ــرد: می ــوان ک وی عن
ســرطان ســینه و درمــان آن در ایــران ۷1 درصــد و در ســرطان 
روده بــزرگ 41 درصــد اســت کــه ایــن میــزان در آمریــکا بــه 

ــت . ــده اس ــرآورد ش ــد ب ــب  ۸۹ و ۶5 درص ترتی
ــه  ــه منظــور پیشــگیری و کاهــش ابتــا ب مطلــق  ادامــه داد: ب
ــه ســامانه ثبــت  ســرطان، تأمیــن و  ــاز ب ســرطان در کشــور نی
مدیریــت منابــع مالــی و انســانی و توســعه زیرســاخت ها داریــم 

ــت. ــر نیس ــرطان امکان پذی ــرل س ــوارد کنت ــن م ــدون ای و ب
ــه  ــه برنام ــاره ب ــا اش ــت ب ــرطان وزارت بهداش ــس  اداره س رئی
ــه منظــور کاهــش مــرگ و میــر  ســازمان بهداشــت جهانــی ب
ــرد و  ــاره ک ــرطان اش ــد س ــر مانن ــای واگی ــی از بیماری ه ناش
ــای  ــی از بیماری ه ــر ناش ــرگ  و می ــال 2025 م ــا س ــت: ت گف

ــد  ــد می رس ــه 30 درص ــال  ب ــر ۷0 س ــراد زی ــر در اف غیرواگی
امــا بــر اســاس برآوردهــای انجــام شــده در افزایــش ابتــا بــه 
ــن بیمــاری در ســال 2025  ــر ناشــی از ای ســرطان مــرگ و می
ــه 40 درصــد افزایــش پیــدا می کنــد و از بیماری هــای قلبــی   ب

پیشــی می گیــرد.
مطلــق   عنــوان کــرد: بایــد بــه پیشــگیری از ابتــا بــه ســرطان 
ــاری  ــن بیم ــه ای ــبت ب ــردم نس ــازی م ــش آگاهی س و  افزای
توجــه شــود تــا بتوانیــم ســرطان را کنتــرل کنیــم در ایــن زمینه 
بســته های خودمراقبتــی ، تربیــت  ســفیران ســامت،   برگــزاری 
ــرطان  ــکی  در اداره س ــوم پزش ــگاه های عل ــا در دانش کمپین ه
ــه  ــی جامع ــا آگاهی بخش ــا ب ــد ت ــام ش ــت انج وزارت بهداش

پیشــگیری از ایــن بیمــاری ارتقــاء پیــدا کنــد.
وی توســعه همکاری هــای بین بخشــی را از الزامات پیشــگیری 
از افزایــش مــوارد جدیــد ســرطان  معرفــی  کــرد و گفــت: وقتــی  
ــم ،  ــرف  می زنی ــت  ح ــی نادرس ــبک  زندگ ــوا و س ــی  ه از آلودگ
رفــع ایــن مــوارد بــدون همکاری هــای بیــن بخشــی  محقــق 
نمی شــود زیــرا بخــش اعظمــی  از مــوارد آن بــه دولــت 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــش مهم ــز نق ــردم نی ــه م ــردد البت برمی گ

ــد. دارن
وی افــزود: در ســبک  زندگــی درســت در دســترس  بــودن  
ــی  ــد آلودگ ــی مانن ــل محیط ــش  عوام ــبزی و کاه ــوه  س می
ــه  ــا ب ــت اســت و استانداردســازی  خودروه ــف  دول هــوا از وظای
دولــت برمی گــردد درســت اســت کــه وزارت بهداشــت متولــی 
ســامت اســت امــا بســیاری از ارگان هــا در آلودگــی هــوا نقش 

ــد. دارن

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت مطرح کرد:

مهمترین چالشهای درمان سرطان در کشور

مجلــس  درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو 
ــه عرصــه  ــتانه ورود ب ــت: بخــش خصوصــی در آس گف

بیمارســتان ســازی در کشــور اســت.
محمدنعیــم امینــی فــرد بــا بیــان اینکــه اقتصــاد کشــور 
ــی و  ــی، تعاون ــای دولت ــر مبن ــی ب ــون اساس ــق قان طب
ــد از  ــز بای خصوصــی اســت، گفــت: حــوزه ســامت نی
ظرفیــت هــای ایــن ســه مقولــه بــرای رفــع مشــکات 
ــرای اجــرای طــرح  ــه خوشــبختانه ب ــد البت اســتفاده کن
تحــول ســامت در حــد مقــدورات از بودجــه عمومــی 
ــامت  ــوزه س ــای ح ــزان نیازه ــا می ــد ام ــتفاده ش اس

ــی اســت. ــه عموم ــر از بودج ــیار فرات بس
نماینــده مــردم ایرانشــهر در مجلــس شــورای اســامی، 

افــزود: بــرای اینکــه در ایــن حــوزه ســامت کار و تضمیــن کیفیــت خدمــات را داشــته باشــیم می 
طلبــد از ظرفیــت بخــش خصوصــی و تعاونــی بــرای ســاخت، تجهیــز و اداره بیمارســتان هــا بهره 

بــرد زیــرا منابــع دولتــی کافــی نیســت.
ــد  ــامت بای ــوزه س ــه ح ــی ب ــی و تعاون ــش خصوص ــرای ورود بخ ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
سیاســتگذاری هــای مناســبی را همــگام بــا بخــش دولتــی داشــته باشــیم، تصریــح کــرد: وزارت 

بهداشــت بایــد مقــام تولیتــی را حفــظ و تصــدی گــری 
را رهــا و بیشــتر در حــوزه سیاســتگذاری دخیــل باشــد.

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، ادامــه داد: البتــه 
ــیر گام  ــن مس ــی در ای ــه نوع ــد ب ــت بای وزارت بهداش
ــز  ــی خــود نی ــف حاکمیت ــه وظای ــد ب ــه بتوان ــردارد ک ب

ــد. عمــل کن
ــی در  ــی و تعاون ــش خصوص ــور بخ ــاز حض ــه س زمین
ــز هــر  حــوزه ســامت سیاســتگذاری مناســب و پرهی
ــری اســت ــه بیشــتر وزارت بهداشــت از تصــدی گ چ

ــزود:  ــم، اف ــس ده ــهر در مجل ــردم ایرانش ــده م نماین
ــی و  ــش خصوص ــور بخ ــاز حض ــه س ــن زمین بنابرای
ــب و  ــتگذاری مناس ــامت سیاس ــوزه س ــی در ح تعاون
پرهیــز هــر چــه بیشــتر وزارت بهداشــت از تصــدی گــری اســت و در کنــار ایــن موضــوع بایــد 

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــز در دس ــردی نی ــژه راهب ــه وی ــی ب ــات رقابت ــد خدم خری
ــن صــرف  ــه داد: بنابرای ــورای اســامی، ادام ــس ش ــان مجل ــیون بهداشــت و درم عضــو کمیس
دعــوت از بخــش خصوصــی و تعاونــی در حــوزه ســامتی گرهــی از مشــکات حــوزه ســامت 

رفــع نمــی کنــد.

بخش خصوصی در آستانه ورود به عرصه بیمارستان سازی در کشور
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بهــداشـــت

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، بودجــه بهداشــت در ســال 
ــار  ــت: انتظ ــرد و گف ــوان ک ــال ۹۶ عن ــا س ــان ب ۹۷ را همس
ــدازه ســال ۹5 باشــد کــه  ــه ان ــن بخــش ب داشــتیم بودجــه ای

ــه نشــد. اینگون
دکتــر علیرضــا رئیســی اظهارداشــت: در ســال ۹5 بــرای برنامــه 
پزشــک خانــواده شــهری بالــغ بــر 2200 میلیــارد تومــان بودجه 
پیــش بینــی شــده بــود کــه متاســفانه ایــن بودجــه در ســال ۹۶ 

نصــف شــد و بــه 1000 میلیــارد تومــان رســید.
ــا  ــدک ب ــه ان ــن بودج ــص همی ــدم تخصی ــاد از ع ــا انتق وی ب
گذشــت ۹ مــاه از ســال ۹۶، افــزود: متاســفانه تاکنــون کمتــر از 

ــد. ــص داده ان ــه را تخصی ــن بودج ــد از ای 30 درص

بودجه بهداشت نصف شد
معــاون وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه بودجه حــوزه بهداشــت در 
ســال ۹۷، ادامــه داد: بــرای ســال آینــده هــم بــه رغــم رایزنــی 
هایــی کــه بــا ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی داشــتیم، امــا 
بودجــه ای کــه بــرای ســال ۹۷ در نظــر گرفتــه انــد بــه انــدازه 

بودجــه ســال ۹۶ اســت.
رئیســی تاکیــد کــرد: انتظــار داشــتیم حداقــل ایــن بودجــه بــه 

انــدازه همــان ســال ۹5 باشــد کــه اینطــور نشــد.

زیرساخت مهم برای داشتن پزشک خانواده
ــواده و اجــرای کشــوری  ــا برنامــه پزشــک خان وی در ارتبــاط ب
آن، گفــت: مهــم تریــن زیرســاخت بــرای اجــرای ایــن برنامــه، 
ــن  ــر ای ــه اگ ــت ک ــامت اس ــک س ــده الکترونی ــتن پرون داش
ــی  ــواده خیل ــک خان ــرای پزش ــود، اج ــل نش ــتم تکمی سیس

ــت. ــد داش ــی نخواه کارآی
معــاون وزیــر بهداشــت ادامــه داد: پرونــده الکترونیــک ســامت 
خیلــی فراتــر از یــک ســامانه ثبــت اطاعــات عمومــی مــردم 

اســت.
بــه گفتــه رئیســی، در پرونــده الکترونیک ســامت می بایســت 

همــه اطاعــات یــک فــرد از بــدو تولــد تــا زمــان مــرگ ثبــت 
شــود.

ــه  ــه ب ــرار نیســت هم ــه ق ــن موضــوع ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــح  ــند، تصری ــته باش ــی داش ــراد دسترس ــات اف ــی اطاع تمام
کــرد: ایــن اطاعــات بــر اســاس ســطح بنــدی قابل دسترســی 
اســت، بطوریکــه حتــی پزشــکان نیــز بــر اســاس نیازشــان بــه 

ــد داشــت. ــراد دسترســی خواهن اطاعــات اف
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، اظهارداشــت: بســتر این کار 
ــه دفترچــه بیمــه  ــاز ب ــه ای باشــد کــه دیگــر نی ــه گون ــد ب بای
ــتم  ــن سیس ــد ای ــن رو، بای ــیم. از همی ــته باش ــذی نداش کاغ
تکمیــل شــود تــا بتوانیــم برنامــه پزشــک خانــواده را در کشــور 

ــم. اجــرا کنی
رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه موافــق اجــرای پایلــوت و اســتانی 
ــواده نیســتم، تصریــح کــرد: معتقــدم کــه  برنامــه پزشــک خان
ــی و گام و گام  ــورت تدریج ــه ص ــت ب ــی بایس ــه م ــن برنام ای
ــر  ــان ب ــر زم ــن ام ــه ای در سراســر کشــور اجــرا شــود کــه البت

ــود. خواهــد ب

ثبت اطالعات ایرانی ها
معــاون وزیــر بهداشــت بــا اعــام اینکــه تــا کنــون اطاعــات 
ــطح  ــور در س ــت کش ــر از جمعی ــزار نف ــون و 300 ه ۷۸ میلی
یــک ثبــت شــده اســت، گفــت: از ایــن تعــداد، 43 میلیــون نفــر 

توانســته انــد از خدمــات ســطح یــک اســتفاده کننــد.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه هــر ایرانــی بایــد یــک مراقــب 
ســامت داشــته باشــد، افــزود: بــر همیــن اســاس بــرای هــر 2 
تــا 3 هــزار نفــر جمعیــت کشــور یــک مراقــب ســامت تعریف 
شــده اســت کــه در پایــگاه هــای ســامت مســتقر مــی شــوند.

رئیســی ادامــه داد: در حــال حاضر بــه ازای هــر 12 هــزار و 500 
نفــر یــک پایــگاه ســامت داریــم و بــرای هــر 40 تــا 50 هــزار 
نفــر جمعیــت کشــور نیــز یــک مرکــز جامــع خدمــات ســامت 

در نظــر گرفتــه ایــم.

معــاون وزیــر بهداشــت توضیــح داد: بیــن ســه تــا چهــار پایــگاه 
ــامت  ــات س ــع خدم ــز جام ــک مرک ــر ی ــر نظ ــامت زی س

ــود. ــد ب خواه
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه برنامــه پزشــک خانــواده، نظام 
ــرار  ــتا ق ــک راس ــامت در ی ــک س ــده الکترونی ــاع و پرون ارج
ــواده قــرار اســت مراقبــت از مــردم  ــد، افــزود: پزشــک خان دارن
را انجــام دهــد و بــر اســاس نظــام ارجــاع کــه البتــه بهتر اســت 
ــم،  ــن آن کنی ــات را جایگزی ــدی خدم ــوان نظــام ســطح بن عن
ــامل  ــامت ش ــات س ــن خدم ــرای گرفت ــی ب ــرد ایران ــر ف ه
ــر اســاس ایــن نظــام پیــش  پیشــگیری، درمــان و بازتوانــی، ب

ــت. ــم رف خواهی

اهداف سطح بندی خدمات سالمت
ــدی  ــطح بن ــام س ــه نظ ــرای برنام ــرد: اج ــد ک ــی تاکی رئیس
خدمــات ســامت در هــدف اول، صرفــه جویــی هزینــه هــا را 
در پــی خواهــد داشــت. زیــرا، در کشــور خیلــی مراجعــات مــردم 
بــرای گرفتــن خدمــات درمانــی، بــه پزشــک متخصــص و فوق 
تخصــص اســت و ایــن بــرای مــردم و نظــام ســامت کشــور 

خیلــی گــران تمــام مــی شــود.
ــات ســامت، هــدف  ــه خدم ــه ب ــزود: دسترســی عادالن وی اف
دوم نظــام ســطح بنــدی اســت. یعنــی بایــد بــه جایــی برســیم 
کــه بتوانیــم خدمــات بــا کیفیت تــری بــه مــردم ارائــه بدهیم و 
ویزیــت هــای تخصصــی و مراقبــت هــا بــه گونــه ای باشــد که 

بــا وقــت کافــی صــورت بگیــرد.
ــترس  ــه دور از دس ــن برنام ــرای ای ــت: اج ــی اظهارداش رئیس
نیســت و شــاید بیــن 10 تــا 15 ســال زمــان ببــرد، ولــی نکتــه 
مهــم ایــن اســت کــه بــر اســاس اصــول علمــی و آزموده شــده 

در دنیــا پیــش برویــم.
معــاون وزیــر بهداشــت بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن نظــام 
ــه  ــزود: نکت ــال اجراســت، اف ــج مســتقر شــده و در ح ــه تدری ب
ای کــه نبایــد فرامــوش کنیــم، پرهیــز از شــتاب زدگــی اســت. 
ــر  ــا ب ــق دنی ــامت موف ــای س ــام ه ــرای نظ ــن، اج همچنی

ــرد. ــرار بگی ــز مدنظــر ق ــدل بومــی ســازی نی اســاس م

آموزش پزشک خانواده
ــام  ــردم در نظ ــردن م ــت ک ــه هدای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــع در دسترســی  ــه معنــای ایجــاد مان ســطح بنــدی خدمــات ب
بــه خدمــات ســامت نیســت، گفــت: در حــال حاضــر مراقبــان 
ــت  ــترهای خدم ــد و بس ــده ان ــوزش دی ــذب و آم ــامت ج س

ــده اســت. ــف ش ــا تعری ــرای آنه ب
رئیســی همچنیــن از تربیــت پزشــک خانــواده دوره دیــده 
خبــر داد و افــزود: بــرای ایــن کار، موضــوع تخصــص پزشــک 
ــر 140  ــال حاض ــم و در ح ــرار داده ای ــتور کار ق ــواده را دس خان
ــد.  ــده ان ــا را گذران ــن دوره ه ــل ای ــال تحصی ــک در ح پزش
ــوزش را  ــه آم ــک دوره ۶ ماه ــار، ی ــن ب ــرای اولی ــه ب بطوریک

ــم. ــه ای ــر گرفت ــی در نظ ــکان عموم ــرای پزش ب
معــاون وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: بــر اســاس نظــام ســطح 
ــده  ــر عه ــت کار ب ــی و مدیری ــش اصل ــات، نق ــدی خدم بن
ــا همــه کشــور از یــک  ــود و نهایت ــواده خواهــد ب پزشــکان خان

ــد. ــی کن ــروی م ــو پی الگ
وی بــا اعــام اینکــه در حــال حاضــر 24 هــزار مراقب ســامت 
جــذب کــرده ایــم، افــزود: در مراکــز جامع ســامت، کارشــناس 

تغذیــه و بهداشــت روان را نیــز افــزوده ایم.

معاون وزیر بهداشت با مهر مطرح کرد؛

سرنوشت پزشک خانواده چه می شود
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛

زیرساخت های اجرای پزشک 
خانواده در کشور فراهم نیست

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، گفــت: زیرســاخت هــای اجــرای پزشــک خانــواده 
در کشــور فراهــم نیســت و نیازمنــد صــرف هزینــه هــای زیــاد اســت.

ــامت  ــک س ــده و کارت الکترونی ــتفاده از پرون ــا اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــر جمال منوچه
همپوشــانی بیمــه ای بــه میــزان قابــل توجهــی رفــع مــی شــود، افــزود: از طریــق دفترچــه 
هــای فعلــی درمــان هزینــه هــای بســیار گــران قیمــت غیرضــرور بــه صنــدوق هــای بیمــه 
ــان از  ــای درم ــه ه ــردن دفترچ ــی ک ــا الکترونیک ــه ب ــی ک ــود در حال ــی ش ــل م ای تحمی
تحمیــل ایــن هزینــه هــای غیرضــرور بــه بیمــه کاســته و از ســویی از اقــدام پزشــکانی کــه 
نســخ بــا تعــداد ارقــام دارویــی بــاال و داروهــای گــران قیمــت و بیــش از حــد بــرای بیمــاران 

ــری مــی شــود. ــز جلوگی ــد نی ــز مــی کنن تجوی
وی یــادآور شــد: قانــون برنامــه پنجــم بــر الکترونیکــی کــردن امــور و فعالیــت هــای بیمــه ای 
تاکیــد داشــته و ایــن امــر کاهــش هزینــه هــا را بــه دنبــال دارد البتــه در حــال حاضــر دســتگاه 
هــای ذی ربــط نهایــت اهتمــام خــود را بــرای الکترونیکــی کــردن دفترچــه هــا بــه کار بــرده و به 

ایــن موضــوع توجهــی جــدی دارنــد.
جمالــی بــا بیــان اینکــه بــا الکترونیــک کــردن دفترچه هــای درمــان تجویــز دارو و نوشــتن نســخ 
علمــی تــر و و در حــد نیــاز بیمــاران صــورت مــی گیــرد، تصریــح کــرد: مهــم تــر از ایــن خطــا در 

خوانــدن نســخ کاهــش و نظــارت جــدی تــر ســازمان هــای بیمــه گــر را بــه دنبــال دارد.
ــده الکترونیــک، سیســتم ارجــاع و پزشــک  ــه گایدالیــن هــا، پرون ــان اینکــه توجــه ب ــا بی وی ب

ــا اجــرای ایــن  ــات مجلــس و از اولویــت هــای برنامــه ششــم اســت، افــزود: ب ــواده از مصوب خان
مصوبــه هــا مــی تــوان گامــی جــدی در جهــت صرفــه جویــی منابــع حــوزه ســامت برداشــت.

جمالــی بــا یــادآوری اینکــه بخشــی از سیســتم ارجــاع و پزشــک خانــواده در روســتاها انجام شــده 
اســت، گفــت: پزشــک خانــواده در اســتان هــای فــارس و مازنــدران بــه صــورت پایلــوت اجرایــی 
شــده البتــه زیرســاخت هــای آن برای اجــرا در کشــور فراهــم نیســت و اجــرای آن نیازمنــد صرف 

هزینــه هــای زیــاد و تامیــن زیرســاخت هــای الزم اســت.
ــد  ــی توان ــک ســامت م ــده الکترونی ــی وپرون ــای بالین ــر اینکــه اجــرای راهنم ــد ب ــا تاکی وی ب
اقدامــی جــدی در جهــت کاهــش هزینــه هــای اضافــی باشــد، تصریــح کــرد: بــا اجــرای قوانیــن 

مــی تــوان بخــش عمــده ای از مشــکات حــوزه ســامت را رفــع کــرد
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، ادامــه داد: در ایــن رابطــه نیــاز اســت مشــکات 
ســد راه طــرح الکترونیــک کــردن دفترچــه هــای درمــان هــر چه ســریع تــر برطــرف و نســبت به 

تحقــق آن در تمامــی اســتان هــا اقــدام کــرد.

بهــداشـــت

ــی  ــن الملل ــره بی ــمین کنگ ــس شش رئی
انجمــن علمــی راینولــوژی ایــران گفــت: 
ماهــواری  تبلیغات هــا شــبکه هــای 
در زمینــه درمــان اختــاالت خــواب 

هیچ گونــه پایــه علمــی نــدارد. 
ابوالحســن قیصــری اظهــار داشــت: 
کنگــره،  ایــن  برگــزاری  از  هــدف 
مشــارکت متخصصــان ایــن حــوزه و 
خصــوص  در  تبادل نظــر  همچنیــن 
تجــارب علمــی و بــاال رفتــن دانــش ایــن 

افــراد اســت.
وی افــزود: عناوینــی نظیــر آلــرژی، 
ــورت در  ــده و ص ــه، قاع ــی جمجم جراح
ــر  ــث و تبادل نظ ــورد بح ــره م ــن کنگ ای
ــرای  ــن ب ــت، همچنی ــد گرف ــرار خواه ق

ــده  ــه ش ــرار گرفت ــر ق ــوزی مدنظ ــاز بازآم ــکاران 15 امتی هم
ــت. اس

قیصــری تصریــح کــرد:  ایــن کنگــره شــامل 22 پنــل آموزشــی 
ــن کنگــره،  ــی ای ــود و هــدف اصل ــد ب ــی خواه و ۹ کارگاه عمل

ــاران اســت. ــه بیم ــاء ســبک خدمات دهــی ب اصــاح و ارتق
وی در خصــوص اختــاالت خــواب توضیــح داد: خــواب و 
بیماری هــای مرتبــط بــا آن بــه عنــوان بیمــاری قــرن بیســت 
و یکــم نامگــذاری شــده اســت و همچنیــن در کشــور آمریــکا 
ــن  ــه ای ــه ب ــرادی ک ــان اف ــرای درم ــع ب ــه جام ــک مطالع ی
اختــاالت دچــار هســتند، انجــام شــده اســت، بــه دلیــل اینکــه 
ــل  ــراد و تحمی ــم کاری اف ــث ک ــد باع ــال می توان ــن اخت ای

ــود. ــه ش ــه جامع ــنگین ب ــای س هزینه ه
وی تصریــح کــرد: مطالعــات در زمینــه درمــان ایــن اختــال از 
ســال های گذشــته آغــاز شــده، امــا هنــوز درمــان قطعــی بــرای 

آن وجــود نــدارد، امــا می تــوان بــا گرفتــن نــوار خــواب، بیمــاری 
را تشــخیص داد و فهمیــد کــه آیــا فــرد در زمــان خــواب دچــار 

وقفــه تنفســی خواهــد شــد یــا خیر.
رئیــس ششــمین  کنگــره بیــن المللــی انجمــن علمــی 
راینولــوژی ایــران ادامــه داد: رشــته های مختلــف بــرای درمــان 
ــم  ــده بتوانی ــم در آین ــه امیدواری ــده اند ک ــاری وارد ش ــن بیم ای

ــم. ــدا کنی ــال پی ــن اخت ــان ای ــرای درم ــبی ب ــکار مناس راه
ــال  ــان اخت ــی درم ــای تبلیغ ــوص روش ه ــری در خص قیص
ــی  ــت: در برخ ــازی، گف ــبکه های مج ــواره و ش ــواب در ماه خ
از شــبکه های مجــازی و ماهــواره ای، پــد و تیوپ هایــی 
تبلیــغ می شــود کــه بــا قــرار گرفتــن در بینــی افــراد می توانــد 
ــا  ــر شــدن تنفــس شــود، ی ــی و راحت ت ــاز شــدن بین باعــث ب
ــی را  ــا و گلوله های ــا توپ ه ــی از تبلیغات ه ــن در برخ همچنی
مشــاهده می کنیــد کــه بــا بســتن بــه کمــر، فــرد قــادر نخواهــد 
ــدن  ــا ســمت راســت و چــپ ب ــه پشــت دراز بکشــد و ب ــود ب ب

خــود بــه اســتراحت بپــردازد، کــه اینگونه 
تبلیغات هــا هیچ گونــه پایــه علمــی در 
خصــوص درمــان اختــاالت خــواب 

ــود. ــد ب ــد نخواه ــر و کارآم ــدارد و مؤث ن
وی در خصــوص علــل بــه وجــود آمــدن 
ایــن اختــاالت گفــت:  اختــاالت 
ــت و  ــی اس ــی محیط ــواب در مواقع خ
ــکات  ــل مش ــه دلی ــز ب ــواردی نی در م
بدنــی بــروز می کنــد کــه هرکــدام 
از آنهــا نیازمنــد روش هــای درمانــی 

ــت. ــود اس ــاص خ خ
قیصــری تصریــح کــرد: در گذشــته 
فکــر  جامعــه  افــراد  و  متخصصــان 
می کردنــد کــه اختــاالت بینــی و ُخرُخــر 
کــردن افــراد نقــش بســزایی در بــروز این 
ــه صــورت  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــا تحقیقات ــا ب مشــکل دارد، ام
گرفــت، مشــاهده شــد کــه اختــاالت بینــی فقــط 20 درصــد 

ــت. ــر اس ــه مؤث ــن حادث ــروز ای در ب
ــه  ــش مختــص ب ــن همای ــه داد: یکــی از پنل هــای ای وی ادام
روش هــای غیرجراحــی درمــان اختــاالت خــواب خواهــد بــود 
ــرای شــرکت در  ــن ســایر رشــته ها ب ــن از متخصصی و همچنی

ایــن کنگــره دعــوت بــه عمــل آمــده اســت.
رئیــس ششــمین  کنگــره بیــن المللــی انجمــن علمــی 
ــاالت  ــکات و اخت ــت:  مش ــان گف ــران در پای ــوژی ای راینول
روانــی نیــز یکــی از علــل بــه وجــود آمــدن اختــاالت خــواب 
ــی  ــه طورکل ــواب ب ــاالت خ ــم اخت ــد بدانی ــود و بای ــد ب خواه
شــیوع 30 تــا 40 درصــدی در جامعــه دارد، امــا اگــر فقــط بــه 
اختــاالت خوابــی کــه مربــوط بــه آپنــه هســتند توجــه کنیــم، 

ــید. ــد رس ــد خواه ــه ۷ درص ــدد ب ــن ع ای

رئیس کنگره راینولوژی ایران؛

تبلیغات ماهواره ای درمان اختالالت خواب علمی نیست
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ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت: تجویــز داروهــای گــران 
ــمی  ــت رس ــارج از فهرس ــه خ ــک ک ــط پزش ــت توس قیم

ــت. ــف اس ــد، تخل ــور باش ــی کش داروی
دکتــر ایــرج حریرچــی در نشســت خبــری، بــه قانــون برنامــه 
ــاده ۷0،  ــف م ــد ال ــق بن ــت: طب ــرد و گف ــاره ک ــم اش شش
ــاری اســت.  ــراد اجب ــرای تمــام اف پوشــش بیمــه ســامت ب
ــراد  ــه اف ــوار و کلی ــت خان ــامل سرپرس ــه ش ــق بیم ــن ح ای

ــان اســت. ــل آن تحــت تکف
ــر از  ــون نف ــاه ۷ میلی ــر رف ــق اعــام وزی ــه وی، طب ــه گفت ب

ــد. ــامت محرومن ــه س بیم
ــمی  ــت رس ــون، فهرس ــاس قان ــر اس ــزود: ب ــی اف حریرچ
دارویــی ایــران هــر ســه مــاه یــک بــار بایــد تدویــن شــود و 

ــت.  ــف اس ــت تخل ــارج از فهرس ــای خ ــز داروه تجوی
وی گفــت: در کشــور مــا، قبــل و بعــد از طــرح تحــول بیــش 
از ۹۸.5 درصــد از مــردم زمانی کــه برای شــان بســتری 

تجویــز می شــود، از آن اســتفاده می کننــد.
از  بســیاری  در  داد:  ادامــه  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
کشــورهای منطقــه ایــن آمــار 50 یــا ۶0 درصــد اســت کــه 
ایــن تفــاوت آمــار ناشــی از اختافــات فرهنگــی و اجتماعــی 

ــت. ــردم اس م
وی گفـت: مـردم در کشـور مـا بسـتری می شـوند، حتـی اگر 
دچـار هزینه هـای کمرشـکن و فقـرزا شـوند. پـس دولـت 

سیاسـت هایش را بایـد بـر ایـن اسـاس تدویـن کنـد.
حریرچــی افــزود: ۶5 درصــد مــردم کشــور از میــان افــرادی 
ــه  ــدام ب ــد، اق ــان می زن ــه سرش ــن ب ــر رفت ــر دکت ــه فک ک
ــد  ــداد ۹۸ درص ــن تع ــد. از ای ــک می کنن ــه پزش ــه ب مراجع

خدمــات را دریافــت می کننــد.
ــکی  ــر پزش ــعه، اگ ــم توس ــه شش ــق برنام ــت: طب وی گف
ــور  ــی کش ــمی داروی ــت رس ــه در فهرس ــی را ک داروی گران
نیســت، تجویــز کنــد، تخلــف اســت. مــاده 2۸ قانــون 
ــن پزشــکان  ــا ای ــورد ب ــازمان نظــام پزشــکی نحــوه برخ س

ــت. ــرده اس ــخص ک را مش
سـخنگوی وزارت بهداشـت در خصوص معضـل آلودگی هوا، 
گفـت: طبق گـزارش رسـمی سـازمان بهداشـت جهانـی، در 
دنیـا از هـر 10 نفـر فقـط یک نفـر به هوای سـالم دسترسـی 
دارد و آلودگـی هـوا یکـی از عوامـل خطـر بـرای سـامت و 

ایجـاد مرگ هـای زودرس زیـر ۷0 سـال اسـت.

