
مجله سالمت مهر| شامره 15 | خرداد مــاه 97

قیمت:10000 ریال بررسی وضعیت
 قراردادهای رحم جایگزین و 

ردپای دالالن در فروش تخمک

وضعیت نابسامان »صنعت دارو« در سال حمایت از کاالی ایرانی

اجازه نمی دهیم دستاوردهای طرح تحول سالمت از بین برود

داللی در فروش اعضای بدن



صفحه 2 | شماره 15 | خرداد 97  MEHR NEWSAGENCY

فهرست مطالب

شناسنامه مجله

مدیر مسئول: علی عسگری

شـورای سـردبیری: سید امیرحسـن دهقانی، 
محمـد مهـدی رحیمی، مریـم خلیلی

دبیر تحریریه: حبیب احسنی  پور

مدیـر هنـری:  محبـوبه  عزیــزی

شماره تماس:     43051220
society@mehrnews.com :پست الکترونیک

اســتاد  تهــران، خیابــان  ایــران،  آدرس: 
ــاک 1۸ ــه، پ ــه بیم ــي، کوچ ــات اله نج

عاقمنـدان مـی توانند مقـاالت و مطالب خـود را برای 
مجله سـامت مهر ارسـال کنند.

4 22 درصد هزینه های درمانی مردم بابت دندانپزشکی است   

تزریق داخل چشمی به کمک افراد در معرض خطر نابینایی می آید         5

5 شیوع سوءهاضمه و کبد چرب  در ایرانی ها   

6 بی خوابی های شبانه خطر مرگ زودهنگام را افزایش می دهد   

23درصد ایرانی های 15تا۶4 سال گرفتار یک اختال روانپزشکی هستند         7

8 وضعیت اسفبار سزارین در ایران   

آسیب های روانی، لکنت و گیجی از عوارض مصرف الکل در کودکان          9

10 ُمسکن های غیراستروئیدی به قلب آسیب می رسانند   

12 معرفی غذاهایی که خوردن آنها کیفیت خواب را بهبود می بخشد   

13 پاستا موجب چاقی نمی شود   

14 مصرف بلندمدت قهوه موجب تشدید عائم آلزایمر می شود   

15 مواد خوراکی مفید برای تسکین معده درد را بشناسیم   

16 میوه ها را پس از پوست کندن بافاصله مصرف کنید   

17 بایدها و نبایدهای خورد و خوراک بهاری   

مصرف زیاد کربوهیدرات ها خطر بازگشت سرطان را افزایش می دهد       18

مصرف غذاهای کنسرو شده به سیستم گوارش آسیب می رساند       19

21 داللی در فروش اعضای بدن    

22 چرخه دارویی کشور در حال تخریب است    

23 صافی دیالیز ایرانی ارزانتر از خارجی   

27 پرستاران به بیمارستان های هیات امنایی اعتماد ندارند   

29 تعهد ایران برای مبارزه با بیماری های غیرواگیر   

30 آزمایشگاه های پزشکی در بن بست مالی    

31 افزایش نرخ ارز موجب بی ثباتی در بازار سامت خواهد شد    

32 قصور وزارت بهداشت در ارائه گزارش تعیین تعرفه ها به مجلس   

ثروتمندان می توانند مبتا به هزینه های کمرشکن سامت شوند       33

34 سهم »کاالی ایرانی« از بازار سامت   

تهیه سمعک بدون تجویز ادیولوژیست فقط دور ریختن پول است       35

36 وضعیت نابسامان »صنعت دارو« در سال حمایت از کاالی ایرانی   

پانزدهمین شماره از مجله سالمت مهر، با موضوعات و اخبار مربوط به تغذیه، بهداشت و 
درمان، منتشر شد. در این شماره، همچون شمارگان قبلی مجله الکترونیکی سالمت مهر، مهم 

ترین رویدادهای سالمت در ماه فروردین، انعکاس یافته است.

3

ت
ــ

شـ
دا

به

11

لم
ــا

ه س
ــ

ذی
تغ

20

ن
ـا

ــ
ــ

رم
د

http://mehrnews.com


رعایت بهداشت فردی و جمعی، می تواند افراد 
جامعه را از ابتال به بیماری های خطرناک واگیر 
دور نگه دارد. این در حالی است، که عدم رعایت 
بهداشت فردی، می تواند سایر افراد را نیز درگیر 
بیماری کند و در نتیجه آن، مشکالت عدیده ای 
برای کنترل بیماری به وجود می آید. اما، با رعایت 
ساده ترین نکات بهداشتی، می توان از هزینه های 

کمرشکن درمان جلوگیری کرد.

بهـــداشت
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بهــداشـــت

محققـان هشـدار داده اند مصرف ُمسـکن هـا در طول بـارداری 
قـدرت باروری کـودک را در سـنین بـاال کاهش مـی دهد.

ــا تاثیــر بــر DNA بــر  محققــان دریافتنــد ایــن نــوع داروهــا ب
ــد. ــی گذارن ــر م ــد هــم تاثی ــاروری نســل هــای بع ــدرت ب ق

ــر  یافتــه هــا نشــان مــی دهــد برخــی داروهــای ُمســکن نظی
اســتامینوفن بایــد بــا احتیــاط در طــول بــارداری مصرف شــوند.
ــد  ــاردار بای ــان ب ــه زن ــود ک ــی ش ــد م ــر تاکی ــال حاض در ح
اســتامینوفن را بــا کمتریــن دوز ممکــن و در صــورت ضــرورت 
مصــرف کننــد. همچنیــن بایــد از مصــرف ایبوپروفــن در طــول 

ــود. ــاب ش ــارداری اجتن ب
دانشــمندان دانشــگاه ادینبــرگ بریتانیــا، تاثیرات اســتامینوفن و 
ایبوپروفــن را بــر روی نمونــه بیضــه و تخمــدان جنیــن انســان 

بررســی کردنــد.
مطالعات نشـان داد بافت های انسـانی قرارگرفتـه در معرض هر 

یـک از ایـن داروهـا به مـدت یـک هفتـه در محیط آزمایشـگاه 
موجـب کاهش سـلول هـای ایجادکننده اسـپرم و تخمک شـد.

ــه مــدت  ــه در معــرض اســتامینوفن ب تخمــدان هــای قرارگفت
یــک هفتــه بیــش از 40 درصــد ســلول هــای کمتــر تولیدکننده 

ــن،  ــرض ایبوپروف ــری در مع ــد از قرارگی ــتند. بع ــک داش تخم
تعــداد ایــن ســلول هــا بــه نصــف کاهــش یافــت.

ــی  ــه تمام ــت چراک ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــئله بس ــن مس ای
تخمــک هــای دختــران در درون رحــم در زمــان جنینــی 
ــداد  ــا تع ــر ب ــوزادان دخت ــر ن ــرو اگ ــود، از این ــی ش ــد م تولی
کمتــر تخمــک متولــد شــوند مــی توانــد منجــر بــه یائســگی 

ــود. ــا ش ــگام آنه زودهن
ــه  ــد ک ــم مشــاهده کردن ــوزادان پســر ه ــورد ن ــان در م محقق
ــری در  ــد از قرارگی ــده اســپرم بع ــداد ســلول هــای تولیدکنن تع

ــود. ــه ب معــرض ُمســکن هــا کاهــش یافت
بــه گفتــه محققــان، بــه نظــر مــی رســد تاثیــر ُمســکن هــا بــر 
ــر  ــل احتمــاال ناشــی از عملکــرد آنهــا ب ســلول هــای تولیدمث
مولکــول هــای موســوم بــه پروســتاگاندین هاســت کــه نقش 

اساســی در تخمــدان هــا و بیضــه هــا دارنــد.

مصرف ُمسکن ها در مادران به قدرت باروری نوزاد آسیب می رساند

معاون وزیر بهداشت؛

۲۲ درصد هزینه های درمانی مردم 
بابت دندانپزشکی است

 
ــام  ــا اع ــت ب ــر بهداش ــاون وزی مع
اینکــه پــس از طــرح تحــول ســامت 
هزینــه هــای درمانــی از جیــب مــردم 
ــید،  ــد رس ــه 3۹ درص ــد ب از ۶3 درص
گفــت: 22 درصــد از ایــن میــزان 
مربــوط بــه خدمــات دندانپزشــکی 

ــت. اس
 علیرضــا رئیســی در کارگاه یــک روزه 
کارشناســان مســئول بهداشــت دهــان 

ــوم پزشــکی کشــور در ســتاد وزارت بهداشــت، اظهارداشــت: طــرح  ــدان دانشــگاه هــای عل و دن
جدیــد واگــذاری مراکــز بهداشــت دهــان و دنــدان بــه دندانپزشــکان در شــیفت عصر طبــق تعرفه 
هــای مصــوب اســت، ایــن طــرح مــی توانــد هزینــه از جیــب مــردم را 3 تــا 4 درصد کاهــش دهد 

کــه رقــم خیلــی بزرگــی اســت.
وی افــزود: ۹2 درصــد مــردم خدمــات دندانپزشــکی را از بخــش خصوصــی دریافــت مــی کننــد و 
ایــن در حالــی اســت کــه بخاطــر بــاال بــودن هزینــه هــای آن بســیاری از مــردم ممکــن اســت 

مراجعــه نکننــد و دسترســی نداشــته باشــند.
رئیســی ادامــه داد: از طرفــی تعرفــه هــای بخــش دولتــی نســبت بــه گرانــی تجهیــزات و مــواد 
ــرح  ــکی در ط ــز داندانپزش ــزار مرک ــی 4 ه ــن وقت ــت، بنابرای ــن اس ــکی پایی ــی دندانپزش مصرف
تحــول ســامت در شــیفت عصــر بــه ســاالنه 2 هــزار فــارغ التحصیــل دندانپزشــکی در کشــور 
واگــذار شــود، عــاوه بــر اشــتغالزایی بــرای ایــن پزشــکان، مــی تــوان بــا تعرفــه هــای بینابینــی، 
ــرای مــردم ارتقــاء داده و هزینــه هــا را کاهــش داد. ــدان را ب ــه خدمــت دهــان و دن دسترســی ب

وی مزیــت دیگــر ایــن طــرح را تعطیــل نشــدن مراکــز دندانپزشــکی کــه بــرای تاســیس و تجهیز 
آنهــا هزینــه هــای زیــادی شــده، در شــیفت عصــر، بیــان کــرد و خطــاب به کارشناســان مســئول 
بهداشــت دهــان و دنــدان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور اظهــار داشــت: نهایــت همکاری 
را داشــته باشــید و کمــک کنیــد تــا ایــن فــارغ التحصیــان مشــغول بــه کار شــوند تــا مــردم هــم 

خدمــات بیشــتر و ارزان تــری دریافــت کننــد.
رئیســی ادامــه داد: در برنامــه وارنیــش فلورایــد، همیــن کــه ســالی دوبــار بهداشــت دهــان و دندان 
کــودکان را چــک مــی کنیــد بســیار کار بزرگــی اســت. خدمــات شــما در ایــن حــوزه شــاخص 

پوســیدگی را در ســه ســال اخیــر بســیار کاهــش داده اســت.
وی برنامــه هــای بهداشــت دهــان و دنــدان در طــرح تحــول ســامت را تاریخــی توصیــف کرد و 
گفــت: ایــن طــرح بــه شــرطی کــه دقیــق و بــا کیفیــت انجــام شــود در تاریــخ بهداشــت و درمــان 
کشــور ماندگارخواهــد شــد. یکــی از اولویــت هــای برنامــه هــای معاونــت بهداشــت نیــز ادامــه 

قدرتمنــد ایــن طــرح اســت و هرچــه بتوانیــم بــه اجــرای بهتــر آن کمــک مــی کنیــم.

ارتباط منطقه حافظه در مغز با 
اضطراب و افسردگی

 
مطالعــه نشــان مــی دهــد منطقــه مغــزی مرتبــط بــا حافظــه و زوال عقــل، مــی توانــد نشــانه 
ــه  ــاد، اضطــراب و افســردگی را ب ــر اعتی هــای مهمــی از بیمــاری هــای ســامت روان نظی

همــراه داشــته باشــد.
ایــن منطقــه مغــز موســوم بــه هیپوکامــپ، ســاختاری بــه شــکل اســب دریایی اســت کــه در 

اعمــاق مغــز قــرار گرفتــه اســت.
ایــن منطقــه بــه عنــوان بخشــی از سیســتم لیمبیــک نقــش مهمــی در پــردازش حافظــه و 
شــناخت فضایــی، از جملــه نحــوه یادگیــری انســان هــا در تشــخیص و مــکان یابــی محیــط، 

ایفــاء مــی کنــد.
ــا بیمــاری  ــه خاطــر نقشــش در حافظــه و زوال عقــل، بخصــوص در رابطــه ب هیپوکامــپ ب
آلزایمــر، شــناخته شــده اســت. بــه عنــوان نمونــه، در بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر، ایــن منطقه 

یکــی از اولیــن مناطــق مغــزی اســت کــه آســیب مــی بینــد.
مطالعــه نشــان داد هیپوکامــپ شــکمی در مــوش هــا، منطقــه فرعــی مرتبــط بــا هیپوکامــپ 

قدامــی در انســان هــا، نقــش مهمــی در تنظیــم و کنتــرل هیجــان ایفــاء مــی کنــد.
ــد:  ــی گوی ــاره م ــن ب ــو، در ای ــق از دانشــگاه تورنت ــم تحقی ــو«، سرپرســت تی »راتســوکو آیت
»یافتــه هــای مــا نشــان مــی دهــد کــه مــا بایــد در مــورد نحــوه عملکــرد هیپوکامــپ در 

ــم.« ــری کنی ــات بازنگ ــردازش اطاع پ
مطالعــه نشــان مــی دهــد از آنجائیکــه هیپوکامــپ در رفتــار انگیزشــی نقــش دارد، ممکــن 
اســت دیــدگاه مهمــی نیز در مــورد طیــف وســیعی از بیمــاری هــای ســامت روان رائــه کند.

بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت اعتیــاد بــا نقــص انگیــزه رویکــرد مرتبــط باشــد. از ســوی 
دیگــر اضطــراب و افســردگی بــا رفتارهــای اجتنابــی مرتبــط باشــند که همگــی اینهــا در این 

بخــش از مغــز تقویــت مــی شــوند.
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بهــداشـــت

ــق  ــام روش تزری ــران انج ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش اس
داخــل چشــمی بــرای بهبــود بینایــی افــراد در معــرض نابینایی 

بــه خصــوص بیمــاران دیابتــی را موثــر دانســت.
دکتــر خلیــل قاســمی فاورجانــی در حاشــیه برگــزاری دومیــن 
همایــش بهــاره چشــم پزشــکی در مرکــز همایــش هــای رازی 
اظهــار داشــت: تزریقــات داخــل چشــمی از 13 ســال پیــش بــه 
طــور وســیع و گســترده در دنیــا و ایــران در حــال انجــام اســت.

ایــن فــوق تخصــص شــبکیه بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه تــا 
قبــل از تزریــق داخــل چشــمی مجبــور بــه تجویــز داروهایــی 
بودیــم کــه از طریــق خــون بــر روی شــبکیه تاثیرگــذار بودنــد، 
ــه  ــه ب ــود ک ــی ش ــث م ــمی باع ــل چش ــق داخ ــزود: تزری اف
صــورت مســتقیم شــبکیه افــراد بــا ایــن روش از خطــر نابینایی 

ــد. ــری کن جلوگی
ــکی،  ــم پزش ــاره چش ــش به ــی همای ــر علم ــه دبی ــه گفت ب
ــژه  ــه وی ــاد ب ــوارد زی ــمی در م ــل چش ــق داخ ــتفاده از تزری اس
بــرای عوارضــی همچــون رشــد رگ غیرطبیعــی داخلی چشــم، 

ــت. ــر اس ــام پذی ــبکیه و ... انج ــزی، ورم ش خونری
وی همچنیــن اســتفاده از روش تزریــق داخــل چشــمی را بــرای 
بیمــاران دیابتــی و افــراد دچــار فشــار خــون و چربــی خــون کــه 
رگ هــای شــبکیه آنهــا مختل شــده اســت و همچنین نــوزادان 

ــی  ــه رگ زای ــواردی ک ــی و در م ــال بینای ــار اخت ــارس دچ ن
غیرطبیعــی در اثــر بیمــاری ســنی شــبکیه رخ مــی دهــد، قابــل 

اســتفاده دانســت.
ــق داخــل  ــل از انجــام روش تزری ــا قب ــرد: ت ــد ک قاســمی تاکی
چشــمی، چیــزی در حــدود ۶0 تــا ۷0 درصــد ایــن افــراد تقریبــا 
بینایــی خــود را از دســت مــی دادنــد، ولــی بــا اســتفاده از ایــن 
روش درصــد بســیار باالیــی از آنهــا بینایــی خودشــان را حفــظ 

خواهنــد کــرد.
ــران در عیــن حــال  ــوم پزشــکی ای ــن اســتاد دانشــگاه عل ای

ــت:  ــرد و گف ــق داخــل چشــمی اشــاره ک ــوارض تزری ــه ع ب
عفونــت، جدایــی شــبکیه، خونریــزی و ... از جملــه عــوارض 
ــادر اســت  ــوده کــه البتــه خیلــی ن تزریــق داخــل چشــمی ب
ــوارض  ــه ع ــا ب ــزان ابت ــا می ــور م ــه در کش ــوری ک ــه ط ب
تزریــق داخــل چشــمی در مراکــز دانشــگاهی بــا کشــورهای 

ــر اســت. ــا براب ــزرگ دنی ب
ــل  ــق داخ ــودن تزری ــد ب ــم مفی ــه رغ ــرد: ب ــد ک ــمی تاکی قاس
چشــمی بــرای ایــن قبیــل بیمــاران امــا بایــد گفــت کــه بینایی 
ایــن قبیــل افــراد بعــد از انجــام ایــن روش بــه میــزان نرمــال 

برنمــی گــردد.
ایــن فــوق تخصــص شــبکیه بــر ضــرورت تشــخیص اختــال 
شــبکیه و مراجعــه بــه موقــع بــه چشــم پزشــک تاکیــد کــرد و 
گفــت: افــراد دچــار تــاری دیــد، دوبینــی، کــج و مــاوج دیــدن و 
همچنیــن افــراد دیابتــی و دچــار فشــار خــون و چربــی خــون و 
افــراد ســن بــاال مــی بایســت بــا مشــاهده ایــن عائــم خــود را 

بــه چشــم پزشــک معرفــی کننــد.
ــاد  ــر زی ــان اگ ــا درم ــخیص ت ــه تش ــت: فاصل ــار داش وی اظه
ــود دارد، از  ــمی وج ــل چش ــق داخ ــرار تزری ــال تک ــود احتم ش
همیــن رو الزم اســت ایــن فاصلــه بیــن تشــخیص تــا درمــان 

ــود. ــاه ش کوت

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد:

تزریق داخل چشمی به کمک افراد در معرض خطر نابینایی می آید
 

اعتبارات طرح تحول سالمت 
همسو با برنامه ها نبود

 
علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
اســامی  آزاد  پزشــکی 
طــرح  مشــکل  تهــران 
ــود  ــامت را کمب ــول س تح
کــرد. عنــوان  اعتبــارات 

دکتــر ســیدعلی ابطحــی 
صبــح چهارشــنبه در حاشــیه 
ــش  ــن همای ــزاری اولی برگ
پزشــکی  المللــی  بیــن 
در  ایــران  آکادمیــک 

بیمارســتان فرهیختــگان پیرامــون اجــرای طــرح تحــول ســامت گفــت: اجــرای ایــن طــرح 
در کشــور مــا نیــاز بــود تــا نحــوه ارائــه خدمــات و همچنیــن دسترســی مــردم عادالنــه شــود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تا قبـل از اجـرای طرح تحول سـامت مـردم بـرای دریافـت خدمات 
درمانـی در بیمارسـتان هـا با مشـکل مواجـه بودند، افزود: خوشـبختانه بـا اجرای طـرح تحول 

سـامت، ایـن خدمـات به طـور کامل در بیمارسـتان هـا در اختیـار بیمـاران قرار مـی گیرد.
ــد اجــرای طــرح تحــول ســامت،  ــال در رون ــه ابطحــی، یکــی از مشــکات اخت ــه گفت ب

ــده شــده اســت. ــود کــه در ایــن طــرح دی ــا برنامــه هایــی ب ــارات ب همســو نبــودن اعتب
ابطحــی بــه بدهــی ســنگین بیمــه هــا بــا توجــه بــه هزینــه هایی کــه طــرح تحول ســامت 
بــه دنبــال داشــته اســت اشــاره کــرد و گفــت: در تمــام دنیــا خدمــات درمانــی هزینــه بــر و 
گــران اســت و متاســفانه درصــد حــق بیمــه ای کــه مــردم پرداخــت مــی کننــد بــرای ارائــه 

خدمــات بــا کیفیــت جوابگــو نیســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران تاکیــد کــرد: هیــچ وقــت در کشــور مــا 
منابــع بــا مصــارف برابــر نشــده و در نتیجــه مشــکاتی را در مســیر ارائــه خدمــات به مــردم و 

بیمــاران مشــاهده مــی کنیم.
وی افــزود: دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران نیــز در راســتای همراهــی بــا طــرح 
تحــول ســامت، تعرفــه هــای مشــابه تعرفــه هــای دولتــی را در بیمارســتان هــای خــودش 

برقــرار کــرده اســت.

یک فوق تخصص گوارش و کبد عنوان کرد؛

شیوع سوءهاضمه و کبد چرب
 در ایرانی ها

 
دبیــر بازآمــوزی اولیــن همایــش 
ــک  ــکی آکادمی ــی پزش بین الملل
ایــران یکــی از شــایع تریــن 
مشــکات گوارشــی در بیــن 
ایرانــی هــا را ســوءهاضمه و کبــد 

ــرد. ــوان ک ــرب عن چ
ــرم  ــژاد خ ــی ن ــرا عل ــر میت دکت
صبــح چهارشــنبه در حاشــیه 
همایــش  اولیــن  برگــزاری 
ــک  ــکی آکادمی ــی پزش بین الملل
ایــران در بیمارســتان فرهیختــگان گفــت: یکــی از علــل مراجعــات مردم بــه متخصصیــن گوارش 

و کبــد، ســوءهاضمه و همچنیــن بیمــاری کبــد چــرب اســت.
ــن  ــی و همچنی ــای زندگ ــترس ه ــوءهاضمه اس ــروز س ــل ب ــی از عل ــه یک ــام اینک ــا اع وی ب
مصــرف غذاهــای آمــاده حــاوی ادویــه اســت، افــزود: میکــروب »هلیکوباکتــر پیلــوری« یکــی 
از علــل مهــم در بــروز ســوءهاضمه اســت بــه طــوری کــه 30 تــا 50 درصــد افــرادی کــه دچــار 

ــد. ــده دارن ــت را در مع ــن عفون ســوءهاضمه هســتند ای
ــت در  ــن بهداش ــطح پائی ــران س ــک ای ــکی آکادمی ــش پزش ــوزی همای ــر بازآم ــه دبی ــه گفت ب

ــد. ــروب باش ــن میک ــاالی ای ــیوع ب ــل ش ــد از عل ــی توان ــوم م ــان س ــورهای جه کش
علــی نــژاد خــرم همچنیــن بــه بیمــاری کبــد چــرب اشــاره کــرد و گفــت: چاقــی و افزایش فشــار 
خــون بــه دنبــال رژیــم غذایــی نامناســب و فعالیــت کــم بدنــی باعــث شــده اســت کــه چاقــی 
شــکمی در ایــران از شــیوع باالیــی برخــوردار باشــد کــه در نتیجــه منجــر بــه بــروز کبــد چــرب 

شــود.
ایــن فــوق تخصــص گــوارش و کبــد بــه ســرطان معــده اشــاره کــرد و از آن بــه عنــوان شــایع 

تریــن ســرطان در بیــن آقایــان ایرانــی نــام بــرد.
وی در ارتبــاط بــا درمــان ســوءهاضمه افــزود: بــاالی ۹5 درصــد ایــن بیمــاری بــا درمــان هــای 

دارویــی امکانپذیــر بــوده و موجــب نابــودی میکــروب هلیکوباکتــر پیلــوری مــی شــود.
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کلسترول خوب خطر ذات الریه و 
التهاب روده را افزایش می دهد

 
مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد میــزان کلســترول خــوب نیــز ممکــن اســت ریســک ابتــا بــه 

بیماری هــای عفونی نظیر التهاب روده و معــده و ذات الریه را افزایش دهد.
ــه  ــروف ب ــترول HDL مع ــن کلس ــیار پایی ــزان بس ــراد دارای می ــد اف ــان دریافتن ــی از محقق تیم
کلســترول خــوب، با ۷5 درصد ریســک باالتر ابتــا به بیماری عفونــی روبرو هســتند، در حالیکه این 

خطــر در افــراد دارای کلســترول HDLبســیار بــاال، 43 درصد بیشــتر اســت.
»بــورگ نوردســتگارد«، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه کپنهــاگ دانمــارک، در ایــن بــاره می 
گویــد: »مــا دریافتیــم افــراد دارای میــزان بــاال و پاییــن کلســترول HDL بــا ریســک باال بســتری 

شدن در بیمارستان به خاطر بیماری عفونی روبرو هستند.«
وی در ادامــه مــی افزایــد: »همچنیــن ایــن گــروه از افــراد بــا ریســک بــاال مــرگ ناشــی از بیماری 

های عفونی نیز مواجه هستند.«
در این مطالعه، تیم تحقیق داده های 100 هزار نفر را مورد بررسی قرار دادند.

مطالعــات متعــددی نشــان داده انــد کــه HDL بــرای اهمیــت سیســتم ایمنی و آســیب پذیــری در 
مقابل ابتا به بیماری های عفونی مهم اســت.

نوردسـتگارد در ادامـه مـی افزاید: »یافته های ما نشـان می دهـد که در آینده تحقیـق در مورد نقش 
و عملکـرد کلسـترول HDLنباید فقـط متمرکز بر بیمـاری قلبی-عروقی باشـد، بلکه بایـد بر نقش 

HDL در مـورد سـایر بیمـاری ها نظیر بیماری هـای عفونی هم توجه شـود.«

نشستن طوالنی مدت ریسک زوال عقل 
را افزایش می دهد

 
ــی  ــتن طوالن ــد نشس ــی دهن ــدار م ــان هش محقق
ــراد  ــل را در اف ــا زوال عق ــس ی ــدت ریســک دمان م

ــد. ــی ده ــش م ــال افزای میانس
ــا 35  ــگاه کالیفرنی ــان دانش ــه محقق ــن مطالع در ای
فــرد 45 تــا ۷5 ســال را مــورد بررســی قــرار داده و از 
آنهــا در مــورد میــزان فعالیت بدنــی شــان و میانگین 

ــد. ســاعات نشســتن در طــول روز ســوال کردن
ــاال از هریــک از  ــزان وضــوح ب ــا می اســکن MRI ب
افراد گرفته شد که اطاعات بسیار چشمگیری از لوب 

قدامی میانی مغز که در تشــکیل خاطرات جدید نقــش دارد، ارائه می کرد.
محققــان دریافتنــد بــی تحرکــی شــاخص بســیار مهمــی در کوچــک شــدن لــوب قدامــی میانــی مغــز 
اســت کــه فعالیــت فیزیکــی حتــی به میــزان زیــاد بــرای تعدیــل تاثیــرات مضــر نشســتن بــرای طوالنی 
مــدت ناکافــی خواهــد بــود. کوچــک شــدن لــوب قدامــی میانــی مغــز عامــل پیشــرو در زوال شــناختی و 

دمانــس در افــراد میانســال و مســن خواهــد بــود.
محققــان تاکیــد مــی کننــد کاهــش زندگــی بــی تحــرک مــی توانــد راهــکاری بــرای بهبــود ســامت 

مغــز در افــرادی باشــد کــه در معــرض ریســک بیمــاری آلزایمــر هســتند.

بی خوابی های شبانه خطر مرگ 
زودهنگام را افزایش می دهد

 

نتایــج یــک مطالعــه نشــان مــی دهــد افــراد شــب زنــده دار بیــش از افــراد ســحرخیز کــه 
شــب زود مــی خوابنــد و صبــح زود بیــدار مــی شــوند در معــرض خطــر مــرگ زودهنــگام 

ــد. ــرار دارن ق
یافتـه هـای مبتنی بر مطالعـه حدود نیم میلیون شـرکت کننده نشـان داد افراد شـب زنـده دار 

در مقایسـه با افراد سـحرخیز، مبتـا به بیماری ها و اختاالت بیشـتری هسـتند.
بــه گفتــه محققــان دانشــکده پزشــکی فینبــرگ دانشــگاه نــورث وســترن شــیکاگو، افــراد 
ــا افــراد ســحرخیز 10 درصــد بیشــتر در معــرض خطــر مــرگ  شــب زنــده دار در مقایســه ب

ــد. ــرار دارن ق
در ایــن مطالعــه، محققــان دریافتنــد افــرادی کــه تــا دیروقــت بیــدار مــی ماننــد با نــرخ باالتر 

ابتــا بــه دیابــت، اختــاالت روانشــناختی و اختــاالت نورولوژیکی روبرو هســتند.
»کریســتین ناتســون«، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »در افــراد شــب 

زنــده دار، ســاعت بیولوژیکــی درون بــدن بــا محیــط بیرونــی هماهنــگ نیســت.«
ــان  ــه در زم ــناختی، تغذی ــترس روانش ــاال دارای اس ــراد احتم ــن اف ــون، »ای ــه ناتس ــه گفت ب
ــا دیروقــت و احتمــاال  ــدن ت نامناســب، عــدم ورزش کافــی، عــدم خــواب کافــی، بیــدار مان

ــکل هســتند.« ــا ال ــواد ی مصــرف م
ــا  ــده داری ی ــب زن ــه ش ــرد ب ــی ف ــل طبیع ــن تمای ــه بی ــان رابط ــه، محقق ــن مطالع در ای
ســحرخیزی و خطــر مــرگ فــرد را بررســی کردنــد. آنهــا از 433 هــزار شــرکت کننــده در رده 
ســنی 3۸ تــا ۷3 ســال در مــورد تمایــل شــان بــه شــب یــا صبــح ســوال کردنــد. مــرگ ایــن 

افــراد در طــول ۶ و نیــم ســال بعــد تحــت نظــر بــود.

عالئم و نشانه های سرطان 
تخمدان را بشناسید

 
ســرطان تخمــدان یکــی از شــایع تریــن ســرطان هــا در بیــن زنــان در سراســر جهــان 

اســت.
شــروع ســرطان تخمــدان از تخمــدان هاســت و زمانــی بــه مرحلــه آخــر مــی رســد که 
تومــور در تمــام ســلول هــای تخمــدان ایجــاد مــی شــود. ایــن بیمــاری بــه »ســرطان 

خامــوش« معــروف اســت چراکــه تــا مدتهــا عامتــی از خــود نشــان نمــی دهــد.
غالبــا ســرطان آنقــدر غیرقابــل تشــخیص باقــی مــی مانــد کــه بیمــاری تمــام لگــن و 
شــکم را دربرمــی گیــرد. درمــان این بیمــاری مرگبــار بســیار دشــوار اســت و در صورت 

تشــخیص در مراحــل پایانــی مــی تواند ُکشــنده باشــد.
زنــان در هــر ســنی ممکــن اســت مبتــا بــه ایــن بیمــاری شــوند امــا معمــوال در زنان 

پــس از ســن یائســگی تشــخیص داده می شــود.

شایع ترین عائم و نشانه های سرطان تخمدان عبارتند از:
- ورم یا نفخ شکمی.            - یبوست.

- درد مداوم در ناحیه لگن و شکم.
- مشکل در غذاخوردن و احساس سیری زودهنگام در زمان غذاخوردن.

- حالت تهوع.                      - کاهش وزن.
- تکرر ادرار.                         - تغییر در دوره عادت ماهانه.
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بهــداشـــت

معــاون دفتــر ســامت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد وزارت 
ــرد  ــد ک ــردم تاکی ــامت م ــواد س ــش س ــر افزای ــت، ب بهداش
ــال  ــه در ح ــامت روان ک ــان س ــود کارشناس ــا وج ــت: ب و گف

ــت. ــود اس ــال بهب ــم درح ــن مه ــتند، ای ــت هس فعالی
، علــی اســدی درخصــوص وضعیــت ســامت روان در کشــور، 
افــزود: در حــال حاضــر 23 درصــد از جمعیــت 15 تــا ۶4 ســال 
کشــور از یــک اختــال روانپزشــکی رنــج مــی برنــد، یعنــی از 
هــر چهــار نفــر در ایــن گــروه ســنی یــک نفــر دچــار یکــی از 
اختــاالت روانپزشــکی اســت، امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت 
کــه نســبت بــه کشــورهای دیگــر در وضعیــت نامناســبی قــرار 
داریــم، بلکــه درحــال حاضــر همیــن آمــار در آمریــکا 2۶ درصد 

اســت و در برخــی کشــورها بیشــتر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت افــراد بــه دلیــل عــدم آگاهی 
از نــوع بیمــاری یــا اختالی کــه دارنــد، بــرای پیگیــری اختال 
خود بــه پزشــک مراجعــه نکنند، خاطرنشــان کــرد: در بســیاری 
مواقــع نیــز مــردم بــه دلیــل انــگ بیمــاری روانــی مشــکات 

خــود را پنهــان کــرده و بــه روانپزشــک مراجعــه نمــی کنند.

معــاون دفتــر ســامت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد وزارت 
ــردم  ــامت روان م ــواد س ــطح س ــش س ــر افزای ــت ب بهداش
ــز  ــی، مراک ــای جمع ــانه ه ــت: رس ــرد و گف ــد ک ــه تاکی جامع
علمــی و دانشــگاه هــا بایــد روی ایــن موضــوع کار کننــد، زیــرا 
ــد  ــه ح ــردم ب ــامت روان م ــواد س ــطح س ــه س ــی ک ــا زمان ت

ــا مشــکاتی از قبیــل عــدم مراجعــه مــردم  مطلــوب نرســد، ب
بــه روانپزشــک و روانشــناس و همچنیــن تــرس از انــگ روانــی 

ــتیم. ــه هس مواج
ــر  ــای دفت ــه ه ــی از برنام ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب اس
ســامت روان وزارت بهداشــت افزایــش ســطح ســواد ســامت 
روان مــردم اســت، اظهارداشــت: بــا وجود کارشناســان ســامت 
ــامت  ــام س ــامت در نظ ــول س ــرح تح ــداز ط ــه بع روان ک
ــود اســت،  ــن مهــم در حــال بهب ــت هســتند، ای در حــال فعالی
ــن کارشناســان آمــوزش جمعیــت  ــف ای چراکــه یکــی از وظای
ــاق  ــن اتف ــه ای ــت ک ــار داش ــد انتظ ــا نبای ــت، ام ــی اس عموم
ــدد، چراکــه نقــش رســانه هــای  ــوع بپیون ــه وق ــه ســرعت ب ب
عمومــی و صــدا و ســیما از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت، 
ــد  ــت کنن ــوزش هــای ســامت روان را دریاف ــردم آم اینکــه م
ــردم منتقــل شــود، تناقــض  ــه م و در رســانه هــا خــاف آن ب
ایجــاد مــی کنــد. لــذا فیلــم هــا و برنامــه هایــی کــه از دریچــه 
صــدا و ســیما نمایــش داده مــی شــود، نیازمنــد توجــه جــدی 

ــت. اس

معاون دفتر سالمت روان وزارت بهداشت؛

۲۳درصد ایرانی های ۱۵تا۶۴ سال گرفتار یک اختالل روانپزشکی هستند

ارتباط کاهش حجم ماهیچه ها و 
افزایش مرگ در مبتالیان سرطان سینه

 
مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد از دســت دادن ماهیچــه هــا در زنــان مبتــا بــه ســرطان ســینه ممکــن 

اســت موجــب افزایــش ریســک مــرگ در آنهــا شــود.
طبـق یافته های مطالعه موسسـه تحقیقاتی کیسـر کالیفرنیا، بیـش از یک سـوم زنان دچار »سـارکوپنیا« 
در زمـان تشـخیص سـرطان سـینه، در مقایسـه با زنان بـدون ایـن عارضه در معرض ریسـک بـاال مرگ 

قـرار دارنـد؛ سـارکوپنیا به از دسـت رفتـن و زوال توده هـای ماهیچه ای گفته می شـود.
ــه ســارکوپنیا  ــوط ب ــد: »معیارهــای مرب ــی گوی ــاره م ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــت کان«، سرپرســت تی »ب
ــه  ــه مــی کنــد و از اینــرو ب اطاعــات تشــخیصی مهمــی را در مــورد ســرطان ســینه غیرپیشــرفته ارائ
ــدن  ــده مان ــه ســازی شــرایط زن ــی در راســتای بهین شناســایی گــروه هــای پرریســک و انجــام اقدامات

ــرد.« کمــک خواهــد ک
در این مطالعه، 3241 بیمار مبتا به سرطان سینه مورد بررسی قرار گرفتند.

ــداده اســت کــه چــرا حجــم ماهیچــه و عضــات بیشــتر،  ــا ایــن حــال ایــن مطالعــه هنــوز نشــان ن ب
ــد از ســرطان ســینه را افزایــش مــی دهــد. ــدن بع ــده مان شــانس زن

محققــان فکــر مــی کننــد ممکــن اســت التهــاب مرتبــط بــا ســرطان منجر بــه کاهــش حجــم عضات 
و افزایــش رســوبات چربی شــود.

کان در ادامــه مــی افزایــد: »بــرای مــن تعجــب آور اســت کــه چقــدر شــیوع ســارکوپنیا در 
بیــن مبتایــان بــه ســرطان ســینه باالســت.«

از اینــرو محققــان توصیــه مــی کننــد داشــتن یــک بــدن ســالم مــی تواند ریســک ســرطان 
ســینه را بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش دهــد. همچنیــن زنانــی کــه بــه ایــن بیمــاری 
مبتــا مــی شــوند بایــد ســبک زندگــی ســالمی در پیــش گیرنــد تــا شــانس زنــده مانــدن 

شــان بهبــود یابــد.

کاهش شنوایی در کمین 
افراد  سیگاری

 

نتایــج مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد ســیگار کشــیدن بــر 
ــس  ــا هــر دو فرکان ــی گــوش در شــنیدن صداهــای ب توانای

بــاال و پاییــن تاثیــر مــی گــذارد.
ــی  ــم تحقیــق از مرکــز مل »هوآنهــوآن هــو« سرپرســت تی
ــد:  ــی کن ــوان م ــن، عن ــی در ژاپ ســامت و بهداشــت جهان
ــیدن  ــیگار کش ــد س ــی ده ــان م ــا نش ــه م ــج مطالع »نتای
ــد  ــت و بای ــنوایی اس ــت دادن ش ــی در از دس ــور مهم فاکت
ــه  ــا ب ــن ابت ــر انداخت ــه تاخی ــا ب ــگیری ی ــور پیش ــه منظ ب
ــود.« ــد ش ــات تاکی ــرف دخانی ــرل مص ــر کنت ــنوایی، ب ناش

در ایــن مطالعــه، محققــان 50,1۹5 فــرد در رده ســنی 20 تــا 
۶4 ســال را کــه مشــکل شــنوایی نداشــتند بررســی کردنــد.

ــه  ــراد را ک ــن اف ــاالنه ای ــای س ــکاپ ه ــای چ ــا داده ه آنه
شــامل تســت شــنوایی و تکمیل پرسشــنامه در مورد ســبک 

زندگــی بــود بررســی کردنــد.
ــال  ــرد )در ح ــیدن ف ــیگار کش ــت س ــرات وضعی ــا تاثی آنه

ــچ  ــا هی ــوده ی ــیگاری ب ــا س ــت، قب ــیگاری اس ــر س حاض
ــیگارهای  ــخ س ــداد ن ــت(، تع ــیده اس ــیگار نکش ــت س وق
کشــیده شــده در روز، و طــول مــدت ترک ســیگار را بررســی 

ــد. کردن
شــرکت کننــدگان حداکثــر بــه مــدت ۸ ســال تحــت نظــر 

ــد. بودن
محققــان دریافتنــد ریســک کاهــش شــنوایی در بیــن افــراد 
ــت  ــچ وق ــه هی ــرادی ک ــا اف ــی در مقایســه ب ــیگاری فعل س

ــود. ــار بیشــتر ب ــا 1.۶ ب ــد 1.2 ت ســیگار نکشــیده بودن
ــش  ــک کاه ــش ریس ــد افزای ــن دریافتن ــان همچنی محقق
ــش  ــیگار کاه ــرک س ــد از ت ــال بع ــدت 5 س ــنوایی در م ش

ــت. یاف
هــو بــا تاکیــد بــر ایــن نتایــج مــی گویــد: »مطالعــه مــا قویا 
ــر  ــور پرخط ــیدن فاکت ــیگار کش ــه س ــد ک ــی ده ــان م نش

مســتقل کاهــش شــنوایی اســت.«
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بهــداشـــت

رئیس انجمن علمی مامایی ایران عنوان کرد:

وضعیت اسفبار سزارین در ایران
 

رئیـس انجمـن علمـی مامایی ایـران ضمن اشـاره بـه وضعیت اسـفبار آمار سـزارین در کشـور 
گفـت: با ایـن تفاسـیر در حـدود 50 درصـد نـوزادان در اتـاق های عمـل متولد می شـوند.