ــرگ    ــت م ــن عل ــا چهارمی ــوا در دنی ــی ه ــزود: آلودگ وی اف
میــر محســوب می شــود.

ــرقی،  ــوب ش ــی و جن ــیای جنوب ــه داد: در آس ــی ادام حریرچ
ــی  ــت و در برخ ــوخت خودروهاس ــی از س ــوا ناش ــی ه آلودگ

ــار اســت. ــرد و غب مناطــق گ
وی گفــت: در برخــی کشــورها تــا ۷ درصــد تولیــد ناخالــص 
ملــی  خودشــان بــه علــت آلودگــی هــوا از بیــن مــی رود کــه 
در ایــران ایــن میــزان 2.4۸ درصــد یعنــی 34 هــزار میلیــارد 

تومــان در ســال اســت.
حریرچــی افــزود: وزارت بهداشــت در هــر موضوعــی کــه بــه 

ســامت مرتبــط اســت، نقــش دارد.
وی گفــت: آلودگــی هــوا یکــی از عواملــی اســت کــه 
احتمــال ابتــا انــواع بیماری هــا از جملــه بیماری هــای 
قلبــی و عروقــی، تنفســی، کبــد چــرب و ســرطان را افزایــش 

می دهــد.
ــرون  ــر 2.5 میک ــا ذرات زی ــور م ــزود: در کش ــی اف حریرچ
ــد  ــا آن می توان ــه منش ــود ک ــی می ش ــروز آلودگ ــث ب باع

موتورســیکلت ها، خودروهــا و گــرد و غبــار باشــد.
ــی  ــی از آلودگ ــای ناش ــه مرگ ه ــوط ب ــار مرب ــت: آم وی گف
ــاری  ــب آم ــای منتس ــن مرگ ه ــت. از ای ــب اس ــوا، منتس ه

ــه اعــام آن نیســتم. ــل ب ــا مای وجــود دارد، ام
سـخنگوی وزارت بهداشـت بـه بودجه سـال آینده اشـاره کرد 
و افـزود: بودجـه وزارت بهداشـت بـا در نظـر گرفتـن بودجـه 
سـازمان بیمـه سـامت و هدفمنـدی یارانـه هـا، نسـبت بـه 

سـال گذشـته، ۶.4 درصـد افزایش داشـته اسـت.

ــامل  ــت ش ــه وزارت بهداش ــزای بودج ــت: اج ــی گف حریرچ
ــه  ــل ارائ ــی از مح ــای اختصاص ــی، درآمده ــش عموم بخ
ــش  ــا بخ ــرمایه ای ی ــای س ــی ه ــک دارای ــات و تمل خدم

ــت. ــی اس عمران
وی افــزود: بودجــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی در الیحــه 
ــال و  ــارد ری ــزار و 414 میلی ــدود 1۷ ه ــال ۹۷، ح ــه س بودج
بودجــه ســتاد وزارت بهداشــت 5 هــزار و 133 میلیــارد تومان 
ــش از ۹0  ــت، بی ــتاد وزارت بهداش ــارات س ــت و از اعتب اس
ــه دانشــگاه هــای  ــر مســتقیم ب ــه صــورت غی ــز ب درصــد نی

ــوم پزشــکی پرداخــت مــی شــود. عل
ــال ۹4 و  ــه س ــزود: در بودج ــت اف ــخنگوی وزارت بهداش س
۹5، اعتبــار پزشــک خانــواده 202۷ میلیــارد تومــان بــود کــه 
بــه طــور کامــل اختصــاص نیافــت و در بودجــه ســالهای ۹۶ 
ــان  ــارد توم ــه 101۹ میلی ــواده ب ــک خان ــار پزش و ۹۷، اعتب

ــدا کــرده اســت. کاهــش پی
وی گفــت: بودجــه ســتاد وزارت بهداشــت نســبت بــه ســال 
گذشــته یــک درصــد رشــد داشــته امــا اعتبــارات عمرانــی یــا 
تملــک دارایــی ســرمایه ای وزارت بهداشــت در ســال ۹۷، 43 
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــرده و س ــدا ک ــش پی ــد کاه درص
ریــزی مقــرر کــرده کــه اعتبــار کارهــای عمرانــی از محــل 

یــک درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده انجــام شــود.
حریرچــی ادامــه داد: بودجــه وزارت بهداشــت در ســال ۹۷ از 
ــه  ــزوده، نســبت ب ــر ارزش اف ــات ب ــک درصــد مالی محــل ی

بودجــه ۹۶، یــک درصــد رشــد داشــته اســت.
ــدی  ــل هدفمن ــت از مح ــه وزارت بهداش ــت: بودج وی گف
یارانــه هــا از 4۸00 میلیــارد تومــان بــه 3۷00 میلیــارد 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــان کاه توم
حریرچــی افــزود: خواســتار منابــع مالــی پایــدار بــرای ادامــه 
طــرح تحــول ســامت هســتیم و از دولــت و مجلــس 
ــد کــه  ــه طــور شــفاف اعــام کنن ــم کــه ب درخواســت داری
بودجــه حــوزه ســامت چــه میــزان اســت و همــان ارقــام را 
بــه صــورت قطعــی تــا پایــان ســال بــه مــا پرداخــت کننــد 

ــم  ــزی  کنی ــه ری ــم برنام ــا بتوانی ت
وی گفــت: هنــوز بحثــی از حــذف یارانــه بگیــران و 
ــان نشــده  ــوزه بهداشــت و درم ــه ح ــع آن ب اختصــاص مناب
کــه برخــی افــراد ایراداتــی را وارد مــی کننــد و اعتقــاد دارنــد 
کــه ایــن منابــع نبایــد بــه حــوزه ســامت اختصــاص یابــد.

سخنگوی وزارت بهداشت:

تجویز داروی گران قیمت خارج از فهرست ملی تخلف است

بهــداشـــت

محققــان اســترالیایی دریافتــه انــد حــدود 40 درصــد مرگ 
ــر در  ــق تغیی ــا از طری ــرطان عمدت ــا س ــط ب ــای مرتب ه

ــل پیشــگیری هســتند. ســبک زندگــی، قاب
ــت  ــترالیا هش ــر اس ــکی برگوف ــات پزش ــه تحقیق موسس
ــل اصــاح را  ــای پرخطــر قاب ــراد دارای فاکتوره ــروه اف گ
کــه جــزء علــل ســرطان محســوب مــی شــوند بررســی 
ــیدن،  ــیگار کش ــامل س ــر ش ــل پرخط ــن عوام ــد. ای کردن
ــی،  ــا چاق ــه وزن ی ــکل، اضاف ــرف ال ــی، مص ــم غذای رژی
ــعه  ــرض اش ــری در مع ــی، قرارگی ــرک فیزیک ــدم تح ع
ــد. ــی بودن ــل هورمون ــا و عوام ــت ه ــش، عفون ماوراءبنف

ــد ســاالنه  ــا دریابن ــد ت ــان داده هــا را بررســی کردن محقق
ــل  ــن عوام ــی از ای ــا ناش ــرگ و میره ــداد از م ــه تع چ
قابــل اصــاح هســتند و بدیــن ترتیــب مــی تواننــد قابــل 

ــند. ــگیری باش پیش
آنهــا دریافتنــد فاکتورهــای پرخطــر قابــل اصاح مســئول 
41 درصــد مــرگ هــا در بیــن مــردان و 34 درصــد مــرگ 

ناشــی از ســرطان در بیــن زنــان اســت.
محققــان دریافتنــد ســرطان هــای عامــل بیشــترین مرگ 
ــت،  ــه، روده، پوس ــای ری ــرطان ه ــد از س ــر عبارتن و می

ــده. ــد و مع ــا، کب مانوم

محققان استرالیایی می گویند؛

۴۰ درصد مرگ های سرطانی قابل پیشگیری است
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دبیــر ســتاد توســعه زیســت فنــاوری ریاســت 
ــد ازدواج  ــه 30 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوری ب جمه
هــا در ایــران فامیلــی اســت، گفــت: در حــال حاضــر 
مجوزهــای اســتفاده از تکنولــوژی درمــان ژنتیکی در 

ــم. ــرده ای ــت ک ــن را دریاف ــه جنی مرحل
دکتــر مصطفــی قانعــی در نشســت خبری نمایشــگاه 
ــگاهی و  ــکی، آزمایش ــزات پزش ــی تجهی ــن الملل بی
ــت،  ــده اس ــا ش ــاد برپ ــرج می ــه در ب ــازی ک داروس
افــزود: در حــال حاضــر کشــور 15 هــزار فــارغ 
ــن  ــاوری دارد کــه ای ــل در حــوزه زیســت فن التحصی

ــت. ــه اس ــانی در منطق ــرمایه انس ــن س بزرگتری
ــه  ــرفته ک ــورهای پیش ــار کش ــه آم ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــان را ب ــی خودش ــص مل ــد ناخال ــد تولی 10 درص

ــرد:  ــد ک ــد، تاکی ــی دهن ــاوری اختصــاص م ــوزه زیســت فن ح
ــرد،  ــرار گی ــورد توجــه ق ــا م ــن 10 درصــد در کشــور م ــر ای اگ
ــق  ــت اشــتغال را از طری ــوان 10 درصــد از ظرفی ــی ت ــی م یعن
زیســت فنــاوری تضمیــن کــرد. به گفتــه قانعــی، ســهم اقتصاد 

ــی بایســت مشــخص شــود. ــه م زیســتی در بودج
وی بــا اعــام اینکــه حــدود ۸0 دانشــگاه کشــور مشــغول بــه 
تعلیــم زیســت و زیســت فنــاوری هســتند، افــزود: انتظــار مــی 
ــم  ــوزه داری ــن ح ــه در ای ــی ک ــرمایه های ــه س ــه ب ــا توج رود ب
بــرای تولیــد در حــوزه زیســت فنــاوری برنامــه داشــته باشــیم.

قانعـی بـا اشـاره بـه اهمیـت زیسـت فنـاوری در نظـام 
سـامت، گفت: باید ببینیـم که چگونه می توانیـم از این 
حوزه در پیشـرفت برنامه های سـامت کشـور اسـتفاده 
کنیم. با توجـه به اینکه بخشـی از درمان نابـاروری فقط 
مسـئله پزشـکی اسـت و عمده کار مربوط به علـوم پایه 
اسـت، بایـد بتوانیم این دو علـوم یعنی علوم پایـه و علوم 
بالینـی را کنـار یکدیگـر قـرار دهیـم تا بتوان مشـکات 
سـامت را برطـرف کـرد. وی با اشـاره به وجـود 3 هزار 
شـرکت دانـش بنیـان در کشـور افـزود: 500 شـرکت 
مربـوط بـه حـوزه زیسـت فناوری اسـت کـه مـی توان 

بیشـترین بهره بـرداری را از آن داشـت.
دبیـر سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری ریاسـت جمهوری 
همچنیـن با اشـاره به مشـکاتی که در بحـث تولدهای 
حاصـل از ازدواج هـای فامیلـی در کشـور وجـود دارد، گفت: 30 
درصـد ازدواج ها در کشـور فامیلی اسـت که از همیـن رو در حال 
حاضـر مجـوز اسـتفاده از تکنولـوژی درمـان ژنتیکـی در مرحله 

جنیـن را دریافـت کـرده ایم.

در نشست خبری عنوان شد؛

استفاده از تکنولوژی درمان ژنتیکی در مرحله جنین در ایران

ــا بیــان اینکــه  معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت ب
10 درصــد مــردم مبتــا بــه دیابــت هســتند، گفــت: ۹0 درصــد 

مــردم تحــرک کافــی ندارنــد.
ــاوری وزارت  ــات و فن ــاون تحقیق ــک زاده مع ــا مل ــر رض دکت
ــا  ــت: م ــاب گف ــوم اعص ــره عل ــمین کنگ ــت در شش بهداش
توانســته ایــم  در حــوزه  تعــداد مقــاالت خــود را زیــاد  کنیــم امــا 
ــه ایــن معنــا نیســت کــه پیشــرفت هــای قابــل توجهــی در  ب
ایــن زمینــه  داشــته باشــیم و در مقایســه بــا دیگــر رشــته هــای 

ــای پیشــرفت دارد. ــوم اعصــاب ج ــوزه ســامت ، عل ح
وی افــزود: در دنیــا  علــوم اعصــاب یک چهــارم حــوزه ســامت 
آنهاســت امــا در ایــران علوم اعصــاب هنــوز 10درصــد از حــوزه 

ســامت را هــم  تشــکیل نمــی دهد.

معــاون تحقیقات و فنــاوری وزارت بهداشــت همچنیــن تصریح 
ــه کیفیــت تحقیقــات  ــوم اعصــاب مــی بایســت ب کــرد: در عل
ــری شــود. دانشــگاه  ــای پژوهشــی توجــه بیش ت ــت ه و فعالی
ــی از  ــت علم ــای هیئ ــز و اعض ــداد مراک ــل تع ــه دلی ــران ب ته

ــر اســت. ــو ت ــر دانشــگاه ها جل دیگ
ملــک زاده ادامــه داد: در ایــن رشــته جوانــان زیــادی وارد شــده 
انــد کــه نشــان مــی دهنــد بــه علــوم اعصــاب توجــه زیــادی 
مــی شــود. اکنــون مــا موسســه ای داریــم کــه گروهــی از آنهــا 
ــای  ــرح ه ــد و ط ــت می کنن ــاب فعالی ــوم اعص ــوزه عل در ح
ــی  ــرای اجرای ــرار داده و ب ــورد بررســی ق ــان را م ــی آن تحقیقات

شــدن آنهــا بودجــه در نظــر گرفتــه مــی شــود.  
ــرد:  ــار ک ــت اظه ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــاون تحقیق مع

نظــام ثبــت بیمــاری هــا مســئله مهمی ســت کــه خوشــبختانه 
ــز  ــوم اعصــاب نی ــال شــده اســت و در حــوزه عل در کشــور فع

ــد. ــت می کن فعالی
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــاون تحقیق مع
اینکــه آلزایمــر در ســال های آینــده در کشــور بــه یــک 
ــا  ــل ابت ــا عوام ــور م ــت: در کش ــود، گف ــل می ش اپیدمی تبدی
ــی  ــردم تحــرک  کاف ــده می شــود ۹0درصــد م ــه آلزایمــر، دی ب

ــتند. ــا هس ــت مبت ــه دیاب ــد ب ــش از 10 درص ــدارد و بی ن
وی افــزود: زیرســاخت هــای مهمــی در ایــن حــوزه انجام شــده 
و از متخصصیــن ومحققیــن ایــن حــوزه می خواهــم کــه طــرح 

هــای خــود را در ایــن زمینــه ارائــه دهنــد.  
ــان  ــمنان و اصفه ــزد، س ــهر ی ــه ش ــت: در س ــک زاده گف مل
مطالعاتــی در زمینــه پیشــگیری از بیمــاری هــا بــر روی زنــان 

ــت. ــده اس ــام ش ــاردار انج ب
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت تصریــح 
ــد افزایــش  ــدو تول ــه زندگــی در ب ــد ب ــا، امی کــرد: در کشــور م
یافتــه و تعــداد افــراد ســالمند نیــز در حــال افزایــش اســت. در 
ــی  ــاال م ــده درصــد شــیوع آلزایمــر در کشــور ب ســال های آین
رود کــه موجــب نگرانــی مــی شــود و مطمئنــا روی خانــواده ها 

ــی آورد.   ــی م ــار عظیم ــا فش ــه ه و بودج
وی اظهــار کــرد: متاســفانه در کشــور مــا عوامــل شــیوع آلزایمر 
دیــده مــی شــود. اگــر چــه اکنــون در جهــان مطالعــات زیــادی 
ــر روی 35هــزار  ــی کــه ب ــق تحقیقات انجــام شــده اســت.  طب
ــد  ــده، ۹0درص ــام ش ــتایی انج ــهری و روس ــرد ش ــر زن و م نف

ایرانیــان تحــرک کافــی را ندارنــد.
ملــک زاده خاطرنشــان کــرد: تقریبــا 50درصــد ایرانیــان وقتــی 
ــد  ــد، 10درص ــون دارن ــار خ ــند فش ــال می رس ــن 55س ــه س ب
جمعیــت مــا دیابــت دارنــد و35درصــد نیــز پره دیابتــی هســتند 

کــه بایــد ســعی کنیــم مــردم را فعــال نگــه داریــم.   
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت تاکیــد کــرد: باید 
خدماتــی را بــه افــرادی کــه وارد ســنین ســالمندی مــی شــوند 
ارائــه کنیــم و مــردم را از ایــن اپیدمــی پیشــرو آگاه کنیــم، زیــرا 
اینهــا بیمــاری هایــی اســت که کــه بایــد قبــل از اینکــه فراگیر 

شــوند بــرای آنهــا برنامــه ریــزی کــرد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛

۹۰ درصد مردم تحرک کافی ندارند
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محققان کانادایی پی بردند؛

وجود میکروب در دستگاه گوارش 
عامل ابتالی کودک به آسم

محققــان دریافتــه اند میکــروب های موجــود در دســتگاه گــوارش نــوزاد در قرارگیــری وی در 
معــرض ابتــا بــه بیمــاری آســم در ســنین باالتــر نقــش دارند.

مطالعــه نشــان مــی دهــد ریســک خانوادگــی ابتــا بــه آســم کــه معمــوال از مــادر بــه نــوزاد 
منتقــل مــی شــود تنهــا عامــل ژنتیکــی نــدارد.

یافتـه هـا نشـان مـی دهـد اصـاح میکروبیـوم روده نـوزاد کـه اجتمـاع میکروارگانیـزم ها یا 
باکتری های سـاکن در دسـتگاه گوارشـی هسـتند، مـی تواند ریسـک ابتا به آسـم را کاهش 

. هد د
در ایـن مطالعه، محققان دانشـگاه آلبرتا کانادا دریافتند نوزادان پسـر متولدشـده از مادران مبتا 
به آسـم کـه معمـوال در باالترین احتمـال ابتا به بیمـاری آسـم در اوایـل کودکی قـرار دارند، 
یـک سـوم میکروبیوم هـای روده دارای مشـخصات خاص را در سـه تا چهار ماهگی داشـتند.

آنیتــا کوزیرســکیج، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــا شــاهد کاهــش 
ــوزادان پســر  ــهLactobacillus در ن ــوم ب ــای موس ــوم ه ــواده میکروبی ــه خان ــل توج قاب

متولدشــده از مــادران بــاردار مبتــا به آســم بودیم.«
وی در ادامــه مــی افزایــد: »ایــن یافتــه هــا اثبــات مــی کنــد کــه بیمــاری آســم مــادر در طول 

بــارداری بــا تغییر در میکــروب هــای روده نــوزاد مرتبط اســت.«
بــه گفتــه محققــان، ایــن کشــف مــی توانــد منجــر بــه یافتــن شــیوه هــای پیشــگیرانه بــرای 

اصاح میکروبیوم های روده در نوزادان در جهت کاهش ریســک بیماری شود.
در ایــن مطالعــه همچنیــن مشــخص شــد آســم مــادر تاثیــری متفــاوت بــر الگــوی باکتریایی 

روده نــوزاد دختــر خواهد داشــت.
کوزیرســکیج در ایــن بــاره مــی گویــد: »نــوزادان دختــر دارای مقادیــر باالتــر باکتــری از 
خانواده Bacteroidaceae خواهند بود که در حفظ مانع مخاطی محافظ از ســلول های 

روده در مقابــل آســیب ناشــی از مــواد آســیب زا مهــم هســتند.«
محققــان معتقدنــد ایــن وضعیــت در نــوزادان دختــر از آنهــا در مقابــل ابتــا بــه آســم در اوایل 
زندگــی محافظــت مــی کنــد. از ســوی دیگــر، تغییــر در ترکیــب باکتریایــی نــوزادان دختــر 

موجــب افزایــش ریســک ابتــا آنهــا بــه آســم در طــول دوره بلــوغ شــان مــی شــود.

رئیس کمیسیون بهداشت  و درمان مجلس:

آثار آلودگی هوا روی اعصاب 
مردم قابل مشاهده است

رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس گفــت: وضعیــت هــوای تهــران و کان شــهر هــا 
خــوب نیســت و آثــار آن بــر روی اعصــاب مــردم قابــل مشــاهده اســت.

علــی نوبخــت در ششــمین کنگــره علــوم اعصــاب گفــت: متاســفانه وضعیــت هــوای تهــران و 
کان شــهر هــا خــوب نیســت و آثــار آن بــر روی اعصــاب مــردم قابــل مشــاهده اســت.

وی افــزود: مســئله هــوای پــاک  بــه قــدری مهــم اســت کــه مــا بــه محــض ورود بــه مجلــس 
بــه آن رســیدگی کردیــم  و در نتیجــه بعــد از 21ســال الیحــه هــوای پــاک بــه قانــون تبدیل شــد. 
نوبخــت ادامــه داد: مــن بــه رییــس جمهــور گفتــه ام  اکنــون کــه کمیســیون بهداشــت در ایــن 

زمینــه ورود کــرده اســت ، دیگــر نهــاد هــا و ســازماندهی را نیــز هماهنــگ کنیــد.  
رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای اسـامی اظهـار کـرد: مـا در حـوزه علوم 
اعصـاب تعـداد تولیـد مقاالت مان باال اسـت امـا آیا میزان خشـونت و اسـترس ها در کشـور کمتر 
شـده اسـت. اگر کمتر نشـده، نشـان می دهد کـه علم  ما جهـت دار نیسـت. اگر علم  ما مشـکات 

مـردم حـل می کند علم درسـتی اسـت در غیـر این صـورت این علـم کاربرد درسـتی نـدارد. 
وی ادامــه داد: بــه عنــوان فــردی کــه در مجلــس اســت میگویــم  کــه مــا خلــع قانونــی نداریــم. 
مقــداری ناهماهنگــی بیــن رشــته ای و بیــن  نهــادی وجــود دارد کــه ســعی در حــل آن داریــم. 

نوبخــت گفــت: کمــک هــا بــه  توســعه صنــدوق هــای غیردولتــی نیــز انجــام شــده اســت کــه در 
برنامــه ششــم بــرای پنــج ســاله آینــده آن را پایــدار کــرده ایــم. 

وی همچنیــن تصریــح کــرد: رتبــه ایــران در شــاخص رقابــت پذیــری اســتعداد ۷۶ هســتیم و از 
نظــر ارتقــا تکنولــوژی مــا رتبــه ی ۹۶ هســتیم.  ایــن آمــار نشــان می دهــد مــا از نظــر علمــی در 

جایــگاه مناســبی قــرار داریــم امــا از نظــر اســتفاده از تکنولــوژی عقــب هســتیم. 
رئیــس کمیســیون بهداشــت  ودرمــان مجلــس شــورای اســامی در آخــر گفــت: اینکــه در ایــران 
تعــداد زیــادی متخصــص و محقــق علــوم اعصــاب داریــم امــا همچنــان اســترس در میــان مردم 
زیــاد اســت نشــان مــی دهــد برنامــه ریــزی های مــا دچــار مشــکل بــوده اســت. مشــکل میلیون 
هــا نفــر را بــا بخش نامــه نمــی تــوان حــل کــرد، مــی بایســت بــه ســمت انجمــن هــا برویــم و از 

علــم آنهــا در حــوزه ســامت اســتفاده کنیم.

افتـه هـای تحقیقـات محققـان کلینیـک مایـو آمریـکا نشـان 
مـی دهـد بازمانـدگان سـرطان در مقایسـه با افـراد بـدون ابتا 
بـه سـرطان سـریع تـر پیـر مـی شـوند و احتمـاال با مشـکات 
بلندمـدت سـامت ناشـی از افزایـش سـن روبـرو مـی شـوند 

درحالیکـه هنـوز نسـبتاً جـوان هسـتند.
این بیمـاری ها می تواند شـامل اختاالت هورمونـی و غده ای، 
مشـکات قلبی، شـکنندگی اسـتخوان هـا، زخم ریه و سـرطان 
هـای جدیـد باشـد. همچنیـن بازمانـدگان سـرطان بـا افزایش 
سـن، ضعیف تـر می شـوند. بـه گفتـه این محققـان، نـرخ امید 
بـه زندگی در بازمانـدگان سـرطان از دوره کودکی در مقایسـه با 

جمعیـت عمومی 30 درصد کمتر اسـت و این افراد سـه تا شـش 
برابـر بیشـتر در معرض ابتا به سـرطان دوم هسـتند.

دکتر شـاهرخ هاشـمی، سرپرسـت تیم تحقیق، در ایـن باره می 
گویـد: »با افزایـش شـمار بازماندگان سـرطان، جامعه پزشـکی 
باید توجه بیشـتری بـه حفظ سـامت این افراد داشـته باشـد.«

وی در ادامـه مـی افزایـد: »ما در حال بررسـی شـدت بـروز این 
عـوارض و مشـکات در بین بازماندگان سـرطان هسـتیم.«

درحـال حاضـر حـدود 30 میلیـون بازمانده سـرطان در سراسـر 
جهـان وجـود دارد امـا محققـان پیـش بینـی مـی کنند تا سـال 
2025 حـدود 1۹ میلیون مورد جدید ابتا به سـرطان تشـخیص 

داده خواهد شـد.
به گفته هاشـمی، شـیمی درمانـی شـدید و پرتودرمانـی موجب 
نابودی سـلول های سـرطانی می شـود امـا در عین حـال بافت 
هـای سـالم عادی هم اسـیب مـی بینند. این نـوع درمـان ها به 

رونـد طبیعی بدن آسـیب می رسـاند.
ســایر داروهــای مورداســتفاده در درمــان ســرطان هــم در 
تســریع افزایــش ســن نقــش دارنــد. ایــن داروهــا مــی تواننــد 
شــامل اســتروئیدها، هورمــون درمانــی و درمــان هــای هدفمند 

ســرطان باشــند.
هاشــمی توصیــه مــی کنــد بازمانــدگان ســرطان مــی تواننــد با 
داشــتن ســبک زندگــی ســالم تــر نظیــر تــرک ســیگار، تــرک 
ــه خودشــان  مصــرف الــکل، تغذیــه درســت و ورزش منظــم ب

کمــک کننــد.

افزایش روند پیری در انتظار بازماندگان سرطان

http://mehrnews.com


تغذیه سالم ، امروزه دغدغه مسئوالن و متولیان نظام 
سالمت است. زیرا، تغذیه نامناسب و فاقد ارزش های 
غذایی، نه تنها مفید نیست که مضراتی نیز به دنبال دارد 
که مهم ترین نگرانی، افزایش بیماری های حاصل از تغذیه 
ناسالم است. گرایش مصرف غذاهای آماده و فست 
فودها، با عوارض ناگواری همراه است که در نهایت منجر 
به بروز بیماری های فشارخون، قندخون و...، شده که 
همین بیماری ها می تواند مقدمه ای برای ابتال به بیماری 

های قلبی عروقی، سرطان ها و... باشد.

سـالم تغـذیه 



MEHR NEWSAGENCYصفحه 15 |  شماره 13 | بهمن 96

ســالم تغذیــه 

محققان دانمارکی می گویند؛

مصرف سیر به مقابله با عفونت های 
تنفسی کمک می کند

مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد ترکیــب ســولفور فعــال موجــود در ســیر مــی توانــد بــا باکتری 
هــای قــوی موجــود در عفونــت هــای مزمــن نظیــر فیبــروز کیســتیک مقابلــه کند.

ســیر کــه بــه خاطــر خــواص ضدویروســی، ضدباکتریایــی، ضدقارچــی و آنتــی اکســیدانی اش 
در جهــان شــناخته شــده اســت، مــی توانــد بســیاری از مشــکات ســامت را نیــز حــل کنــد.