ناهیــد خداکرمــی در نشســت خبــری چهارمیــن کنگــره بین المللــی تولیدمثــل اظهــار داشــت: 
انجمــن مامایــی ایــران تــاش کــرده همــواره در راســتای سیاســت هــای جمعیتــی کشــور، 
گام بــردارد بــر همیــن اســاس موضــوع ســامت مــادر و نــوزاد بــه عنــوان شــاخص مهــم در 

تولیدمثــل از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه در زمان برگــزاری ایــن کنگــره، انجمــن مامایــی دو پنــل را با 
موضــوع بررســی کاهــش مــرگ و میــر مــادر و نــوزاد و همچنیــن مــروری بــر تجربــه جهــان 
در زمینــه ســامت مــادر و نــوزاد برگــزار مــی کنــد افــزود: ایــران جــزء کشــورهایی اســت کــه 
از نظــر کاهــش مــرگ و میــر مــادر و نــوزاد در دنیــا خــوب پیشــرفته امــا از جهــت عــوارض 

کاهــش مــرگ و میــر مــادران بــاردار، نیــاز بــه بازســازی وجــود دارد.
خداکرمـی با اشـاره به ایـن مطلب که آمـار سـزارین در ایران باال بوده و اسـفبار تلقی می شـود، 

تأکیـد کرد: در این شـرایط حـدود 50 درصد نـوزادان در اتـاق های عمل به دنیـا می آیند.
رئیـس انجمـن علمی مامایـی ایران بـا تأکید بر اسـتفاده از تجربیـات جهانی در زمینه سـامت 
مـادر و نـوزاد تصریـح کرد: مـا در پنل مـروری بر تجربه جهـان در زمینه سـامت مـادر و نوزاد 
تصمیـم داریـم بـا اسـتفاده از حضور مدرسـین خارجـی تجربه هـای موفـق در این زمینـه را به 

صورت یـک برنامـه راهبـردی در اختیار سیاسـت گذاران کشـورمان قـرار دهیم.
وی در ادامـه بـه موضـوع آلودگـی هـوا و امـواج و تأثیرگـذاری آنهـا در بـاروری گفـت: مـا می 
خواهیـم بـا بررسـی این موضـوع پی بـه ایـن موضوع ببریـم کـه االن مـردم در چه شـرایطی 
هسـتند و آیـا امـواج در حد مطلوب بـوده و یا اینکـه این امواج برای سـامت مردم مضر اسـت.
ــر  ــت از نظ ــل باکیفی ــد مث ــک تولی ــی ی ــال معرف ــه دنب ــا ب ــت: م ــار داش ــی اظه خداکرم

اســتانداردهای جهانــی هســتیم.

محققان انگلیسی می گویند؛

ارتباط بلوغ زودهنگام و خطر 
چاقی در زنان

در حالیکــه عوامــل متعــددی در افزایــش خطــر چاقــی در زنــان نقــش دارنــد، نتایج یــک مطالعه 
جدیــد نشــان مــی دهــد بلــوغ زودهنگام هــم مــی توانــد یکــی از ایــن عوامل باشــد.

گروهــی از محققــان کالــج امپریــال لنــدن دریافتنــد دخترانــی کــه زمــان بلــوغ شــان زودتــر از 
موقــع معمــول باشــد در بزرگســالی دارای شــاخص تــوده بدنــی باالتــری خواهنــد بــود.

»دیپنــدر گیــل«، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مطالعــات قبلــی وجــود 
ایــن ارتبــاط را نشــان داده انــد، امــا مــا نمــی دانســتیم کــه آیــا بلــوغ زودهنــگام موجــب چاقــی 
در بزرگســالی مــی شــود یــا صرفــا بیــن ایــن دو ارتبــاط وجــود دارد. امــا در آخریــن مطالعــه خود 

دریافتیــم کــه یــک رابطــه علّــی و معلولــی بیــن ایــن دو وجــود دارد.«
ــه عنــوان  ــه هــای ژنتیکــی ب ــه منظــور بررســی تاثیــرات ایــن فاکتورهــا، دانشــمندان از گون ب
ابــزاری بــرای بررســی تاثیــر آغــاز بلــوغ در دختــران اســتفاده کردنــد تــا بــه رابطــه بیــن بلــوغ 

ــد. زودهنــگام و افزایــش شــاخص تــوده بدنــی پــی ببرن
آنهــا 1۸2,41۶ زن را مــورد بررســی قــرار داده و 122 گونــه ژنتیکــی را کــه ارتبــاط قــوی ای بــا 

شــروع عــادت ماهانــه داشــتند، شناســایی کردنــد.
بررســی هــای انجــام شــده رابطــه بیــن ایــن گونــه هــای ژنتیکــی و شــاخص تــوده بدنــی را 
آشــکار ســاخت و مشــخص شــد زنــان دارای گونــه هــای ژنتیکــی مرتبــط بــا بلــوغ زودهنــگام 

دارای شــاخص تــوده بدنــی بــاال بودنــد.

عفونت مجاری ادراری و تنفسی 
ریسک سکته را دو برابر می کند

 
مــی  هشــدار  محققــان 
دهنــد افــراد مبتــا بــه 
ــس  ــتگاه تنف ــت دس عفون
در  ادرار  مجــاری  یــا 
ــاق  ــراد چ ــا اف ــه ب مقایس
ــتر در  ــر بیش ــدود دو براب ح
معــرض خطــر حملــه قلبی 

و ســکته قــرار دارنــد.
در  دریافتنــد  محققــان 
ــات  ــداد دفع ــه تع صورتیک
ابتــا بــه ایــن عفونــت هــا 
ــا بســتری شــدن  ــراه ب هم
ــرای مدت  در بیمارســتان، ب
طوالنــی تــری ادامــه یابــد، 

ــود. ــرگ ش ــه م ــر ب ــت منج ــن اس ممک
بــه گفتــه محققــان، بیمــاران مبتــا بــه هــر یــک از ایــن عفونــت هــای شــایع در صــورت ابتــا 
بــه بیمــاری قلبــی ســه برابــر بیشــتر در معــرض مــرگ هســتند و در صــورت ســکته، احتمــال 

مــرگ شــان دو برابــر بیشــتر اســت.
»راهــول پاتلــوری«، عضــو تیــک تحقیــق از دانشــگاه آســتون بریتانیــا، در ایــن بــاره مــی گوید: 
»ایــن اعــداد و ارقــام بیانگــر ایــن اســت کــه افــرادی کــه بــه دلیــل عفونــت مجــاری ادرار یــا 
دســتگاه تنفســی در بیمارســتان بســتری مــی شــوند 40 درصــد بیشــتر در معــرض حملــه قلــی 
متعاقــب آن هســتند و 2.5 برابــر بیشــتر دچــار ســکته مــی شــوند و همچنیــن نجــات شــان از 

مــرگ در ایــن شــرایط بــه شــدت کمتــر اســت.«
بــه گفتــه محققــان، تاثیــر عفونــت هــای شــایع در بیــن افــراد مبتــا بــه دیابــت، فشــارخون باال 

و کلســترول بــه اندازه مشــابه باالســت.
ــا  ــت مجــاری ادراری ی ــه خاطــر عفون ــر 34,02۷ بیمــاری کــه ب ــغ ب ــر روی بال ایــن مطالعــه ب
دســتگاه تنفســی در بیمارســتان پذیــرش شــده بودنــد انجــام شــد. ایــن گــروه از افــراد بــا گــروه 

کنتــرل بــدون عفونــت مقایســه شــدند.

فشارخون باال قبل از بارداری خطر 
سقط جنین را افزایش می دهد

 
تحقیــق جدیــد نشــان مــی دهــد فشــارخون بــاال قبــل از بــارداری و در اوایــل بارداری ریســک 

ســقط جنیــن را افزایــش مــی دهد.
محققــان موسســه ملــی کنــدی شــریور مریلنــد آمریــکا دریافتنــد بــه ازای افزایــش هــر 10 
mm Hg در فشــارخون دیاســتولیک، ریســک ســقط جنیــن در بیــن جمعیــت تحــت مطالعه 

1۸ درصــد بیشــتر بــود.
محققــان همچنیــن دریافتند بــه ازای افزایــش هــر mm Hg 10 در میانگین فشــار شــریانی، 

خطــر ســقط جنیــن هــم تــا 1۷ درصــد افزایــش مــی یابد.
»کری نابلز«، سرپرسـت تیـم تحقیق، در این بـاره می گویـد: »افزایش فشـارخون در بین افراد 
بزرگسـال بـا افزایش خطـر بیماری قلبی در سـنین باالتر مرتبط اسـت و این مطالعه نشـان می 

دهـد که ممکن اسـت بر سـامت باروری هم تاثیر داشـته باشـد.«
محققـان در ایـن مطالعـه، بیـش از 1200 زن را که قبا سـابقه یک یا دو سـقط جنین داشـتند 

بررسـی کردنـد. یافتـه ها برای فشـارخون در طـول بـارداری و قبل از بـارداری یکسـان بود.
محققـان تاکیـد می کننـد کمک بـه درمان فشـارخون بـاال قبل از بـارداری مـی توانـد از بروز 

بیمـاری قلبـی در آینـده پیشـگیری کرده و همچنین سـامت بـاروری زنـان را بهبود بخشـد.
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بهــداشـــت

ــرف  ــوارض مص ــرف ع ــه مص ــاره ب ــا اش ــک ب ــک روانپزش ی
ــکل در راه  ــی و مش ــت و گیج ــت: لکن ــودکان، گف ــکل در ک ال
رفتــن کــودکان از جملــه  عــوارض مصــرف الــکل در کــودکان 

ــت. اس
دکتــر فیــروزه جعفــری بــا بیــان اینکــه کــودکان ممکــن اســت 
بــه صــورت تصادفــی در معــرض الــکل قــرار بگیرنــد، افــزود: 
کــودکان در ســنین پاییــن، از وقتــی شــروع بــه راه رفتــن مــی 
کننــد تا ســه چهــار ســالگی ممکن اســت بــه صــورت تصادفی 
ــود  ــی ش ــه داری م ــکل نگ ــا، ال ــه در آنه ــی ک ــکان های ــه م ب
دسترســی پیــدا کننــد و بــدون آنکــه بداننــد چیســت بخورنــد و 

دچــار عــوارض ناشــی از مصــرف الــکل شــوند.
وی ادامــه داد: ایــن کــودکان ممکــن اســت دچــار مســمومیت 
و کاهــش هوشــیاری و تشــنج و کمــا شــوند و در برخــی مــوارد 
جانشــان را از دســت بدهنــد یــا دچــار عــوارض پایــدار مغــزی 
شــوند. بنابرایــن، بایــد والدیــن حواسشــان باشــد در جایــی کــه 
کــودک اســت الــکل نگهــداری نکننــد. ایــن مســئله، جهانــی 

اســت و فقــط مختــص ایــران نیســت.
ــار  ــان اینکــه کــودکان 5 و ۶ ســاله رفت ــا بی ایــن روانپزشــک ب
والدیــن را تقلیــد مــی کننــد، بیــان کــرد: بچه هــا دوســت دارند 
ــد.  ــد انجــام دهن هــرکاری را کــه والدینشــان انجــام مــی دهن
دختــران ماننــد مادرهــا رفتــار مــی کننــد و پســرها ماننــد پدرها. 
ــکل  ــده ال ــادر، مصــرف کنن ــدر و م ــواده ای پ حــاال اگــر در خان

باشــند کــودک نیــز بــه تقلیــد از آنهــا الــکل مصــرف مــی کند.  
وی ادامــه داد: بــزرگ ترهــا، وقتــی می خواهنــد الــکل مصــرف 
ــد و  ــوه قاطــی می کنن ــا آبمی ــداری آب ی ــا مق ــکل را ب ــد ال کنن
بســته بــه مشــروبی کــه اســتفاده مــی کننــد درصــد افزودنــی 
متفــاوت اســت. اکنــون کودکــی را در نظــر بگیریــد کــه دیــده 
ــه  ــا ک ــد. از آنج ــر می نوش ــوان پ ــک لی ــش ی ــت والدین اس
کــودک، جزییــات را نمــی دانــد در مواقعــی کــه والدین نیســتند 
بطــری حــاوی الــکل را بــر مــی دارد و لیوانــش را پــر می کنــد و 
حجمــی چنــد برابــر میــزان مصــرف والدینــش را مــی خــورد. از 
اینــرو، دچــار مســمویت الکلــی و عــوارض بعــد از آن می شــود.

جعفـری در ادامـه تصریـح کـرد: بعضی والدیـن وقتی دچـار این 
مشـکل مـی شـوند هنگامـی کـه کودکشـان را بـه بیمارسـتان 
می برنـد علـت بیمـاری را کتمـان مـی کننـد؛ بـه سـبب اینکه 
مصـرف الکل در کشـور ما مجاز نیسـت؛ کـه این مسـئله باعث 

بـه خطـر انداختـن جـان فرزنـد آنها می شـود .
ــکل در کــودکان گفــت:  وی در خصــوص عــوارض مصــرف ال
عــوارض حــاد مصــرف الــکل در کــودکان مــی توانــد لکنــت و 
گیجــی و مشــکل در راه رفتــن کــودک باشــد کــه ایــن مــوارد 
ــی و  ــاده مصرف ــه م ــه ب ــی رود البت ــن م ــاعت از بی طــی 12 س
ــی  ــتگی دارد؛ ول ــی دارد، بس ــه وضعیت ــود چ ــرد خ ــه ف اینک

ــد. ــی مان ــی م ــکل باق ــدت مصــرف ال عــوارض دراز م
ایــن روانپزشــک بــا بیــان اینکــه آســیب کبــد بــه مــرور زمــان 

خــود را نشــان می دهــد و خــوب هــم نمی شــود، تصریــح کــرد: 
یعنــی وقتــی ســلول های کبــد از همــان اول شــروع بــه از بیــن 
رفتــن، می کنــد کســی متوجــه نمــی شــود؛ یعنــی اگــر حتــی 
ــه  ــد ک ــی نمی فهم ــم کس ــد ه ــی بمان ــد باق ــد از کب 10 درص

کبــدش از بیــن رفتــه اســت.
وی یکــی از عــوارض مصــرف الــکل را کــودک آزاری دانســت 
و افــزود: کــودک آزاری فیزیکــی و جســمی یعنــی وقتــی بچــه 
را کتــک مــی زنیــم، هنگامــی کــه کــودک را بــه لحــاظ روحــی 
آزار میدهیــم و یــا از لحــاظ جنســی مــورد تجــاوز قــرار میگیــرد 
و مــا او را نادیــده مــی گیریــم؛ ایــن گونــه مــوارد کــودک آزاری 
اســت . مــادر یــا پــدری کــه الــکل مصــرف مــی کنــد نیازهــای 
بچــه را متوجــه نمی شــود. یعنــی یــک بچــه ۶ مــاه گریــه مــی 
کنــد و نیــاز بــه شــیر دارد و مــادر متوجــه نمــی شــود بچــه دچار 

کــم آبــی مــی شــود.
جعفــری در پایــان اظهارداشــت: فــردی کــه بیمــار اســت، اصا 
نبایــد الــکل مصــرف کنــد؛ افــراد جامعــه بداننــد کــه الــکل بــه 
هیــچ وجــه خــواص درمانــی نــدارد؛ بلکــه خــود الــکل در کوتاه 

مــدت و دراز مــدت ســامت انســان را بــه خطــر می انــدازد.

آسیب های روانی، لکنت و گیجی از عوارض 
مصرف الکل در کودکان 

استعمال سیگارهای الکترونیکی
 به کبد آسیب می رساند

 
ــد نشــان مــی دهــد اســتعمال  مطالعــه جدی
ســیگارهای الکترونیکــی ممکــن اســت 
منجــر بــه تجمــع چربــی در کبــد شــود. دکتر 
تئــودور فریدمــن، سرپرســت تیــم تحقیــق از 
دانشــگاه چارلــز لــس آنجلــس، در ایــن بــاره 
مــی گویــد: »ســیگارهای الکترونیــک حاوی 
نکوتیــن هســتند و نیکوتیــن هــم بــا بیماری 

کبــد چــرب غیرالکلــی مرتبــط اســت.«
بــه گفتــه محققــان، هنــوز تاثیــرات بلندمــدت ســیگارهای الکترونیــک بــر بیمــاری کبــد، دیابــت، 

بیمــاری قلبــی یــا ســکته ناشــناخته اســت.
ــورد  ــن E« را م ــد ژن »آپولیپوپروتئی ــای فاق ــوش ه ــه ای م ــه 12 هفت ــک مطالع ــان در ی محقق
بررســی قــرار دادنــد. فقــدان ایــن ژن موجــب مــی شــود مــوش هــا بیشــتر در معــرض ابتــا بــه 

ــد. ــرار گیرن بیمــاری قلبــی و چربــی درون کبــد ق
تمامی موش ها با رژیم غذایی نسبتا پرچرب و حاوی کلسترول باال تغذیه شدند.

یــک گــروه از مــوش هــا در محفظــه ای در معــرض اســپری ســیگار الکترونیکــی قــرار گرفتنــد از 
اینــرو میــزان نیکوتیــن خــون شــان بســیار شــبیه با افــراد ســیگاری و افــراد مصــرف کننده ســیگار 

الکترونیکــی بــود. گــروه دوم در معــرض اســپری نمــک قــرار گرفتند.
محققــان نمونــه کبــد را جمــع آوری کردنــد و ژن هــای موجــود در کبــد را کــه تحــت تاثیر ســیگار 
الکترونیکــی بودنــد بــا تکنیــک موســوم بــه آنالیــز توالــی RNA بررســی کردند. آنهــا بــه تغییر در 
433 ژن پــی بردنــد کــه بــا ابتــا و پیشــرفت کبــد چــرب در مــوش هــای قرارگرفتــه در معــرض 

ســیگار الکترونیکــی مرتبــط بود.
ــا ریتــم شــبانه روزی بــدن )ســاعت بــدن( در  محققــان همچنیــن دریافتنــد ژن هــای مرتبــط ب
مــوش هــای قرارگرفتــه در معــرض ســیگار الکترونیکــی تغییــر کــرد. اختــال در ریتــم شــبانه 
روزی موجــب تســریع ابتــا بــه بیمــاری کبــدی از جملــه بیمــاری هــای کبــد چــرب مــی شــود.

زانودرد می تواند منجر به بروز 
عالئم افسردگی شود

 
ــروز  ــه ب ــد منجــر ب ــی توان ــروز م ــودرد ناشــی از آرت ــد زان ــی ده ــد نشــان م ــه جدی مطالع
عائــم افســردگی شــود. آرتــروز متــداول تریــن نــوع ورم مفاصــل اســت کــه میلیــون هــا 

ــه آن هســتند. نفــر در سراســر جهــان مبتــا ب
محققــان ژاپنــی اخیــرا اطاعــات 5۷3 فــرد ۶5 ســال بــه بــاال را کــه ســامت شــان تحــت 

نظــر بــود مــورد بررســی قــرار دادنــد.
در شــروع مطالعــه )بیــن ســال 2005 و 200۶( هیــچ یــک از شــرکت کننــدگان دارای عائم 
افســردگی نبودنــد. دو ســال بعــد، حــدود نیمــی از آنهــا پرسشــنامه ای را تکمیــل کردنــد. 
ــم  ــاظ عائ ــخ داده و از لح ــود پاس ــودرد خ ــورد زان ــواالتی در م ــه س ــدگان ب ــرکت کنن ش
ــورد بررســی  افســردگی م

قــرار گرفتنــد.
محققـان مشـاهده کردنـد 
حـدود 12 درصـد شـرکت 
کننـدگان مبتا بـه عائم 
افسـردگی شـده بودنـد. به 
شـرکت  محققـان،  گفتـه 
کنندگانـی کـه بـه هنـگام 
رختخـواب،  در  شـب 
در  یـا  جـوراب  پوشـیدن 
زمـان سـوار یا پیاده شـدن 
از اتومبیـل دچـار زانـودرد 

مـی شـدند بیشـتر عائـم افسـردگی را گـزارش کـرده بودنـد.
محققــان تاکیــد مــی کننــد پرســیدن وضعیــت افــراد مســن در مــورد زانــو دردشــان مــی 
توانــد بــه احتمــال ابتــا افــراد بــه افســردگی کمــک کنــد و در نتیجــه افــراد تحــت درمــان 

قــرار گیرنــد.
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تاثیر منفی استرس در طول بارداری 
بر مغز کودک

 
ــوزاد آســیب مــی رســاند و  ــه مغــز ن ــارداری ب محققــان عنــوان مــی کننــد اســترس در طــول ب

ــد. ــه رشــد مغــز کــودک کمــک مــی کن ــن دوره ب ــدون اســترس در ای شــرایط ب
ــول  ــادر در ط ــترس م ــتون، اس ــناختی بوس ــاب ش ــوم اعص ــن عل ــان انجم ــه محقق ــق یافت طب

ــود. ــی ش ــده م ــوزاد متولدنش ــز ن ــی در مغ ــال عصب ــر در اتص ــب تغیی ــارداری موج ب
»موریــا توماســون«، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــا دریافتیــم اســترس مــادر 

در طــول بــارداری در خصوصیــات اتصالــی مغــز در حــال رشــد کــودک نمایــان مــی شــود.«
محققــان در ایــن تحقیــق از روش fMRI کــه مخصــوص جنیــن اســت بــرای بررســی اتصــال 

عملکــردی در 4۷ جنیــن انســان کــه بیــن هفتــه 30 تــا 3۷ بــارداری بودنــد اســتفاده کردنــد.
زنــان شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه از مناطــق پراســترس شــهری بودنــد کــه گزارشــات زیادی 

از میــزان بــاالی افســردگی، اضطــراب، نگرانــی و اســترس را ارائــه کــرده بودند.
محققــان دریافتنــد مادرانــی کــه اســترس باالیــی گــزارش کــرده بودنــد دارای جنیــن هــای بــا 

میــزان ســازماندهی کمتــر در سیســتم عملکــرد عصبــی شــان بودنــد.