ــوی  ــد ق ــی توان ــیر م ــود در س ــولفور ajoene موج ــب س ــد ترکی ــی ده ــان م ــا نش ــه ه یافت
تریــن مقاومــت باکتریایــی را داشــته باشــد و قــادر بــه نابــودی ترکیبــات مهــم در سیســتم هــای 

ارتباطاتــی باکتــری هاســت.
آجوئــن )ajoene( همچنیــن بــه شــبکه محافــظ پیرامــون باکتــری هــا موســوم بــه بیوفیلــم 

آســیب مــی رســاند.
زمانیکــه بیوفیلــم نابــوده یــا تضعیــف شــود، هــم آنتــی بیوتیــک و هــم سیســتم ایمنــی خــود 
بــدن مــی تواننــد بــه شــکل مســتقیم تــری بــه باکتــری هــا حملــه کننــد و در نتیجــه عفونــت 

را از بیــن ببرنــد.
تیــم هولــم جاکوبســن، اســتادیار دانشــگاه کپنهــاگ دانمــارک، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــا 
معتقدیــم ایــن متــد مــی توانــد منجــر بــه درمــان بیمــاران شــود چراکــه عفونــت هــای مزمــن 

نظیــر فیبــروز کیســتیک مــی توانــد بســیار قــوی باشــد.«
ــرای توســعه داروی  وی در ادامــه مــی افزایــد: »مــا در حــال حاضــر دانــش و آگاهــی کافــی ب

ســیر و آزمایــش آن بــر روی بیمــاران داریــم.«
ــم  ــی ممانعــت از مولکــول هــای تنظی ــه مشــخص شــد ajoene دارای توانای ــن مطالع در ای
ــوع باکتــری هســت:Staphylococcus aureus عامــل  کننــده کوچــک RNA در دو ن
ــت  ــه و عفون ــل ذات الری ــای پوســت و Pseudomonas aeruginosa عام ــت ه عفون

هــای مجــاری ادراری.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس؛

۲۰ درصد مواد غذایی وارداتی 
قاچاق است

نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، ســهم واردات مــواد غذایــی قاچــاق به 
کشــورمان را بیــن 15 تــا 20 درصــد اعــام کــرد.

دکتــر همایــون یوســفی در برنامــه نبــض پزشــکی شــبکه خبــر بــا اشــاره بــه میــزان قاچــاق 
ــا 20 درصــد از مــواد غذایــی  مــواد غذایــی بــه کشــور، گفــت: گفتــه مــی شــود بیــن 15 ت
وارداتــی بــه کشــور قاچــاق اســت، هرچنــد وارد کننــدگان رســمی معتقدنــد این ســهم خیلی 

بیشــتر اســت.
وی بـا انتقـاد از چندگانگی در نظـام ارزیابی و نظارت مواد غذایی و بهداشـتی در کشـور، افزود: 
در همـه کشـورهای پیشـرفته دنیا متولی کنتـرل و ارزیابـی مواد غذایـی و بهداشـتی و...، یک 
سـازمان یـا وزارتخانه اسـت اما در ایـران متولی ایـن امر نهادهـای مختلف مثـل وزارت جهاد 
کشـاورزی، وزارت بهداشـت، سـازمان اسـتاندارد و...، هسـتند که این مشـکل باید حل شـود و 
نظام بررسـی کیفیـت و ارزیابی مـواد غذایی و بهداشـتی باید یکپارچه شـود تا مشـکات این 

حـوزه حل شـود چرا کـه ایـن چندگانگی موضـوع نظـارت را تضعیف مـی کند.
یوســفی گفــت: قوانیــن خوبــی در ایــن زمینــه وضــع شــده اســت و در کنــار آن هم سیاســت 
هــای نظــام در حــوزه ســامت هــم هســت و بایــد گفــت کــه بازدارندگــی قوانیــن هــم در 
برخــی از حــوزه هــا خــوب اســت امــا در بعضــی از بخــش هــا نیســت کــه بــه هــر حــال بــر 
مــی گــردد بــه ضمانــت اجرایــی قوانیــن کــه کــم یــا ضعیــف اســت و ایــن نیــز بازمــی گردد 

بــه همــان چندگانگــی متولیــان نظــارت.
وی بــا اشــاره بــه روش هــای مختلــف اطــاع از اصالــت کاال افــزود: بایــد پیوســته فهرســت 
کاالهایــی کــه سامتشــان مــورد تاییــد نیســت یــا مشــکل دارد منتشــر شــود و مــردم از آنها 

مطلع شــوند.
نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا اشــاره بــه نگرانــی هــای جهانــی 
دربــاره محصــوالت تراریختــه، گفــت: مجلس هرگونــه تولیــد و عرضه محصــوالت تراریخته 
را ممنــوع کــرده اســت، متاســفانه محصوالتــی کــه تراریختــه انــد و وارد می شــوند برچســب 
ندارنــد و مــردم از آنهــا آگاهــی ندارنــد کــه بایــد مــردم را از ایــن نــوع محصــوالت آگاه کرد و 

تشــویق کــرد کــه از غذاهــای ارگانیــک اســتفاده کننــد.

محققان دریافتند بین رژیم غذایی سالم و سامت روان در کودکان ارتباط وجود دارد.
نتایــج مطالعــه محققــان دانشــگاه گوتنبــرگ ســوئد نشــان مــی دهــد کودکانــی کــه دارای رژیــم 
غذایــی ســالم حــاوی میــوه و ســبزیجات هســتند و مصــرف محــدود قندهــای تصفیــه شــده و 

چربــی را دارنــد، دارای اعتمــاد بــه نفــس بهتــری هســتند.
یافتــه هــا نشــان مــی دهــد ســامت بهتــر بــا میــزان مصــرف میــوه و ســبزیجات، قنــد و چربــی 
مرتبــط اســت. همچنیــن مصــرف 2 تــا 3 وعــده ماهــی در هفتــه بــا اعتمادبــه نفــس بهتــر و عدم 

مشــکل هیجانــی بــا دوســتان و همســن و ســاالن مرتبــط اســت.
لوئیـز آرویدسـون، سرپرسـت تیم تحقیـق، در این بـاره می گویـد: »ما دریافتیـم در نوجوانـان، بین 
پیروی از رژیم غذایی سـالم و سـامت روانی بهتر ارتباط وجود دارد که شـامل مشـکات هیجانی 

و احساسـی کمتـر، روابط بهتر با سـایر کودکان و اعتمادبه نفس بیشـتر اسـت.«
ــی بلژیــک،  ــا ۹ ســال را در کشــورهای اروپای ــم تحقیــق ۷۶۷5 کــودک 2 ت ــه، تی ــن مطالع در ای

ــد. قبــرس، اســتونی، آلمــان، مجارســتان، ایتالیــا، اســپانیا و ســوئد بررســی کردن
بــه کــودکان براســاس دســتورالعمل رژیــم غذایــی شــان کــه مبتنــی بــر 5 معیــار بــود امتیــاز داده 
شــد: محدودیــت مصــرف قنــد، محدودیــت مصــرف چربــی، اولویــت مصــرف غــات کامــل بــر 
غــات تصفیــه شــده، خــوردن 400 تــا 500 گــرم میــوه و ســبزیجات در روز، و خــوردن 2 تــا 3 

وعــده ماهــی در هفتــه.
محققـان دریافتنـد هـر چقـدر امتیاز کـودکان براسـاس این رژیـم غذایـی باالتر بـود اعتمادبه 

نفـس بهتـری داشـتند و مشـکات رفتـاری و هیجانی شـان با دوسـتان شـان کمتـر بود.

محققان سوئدی پی بردند؛

رژیم غذایی سالم موجب افزایش اعتماد به نفس کودکان می شود
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ســالم تغذیــه 

تحقیــق جدیــد نشــان مــی دهــد نوشــیدن یــک فنجــان چــای 
داغ در بعدازظهــر بــه تقویــت قــوه بینایــی کمــک مــی کنــد.

مطالعــه محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا نشــان مــی دهد افــرادی 
کــه روزانــه چــای داغ مــی نوشــند در مقایســه بــا کســانی کــه 
طرفــدار نوشــیدن چــای نیســتند، ۷4 درصــد کمتــر در معــرض 

ابتــا بــه گلوکــوم )اب ســیاه( قــرار دارنــد.
دکتــر آنــی کلمــن، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی 
گویــد: »هنــوز دلیــل ایــن رابطــه مشــخص نیســت امــا جالــب 
ــا کاهــش  ــن دار ب اینجاســت کــه تنهــا نوشــیدن چــای کافئی

ریســک گلوکــوم مرتبــط اســت.«

وی در ادامــه تاکیــد مــی کنــد: »چــای بــدون کافئیــن و چــای 
ــن  ــا ای ــی ب ــچ ارتباط ــوه هی ــرف قه ــن مص ــرد و همچنی س

ــد.« ــان ندادن ــاری نش بیم
گلوکـوم بـه گروهـی از بیمـاری هـا اطاق می شـود کـه در آن 
مایعـی در چشـم تشـکیل مـی شـود و با ایجـاد فشـار به عصب 
بینایی آسـیب می رسـاند. ایـن بیماری علـت اصلـی نابینایی در 
بیـن افراد مسـن اسـت. بـه گفته محققـان، افـراد سیاهپوسـت، 
افراد دارای سـابقه گلوکـوم در خانواده و افراد مبتا به فشـارخون 
باال، دیابت یا سـایر مشـکات تاثیرگـذار بر جریان خون بیشـتر 

در معـرض ابتا بـه این بیماری هسـتند.

در ایــن مطالعــه، از 1۷00 شــرکت کننــده نظرســنجی بــه عمل 
آمــد و 5 درصدشــان مبتــا بــه گلوکوم شــدند.

در مجمــوع تیــم تحقیــق دریافت احتمــال ابتــا به گلوکــوم در 
بیــن افــرادی کــه بیــش از شــش بــار در هفتــه چــای داغ مــی 

نوشــیدند ۷4 درصــد کمتــر بــود.

یافته جدید محققان؛

حفظ قدرت بینایی با نوشیدن یک فنجان چای داغ

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

ضرورت دسترسی مسلمانان جهان به 
فرآورده های حالل

رئیــس ســازمان غــذا و دارو، بــا اشــاره بــه دغدغــه مســلمانان جهان بــرای مصــرف فــرآورده های 
حــال، گفــت: ضــروری اســت ایــن دسترســی از طریــق تولید محصــوالت حــال در کشــورهای 

اســامی فراهم شــود.
دکتــر غامرضــا اصغــری در اولیــن همایــش بیــن المللی فــرآورده هــای حــال در دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد بــا بیــان اینکــه موضــوع فــرآورده هــای حــال، یــک موضــوع جهانــی اســت، 
اظهــار داشــت: فــرآورده هــای حــال، ســامت جســمی و روانــی افــراد را بــه همــراه دارد و الزم 
اســت کــه اقدامــات بیشــتری در جهــت تثبیــت و تبییــن جایــگاه شایســته ایــن موضوع در کشــور 

و عرصــه بیــن المللــی فــرآورده هــای حــال تولیــد ایرانــی انجــام شــود.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تولیــدات حــال در کشــورهای غیــر اســامی، گفــت: از آنجــا کــه 
اقلیــت هــای مســلمانان در تمــام کشــورهای جهــان ســاکن هســتند و مصــرف تولیــدات حــال 
دغدغــه مهمــی بــرای آنــان بــه شــمار مــی رود ضــروری اســت کــه زمینــه دسترســی آنــان بــه 
غــذای حــال از ســوی هــم کیشــان آنــان در کشــورهای اســامی از طریــق تولیــد محصــوالت 

حــال فراهــم شــود.
اصغــری خاطــر نشــان کــرد: در کنــار حلیــت محصــوالت تولیــدی کــه شــریعت و اعتقــادات مــا 
آن را گوشــزد مــی کنــد بایــد بــه حــال و دوری از حــق النــاس، ربــا و غیــره کــه قــرآن کریــم در 

کنــار بحــث مصــرف غــذای حــال بــر آن تاکیــد دارد نیــز توجــه شــود.
وی بــه همــکاری ایــن ســازمان بــا حــوزه هــای علمیــه اشــاره کــرد و گفــت: در جهــت اشــاعه و 

تولیــد محصــوالت حــال ایــن همــکاری همچنــان ادامــه دارد.
اصغــری بــا بیــان اینکــه موضــوع حــال یــک موضــوع جهانــی اســت کــه ســامت جســمی و 
روانــی افــراد را  توامــان دنبــال مــی کنــد، بــر لــزوم اقدامــات بیشــتر در جهــت تثبیــت و تبییــن 

جایــگاه شایســته ایــن موضــوع در کشــور و در عرصــه بیــن المللــی تاکیــد کــرد.
اولیــن همایــش بیــن المللــی فــرآورده هــای حــال، بــا حضــور شــخصیت هــای برجســته جهان 

اســام بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد برگــزار می شــود.

ارتباط مصرف کم گوشت با بروز 
ناراحتی روانی در جوانان

ــوان را در  ــراد بزرگســال ج ــد اف ــی توان ــر گوشــت م ــای ضــروری نظی ــن ه ــود پروتئی کمب
ــد. ــرار ده ــی ق ــی روان ــرض ریســک ناراحت مع

مطالعــه محققــان دانشــگاه بینگهامتــون آمریــکا نشــان مــی دهــد افــراد جوانــی که کمتــر از 
ســه وعــده در هفتــه گوشــت مــی خورنــد و کمتــر ورزش مــی کننــد در معــرض ریســک باال 

ناراحتــی روانــی قــرار دارنــد.
بــا ایــن حــال، ســامت روان افــراد بزرگســال بالــغ )بــاال 30 ســال( بــه مراتــب نســبت بــه 

مصــرف منظــم قهــوه و کربوهیــدرات هــا حســاس تــر اســت.
محققــان دریافتنــد خلــق و خــو در افــراد بزرگســال جــوان )1۸ تــا 2۹ ســال( به غذا )گوشــت( 
بســتگی دارد کــه امــکان دسترســی پیــش نیازهــای انتقــال دهنــده هــای عصبــی را در مغــز 

افزایــش مــی دهــد.
لینــا بگداچــه، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »بــه نظــر مــی رســد خلــق 
و خــو افــراد بزرگســال جــوان بــه شــدت بــه تشــکیل مــواد شــیمیایی مغــز حســاس اســت.«

وی در ادامــه مــی افزایــد: »مصــرف منظــم گوشــت منجــر بــه تشــکیل دو مــاده شــیمیایی 
مغــز )ســروتونین و دوپامیــن( شــده کــه بــرای بهبــود اخاقیــات مهــم هســتند. ورزش منظم 

هــم منجــر بــه تشــکیل ایــن دو مــاده و ســایر انتقــال دهنــده هــای عصبــی مــی شــود.«
بــه گفتــه وی، »افــراد جوانــی کــه کمتــر از ســه وعــده در هفتــه گوشــت )قرمــز یــا ســفید( 
ــد دچــار ناراحتــی هــای  ــه ورزش مــی کنن ــار در هفت ــر از ســه ب ــد و کمت مصــرف مــی کنن

ــی چشــمگیری هســتند.« روان
ــت  ــی ای اس ــواد خوراک ــه م ــته ب ــا وابس ــو عمدت ــق و خ ــغ، خل ــال بال ــراد بزرگس ــا در اف ام
کــه موجــب افزایــش دسترســی بــه آنتــی اکســیدان هــا )میــوه( و تــرک غذاهــای کــه بــه 
ــی شــود )قهــوه، شــاخص  ــی ســمپاتیک م ــال شــدن سیســتم عصب نادرســتی موجــب فع

ــه نخــوردن(، اســت. ــاال و صبحان ــز ب گلوک
بــه گفتــه بگداچــه، »بــا افزایــش ســن، تشــکیل رادیــکال هــای آزاد در بــدن افزایــش مــی 
یابــد، از اینــرو نیــاز مــا بــه آنتــی اکســیدان هــا افزایــش مــی یابــد. رادیــکال هــای آزاد موجب 

اختــال در عملکــرد مغــز شــده و در نتیجــه ریســک ناراحتــی روانــی افزایــش مــی یابــد.«
وی در ادامــه تاکیــد مــی کنــد: »بــا افزایــش ســن توانایــی مــا در تنظیــم و کنتــرل اســترس 
هــم کاهــش مــی یابــد، از اینــرو اگــر مــواد خوراکــی فعــال کننــده واکنــش اســترس )نظیــر 
قهــوه و کربوهیــدرات بیــش از انــدازه( مصــرف کنیــم، احتمــاال ناراحتــی روانــی بیشــتری را 

تجربــه خواهیــم کــرد.«
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ــواص  ــا دارای خ ــه غذاه ــم دادن ب ــاوه برطع ــا ع ــه ه ادوی
ــتند. ــامت هس ــرای س ــم ب ــددی ه متع

برخــی ادویــه هــا دارای فوایــد و خواصــی هســتند کــه مــا را در 
مقابــل بیمــاری هــای فصــل زمســتان محافظــت مــی کننــد. 
در ادامــه بــه برخــی از ایــن ادویــه هــا و خــواص شــان اشــاره 

مــی شــود.

بادیان ختایی یا انیسون ستاره ای
ــای A و  ــن ه ــیدان و ویتامی ــی اکس ــار از آنت ــه سرش ــن ادوی ای
ــر  ــودرد و ســرماخوردگی بســیار موث C اســت و در تســکین گل
اســت. خــواص ضدباکتریایــی و ضدقارچــی ایــن گیــاه ســتاره 
ای شــکل شــما را از ابتــا بــه ســرماخوردگی و ســایر عفونــت 

ــی دارد. ــن فصــل دور نگــه م هــای ویروســی ای
ــا  ــودرد و ســرفه، چــای آمــاده شــده ب ــه گل در صــورت ابتــا ب
ایــن گیــاه را بنوشــید. دو قاشــق از ایــن ادویــه را بــه مــدت 15 
ــردن  ــد از صــاف ک ــد. بع ــوش بریزی ــال ج ــه در آب در ح دقیق
ایــن چــای، چنــد قطــره عســل بــه آن اضافــه نماییــد. ســه بــار 
ــده  ــت کنن ــد تقوی ــا از فوای ــیده ت ــیدنی را نوش ــن نوش در روز ای

سیســتم ایمنــی آن بهــره منــد شــوید.

زردچوبه
نوشـیدن یک لیـوان شـیر و زردچوبه هـر روز صبح در زمسـتان 
موجـب تقویـت سیسـتم ایمنـی تان شـده و شـما را از بسـیاری 
از عفونـت هـا دور نگه مـی دارد. زردچوبـه دارای خـواص متعدد 
آنتـی اکسـیدانی، ضدباکتریایـی و ضدالتهـاب اسـت کـه بـه 

پیشـگیری از بسـیاری از بیمـاری هـا کمـک مـی کند.

دانه شنبلیله
دانــه شــنبلیله سرشــار از خــواص ضدویروســی اســت کــه مــی 

توانــد ویــروس هــای عامــل زکام و گلــودرد را نابــود کنــد.

جوز هندی
ایــن ادویــه دارای خــواص ضدباکتریایــی قــوی ای اســت کــه 
سیســتم ایمنــی را تقویــت مــی کنــد. یــک فنجــان شــیر داغ با 
پــودر جــوز هنــدی و کمــی عســل و هــل ُخردشــده شــما را از 

بیمــاری هــای زمســتان دور نگــه مــی دارد.

فلفل سیاه
ــای  ــیدان ه ــی اکس ــاوی آنت ــم ح ــوش طع ــه خ ــن ادوی ای
ــد.  ــی کن ــدن را تســریع م ــه متابولیســم ب ــی اســت ک گوناگون
ــد  ــان از خــواص متعــددش بهــره من ــه غذایت ــزودن آن ب ــا اف ب

ــوید. ش

میخک
میخــک سرشــار از آنتــی اکســیدان و دارای خــواص ضدالتهابی، 
ضدعفونــی کننــده و تســکین دهنــده درد دنــدان اســت. غنچــه 
هــای گل خشــک شــده دارای عطــر و طعــم متمایزی هســتند. 
ایــن ادویــه را بــه ســس ســاالد، گوشــت و دســرتان افــزوده و از 

خواصــش بهــره مند شــوید.

هل
دانــه هــای ســبز و کوچــک هــل منبــع غنــی مــواد معدنــی و 
ــی از خــون  ــه ســم زدای ــی اکســیدان هــای هســتند کــه ب آنت

کمــک کــرده و مشــکات گوارشــی را برطــرف مــی کننــد. این 
دانــه خوش عطــر حــاوی ویتامیــن C و ســایر مــواد مغــذی هم 
هســت. نوشــیدن یــک فنجــان چــای هــل در فصــل زمســتان 
ــته و  ــه داش ــرماخوردگی دور نگ ــاری س ــم بیم ــما را از عائ ش

خلــق و خویتــان را بهبــود مــی بخشــد.

دارچین
ــواص  ــوده و دارای خ ــیدان ب ــی اکس ــار از آنت ــن سرش دارچی
شــفابخش زیــادی اســت. در فصــل زمســتان، دارچیــن 
ــک  ــرماخوردگی کم ــا س ــه ب ــه مقابل ــل ب ــا زنجبی ــراه ب هم

ــد.  ــی کنن م
دارچیــن دارای خــواص تقویــت کننــده سیســتم ایمنــی اســت 
کــه از بــدن در مقابــل انــواع باکتــری هــا محافظــت مــی کنــد. 
ــوری  ــق چایخ ــک قاش ــده و ی ــن پودرش ــردن دارچی ــل ک ح
ــک  ــح در زمســتان ی عســل در اب گــرم و نوشــیدن در آن صب

ــی اســت. اکســیر عال

خواص ادویه های مفید در زمستان را بشناسیم

سویا و کلم بروکلی ریسک عوارض درمان سرطان سینه را کاهش می دهد
ــا کاهــش عــوارض درمــان ســرطان ســینه  مصــرف ســبزیجات کلمــی و محصــوالت ســویا ب

ــط اســت. مرتب
محققــان دانشــگاه جــرج تــاون آمریــکا عنــوان مــی کننــد مصــرف محصــوالت ســویا نظیر شــیر 
ــه  ــی ب ــرگ و بروکل ــم ب ــچ، کل ــم پی ــر کل ــر ســویا( و ســبزیجات کلمــی نظی ــو )پنی ســویا و توف

کاهــش عــوارض جانبــی ناشــی از درمــان بیمــاران مبتــا بــه ســرطان ســینه کمــک مــی کنــد.
ــا  ــد ی ــع از تولی ــاً مان ــود مجــدد ســرطان ســینه غالب ــه پیشــگیری از ع ــوط ب ــان هــای مرب درم
مصــرف اســتروژن توســط بــدن مــی شــود؛ هورمــون اســتروژن مــی توانــد ســوخت الزم بــرای 

رشــد ســرطان ســینه را تامیــن نمایــد.
در نتیجــه ایــن بیمــاران غالبــاً ُگرگرفتگــی و عــرق هــای شــبانه کــه معمــوال پــس از یائســگی 

وجــود دارد را تجربــه مــی کننــد.
بــه گفتــه محققــان، هــر چقــدر مصــرف ســویا بیشــتر باشــد میــزان خســتگی ناشــی از درمــان 

کمتــر اســت.
بــه گفتــه محققــان، فیتوشــیمیایی ها یــا مولفــه هــای بیواکتیــو مــواد خوراکــی، نظیــر ایزوفاون 
هــای موجــود در محصــوالت ســویا و گلوکوزینــوالت هــای موجــود در ســبزیجات کلمــی منشــاء 

ایــن فایــده و خاصیــت هســتند.
ــتروژنی را  ــرات اس ــورده و تاثی ــد خ ــای اســتروژن پیون ــده ه ــا گیرن ــا ب ــاون ه ــه ایزوف درحالیک
ضعیــف مــی کننــد، گلوکوزینــوالت هــای موجــود در ســبزیجات کلمــی بــر میــزان آنزیــم هــای 
متابولیزکننــده کــه مــی تواننــد در تنظیــم التهــاب و میــزان اســتروژن نقــش داشــته باشــند، تاثیــر 

مــی گذارنــد و بدیــن ترتیــب موجــب کاهــش عائــم مرتبــط بــا درمــان مــی شــوند.
بــه گفتــه ســارا نومیــورا، سرپرســت تیــم تحقیــق، »ایــن عائــم مــی تواننــد تاثیــر معکــوس بــر 

کیفیــت زندگــی بیمــار داشــته و منجــر بــه توقــف رونــد درمــان توســط بیمــار شــود.«
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رژیم غذایی که ریسک آلزایمر را تا ۵۳ درصد کاهش می دهد

ــی  ــه MIND م ــوم ب ــه ای موس ــبه مدیتران ــی ش ــم غذای رژی
توانــد ریســک ابتــا بــه اختــال شــناختی را کاهــش دهد.

ــت  ــن و ناراح ــاک تری ــی از خطرن ــس یک ــا دمان ــل ی زوال عق
ــد در  ــده تریــن شــرایطی اســت کــه هــر فــردی مــی توان کنن

ــود. ــه ش ــا آن مواج ــی ب طــول زندگ
زوال عقــل یــک اختــال مزمن یــا پایــدار در فرآیندهــای مغزی 
اســت کــه ناشــی از بیماری یا آســیب بــه مغز بــوده و عائــم آن، 
اختاالت حافظه، تغییرات شــخصیتی و اســتدالل معیوب است.
طبق گزارشـات قبلـی، حـدود 4۷ میلیون نفـر در سراسـر جهان 
مبتا به زوال عقل هسـتند و هرسـاله بیـش از ۹.۹ میلیون مورد 
جدید از این بیماری تشـخیص داده می شود که بدین معناست در 

هـر 3.2 ثانیـه یک نفر مبتا بـه زوال عقل می شـود.
طبــق گــزارش اخیــر محققــان، تغییــر رژیــم غذایــی و مصــرف 
ــال  ــد احتم ــر اســفناج مــی توان ــرگ ســبز نظی ســبزیجات پرب

ابتا بــه آلزایمر را تا نصــف کاهش دهد.
محققــان همچنیــن دریافتــه انــد رژیــم غذایــی شــبه مدیترانــه 

ای موســوم بــه MIND ریســک ابتــا بــه اختــال شــناختی را 
کاهــش داده و ریســک ابتــا به بیمــاری آلزایمــر را تــا 53 درصد 

کاهــش مــی دهد.
رژیـم غذایی MIND نه تنها برای سـامت بهتر جسـم توصیه 
می شود بلکه سامت بهتر مغز را در طول عمر تضمین می کند.

محققــان ارتبــاط ایــن رژیــم غذایــی بــا ســامت مغــز را ناشــی 
از مصــرف غذاهــای آنتی اکســیدانی کــه موجب کاهــش التهاب 
می شــوند مــی داننــد. در رژیم غذایــی MIND بر مصــرف مواد 

ــی شــود. ــد م ــر تاکی خوراکــی زی

سبزیجات پربرگ سبز
ــه  ــتند ک ــبزیجات هس ــن س ــزء ای ــی ج ــم برگ ــفناج و کل اس
سرشــار از مــواد مغذی ســالم بــرای مغز نظیــر فــوالت، ویتامین 

E و فاوونوئیدهــا هســتند.
ــزان 2  ــه می ــده در روز ب ــک وع ــل ی ــرف حداق ــان مص محقق
فنجــان خــام از ایــن نــوع ســبزیجات یــا یــک فنجــان پختــه 

ــد. ــی کنن ــه م آن را توصی

انواع توت ها
ــواده تــوت هــا سرشــار از فاوونوئیدهــا  ــوه هــای جــزء خان می
هستند که موجب بهبود حافظه کوتاه مدت و بلندمدت می شوند. 
محققــان مصــرف یــک فنجــان از این میــوه های تــازه یــا 1/2 
فنجــان از ایــن میــوه هــای خشــک را حداقــل دو بــار در هفتــه 

توصیــه مــی کننــد.

میوه و سبزیجات
ــده در روز  ــک وع ــل ی ــرف حداق ــی مص ــم غذای ــن رژی در ای
ســبزیجات و میــوه هــای نظیــر بروکلــی، ســیب زمینی شــیرین 

یــا ســیب توصیــه مــی شــود.
در مــورد ســبزیجات 2 فنجــان ســبزیجات خــام یــا یــک فنجان 
ســبزیجات پختــه و در مــورد میــوه، یــک فنجــان میــوه تــازه یا 
1/2 فنجــان میــوه خشــک یــا یــک عــدد میــوه متوســط ماننــد 

ســیب توصیــه مــی شــود.

حبوبات
ــه  ــتند، بلک ــر هس ــن و فیب ــی از پروتئی ــا غن ــه تنه ــات ن حبوب
سرشــار از ویتامیــن هــای B هــم کــه بــرای عملکرد و ســامت 
مغز ضــروری اند، هســتند. حبوبــات میــزان چربی کمــی دارند و 
ــواع غذاهــا قابــل ترکیــب هســتند. محققــان  ــه راحتــی در ان ب
ــار در  ــه شــده حداقــل 4 ب ــات پخت مصــرف 1/2 فنجــان حبوب

ــد. ــه مــی کنن ــه را توصی هفت

غذای دریایی
ــک  ــش ریس ــا کاه ــوده و ب ــگا3 ب ــی دارای ام ــای دریای غذاه

ــتند. ــط هس ــر مرتب ــاری آلزایم بیم

روغن زیتون
روغــن زیتــون سرشــار از بیــش از 230 آنتــی اکســیدان و 
مــاده ضدالتهــاب اســت کــه بــه از بیــن رفتــن پروتئیــن هــای 
ــاک از مغــز کمــک مــی کنــد. محققــان مصــرف یــک  خطرن
قاشــق غذاخــوری از ایــن روغــن را در روز توصیــه مــی کننــد.

»روغن کانوال« برای 
سالمت روان مضر است

طبــق نتایــج یــک مطالعــه جدیــد، روغــن کانــوال، یکــی از 
پرمصــرف تریــن روغــن هــای گیاهــی در جهــان، بــرای ســامت 

ــت. ــر اس ــز مض مغ
محققــان دانشــگاه تمپــل پنســیلوانیا دریافتــه انــد مصــرف روغــن 
ــد.  ــف کن ــری را تضعی ــی حافظــه و یادگی ــد توانای ــی توان ــوال م کان
ــا  ــوش ه ــش وزن در م ــا افزای ــن ب ــن روغ ــرف ای ــن مص همچنی

ــود. ــط ب مرتب
دومنیکــو پراتیکــو، سرپرســت تیــم تحقیــق، در این بــاره مــی گوید: 
»تاکنــون مطالعــات کمــی بــه بررســی تاثیــر مصــرف ایــن روغــن 

بخصــوص بــر مغــز پرداختــه انــد.«
ــز  ــرد مغ ــر عملک ــوال ب ــن کان ــر روغ ــر تاثی ــز ب ــا تمرک ــان ب محقق
ــد و  ــه بررســی اختــال حافظــه و تشــکیل پــاک هــای آمیلوئی ب
کافــه هــای نوروفیبریــل در مــدل مــوش هــای مبتــا بــه آلزایمــر 

ــد. پرداختن
ــئول  ــه مس ــده ک ــفریل دار ش ــو فس ــد و تائ ــای آمیلوئی ــاک ه پ
ــال  ــتند، در اخت ــو هس ــل تائ ــای نوروفیبری ــه ه ــکیل کاف تش
ــد. عملکــرد نورونــی و فســاد و زوال حافظــه در آلزایمــر نقــش دارن

محققــان در ایــن پژوهــش مــوش هــا را در ســن شــش ماهگــی و 
قبــل از ابتــا بــه عائــم آلزایمــر بــه دو گــروه تقســیم کردنــد.

ــا  ــی عــادی داده شــد و گــروه دیگــر ب ــم غذای ــه یــک گــروه رژی ب
ــوال در روز  ــن کان ــوری روغ ــاوی دو قاشــق غذاخ ــی ح ــم غذای رژی

ــه شــدند. تغذی
ســپس محققــان حیوانــات را در طــول 12 مــاه ارزیابی کردنــد. یکی 
از تفــاوت هــای مشــاهده شــده در ایــن دو گــروه حیوانــات مربــوط 

بــه اضافــه وزن در گــروه مصــرف کننــده روغــن کانــوال بــود.
»آزمایشـات ماز« بـرای ارزیابی حافظـه کاری، حافظه کوتـاه مدت و 
توانایـی یادگیری بـر روی حیوانات انجام شـد. نتایج نشـان داد موش 
های کـه روغـن کانـوال در طـول دوره ۶ ماهـه مصرف کـرده بودند 

دچـار اختاالتـی در حافظه کاری شـان بودند.
یافتــه هــا بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه مصــرف بلندمــدت روغن 

کانــوال بــرای ســامت مغــز مفید نیســت.
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ــارداری  طبــق نتایــج مطالعــه جدیــد، مادرانــی کــه در طــول ب
زیــاد نوشــیدنی شــیرین مصــرف مــی کننــد کــودک شــان در 
ســن ۷ تــا ۹ ســالگی در معــرض ریســک بــاال ابتــا بــه آســم 

ــرار دارد. ق
شــریل ریفــاس شــیمن، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه 
هــاروارد، در ایــن بــاره مــی گویــد: »پرهیــز از مصرف نوشــیدنی 
هــای شــیرین و حــاوی قنــد در دوران بــارداری و اوایــل 
کودکــی مــی توانــد یکــی از راه هــای کاهــش ریســک آســم 

ــد.« ــی باش در دوره کودک
ــد در  ــادر و فرزن ــت م ــش از 1000 جف ــه شــامل بی ــن مطالع ای

ــوده اســت. ــکا ب آمری
ــد و پرسشــنامه ای در  ــه شــرکت کردن ــن مطالع ــارداری در ای ــادران در ســه ماهــه اول و دوم ب م

ــد. ــر کردن ــوه، پ ــه نوشــابه گازدار و آبمی مــورد مصــرف مــواد غذایــی و نوشــیدنی، از جمل
زمانیکــه کــودکان بــه اوایــل دوره کودکــی )3.3 ســالگی( رســیدند، مــادران پرسشــنامه دیگــری 

ــی و  ــواد خوراک ــواع م ــرف ان ــورد مص ــزارش در م ــورد گ در م
ــد. ــل کردن نوشــیدنی توســط کــودک شــان، تکمی

در اواســط دوره کودکــی، 1۹ درصــد کــودکان مبتــا بــه آســم 
بودنــد.

ــرف  ــزان مص ــن می ــادران دارای باالتری ــد م ــان دریافتن محقق
نوشــیدنی های قنــدی ۶3 درصــد بیــش از مــادران دارای پایین 
تریــن میــزان نوشــابه حــاوی قنــد در اواســط کودکــی مبتــا به 

آســم شــده بودنــد.
محققــان همچنیــن اذعــان مــی کننــد کــه در ســایر مطالعــات 
ــیدنی  ــرف نوش ــن مص ــم و همچنی ــی و آس ــن چاق ــه بی رابط
هــای قنــدی و مصــرف زیــاد فروکتــوز و افزایش ریســک آســم 

هــم مشــخص شــده اســت.
محققــان عنــوان مــی کننــد عــاوه بــر افزایــش ریســک آســم بواســطه چاقــی، فروکتــوز هــم 

موجــب بــروز التهــاب در ریــه هــا مــی شــود.

ســالم تغذیــه 

ارتباط مصرف نوشیدنی های قندی در بارداری و افزایش ریسک آسم در کودک

تسکین درد مفاصل در زمستان 
با مصرف زنجبیل

ــا کاهــش درد مفاصــل و التهــاب مــی  ــل ب ــد نشــان مــی دهــد زنجبی مطالعــه جدی
ــد. ــروز کمــک کن ــم آرت ــه تســکین عائ ــد ب توان

زنجبیــل یــا زنجفیــل بــه عنــوان یــک ادویــه خوراکــی در سراســر دنیــا اســتفاده مــی 
شــود و دارای فوایــد متعــددی بــرای ســامت اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه 
ــه، کاهــش  ــر ســوءهاضمه، درد دوره عــادت ماهان درمــان بیمــاری هــای شــایع نظی
میــزان کلســترول و همچنیــن پیشــگیری از مشــکات جــدی تــری نظیــر ســرطان و 

محافظــت در مقابــل بیمــاری آلزایمــر اشــاره کــرد.
طبــق نتایــج یــک تحقیــق جدیــد، زنجبیــل مــی توانــد بــه کاهــش مــواد شــیمیایی 
التهــاب زا تولیدشــده توســط بــدن کمــک کنــد. التهــاب یکــی از علــل اصلــی بیماری 

آرتــروز اســت.
محققــان همچنیــن دریافتنــد این ریشــه گیاهــی به بــدن در تولید اســید سالیســیلیک 
ــه در  ــت ک ــی اس ــب طبیع ــک ترکی ــیلیک ی ــید سالیس ــد؛ اس ــی کن ــک م ــز کم نی
داروهــای ضدالتهابــی غیراســتروئیدی )NSAID( مــورد اســتفاده برای درمــان دارویی 

آرتــروز نیــز وجــود دارد.
اسید سالیسیلیک یکی از ترکیباتی است که به تسکین درد مفاصل کمک می کند.

بــه گفتــه محققــان، زنجبیــل مــی توانــد فعالیــت چندیــن مــاده شــیمیایی ایجادکننده 
التهــاب مفاصــل را کاهــش دهــد. زنجبیــل یــک داروی گیاهــی بــا عــوارض جانبــی 
ــده و  ــی مع ــاه ناراحت ــن گی ــده ای ــزارش ش ــوارض گ ــن ع ــایع تری ــت. ش ــی اس جزئ

ــوده اســت. ســوزش دهــان ب
ــل و  ــل زنجبی ــه مکم ــل ک ــکل مفاص ــراد دارای مش ــه، اف ــن مطالع ــج ای ــق نتای طب
ــا افــرادی کــه قــرص هــای دارونمــا  ایبوپروفــن مصــرف مــی کردنــد، در مقایســه ب

ــد. ــود بودن ــد، شــاهد کاهــش چشــمگیر درد مفصــل خ ــرده بودن مصــرف ک
در حــال حاضــر هیــچ درمانــی بــرای آرتــروز وجــود نــدارد امــا برخــی داروهــا و مکمل 

هــا مــی توانــد بــه کاهــش عائــم کمــک کنند.

صبحانه نخوردن موجب اختالل در 
ساعت بدن می شود

مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد حــذف وعــده صبحانــه مــی توانــد ســاعت درونــی بــدن را مختــل 
کــرده و موجــب اضافــه وزن شــود، حتــی اگر فــرد در ادامــه روز بیــش از انــدازه مــواد خوراکــی مصرف 

نکنــد.
عــادات غذاخــوردن نامنظــم نظیــر حــذف وعــده صبحانــه غالبــا بــا چاقــی، دیابــت نــوع2، فشــارخون 
بــاال و بیمــاری قلبی-عروقــی مرتبــط اســت، امــا تاثیــر دقیــق دفعــات وعــده غذایــی بــر ســاعت بدن 

کمتــر شــناخته شــده اســت.
ــر تجلــی »ژن هــای ســاعت« کــه تنظیــم  ــه ب ــه تاثیــر صبحان محققــان در مطالعــه جدیــد خــود ب
کننــده گلوکــز و واکنــش انســولین پــس از وعــده غذایــی در هــر دو گــروه افــراد ســالم و دیابتی اســت، 

پــی بردنــد.
اهمیــت ســاعت درونــی بــدن و تاثیــر وعــده هــای غذایــی بــر بــدن  موضــوع جایــزه نوبــل پزشــکی 
امســال بــوده اســت کــه بــه خاطــر کشــف مکانیســم هــای مولکولــی کنتــرل کننــده ریتــم شــبانه 

روزی بــدن اعطــاء شــد.
مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهد مصــرف صبحانــه موجــب آغــاز تجلــی ژن ســاعت چرخــه ای منتهی 

بــه بهبــود کنتــرل گلوکــز می شــود.
بــه گفتــه محققــان، ژن ســاعت شــبانه روزی نــه تنهــا تغییــرات شــبانه روزی متابولیســم گلوکــز را 

تنظیــم مــی کنــد بلکــه وزن بــدن، فشــارخون، و تصلــب شــریان را هــم کنتــرل مــی کنــد.
محققــان تاکیــد مــی کننــد زمــان بنــدی مناســب وعــده هــای غــذا نظیــر صــرف صبحانــه قبــل از 
ســاعت ۹ صبــح، مــی توانــد منجر بــه بهبــود کل متابولیســم بــدن شــده، کاهــش وزن را کنتــرل کند، 

و مشــکات مرتبــط بــا دیابــت نــوع2 و ســایر اختــاالت مرتبــط بــا ســن را بــه تاخیــر انــدازد.
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ــرل ســازمان غــذا و دارو  رئیــس آزمایشــگاه هــای مرجــع کنت
ــه  ــده ب ــع 500 آالین ــگاه مرج ــون در آزمایش ــم اکن ــت: ه گف

ــود. ــی ش ــری م ــدازه گی ــان ان صــورت همزم
دکتــر بهــرام دارایــی، اظهارداشــت: بــا امکاناتــی کــه در اختیــار 
داریــم و در نهایــت امکاناتــی را کــه حســب اســتانداردهای روز 
دنیــا و در واقــع بــروز شــدن دســتگاه هــا تهیــه خواهیــم کــرد 
ســامت مواد غذایــی را در همه وجــوه تضمین خواهیــم کرد که 

این تضمین نیاز به آموزش، فناوری و هماهنگی دارد.
ــا همــان سیســتم  وی افــزود: ســامانه LIMS  آزمایشــگاهی ی
یکپارچــه آزمایشــگاهی در هماهنگــی هــا بــه مــا کمــک مــی 
کنــد.در ایــن زمینــه حــدود 200 ازمایشــگاه فعــال و تاییــد شــده 

وجــود دارد کــه در ایــن ســامانه وارد شــده انــد.
ــامانه  ــق س ــا از طری ــت ه ــی درخواس ــه داد: تمام ــی ادام دارای
آزمایشــگاهی LIMS صــورت مــی گیــرد و تمامــی پرونــده هــا 
ــد  ــه بع ــن ســامانه ایجــاد مــی شــود و در مرحل ــق همی از طری
بــرای تمامــی واحدهــای تولیــدی کشــور اعــم از دارو و غــذا بــه 
سیســتم LIMS متصــل مــی شــوند و مراحــل آزمــون هایی که 
صــورت میگیــرد مــی تواننــد مشــاهده نماینــد و از ایــن طریــق 
کنتــرل هــا و رصــد خوبی بــر روی داروهــا و محصــوالت غذایی 

صورت خواهد گرفت.
رئیــس آزمایشــگاه هــای مرجــع کنترل 
ســازمان غــذا و دارو در ادامــه اظهــار 
ــای  ــت ه ــر از قابلی داشــت: یکــی دیگ
ــن اســت کــه تمــاس  ــن سیســتم ای ای
کارشــناس بــا اربــاب رجــوع قطع شــده 
ــه  ــا ب ــگاه ه ــه آزمایش ــه ب و ورود نمون
صــورت محرمانــه و کســی اطاعــی از 

جرئیات نمونه ها نخواهد داشــت.
دارایــی ادامه داد: در برنامه ســامت غذا تا جایــی پیش رفتیم که 
مرحله اول آن در ســال جاری به پایان می رسد که در این زمینه از 
بســیاری از آزمایشــگاه های دانشــگاه های علوم پزشــکی بازدید 

کــرده ام.
وی عنــوان کــرد: در دنیــا 3 هــزار آالینــده رصــد مــی شــود و 
زمان می برد تا کشــور ما به این آمار برسد ولی همین اقداماتی 
هم کــه انجام مــی دهیم کار بســیار بزرگی اســت و هم اکنون 
در آزمایشــگاه مرجــع 500 آالینده بــه صورت همزمــان اندازه 
گیری می شــود و تا پایان ســال جاری در صورت حمایت های 
LC/ الزم دانشــگاه هــای اصلــی را مجهــز به سیســتم هــای

ــد  ــن رصــد را انجــام دهن ــد ای ــا بتوانن ــم کــرد ت MS خواهی
ــده ســموم در کشــور  ــی در رصــد باقیمان ــاب بزرگ ــه انق ک

ــاد. ــاق خواهــد افت اتف
دارایــی گفــت: تاکیــد دارم کــه تمــام آزمایشــگاه های کشــور را 
بایــد بــه روش هــای تســت ســریع و غربالگــری مجهــز شــوند 
کــه در ایــن صــورت از خریــد دســتگاه هــای گــران قیمــت بی 

نیــاز خواهیــم شــد.
رئیــس آزمایشــگاه هــای مرجــع کنتــرل ســازمان غــذا و دارو در 
ادامــه گفــت: در موضــوع آمــوزش هــای بیــن الملــی بــا ســه 
مرکــز مهــم اروپایــی ارتبــاط و بــه آن هــا متصــل هســتیم و از 

خدمــات آن هــا در امنیــت غذایــی اســتفاده کــرده ایــم.

ســالم تغذیــه 

رئیس آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو؛

اندازه گیری همزمان ۵۰۰ آالینده غذا

یافته جدید پژوهشی؛

نوشیدن قهوه ریسک بیماری های 
کبدی را کاهش می دهد

طبــق گــزارش محققــان، نوشــیدن منظــم ســه یــا پنــج فنجــان قهــوه ریســک ســرطان کبــد 
و ســیروز کبــدی را کاهــش مــی دهــد. طبــق گــزارش کالــج لنــدن مصــرف قهــوه بــر بیمــاری 

مزمــن کبــد، ســرطان کبــد و ســیروز کبــدی تاثیــر دارد.
گریــم الکســاندر، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »بیمــاری کبــدی در حــال 
افزایــش اســت و بررســی ایــن موضــوع حائــز اهمیــت اســت کــه چقــدر قهــوه به عنــوان یکــی از 

معــروف تریــن نوشــیدنی هــای جهــان، و رژیــم غذایــی بــر بیمــاری تاثیــر دارد.«
طبــق توصیــه محققــان، قهــوه موجــب کاهش ریســک بیمــاری هــای کبدی شــده و الزم اســت 

بیمــاران بــه اطاعــات رژیــم غذایــی و توصیــه هــای متخصصــان مراقبت از ســامت دسترســی 
داشــته باشــند.

ــا  بررســی چندیــن مطالعــه نشــان مــی دهــد مصــرف قهــوه در مقابــل عــدم مصــرف قهــوه ب
ــن  ــه نظــر مــی رســد ای ــط اســت اگرچــه ب ــد مرتب کاهــش 40 درصــدی ریســک ســرطان کب

ــی وابســته اســت. ــزان دوز مصرف ــه می رابطــه ب
تحقیــق محققــان آمریکایــی و ایتالیایــی نشــان مــی دهــد مصــرف قهــوه بــا کاهــش ریســک 

ســیروز کبــدی بیــن 25 تــا ۷0 درصــد مرتبــط اســت.
ــا  ــدی را ب ــن مصــرف قهــوه و ریســک بیمــاری مزمــن کب ــق دیگــر رابطــه معکــوس بی تحقی
میانگیــن کاهــش 25 تــا 30 درصــد در افــرادی کــه کمتریــن میــزان مصــرف قهــوه را دارنــد و 

ــزان مصــرف قهــوه نشــان مــی دهــد. ــراد دارای باالتریــن می ــر ۶5 درصــد در اف ــغ ب بال
ــد:  ــی گوی ــاره م ــن ب ــا، در ای ــد بریتانی ــن کب ــق از انجم ــم تحقی ــت تی ــس، سرپرس ــودی رای ج

ــدارد.« ــی ن ــچ عامت ــا هی ــه غالب ــت ک ــوش اس ــل خام ــک قات ــدی ی ــاری کب »بیم
ــد پیشــرفت  ــد کــردن رون ــع ُکن ــد قهــوه موجــب پیشــگیری و در برخــی مواق محققــان دریافتن

ــدی مــی شــود. بیمــاری کب

یافتــه هــای جدیــد نشــان مــی دهــد مصرف نوشــابه 
ــکات  ــک مش ــش ریس ــا افزای ــرژی زا ب ــای ان ه
ــارخون و  ــز، فش ــامت مغ ــر س ــذار ب ــدی تاثیرگ ج

ــط اســت. ــی مرتب چاق
نوشــابه هــای انــرژی زا عمدتــا حــاوی میــزان بــاال 
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــن هســتند و عمدت ــد و کافئی قن
نوشــیدنی ســالم بــرای بهبــود انــرژی بــدن، عملکرد 
ــه فــروش مــی رســند. ــازار ب ورزشــی و تمرکــز در ب

یافتــه هــا نشــان داد نوشــابه هــای انــرژی زا 
بــا ریســک بــاالی رفتارهــای پرخطــر نظیــر 
ــی،  ــاالت تهاجم ــدر و ح ــواد مخ ــوءمصرف م س
ــراب و  ــکل اضط ــه ش ــامت روان ب ــکات س مش

اســترس، افزایــش فشــارخون، چاقــی، آســیب بــه 
ــده  ــده درد و ســوزش مع ــا، خســتگی، مع ــه ه کلی

ــتند. ــط هس مرتب
جوســیمر ماتــی، سرپرســت تیم تحقیــق از دانشــکده 
ــا در  ــد: »م ــی گوی ــاره م ــن ب ــاروارد، در ای ــان ه چ
ــرژی زا  ایــن مطالعــه پیامدهــای مصــرف نوشــابه ان
ــی  ــوی و دندان ــی، کلی ــامل مشــکات قلب ــه ش را ک
و همچنیــن رفتــار پرخطــر و ســامت روان ضعیــف 

ــم.« ــی کردی ــود بررس ب
یافتــه هــا نشــان داد نوشــابه هــای انــرژی زا احتمال 
بــروز مشــکات روانــی را افزایــش مــی دهــد و بایــد 

فــروش آن بــه کــودکان و نوجوانــان محــدود شــود.

محققان دانشگاه هاروارد می گویند؛

تاثیر منفی نوشابه های انرژی زا  بر سالمت روان و افزایش فشارخون
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بادام زمینی به حفظ چابکی مغز 
کمک می کند

مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد مصــرف روزانــه مغزیجــات آجیلــی نظیــر بــادام زمینی و 
پســته مــی توانــد فرکانــس امــواج مغــزی مرتبــط بــا شــناخت، بهبــود بیمــاری، یادگیری، 

حافظــه و حفــظ چاپکــی ذهــن را ارتقــاء بخشــد.
مطالعــات قبلــی اثبــات کــرده انــد کــه مغزیجــات آجیلــی نقــش مهمــی در حفاظــت از 

قلــب، مقابلــه بــا ســرطان، کاهــش التهــاب و آهســته کــردن رونــد پیــری دارنــد.
ــادام،  ــامل ب ــی ش ــز آجیل ــه مغ ــرات مصــرف منظــم شــش گون ــد، تاثی ــه جدی در مطالع
بــادام هنــدی، بــادام زمینــی، پیکــن )گــردوی گرمســیری بومــی آمریــکا(، پســته و گــردو 

بررســی شــد.
نـوار مغـز یـا الکتروانسـفالوگرام )EEG( بر روی شـرکت کنندگانـی که مغزیجـات آجیلی 

خـورده بودنـد انجام شـد تـا قدرت سـیگنال هـای مـوج مغز انـدازه گیری شـود.
نتایــج نشــان داد پســته موجــب تولیــد بیشــترین واکنــش مــوج گامــا مــی شــود کــه در 
پــردازش شــناختی، حفــظ اطاعــات، یادگیــری، ادراک و حرکــت ســریع چشــم در طــول 

خــواب نقــش اساســی دارد.
از ســوی دیگــر، بــادام زمینــی کــه جــزء حبوبــات رده بنــدی مــی شــود، موجــب تولیــد 
باالتریــن واکنــش دلتــا مــی شــود کــه بــا سیســتم ایمنــی ســالم، التیــام طبیعــی زخــم 

هــای بــدن و خــواب عمیــق مرتبــط اســت.
لــی بــرک، پژوهشــگر ارشــد از موسســه دیــن آمریــکا، در ایــن بــاره مــی گویــد: »یافتــه 
ــدازه کــه  ــی اثبــات کــرد کــه مغزیجــات آجیلــی همــان ان ــه خوب هــای ایــن مطالعــه ب

بــرای ســامت بــدن مفیــد هســتند بــرای عملکــرد مغــز هــم خــوب هســتند.«
ــی  ــاال آنت ــزان ب ــی دارای می ــات آجیل ــی مغزیج ــد تمام ــخص ش ــه مش ــن مطالع در ای
اکســیدان هــای ســودمند هســتند و گــردو حــاوی باالتریــن میــزان آنتــی اکســیدان در 

ــی مغزیجــات اســت. ــن تمام بی

ســالم تغذیــه 

سریع غذا خوردن ریسک بیماری 
قلبی و دیابت را افزایش می دهد

بــه گفتــه محققــان، ســرعت غذاخــوردن مــی توانــد تعییــن کننــده ریســک بیمــاری قلبــی، ســکته 
و دیابــت در افــراد باشــد.

ــه  ــا ب ــر در معــرض ابت ــد کمت ــر غــذا مــی خورن ــرادی کــه آهســته ت ــه، اف ــات اولی طبــق تحقیق
ســندروم متابولیــک قــرار دارنــد. ســندروم متابولیــک مجموعــه ای از مشــکات از جمله فشــارخون 
بــاال، دیابــت، چاقــی و میــزان غیرعــادی کلســترول اســت کــه ریســک بیمــاری قلبــی، دیابــت و 

ســکته را در فــرد چندیــن برابــر مــی کنــد.
از ســوی دیگــر، ســریع غذاخــوردن ممکــن اســت موجــب بــروز نوســاناتی در قندخــون شــود کــه 

مــی توانــد منجــر بــه مقاومــت انســولین شــود.
بــه گفتــه محققــان هرچقــدر غــذا آهســته تــر خــورده شــود ســامت و تناســب انــدام بهتــر تحــت 

کنتــرل خواهــد بــود.
تیمــی از محققــان دانشــگاه هیروشــیما ژاپــن ۶42 مــرد و 441 زن بــا میانگیــن ســنی 51.2 ســال 
را در ســال 200۸ بررســی کردنــد. هیــچ یــک از ایــن افــراد مبتــا بــه ســندروم متابولیــک نبودنــد.

ــه ســه گــروه تقســیم شــدند:  ــدگان براســاس ســرعت معمــول غذاخــوردن شــان ب شــرکت کنن
ــا ســریع. آهســته، عــادی ی

پنـج سـال بعـد، محققـان شـرکت کننـدگان را مـورد ارزیابی مجـدد قـرار دادنـد. محققـان دریافتند 
افـرادی کـه سـریع غذا مـی خوردنـد در مقایسـه با افـرادی کـه عـادی )۶.5 درصـد( و آهسـته )2.3 
درصـد( غـذا مـی خوردند، بیشـتر )11.۶ درصـد( در معرض ابتـا به سـندروم متابولیک قرار داشـتند.

همچنیــن غــذا خــوردن ســریع بــا اضافــه وزن بیشــتر، انــدازه بیشــتر دور کمــر و قندخــون باالتــر 
مرتبــط بود.بــه گفتــه محققــان، شــیوه جویــدن آهســته غــذا بــه مغــز اجــازه مــی دهــد تا ســیگنال 
هــای ســیری را دریافــت کــرده کــه بــه معنــای توقــف زودتــر از غــذا خــوردن اســت، در نتیجــه فرد 

کمتــر دچــار اضافــه وزن مــی شــود.

مصرف دارچین به مقابله با چاقی کمک می کند
ــن  ــد، دارچی ــه جدی ــک مطالع ــج ی ــق نتای طب
بــا بهبــود متابولیســم و تحریــک ســلول هــای 
ــی  ــه م ــی مقابل ــا چاق ــوختن، ب ــه س ــی ب چرب

ــد. کن
ــه  ــد ک ــرده بودن ــا مشــاهده ک دانشــمندان قب
ســینامالدئید، روغــن مغــذی کــه موجــب ایجاد 
ــا در  ــوش ه ــود، از م ــی ش ــن م ــر دارچی عط
مقابــل چاقــی و افزایــش غیرعــادی میــزان قند 
خــون محافظــت مــی کنــد. امــا مکانیســم آن 

بــه خوبــی مشــخص نشــده بــود.
محققــان دانشــگاه میشــیگان آمریــکا در ایــن 
مطالعــه بــه فهــم بهتــر عملکــرد ســینامالدئید 
و تعییــن نقــش حفاظتــی آن در انســان برآمدند.
یافتــه هــای ایــن محققــان نشــان مــی دهــد 

ســینامالدئید بــا تاثیــر مســتقیم بــر ســلول های 
چربــی موجــب بهبــود متابولیســم می شــود و از 
طریــق فرآینــدی موســوم بــه ترموژنــز، موجب 

کالــری ســوزی مــی شــود.
ــان  ــی انس ــای چرب ــلول ه ــق س ــم تحقی تی
را از طیــف وســیعی از شــرکت کننــدگان 
آزمایــش کردنــد. زمانیکــه ایــن ســلول هــا با 
ســینامالدئید درمــان شــدند، محققــان متوجــه 
افزایــش تجلــی چندیــن ژن و آنزیمــی شــدند 
کــه در تقویــت متابولیســم چربــی نقــش 

دارند.
آنهــا همچنیــن شــاهد افزایــش Ucp1 و 
ــم  ــای تنظی ــن ه ــه از پروتئی ــد ک Fgf21 بودن
کننــده متابولیــک دخیــل در ترموژنــز هســتند.
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مصرف فست فودها بیماری التهاب 
روده را تشدید می کند

رئیــس مرکــز تحقیقــات بیمــاری هــای گــوارش و کبــد گیــان بــا اشــاره بــه عائــم ابتــا بــه 
ــواع فســت فــود و عــدم تحــرک ســبب تشــدید ایــن  بیمــاری التهــاب روده، گفــت: مصــرف ان

بیمــاری مــی شــود.
دکتــر فریبــرز منصــور قناعــی در هفدهمیــن کنگــره  گــوارش و کبــد ایــران در ارتبــاط بــا بیماری 
ــن  ــای مزم ــاری ه ــن بیم ــایع تری ــی از ش ــاری یک ــن بیم ــی روده، اظهارداشــت: ای ــای التهاب ه

دســتگاه گــوارش در کشــور بــه ویــژه در اســتان گیــان بــه شــمار مــی رود.
وی افــزود: بــه طــور کلــی این بیمــاری بــه دو دســته کولیــت زخمــی شــونده) اولســراتیو( و کرون 

تقســیم مــی شــود کــه نــوع اول روده بــزرگ و الیــه مخاطــی آن را درگیــر مــی کند.
رئیــس مرکــز تحقیقــات بیمــاری هــای گــوارش و کبــد گیــان ادامــه داد: در نــوع دوم کــه کرون 
نــام دارد از دهــان تــا مقعــد تمــام الیــه هــای دســتگاه گــوارش اعــم از مخطــی، زیــر مخاطــی 
و بیرونــی را درگیــر مــی کنــد و عائــم ایــن بیمــاری نیــز بســتگی بــه محــل درگیــری دســتگاه 

ــوارش دارد. گ
قناعــی گفــت: اکثــر مواقــع اســهال همــراه با دفــع مخاطــی و خــون بــوده و ایــن عائم از نشــانه 
هــای بــارز این بیمــاری اســت همچنیــن اگــر روده باریــک در گیر شــده باشــد کاهــش وزن و درد 

شــکم نیــز بــا بیمــار همــراه خواهدبود.
ــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بیمــاری بیشــتر در ســنین جوانــی و بیــن 15 تــا 35 ســال شــایع  وی ب
اســت، گفــت: علــت بیمــاری دقیقــا مشــخص نیســت و مــی توانــد علــل ژنتیکــی یــا محیطــی 
ــواع  ــازه، زندگــی ماشــینی و مصــرف ان ــوه هــای ت ــی عــدم مصــرف ســبزیجات و می باشــد ول

ــه ایــن بیمــاری مــی شــود. فســت فــود و عــدم تحــرک ســبب دامــن زدن ب
ایــن فــوق تخصــص گــوارش و کبــد عنــوان کــرد: ایــن بیمــاری درمــان قطعــی نــدارد و تــا 
اخــر عمــر فــرد را درگیــر مــی کنــد البتــه قابــل کنتــرل اســت و در صورتــی کــه بــه موقــع 
ــی  ــدید و پارگ ــزی ش ــداد روده، خونری ــون انس ــی همچ ــود عوارض ــان نش ــخیص و درم تش
روده ایجــاد مــی شــود بنابرایــن عــاوه بــر ضــرورت اهمیــت تشــخیص بــه موقــع بیمــاری 
ــرل  ــز در کنت ــز شــده نی ــه توســط پزشــک متخصــص تجوی ــای مربوطــه ک مصــرف داروه

ــز اهمیــت اســت. بیمــاری بســیار حائ
قناعــی خاطــر نشــان کــرد: این بیمــاری بــه راحتــی بــا دارو قابــل کنتــرل اســت و همــه داروهای 

مــورد نیاز نیــز در کشــور وجــود دارد.