داده هــا نشــان داد مغــز بــه خوبــی از ســاده تریــن قســمت تــا بخــش هــای پیچیــده تــر در ایــن 
جنیــن هــا رشــد نکــرده بــود و در عــوض نواحــی ای کــه بیشــتر در اتصــال در طــول سیســتم هــا 

نقــش داشــتند، رشــد مــی کردنــد.
محققــان همچنیــن دریافتنــد مخچــه بیــش از همــه در برابــر تاثیــرات ناشــی از اســترس قبــل از 

تولــد یــا در اوایــل تولــد آســیب پذیــر اســت.

ــی  ــد مصــرف داروهــای ضدالتهاب ــان هشــدار مــی دهن محقق
غیراســتروئیدی موســوم بــه NSAIDهــا، احتمــال بــروز 

ــد . ــی دهی ــش م ــی را افزای ــوارض قلب ع
بــه گفتــه محققــان موسســه ملــی تحقیقــات ســامت تایــوان، 
مصرف NSAID با افزایش 1۸ درصدی فیبریاســیون دهلیزی 

در افراد میانسال مرتبط است.
فیبریاسیون دهلیزی ضربان نامنظم و غالبا سریع قلب است که 
می تواند خطر سکته، نارسایی قلبی و سایر عوارض قلبی را افزایش 

دهد.
ــورد  ــده را م ــرکت کنن ــان  5۷,05۸ ش ــه محقق ــن مطالع در ای

ــدگان  ــرکت کنن ــد ش ــان دریافتن ــد. محقق ــرار دادن ــه ق مطالع
مصــرف کننــدهNSAID با ریســک باال فیبریاســیون دهلیزی 

ــد. مواجــه بودن
محققــان تاکیــد مــی کننــد نظــارت دقیــق بــر تاثیــرات جانبــی 
درمــان بــا NSAIDهــا بر خطــر فیبریاســیون دهلیزی بســیار 
حائز اهمیت اســت و باید بخصوص در مورد افرادی که در معرض 

ریســک باال هستند توجه بیشــتری شود.
NSAIDهــا از پرکاربردتریــن داروهــای پزشــکی هســتند. این 
داروهــا باعــث مهــار سیکلواکســیژناز می شــوند و ســه خاصیــت 
ــر دارنــد. ایــن گــروه از  مهــم کاهــش التهــاب، ضــددرد و تب بُ

داروهــا در دوزهــای بــاال اثــرات ضدالتهابــی دارنــد. آنهــا از اینرو 
منحصربه فرد هســتند که غیرمخدرند و اعتیادی ایجاد نمی کنند. 
ناپروکســن، آســپیرین، ایبوپروفــن، دیکلوفناک، مفنامیک اســید 

و پیروکســیکام از جملــه ایــن داروهــا محســوب می شــوند.

ُمسکن های غیراستروئیدی به قلب آسیب می رسانند

مقابله با بوی بدن دهان با 
دهان شویه های طبیعی

 
ــد دهــان مســئله ای آزاردهنــده اســت کــه در روابــط اجتماعــی مشــکل  ــوی ب ب

ــت مــی شــود. آفریــن اســت و موجــب خجال
متخصصــان دهــان و دنــدان بــرای مقابلــه بــا بــوی دهــان چنــد راهــکار طبیعــی 

را معرفــی مــی کننــد:
دهــان شــویه دارچیــن و میخــک: یــک فنجــان آب مقطــر را بــا 10 تــا 15 
قطــره از هریــک از روغــن هــای میخــک و دارچیــن بــه خوبــی مخلــوط کنیــد. 

مــدت مانــدگاری ایــن دهــان شــویه بســیار طوالنــی اســت.
دهــان شــویه ســرکه ســیب: دو قاشــق غذاخــوری ســرکه ســیب، یــک 
فنجــان اب نمــک و اســانس وانیــل را بــه خوبی باهــم مخلــوط کنید. ایــن ترکیب 

را در شیشــه ای ریختــه و دهــان تــان را بــا ایــن محلــول بشــویید.
دهــان شــویه نعنــاع و روغــن درخت چــای: یــک فنجــان اب مقطــر را 
بــا دو قاشــق چایخــوری جــوش شــیرین، ۸ تــا ۹ بــرگ نعنــاع و دو قطــره روغــن 
درخــت چــای مخلــوط کنیــد. قبــل از هــر بــار مصــرف خــوب آن را تــکان دهیــد 

تــا جــوش شــیرین تــه نشــین شــده آن در تمــام مخلــوط پخــش شــود.
دهــان شــویه نعنــاع و جعفــری: دو قاشــق غذاخــوری جعفــری، دو قاشــق 
ــه در دســتگاه  ــه مــدت دو دقیق ــک فنجــان اب مقطــر را ب ــاع و ی غذاخــوری نعن
ــا یــک قاشــق از ایــن محلــول دهــان تــان  ــار ب مخلــوط کــن هــم زنیــد. هــر ب

را بشــویید.
دهــان شــویه آب نمــک: ایــن دهــان شــویه ســاده از یــک فنجــان آب گــرم 

و یــک قاشــق غذاخــوری نمــک تشــکیل مــی شــود.

آنفلوانزا و ذات الریه عامل افزایش 
خطر حمله قلبی در سالمندان

 
محققــان دریافتــه انــد ابتــا بــه آنفلوانــزا یــا ذات الریــه در ســنین ســالمندی خطر حملــه قلبی یــا ســکته را در 

روزهــای بعــد از ابتــا بــه ایــن عفونــت شــش برابــر افزایــش مــی دهــد.
ــروز عفونــت هــای  محققــان دانشــکده پزشــکی لنــدن دریافتنــد چندیــن ارگانیســم متفــاوت کــه عامــل ب
تنفســی، از جملــه ویــروس آنفلوانــزا و S.pneumoniae )شــایع تریــن باکتــری عامــل ذات الریه( هســتند 

مســئول بــروز التهــاب در قلــب هــم هســتند.
ایــن شــرایط در ادامــه منجــر بــه لختــه شــدن خــون در ماهیچــه هــای قلــب مــی شــود و در نتیجــه خطــر 

حملــه قلبــی و ســکته افزایــش مــی یابــد.
یافتــه هــای جدیــد بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه ابتــا بــه آنفلوانــزا یــا ذات الریــه ریســک حملــه قلبــی را تا 

یــک هفتــه بعــد از ابتــا بــه ایــن عفونــت و ریســک ســکته را تــا یــک مــاه بعــد افزایــش مــی دهد.
»شــارلوت وارن گاش«، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »بیمــاری قلبــی، ســکته و عفونــت 
هــای دســتگاه تنفســی تحتانــی ســه عامــل اصلــی مــرگ در جهــان در طــول 15 ســال گذشــته بودنــد و بــر 

شــمار زیــادی از افــراد جهــان تاثیــر مــی گذارنــد.«
بــه گفتــه محققــان، خطــر حملــه قلبــی و ســکته در افــراد جــوان و ســالم بعــد از عفونــت دســتگاه تنفســی 
پاییــن اســت، و تاثیــر آن در افــراد کمتــر از ۶5 ســال در مقایســه بــا افــراد ۶5 ســال بــه بــاال و همچنیــن افــراد 

مبتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی کمتــر اســت.
در ایــن مطالعــه، محققــان نــرخ بــروز حملــه قلبــی و ســکته را در 1۹۸۹ فرد بزرگســال در مــدت بعــد از عفونت 
تنفســی مــورد بررســی قــرار دادنــد و آن را بــا نــرخ بــروز مشــکات قلبی-عروقــی در ســایر زمــان ها مقایســه 

کردند.
ــل حمــات قلبــی و ســکته بعــد از  ــه حفاظــت در مقاب ــد ب ــزا مــی توان ــه محققــان، واکســن آنفلوان ــه گفت ب

ــد. ــت تنفســی کمــک کن عفون

بهــداشـــت
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تغذیه سالم، نقش بسزایی در پیشگیری و ابتال به انواع 
بیماری ها دارد. بطوریکه اهمیت غذای سالم برای اینکه 
و  نیست  پوشیده  کسی  بر  ماند،  مصون  ها  بیماری  از 
اگر  باورند  این  بر  پزشکی،  جامعه  و  تغذیه  کارشناسان 
شیوه زندگی مردم اصالح شود، بسیاری بیماری ها سیر 

یافت.  خواهد  نزولی 
گرایش مردم به فست فودها و غذاهای آماده، به همراه 
معضالت  جمله  از  فیزیکی،  فعالیت  عدم  و  تحرکی  کم 
زندگی امروزی است که مردم ما نیز گرفتار آن شده اند.

سـالم تغـذیه 
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ســالم تغذیــه 

معرفی غذاهایی که خوردن آنها 
کیفیت خواب را بهبود می بخشد

داشـتن یـک خـواب خوب بـرای عملکرد درسـت بدن بسـیار مهـم اسـت و منجر به سـامت می 
شـود. مطالعـات نشـان داده انـد کمبـود خـواب و اختـال در خـواب دارای تاثیرات منفی فـوری بر 

هورمون هاسـت.

امـروزه افـراد در داشـتن یـک خـواب مناسـب بـا مشـکاتی مواجه هسـتند کـه غالبا بـه مصرف 
داروهـای خـواب متوسـل مـی شـوند. اما گاهـی اوقـات مصـرف برخـی مـواد خوراکی مـی تواند 
راهـکار مناسـبی برای بهبـود خواب بـوده و در عیـن حال از عـوارض جانبـی ناخواسـته داروها هم 

اجتنـاب مـی شـود. در ادامـه به فهرسـتی از ایـن مـواد خوراکی اشـاره می شـود.

بادام
خــوردن یــک مشــت بــادام قبــل از رفتــن بــه رختخــواب بــه داشــتن خــواب مناســب کمــک می 
کنــد چراکــه بــادام سرشــار از منیزیــم اســت. منیزیــم یــک مــاده معدنــی اســت کــه بــه ثابــت 

شــدن ضربــان قلــب کمــک مــی کنــد.

موز
ایــن میــوه سرشــار از ویتامیــن B۶ اســت کــه بــرای ایجــاد ماتونیــن ضــروری اســت. ماتونیــن 
هورمــون ایجادکننــده خــواب اســت کــه در تاریکــی ترشــح مــی شــود. خــوردن روزانــه مــوز بــه 

داشــتن خــواب بهتــر کمــک مــی کنــد.

شکالت تلخ
مصــرف شــکات تلــخ بــه داشــتن خــواب بهتــر کمــک مــی کنــد چراکــه حــاوی ســروتونین 

ــدن و ذهــن مــی شــود. اســت و موجــب ریلکــس شــدن ب

جو
خــوردن یــک کاســه جــو قبــل از رفتــن بــه رختخــواب بــه داشــتن خــواب بهتــر کمــک مــی کند 

چراکــه حــاوی میــزان قابــل توجهی کلســیم، منیزیم، فســفر و ســیلیکون اســت.

ــه  ــا ک ــوت ه ــواده ت ــای خان ــوه ه ــد می ــه ان ــان دریافت محقق
سرشــار از آنتــی اکســیدان و پلــی فنــول هــا هســتند، عــاوه 
بــر بهبــود سیســتم گــوارش و کمــک بــه کاهــش وزن، دارای 

ــتند. ــم هس ــرطانی ه ــواص ضدس خ
انواع توت ها دارای رنگدانه های موسـوم به آنتوسـیانین هسـتند 

کـه عامل رنگ قرمـز، آبی و بنفـش در این میوه ها اسـت.
ــه  ــن رنگدان ــد ای ــرقی دریافتن ــد ش ــگاه فنان ــان دانش محقق
موجــب افزایــش عملکــرد آنزیــم »ســیرتوین SIRT۶( »۶( در 
ســلول های سرطانی می شود و کنترل این آنزیم می تواند دریچه 

ای جدیــد بــه ســوی درمــان ســرطان بگشــاید.
ــی ژن هــای  ــده تجل ــم کنن ــم هــای تنظی ســیرتوین هــا، آنزی
ــی  ــیر اصل ــق مس ــا را از طری ــلول ه ــرد س ــه عملک ــتند ک هس

ــد. ــرل مــی کن ســیگنال دهــی ســلولی کنت
افزایــش ســن موجــب تغییــر در عملکــرد ســیرتوین مــی شــود 

و این تغییــرات در ابتا به انــواع بیماری ها 
نقش دارند.

سـیرتوین ۶ آنزیم کمتر شـناخته شـده ای 
اسـت که با متابولیسـم گلوکز هـم مرتبط 

است.
ــر، ســیانیدین آنتوســیانین  در مطالعــه اخی
ــایی  ــا شناس ــوت ه ــواع ت ــدی در ان جدی

ــده است. ش
»مینا رهنســتو ریا«، سرپرســت تیم تحقیق، در ایــن باره می 
گوید: »جالب ترین نتایج تحقیق ما مربوط به ســیانیدین است، 
آنتوســیانینی کــه به طــور گســترده در بلوبــری، انگــور فرنگی 
ــب  ــیانیدین موج ــی شود.«س ــت م ــری یاف ــیاه، و لینگوب س
ــرطانی  ــای س ــلول ه ــم SIRT۶ در س ــزان آنزی ــش می افزای
کلورکتــال )راســت روده( انســان شــد و همچنیــن مشــخص 

 Twist1 ــی ژن هــای ســرطانی شــد موجــب کاهــش تجل
و GLUT1  و بعــاوه افزایــش تجلــی ژن عامــل توقف تومور

FoXO3 در ســلول ها می شود.
یافتــه هــا نشــان مــی دهــد آنتوســیانین هــا موجــب افزایــش 
فعالیــت SIRT۶ مــی شــود کــه در عامل بیمــاری زای ســرطان 

نقــش دارند.
یافتــه هــای ایــن مطالعــه مــی توانــد نقــش مهمــی در تولیــد 
داروهــای جدیــد بــرای تنظیــم عملکــرد SIRT۶ ایفــاء کننــد.

خوردن انواع توت به پیشگیری از 
سرطان کمک می کند

بهبود سالمت استخوان ها با مصرف 
محصوالت لبنی

مطالعــه جدیــد آشــکار ســاخته 
اســت کــه مصــرف بیشــتر 
موجــب  لبنــی  محصــوالت 
ــا  ــتخوان ه ــم اس ــود تراک بهب
ــی  ــرات م ــت ســتون فق و تقوی

ــود. ش
ــه  ــان موسس ــه محقق ــه گفت ب
ــکا،  ــری در آمری ــی پی تحقیقات
مصــرف محصــوالت لبنــی 

برای مردان باال 50 ســال بســیار ســودمند اســت و صرف نظر از میــزان ویتامین D موجــود در خون 
ــی دارد. ــط مثبت ــان رواب همچن

آنهــا دریافتنــد محصــوالت لبنــی بــا تراکــم باالتــر اتخــوان و اســتحکام ســتون فقــرات در مردان 
ــتند. مرتبط هس

در این مطالعه 1522 مرد و 1104 زن در رده سنی 32 تا ۸1 سال مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایــج ایــن مطالعــه بــر نقــش ســودمند تلفیــق مــواد خوراکــی لبنی بــر ســامت اســتخوان تاکید 

دارد.
پروتئیــن و کلســیم بــرای داشــتن اســتخوان قــوی بســیار مهــم اســت و لبنیات منبــع فــوق العاده  
ــر دو  ــه ه ــتند ک ــیم هس ــم و پتاس ــن دارای منیزی ــات هم چنی ــتند. لبنی ــیم هس ــن و کلس پروتئی
بــرای تقویــت اســتخوان مفیدنــد. جــزء پروبیوتیــک در غذاهــای لبنــی تخمیرشــده مانند ماســت، 
ــات  ــن خصــوص مطالع ــه در ای ــذارد. البت ــر می گ ــوم و چگونگــی جــذب کلســیم اث ــر میکروبی ب

بیشــتری نیــاز دارد.
طبــق دســتورالعمل هــای غذایــی آمریــکا، در صــورت تحمــل الکتــوز مصــرف ســه واحــد لبنیات 

در روز )تقریبــا ســه فنجــان( بــرای بزرگســاالن توصیــه می شــود.
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ســالم تغذیــه 

ــر  ــم نظی ــواده کل ــبزیجات خان ــد س ــد بای ــی گوین ــان م محقق
ــی  ــم غذای ــچ، و بروکســل در رژی ــم پی ــم، کل ــی، گل کل بروکل
ــگیری از  ــه پیش ــبزیجات ب ــن س ــه ای ــود چراک ــده ش گنجان

ــد. ــی کنن ــک م ــردن کم ــای گ ــریان ه ــب ش تصل
ــی  ــترالیا غرب ــگاه اس ــان دانش ــد محقق ــه جدی ــق مطالع طب
مصــرف ایــن ســبزیجات ســه یــا چنــد بــار در روز مــی توانــد از 
ســخت شــدن عــروق گــردن در زنــان مســن پیشــگیری کند و 

همچنیــن ریســک بیمــاری هــای قلبــی را کاهــش دهــد.
تیــم تحقیــق شــاهد 0.05 میلــی متــر کاهــش ضخامت دیــواره 
شــریان کاروتیــد بیــن مصــرف بــاال و پاییــن ایــن ســبزیجات 

بــود.
ــن  ــق، در ای ــم تحقی ــورن بلکــن هورســت«، سرپرســت تی »ل
ــل توجــه اســت  ــاف قاب ــزان اخت ــن می ــد: »ای ــاره مــی گوی ب
چراکــه 0.1 میلیمتــر کاهــش در ضخامــت دیــواره کاروتیــد بــا 

10 تــا 1۸ درصــد کاهــش خطــر ســکته و حملــه قلبــی مرتبــط 
ــت.« اس

ــه  ــزان روزان ــش در می ــرم افزای ــر 10 گ ــه ازای ه ــن ب همچنی
ســبزیجات کلمــی، ضخیــم شــدن دیــواره شــریان کاروتیــد هم 

تــا 0.۸ درصــد کاهــش مــی یابــد.

در ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق در بیــن ۹54 زن اســترالیایی ۷0 
ســال بــه بــاال پرسشــنامه مربــوط بــه تغذیــه توزیــع کردنــد.

ــز  ــان از »هرگ ــبزیجات ش ــرف س ــزان مص ــورد می ــان در م زن
ــه  ــرف روزی س ــا »مص ــد« ت ــی کنن ــرف نم ــبزیجات مص س

ــد. ــخ دادن ــتر در روز« پاس ــا بیش ــده ی وع
ــا  ــواده پیازه ــا، خان ــم ه ــواده کل ــامل خان ــبزیجات ش ــواع س ان
)ماننــد پیــاز، ســیر، و تــره فرنگــی(، ســبزیجات زرد / نارنجــی 

ــود. ــات ب ــرگ ســبز و حبوب ــز، ســبزیجات پرب / قرم
از شـیوه سـونوگرافی هم بـرای انـدازه گیـری ضخامـت دیواره 
شـریان کاروتید اسـتفاده شـد و کل شـاخه هـای کاروتیـد برای 

تعیین شـدت پـاک هـای کاروتید بررسـی شـدند.
ــرف  ــش مص ــت افزای ــر اهمی ــق ب ــن تحقی ــای ای ــه ه یافت
ســبزیجات کلمــی بــرای محافظــت در مقابــل بیمــاری عروقی 

ــد دارد. تاکی

محققان استرالیایی می گویند؛

خوردن کلم بروکلی از سخت شدن عروق گردن در زنان مسن پیشگیری می کند

خاصیت پروتئین 
مغزیجات و دانه ها
 برای سالمت قلب

بـه گفتـه محققـان، درحالیکـه خـوردن گوشـت قرمز که سرشـار 
از پروتئیـن اسـت بـا افزایـش خطـر بیمـاری قلبـی مرتبط اسـت، 
پروتئیـن موجـود در مغزیجـات آجیلـی و دانـه هـا می توانـد برای 

قلـب انسـان مفید باشـند.
یافتـه محققان دانشـگاه لوما لیندا کالیفرنیا نشـان می دهـد افرادی 
کـه مقادیر زیـاد پروتئین گوشـت مصرف مـی کنند بـا افزایش ۶0 
درصـدی ابتا به بیمـاری قلبی-عروقـی روبرو هسـتند، درحالیکه 
افـراد مصرف کننـده مقادیر باال پروتئین ناشـی از مغزیجـات و دانه 
هـا، 40 درصـد با کاهـش ابتـا بـه بیمـاری قلبی-عروقـی روبرو 

. هستند
»گـری فریـزر«، سرپرسـت تیـم تحقیـق، در این بـاره مـی گوید: 
»درحالیکـه چربی های رژیمی بخشـی از فاکتور پرخطـر تاثیرگذار 
بـر بیمـاری قلبی-عروقی هسـتند، پروتئیـن ها نقش مهمـی ایفاء 
مـی کننـد و غالبـا تاثیـرات مسـتقل آنهـا بـر فاکتورهـای پرخطر 

نادیـده گرفتـه می شـود.«
در ایـن مطالعه، محققان تاثیر مصـرف پروتئین هـای حیوانی را در 

مقابل پروتئین هـای گیاهی در ۸1,33۷ مقایسـه کردند.
بـه گفتـه محققـان رژیـم غذایی سـالم بر مصـرف پروتئیـن تاکید 
دارد، امـا ترجیحـا بهتر اسـت پروتئین کمتـری از گوشـت دریافت 
شـود و مصرف بیشـتر پروتئین گیاهی ناشـی از مغزیجات و دانه ها 

در رژیـم غذایی گنجانده شـود.