ســالم تغذیــه 

ــری  ــرکه بلوب ــد س ــی ده ــان م ــر نش ــای اخی ــه ه یافت
ــا زوال عقــل  ــا احیــاء عملکــرد شــناختی بــه مقابلــه ب ب

ــد. ــی کن کمــک م
ــه  ــا ب ــراد مبت ــز اف ــد مغ ــر نشــان داده ان ــات اخی مطالع
آلزایمــر کــه شــایع تریــن نــوع زوال عقــل یــا دمانــس 
اســت، دارای میــزان پاییــن تــر ترکیــب ســیگنال دهــی 
موســوم بــه »اســتیل کولیــن« و گیرنــده های آن اســت.

ــه  ــت ک ــده اس ــات ش ــن اثب ــه همچنی ــن مطالع در ای
انســداد گیرنــده هــای اســتیل کولیــن موجــب اختــال 

ــود. ــی ش ــه م ــری و حافظ در یادگی
داروهــای توقــف تجزیــه اســتیل کولیــن بــرای مقابله با 
زوال عقــل توســعه داده شــده انــد، امــا غالبــا بــه مــدت 
طوالنــی در بــدن دوام نداشــته و مــی تواننــد بــرای کبــد 

ســمی باشــند.
ــد  ــی توانن ــی م ــات طبیع ــان، ترکیب ــه محقق ــه گفت ب

گزینــه درمانــی ایمــن تــری باشــند و در برخــی مطالعات 
ــی  ــا م ــاره ه ــن عص ــه ای ــده ک ــخص ش ــی مش حیوان
تواننــد موجــب بهبــود شــناخت شــوند. بعــاوه تخمیــر 
مــی توانــد فعالیــت زیســتی برخــی محصــوالت طبیعی 

ــد. ــت کن را تقوی
محققــان دانشــگاه کانکــوک کــره جنوبــی تاثیــر ســرکه 
ــل  ــه زوال عق ــا ب ــای مبت ــوش ه ــر م ــری را ب بلوب

ــد. ــی کردن بررس
انـدازه گیـری مولکـول های مغز مـوش ها نشـان داد که 
سـرکه موجب کاهـش تجزیـه اسـتیل کولیـن و تقویت 
میـزان فاکتـور نوروتروفیک مغز، پروتئیـن مرتبط با حفظ 

و ایجـاد نـورون های سـالم، می شـود.
محققــان همچنیــن بــا انجــام تســت مــاز بــر روی ایــن 
ــب  ــر موج ــول مخم ــن محص ــد ای ــا دریافتن ــوش ه م

ــاه مــدت مــی شــود. ــود حافظــه کوت بهب

سرکه بلوبری به مقابله با 
زوال عقل کمک می کند

یافتــه هــای جدیــد نشــان مــی دهــد افــراد مبتــا بــه ســرطان 
سینه که تحت درمان هستند بهتر است از مصرف انواع نان، سویا 
و طیفــی از غــات مصرفی رایج پرهیــز نمایند چراکــه می توانند 

تاثیــر معکــوس داشــته باشــند.
ــاوی  ــی ح ــواد خوراک ــن م ــد ای ــی ده ــان م ــات نش تحقیق
ترکیبات شــبه اســتروژن موســوم به »زنواســتروژن«ها هســتند 
ــه شــکل قابــل  و قرارگیــری در معــرض آنهــا ممکــن اســت ب
ــای  ــان ه ــدی درم ــر و کارآم ــش تاثی ــب کاه ــی موج توجه

ــود. ــرطان ش ــرای س ــتروژن ب ضداس
گری سـیزوداک، سرپرسـت تیم تحقیق از موسسـه تحقیقاتی 
اسـکریپز آمریـکا، در ایـن بـاره می گویـد: »بیمـاران مبتا به 
سرطان سینه که palbociclib/letrozole مصرف می 
کننـد بایـد قرارگیـری در معـرض مـواد خوراکـی کـه حـاوی 

زنواسـتروژن هسـتند را محـدود کنند.«
درمان ترکیبــی palbociclib/letrozole در ســال 2015 
 Letrozole .از ســوی ســازمان غــذا و دارو آمریــکا تاییــد شــد
موجــب توقــف تولیــد اســتروژن مــی شــود و در نتیجــه محرک 
ترغیــب کننــده رشــد ERهــا در ســلول هــای ســرطان ســینه 

کاهــش مــی یابــد.
Palbociclib موجــب توقــف مســیر ســیگنال دهــی متفاوت 
در ممانعــت از تقســیم ســلولی مــی شــود. ایــن درمــان ترکیبــی 
در حــال حاضــر یکــی از شــیوه هــای درمانــی اســتاندارد بــرای 

ســرطان ســینه ER-مثبت اســت.
ــز  ــرای آنالی ــرفته ب ــی پیش ــوژی متابولومیت ــان از تکنول محقق
تاثیــرات palbociclib/letrozole بــر ســلول هــای 

ــد. ــتفاده کردن ــینه اس ــرطان س س

محققــان بــه شــدت نگــران ایــن مســئله بودنــد کــه 
ــب  ــی و آب موج ــواد خوراک ــود در م ــای موج ــتروژن ه زنواس
تقویــت رشــد ســرطان هــای توســعه یافتــه بــا اســتروژن مــی 
شــوند و ممکــن اســت تاثیــر داروهــای آنتــی اســتروژن نظیــر 

letrozole را متوقــف ســازد.
محققان مشـاهده کردنـد زنواسـتروژن ها که به شـکل زیرالنون 
در ذرت، جو، گندم و سایر غات وجود دارند و به شکل جنیستاین 
در گیاهانی نظیر سویا یافت می شوند، به شدت موجب بازگردانده 

شـدن تاثیر متابولومیتی ترکیب داروی سـرطان می شوند.

مواد خوراکی ممنوعه برای بیماران مبتال به سرطان سینه

http://mehrnews.com


درمــــان

حوزه درمان با توجه به ضرورت هایی که دارد، 
از اهمیت ویژه ای در نظام سالمت هر جامعه 
ای برخوردار است و کشور ما هم از این قاعده 

نیست.  مستثنی 
کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم در 
نظام سالمت، از جمله اهدافی است که وزارت 
بهداشت به عنوان متولی امر سالمت مردم، در 
دستور کار قرار داده است. از همین رو، اجرای 
طرح تحول سالمت کلید خورد تا از این طریق 
هزینه های درمانی مردم به هنگام بستری در 

یابد. کاهش  ها  بیمارستان 
اما نکته قابل تامل در این بین، افزایش هزینه های 
اجرای طرح تحول سالمت بوده است که وزارت 
صدد  در  و  برده  موضوع  این  به  پی  بهداشت 

مدیریت هزینه های سالمت است.
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ن مـــــــا ر د

معــاون درمــان وزارت بهداشــت گفــت: طــرح تحــول ســامت 
بــا بازنگــری درطــرح و صرفــه جویــی و کاهــش هزینــه هــا، با 

قــوت ادامــه مــی یابــد.
ــامت  ــول س ــرح تح ــزود: ط ــی اف ــان بابای ــم ج ــر قاس  دکت
ــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن طــرح هــای اجتماعــی دولــت  ب
بــا قــوت ادامــه خواهــد یافــت ولــی بــا توجــه بــه محدودیــت 
منابــع، بــرای مدیریــت بهتــر هزینــه هــا، مانــدگاری پزشــکان 
و تعرفــه ترجیحــی ارائــه خدمــات بــر اســاس »کا« ترجیحــی 
ــف« و »ب« کــه شــهرهای محــروم کشــور  در شــهرهای »ال
ــاس  ــر اس ــی ب ــت ول ــد یاف ــه خواه ــوت ادام ــا ق ــتند، ب هس
بررســی و پسشــنهادهای ارائــه شــده در کمیته مدیریــت هزینه 
هــا، برنامــه مقیمــی در بیمارســتانهای آموزشــی تغییــر خواهــد 

ــرد. ک
جــان بابایــی افــزود: امــا در شــهرهای »ج« و »د« کــه 
تعرفــه مانــدگاری بــه پزشــکان پرداخــت نمــی شــود؛ برنامــه 
ــود  ــاکان وج ــاران کم ــه بیم ــت ب ــرای اراده خدم ــی ب مقیم

ــت. ــد داش خواه
ــور  ــه مذک ــه کمیت ــاس مصوب ــر اس ــه ب ــرد: البت ــد ک وی تاکی
ــر  ــکی سراس ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــای دانش متشــکل از روس
ــن  ــود در ای ــارات خ ــد اختی ــت 20 درص ــور، وزارت بهداش کش
زمینــه را بــه روســای دانشــگاه هــا تفویض کــرد کــه در صورت 

نیــاز و بــر اســاس شــرایط محلــی ،آنهــا بتواننــد از امتیــاز حضور 
پزشــکان مقیــم بــرای بیمارســتان هــای تحــت پوشــش خــود 

تصمیــم گیــری کننــد.
جــان بابایــی گفــت: ضمــن اینکــه حــذف پزشــکان مقیــم بــه 
هیــچ وجــه شــامل بیمارســتان هــای آموزشــی تــک تخصصی 
ماننــد بیمارســتان هــای تخصصــی اطفــال، قلــب و زنــان نمی 
شــود و ایــن بیمارســتان هــا ضــرورت دارد کــه پزشــک مقیــم 

رشــته مرتبــط داشــته باشــند.
ــاره  ــری در ب ــه دیگ ــه نکت ــت ب ــان وزارت بهداش ــاون درم مع

ــای  ــتان ه ــا در بیمارس ــیپ ه ــا و فلوش ــت ه ــوزش رزیدن آم
آموزشــی اشــاره کــرد و گفــت: در بیمارســتان هــای آموزشــی 
دارای دســتیار تخصصــی و یــا فلوشــیپ ، خدمــات بــه بیمــاران 
از طریــق آنهــا صــورت خواهــد گرفــت و اعضــای هیــات علمی 
دانشــگاه هــا بــه صــورت آنکالــی و فعــال بــه بیمــاران خدمــات 
ارائــه مــی کننــد؛ ایــن کار هــم موجــب صرفــه جویــی در هزینه 
هــا مــی شــود، هــم بیمــاران خدمــت دریافــت مــی کننــد و هم 
ــتان  ــا دربیمارس ــیپ ه ــی و فلوش ــتیاران تخصص ــوزش دس آم

هــای آموزشــی مخــدوش نخواهــد شــد.
ــرای  ــت ب ــزم وزارت بهداش ــر ع ــد ب ــا تاکی ــی ب ــان بابای ج
ــع گفــت:  ــر محدودیــت مناب ــا توجــه ب ــه هــا ب مدیریــت هزین
ــوی  ــداز س ــی باش ــه م ــال ارائ ــه در ح ــه ک ــات پای 5۷00 خدم
کادرمعاونــت درمــان بــا همــکاری بیمــه هــا در حــال بازنگــری 
ــوت ادامــه  ــا ق مــی باشــد کــه هــم طــرح تحــول ســامت ب
ــف  ــاران متوق ــه بیم ــروری ب ــات ض ــه خدم ــم ارائ ــد و ه یاب
ــت در  ــه ، عدال ــت در هزین ــی آن مدیری ــدف اصل ــودکه ه نش
ــات ضــروری  ــر خدم ــات ســامت و پوشــش مناســب ت خدم
و حفاظــت مالــی بــرای هزینــه هــای ســنگین هســت. بــدون 
ــه  ــد طــرح تحــول ســامت ب ــد هــر طــرح بزرگــی مانن تردی
بازنگــری نیــاز دارد و وزارت بهداشــت مصمــم اســت ایــن طرح 

ــد. ــه ده ــدرت ادام ــا ق را ب

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛

عزم وزارت بهداشت برای مدیریت هزینه های سالمت

رئیــس فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــرای طــرح تحــول 
ســامت نســخه جدیــد پیچیــد، گفــت: ایــن طــرح بــدون نســخه جدیــد نمــی توانــد به ســامت 

مســیر خــود را طــی کنــد. 
حمیدرضــا حاجی بابایــی بــا بیــان اینکــه طــرح تحــول در ســال هــای اخیــر بــا مشــکاتی مواجه 
شــده اســت، گفــت: نماینــدگان علــت ایــن مشــکات را از وزیــر بهداشــت جویــا شــدند و وزیــر 

نیــز پاســخ هــای شــفاف و روشــنی را ارائــه کــرد.
حاجــی بابایــی یــادآور شــد: وزیــر بهداشــت معتقــد بــود منابعــی کــه بــرای طــرح تحول ســامت 
ــهم وزارت  ــر س ــای اخی ــال ه ــول س ــه در ط ــژه اینک ــه وی ــوده ب ــدار نب ــده پای ــی ش ــش بین پی

ــه هــا پرداخــت نشــد. بهداشــت از یاران
ــص  ــا تخصی ــه ۹۷ مناســب نیســت و مبن ــهم وزارت بهداشــت از بودج ــویی س ــزود: از س وی اف
بودجــه ســال ۹3 قــرار داده شــده و تــا ســال ۹۷ هــر ســال 10 درصــد به ایــن بودجــه اضافــه  و در 

نهایــت در مجمــوع  3 هــزار میلیــارد کســری خواهیــم داشــت.
ــه ۹5 تنهــا دو  حاجــی بابایــی ادامــه داد: از آنجایــی کــه بودجــه ســامت در ســال ۹۶ نســبت ب
درصــد رشــد داشــت بــه نظــر مــی رســد بودجــه ۹۷ نســبت بــه ۹3 ســه درصــد کاهــش پیــدا 
ــا ایــن رونــد و بــا توجــه بــه بودجــه در نظــر گرفتــه شــده وزیــر بهداشــت بــر  کنــد، بنابرایــن ب
ایــن عقیــده بــود کــه بایــد بودجــه الزم در اختیــار وزارت بهداشــت قــرار گیــرد یــا بایــد بــه نوعــی 

خدمــات رســانی محــدود شــود.
وی ادامــه داد: بنابرایــن اگــر قــرار باشــد وضعیــت بــه ایــن شــکل پیــش بــرود نارضایتــی هــا از 

طــرح تحــول ســامت افزایــش و ایــن طــرح دچــار وضعیــت نابســمانی خواهــد شــد.
رئیــس فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس شــورای اســامی، ادامــه داد: البتــه قاضــی زاده 

هاشــمی بــه دو برابــر شــدن بیمــه شــدگان نیــز اشــاره داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه وزیــر بهداشــت عملکــرد مجلــس در زمینــه طــرح تحــول ســامت را مثبــت 
ارزیابــی کــرد، یــادآور شــد: ایشــان بــر ایــن عقیــده بــوده کــه مصوبــات مجلــس خــوب اســت اما 
ــوز  ــاه هن ــد از گذشــت 10 م ــی شــود و بع ــرار داده نم ــار وی ق ــرا در اختی ــرای اج ــه الزم ب بودج
مبلغــی از مصوبــات بــه وزارت بهداشــت پرداخــت نشــده اســت و از ســویی بودجــه هــای مصــوب 
ــه  ــوط ب ــت مرب ــی وزارت بهداش ــن نارضایت ــت بنابرای ــده اس ــص داده نش ــز تخصی ــس نی مجل

مجلــس نبــوده بلکــه اعتبــارات مصــوب در اختیــار ایــن دســتگاه قــرار نمــی گیــرد.
حاجــی بابایــی بــا بیــان اینکــه مجلــس همــکاری الزم را بــرای رفــع مشــکات بودجــه ای طرح 
ــه طــرح  ــرای کمــک ب ــدگان ب ــی نماین ــرد: تمام ــح ک ــد داشــت، تصری تحــول ســامت خواه
ــه اســت و همــکاری  ــک طــرف قضی ــس ی ــا مجل ــد ام تحــول ســامت اعــام آمادگــی کردن

دولــت بــه طــور قطــع مهمتــر اســت.
رئیــس فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس، بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــرای طــرح تحــول 
ســامت نســخه جدیــد پیچیــد، گفــت: ایــن طــرح بــدون نســخه جدیــد نمــی توانــد به ســامت 

مســیر خــود را طــی کنــد.

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس؛

طرح تحول سالمت بدون نسخه جدید دچار مشکل می شود
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ن مـــــــا ر د

ــا بیــان اینکــه  ــر بهداشــت ب دکتــر ســید حســن هاشــمی وزی
ــان کشــور  ــوزه بهداشــت و درم ــر در ح ــای اخی طــی ســال ه
ــر  ــون مت ــن میلی ــات مناســبی انجــام شــد، گفــت: چندی اقدام
مربــع مراکــز درمانــی بازســازی و ظرفیــت آموزشــی 30 درصــد 
افزایــش یافــت و پرداخــت هــای مــردم در هزینــه هــای درمان 
کاهــش چشــمگیری پیــدا کــرد امــا بــه رغــم تمامــی کمــک 
هــای دولــت و مجلــس هنــوز شــرایط حــوزه ســامت مناســب 

نیســت.
ــت کان  ــا وضعی ــئوالن تنه ــی مس ــه برخ ــه داد: البت وی ادام
شــهرها را مــی بیننــد ایــن در حالــی اســت کــه در روســتاها و 
ــه نظــر مــی رســد  مناطــق مــرزی مشــکات زیــاد اســت و ب

ــد. ــان یاب ــرار نیســت ایــن مشــکات پای ق
ــه  ــامت از جمل ــوع س ــه موض ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
موضوعاتــی اســت کــه مجلــس را درگیــر مــی کنــد، تصریــح 
کــرد: مشــکات طــرح تحــول، نبــود منابــع پایــدار اســت یعنی 
ــم و از  ــی کنی ــه م ــات ارائ ــه خدم ــم ک از ســویی مطــرح کردی
ــه هدفمنــدی گــره زدیــم و ایــن  ســویی تامیــن منابــع آن را ب

ــود. اقــدام درســتی نب
وی گفــت: همانطــوری کــه همــه کارشناســان و جنــاح هــای 
سیاســی مختلــف و دولــت هــای قبلــی و فعلــی تأکیــد داشــتند 
در هدفمنــدی یارانــه هــا کســانی کــه درآمــد باالیــی دارنــد می 
ــن  ــدند و ای ــی ش ــذف م ــران ح ــه بگی بایســت از لیســت یاران
ــه نفــع اقشــار بــی بضاعــت  صرفــه جویــی در پرداخــت هــا ب
صــورت گیــرد ایــن تعــداد براســاس برآوردهــا متفــاوت اســت 
مثــًا از رقــم 20 میلیــون نفــر گفتــه مــی شــود تــا رقــم هــای 

پاییــن تــر و حتــی باالتــر، کــه البتــه دقیــق نیســت.
وزیــر بهداشــت از نماینــدگان مجلــس خواســت در مــورد 
اعتبــارات طــرح تحــول ســامت و پایــداری منابــع آن تصمیــم 

ــد. ــبی را اتخــاذ کنن مناس
ــع  ــن مناب ــامت و تامی ــول س ــرح تح ــه ط ــت ب ــر بهداش وزی
پایــدار بــرای آن اشــاره کــرد و گفــت: بســته های طــرح تحــول 
ــتی را وارد  ــکال درس ــن اش ــت. منتقدی ــری اس ــال بازنگ در ح
ــا  ــدی یارانه ه ــع هدفمن ــه مناب ــرح ب ــع ط ــه مناب ــد ک می کردن

ــد. ــره زده ش گ

ــا بیــان ایــن مطلــب کــه طــرح تحــول ســامت بــدون  وی ب
ــه انجــام  ــی ک ــاز شــد ، کارهای ــدار آغ ــع پای ــی مناب ــش بین پی
دادیــم بایــد 20 ســال پیــش انجــام می شــد و نبایــد منتــی بــر 
ســر مــردم باشــد. بالــغ بــر 10 میلیــون نفــر کــه بــی بضاعــت 

بودنــد رایــگان بیمــه و از خدمــات بهــره بردنــد.
ــدار  ــع پای ــر اینکــه مشــکل مناب ــا تاکیــد ب ــر بهداشــت ب وزی
هنــوز حــل نشــده اســت، تصریــح کــرد: تصمیمــات دولــت 
ــد  ــه بای ــتیم ک ــی هس ــت دارد و در مقطع ــس اهمی و مجل
تعییــن تکلیــف شــود، زیــرا امســال ســال اول برنامــه 
ــع  ــد بخشــی از نگرانی هــای مناب ششــم توســعه اســت و بای
ســامت برطــرف شــود. آنچــه دکتــر روحانــی ابــاغ کردنــد 
ــدن  ــدار ش ــده، پای ــف ش ــه موظ ــه و بودج ــازمان برنام و س

ــت. ــامت اس ــوزه س ــع ح مناب
هاشــمی بــه موضــوع بیمــه ســامت و حواشــی آن اشــاره کرد 
ــم  ــه ک ــانی ک ــد کس ــد بای ــامت می گوی ــه س ــزود: بیم و اف
ــته  ــا طــی ســه ســال گذش ــد، ام ــه کن ــد را بیم ــت بودن بضاع
ــد  ــد، دیدن ــت می کردن ــه پرداخ ــق بیم ــه ح ــر ک ــون نف 5 میلی
مجانــی اســت و حــق بیمــه پرداخــت نکردنــد و بــه ســمت این 
ــد  ــامت می گوی ــه س ــرت کردند.بیم ــگان مهاج ــدوق رای صن
بایــد بــه شــرایط قبــل برگردنــد و در حــق دیگــران ظلم نشــود. 
ــه  ــرا می شــود و ب ــد اج ــد کن ــم را تایی ــن تصمی ــت ای ــر دول اگ

ــت. ــر اس ــت نزدیک ت عدال
وزیــر بهداشــت دربــاره کیفیــت داروهــای تولیــد داخــل، گفــت: 
ــه  ــی ب ــیم و گاه ــخت گیر باش ــد س ــت دارو بای ــورد کیفی در م
ــرح  ــت ط ــن دول ــویم. در ای ــم می ش ــت از واردات مته حمای
تحــول ســامت آغــاز شــد و مصــرف گســترده تر شــد و 
حداقــل ایــن اســت کــه 11 میلیــون نفــر جدیــد بیمــه شــدند 
و دفترچــه دارنــد و مصــرف افزایــش پیــدا می کنــد، امــا واردات 
400 میلیــون دالر کاهــش پیــدا کــرد و ایــن بــه معنــی حمایت 

ــد داخــل اســت. از تولی
هاشــمی ادامــه داد: وقتــی دارو در داخــل تولیــد می شــود، 
واردات بــه 10 درصــد تقلیــل پیــدا می کنــد. دارو کاالی 
اســتراتژیکی اســت، امــا انــرژی هســته ای نیســت و نمی تــوان 
مــردم را اجبــار کــرد کــه دارویــی را مصــرف کننــد کــه 

ــد  ــم می کن ــا حک ــت داری م ــدارد. امان ــبی ن ــی مناس اثربخش
ــم. ــردم بگذاری ــار م ــزات را در اختی ــن دارو و تجهی بهتری

وی افــزود: حداقــل ۷5 درصــد باالتریــن قیمــت داروی خارجــی 
را بــه تولیــد کننــده داخلــی می دهیــم و واردات را تــا ۹0 درصــد 
کاهــش می دهیــم. انتظــار جامعــه پزشــکی نیــز در مــورد دارو 
ــه  ــد ک ــتفاده کنن ــد از زور اس ــرکت ها نبای ــت و ش ــرح اس مط
جامعــه پزشــکی حتمــا از داروی ایرانــی اســتفاده کننــد، بلکــه 

بایــد تشــویق کننــد و بازاریابــی الزم را انجــام دهنــد.
ــد  ــکی نبای ــزات پزش ــورد دارو و تجهی ــت: در م ــمی گف هاش
اعتمــاد مــردم را از بیــن ببریــم و بایــد مــردم اعتمــاد 
کننــد کــه ایــن داروهــا و تجهیــزات را بــرای شــخص 
ــن  ــم و ای ــتفاده می کنی ــز اس ــئولین نی ــت و مس اول مملک
ــا محســوب  ــن ســرمایه م ــع همــه و مهم تری ــه نف ــاد ب اعتم
ــا  ــان را ب ــد خودش ــده بای ــرکت های تولیدکنن ــود. ش می ش
ــی در  ــهم خوب ــد و س ــک بزنن ــی مح ــرکت های بین الملل ش

ــیم. ــته باش ــی داش ــازار جهان ب
ــز  ــتاران، نی ــت پرس ــت معیش ــاره وضعی ــت درب ــر بهداش وزی
ــار  ــا در کن ــر م ــریف ترین قش ــن و ش ــت: عزیزتری اظهارداش
ــار روی  ــه فش ــت ک ــتاری اس ــروه پرس ــکی، گ ــای پزش تیم ه
ــختی  ــیار س ــت و کار بس ــکی اس ــه پزش ــتر از جامع ــا بیش آنه
ــا  ــکان ی ــا پزش ــه ب ــا در مقایس ــتی آنه ــع معیش ــد و وض دارن

ــت. ــب نیس ــی، مناس ــتاران خارج پرس
ــی در  ــاد و کمک های ــی افت ــل اتفاقات ــت قب ــزود: در دول وی اف
ــی نیســت. اظهــار  ــه کاف ــه شــد کــه البت ــورد دریافــت کاران م
نارضایتــی می کننــد و حــق دارنــد و در عیــن حــال تعدادشــان 
ــرار کار  ــدازه دو ب ــه ان ــداد ب ــن تع ــرا همی ــت؛ زی ــم اس ــز ک نی

می کننــد.
ــازه  ــود و اج ــر ش ــد بزرگ ت ــت نمی خواه ــت: دول ــمی گف هاش
ــه  ــم کــه پرســتار اضاف ــار می کنی ــا اجب اســتخدام نمی دهــد. م
کار انجــام بدهــد، امــا او حاضــر نیســت ایــن کار را انجــام بدهد. 
فشــار زیــادی را تحمــل می کننــد و امیدواریــم بتوانیــم دولــت و 
مجلــس را متقاعــد کنیــم تــا در ایــن دوره متفــاوت عمل شــود. 
ــن  ــتیم، در ای ــم داش ــت یازده ــکالی در دول ــر اش آرزو دارم اگ

دولــت اصــاح کنیــم.

وزیر بهداشت؛

طرح تحول سالمت برای استمرار نیازمند پایداری منابع است

http://mehrnews.com


صفحه 26 | شماره 13 | بهمن 96  MEHR NEWSAGENCY

ن مـــــــا ر د

عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛

نگران طرح تحول سالمت هستیم
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه در چــاه ویــل درمــان 
گیــر افتــاده ایــم، گفــت: طــرح تحــول ســامت نبایــد بــه سرنوشــت مســکن مهــر دچــار شــود. 

ــا،  ــه ه ــی، داروخان ــای داروی ــه شــرکت ه ــا ب ــه ه ــی بیم ــادآوری بده ــا ی ــی ب محســن علیجان
بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــتی، اظهارداشــت: وزارت بهداشــت نیــز بــه دلیــل طلــب از بیمــه 
هــا بــه پرســتاران، پزشــکان، پیمانــکاران و شــرکت هــای دارویــی بدهــکار اســت و بــرای رفــع 
ایــن مشــکل بیمــه هــا بایــد در پرداخــت بدهــی خــود بــه ایــن وزارتخانه تســریع کننــد تــا وزارت 
بهداشــت در انجــام وظایــف خــود بــه ویــژه اجــرای طــرح تحــول ســامت بــا مشــکل مواجــه 

نشــود.
وی بــا یــادآوری جلســه اخیــر کمیســیون بهداشــت با ســازمان بیمــه ســامت، تامیــن اجتماعی و 
برنامــه و بودجــه، افــزود: عــدم پرداخــت بدهــی 1۸ هــزار میلیــاردی وزارت بهداشــت طــرح تحول 
و ســامت مــردم را دچــار مشــکل مــی کنــد بنابرایــن ســازمان برنامــه و بودجــه بایــد بخشــی از 

ایــن بدهــی را پرداخــت کنــد.
علیجانــی بــا یــادآوری اینکــه دولــت و ســازمان برنامــه و بودجــه بایــد توجهــی ویــژه بــه پرداخت 
بــدی هــای وزارت بهداشــت داشــته باشــد، تصریــح کــرد: وزارت بهداشــت بابــت اقدامــات انجــام 
شــده و اجــرای طــرح تحــول هزینــه هایــی را متحمــل مــی شــود و نمــی تــوان بدهــی 1۸ هــزار 

میلیــاردی وزارت بهداشــت را بــه طــرح تحــول ســامت ربــط داد.
ــر برنامــه ششــم  ــا یــادآوری اینکــه نحــوه اجــرای طــرح تحــول ســامت اگــر منطبــق ب وی ب
و سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی باشــد صرفــه جویــی در هزینــه هــای بهداشــت و درمــان را 
بــه دنبــال دارد، گفــت: در حالــی مــی تــوان 55 درصــد داروهــا را در کشــور تولیــد کــرد کــه ایــن 
داروهــا از طریــق واردات تامیــن مــی شــوند بــه عنــوان مثــال در کشــور بــه 4.5 میلیــون صافــی 
دیالیــز نیــاز داریــم کــه تــوان تولیــد داخــل 5.5 میلیــون اســت امــا وزارت بهداشــت ایــن کاالی 
پزشــکی را از خــارج وارد مــی کنــد البتــه ممکــن اســت قیمــت تولید شــده از واردت بیشــتر باشــد 

امــا در ایــن رابطــه تولیــد داخــل دچــار مشــکل مــی شــود.
علیجانــی ادامــه داد: طــرف هــای خارجــی از  عمــد زیرفروشــی مــی کننــد تــا تولیــد داخــل دچــار 
مشــکل شــود و زمانــی کــه گــردش مالــی و صنعــت داخــل بــا مشــکل مواجــه شــد اقــدام بــه 

افزایــش هزینــه هــا مــی کننــد.
وی بــا انتقــاد از اینکــه 55 درصــد داروهــای وارداتــی مشــابه داخلــی دارنــد، تصریــح کــرد: ایــن 

موضــوع صنعــت دارو را دچــار خلــل مــی کنــد.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، بــا انتقــاد از اینکــه پیشــگیری و بهداشــت اولویت 
وزارت بهداشــت نیســت، گفــت: بــی توجهــی نســبت بــه اجــرای نظــام ارجــاع و پزشــک خانــواده 
هزینــه خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصــی را افزایــش داده اســت بــه طــور قطــع اگــر وزارت 
بهداشــت در جهــت ارتقــای ســطح ســواد ســامت جامعــه از طریــق آمــوزش و پــرورش و صــدا 

و ســیما اقــدام کنــد 20 تــا 25 درصــد مراجعــات مردمــی بــه مراکــز درمانــی و فــوق تخصصــی 
کاهــش مــی یابــد.

وی افــزود: اجــرای راهنمایــی بالینــی میــزان جراحــی هــا را کنتــرل و توجــه بــه سیســتم مراقبت 
در منــزل نیــز هزینــه هــای مراقبتــی را کاهــش داده و معضــل کمبــود تخــت بیمارســتانی را تــا 

حــدودی رفــع مــی کنــد.
علیجانــی بــا انتقــاد از اینکــه برخــی افــراد حتــی از مزایــای بیمــه پایــه نیــز برخــوردار نیســتند، 
گفــت: در حالــی کــه برخــی از مزایــای دو نــوع بیمــه یعنــی پایــه و تکمیلــی برخــوردار هســتند 
ــا اجــرای  ــع ب ــد. در واق ــه مــی کن ــی هزین ــت بیمــه تکمیل ــان باب ــارد توم ــت 5 هــزار میلی و دول
راهنمــای بالینــی، ســطح بنــدی خدمــات و توجــه بــه حــذف بیمــه تکمیلــی، پرداخــت کارانــه 
ــکی،  ــه و پزش ــوم پای ــش در عل ــا، پژوه ــت ه ــوزش رزیدن ــح، آم ــول صحی ــا فرم ــکان ب پزش
پیوندهــای بیــن رشــته ای مقــدم شــمردن امــر پیشــگیری بــر درمــان و مدیریــت بیمــاری هــای 
مزمــن مــی تــوان از 150 هــزار میلیــارد تومــان گــردش مالــی در حــوزه ســامت 40 تــا 50 هــزار 
میلیــارد تومــان آن را کاهــش و صــرف امــور زیربنایــی و تقویــت تولیــد دارو و تجهیــزات پزشــکی 

و پژوهــش هــای پایــه کــرد.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا تاکیــد ضــرورت تســری پزشــک خانــواده بــه 
سراســر کشــور، افــزود: در حــال حاضــر 100 هــزار پزشــک عمومــی داریــم کــه بــا ارائــه آمــوزش 
هــای الزم قابلیــت تبدیــل شــدن بــه پزشــک خانــواده را دارنــد و موضــوع کاهــش هزینــه هــا 
را بــه دنبــال دارد. متاســفانه در چــاه ویــل درمــان گیــر افتــاده ایــم، در ایــن رابطــه نبایــد طــرح 
تحــول ســامت سرنوشــتی ماننــد مســکن مهــر پیــدا کنــد بلکــه بایــد بســته تحــول ســامت را 
در مجلــس تصویــب کــرد، در شــرایط فعلــی و بــا اقداماتــی کــه در ایــن راســتا انجــام مــی شــود 
نگرانــی زیــادی از بابــت ایجــاد مشــکاتی بــرای طــرح بــه ویــژه تامیــن منابــع مالــی آن وجــود 

دارد.

ــت  ــان وزارت بهداش ــاون درم ــی مع ــان بابای ــم ج ــر قاس دکت
ضمــن توضیــح ایــن بازنگــری گفــت: طــرح تحــول ســامت 
ــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن طــرح هــای اجتماعــی دولــت  ب
بــا قــوت ادامــه خواهــد یافــت ولــی بــا توجــه بــه محدودیــت 
منابــع، بــرای مدیریــت بهتــر هزینــه هــا، مانــدگاری پزشــکان 
و تعرفــه ترجیحــی ارائــه خدمــات بــر اســاس »کا« ترجیحــی 
ــف« و »ب« کــه شــهرهای محــروم کشــور  در شــهرهای »ال
هســتند، بــا قــوت ادامــه خواهــد یافت ولــی بر اســاس بررســی 
ــه هــا،  ــه مدیریــت هزین ــه شــده در کمیت و پسشــنهادهای ارائ
برنامــه مقیمــی در بیمارســتانهای آموزشــی تغییــر خواهــد کرد.
دکتــر قاســم جــان بابایــی افــزود: امــا در شــهرهای »ج« و »د« 
کــه تعرفــه مانــدگاری بــه پزشــکان پرداخت نمــی شــود؛ برنامه 
مقیمــی بــرای اراده خدمــت بــه بیمــاران کمــاکان وجــود خواهد 

داشــت.
ــور  ــه مذک ــه کمیت ــاس مصوب ــر اس ــه ب ــرد: البت ــد ک وی تاکی
ــر  ــکی سراس ــوم پزش ــای عل ــای دانشــگاه ه متشــکل از روس

ــن  ــود در ای ــارات خ ــد اختی ــت 20 درص ــور، وزارت بهداش کش
زمینــه را بــه روســای دانشــگاه هــا تفویض کــرد کــه در صورت 
نیــاز و بــر اســاس شــرایط محلــی ،آنهــا بتواننــد از امتیــاز حضور 
پزشــکان مقیــم بــرای بیمارســتان هــای تحــت پوشــش خــود 

تصمیــم گیــری کننــد.
ــکان  ــذف پزش ــه ح ــن اینک ــت: ضم ــی گف ــان بابای ــر ج دکت
مقیــم بــه هیــچ وجــه شــامل بیمارســتان هــای آموزشــی تــک 
تخصصــی ماننــد بیمارســتان هــای تخصصــی اطفــال، قلــب 
ــن بیمارســتان هــا ضــرورت دارد کــه  ــان نمــی شــود و ای و زن

ــط داشــته باشــند. ــم رشــته مرتب پزشــک مقی
ــاره  ــری در ب ــه دیگ ــه نکت ــت ب ــان وزارت بهداش ــاون درم مع
ــای  ــتان ه ــا در بیمارس ــیپ ه ــا و فلوش ــت ه ــوزش رزیدن آم
آموزشــی اشــاره کــرد و گفــت: در بیمارســتان هــای آموزشــی 
دارای دســتیار تخصصــی و یــا فلوشــیپ ، خدمــات بــه بیمــاران 
از طریــق آنهــا صــورت خواهــد گرفــت و اعضــای هیــات علمی 
دانشــگاه هــا بــه صــورت آنکالــی و فعــال بــه بیمــاران خدمــات 

ارائــه مــی کنند؛ ایــن کار هــم موجــب صرفــه جویــی در هزینه 
هــا مــی شــود، هــم بیمــاران خدمــت دریافــت مــی کننــد و هم 
ــتان  ــا دربیمارس ــیپ ه ــی و فلوش ــتیاران تخصص ــوزش دس آم

هــای آموزشــی مخــدوش نخواهــد شــد.
دکتــر جــان بابایــی بــا تاکیــد بــر عــزم وزارت بهداشــت بــرای 
ــع گفــت:  ــر محدودیــت مناب ــا توجــه ب ــه هــا ب مدیریــت هزین
ــوی  ــداز س ــی باش ــه م ــال ارائ ــه در ح ــه ک ــات پای 5۷00 خدم
کادرمعاونــت درمــان بــا همــکاری بیمــه هــا در حــال بازنگــری 
ــوت ادامــه  ــا ق مــی باشــد کــه هــم طــرح تحــول ســامت ب
ــف  ــاران متوق ــه بیم ــروری ب ــات ض ــه خدم ــم ارائ ــد و ه یاب
ــت در  ــه ،عدال ــت در هزین ــی آن مدیری ــدف اصل ــودکه ه نش
ــات ضــروری  ــر خدم ــات ســامت و پوشــش مناســب ت خدم
و حفاظــت مالــی بــرای هزینــه هــای ســنگین هســت. بــدون 
ــه  ــد طــرح تحــول ســامت ب ــد هــر طــرح بزرگــی مانن تردی
بازنگــری نیــاز دارد و وزارت بهداشــت مصمــم اســت ایــن طرح 

ــه دهــد. ــدرت ادام ــا ق را ب

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛

عزم وزارت بهداشت برای مدیریت هزینه ها و تداوم طرح تحول سالمت
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ــی همــراه دو دختــرش کــه پزشــک  یــک بیولوژیســت ایران
هســتند، توانســته بعــد از 11 ســال مطالعــه، بــرای اولیــن بــار 
در دنیــا آنتــی ژن تشــخیص ام اس را کشــف کنــد و حــاال در 

آســتانه درمــان ایــن بیمــاری قــرار دارد. 
محمــود صداقتــی کــه مهندســی بــرق دارد و در عیــن حــال 
رشــته بیولــوژی را نیــز آموختــه اســت، بــه جزئیــات کشــف 
ــروژه از 11 ســال  آنتــی ژن ام اس پرداخــت و گفــت: ایــن پ
ــی  ــر روی تمام ــه ب ــا مطالع ــال 13۸5 ب ــی در س ــش یعن پی
ــاری ام اس انجــام  ــه بیم ــه در زمین ــی ک ــات و مقاالت مطالع

ــود، آغــاز گردیــد. شــده ب
وی بــا اشــاره بــه ۷ ســال کار مطالعاتــی، تاکیــد کــرد: 
ــر روی  ــگاهی ب ــال کار آزمایش ــدت 4 س ــه م ــس از آن ب پ
پــروژه را آغــاز کردیــم و در نهایــت در ســال 201۶ میــادی، 
ــه  ــتان ب ــاری ام اس در انگلس ــخیص بیم ــف روش تش کش
ثبــت رســید و حــاال قــرار اســت در فروردیــن ۹۷، بــه چــاپ 

ــد. ــی برس جهان
صداقتــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ۷ ســال تمــام مطالعــات 
ــع آوری  ــاری ام اس را جم ــه بیم ــر در زمین ــال اخی 100 س
ــد کــرد:  ــم، تاکی ــرار دادی ــه ق ــورد مطالع ــا را م ــم و آنه کردی
ــج شــد  ــن موضــوع منت ــه ای ــا ب ــات ۷ ســال م ــج مطالع نتای
ــدی  ــیم بن ــف تقس ــروه مختل ــه 1۶ گ ــاری ب ــن بیم ــه ای ک
شــود و مــا موفــق شــدیم بیــن ۷ تــا ۸ آنتــی ژن اختصاصــی 

ــم. ــف کنی ــاری ام اس را کش بیم
از ســال ۹2 کار  اینکــه  اعــام  بــا  بیولوژیســت  ایــن 
ــم،  ــاز کردی ــا را آغ ــی ژن ه ــن آنت ــر روی ای آزمایشــگاهی ب
ادامــه داد: نکتــه ای کــه در مطالعــات مــا مــورد توجــه قــرار 
ــی 100  ــه ط ــه ای ک ــچ مطالع ــه هی ــود ک ــن ب ــت، ای گرف
ــود را،  ــاری ام اس انجــام شــده ب ــه بیم ــر در زمین ــال اخی س
رد نکردیــم. بلکــه آمدیــم، کارهایــی کــه بــه صــورت جزیــره 
ــم  ــار ه ــود را، در کن ــده ب ــام ش ــمندان انج ــط دانش ای توس

ــم. ــرار دادی ق

صداقتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه روش 
تشــخیص بیمــاری ام اس بــا آنتــی 
ــار اســت کــه در  ــن ب ــرای اولی ژن هــا ب
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــی ش ــا انجــام م دنی
مــا توانســته ایــم بــرای اولیــن بــار 
از طریــق خــون، ام اس را تشــخیص 

دهیــم.
ــگاهی  ــای آزمایش ــج کاره ــه نتای وی ب
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــه اش ــن زمین در همی
نتایــج آزمایــش هــای مــا نشــان داد کــه 

ــوع، در  ــان و در مجم ــد زن ــردان و ۸0 درص ــد م در ۹2 درص
ــن بیمــاری را  ــوان ای ــی ت ــی ژن م ــا آنت ــوارد ب ۸5 درصــد م

ــخیص داد. تش
ــه  ــان ب ــد کــرد: درصــد کــم تشــخیص در زن ــی تاکی صداقت

ــان اســت. ــه آن خاطــر ســیکل عــادات ماهیان
ــی،  ــاز حیوان ــخیص در ف ــام کار تش ــه انج ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: بــرای بــه نتیجــه رســیدن مطالعــات، بیــش از 1000 
بــار تســت آزمایشــگاهی انجــام داده ایــم و 10 هــزار نمونــه 
ــال  ــا ارس ــرای م ــتان و...، ب ــران، انگلس ــگاهی از ای آزمایش

ــد. ش
کاشــف روش تشــخیص ام اس بــا آنتــی ژن، ادامــه داد: 
ــاری را طراحــی  ــک سیســتم تشــخیص بیم ــا ی ــع، م در واق

ــم. کردی
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــاز حیوان ــام کار در ف ــه انج وی ب
ــش  ــم، آزمای ــه انجــام داده بودی ــی ک ــه مطالعات ــه ب ــا توج ب
هــای خودمــان را بــر روی 5 نــوع حیــوان آغــاز کردیــم کــه 

ــد. ــان را دارن ــبیه انس ــن ام اس ش ــی گرفت توانای
صداقتــی بــا اشــاره بــه انجــام کار بــر روی مــوش، خوکچــه، 
ــا توجــه بــه اینکــه کار آزمایــش  جوجــه، بــز و گاو، افــزود: ب
ــر  ــود، آزمایــش هــا را ب ــز و گاو قــدری مشــکل ب ــر روی ب ب

روی ســه حیــوان دیگــر دنبــال کردیــم.

وی ادامــه داد: پــس از تزریــق آنتــی ژن بــه ایــن 
ــا هورمــون انســانی  ــری ی ــروس، باکت ــات کــه از وی حیوان
ــم و  ــل کردی ــا منتق ــه آنه ــود، ام اس را ب ــده ب ــه ش گرفت
پــس از بررســی رفتارهــای محیطــی ایــن حیوانــات، مغــز 
ــف را  ــن کش ــوژی، ای ــام پاتال ــا انج ــی و ب ــا را جراح آنه

ــم. ــات کردی اثب
ــا  ــات را ب ــن حیوان ــان ای ــس از آن درم ــزود: پ ــی اف صداقت

ــم. ــاز کردی ــن آغ واکس
ــاز  ــج کار در ف ــودن نتای ــز ب ــت آمی ــه موفقی ــاره ب ــا اش وی ب
ــه انســانی، منتظــر  ــرای انجــام روی نمون ــی، گفــت: ب حیوان

ــی هســتیم. ــام جهان اع
ــر  ــنگین کار ب ــه س ــر هزین ــد ب ــا تاکی ــت ب ــن بیولوژیس ای
ــد شــرکت خارجــی  ــح کــرد: چن ــه انســانی، تصری روی نمون
ــت هــای  ــه دول ــا هزین ــروژه را ب ــد کــه پ پیشــنهاد کــرده ان

ــد. ــام بدهن ــان انج خودش
ــی  ــی ژن درمان ــه آنت ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن ــی ب صداقت
تنهــا راه درمــان ام اس اســت، گفــت: در مطالعــات مــا هیــچ 
ــل  ــی عوام ــرا، تمام ــت. زی ــده اس ــخ نمان ــی پاس ــئوالی ب س

ــم. ــرده ای ــایی ک ــاری را شناس ــر در بیم موث
وی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد تــا ظــرف ســه تــا چهــار 
ــام  ــد و ن ــان قطعــی ام اس دســت یابن ــه درم ــده ب ســال آین

کشــورمان را در جهــان بــر ســر زبــان هــا بیندازنــد.

ن مـــــــا ر د

یک ایرانی راه درمان ام اس را پیدا کرد

نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت  و درمــان مجلــس شــورای اســامی گفــت: حــدود 30 درصــد 
از هزینــه هــای حــوزه ســامت صــرف حــوزه دارو می شــود کــه اگــر بــرای آن فکــری نشــود بــا 

مشــکات زیــادی مواجــه مــی شــویم. 
ــوع  ــامت موض ــوزه ی س ــکات ح ــن مش ــی از بزرگ تری ــت: یک ــفی گف ــون یوس ــر همای دکت

ــود.  ــرح می ش ــز مط ــاء آن نی ــن خ ــه بزرگ تری ــت ک ــامت اس ــاد س اقتص
ــرای توســعه حــوزه ســامت نیازمنــد توســعه در ســایر بخــش هــا نیــز هســتیم و  وی افــزود: ب

ــد.  ــر باش ــد مثمرثم ــی نمی توان ــه تنهای ــوزه ب ــک ح ــی در ی توسعه بخش
یوســفی ادامــه داد: توســعه  پایــدار نیازمنــد توســعه در تمــام حــوزه هاســت، بحث اقتصاد ســامت 
هم راســتا بــا اقتصــاد مقاومتــی اســت و اگــر در ایــن حــوزه برنامــه ای داشــته باشــیم توانســته ایم  

در اقتصــاد مقاومتــی گام هایــی را برداریم. 
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــورهای جهــان ســوم در حــوزه 
پیشــگیری برنامه ریــزی مناســبی وجــود نــدارد، گفــت: در حــال حاضــر طــرح تحــول ســامت به 
عنــوان بزرگ تریــن  پــروژه دولــت تدبیــر و امیــد مطــرح شــده کــه اقداماتــی خوبــی را انجــام داده 

امــا در حــوزه اقتصــاد ســامت اقدامــات زیــادی صــورت نگرفتــه اســت.  
یوسـفی اظهـار کـرد: اقتصاد سـامت بـه معنـای صرفـه جویـی در منابع نیسـت بلکه بـه معنای 
مدیریـت مناسـب منابع اسـت.  وی ادامـه داد: مـا رضایت مندی خوبـی را در آحاد جامعه نسـبت به  
طرح تحول سـامت شـاهد هسـتیم اما نتوانسـتیم مـواردی مانند نظـام ارجاع که سـبب مدیریت 
منابـع می شـود را اجرایی کنیم به همین سـبب این طرح با مشـکات عظیمی  مواجه شـده اسـت.  

یوســفی تصریــح کــرد: مــا 
ــادی از  ــم زی ــاهدیم حج ش
ــای  ــه ه ــکات و هزین مش
ــت  ــه عل ــامت ب ــوزه س ح
ــر  ــر واگی بیمــاری هــای غی

اســت. بیمــاری هایــی کــه بــه دلیــل تغییــر ســبک زندگــی بــروز می کننــد و بعضــا خــود افــراد 
ــدارد.  ــاع ن ــز از آن اط نی

وی گفــت: یکــی از مشــکات دیگــر مربــوط بــه حــوزه دارو می شــود. حــدود 30 درصــد از هزینــه 
هــای حــوزه ســامت صــرف حــوزه دارو می شــود کــه اگــر بــرای آن فکــری نشــود با مشــکات 
زیــادی مواجــه مــی شــویم و مــی بایســت بــه پیشــگیری بیش تــر بپردازیــم تــا بــار اســتفاده از 

دارو کمتــر شــود. 
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا اشــاره بــه آمادگــی مجلــس شــورای اســامی 
ــدی  ــه رش ــای رو ب ــاخص ه ــون ش ــم اکن ــا ه ــت:  م ــامت، گف ــاد س ــت از اقتص ــرای حمای ب
داشــته ایم امــا ایــن شــاخصه هــا منطبــق بــا معیارهــای مــورد نظر نیســت کــه علــت آن اســتفاده 

نکــردن از نظــرات نخبــگان در ایــن حــوزه اســت. 
یوسـفی یادآور شـد: بسـیاری از تصمیم گیری های ما بر اسـاس کار کارشناسی نیسـت و متاسفانه 
در تمام تصمیماتمـان سیاسـت هـم دخیـل شـده اسـت.  ورودی سیاسـت بـه حـوزه هایـی ماننـد 

بهداشـت و آمـوزش باعـث  می شـود تصمیم گیـری هـا از نظرات کارشناسـانه دور شـوند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت  و درمان مجلس:

۳۰ درصد منابع سالمت بابت دارو هزینه می شود
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ن مـــــــا ر د

ــا  ــانی، ب ــای انس ــع داروه ــان صنای ــندیکای صاحب ــس س رئی
ــت:  ــور، گف ــازی کش ــت داروس ــکات صنع ــه مش ــاره ب اش
ــد.  ــی کن ــه م ــن دوران را تجرب ــی کشــور بدتری ــت داروی صنع
دکتــر احمــد شــیبانی، بــه وضعیــت بــازار دارویی کشــور اشــاره 
ــزود: مشــکاتی کــه صنعــت داروســازی کشــور در  کــرد و اف
ــم  ــگ ه ــان جن ــت، در زم ــه اس ــا مواج ــا آنه ــر ب ــال حاض ح

تجربــه نشــده بــود.

انتقاد از واردات داروهای ژنریک
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه سیاســت هــا و تصمیــم گیری 
هایــی کــه در حــوزه دارو صــورت مــی گیــرد منجــر بــه بــروز 
ــده  ــور ش ــازی کش ــت داروس ــرای صنع ــده ب ــکات عدی مش
ــه ای شــده کــه واردات  ــه گون ــت ب اســت، گفــت: االن وضعی
ــی  ــم. در حال ــک داری ــد ژنری ــی برن ــک و حت ــای ژنری داروه
کــه همیــن داروهــا در داخــل تولیــد مــی شــود و از ایــن بابــت 
ــته  ــابه داش ــم واردات مش ــه بخواهی ــدارد ک ــود ن مشــکلی وج

باشــیم.
ــن  ــه ای ــخ ب ــذا و دارو، در پاس ــازمان غ ــبق س ــس اس رئی
ــت دارو  ــا صنع ــده ت ــث ش ــی باع ــه عوامل ــه چ ــئوال ک س
دچــار بحــران و چالــش شــود، افــزود: بخشــی از مشــکات 
ــای  ــت داروه ــودن قیم ــی نب ــی از واقع ــت ناش ــن صنع ای

ــت. ــل اس ــد داخ تولی
شــیبانی اضافــه کــرد: البتــه ایــن نکتــه را بگویــم کــه منظــور 
از واقعــی شــدن قیمــت دارو، ایــن نیســت کــه افزایــش قیمــت 
ــد از  ــه بای ــود. بلک ــردم ش ــق م ــه اجحــاف در ح ــا منجــر ب ه
صنعــت حمایــت شــود تــا بتوانــد در عرصــه تولیــد باقــی بماند.

قیمت دارو واقعی نیست
ــودن قیمــت دارو  ــی نب ــه واقع ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن وی ب
ــش  ــد دارو پی ــد تولی ــکاتی در رون ــد مش ــد ش ــث خواه باع
بیایــد، گفــت: بــا 42 ســال ســابقه فعالیــت در حــوزه دارو، هیــچ 
وقــت بــه انــدازه شــرایط کنونــی، صنعــت دارویــی کشــور دچار 

بحــران نبــوده اســت.
رئیــس ســندیکای صاحبــان صنایــع داروهــای انســانی، 
نســبت بــه تشــدید کمبودهــای دارویــی در کشــور بــه ســبب 
ــد  ــن رون ــر همی ــزود: اگ ــدار داد و اف ــت هش ــکات صنع مش
ــه روز بیشــتر  ــی روز ب ــه داشــته باشــد، کمبودهــای داروی ادام

ــد. ــد ش خواه
شــیبانی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه ســندیکا یــک مجموعــه 
مطالبــه گــر اســت، تاکیــد کــرد: مطالبــات صنعــت دارو در دو 
بخــش خاصــه مــی شــود. بخــش پولــی، کــه در حــال حاضر 
ــه ای اســت کــه  ــه گون ــرا، شــرایط ب ــرار دارد. زی در اولویــت ق
ــن امــر  ــا شــود و ای ــرد و احی ــد صنعــت دارویــی جــان بگی بای

مســتلزم تزریــق پــول اســت.

4300 میلیارد تومان طلب شرکت های دارویی
ــش از 4300  ــر بی ــال حاض ــت دارو در ح ــه وی، صنع ــه گفت ب
میلیــارد تومــان طلــب ســر رســید از مراکــز دولتــی دارد و قطعا 

حجــم مطالبــات بیــش از ایــن رقــم اســت.
شــیبانی بــا اشــاره بــه پرداخــت بخشــی از مطالبــات در قالــب 
ــت  ــر صنع ــی گی ــق پول ــن طری ــفانه از ای ــزود: متاس اوراق، اف
نمــی آیــد. در حالــی کــه صنعــت نیازمنــد گــردش مالی اســت 

تــا بتوانــد زنــده بمانــد.

واردات مشابه باید متوقف شود
ــه  ــانی، ب ــای انس ــع داروه ــان صنای ــندیکای صاحب ــس س رئی
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــت دارو اش ــکات صنع ــش دوم مش بخ
ــد واقعــی شــود و همچنیــن واردات داروهایــی  قیمــت دارو بای
کــه مشــابه آنهــا بــه میــزان کافــی در داخــل تولیــد می شــود، 
ــای  ــه داروه ــدارد ک ــود ن ــی وج ــرا، ضرورت ــردد. زی ــف گ متوق

ــم. ــک وارد کنی ــد ژنری ــک و برن ژنری
شــیبانی تاکیــد کــرد: باید ایــن نکتــه را عنــوان کنم کــه برخی 
ــی  ــد م ــا در داخــل تولی ــه مشــابه آنه ــی ک از داروهــای واردات
شــود، مــاده اولیــه ایــن داروهــا نیــز در کشــور تولیــد می شــود. 
و حجــم تولیــد آنهــا بــه قــدری باالســت کــه حتــی مجبورنــد 

بــرای فــروش دارو »جایــزه« بدهنــد.
ــا بیــان ایــن مطلــب کــه »برنــد« یعنــی داروی اصلــی،  وی ب
گفــت: هیــچ توجیهــی بــرای واردات داروهــای ژنریــک و برنــد 
ژنریــک وجــود نــدارد. در عیــن حــال، انتظــار داریــم حمایــت از 

ــد. صنعــت دارو افزایــش یاب
شــیبانی افــزود: ایــن حمایــت هــا مــی توانــد در قالــب پرداخت 

تســهیات کــم بهــره و کمــک به توســعه صــادرات باشــد.