پاستا موجب چاقی نمی شود
 

مطالعه جدید نشان می دهد خوردن پاستا در قالب یک رژیم غذایی سالم نقشی در چاقی ندارد.
برخــاف اکثــر کربوهیــدرات هــای تصفیــه شــده کــه بــه ســرعت جــذب جریــان خــون مــی شــوند، پاســتا دارای شــاخص 

گلوکــز پاییــن اســت، و ایــن بدیــن معناســت کــه کمتــر موجــب افزایــش قنــد خــون مــی شــود.
در ایــن مطالعــه، محققــان بیمارســتان ســنت میشــل کانــادا 30 آزمایــش تصادفــی کــه حــدودا شــامل 2500 نفــر بــود و بــه 

جــای ســایر کربوهیــدرات هــا، پاســتا مــی خوردنــد را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
»جــان ســیونپیپر«، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مطالعــه مــا نشــان داد پاســتا نقشــی در اضافــه وزن یا 

ــدارد.« ــدن ن افزایــش چربی ب
وی مــی گویــد: »در حقیقــت بررســی هــای مــا میــزان کاهــش وزن اندکــی را هــم نشــان داد. از اینــرو برخــاف نگرانــی 
هــای فعلــی، شــاید پاســتا بتوانــد بخشــی از یــک رژیــم غذایــی ســالم نظیــر رژیــم غذایی بــا شــاخص گلوکــز پایین باشــد.«

افــراد حاضــر در ایــن مطالعــات، بــه جــای ســایر کربوهیــدرات هــا، به طــور میانگیــن 3.3 وعــده پاســتا در هفتــه مــی خوردند. 
یــک وعــده پاســتا معــادل حــدود 1.5 فنجــان پاســتا پختــه اســت. شــرکت کننــدگان در مــدت 12 هفتــه، حــدود 1.5 کیلوگرم 

از وزن شــان کاهــش یافــت.
محققــان تاکیــد مــی کننــد ایــن نتایــج بــه پاســتا مصــرف شــده همــراه بــا ســایر غذاهــای حــاوی شــاخص گلوکــز پاییــن 

قابــل تعمیــم هســتند.

ارتباط مصرف گوشت قرمز و افزایش خطر
 ابتال به سرطان روده در زنان

 
تحقیــق جدیــد نشــان مــی دهــد رژیــم غذایــی فاقــد گوشــت قرمــز مــی 
توانــد بــه زنــان در کاهــش ریســک یــک نــوع ســرطان روده کمــک کند.

ــه طــور مرتــب گوشــت قرمــز مــی  ــه هــا نشــان داد افــرادی کــه ب یافت
ــا افــرادی کــه رژیــم غذایــی بــدون گوشــت قرمــز  خورنــد در مقایســه ب
دارنــد در معــرض ریســک باالتــر ابتــا بــه »ســرطان دیســتال کولــون« 
قــرار دارنــد؛ دیســتال کولــون بخــش انتهایــی روده اســت کــه مدفــوع در 

آن تجمــع مــی یابــد.
»دی یگــو رادا فرنانــدز«، سرپرســت تیــم تحقیق از دانشــگاه لیــدز بریتانیا، 

در ایــن بــاره مــی گویــد: »تاثیــر انــواع متفــاوت گوشــت قرمــز و الگوهــای رژیــم غذایــی بــر محــل ســرطان یکــی از بــزرگ 
تریــن چالش هــای مطالعــه رژیــم غذایــی و ســرطان کلورکتــال )راســت روده( اســت.«
در این مطالعه، داده های 32,14۷ زن از اسکاتلند، ولز و انگلستان مورد بررسی قرار گرفت.

فرنانــدز در ادامــه مــی افزایــد: »مطالعــه مــا تاکیــد مــی کنــد کــه اهمیــت رژیــم غذایــی بــرای افــرادی کــه ســابقه ســرطان 
کلورکتــال در خانــواده شــان دارنــد یــا مــی خواهنــد از ابتــا بــه ســرطان پیشــگیری کننــد بیشــتر مدنظــر قــرار گیــرد.«

مطالعــات چندیــن فاکتــور از جملــه مــواد شــیمیایی تولیدشــده بــه هنــگام پخــت گوشــت قرمــز در دمــای بــاال و وجــود مــواد 
نگهدارنــده نظیــر نیتــرات در گوشــت هــای فــرآوری شــده را در وجــود ایــن رابطــه دخیــل مــی دانــد.
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توصیه کارشناسان به نوشیدن 
آب نارگیل در فصل تابستان

 

محققــان مصــرف آب نارگیــل در طــول تابســتان را یــک نوشــیدنی نجــات 
بخــش مــی داننــد چراکــه مــی توانــد بــا گرمــا مقابلــه کــرده و بــدن را خنــک 

کنــد.
آب نارگیــل نــه تنهــا تشــنگی را رفــع مــی کنــد بلکــه بــه حفــظ آب بــدن هم 
کمــک مــی کنــد. ایــن نوشــیدنی یکــی از ســالم تریــن نوشــیدنی هاســت که 

فواید زیــادی بــرای ســامت دارد.

درمان کم آبی
آب نارگیــل حــاوی میــزان بــاال آب و همچنیــن سرشــار از مــواد مغــذی ای 
اســت کــه بــه پیشــگیری و درمــان کمبــود آب کمــک می کنــد. مصــرف این 

نوشــیدنی بــه طــراوت و تازگــی بــدن هــم کمــک مــی کنــد.

کاهش فشارخون
ایــن نوشــیدنی مقــوی سرشــار از ویتامیــن C، منیزیــم و پتاســیم اســت کــه به 
کاهــش میــزان فشــارخون کمــک مــی کنــد. افــراد مبتــا بــه فشــارخون باید 

روزانه آب نارگیل بنوشند.

کنترل قند خون
ــه  ــه ب ــی اســت چراک ــراد دیابت ــرای اف ــی ب ــک نوشــیدنی عال ــل ی آب نارگی

ــد. ــی کن ــد خــون شــان کمــک م ــزان قن ــرل می کنت

کمک به هضم غذا
آب نارگیــل بــرای هضــم غــذا خــوب اســت چراکــه سرشــار از فیبــر بــوده که 

بــرای عملکــرد مناســب سیســتم گــوارش مــا ضروری اســت.

کاهش ورم
نوشــیدن اب نارگیــل بــه کاهــش ورم ناشــی از مصــرف بــاال ســدیم کمــک 
مــی کنــد چراکــه حــاوی مقــدار بــاال پتاســیم اســت کــه بــا تاثیــرات ســدیم 
مقابلــه مــی کنــد. اب نارگیــل یکــی از حیــرت آورتریــن نوشــیدنی هــا بــرای 
کاهــش وزن اســت چراکــه حــاوی میــزان بــاال قنــد نیســت و منبــع خــوب 

فیبــر رژیمــی اســت.

پیشگیری از عفونت های مجاری ادرار
آب نارگیــل دارای خاصیــت مــّدر )ادرارآور( اســت کــه بــا از بین بــردن باکتری 
هــا از دســتگاه مجــاری ادراری بــه پیشــگیری از عفونــت هــای مجــاری ادرار 

ــی کند. ــک م کم

مصرف بلندمدت قهوه موجب تشدید 
عالئم آلزایمر می شود

 
دانشــمندان عنــوان مــی کننــد مصــرف 
ــب  ــم عص ــد عائ ــی توان ــوه م ــدت قه بلندم
شناســی را در افــراد مبتــا بــه آلزایمــر تشــدید 

ــد. کن
ــی بیمــاری  مشــکات حافظــه مشــخصه اصل
ــی  ــه نوع ــاری ک ــن بیم ــت. در ای ــر اس آلزایم
زوال عقــل یــا دمانــس اســت، عائمــی نظیــر 
ــم و  ــردگی، توه ــی، افس ــی تفاوت ــراب، ب اضط
پارانوئیــد بــه شــیوه هــای مختلــف تشــدید می 

ــوند. ش
اخیــرا قهــوه یــا کافئیــن بــه عنــوان شــیوه ای 
ــده  ــه ش ــس توصی ــگیری از دمان ــرای پیش ب

اســت، چراکــه موجــب توقــف مولکــول هــای کــه عامــل بــروز ایــن بیمــاری در ســن پیــری هســتند، مــی شــود.
امــا برخــی شــواهد هــم نشــان مــی دهنــد زمانیکــه مشــکل شــناختی بــروز مــی کنــد، ممکــن اســت کافئیــن 
تاثیــرات معکــوس داشــته باشــد. در یــک مطالعــه جدیــد، محققــان دانشــگاه بارســلونا اســپانیا همــراه بــا محققان 

موسســه کارولینســکا ســوئد بــه بررســی مــوش هــای آزمایشــگاهی مبتــا بــه آلزایمــر پرداختنــد.
»راکل بتــا کــورال«، عضــو تیــم تحقیــق از دانشــگاه بارســلونا، در ایــن بــاره مــی گویــد: »عائــم بیمــاری آلزایمر 
در مــوش هــای مبتــا بــه ایــن بیمــاری بســیار شــبیه بــه انســان اســت. مــا مــوش هــا را تحــت درمــان خوراکی 
بلندمــدت بــا دوز بســیار پاییــن کافئیــن )mg/mL 0.3( کــه معــادل ســه فنجــان قهــوه برای انســان اســت قرار 

دادیــم و آنهــا را بــا مــوش هــای ســالم مقایســه کردیم.«
نتایــج نشــان داد کافئیــن موجــب تغییــر رفتــار مــوش هــای ســالم شــد و عائــم عصــب شناســی مــوش هــای 

مبتــا بــه آلزایمــر را تشــدید کــرد.
»لیــدا گیمنــز لــورت«، عضــو دیگــر تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: »مشــاهدات مــا در مــورد تاثیــرات 
معکــوس کافئیــن در بیمــاری آلزایمــر همــراه بــا مشــاهدات بالینــی قبلــی نشــان مــی دهــد کــه تشــدید عائــم 

رفتــاری و روانــی دمانــس عمدتــا بــا تاثیــرات ســودمند شــناختی کافئیــن تداخــل مــی یابنــد.«
محققــان تاکیــد مــی کننــد بایــد در مــورد تاثیــر درمانــی قهــوه بــرای زوال عقــل بازنگــری شــده و تحقیقــات 

بیشــتری در ایــن زمینــه صــورت گیــرد.

خوردن گوشت پخته داغ موجب 
افزایش فشارخون می شود

 
محققــان دریافتــه انــد پختــن گوشــت در دمــای بــاال 
ــه  ــود ک ــی ش ــیمیایی م ــواد ش ــدن م ــب آزاد ش موج
ــل  ــش عام ــه پی ــارخون ک ــزان فش ــت می ــن اس ممک
ــت را،  ــی اس ــی عروق ــای قلب ــاری ه ــیاری از بیم بس

ــد. ــش ده افزای
محققـان دانشـگاه هـاروارد دریافتند ابتا به فشـارخون 
بـاال در بین افـرادی که گوشـت ماهی، مرغ یا گوسـاله 
کباب شـده، سرخ شـده یا بریان شـده بیش از 15 بار در 
مـاه مصـرف مـی کننـد در مقایسـه با کسـانی کـه این 

نـوع غذاهـا را کمتـر از چهار بـار در ماه مصـرف می کنند، 1۷ درصد بیشـتر اسـت.
تحقیــق نشــان مــی دهــد زمانــی کــه پروتئیــن گوشــت نیم ســوز شــده یــا در معــرض دمای بــاال قــرار مــی گیرد، 
ماده شــیمیایی موســوم بــه HAA )آمین هــای آروماتیک هتروســایکلیک( تولید می شــود که خطر فشــارخون باال 
را هــم افزایــش مــی دهد.گنــگ لیو، سرپرســت تیم تحقیــق، در این بــاره می گویــد: »مواد شــیمیایی تولیدشــده از 
طریــق پخــت گوشــت در دماهای بــاال موجــب ایجاد فشــار اکسایشــی، التهــاب و مقاومــت انســولین در مطالعات 

حیوانــی شــد و ایــن مســیر ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش خطــر ابتــا بــه فشــارخون بــاال هم شــود.«
فشـار اکسایشـی، التهاب و مقاومت انسـولین بر پوشـش درونی عـروق خونی تاثیـر دارد و با ابتا به تصلب شـریان 

هـم که موجـب تنگ شـدن رگ های خون می شـود، مرتبط اسـت.
در ایــن مطالعــه تیــم تحقیــق شــیوه هــای پخــت و ابتــا بــه فشــارخون بــاال را در 103,۹41 مــرد و زن کــه بــه 

طــور مرتــب گوشــت گوســاله، ماکیــان و ماهــی مصــرف مــی کردنــد، مــورد بررســی قــرار دادنــد.
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مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت تاکید کرد؛

روزانه ۳ تا ۵ وعده انواع سبزیجات 
در برنامه غذایی مصرف شود

 

مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه ســبزی هــا منبــع غنــی 
ویتامیــن هــا، فیبــر و امــاح معدنــی و آنتی اکســیدان هســتند، بــر مصــرف 3 تــا 5 وعــده از گروه 

ســبزیجات در روز تاکیــد کــرد.
ــا بیــان اینکــه گــروه غذایــی ســبزی هــا از اصلــی تریــن موادمغــذی  دکتــر زهــرا عبداللهــی، ب
ــواع  ــا مصــرف ان ــه ب هســتند، افــزود: بخــش اعظــم ویتامیــن هــا، فیبــر و امــاح معدنــی روزان
ســبزی هــا تامیــن مــی شــود، بــرای مثــال ویتامیــن A، B و C در گــروه ســبزی هــا فــراوان یافت 

مــی شــود.
ــه  ــی هســتند ک ــی اکســیدان های ــا، حــاوی آنت ــن ه ــر ویتامی ــا عــاوه ب وی گفــت: ســبزی ه
خاصیــت ضدســرطان دارنــد. همچنیــن فیبــر غذایــی موجــود در ســبزی هــا، بــرای پیشــگیری 
ــوارش و  ــتگاه گ ــت، ســامت دس ــی، دیاب ــی و عروق ــای قلب ــاری ه ــه وزن، بیم ــی، اضاف از چاق

ــت.  ــت الزم اس ــگیری از یبوس پیش
وی در خصــوص میــزان اســتاندارد مصــرف ســبزی هــا در طــول روز، ادامــه داد: توصیــه می شــود 
کــه روزانــه بیــن 3 تــا 5 واحــد از گــروه ســبزی هــا اســتفاده شــود، هــر واحــد مثــا بــه انــدازه 
مصــرف یــک لیــوان یــا یــک بشــقاب کوچــک ســبزی، یــک گوجــه، خیــار یــا هویــج متوســط 

اســت. 
مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه بهتــر اســت همــراه وعــده 
نهــار و شــام، ســاالد و ســبزی مصــرف شــود، گفــت: توصیــه مــی شــود، ســاالد بــدون ســس 
مصــرف شــود و بــه جــای آن، از چاشــنی هــای ســالم تــر ماننــد روغــن زیتــون، ســرکه، آبلیمــو 
یــا آبغــوره اســتفاده شــود و در صــورت مصــرف ســس نیــز بایــد بــه مقــدار انــدک و از نــوع ســس 

هــای کــم چــرب باشــد. 
عبداللهــی در خصــوص نحــوه مصــرف ســبزی هــا گفــت: حتــی االمــکان ســبزی هــا را بایــد به 
صــورت خــام مصــرف کــرد، زیــرا پختــن ســبزی بــه ویــژه بــه مــدت طوالنــی، موجــب از بیــن 
رفتــن ویتامیــن هــای آن مــی شــود. ســبزی خــوردن، گوجــه فرنگــی، پیــاز، گل کلــم، شــلغم، 
تــرب، انــواع فلفــل ســبز مثــال هایــی از ســبزی هــای خــام هســتند و در صــورت در دســترس 
ــا غــذا تشــویق کــرد، امــا درصــورت پختــن ســبزیجات،  ــودن بایــد مصــرف آنهــا را همــراه ب ب
نبایــد بیــش از 20 دقیقــه طبــخ داده شــود، از طرفــی ســرخ کــردن، ارزش غذایــی ســبزی را ازبین 

مــی بــرد. 
وی ادامـه داد: اگـر بـرای وعـده ناهار یا شـام سـاالد در نظـر گرفته می شـود، نباید از سـاعات قبل 
سـاالد را تهیـه کـرد، زیرا ویتامین هـای موجود در مواد تشـکیل دهنده سـاالد مثـل گوجه فرنگی، 

پیـاز، فلفـل دلمه ایـی و خیـار و کاهو در معـرض هوا تخریب شـده و از بین مـی رود.
مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه کــودکان ســنین مدرســه و 
دانــش آمــوزان بایــد بــه مصــرف جوانــه گنــدم و جوانــه مــاش همــراه بــا ســاالد تشــویق شــوند، 
گفــت: اگــر مــادران در منــزل جوانــه تهیــه کننــد، حتــی بــه عنــوان تنقــات مــی تواننــد بــرای 

افــراد خانــواده بــه ویــژه کــودکان و دانــش آمــوزان از آن اســتفاده کننــد.
عبداللهــی ادامــه داد: اســتفاده از انــواع ســبزیجات پختــه همــراه بــا غــذا توصیــه مــی شــود، مثــًا 
اســفناج پختــه کــه همــراه بــا ماســت و یــا کشــک مــی تــوان از آن اســتفاده کــرد. هویــج پختــه، 
لوبیــا ســبز، نخــود فرنگــی پخته، ســیب زمینــی، کــدو حلوایــی و لبــو، گل کلــم، کرفــس، ریواس، 
کنگــر، بادمجــان و کــدوی خورشــتی پختــه از ســبزیجاتی هســتند کــه در کنــار غذاهــای مختلف 

مــی تــوان آنهــا را مصــرف کــرد.

مواد خوراکی مفید برای تسکین 
معده درد را بشناسیم

 
عــادات غذایــی ناســالم و مصــرف فســت فودهــا مــی توانــد علــت اکثــر ناراحتی هــای معده 

و دل درد باشــد.
معــده درد یکــی از شــایع تریــن مشــکات دنیــای امــروز اســت. کارشناســان توصیــه مــی 
کننــد افــراد بایــد برای حفــظ آرامــش سیســتم گــوارش شــان غذاهای ســالم مصــرف کنند. 

در ادامــه بــه برخــی مــواد خوراکــی مفیــد بــرای تســکین معــده درد اشــاره مــی شــود.

زنجبیل
زنجبیــل یــک گیــاه ســالم اســت کــه بــه گــوارش، کاهــش التهــاب و ســوزش معــده کمک 
مــی کنــد. نوشــیدن یــک جرعــه آب زنجبیــل همــراه بــا چند قطــره لیمــو بعــد از هــر وعده 

غذایــی مــی توانــد بــه تســکین معــده درد کمــک کند.

پروبیوتیک
پروبیوتیــک هــا میکروارگانیــزم هــای زنــده ای هســتند کــه توانایــی پیشــگیری و درمــان 
ــالم  ــی س ــتم ایمن ــالم و سیس ــوارش س ــتم گ ــاد سیس ــد. ایج ــا را دارن ــاری ه ــی بیم برخ
مهــم تریــن عملکــرد پروبیوتیــک هاســت. افــرادی کــه مــی تواننــد دوز مصــرف ســالمی 
ــر بهــره  ــد، عــاوه ب ــی شــان بگنجانن ــم غذای ــر را در رژی ــر ماســت و کفی از غذاهــای نظی
گیــری از فوایــد متعــدد ســامت آنهــا، مــی تواننــد از عفونــت مجــاری ادراری، آلــرژی هــا و 

ــد. ســرماخوردگی هــم پیشــگیری کنن

ماست
ماســت یکــی از بهتریــن مــواد خوراکــی بــرای هضــم و گــوارش اســت چراکــه سرشــار از 
باکتــری هــای خــوب )الکتوباســیلی( اســت کــه نقــش مهمــی در فرآینــد هضــم داشــته 
و همچنیــن بســیاری از مشــکات معــده نظیــر ســوءهاضمه، اســهال، و یبوســت را کاهــش 

مــی دهــد.