صنعت دارو به »روزمرگی« افتاده است
رئیــس اســبق ســازمان غــذا و دارو، در عیــن حــال بخشــی از 
ــت:  ــت دانســت و گف ــود صنع ــه خ ــی را متوج صــادرات داروی
ــای  ــی و اقتصــادی شــرکت ه ــه مســائل مال ــم ب بخشــی ه
دارویــی بــاز مــی گــردد. زیــرا، صنعــت در شــرایط کنونــی بــه 

ــت. ــاده اس ــی« افت »روزمرگ
ــه داروی  ــد ب ــار بای ــه بیم ــت ک ــن واقعی ــول ای ــا قب شــیبانی ب
ــای  ــفانه داروه ــزود: متاس ــد، اف ــته باش ــی داش ــوب دسترس خ
وارداتــی بــا قیمــت هــای چنــد برابــر تولیــد داخــل بــه فــروش 
مــی رســند و ایــن در حالــی اســت کــه از نظــر کیفیــت، هیــچ 

ــدارد. ــد داخــل وجــود ن ــی و تولی ــن داروی واردات ــی بی تفاوت
وی بــا طــرح یــک مثــال، گفــت: االن دارویــی وارد مــی شــود 
ــت داروی  ــی قیم ــت ول ــان اس ــزار توم ــت آن 30 ه ــه قیم ک
ــچ  ــع، هی ــان اســت. در واق ــزار توم ــل ۹ ه ــد داخ ــابه تولی مش

ــدارد. ــن قیمــت دارو وجــود ن ــی بی تعادل

ــه  ــه ک ــن بهان ــه ای ــوع واردات دارو ب ــن ن ــزود: ای ــیبانی اف ش
ــل  ــی قاب ــد اصل ــرای برن ــد، ب ــی خواهن ــان م ــردم خودش م

ــت. ــه اس توجی
رئیــس اســبق ســازمان غــذا و دارو، تاکیــد کــرد: اینکــه مــردم 
ــتراک  ــه اش ــند، نقط ــته باش ــی داش ــوب دسترس ــه داروی خ ب
ــد  ــه، داروی برن ــن بهان ــه ای ــد ب ــی نبای ــردم اســت، ول ــا و م م

ــم. ــک وارد کنی ژنری
وی، گــردش مالــی صنعــت دارو را بزرگتریــن نقــص و چالــش 
ایــن صنعــت دانســت و گفــت: چرخــه معیــوب صنعــت دارو بــا 
توجــه بــه حضــور بیمــه هــا، بایــد اصــاح شــود و ایــن عــزم 

جــدی مــی خواهــد.
شــیبانی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه آیــا کمیســیون قیمــت 
گــذاری دارو مــی بایســت در زمــان مشــخص تشــکیل جلســه 
ــوع  ــن موض ــرای ای ــذا و دارو ب ــازمان غ ــزود: در س ــد، اف ده
ــن  ــه ای ــود ک ــان نم ــد اذع ــا بای ــت، ام ــده اس ــی نش تعریف

ــت. ــی اس ــای داروی ــرکت ه ــی از ش ــت خیل درخواس

واکنش به بحران دارویی 92
رئیــس اســبق ســازمان غــذا و دارو، در واکنــش بــه اســتفاده از 
ــه نظــرم بحــران  ــی ســال ۹2«، گفــت: ب واژه »بحــران داروی
نبــود و کمــی از انصــاف بــه دور اســت کــه بگوییم در آن ســال 
ــرا، در آن روزهــا شــاهد  ــم. زی ــوده ای ــی ب دچــار بحــران داروی
کمبــود ارز و نابســامانی در نــرخ ارز بودیــم. امــا، واقعیــت ایــن 
اســت کــه هــر دوره ای مشــکات خــودش را دارد و االن 
شــرکت هــای دارویــی بدتریــن بحــران را تجربــه مــی کننــد.

ــانی در  ــای انس ــع داروه ــان صنای ــندیکای صاحب ــس س رئی
پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه آیــا شــرکت دارویــی ورشکســته 
داریــم یــا خیــر، اظهارداشــت: شــاید بــه طــور مســتقیم اعــام 
ــروش  ــم ف ــه حج ــم ک ــد بگوی ــا بای ــد، ام ــتگی نکنن ورشکس
برخــی شــرکت هــای دارویــی کمتــر از رقمــی اســت کــه وام و 
تســهیات گرفتــه انــد و حــاال بایــد بازپرداخــت کننــد. در واقع، 

ــد. ــاده ان ــه روزمرگــی افت ایــن شــرکت هــا ب
شــیبانی در پایــان تاکیــد کــرد: هــدف همــه مــا ایــن اســت که 

وضع صنعــت دارو درســت شــود.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی؛

صنعت دارو بدترین دوران را تجربه می کند
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قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری تابســتان ۸۶ تصویــب 
شــده، امــا تاکنــون بنــا بــه دالیــل غیرکارشناســی از اجــرای آن 
ممانعــت بــه عمــل آمــده و اکنــون ســازمان مدیریــت، کمبــود 

بودجــه را بهانــه کــرده اســت. 
قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری کــه در تابســتان ۸۶ 
بــا رای قاطــع نماینــدگان بــه تصویــب رســیده اســت، در ایــن 
ــع مختلفــی در مســیر اجــرا مواجــه  ــا موان 10 ســال همــواره ب
شــده اســت. در مقطعــی بهانــه آییــن نامــه اجرایــی پیــش آمد، 
در یــک ســال موضــوع بیمــه هــا مطــرح شــد و...، بطوریکــه 
هــر ســال و در آســتانه تصویــب الیحــه بودجه ســاالنه کشــور، 
اجــرای ایــن قانــون بــه ســال بعــد موکــول مــی شــود. ایــن در 
حالــی اســت کــه در ایــن ســال هــا، برنامــه هــا و طــرح هایــی 
در حــوزه ســامت اجــرا شــده اســت کــه هیــچ کــدام مصوبــه 

ای نداشــته انــد.
ــه  ــبت ب ــتاری نس ــه پرس ــای جامع ــه ه ــات و گای اعتراض
ــر شــد  ــن ام ــه ای ــه پرســتاری، منجــر ب ــی نشــدن تعرف اجرای
ــه  ــون را در برنام ــن قان ــرای ای ــس، اج ــدگان مجل ــه نماین ک
ششــم توســعه کشــور مصــوب کننــد و بودجــه آن را از محــل 
ــد. ــی کنن ــش بین ــا پی ــتان ه ــی بیمارس ــای اختصاص درآمده
بــه دنبــال ایــن مصوبــه، پیــش بینــی مــی شــد کــه ســرانجام 
ــال ۹۷  ــوردن، در س ــاک خ ــال خ ــد از 10 س ــون بع ــن قان ای
اجرایــی شــود. از همیــن رو، پیشــنهاد بودجــه 1000 میلیــاردی 
بــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور ارائــه مــی شــود 
کــه معاونــت اجتماعــی ایــن ســازمان، بــه بهانــه کمبــود بودجه 

دولــت، از تصویــب آن ســر بــاز مــی زنــد.

پرستاران حق دارند گالیه کنند
ــت  ــاره وضعی ــود درب ــن اظهارنظــر خ ــر بهداشــت در آخری وزی
معیشــت پرســتاران، از گــروه پرســتاری بــه عنــوان عزیزتریــن 
ــرده  ــام ب ــکی ن ــای پزش ــار تیم ه ــر در کن ــریف ترین قش و ش
ــت و  ــکی اس ــه پزش ــتر از جامع ــا بیش ــار کار روی آنه ــه فش ک
کار بســیار ســختی دارنــد و وضــع معیشــتی آنهــا در مقایســه بــا 

ــا پرســتاران خارجــی، مناســب نیســت. پزشــکان ی
وی گفتــه بــود کــه در دولــت قبــل اتفاقاتــی افتــاد و 
ــی  ــه کاف ــه البت ــه شــد ک ــت کاران ــورد دریاف ــی در م کمک های
ــن  ــد و در عی ــق دارن ــد و ح ــی می کنن ــار نارضایت نیســت. اظه

حــال تعدادشــان نیــز کــم اســت؛ زیــرا همیــن تعــداد بــه انــدازه 
دو برابــر کار می کننــد.

ــود  ــرده ب ــاره ک ــم اش ــوع ه ــن موض ــه ای ــت ب ــر بهداش وزی
ــتخدام  ــازه اس ــود و اج ــر ش ــد بزرگ ت ــت نمی خواه ــه دول ک
نمی دهــد. مــا اجبــار می کنیــم کــه پرســتار اضافــه کار انجــام 
ــن کار را انجــام بدهــد. فشــار  ــا او حاضــر نیســت ای بدهــد، ام
زیــادی را تحمــل می کننــد و امیدواریــم بتوانیــم دولــت و 
مجلــس را متقاعــد کنیــم تــا در ایــن دوره متفــاوت عمل شــود. 
ــت  ــتیم، در دول ــم داش ــت یازده ــکالی در دول ــر اش آرزو دارم اگ

ــم. ــاح کنی ــم اص دوازده
ــامت  ــام س ــی نظ ــام اجرای ــن مق ــر باالتری ــن اظهارنظ همی
کشــور، کافــی اســت کــه مدیــران ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ــم کار  ــرا، حج ــد. زی ــر کنن ــود تجدیدنظ ــم خ ــزی در تصمی ری
ــه  ــبت ب ــا را نس ــد، آنه ــه دارن ــی ک ــال دریافت ــتاری در قب پرس
ــن  ــد. در همی ــی کن ــزه م ــی انگی ــد، ب ــه دارن ــغلی ک ــده ش آین
حــال، دانشــجویان پرســتاری نیــز بــا دیــدن ایــن شــرایط، برای 
ــه بیمــاران، دچــار تردیــد  ــه بیمارســتان هــا و خدمــت ب ورود ب

مــی شــوند.

ــدن  ــرا نش ــرای اج ــت ب ــازمان مدیری ــه س بهان
ــتاری ــه پرس تعرف

ــم مقــام ســازمان نظــام پرســتاری  محمــد شــریفی مقــدم قائ
ــاردی  ــه 1000 میلی ــنهاد بودج ــه رد پیش ــاره ب ــا اش ــور، ب کش
بــرای اجــرای تعرفــه هــای پرســتاری در ســال ۹۷، گفــت: بــا 
توجــه بــه قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری مصــوب 
ســال ۸۶ مجلــس و همچنیــن، برنامه ششــم توســعه، ســازمان 
نظــام پرســتاری بودجــه 1000 میلیــارد تومانــی از محــل بودجه 
عمومــی را پیشــنهاد داد تــا ایــن قانــون خــاک خــورده در ســال 

ــی شــود. ۹۷ اجرای
ــه  ــرای بودج ــت ب ــی وزارت بهداش ــه همراه ــاره ب ــا اش وی ب
ــبختانه  ــزود: خوش ــتاری، اف ــام پرس ــازمان نظ ــنهادی س پیش
ــت  ــق وزارت بهداش ــر مواف ــا نظ ــتاری ب ــام پرس ــنهاد نظ پیش
همــراه شــد و ایــن بودجــه را تاییــد کــرد، امــا متاســفانه بودجــه 
پیشــنهادی توســط معــاون اجتماعــی ســازمان مدیریت رد شــد.

قائــم مقــام ســازمان نظــام پرســتاری بــا انتقــاد از نــگاه 
غیرکارشناســی و غیــر منطقــی در معاونــت اجتماعــی ســازمان 

ــد  ــنهادی، تاکی ــای پیش ــه ه ــب بودج ــرای تصوی ــت ب مدیری
ــه  ــارد بودج ــزار میلی ــا ه ــرای ده ه ــت ب ــن معاون ــا ای ــرد: آی ک
ــن  ــه همی ــع را دارد و ب ــود مناب ــگاه کمب ــن ن ــنهادی همی پیش

ــد. ــی کن ــورد م ــکل برخ ش
شــریفی مقــدم بــا اظهارتاســف از حاکــم شــدن جریــان و تفکر 
ــاره  ــری درب ــم گی ــرای تصمی ــی ب ــت اجتماع ــاص در معاون خ
بودجــه هــای پیشــنهادی، گفــت: بــا این قبیــل تصمیــم گیری 

هــا، حــق جامعــه بــزرگ پرســتاری را ضایــع مــی کننــد.

ــا روح  ــر ب ــتاری مغای ــه پرس ــدن تعرف ــرا نش اج
ــت ــی اس ــاد مقاومت اقتص

ــتاری  ــام پرس ــی نظ ــورای عال ــو ش ــور عض ــیفی پ ــران س کام
کشــور، اجــرا نشــدن قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری 
را مغایــر بــا روح اقتصــاد مقاومتــی دانســت و گفــت: مخالفــان 
ــون،  ــردم، قان ــان ســامت م ــذاری پرســتاری مخالف ــه گ تعرف

مجلــس و سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه قریــب بــه یــک دهــه از تصویــب قانــون 
تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری مــی گــذرد، اظهــار داشــت: 
مثلــث تعرفــه گــذاری شــامل خدمــت، ارزش خدمــت و تامیــن 
ــروگان  ــر گ ــال حاض ــوم آن در ح ــع س ــه ضل ــت ک ــار اس اعتب
دولــت اســت و کمــک مجلــس و کمیســیون تلفیــق مــی تواند 

راهگشــا باشــد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتاری ب ــام پرس ــی نظ ــورای عال عضــو ش
بــرای تعرفــه گــذاری مولفــه هایــی از جملــه ریســک خدمــت، 
ــان در نظــر  ــش و مهــارت و زم ــورد اســتفاده، دان ــزات م تجهی
گرفتــه مــی شــود، خاطــر نشــان کــرد: تعرفــه گــذاری 
پرســتاری مطابــق اصــل 44 چهــار قانون اساســی در اصــول ده 
گانــه مقــام معظــم رهبــری، سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی و 
قانــون برنامــه ششــم توســعه الزم االجــرا اســت و  معیارهــای 
واگــذاری امــور بــه مــردم را مشــخص، ارزش گــذاری و امــکان 
پذیــر مــی کنــد و بســتر اولیــه بــرای حرفــه ای شــدن و کمــک 
ــت از  ــی و پرداخ ــای درمان ــه ه ــون هزین ــت چ ــردم اس ــه م ب

جیــب را مــی کاهــد.
ســیفی پــور تاکیــد کــرد: امیــد جامعــه پرســتاری بــرای خدمات 
ــیون  ــدار و کمیس ــون م ــای قان ــایر اعض ــه س ــر ب ــه نگ جامع

تلفیــق مجلــس اســت.

ناامیدی پرستاران از دولت امید

ن مـــــــا ر د

http://mehrnews.com


صفحه 30 | شماره 13 | بهمن 96  MEHR NEWSAGENCY

معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت، بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر 1۷ هــزار کمــک پرســتار تربیــت شــده اســت، گفــت: 
ــی در  ــورت تدریج ــه ص ــم ب ــته ای ــا خواس ــتان ه از بیمارس

ــد.  ــدام کنن افزایــش جــذب نیروهــای کمــک پرســتار اق
دکتــر مریــم حضرتــی بــه تشــریح جزئیــات دیــدار 
نماینــدگان دانشــجویی مناطــق 10 گانــه آمایشــی کشــور 
اشــاره کــرد و افــزود: چنانچــه بیمارســتانی براســاس آییــن 
نامــه اصفهــان، شــاخص هــای مــورد نظــر بــرای پذیــرش 
دانشــجو را نداشــته باشــد، نمــی توانــد دانشــجو بپذیــرد و 
تربیــت کنــد و نظــارت اصلــی در ایــن خصــوص بــر عهــده 

ــورد پرســتاری اســت. ب
وی بــا اشــاره بــه طــرح برنامــه کارورزی دانشــجویان، تاکیــد 
کــرد: پرســتاران مثــل ســایر گــروه هــای بالینــی بایــد برنامــه 
ــجویان  ــرای کارورزی دانش ــی ب ــاختارهای اصل ــی و س بالین
داشــته باشــند و الزم اســت اشــکاالت ایــن برنامــه کارورزی 

دانشــجویان پرســتاری نیــز اصــاح شــود.
ــتاری  ــجویان پرس ــای دانش ــه ه ــی از دغدغ ــی یک حضرت
ــن  ــزود: در ای ــرد و اف ــان ک ــتاری بی ــک پرس ــوع کم را موض
مــورد روشــن ســازی صــورت گرفــت و البتــه بیمارســتان هــا 
ــروه  ــن گ ــه ای ــان ب ــوم پزشــکی نیازش ــای عل و دانشــگاه ه
ــزار  ــنجی 20 ه ــاز س ــاس نی ــد و براس ــرده بودن ــام ک را اع
نیــروی کمــک پرســتار در کل دانشــگاه هــای علوم پزشــکی 

ــوده اســت. ــاز ب ــورد نی م
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر 1۷ هــزار کمــک 
ــف  ــراد وظای ــن اف ــزود: ای ــت شــده اســت، اف پرســتار تربی
غیــر حرفــه ای و غیــر دانشــگاهی پرســتاری را بــر عهــده 
دارنــد و توســط موسســات آموزشــی تربیــت شــده انــد امــا 
بــه دلیــل ایــن کــه پرداخــت حقــوق ایــن افــراد از محــل 
درآمــد اختصاصــی بیمارســتان هــا اســت اقــدام بــه جــذب 
ایــن نیروهــا توســط بیمارســتان هــا علــی رغــم نیازشــان 
بــه ایــن نیروهــا بــا تاخیــر صــورت مــی گیــرد، بــه همیــن 
ــورت  ــه ص ــا ب ــم ت ــته ای ــا خواس ــتان ه ــل از بیمارس دلی
ــتار  ــک پرس ــای کم ــذب نیروه ــش ج ــی در افزای تدریج

ــد. ــدام کنن اق
حضرتــی بــا اشــاره بــه آمــوزش دوره 4 ماهــه کمــک 
بهیــاران، افــزود: نیروهــای کمــک پرســتار دوره یکســاله دیده 
انــد و بــرای کمــک بهیــاران 4 ماهــه نیــز یــک دوره تکمیلی 
گذاشــته ایــم تــا آنها هــم کمــک پرســتار شــوند یعنــی عما 
دو نیــروی پرســتار و کمــک پرســتار خواهیم داشــت و مراقبت 
هــای اولیــه توســط کمــک پرســتار، مراقبــت هــای عمومی و 
جنــرال توســط پرســتار و مراقبــت هــای تخصصــی توســط 

پرســتار تخصصــی صــورت مــی گیــرد.
ــری  ــرورت پیگی ــر ض ــت، ب ــتاری وزارت بهداش ــاون پرس مع
مشــکات دانشــجویان در زمینــه بالینــی تاکیــد کــرد و گفت: 
ــتیم و  ــه هس ــن زمین ــجویان در ای ــکات دانش ــر مش پیگی

ــم. ــع کنی ــکات را رف ــن مش ــم ای ــم بتوانی امیدواری
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــوص اقدام ــه در خص ــی در ادام حضرت
ــش از 40  ــدت 42 روز، بی ــت: در م ــتاری گف ــت پرس در معاون
ــی و  ــه شــورای عال ــف از جمل ــروه هــای مختل ــا گ جلســه ب
نظــام پرســتاری، تشــکل هــا، انجمــن هــای علمی و روســای 

دانشــکده هــا و معاونــت هــای آموزشــی، فرهنگــی، درمــان و 
برنامــه ریــزی تشــکیل شــد.

ــتگذاری در  ــورای سیاس ــکیل ش ــه تش ــاره ب ــن اش وی ضم
معاونــت پرســتاری، افــزود: در ایــن شــورا از همــه قشــرها و 
نخبــگان و فرهیختــگان پرســتاری از جملــه بــورد پرســتاری، 
نظــام پرســتاری، مدیــران بالینــی، از پرســتاران نظامــی 
ــه  ــورا کلی ــن ش ــد و در ای ــور دارن ــز حض ــگاه آزاد نی و دانش
سیاســتگذاری مربــوط بــه طــرح هــای عملیاتــی معاونــت در 

ــود. ــی ش ــی م ــال ۹۷ بررس س
ــازی  ــد س ــزوم توانمن ــر ل ــد ب ــا تاکی ــتاری ب ــاون پرس مع
پرســتاران، گفــت: چندیــن برنامــه توانمند ســازی در راســتای 
توانمنــد ســازی پرســتاران داریــم کــه یکــی از آنهــا تشــکیل 
پرســتاران مدیریــت بحــران و توانمنــد ســازی مدیــران 

ــت. ــران اس ــت بح ــرای مدیری ــتاری ب پرس
ــک  ــتاری در ی ــام »پرس ــه ن ــی ب ــن کتاب ــه تدوی ــی ب حضرت
ــی  ــه بررس ــاب ب ــن کت ــزود: در ای ــرد و اف ــاره ک ــگاه« اش ن
وضعیــت کنونــی پرســتاران از لحــاظ آمــوزش، بالیــن، 

ــردازد. ــی پ ــی م ــی و صنف ــش و اجتماع پژوه
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــت در ادام ــتاری وزارت بهداش ــاون پرس مع
بازدیــد های اســتانی ایــن معاونــت نیــز، گفــت: در بازدیدهای 
اســتانی اولویــت با اســتان هــای محــروم بــود و از بیمارســتان 
ــی از  ــتیم و گزارش ــد داش ــاه بازدی ــهر و کرمانش ــای ایرانش ه
مســائل و مشــکات موجــود در آنجــا به وزیــر بهداشــت ارائه 
شــد و همچنین بازدید از بیمارســتان الزهرا اصفهان و دانشکده 
ــهد و  ــز Hospice در مش ــک مرک ــد از ی ــان بازدی اصفه
ــزل در مشــهد انجــام  ــت در من ــا مســئولین مراقب ــات ب ماق

گرفتــه اســت.
وی افــزود: همچنیــن دو کانکــس از ســوی کارکنــان معاونت 
ــز  ــاه نی ــتان کرمانش ــه بیمارس ــت ب ــتاری وزارت بهداش پرس

اهــدا شــد.
ــزوم تشــکیل کارگــروه مراقبــت در  ــه برل ــی در ادام حضرت

بیمــاری هــای غیرواگیــر تاکیــد کــرد و افــزود: پرســتاران 
ــری داشــته باشــند  ــن حــوزه نقــش موث ــد در ای ــی توانن م
چــرا کــه یکــی از نقــش هــای اصلــی پرســتاران، آمــوزش 
در بیمارســتان و در کنــار بیمــاران اســت کــه در ایــن راســتا 
برنامــه ریــزی هایــی در حــال انجــام اســت و قطعــا ایــن 
آمــوزش در ارتقــا ســطح ســامت بیمــاران و مــردم موثــر 

ــود. خواهــد ب
ــر بهداشــت یکــی از مســائل مهــم پرســتاری را  ــاون وزی مع
برنامــه صاحیــت حرفــه ای بیــان کــرد و گفــت: 3 فــاز ایــن 
برنامــه انجــام شــده اســت و در شــورای سیاســتگذاری مطرح 
ــذاری  ــا واگ ــی ب ــارم آن، یعن ــاز چه ــرای ف ــا اج ــه ب ــد ک ش
اجرایــی صاحیــت حرفــه ای بــه نظــام پرســتاری، بایــد ایــن 

برنامــه را بــه مرحلــه اجــرا برســانیم.
حضرتــی در ادامــه بــا اشــاره بــه تشــکیل ۸ کارگــروه 
تخصصــی در معاونــت پرســتاری گفت: مهــم تریــن کارگروه 

ــت. ــر اس ــه نگ ــتاری جامع ــروه پرس ــز کارگ نی
ــت در  ــز مراقب ــروه مراک ــود کارگ ــه وج ــاره ب ــن اش وی ضم
منــزل، افــزود: در حــال حاضــر1000 مرکــز مراقبــت در منزل 
ــدون  ــان ب ــه بعضــی از آن ــه البت ــت هســتند ک در حــال فعالی
مجــوز و غیرقانونــی هســتند و نیــاز بــه ســاماندهی و برنامــه 

ــد. ــوی دارن ــدون و نظــارت ق ــزی م ری
معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت تاکیــد کــرد: بایــد بیمه ها 
بــرای تعییــن تعرفــه خدمــات ایــن مراکــز همــکاری الزم را 
داشــته باشــند تــا میــزان رضایتمنــدی بیمــاران افزایــش یابــد 

و هزینــه هــا هــم کاهــش یابــد.
ــا بیــان اینکــه کارگــروه هــا از 3 عضــو  حضرتــی در پایــان ب
اصلــی از بــورد پرســتاری، نظــام پرســتاری و مدیــران بالینــی 
تشــکیل شــده اســت، افــزود: کارگــروه تعییــن شــاخص های 
ــی، و  ــار بخش ــتاندارد و اعتب ــروه اس ــی، کارگ ــتاندارد و مل اس
ــروه  ــر کارگ ــکینی و Hospice از دیگ ــب تس ــروه ط کارگ

ها اســت.