جو
جــو سرشــار از فیبــر بــوده کــه بــه حفــظ حرکــت منظــم روده کمــک کــرده و از یبوســت 

پیشــگیری مــی کنــد.

پاپایا
مصــرف میــوه پاپایــا موجــب بهبــود هضــم، تســکین ســوءهاضمه و کاهــش یبوســت مــی 
شــود. وجــود آنزیــم هــای پاپایــن در ایــن میــوه بــه تجزیــه پروتئیــن هــا و تســکین روده از 

طریــق ایجــاد یــک محیــط اســیدی ســالم کمــک مــی کنــد.

موز
مــوز سرشــار از فیبــر و یــک میــوه خــوب بــرای هضــم غذاســت چراکــه از طریــق جــذب 
مــواد ســمی، جمــع کــردن مــاده مدفــوع، و تحریــک حــرکات روده بــه فرآیند هضــم کمک 

مــی کنــد.
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مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت گفــت: باقــی مانــدن میــوه پوســت گرفتــه 
شــده در مــدت زمــان طوالنــی تــر، حتــی در ظــروف در بســته ارزش غذایــی آن را کاهــش مــی 

دهــد و ویتامیــن هایــش از بیــن مــی رود.
زهـرا عبداللهـی با بیـان اینکـه روزانـه در رژیم غذایی هـر فردی بایـد 2 تـا 4 واحد میـوه گنجانده 
شـود، افـزود: میـوه ها در مقایسـه بـا گروه هـای دیگـر غذایی، انـرژی و پروتئیـن کمتـری دارند و 
برعکـس دارای مقادیر قابل توجهی فیبر، ویتامین ها و اماح معدنی هسـتند، مـواد مغذی مهم این 

گروه شـامل ویتامین A، ویتامین C، فیبر، مواد معدنی و بتاکاروتن اسـت.
وی در خصــوص بتاکاروتــن گفــت: موادغذایــی غنــی از بتاکاروتــن در رژیــم غذایــی بــه تامیــن 
نیــاز روزانــه بــدن بــه ویتامیــن A کمــک مــی کنــد. بنابرایــن میــوه هایــی بــا رنــگ هــای ســبز، 
زرد، نارنجــی حــاوی میــزان قابــل توجهــی از بتاکاروتــن بــوده، همچنیــن تیــره بــودن ایــن رنــگ 
هــا نشــان از غلظــت باالتــری از بتاکاروتــن دارد، بتاکاروتــن بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه انــواع 
ــره ی  ــه ذخی ــت، چنانچ ــر اس ــا مؤث ــرطان ه ــی و س ــای قلب ــاری ه ــه بیم ــا از جمل ــاری ه بیم
بتاکاروتــن در بــدن کافــی نباشــد، تــوان سیســتم ایمنــی بــدن بــرای مقابلــه بــا عوامــل بیمــاری 
زا کاهــش پیــدا مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب ممکــن اســت در معــرض ابتــا بــه انــواع عفونــت 

هــا قــرار بگیــرد.
مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر ســبزی هــا، 
گــروه میــوه هــا نیــز خاصیــت آنتــی اکســیدان دارنــد، تصریــح کــرد: منظــور از یــک واحــد میــوه، 
یــک عــدد میــوه متوســط اســت کــه هــر فــردی روزانــه بایــد بیــن 2 تــا 4 واحــد بایــد مصــرف 

کنــد و توصیــه مــی شــود، میــوه در میــان وعــده اســتفاده شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــه جــای آبمیــوه، خــود میــوه مصــرف شــود، بهتــر اســت، گفــت: بــا آبگیری 

فیبــر موجــود در میــوه هــا ازبیــن مــی رود و از طرفــی مصــرف آبمیــوه هــای پاکتــی کــه حــاوی 
آب و شــکر و اســانس اســت، توصیــه نمــی شــود.

دکتــر عبداللهــی درخصــوص نحــوه مصــرف میــوه توضیــح داد: میــوه هــا بایــد بــه خوبی شســته 
شــوند و موقــع مصــرف پوســت آنهــا گرفتــه شــود، چراکــه احتمــال باقــی مانــدن ســموم دفــع 

آفــات روی آنهــا زیــاد اســت.
وی گفــت: میــوه هــا وقتــی بریــده یــا پوســت گرفتــه مــی شــوند، بایــد همــان موقــع مصــرف 
شــوند، باقــی مانــدن میــوه در مــدت زمــان طوالنــی تــر، حتــی در ظــروف دربســته، ارزش غذایی 

آن را کاهــش مــی دهــد و ویتامیــن هایــش را ازبیــن مــی بــرد.
مدیـرکل دفتر بهبود تغذیـه جامعه وزارت بهداشـت درخصوص سـالمندان و افرادی که مشـکات 
گوارشـی دارنـد، گفـت: ایـن افـراد بـه دلیـل اینکه نمـی تواننـد میـوه و سـبزی را به صـورت خام 
مصـرف کنند، مـی توانند میوه و سـبزی را به صـورت بخارپز یـا کمپوت مصرف کنند و بهتراسـت 

ایـن کمپـوت ها به صـورت خانگـی و بـا مقادیر اندک شـکر تهیه شـود.
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مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت؛

میوه ها را پس از پوست کندن 
بالفاصله مصرف کنید

مطالعــه اخیــر نشــان مــی دهــد در بیمــاران چــاق و مبتــا بــه 
دیابت نوع2، برنامه غذایی شامل صبحانه پرانرژی موجب کاهش 

وزن، بهبود دیابت و کاهش نیاز به انســولین می شــود.
محققــان در مطالعــه اخیــر خــود دریافتــه انــد در بیمــاران چــاق 
و مبتا به دیابت که تحت درمان با انســولین هستند، رژیم غذایی 
روزانــه شــامل 3 وعده صبحانه مفصــل، ناهار با حجم متوســط و 
شــام ســبک مــی توانــد تاثیــرات ســریع و مثبتــی در مقایســه با 

شــش وعــده غذایــی کوچــک در طــول روز داشــته باشــد.
بــه گفتــه محققــان، تاثیــرات ســه وعــده در روز شــامل کاهــش 

وزن بهتــر، گرســنگی کمتــر و کنتــرل بهتــر دیابــت و در عیــن 
حــال مصــرف کمتــر انســولین خواهــد بــود.

محققــان تاکیــد مــی کننــد زمــان غــذا خــوردن و تعــداد دفعات 
ــری  ــداد کال ــر از غــذا خــورده شــده و تع غــذا خــوردن مهــم ت

هــای مصرفی اســت.
بــه گفتــه محققــان، »متابولیســم بــدن در طــول روز تغییــر مــی 
کنــد. یــک بــرش نــان مصــرف شــده در زمــان صبحانــه منجر 
بــه کاهــش واکنــش گلوکــز شــده و در مقایســه بــا یــک بــرش 
مشــابه نــان مصــرف شــده در شــب کمتــر چــاق کننده اســت.«

در ایــن مطالعــه، محققــان 11 زن و 1۸ مــرد چــاق و مبتــا بــه 
دیابت با میانگین سنی ۶۹ سال را که تحت درمان با انسولین بودند 

مورد مطالعه قرار دادند.
بیمــاران بــه طورتصادفــی بــه دو گــروه با رژیــم غذایــی کاهش 
وزن متفــاوت تقســیم شــدند؛ هــر رژیــم غذایــی حــاوی مقــدار 

یکســان کالــری روزانــه بــه مــدت 3 مــاه بــود.
ــی در روز  ــده غذای ــه وع ــه Bdiet س ــوم ب ــروه موس ــک گ ی
دریافــت مــی کــرد: صبحانــه مفصــل، ناهــار بــا حجم متوســط، 

و شــام ســبک.
ــی  ــی قدیم ــم غذای ــه ۶Mdiet از رژی ــوم ب ــروه دوم موس گ
بــرای افــراد دیابتــی و کاهــش وزن پیــروی مــی کــرد: شــش 
ــاوی  ــه مس ــا فاصل ــول روز ب ــه در ط ــبک ک ــی س ــده غذای وع

ــد. ــی کردن ــرف م مص
در طــول 3 مــاه، گــروه Bdiet 5 کیلوگــرم کاهش وزن داشــت 

و گــروه ۶Mdiet 1.4 کیلوگــرم اضافه وزن داشــت.
ــش  ــروه mg/dl 54 ،Bdiet کاه ــتا گ ــز ناش ــزان گلوک می
یافــت درحالیکه در گــروه ۶Mdiet، تنهــا mg/dl 23 کاهش 
یافتــه بــود. گــروه Bdiet در مجمــوع نیــاز به انســولین بســیار 
کمتــری داشــت درحالیکــه گــروه ۶Mdiet نیــاز بــه انســولین 

بیشــتری داشت.
محققــان مشــاهده کردنــد میــزان اشــتها و گرســنگی به شــکل 
ــا در  ــود، ام ــه ب ــش یافت ــروه Bdiet کاه ــی در گ ــل توجه قاب

ــود. گــروه۶Mdiet افزایــش یافتــه ب
محققــان تاکیــد مــی کننــد یــک رژیــم غذایــی بــا زمــان بندی 
ــرل  ــی نقــش مهمــی در کنت مناســب بیــن وعــده هــای غذای

گلوکــز و کاهــش وزن دارد.

توصیه محققان به افراد دیابتی؛

صبحانه پرانرژی به کاهش وزن در افراد دیابتی کمک می کند
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ــدر  ــد نشــان داده اســت کــه ترکیــب موجــود در چغن مطالعــه جدی
کــه عامــل رنــگ قرمــز آن اســت مــی توانــد بــه درمــان آلزایمــر 

ــد. کمــک کن
ایـن یافتـه هـا مـی تواند منجـر بـه تولیـد داروهـای جدیـدی برای 

درمـان بیمـاری آلزایمر شـود.
ــدر  ــاره چغن ــود در عص ــب موج ــد ترکی ــی ده ــان م ــق نش تحقی
موســوم بــه »بتانیــن« مــی تواند بــه کاهــش رونــد تجمــع پروتئین 
هــای نامناســب در مغــز، فرآینــدی کــه بــا بیمــاری آلزایمــر مرتبــط 

اســت، کمــک کنــد.
ــی  ــاره م ــن ب ــی، در ای ــدا جنوب ــگاه فلوری ــق از دانش ــم تحقی ــت تی ــگ، سرپرس ــون مین ــی ج ل
گویــد: »داده هــای مــا بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه بتانیــن مــی توانــد بــه عنــوان یــک عامــل 
ــد پیشــرفت بیمــاری آلزایمــر  ــده در برخــی واکنــش هــای شــیمیایی در مغــز کــه در رون بازدارن

دخیــل هســتند، امیدبخــش باشــند.«
بتا-آمیلوئیــد یــک قطعــه چســبنده پروتئیــن یــا پپتیــد اســت کــه در مغــز تجمــع یافتــه و موجــب 

اختــال در ارتبــاط بیــن ســلول هــای مغــزی موســوم بــه نــورون هــا مــی شــود.

آســیب بیشــتر زمانــی روی مــی دهــد کــه بتا-آمیلوئیــد خــودش را 
بــه فلزاتــی نظیــر آهــن یــا مــس مــی چســباند.

ــد  ــد موجــب شــوند پپتیدهــای بتا-آمیلوئی ــی توانن ــزات م ــن فل ای
اشــتباه کــرده و بــه یکدیگــر بپیوندنــد و تــوده هــای را ایجــاد کننــد 
کــه موجــب التهــاب و اکســایش در نــورون های مجــاور شــده و در 

نهایــت آنهــا را نابــود مــی کننــد.
بتانیــن همچنیــن در تولیــد رنــگ هــای صنعتــی هــم اســتفاده می 

شــوند چراکــه بــه آســانی بــه فلــزات مــی پیوندد.
تیــم تحقیــق پتانســیل بتانیــن را در توقــف تاثیــرات مــس بــر بتــا-

آمیلوئیــد و در نتیجــه پیشــگیری از اشــتباه ایــن پپتیدهــا و اکســایش نــورون هــا بررســی کردند.
زمانیکـه بتانیـن بـه ترکیـب بتا-آمیلوئیـد پیوندیافتـه بـا مس اضافـه شـد، محققان متوجه شـدند 
اکسـایش تـا ۹0 درصـد کاهـش یافـت که مـی توانـد بیانگـر توقف اشـتباه کـردن پپتیدها باشـد.
بــه گفتــه محققــان، بتانیــن موجــب توقــف کامــل بــه اشــتباه افتــادن نمــی شــود، امــا موجــب 
کاهــش اکســایش مــی شــود؛ اکســایش کمتــر بــه معنــای ُکندشــدن رونــد تجمــع پپتیدهــای 

بتا-آمیلوئیــد اســت، فراینــدی کــه علــت نهایــی آلزایمــر اســت.

یـک متخصـص طـب سـنتی گفـت: در سـفرهای نـوروزی و 
بهـاری حتمـا زنجفیـل و آویشـن را بـه همراه داشـته باشـید.در 
ایـن فصل اعتـدال غذایی بهـم می خورد و مصـرف زنجفیل می 

توانـد از تهـوع و مشـکات گوارشـی جلوگیـری کند.
ــار شــیوع  ــزود: در فصــل به ــری اف ــر ســمانه ســادات اکب دکت
آلــرژی فصلــی را داریــم کــه دلیــل آن گرده افشــانی ها و 
تغییــر مــزاج از ســرد بــه گــرم اســت. مــزاج فصــل بهــار گــرم 
و تَــر اســت؛ مــا در طــول زمســتان مزاجــی ســرد را داریــم و بــا 
تغییــر فصــل مزاجمــان نیــز تغییــر می کنــد و بــدن مــا حالتــی 

ســفت تر  پیــدا می کنــد.
وی ادامــه داد: رطوبــت فصــل بهــار ســبب جــوش زدن و گاهــا 
بــه وجــود آمــدن دومــل در بــدن مــی شــود بــه همیــن ســبب 
ــه  ــم ک ــاب کنی ــوری انتخ ــان را ط ــم غذایی م ــت رژی می بایس

بــا ایــن شــرایط ســازگار باشــد.
ایــن متخصــص طــب ســنتی اظهــار کــرد: هــر چــه بــه فصــل 
ــنگین  ــرب و س ــای چ ــد از غذاه ــویم بای ــک می ش ــا نزدی گرم

فاصلــه بگیریــم و غذاهــای ســبک مصــرف 
ــع  ــم، در واق ــد کــم کنی ــدن را بای ــم. ورودی ب کنی
ــز  ــوری پرهی ــل از پرخ ــن فص ــت در ای می بایس
کنیــم. ممکــن اســت در فصــل هــای دیگــر نیــز 
پرخــوری کنیــم و مشــکلی برایمــان ایجــاد نشــود 
امــا در ایــن فصــل پرخــوری بســیار آســیب زننــده 

ــت. اس
ــوری  ــدن را ط ــرایط ب ــد ش ــت: بای ــری گف اکب

فراهــم کنیــم کــه بــه ســمت غذاهــای آبکــی میــل پیــدا کنیم. 
ــه را حتمــا  ــواع جوان ــم در فصــل بهــار ســوپ  ان ــه میکن توصی
مصــرف کنیــد. غذاهــای ســبکی نظیــر کوکــوی یونجــه را نیــز 
مــی تــوان مصــرف کــرد. علــی رغــم اینکــه گیــاه یونجــه تــا 
حــدودی طبیعــت گــرم دارد؛ امــا بــه دلیــل تــازه بــودن جوانــه 
هــای آن در فصــل بهــار، خــوردن آن بســیار مفیــد خواهــد بود.

ایـن متخصـص طـب سـنتی گفـت: در سـفرهای نـوروزی و 
بهـاری حتمـا زنجفیل و آویشـن را بـه همراه داشـته باشـند. در 

سـفرهای بهار اعتـدال غذایی بهـم می خورد و مصـرف زنجفیل 
مـی توانـد از تهـوع و مشـکات گوارشـی جلوگیـری کند.

ــه  ــه کــرد: در ســفر از خــوردن غذاهــای گــرم ب ــری توصی اکب
ــات  ــل و تنق ــن مصــرف آجی ــد و همچنی ــز کنی ــدت پرهی ش

ــل برســانید. ــه حداق خــود را ب
وی در آخــر یــادآور شــد: همــه  افــراد می بایســت در ایــن فصــل 
خــوردن پســته را بــه حداقــل برســانند و در عــوض مــی تواننــد 
ــه  ــادام بیشــتری مصــرف کننــد و حتــی در ســفر هــم نیــز ب ب

همــراه داشــته باشــند.

یک متخصص طب سنتی مطرح کرد؛

بایدها و نبایدهای خورد و خوراک بهاری

تاثیر مکمل های غذایی بر کاهش 
عالئم شیزوفرنی

 

بررســی مطالعــات بالینی نشــان مــی دهــد برخی مکمــل هــای غذایــی در کنار درمــان اســتاندارد 
مــی توانــد بــه کاهــش عائــم بیمــاری روانــی نظیــر شــیزوفرنی در افراد جــوان کمــک کند.

یافتــه هــای محققــان دانشــگاه وســترن ســیدنی اســترالیا نشــان داد مصــرف 4 گــرم »تائوریــن« 
در روز موجــب کاهــش عائــم روانــی تنهــا در مــدت 12 هفتــه شــد. تائوریــن اســید آمینــه ای 
اســت کــه در غذاهایــی نظیــر بوقلمــون و ســخت پوســتان دریایــی همچــون میگــو، خرچنــگ و 

صــدف یافــت مــی شــود.
همچنیــن مشــخص شــد که مکمــل هــای آنتــی اکســیدان نظیــر n-اســتیل سیســتین و ویتامین 

C برای بیماران مبتا به میزان باال اســترس اکسایشی موثر هستند.
بــه گفتــه محققــان، مکمــل هــای اُمــگا-3 هــم موجــب بهبــود ســامت مغــز در افــراد جــوان 

مبتــا بــه روان پریشــی مــی شــود.
ــواد  ــد: »مســلما برخــی م ــی گوی ــاره م ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــرث«، سرپرســت تی ــوزف فی »ج
مغــذی ممکــن اســت ســودمند باشــند امــا نمــی تواننــد جایگزیــن درمــان اســتاندارد شــوند و باید 

در کنــار درمــان اصلــی بــه بیمــاران توصیــه شــوند.«
در ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق داده هــای هشــت مطالعــه مســتقل در مــورد مکمــل هــای غذایی 
را کــه بــر روی 45۷ بیمــار جــوان در مراحــل اولیــه بیمــاری روانــی نظیــر شــیزوفرنی انجــام شــده 

بــود را بررســی کردنــد.

ترکیب موجود در چغندر به درمان آلزایمر کمک می کند
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مصرف زیاد کربوهیدرات ها خطر 
بازگشت سرطان را افزایش می دهد

 
بـه گفته محققان، مصـرف مقادیر باال کربوهیـدرات و قند قبل از درمان سـرطان سـر و گردن ممکن 

اسـت ریسـک عود مجدد و مرگ ناشـی از سـرطان را در بیماران افزایش دهد.
بـه گفته محققان دانشـگاه ایلینـوی آمریـکا بیمارانی که در سـال قبـل از درمان سـرطان مقادیر زیاد 
کربوهیـدرات و قنـد به شـکل سـاکاروز، فروکتـوز، الکتوز و مالتـوز مصرف کـرد هبودنـد در معرض 

ریسـک بیشـتر مرگ به هـر دلیلـی در طـول دوره تحت مطالعـه بودند.
محققان مشـاهده کردنـد از بین 400 بیمـار حاضر در این مطالعـه، بیش از 1۷ درصد بازگشـت مجدد 

سـرطان را تجربـه کردنـد و 42 بیمار به دلیـل این بیماری جان شـان را از دسـت دادند.
»آنـا آرتور«، سرپرسـت تیم تحقیق، در ایـن باره می گویـد: »ارتباط بین مصرف کربوهیـدرات و تاثیر 

آن بـر بیمار بر اسـاس نوع و مرحله سـرطان فـرق می کند.«
بـه گفتـه وی، »مصرف مقادیر متوسـط چربـی و مواد خوراکی نشاسـته ای نظیر غات کامل، سـیب 
زمینـی و حبوبات بعـد از درمان مـی تواند نقش محافظتی داشـته باشـد و خطر عود مجـدد بیماری و 

مرگ بیمـار را کاهش مـی دهد.«
نـرخ بـاال مـرگ و میـر در بیـن افـراد مبتا بـه سـرطان حفـره دهان کـه بیشـترین میـزان مصرف 
کربوهیـدرات هـای کامل، قند کامل و کربوهیدرات های سـاده را داشـتند مشـاهده شـد، اما محققان 

بـه وجـود چنیـن رابطـه ای در بین افـراد مبتـا به سـرطان حلق پـی نبردند.