ن مـــــــا ر د

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

۱۷هزار کمک پرستار به تدریج جذب بیمارستان ها می شوند
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ن مـــــــا ر د

ــت  ــا صنع ــاران ب ــی بیم ــای داروی ــن نیازه ــوع تامی موض
ــویه دارد،  ــتقیم و دوس ــاط مس ــک ارتب ــور، ی ــازی کش داروس
ــزارش هــای وزارت بهداشــت حاکــی  ــا و گ ــرا بررســی ه زی
از ایــن اســت کــه ۹۶ درصــد بــازار دارویــی کشــور در اختیــار 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــل اس ــد داخ ــای تولی داروه
ــا مشــکات  صنعــت داروســازی کشــور در ایــن ســال هــا ب
و چالــش هــای زیــادی مواجــه شــده کــه دســت انــدرکاران 
صنعــت داروســازی معتقدنــد؛ طــرح تحــول ســامت یکــی 
ــوده اســت. ــل تشــدید ایــن مشــکات و چالــش هــا ب از عل

ــول  ــرح تح ــداری ط ــه پای ــان ب ــدم اطمین ع
ســالمت

دکتــر عبــاس کبریایــی زاده نایب رئیــس ســندیکای صاحبان 
صنایــع داروهــای انســانی، در نشســت »طــرح تحــول نظــام 
ــازان«،  ــش داروس ــی و نق ــن داروی ــره تامی ــامت، زنجی س
ــدارم کــه طــرح تحــول ســامت، طــرح  ــان ن گفــت: اطمین
پایــداری باشــد پایــدار بــودن یــک طــرح مســتلزم ایــن اســت 
ــد  ــده باش ــی ش ــترس و پیش بین ــل دس ــداف آن قاب ــه اه ک
ــر  ــرای آن در نظ ــی را ب ــل کاف ــه مراح ــیم ک ــن باش و مطمئ
ــژه  ــه وی ــا را ب ــرح م ــد ط ــه می توانن ــی ک ــم و عوامل گرفته ای
ــع  ــدار مناب ــم، از م ــی ســروکار داری ــای مال ــا طرح ه ــی ب وقت
ــم و مداخــات  ــی کنی ــد، آنهــا را پیش بین ــه خــارج کنن هزین

آنهــا را حــذف کنیــم.
وی معتقــد اســت کــه بســیاری از مداخاتــی کــه بعــدا اتفــاق 
ــه مداخــات ناشــی از  ــه مداخــات بازارمحــور، چ ــاد، چ افت
ــس،  ــه مجل ــتگذاری از جمل ــل سیاس ــتگذاران و عوام سیاس
ــخیص  ــل تش ــه قاب ــد ک ــی بودن ــت و...، مداخله گرهای دول
بودنــد و مشــخص بــود طــرح تحــول ســامت را با شکســت 

ــد. ــه می کن مواج
ــدار  ــن آنهــا ناپای ــح داد: یکــی از مهمتری ــی زاده توضی کبریای
بــودن منابــع بــود. یکــی از مهمتریــن آنهــا نبــود عدالــت در 
ــن  ــارز ای ــال ب ــود. مث ــع ب ــرد مناب ــم هزینه ک ــیم و تنظی تقس
ــه  ــت بیم ــرار اس ــر ق ــون نف ــد ۶ میلی ــدا گفتن ــه ابت ــود ک ب
شــوند، بعــد معلــوم شــد کــه ۸ میلیــون نفــر هســتند، بعــد 11 
میلیــون نفــر بیمــه شــدند. بعــد کــه ایــن تعــداد بیمــه شــدند، 
مشــخص شــد 5 میلیــون نفــر دیگــر هــم همچنــان متقاضی 
ــوم شــد 5 میلیــون هــم نیســتند  بیمــه هســتند. ســپس معل
بلکــه ۶ میلیــون نفــر متقاضــی بیمــه هســتند، یعنــی هنــوز ۶ 

ــد. ــه ای اســتفاده نمی کنن ــچ بیم ــر از هی ــون نف میلی
ــود وقتــی کــه طــرح تحــول  ــن ب ــر ای ــرار ب وی ادامــه داد: ق
ســامت اجــرا می شــود و افــراد بیمــه می شــوند، بــه همــان 
ــتند و  ــه هس ــتفاده از یاران ــال اس ــه در ح ــرادی ک ــبت اف نس
ــران خــارج شــوند. یکــی  صاحــب حــق نیســتند از یارانه بگی
ــد،  ــن می کن ــت ها را تضمی ــداری سیاس ــه پای ــی ک از اصول
ــه  ــای تحول گرایان ــرای طرح ه ــه جســارت اج ــن اســت ک ای
ــرح تحــول  ــم ط ــی می خواهی ــیم. اصــوال وقت ــته باش را داش
اجــرا کنیــم و اصــاح کنیــم، نیــاز بــه همدلــی، همبســتگی، 
ــد  ــور نباش ــه جس ــی ک ــرا دارد. دولت ــدرت اج ــارت و ق جس
نمی توانــد مجــری طــرح تحــول باشــد، بنابراین دولت نشــان 
ــار می گذاشــت و  ــر ترســش را کن ــی اگ داد ترســو اســت یعن
دســت از نــگاه پوپولیســتی کــه از دولــت قبــل حاکــم شــده 
ــه  ــاره حــذف یاران ــود، برمی داشــت راحــت می توانســت درب ب
10 تــا 30 میلیــون نفــر تصمیــم بگیــرد و طــی چنــد مرحلــه 
ــاد و  ــم نمی افت ــی ه ــچ اتفاق ــد و هی ــا را قطــع کن ــه آنه یاران
ــد. ــدار کن ــامت را پای ــول س ــرح تح ــع ط ــت مناب می توانس

ــه صــورت  ــم ب ــر بخواهی ــا اگ ــرد: ام ــد ک ــی زاده تاکی کبریای

ماهیتــی بــه طــرح تحــول ســامت نــگاه کنیــم، ایــن طــرح 
یــک ضــرورت بــرای کشــور بــود. اصــول متعــددی از قانــون 
اساســی اســت کــه صراحــت دارد حمایــت همگانــی در بخش 
ــد  ــت. نمی ش ــت اس ــف دول ــزو وظای ــان ج ــت و درم بهداش
ــای  ــد هزینه ه ــردم ۶0 درص ــد م ــاهد باش ــت ش ــه دول ک
ســامت را از جیــب خودشــان پرداخــت کننــد و ایــن نشــانه 
بی تعهــدی و بی مســئولیتی دولــت اســت. بنابرایــن تصمیــم 
ــود و الزم و  ــا ب ــت و بج ــن کار درس ــرای ای ــه اج ــت ب دول
ضــروری بــود. در ایــن شــکی نیســت امــا نمی توانیــم طــرح 
تحــول را اجــرا کنیــم روی بســتری از منابــع ناپایــدار و اختیــار 
ایــن منابــع هــم دســت مــا نباشــد و بــه همیــن علــت اســت 
ــا و...  ــات داروخانه ه ــکان، مطالب ــه پزش ــاهدیم کاران ــه ش ک
پرداخــت نشــده و شــاهد آشــفتگی در روابــط مالــی هســتیم. 
البتــه ایــن آشــفتگی طبیعــی هــم اســت چــرا کــه پیوســتگی 
رخدادهــای اقتصــادی یــک اصــل مهــم اســت. یعنــی وقتــی 
ــد  ــود، نمی توانی ــرده می ش ــت ب ــره دس ــی از زنجی در بخش
انتظــار داشــته باشــید جــای دیگــر هیــچ اتفاقــی نیفتــد. یعنی 
افزایــش پوشــش بیمــه، پــول می خواهــد و اگــر پــول نرســد، 
بقیــه زنجیــره مختــل می شــود و ایــن اتفاقــات و آثــار آن بــر 

ــود. ــی ب ــل پیش بین ــل قاب ــت دارو، از قب صنع

آثار طرح تحول سالمت بر صنعت دارو
ــت  ــر صنع ــت را ب ــن وضیع ــار ای ــال ۹2 آث ــت: در س وی گف
ــرای مســئوالن ترســیم کردیــم. اگــر  ــه طــور جامــع ب دارو ب
ــه شــرکت  ــع ب ــع تامیــن نشــود، ایــن عــدم تامیــن مناب مناب
ــره را  ــده و زنجی ــل ش ــده و... منتق ــی، تامین کنن ــای توزیع ه
ــد دلیــل از اواخــر ۹2  ــه چن ــد. ایــن اختــال ب مختــل می کن
و ۹3 خــود را نشــان داد. یــک دلیــل خیلــی ربطــی بــه حــوزه 
ســامت نداشــت و بــه حــوزه کان اقتصــاد کشــور مربــوط 
می شــد و آن اینکــه دولــت نــرخ ارز را ســه برابــر کــرده بــود. 
برهمیــن اســاس نیــاز بــه نقدینگــی در صنعــت داروســازی و 
ــود. از طــرف دیگــر نظــام بانکــی  ــر شــده ب واردات ســه براب
بین الملــل مختــل بــود. تحریم هــای بین المللــی شــدید 
بــود. ایــن وضعیــت باعــث شــده بــود صنعتــی کــه قبــا با 5 

و 10 درصــد نقدینگــی خریــد خارجــی می کــرد، آن موقــع بــه 
130 درصــد نقدینگــی نیــاز داشــته باشــد. قابلیت اثرگــذاری و 
شــوک دهندگی اختــال در زنجیــره تامیــن نقدینگــی صنعت 
بــه دلیــل همیــن وضعیــت از ســال ۹2 قابــل پیش بینــی بــود. 
از طــرف دیگــر متوســط رشــد نقدینگــی نظــام بانکی کشــور 
ــی کــه تقاضــای صنعــت  ــود در حال ــا ۷ درصــد ب حــدود 5 ت
داروســازی بــرای دریافــت نقدینگــی یــا وام از نظــام بانکــی 
حداقــل 200 تــا 300 درصــد رشــد کــرده بــود. در یــک بســتر 
ــا  ــود کــه مث ــی ب ــل پیش بین اقتصــادی عــادی کشــور، قاب
کارخانــه داروپخــش کــه خــود را بــا 20 تــا 25 میلیــارد تومان 
ــم  ــن رق ــرایط ای ــرد، در آن ش ــک اداره می ک ــی از بان نقدینگ
ــرکتی  ــتگی ش ــد و وابس ــان برس ــارد توم ــا ۸0 میلی ــه ۶0 ت ب
ــر  ــا 3 براب ــه شــبکه بانکــی کشــور 2.5 ت ــل داروپخــش ب مث
شــود. ایــن ربطــی هــم بــه طــرح تحــول ســامت نداشــت و 

ــود. ــا شــاخص های کان اقتصــادی کشــور ب ــط ب مرتب
کبریایــی زاده ادامــه داد: وقتــی طــرح تحــول ســامت 
ــای  ــه تاخیره ــه ب ــا توج ــوج شــد و ب ــن م ــر ای ــم ســوار ب ه
ســازمان های بیمه گــر، دولــت و...، ایــن وضعیــت قابــل 
ــد  ــی مانن ــی بنگاه ــه نقدینگ ــاز ب ــه نی ــود ک ــی ب پیش بین
داروپخــش بــه جــای اینکــه 25 تــا 30 میلیــارد تومــان باشــد، 
ــه نظــام  ــن باعــث شــد ک ــان می شــود. ای ــارد توم 140 میلی
ــی  ــد. بانک ــی بکن ــد حمایت ــا نتوان ــم اص ــور ه ــی کش بانک
کــه رشــد پــول ورودی ســاالنه آن حداکثــر ســاالنه ۹ درصــد 
ــرخ  ــود ن ــار می ش ــت و ناچ ــی نیس ــه همراه ــادر ب ــت، ق اس
پــول خــود را بــاال ببــرد و ســود بیشــتری را پرداخــت نمایــد 

ــه قفــل شــدگی رســید. ــذا نظــام بانکــی کشــور هــم ب ل
ــر  ــا ســه براب ــش از دو ت ــه بی ــی ک ــت: شــرکت داروی وی گف
ســهام ســالیانه اش تســهیات بانکــی گرفتــه، فــرو ریختــه 
ــر صنعــت داروســازی ناشــی  ــرات حاکــم ب اســت. عمــده اث
ــه دلیــل عــدم تبعیــت از قواعــد  از طــرح تحــول ســامت ب
اجــرای علمــی ایــن طــرح اســت. اگــر نــگاه مــا بــه صنعــت 
داروســازی صنعــت تامیــن گــر باشــد بــه هــر حــال بــه هــر 
ــال ۶0  ــود. در س ــد ب ــر خواه ــن گ ــی تامی ــت و قیمت کیفی
ــود  ــود خ ــد از س ــک درص ــود ی ــف ب ــی موظ ــت داروی صنع

صنعت داروسازی از دولت ضربه می خورد
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ن مـــــــا ر د

ــه  ــا االن اینگون ــه تحقیــق و توســعه اختصــاص دهــد ام را ب
نیســت دیــد دولــت هــای 12 ســال گذشــته بــه صنعــت دارو 
ــادم  ــع اعتق ــت در واق ــوده اس ــرا نب ــعه گ ــت توس ــد صنع دی
ایــن اســت کــه دولــت هــای 12 ســال گذشــته بــی تعهــدی 

ــد. ــه توســعه صنعــت دارو داشــته ان نســبت ب
نایــب رئیــس ســندیکای صنایــع داروهــای انســانی، معتقــد 
اســت کــه طــرح تحــول ســامت چــاره ای نــدارد جــز اینکــه 
از قواعــد یــک ریفــورم ایــده ال دارای منابــع پایــدار، تبعیــت 

کنــد.
ــد  ــی مانن ــزود: طــرح تحــول ســامت در بخــش های وی اف
ــوده  ــه مناطــق محــروم هــدف گــرا ب ــردن زیرســاخت ها ب ب
اســت و مــا بایــد در ایــن زمینــه انصــاف داشــته باشــیم امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه در مــورد پوشــش دارویــی نیــاز نبوده 
کــه خیلــی از داروهــا تحــت پوشــش قــرار بگیرنــد از طرفــی 
بــی تعهــدی دولــت در پرداخت هــای خــود بــه بخــش 
دارویــی در زنجیــره تامیــن دارو مشــکل ایجــاد کــرده اســت.

علت مختل شدن صنعت دارو
ــورد دارو آنچــه باعــث شــد  ــی زاده اظهارداشــت: در م کبریای
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــدی دول ــود، بی تعه ــل ش ــت مخت صنع
تعهــدات خــود بــه بیمارســتان  های دولتــی و بخــش بیمــه ای 
ــال های  ــی س ــا ط ــور م ــرف دارو در کش ــه مص ــود و گرن ب
ــرخ رشــد  ــی داشــته اســت. متوســط ن گذشــته رشــد متوازن
مصــرف مــا بیــن 15 تــا 1۸ درصــد بــوده اســت. در مقالــه ای 
هــم کــه در ایــن زمینــه چــاپ کــردم نشــان دادم کــه رشــد 
مصــرف هیچ وقــت از 21 درصــد باالتــر نرفتــه اســت، یعنــی 
ــول  ــت. در ط ــته اس ــان داش ــد نوس ــا 21 درص ــن 13 ت بی
ــی  ــن وضعیت ــز دارو چنی ــامت نی ــول س ــرح تح ــرای ط اج
داشــته اســت. آنچــه کــه دارو را متاثــر کــرده، عــدم عملکــرد 
دولــت بــه تعهداتــش بــوده اســت. مشــکات هم اکنــون نیــز 

شــروع شــده اســت و عمــا در ســال ۹۶ دوبــاره برگشــتیم به 
آنچــه کــه در ســال ۹2 بودیــم و شــاهدیم کــه بیمارســتان ها، 
ــه  ــا داروهایشــان را تهی ــرون می فرســتند ت ــه بی بیمــاران را ب
کننــد، بــه ایــن دلیــل کــه متــوازن برنامه ریــزی نشــده بــود.
وی معتقــد اســت؛ در حــال حاضــر ناپایــداری منابــع در طــرح 
تحــول نظــام ســامت اتفــاق افتــاده اســت در هــر حــال تمام 
محاســبات اقتصــادی و مدیریتــی چــه بــر روی کاغــذ و چــه 
بــه صــورت تجربــی حاکــی از ایــن بــود کــه ایــن طــرح بــا 
شکســت مواجــه می شــود، امــا از نظــر آینــده نگــری نمــره 
آینــده نگــری ایــن طــرح صفــر بــود، طــرح نــه بــرای منابع و 
نــه بــرای هزینــه هــا آینــده نگــر نبــود. برخــی سیاســت های 
ــز  ــذا و دارو نی ــع ســازمان غ ــوده و در واق ــی ب ــی خودزن داروی
ــت  ــازمان می توانس ــن س ــت، ای ــرده اس ــی را ک ــن خودزن ای
سیاســت ها را منطقی تــر اجــرا کنــد تــا دچــار مشــکل 
ــت  ــذا و دارو می توانس ــازمان غ ــه س ــوان نمون ــه عن ــود ب نش
بــر مســتقل کــردن ردیف هــای دارویــی پافشــاری کنــد، امــا 

ایــن پافشــاری را نکــرد.

ضرورت اصالح سیاست های ناکارآمد دارویی
دکتــر یکتادوســت سرپرســت اداره نظــارت بــر زنجیــره تامین 
دارویــی، بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه کمتریــن تــورم در حوزه 
ســامت را در قیمــت داروهــا داشــتیم، گفــت: شــرکت هــای 
ــه  ــا هم ــد، ب ــه بودن ــکل مواج ــا مش ــه ب ــده همیش تولیدکنن
ــیری  ــد مس ــت، بای ــات اس ــد راه مطالب ــه س ــکاتی ک مش
بــرای قیمــت دارو داشــت، تامیــن کننــده بایــد راضی باشــد و 
انتفاعــش بایــد در نظــر گرفتــه شــود تــا بتوانــد دارو را تامیــن 

کنــد.
ــا اشــاره بــه سیاســت هــای دارویــی در کشــور، تاکیــد  وی ب
کــرد: نتیجــه همــه ایــن سیاســت هــا کاهــش کیفیــت بــوده 
اســت و اگــر شــرکت نســبت بــه کیفیــت متعهــد نباشــد بــه 

ناچــار از کیفیــت ســورس مــاده موثــره مــی گــذرد مثــا ماده 
اولیــه را از چیــن وارد مــی کنــد. بایــد یکســری نگــرش هــا 
را در بخــش زنجیــره تامیــن دارو بــکار گیریــم، یــک برنامــه 
ــر  ــرد. از منظ ــی ب ــان م ــال زم ــن س ــه چندی ــدت ک درازم
شــخصی کــه در صنعــت کار کــرده اســت، معتقــدم ایــن دوره 
ــر  ــان هــا باشــد و هن ــن زم ــد یکــی از ســخت تری مــی توان
ســازمان ایــن اســت کــه از همــه قــوا در حــوزه هــای مختلف 

کمــک بگیــرد.
ــره انجمــن داروســازان  ــر اســماعیلی عضــو هیئــت مدی دکت
تهــران، ضمــن تعریــف کتــاب ارزش گــذاری نســبی تعرفــه 
ــا ، صفحــات  ــه ه ــذاری تعرف ــاب ارزش گ ــا، گفــت: در کت ه
ــک  ــاب ی ــن کت ــت و در ای ــازان اس ــه داروس ــوط ب ــر مرب آخ
ــازی 0.0۸  ــد داروس ــب آن مانن ــه ضری ــه ای ک ــت حرف خدم

باشــد، نبــود.
خدمــات   FIP و   WHO تعریــف  طبــق  افــزود:  وی 
داروســازی دو دســته اســت؛ اولیــن آنهــا کارهــای لجســتیک 
 medication مثــل  نگهــداری درســت، و دومیــن آن
therapy management اســت کــه در ایــران هیــچ  

ــم. ــرای آن نداری ــی ب تعریف
اســماعیلی ادامــه داد: مــا بــا وزارت بهداشــتی مواجــه 
ــاالر دارد  ــک س ــور و پزش ــک مح ــتم پزش ــه سیس ــم ک ای
ــم  ــه ای ــی مواج ــای صنف ــن ه ــا انجم ــال ب ــن ح و در عی
ــه تشــتت آراء  ــن اســت ک ــه بعضــا متحــد نیســتند و ای ک
ــی  ــم م ــور ه ــک مح ــتم پزش ــود و سیس ــی ش ــاد م ایج
توانــد اســتفاده کنــد. ایــن باعــث مــی شــود کــه نهایتــا بــا 
تــاش انجمــن متخصصــان داروســازی بالینــی، خدمــات 
داروســاز وارد صفحــات آخــر ایــن کتــاب بشــود. کدهــای 
ــات ســامت  ــذاری خدم ــاب ارزش گ ــف شــده در کت تعری
ــه  ــف شــود و ربطــی ب ــان تعری ــت درم ــد توســط معاون بای
ــاوره  ــات مش ــه خدم ــا ارائ ــدارد. م ــذا و دارو ن ــازمان غ س

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 33 |  شماره 13 | بهمن 96

ن مـــــــا ر د

ــه  ــی ک ــم در حال ــی کنی ــد م ــان را بول ای در سیســتم درم
ــم. ــه آن نداری ــیدن ب ــرای رس ــیری ب مس

ــد از طــرح تحــول  ــی بع مشــکالت نظــام داروی
ســالمت تشــدید شــد

دکتــر ســید حســام الدیــن شــریف نیــا عضــو هیئــت مدیــره 
انجمــن علمــی مدیریــت و اقتصــاد داروی ایران، معتقد اســت 
کــه در زنجیــره تامیــن دارویــی یک گــردش دائمــی اطاعات 
ــره  ــف زنجی ــزای مختل ــن اج ــد بی ــته باش ــود داش ــد وج بای
تامیــن، از تولیــد کننــده تــا زمانــی کــه محصــول بــه دســت 
ــف  ــی ازضع ــفانه یک ــه متاس ــد ک ــی رس ــده م ــرف کنن مص
هــای بزرگ مــا از نــگاه سیاســت گــذاری مدیریــت اطاعات 
اســت. هــر چنــد کــه نظــام دارویــی بیــن ســایر نظــام هــای 

کشــور یکــی از شــفاف تریــن نظــام هــا اســت، امــا بــه دلیــل 
حیاتــی بــودن نیازمنــد گــردش اطاعــات صحیــح اســت.

ــد از  ــژه بع ــه وی ــور ب ــی کش ــام داروی ــزود: در نظ وی اف
ــردش  ــک گ ــامت، ی ــول س ــرح تح ــدن ط ــی ش اجرای
ــا در  ــه ه ــه ســمت بیم ــی از ســمت وزارت بهداشــت ب مال
ــد،  ــاد ش ــه ای ایج ــای یاران ــه داروه ــت یاران ــورد پرداخ م
بــه ایــن صــورت کــه بنــا بــود وزارت بهداشــت یارانــه دارو 
را بــه بیمــه هــا پرداخــت کــرده و آنهــا ایــن یارانــه را بــه 
ــه  ــگام مراجع ــار، هن ــا بیم ــد. طبیعت ــاران پرداخــت کنن بیم
ــود  ــب خ ــی را از جی ــه مبلغ ــا داروخان ــتان و ی ــه بیمارس ب
ــم  ــان را ه ــه در م ــمتی از هزین ــد و قس ــی کن ــت م پرداخ
ــغ دریافتــی  ــه هــا مبال بیمــه پرداخــت مــی کننــد. داروخان
ــی  ــع م ــای توزی ــرکت ه ــه ش ــردم را ب ــا و م ــه ه از بیم
دهنــد و نهایتــا گــردش نقدینگــی ایجــاد مــی شــود. طبــق 
آمارهــا در ایــران حــدود 55 درصــد از داروخانــه هــا دولتــی 

ــت. اس
شــریف نیــا ادامــه داد: بعــد از اجــرای طــرح تحــول ســامت، 
ــه  ــه ای را ب ــر هزین ــدار نســبی کمت ــه مق ــد ب بیمــاران هرچن
ــا  ــد ام ــی کردن ــت م ــی پرداخ ــز درمان ــا و مراک ــه ه داروخان
ــه  ــت )یاران ــود وزارت بهداش ــرار ب ــه ق ــی ک ــفانه مبالغ متاس
دارو( بــه بیمــه هــا پرداخــت مــی کــرد پرداخــت نشــد و بیمــه 
ــه هــا، خصوصــا  ــه داروخان ــه تبــع آن پرداختــی ب هــا هــم ب
ــئله  ــن مس ــد و ای ــام ندادن ــتانی انج ــای بیمارس ــه ه داروخان

ــرد.  ــه رو ک ــال رو ب ــا اخت ــی را ب ــن داروی ــره تامی کل زنجی
طبــق آمــاری کــه شــنیده مــی شــود بدهــی داروخانــه هــای 
بیمارســتانی بــه شــرکت هــای پخــش حــدود 4500 میلیــارد 
تومــان اســت کــه ایــن بدهــی هــا کل زنجیــره تامیــن را بــا 

ــرده اســت. ــه رو ک ــال رو ب اخت
وی در مــورد علــت وخیــم تــر شــدن صنعــت دارویی کشــور، 
گفــت: گــردش مالــی زنجیــره تامیــن دارو در ایران همیشــه با 
چالــش روبــرو بــوده ولــی مشــکات آن پــس از اجــرای طرح 

تحــول ســامت تشــدید شــد.
ــل تشــدید مشــکات صنعــت  ــه عل ــه ب ــا در ادام شــریف نی
دارو در کشــور اشــاره کــرد و افــزود: افزایــش درصــد پوشــش 
ــوده  ــا ب ــت ه ــی از عل ــر، یک ــازمان های بیمه گ ــدات س تعه
ــه در  ــامت ک ــه س ــش بیم ــد پوش ــه درص ــت. بطوریک اس

ســال ۹2، ۶5 درصــد بــود، در ســال های ۹3 و ۹4 بــه ترتیــب 
ــی  ــع مال ــق مناب ــت. و تزری ــه ۷4 و ۸0 درصــد افزایــش یاف ب
الزم هــم صــورت نگرفتــه اســت. همچنیــن درصــد پوشــش 
ســازمان تامیــن اجتماعــی از 54 درصــد بــه 5۷ و ۷3 درصد در 

ــرد. ــدا ک ــاء پی ــال های ۹3 و ۹4 ارتق س
ــون و  ــداد 10 میلی ــه، تع ــن مصوب ــال ای ــه دنب ــزود: ب وی اف
۷۶۸ هــزار نفــر از ایرانیــان فاقــد بیمــه توســط بیمــه ســامت 
ــن  ــه ای ــرد ک ــه ک ــد توج ــد. بای ــرار گرفتن تحــت پوشــش ق
اقــدام نیــاز بــه اعتبــار ســالیانه 4100 میلیــارد تومــان دارد کــه 
ــع  ــری مناب ــار کس ــا دچ ــن آن بیمه ه ــدم تامی ــورت ع در ص
ــح  ــع و صحی ــات جام ــدم اطاع ــب ع ــه جال ــوند. نکت می ش
ــی  ــم اعــام م ــوز ه ــه شــدگان اســت، بطوریکــه هن از بیم
شــود ۶ میلیــون نفــر بیمــه نیســتند کــه ایــن بــه دلیــل عــدم 
اطاعــات صحیــح در نظــام ســامت اســت و حتــی برخــی 

ــد. ــی دارن چنــد دفترچــه بیمــه درمان
ــات  ــای خدم ــه ه ــش تعرف ــه داد: افزای ــا ادام ــریف نی ش
ــه  ــرای مرحل ــس از اج ــر پ ــش از 2.5 براب ــه بی ــی ب درمان
ــناد  ــه اس ــی ب ــی توجه ــامت، ب ــول س ــرح تح ــوم ط س
ــدم  ــرح تحــول ســامت، ع ــرای ط ــی اج ــتی در پ باالدس
اجــرای پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع، عــدم توجــه بــه 
ــن  ــی در بی ــای القای ــاد تقاض ــی و ایج ــای بالین راهنماه
ــک  ــده الکترونی ــرای  پرون ــدم اج ــاران، ع ــکان و بیم پزش
ــان،  ــر درم ــدم پیشــگیری ب ــه تق ــه ب ــدم توج ســامت، ع

تفــاوت حــق تعرفــه فنــی بیــن بخــش خصوصــی و دولتی، 
ــدم  ــت، ع ــدگان خدم ــه دهن ــه ارائ ــت ب ــوع روش پرداخ ن
توجــه بــه جایــگاه داروســاز در کنتــرل هزینــه هــای نظــام 
ســامت بــه خصــوص نقشــی کــه داروســاز مــی توانــد در 
ــا  ــی داروه ــرف منطق ــاد مص ــا ایج ــا ب ــه ه ــش هزین کاه

ــد. ــته باش داش
ــا در  ــه ه ــر بیم ــی ب ــار مال ــش ب ــن افزای ــرد: ای ــد ک وی تاکی
کنــار مــواردی مثــل؛ هزینــه کــرد مطالبــات دارویــی توســط 
ــد  ــه، خری ــت کاران ــون پرداخ ــواردی چ ــا در م ــتان ه بیمارس
زمیــن و ســایر ردیــف هــای بودجــه ای کــه کامــا برخــاف 
قانــون انجــام مــی شــد، و بایــد بــرای دارو صــرف مــی شــد.

ــاد  ــت و اقتص ــی مدیری ــن علم ــره انجم ــات مدی ــو هی عض
ــح  ــذاری صحی ــت گ ــدم قیم ــاد از ع ــا انتق ــران، ب داروی ای
داروهــای تولیــد داخــل، گفــت: بــا وجــود ســهم 25 درصــدی 
دارو و تجهیــزات از ســامت، ســهم مطالبــات ایــن بخــش از 
دولــت و بیمــه هــا بــه بیــش از 35 درصــد و بــا عمــق بیــش 
از یــک ســال مــی رســد، یعنــی هزینــه هایــی کــه بایــد برای 
دارو صــرف مــی شــده در جاهــای دیگــر هزینــه شــده اســت.

ــی شــدن طــرح تحــول ســامت،  ــل از اجرای ــزود: قب وی اف
ــد از  ــود بع ــم ب ــدود 350 قل ــی ح ــای داروی ــداد کمبوده تع
اجــرای طــرح کمبــود دارویــی بــه زیــر 30 قلــم رســیده امــا 
در زمــان حــال شــرایط منجــر بــه آن شــده تــا میــزان مــوارد 
کمبــود دارویــی در لیســت فوریــت مهــر مــاه بــه نزدیــک ۶1 
قلــم دارو برســد و امــکان افزایــش آن هــم وجــود دارد. تجربه 
ســایر کشــورها نشــان داده کــه در اثــر کمبــود دارویــی هزینه 

دسترســی بــه دارو بــه نزدیــک 2 برابــر مــی رســد.

راهکارهای برون رفت از بحران دارویی
شــریف نیــا بــه راهکارهــای بــرون رفــت از شــرایط 
ــت  ــت: پرداخ ــرد و گف ــاره ک ــوزه دارو اش ــی در ح بحران
مطالبــات دارویــی از ســوی بیمــه هــا بــه صــورت نقــدی 
ــل  ــرخ تنزی ــا ن ــی ارزش ب ــی ب ــق اوراق بانک ــه از طری و ن
35 درصــد، کنتــرل هزینــه هــا در نظــام ســامت از 
طریــق جدیــت در ایجــاد، بــه روز رســانی و پیــاده ســازی 
ــدی  ــور ج ــان در کش ــچ زم ــه هی ــی ک ــای بالین راهنماه
ــه  ــی دارو ب ــرف منطق ــج مص ــت، تروی ــده اس ــه نش گرفت
ــی  ــازان بالین ــری داروس ــه کار گی ــق ب ــوص از طری خص
ــت از  ــق و درس ــتفاده دقی ــزی اس ــه ری ــتانی، پای و بیمارس
فورمــوالری بیمارســتانی امــا متاســفانه در شــرایط کنونــی 
فرمــوالری هــای بیمارســتانی مــا بــه میــل پزشــک تغییــر 
مــی کنــد، ایجــاد هــر چــه ســریع تــر پرونــده الکترونیــک 
ــون،  ــق قان ــک مطاب ــی الکترونی ــخه نویس ــامت و نس س
ــاران،  ــکان و بیم ــوی پزش ــی از س ــای القای ــرل تقاض کنت
ــات  ــردی خدم ــد راهب ــب خری ــای مناس ــاد روش ه ایج
ســامت)DRG(، جداســازی ردیــف هــای بودجــه ای دارو 
ــه  ــای چان ــم ه ــتفاده از مکانیس ــا، اس ــف ه ــایر ردی از س
ــه ای  ــوالری بیم ــه فورم ــا ب ــگام ورود داروه ــی در هن زن
ــد شــد،  ــه خواه ــه کاهــش هزین ــه منجــر ب و کشــوری ک
ــه  ــط بیم ــردی دارو توس ــد راهب ــه و خری ــزاری مناقص برگ
ــگام ورود دارو  ــی هن ــی اقتصــاد داروی ــا، اســتفاده از مبان ه
بــه لیســت هــای بیمــه ای، خــروج داروهــای کــم هزینــه 
ــه  ــه ای ک ــای بیم ــت ه ــای OTC از لیس ــد داروه مانن
ــی در  ــا اقدام ــد ام ــوده ان ــق آن ب ــه ای مواف ــران بیم مدی
ــد  ــی توان ــام نشــده اســت، م ــان انج ــئولیت ش ــان مس زم
بــه بهبــود وضعیــت صنعــت دارویــی کشــور کمــک کنــد.
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