ســالم تغذیــه 

محققــان توصیــه مــی کننــد یــک رژیــم غذایــی ســالم متعادل 
مــی توانــد رونــد پیــری را بــه تعویق انــدازد.

پیــری یــک رونــد طبیعــی اســت کــه قابــل توقــف نیســت امــا 
مــی تــوان بــا ایجاد یــک ســبک زندگــی مثبــت، تاثیــرات آن را 
ُکنــد کــرد. امــا مــواد خوراکــی زیــادی وجــود دارنــد کــه در بــه 
تاخیــر انداختــن رونــد پیــری مفیــد هســتند. در ادامــه بــه برخی 
ــه نظــر رســیدن  ــر ب ــه جــوان ت نوشــیدنی هــای ســالم کــه ب

شــما کمــک مــی کننــد اشــاره مــی شــود:

آب گوجه فرنگی
ــه  ــوم ب ــیدانی موس ــی اکس ــار از آنت ــی سرش ــه فرنگ آب گوج
ــه  ــت. رنگدان ــد اس ــت مفی ــرای پوس ــه ب ــت ک ــن اس لیکوپ
ــا رادیــکال هــای  کاروتنوئیــد و فیتوشــیمیایی نیــز در مقابلــه ب

ــتند. ــر هس آزاد موث

آب انگور قرمز
آب انگــور قرمــز حــاوی رســوراترول، نوعــی اکســیدان اســت 
کــه بــه مقابلــه بــا عائــم پیــری کمک 

مــی کنــد.

آب انار
ــر کاهــش کلســترول  ــار عــاوه ب آب ان
بــد، در مقابلــه بــا باکتــری هــای موجود 
ــه  ــوده و ب ــد ب ــه مفی ــا کلی ــه ی در مثان
کاهــش چیــن و چــروک هــای پوســت 

ــد. هــم کمــک مــی کن

آب هندوانه
ایـن آب میوه حاوی مقادیـر زیاد ویتامین 
هـا، مـواد معدنـی و آنتی اکسـیدان های 
اسـت کـه بـه آبرسـانی بـه بـدن کمک 

کـرده و پوسـت را شـاداب و باطراوات نشـان مـی دهند.

آب کیوی
ــت و  ــه تقوی ــوه ب ــن می ــود در ای ــای موج ــیدان ه ــی اکس آنت
افزایــش ســفتی پوســت کمــک کــرده و رونــد تشــکیل چیــن 

ــدازد. ــی ان ــق م ــه تعوی ــا را ب و چــروک ه

آب آلوئه ورا
آب ایــن میــوه سرشــار از اســیدهای آمینــه و مــواد مغــذی ای 
اســت کــه بــه تجدیــد ســلول هــای پوســتی کمــک کــرده و 

ــد. کاژن را حفــظ مــی کن

آب چغندر
ــدن  ــاف ش ــه ص ــدر ب ــود در چغن ــی موج ــای طبیع ــرات ه نیت
ــراوت  ــادابی و ط ــرو ش ــرده و از این ــک ک ــون کم ــان خ جری

ــد. ــی کن ــظ م ــت را حف پوس

آب هویج
ــرای پوســت خــوب اســت چراکــه حــاوی  آب هویــج بســیار ب
ــه حفــظ  ــه لوتئولیــن اســت کــه ب ترکیــب طبیعــی موســوم ب
ــت را  ــادابی پوس ــن ش ــرده و همچنی ــک ک ــامت روان کم س

ــد. حفــظ مــی کن

معرفی نوشیدنی های طبیعی که روند پیری را به تعویق می اندازند

مواد خوراکی مفید برای حفظ 
سالمت کلیه ها را بشناسید

 
بیمــاری هــای مزمــن کلیــوی دغدغــه جــدی ســامت در سراســر جهــان هســتند. ایــن 
بیمــاری یــک مشــکل بلندمــدت اســت کــه در آن کلیــه هــا بــه درســتی کار نمــی کننــد و 

بــه مــرور زمــان منجــر بــه نارســایی کلیــوی مــی شــود.
ــژه ای شــود. در  ــه ســامت کلیــه هــا توجــه وی ــد ب ــد بای متخصصــان توصیــه مــی کنن
ادامــه بــه برخــی مــواد خوراکــی مفیــد کــه بــه حفــظ ســامت کلیــه ها کمــک مــی کنند 

اشــاره مــی شــود.

فلفل دلمه ای قرمز
این ســبزی قرمز رنگ بســیار برای ســامت بــدن و کلیه ها مفید اســت چراکه حــاوی منبع 
خــوب ویتامین C، ویتامیــن A و ویتامیــن B۶، اســیدفولیک، فیبر و لیکوپن، آنتی اکســیدان 

محافــظ در مقابــل برخــی ســرطان هــا، اســت.

گل کلم
علیرغــم آنکــه منــع خــوب ویتامین C اســت، سرشــار از فــوالت و فیبــر هم اســت. گل کلم 

مملو از ترکیباتی است که به خنثی کردن مواد سمی از کبد هم کمک می کند.

سیر
ســیر دارای فوایــد گوناگونــی بــرای بــدن اســت. همچنین ســیر موجــب کاهش کلســترول 

هــم مــی شــود.

پیاز
پیــاز سرشــار از کــروم اســت، مــاده معدنــی ای کــه بــه بــدن در متابولیســم 
ــا،  ــو از فاونوئیده ــاز ممل ــد. پی ــی کن ــک م ــن کم ــی و پروتئی ــدرات، چرب کربوهی
ــه  مخصوصــا کورســتین، اســت. کورســتین یــک آنتــی اکســیدان قــوی اســت کــه ب
ــا  ــرطان ه ــیاری از س ــل بس ــدن در مقاب ــرده و از ب ــی کمــک ک ــاری قلب کاهــش بیم

ــد. ــی کن ــت م محافظ
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مصرف غذاهای کنسرو شده به 
سیستم گوارش آسیب می رساند

 
تیمــی از محققــان دریافتنــد غذاهــای کنسروشــده حــاوی اکســید روی هســتند کــه مــی توانــد 

بــه دســتگاه گــوارش آســیب رســاند.
ــیدروی  ــوذرات اکس ــه نان ــان داد ک ــورک نش ــون نیوی ــگاه بینگامت ــان دانش ــه محقق مطالع
ــی  ــرای خــواص ضدمیکروب موجــود در پوشــش برخــی کاالهــای کنسروشــده کــه معمــوال ب
و پیشــگیری از تغییررنــگ مــواد خوراکــی تولیدکننــده ســولفور مناســب اســت، تاثیــر منفــی بــر 

ــان دارد. ــوارش انس ــتگاه گ ــرد دس عملک
ــوذرات  ــم نان ــا دریافتی ــد: »م ــی گوی ــاره م ــن ب ــگاه، در ای ــتادیار دانش ــر«، اس ــن مال »گرتخ
اکســیدروی موجــود در غذاهــای کنسروشــده مــی توانــد موجــب تغییــر در شــیوه جــذب مــواد 

ــود.« ــلول روده ش ــن و ژن س ــی پروتئی ــا تجل ــط روده ی ــذی توس مغ
ــک  ــه زین ــرف روزان ــاز مص ــزان مج ــر می ــده 100 براب ــای کنسروش ــد غذاه ــان دریافتن محقق

ــتند. ــاده هس ــن م ــاوی ای )روی(، ح
بــه گفتــه محققــان، اکســید روی موجــب از بیــن رفتــن ســطح ســلول هــای جــاذب روده شــده 

و در نتیجــه جــذب مــواد مغــذی کاهــش مــی یابــد.

ــه در  ــاب شــده ک ــی الته ــیگنال ده ــوذرات موجــب س ــی نان ــد برخ ــی گوین ــان م محقق
ــت  ــن وضعی ــن ای ــد. همچنی ــش ده ــدل روده را افزای ــری م ــد نفوذپذی ــی توان نتیجــه م
ــون  ــد، وارد خ ــون ندارن ــان خ ــه جری ــازه ورود ب ــه اج ــی ک ــود ترکیبات ــی ش ــب م موج

ــی شــوند. م

ســالم تغذیــه 

ــی  ــه م ــت ک ــی اس ــد طبیع ــک رون ــری ی ــن و پی ــش س افزای
ــرد. ــد ک ــد آن را ُکن ــی رون ــا کم ــی راهکاره ــا برخ ــوان ب ت

بــه گفتــه محققــان برخــی گزینــه هــای مثبــت زندگــی نظیــر 
ــاب از  ــیدن، اجتن ــیگار نکش ــم، س ــالم، ورزش منظ ــه س تغذی
مصــرف نوشــیدنی هــای الکلــی و خــواب کافــی مــی تواننــد به 

ُکنــد شــدن رونــد پیــری کمــک کننــد.
ــدن برخــی مــواد خوراکــی در  ــه محققــان، گنجان طبــق توصی
تغذیــه کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره مــی شــود مــی توانــد روند 

پیــری را ُکنــد نمایــد.

ماست
ماســت سرشــار از کلســیم بــوده کــه مــی توانــد ابتــا بــه پوکی 
اســتخوان را کاهش دهد. همچنین ماســت حــاوی باکتری های 
خوب اســت کــه ســامت روده را حفظ کــرده و احتمــال ابتا به 
بیماری هــای روده ای مرتبط با افزایش ســن را کاهش می دهد.

ماهی
ــه  ــه ب ــت ک ــگا3 اس ــای اُم ــی ه ــی چرب ــع غن ــی منب ماه

ــک  ــی کم ــروق خون ــترول در ع ــکیل کلس ــگیری از تش پیش
کــرده و از قلــب در مقابــل تپــش قلــب نامنظــم محافظــت مــی 

ــد. کن

هندوانه
ــازی  ــه پاکس ــه ب ــت ک ــن اس ــاوی لیکوپ ــدار ح ــوه آب ــن می ای
پوســت کمــک مــی کنــد. لیکوپــن یــک نــوع آنتــی اکســیدان 
ــه حفاظــت در مقابــل آســیب اشــعه UV کمــک  اســت کــه ب

مــی کنــد.

بلوبری
ایــن میــوه بیــش از هــر مــاده خوراکــی دیگــری حــاوی آنتــی 
اکســیدان اســت. ایــن میــوه آبــدار سرشــار از ترکیبــات تقویــت 
کننده ســامت اســت که مــی تواند از پوســت در مقابــل خطرات 

جــدی ناشــی از آســیب رادیــکال هــای آزاد محافظــت کنــد.

پرتقال
ــه کاژن ســازی  میــوه ای سرشــار از ویتامیــن C اســت کــه ب

کمک کرده و باعث ایجاد پوســتی نرم و انعطاف پذیر می شــود.

کلم بروکلی
بروکلــی منبع خــوب ویتامیــن C و همچنیــن فیبرهــای رژیمی 
اســت. همچنیــن سرشــار از بتاکاروتــن و ســلنیوم اســت کــه آن 

را تبدیــل بــه یــک مــاده خوراکــی بســیار مفیــد مــی کند.

آووکادو
آووکادو بــه حفــظ رطوبــت، نرمــی و انعطــاف پذیــری پوســت 
ــیدچرب امــگا۹ و  ــار از اس ــد چراکــه سرش ــی کن ــک م کم

اســیداولئیک اســت.

معرفی مواد خوراکی مفید برای دیرتر پیر شدن

رژیـم غذایـی سرشـار از فیبر باعث کاهـش واکنش هـای ایمنی مضر 
در ریـه هـا می شـود در حالـی کـه از طریق فعال سـازی سـلول های 
T، ایمنـی ضدویروسـی را تقویـت می کند. ایـن فوایـد از طریق تغییر 
در ترکیـب باکتـری هـای روده ایجاد شـده و منجـر به افزایـش تولید 
اسـیدهای چرب زنجیـره کوتـاه )SCFAs( از طریق تخمیر میکروبی 

فیبـر رژیمی می شـود.
»بنجامیـن مارسـلند«، سرپرسـت تیـم تحقیـق از دانشـگاه مونـاش 
ملبـورن اسـترالیا، در این باره مـی گوید: »فواید سـودمند فیبر رژیمی و 
SCFAs بـر انواع بیماری هـای مزمن التهابی، از جمله آسـم و آلرژی 

هـا، در سـال های اخیر بسـیار مـورد توجه بـوده اند.«
طبق گزارشــات ســامت عمومی، عفونت آنفلوانزا A بســیار شایع بوده 
و یکی از شایع ترین بیماری های ویروسی در سراسر جهان محسوب می 

شــود. هر ســاله بالغ بر 20 درصد افراد مبتا به این عفونت می شوند.
در مطالعـه جدیـد، مارسـلند و تیـم تحقیقـش دریافتنـد مـوش هـای 
دریافـت کننـده رژیـم غذایـی حـاوی فیبـر بـه شـدت قابـل تخمیـر 

اینولیـن یـا SCFAs در مقابـل عفونـت آنفلوانـزا ایمـن بودنـد.
بــا توجــه بــه مطالعــات قبلــی، یافتــه هــای فعلــی نشــان مــی دهنــد 
کــه رژیــم غذایــی مــدرن غربــی که حــاوی میــزان بــاال قنــد و چربی 
و میزان پایین فیبر اســت می تواند اســیب پذیری در برابر بیماری های 
التهابــی را افزایــش و رونــد محافظــت در مقابــل عفونت هــا را کاهش 

دهد.
بــر همیــن اســاس، محققــان تاکیــد مــی کننــد تحقیقــات بیشــتری 
بــرای تعییــن میــزان فیبــر و نــوع فیبــری کــه بیشــترین تاثیــر را بــر 

انســان هــا دارد الزم اســت.

رژیم غذایی پرفیبر نقش حفاظتی در مقابل ویروس آنفلوانزا دارد

http://mehrnews.com


درمــــان

مهم ترین بخش در حوزه سالمت، درمان است 
که هر جامعه ای به فراخور برنامه هایی که دارد، 
خدمات درمانی را به مردم ارائه می دهد. در 
کشور ما نیز، به دنبال اجرای طرح تحول سالمت، 
نیازهای درمانی مردم تا حدود زیادی پوشش 
داده شده و دیگر، مشکلی برای افراد نیازمند 

بستری و درمان دربخش دولتی وجود ندارد.
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ن مـــــــا ر د

ــاوت  ــه التف ــم اســت ماب ــت مصم ــت: دول ــر بهداشــت گف وزی
نــرخ ارز بــرای جلوگیــری از افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی 
کــه دارو و برخــی از تجهیــزات پزشــکی اســت را پرداخــت کند.
ــت  ــه دول ــان اینک ــا بی ــمی ب ــید حســن قاضــی زاده هاش س
ــوع  ــد ن ــرخ ارز را 4 هــزار و 200 تومــان اعــام کــرد و چن ن
ارز نداریــم، گفــت: دولــت مصمــم اســت مابــه التفــاوت نــرخ 
ــی  ــای اساس ــت کااله ــش قیم ــری از افزای ــرای جلوگی ارز ب
ــزات پزشــکی اســت را پرداخــت  ــه دارو و برخــی از تجهی ک

ــد. کن
وی افــزود: بنابرایــن دو وجــه بیشــتر نخواهیــم داشــت یــا ایــن 
ــای قیمــت گــذاری ارز 4 هــزار و  ــا مبن ــاد ی ــاق خواهــد افت اتف

200 تومــان در نظــر گرفتــه مــی شــود.
ــس  ــه ریی ــتوری ک ــا دس ــه داد: ب ــمی ادام ــی زاده هاش قاض
جمهــور در نشســت اخیــر صــادر کــرد بانــک مرکــزی و 
ســازمان برنامــه و بودجــه موظــف هســتند در ســقف یارانــه ای 
کــه ســال گذشــته بــرای دارو و تجهیــزات پرداخــت مــی شــد 
ارز را بــا همــان قیمــت در اختیــار تولیدکننــدگان کــه مــواد اولیه 

ــد. ــرار دهن ــدگان ق ــد و واردکنن ــاز دارن نی

ــده و  ــه تولیدکنن ــی ب ــه اضاف ــل هزین اجــازه تحمی
ــم داد ــده را نخواهی واردکنن

ــرد:  ــح ک ــکی تصری ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
داروهــای موجــود در انبــار بــا نــرخ ارز گذشــته خریــداری شــده 
و طــی ســه روز آینــده نیــز تعییــن تکلیــف خواهنــد شــد؛ بــه 
ــه تولیدکننــده و  ــه اضافــی ب هیــچ وجــه اجــازه تحمیــل هزین
واردکننــده را نخواهیــم داد و در هــر صــورت مراقبــت خواهیــم 
ــا زور  ــه آنه ــد ب ــود؛ نبای ــا وارد نش ــه آنه ــیبی ب ــه آس ــرد ک ک

ــردم نشــود. ــی در حــق م ــا اجحاف ــم ت بگوی

 وی در گفتگــو بــا خانــه ملــت بــا بیــان اینکــه قیمــت هــا را 
کنتــرل خواهیــم کــرد، گفــت: ســایتی نیــز اعــام شــده تــا 
ــل  ــن از قب ــاری مزم ــبب بیم ــه س ــه ب ــی ک ــردم و بیماران م
ــورد دارو  ــی در م ــی قیمت ــر اختاف ــد اگ ــی کنن ــه م دارو تهی
ــا شــماره 1۹0  ــد ب ــزات پزشــکی مشــاهده مــی کنن و تجهی
ــورت  ــورد الزم ص ــان برخ ــا متخلف ــا ب ــد ت ــاس بگیرن تم

ــرد. گی
قاضــی زاده هاشــمی یــادآور شــد: پیــش بینــی مــی شــود طــی 
ــزات  ــوف دارو و تجهی ــه و صن ــا اتحادی ــده ب ــا ســه روز آین دو ت

پزشــکی جلســاتی را برگــزار و آنهــا را توجیــه کنیــم.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش  وزی
ــه سیاســتی کــه رییــس جمهــور اعــام کــرد  ــد ب اینکــه نبای
ــورت  ــن ص ــر ای ــرد: در غی ــح ک ــود، تصری ــه ای وارد ش خدش
ــه دارو  ــرای کاالهــای اساســی از جمل ــا افزایــش قیمــت را ب م
ــه هــم  ــد ب ــاط بای ــن ارتب ــم داشــت در ای ــزات نخواهی و تجهی
اعتمــاد و در عیــن حــال ســریع عمــل کــرد و بعــد نیــز نظــارت 
ــده  ــاه آین ــد م ــد ارزی طــی چن ــا سیاســت هــای جدی ــم ت کنی

ــد. ــازار ایجــاد کن ــد آرامشــی را در ب بتوان

وزیر بهداشت خبر داد:

کنترل قیمت دارو با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، از فــروش و داللــی عضــو بــدن در کشــور انتقــاد 
ــدن  ــروش اعضــای ب ــگ اهــدای عضــو را راهــکار قطــع دســت دالالن ف ــج فرهن کــرد و تروی

دانســت.

منوچهــر جمالــی، بــا انتقــاد از اینکــه روزانــه بیمــاران زیــادی بــه دلیــل نبــود عضــو پیونــدی جان 
خــود را از دســت مــی دهنــد، گفــت: وضعیــت پیونــد عضــو در کشــورهای دیگر نســبت بــه ایران 
ــه درســتی جــا  ــر اســت و علــی رغــم تمامــی تــاش هــا هنــوز فرهنــگ اهــدای عضــو ب بهت

نیفتــاده و برخــی نگــرش مثبتــی نســبت بــه ایــن مهــم ندارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه آمــار مــرگ مغــزی و تصادفــات در کشــور بــاال اســت، افــزود: مــرگ مغــزی 
برگشــت ناپذیــر اســت و مــردم بایــد در ایــن رابطــه توجیــه شــوند کــه پیونــد اعضــا باعــث نجات 

جــان و بهبــود کیفیــت زندگــی بســیاری از بیمــاران خواهــد شــد.
جمالــی بــا انتقــاد از اینکــه هنــوز اهــدای عضــو در کشــور نهادینــه نشــده اســت، تصریــح کــرد: 
نهادهــای فرهنگــی، رســانه هــای جمعــی بــه ویــژه صــدا و ســیما بایــد در جهــت ترویــج فرهنگ 
اهــدای عضــو در کشــور گام بردارنــد تــا دیگــر هیــچ بیمــاری بــه دلیــل نبود عضــو پیونــدی جان 

خــود را از دســت ندهــد.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم تامیــن اعتبــارات و بودجــه الزم جهــت تجهیــز و گســترش مراکــز پیونــد 
عضــو، گفــت: متاســفانه اعتبــارات ایــن حــوزه ماننــد ســایر حــوزه هــای بهداشــت جوابگو نیســت 

و بایــد بــرای افزایــش آن تــاش کــرد.
ــوده و  ــدک ب ــدود و ان ــیار مح ــامت بس ــت و س ــوزه بهداش ــارات در ح ــه داد: اعتب ــی ادام جمال

ــت. ــده اس ــن مان ــر زمی ــات ب ــیاری از اقدام بس
وی از فــروش و داللــی عضــو در کشــور انتقــاد کــرد و افــزود: ترویــج فرهنــگ اهــدای راهــکار 

کنتــرل ایــن معضــل و قطــع دســت دالالن و ســودجویان فــروش اعضــای بــدن اســت.
ــی  ــه برخ ــای تاســف اســت ک ــت: ج ــس، گف ــان مجل عضــو کمیســیون بهداشــت و درم
ــد عضــو پــس از ســال هــا چشــم انتظــاری در صــف انتظــار جــان خــود  بیمــاران نیازمن
ــن  ــی در ای ــه و دالل ــروش کلی ــوی ف ــمت و س ــه س ــراد ب ــی اف ــد و برخ را از دســت دهن
حــوزه روی بیاورنــد. البتــه برخــی افــراد بــه دلیــل مشــکات اقتصــادی و فقــر بــه کلیــه 
ــتی  ــت معیش ــود وضعی ــرای بهب ــوه ب ــه ق ــت س ــه الزم اس ــد ک ــی روی آورده ان فروش

ــد. ــام دهن ــات الزم را انج ــردم اقدام م

عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد؛

داللی در فروش اعضای بدن
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ن مـــــــا ر د

ــر  ــه تاخی ــراض ب ــران در اعت ــازان ای ــن داروس ــای انجم اعض
طوالنــی مــدت مطالبــات خــود از بیمــه هــا و همچنیــن ابطــال 
ــکی  ــام پزش ــازمان نظ ــل س ــی، در مح ــات داروی ــه خدم تعرف

ــد. ــم آمدن گرده
ــران در  ــازان ای ــن داروس ــس انجم ــا رئی ــر ضی ــر محمدباق دکت
ایــن نشســت کــه روز پنــج شــنبه در ســالن اجتماعات ســازمان 
نظــام پزشــکی بــا حضــور جمــع کثیــری از داروســازان سراســر 
کشــور برگــزار شــد، اظهــار داشــت: مــا امــروز در ســازمان نظام 
پزشــکی دور هــم آمــده ایــم کــه دلنگرانــی هــای داروســازان را 

بــه گــوش مدیــران ارشــد کشــور برســانیم.
وی ادامــه داد: فشــارهای تحمیــل شــده بــه داروســازان، 
اســتخوان هــای ایــن قشــر را در هــم شکســته و متاســفانه هــر 
روز شــاهد هســتیم کــه مشــکل جدیــدی نیــز بــر مشــکات 

ــود. ــی ش ــزوده م ــازان اف ــی داروس قبل
ضیــا اضافــه کــرد: مــا دنبــال اجــرای قانــون هســتیم و چیــزی 
فراتــر از قانــون نمــی خواهیــم و اگــر قانــون بــرای اجرا نشــدن 

وضــع شــده اســت، پایــان راه قطعــا فاجعــه بــار خواهــد بــود.
ــر  ــازان سراس ــات داروس ــر تجربی ــه ب ــا تکی ــا ب ــزود: م وی اف
کشــور، هشــدار مــی دهیــم کــه چرخــه دارویــی کشــور در حال 
تخریــب اســت و بایــد پیــش از آنکــه بیــش از ایــن دیــر شــود، 

فکــری بــه حــال آن کــرد.
ضیــا بــا اشــاره بــه طوالنــی شــدن تاخیــر پرداخــت مطالبــات 
ــه داد:  ــر ادام ــه گ ــای بیم ــازمان ه ــوی س ــا از س ــه ه داروخان
انجمــن داروســازان ایــران بــه همــه مراجــع قانونــی در تمامــی 
ــه کــرده  ــا ایشــان مکاتب ــه کــرده و ب ســطوح کشــوری مراجع
ــد، مواجــه شــده  ــا وعــده و وعی ــی متاســفانه فقــط ب اســت ول

ــت. اس
وی تاکیــد کــرد: تاکنــون نجابــت و مســئولیت پذیــری 
داروســازان اجــازه نــداده کــه مــردم را در درد خودمــان شــریک 
کنیــم ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه تــوان داروســازان هــم بی 
ــرار  ــز ق ــط قرم ــازان روی خ ــت داروس ــت و وضعی ــان نیس پای

ــه اســت. گرفت
بــه گفتــه ضیــا، داروســازان در راهروهــای دادگســتری، بــاال و 
ــه چــک هــای برگشــتی خــود  ــد ب ــا بتوان ــد ت پاییــن مــی رون
ــای  ــش از چــک ه ــه بی ــی اســت ک ــن درحال ــد و ای ــه ده پای

ــد. ــب دارن برگشــتی خــود،از ســازمان هــای بیمــه گــر طل
ــه  ــت یاران ــه دول ــم ب ــن نمــی توانی ــش از ای ــا بی ــزود: م وی اف
بدهیــم و ایــن حــق داروســازان اســت کــه مطالبــات خــود را بر 

اســاس قانــون مطالبــه کننــد.
ضیــا در رابطــه بــا اصــاح قراردادهــای بیمــه ادامــه داد: حــذف 
عبــارت »در صــورت تامیــن اعتبــار« از قراردادهــای بیمــه، یک 
خواســته جــدی و عمومــی داروســازان اســت کــه آن را دنبــال 

مــی کنیــم.
ــوی  ــی از س ــات داروی ــه خدم ــال تعرف ــوص ابط وی در خص
دیــوان عدالــت اداری، اظهارداشــت: در ایــن خصــوص انجمــن 
داروســازان ایــران تمــام تــاش خــود را جهــت تببیــن اهمیــت 
و ضــرورت وجــود تعرفــه صــرف کــرد ولــی متاســفانه فرصــت 
الزم جهــت دفــاع در صحــن جلســه عمومــی داده نشــد و مــا 
قطعــا ایــن موضــوع را نیــز از طریــق مراجــع قانونــی بــا قــدرت 

بیشــتر دنبــال خواهیــم کــرد.
ایــن جلســه بــا حضــور دکتر ایــرج فاضــل رییــس کل ســازمان 
ــل  ــش مدیرعام ــی نوربخ ــید تق ــر س ــکی و دکت ــام پزش نظ

ــن اجتماعــی برگــزار شــد. ســازمان تامی

اعتراض داروسازان به معوق ماندن مطالبات؛

چرخه دارویی کشور در حال تخریب است

ــل  ــه دلی ــه در مجلــس گفــت: ب ــده مــردم ارومی نماین
واردات صافــی هــای دیالیــز چینــی بــه بیمــاران 
کلیــوی آســیب رســیده و از وزارت بهداشــت شــکایت 

ــت. ــده اس ش
ــه  ــه در جلس ــردم ارومی ــده م ــور نماین ــی پ ــادر قاض ن
ــر بهداشــت  ــوال از وزی ــرح س ــس و در ط ــی مجل علن
درمــان و آمــوزش پزشــکی در خصــوص علــت واردات 
صافــی دیالیــز بــا وجــود تولیــد داخــل، اظهــار داشــت: 
ــی ایــن  ــد و اشــتغال و ســرمایه مل ــردن تولی از بیــن ب

ــاری دارد؟ ــه افتخ ــور چ کش
وی بــا اشــاره بــه اظهــارات وزیــر بهداشــت مبنــی بــر 
اینکــه ظرفیــت تولیــد صافــی دیالیــز در داخــل تنهــا 3 

میلیــون و ۶00 هــزار عــدد اســت، تصریــح کــرد: بــا یــک ضــرب و تقســیم ســاده مــی فهمیم که 
ظرفیــت تولیــد داخــل 12 میلیــون اســت.

نماینــده مــردم ارومیــه گفــت: وزیــر اهــل واردات نبایــد هــم بــه فکــر تولیــد داخــل باشــد؛ وزیری 
کــه خــودش اســتاد واردات اســت و نماینــده انحصــاری واردات لنــز چشــم از آمریکاســت و ثــروت 

بــاالی هــزار میلیــارد تومــان دارد، دغدغــه تولیــد ایرانــی بــرای او بــی ارزش اســت.
وی خطــاب بــه وزیــر بهداشــت گفــت: همیــن االن در مجموعــه شــما شــکایت هایی هســت که 
صافــی هــای دیالیــز چینــی را وارد کشــور کــرده انــد کــه منجــر بــه آســیب رســیدن بــه بیمــاران 

دیالیــزی شــده و ایــن پرونــده بــه مراجــع نظارتــی رفتــه اســت.

قاضــی پــور ادامــه داد: چــرا در مناقصــه ســاخت مرکــز 
ــور در  ــی کل کش ــازمان بازرس ــه س ــور ک ــز کش دیالی
تاریــخ ۹ آبــان مــاه ســال ۹۶ بــه شــما نامــه نوشــته که 

آن را متوقــف کنیــد، تخلــف کردیــد؟
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس ادامــه داد: در حــال 
ــا  ــکی میلیارده ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــر دانش حاض
ــا دســتی  ــد؛ آی ــدگان بدهــی دارن ــه تولیدکنن تومــان ب
ــول  ــی پ ــی حت ــدگان داخل ــه تولیدکنن در کار اســت ک
ــه  ــما ب ــت ش ــند و آن وق ــته باش ــم نداش ــر را ه کارگ

ــد؟ ــام دهی ــی واردات انج راحت
ــر  ــه بخشــی از اظهــارات وزی ــور در پاســخ ب قاضــی پ
بهداشــت دربــاره قیمــت بــاالی دســتگاه هــای دیالیــز 
تولیــد داخــل اظهــار داشــت: قیمــت دســتگاه هــای دیالیــز را خــود وزارت بهداشــت تعییــن مــی 

کنــد؛ اگــر ایــن قیمــت دو ســه برابــر قیمــت وارداتــی اســت، خودتــان آن را تعییــن کــرده ایــد.
وی گفــت: تولیدکننــدگان داخلــی مالیــات بــر ارزش افــزوده هــم مــی دهنــد امــا واردکننــدگان از 

طریــق هیــات امنــای ذخیــره ارزی از مالیــات معــاف هســتند.
ایــن نماینــده مجلــس در پایــان خطــاب بــه وزیــر تصریــح کــرد: مــن را از شــکایت و قــوه قضائیه 

نترســانید؛ مــن حاضــرم اعــدام شــوم امــا تولیــد ملــی و ایــن نظــام ســرپا بماند.
ــا قانــع نشــدن قاضــی پــور از توضیحــات وزیــر بهداشــت، ســوال و پاســخ بــه رای  در نهایــت ب

گذاشــته شــد کــه مجلــس از پاســخ هــای وزیــر قانــع شــد.

قاضی پور در صحن مجلس مطرح کرد؛

آسیب به بیماران دیالیزی به خاطر واردات صافی های چینی
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دکتــر ســید حســن هاشــمی در پاســخ بــه ســئوال نــادر قاضــی 
پــور نماینــده مــردم ارومیــه در خصــوص واردات صافــی دیالیــز، 
ــد  ــت و تولی ــاژ اس ــی، مونت ــد داخل ــز تولی ــی دیالی ــت: صاف گف
ــی  ــارج وارد م ــزای آن از خ ــه و اج ــواد اولی ــه م ــت چراک نیس

ــود. ش
وی افــزود: صافــی دیالیــز، تســویه کننــده ســم بــدن بــه جــای 

کلیــه اســت و کیفیــت آن بســیار مهــم اســت.
وزیــر بهداشــت، گفــت: کل تولیــد صافــی دیالیــز در دو کارخانه 
ــور 4 و  ــرف کش ــی و مص ــزار صاف ــون و ۶00 ه ــور 3 میلی کش
نیــم میلیــون صافــی اســت نمــی دانــم آمــار تولیــد 10 میلیــون 

صافــی دیالیــز در داخــل را از کجــا آورده انــد.
ــی  ــازار صاف ــد از ب ــه ۹۷ درص ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن وی ب
دیالیــز کشــور در اختیــار تولیــد داخــل اســت، افــزود: در 
بخشــنامه ای اعــام کردیــم کــه از تولیــد داخــل بایــد حمایــت 

ــود. ش
هاشــمی تاکیــد کــرد: واردات صافــی بــر اســاس قانــون و مجوز 

مجلــس انجــام می شــود.
ــران  ــچ بح ــه هی ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن ــت ب ــر بهداش وزی
و التهابــی در حــوزه هــای دارو، تجهیــزات و درمــان در کشــور 
ــی ســوء  ــت از کاالی ایران ــد از اســم حمای ــم، گفــت: نبای نداری
اســتفاده شــود و عــده ای بــرای منفعــت طلبــی خــود بخواهنــد 
محصــوالت بــا کیفیــت پاییــن را بــه دو برابــر قیمــت جهانــی 

ــن کار، درســت نیســت. ــه ای ــروش برســانند ک ــه ف ب
وی ادامــه داد: ۶0 درصــد از بــازار دارو و 35 درصــد از بــازار 
تجهیــزات پزشــکی در ســال هــای گذشــته مربــوط بــه تولیــد 
ــهم  ــته س ــاله گذش ــه در دوره 5 س ــی ک ــود در حال ــی ب داخل
تولیــد داخلــی دارو بــه ۷0 و تجهیــزات پزشــکی بــه 40 درصــد 

ــه اســت.  ــش یافت افزای
ــی  ــد و کاالی ایران ــت از تولی ــث حمای ــزود: در بح ــمی اف هاش
تابــع نظــرات مقــام معظــم رهبــری هســتیم کــه بایــد زنجیــره 
ــد  ــه بتوان ــود ک ــل ش ــا تکمی ــا انته ــدا ت ــد در کشــور از ابت تولی

ــد. ــته باش ــور ارزآوری داش ــرای کش ب
ــز  ــی دیالی ــون صاف ــته، 20 میلی ــال گذش ــت: در 5 س وی گف
ــه  ــر از 500 هــزار صافــی ب در کشــور مصــرف شــده کــه کمت

ــت. ــده اس ــور وارد ش کش
ــد  ــی توان ــرد: بخــش خصوصــی نم ــد ک ــر بهداشــت تاکی وزی
صافــی دیالیــز را بــه دو برابــر قیمــت جهانــی بخــرد چــرا فشــار 
مــی آوریــد کــه حتمــا بایــد تولیــد داخلــی خریــداری شــود، این 

انحصــار طلبــی و ظلــم بــه جیــب مــردم اســت.
وی افــزود: ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد 
کننــدگان در نامــه 5 آذر ۹۶ اعــام کــرد کــه قیمــت بهتریــن 
برنــد جهانی صافــی دیالیــز ۷ دالر و قیمــت تولید داخلــی آن دو 
برابــر، یعنــی 14 دالر اســت در حالــی کــه همیــن محصــول بــا 

ــه ســوریه صــادر مــی شــود. قیمــت ۶ دالر ب
هاشــمی با عنــوان ایــن مطلــب کــه 10 درصــد از قیمــت تولید 
داخلــی صافــی دیالیــز کاهــش یافــت امــا بــه فاصلــه دو هفتــه 
در مجلــس از مــا ســئوال شــد، گفــت: ســود ایــن خریــد گــران 
ــارد تومــان اســت چــرا  ــر، ســاالنه 100 میلی ــا قیمــت باالت و ب
بایــد از جیــب مــردم بیچــاره بــه اســم حمایــت از تولیــد داخلــی 

هزینــه شــود.
وزیــر بهداشــت افــزود: تفــاوت قیمــت تولیــد داخلــی و واردات 
صافــی دیالیــز بــه کشــور ســاالنه 25 میلیــون دالر اســت کــه 
ــا ایــن پــول مــی توانیــم 2 تــا 3 هــزار ماشــین دیالیــز را بــه  ب
کشــور وارد کنیــم و جایگزیــن ماشــین هــای دیالیــزی کنیــم 
کــه ســاعات کار اســتاندارد آن 25 هــزار ســاعت اســت، امــا در 

حــال حاضــر 50 هــزار ســاعت کار مــی کننــد.
ــور، گفــت: کاس  ــرار دادن قاضــی پ ــا مخاطــب ق هاشــمی ب
اول دبیرســتان معلمــی داشــتیم کــه بــه مــا خــط مــی آموخــت 

و در اولیــن جلســه بــه مــا آمــوزش داد کــه بنویســیم »توانــا بود 
هــر کــه دانــا بــود« بــه مــا گفــت کــه بایــد 40 صفحــه از ایــن 
جملــه بنویســیم و در هفتــه بعــد کــه آمــوزش داد بنویســیم »با 
ادب بــاش تــا بــزرگ شــوی«  اینجــا مجلس شــورای اســامی 
اســت، بایــد نشــان دهیــم کــه عصــاره فضایــل ملــت هســتیم.

وی ادامــه داد: شــان مــردم عزیــز ارومیــه خیلــی بیشــتر از ایــن 
اســت کــه نماینــده آنهــا بــه یــک وزیــر دولــت تهمــت بزنــد و 
دروغ بگویــد و از رئیــس قــوه قضاییــه تقاضــا دارم کــه به تهمت 
هایــی کــه زدنــد کــه بــرای اولیــن بــا هــم نیســت، رســیدگی 
ــد اگــر ایــن نماینــده  ــد و نتیجــه را همیــن جــا اعــام کنن کن
راســت مــی گویــد، حــق نــدارم وزیــر باشــم و جــای من پشــت 
میلــه هــای زنــدان اســت و اگــر هــم دروغ مــی گویــد جــای او 

اینجــا نیســت و پشــت میلــه هــای زنــدان اســت.
وی گفــت: اینجــا مجلــس شــورای اســامی اســت خــدا آقــای 
ــورد دانشــگاه آزاد اســامی  ــد کــه در م ــوری را حفــظ کن ذوالن
ــت  ــوب اس ــوان خ ــن عن ــه ای ــه تجزی ــت ک ــی گف ــخن م س
امــا رفتــار، بایــد اســامی باشــد. مــا مســلمان هســتیم نبایــد 
ــار  ــد چطــور همــه رفت ــم، ببینی ــان بیاوری ــه زب هــر حرفــی را ب
کردنــد کــه رســانه هــا و دیگــران بــاور مــی کننــد کــه همــه 
ــوق  ــون حق ــه میلی ــر س ــده از دانشــگاه، حداکث ــتند بن دزد هس
ــد چشــم را  ــه ده هــا پیون مــی گیــرم مــن مــی توانســتم روزان
انجــام دهــم امــا بــرای مــردم، کشــور و دیــن آمدیــم از خانــواده 
شــهدا خجالــت بکشــیم؛ ایــن چــه رفتــاری اســت کــه بــا مــا 

مــی شــود.
ــع  ــراد طم ــده ای اف ــد از ع ــرد: داری ــد ک ــت تاکی ــر بهداش وزی
ــم کــه کیفیــت ایــن  ــد و مــن مــی گوی کار حمایــت مــی کنی
محصــول پاییــن تــر و قیمــت آن دو برابــر محصــول خارجــی 
اســت بــاز مــی گوینــد بایــد از محصولــی خریــداری کنــم کــه 

ــر و قیمــت بیشــتری دارد. کیفیــت کمت
وی افــزود: ۹۷ درصــد از بــازار در اختیــار صافــی دیالیــز داخلــی 
اســت کــه قیمــت آن دو برابــر خارجــی و کیفیــت آن پاییــن تــر 
اســت. ایــن نظــارت نیســت بلکــه حمایــت از منفعــت طلبــی و 
زیــاده خواهــی اســت و انتظــار دارنــد کــه مــا جــواب ندهیــم. ما 

آمدیــم کار، خدمــت و کمــک کنیــم.
ــه  ــی ک ــا نگاه ــد ب ــر کردی ــما فک ــزود: ش ــت اف ــر بهداش وزی

ــد داخلــی حمایــت مــی شــود. معنــی  ــد، تولی بعضــی هــا دارن
آن حمایــت از تولیــد داخلــی نیســت بلکــه بــا ایــن نــگاه جیــب 
ــم.  ــی کنی ــت م ــا خیان ــه آنه ــم و ب ــی کنی ــی م ــردم را خال م
ــس  ــه مجل ــازه ای ک ــاس اج ــر اس ــر، ب ــوان وزی ــه عن ــده ب بن
ــور را  ــه کش ــازه واردات ب ــد اج ــه 10 درص ــار دارم ک داده، اختی
بدهــم و صافــی دیالیــزی وارداتــی قیمــت پاییــن تــر و کیفیــت 
باالتــری دارد و اگــر حکــم ایــن 10 درصــد اختیــار واردات را از 
مــن گرفتیــد، وظیفــه شــرعی مــن اســت کــه قانــون را رعایت 

ــم. کن
هاشــمی گفــت: وزیــر جهــاد کشــاورزی، گوشــت، مــرغ، تخــم 
مــرغ و بــذر را بــه هــر قیمتــی کــه تولیــد داخــل تعیییــن کنــد 
نبایــد خریــداری کنــد پــس چطــور بــازار را تنظیــم کند و مــا نیز  
در حــال تنظیــم بــازار هســتیم. بــه جــای کمــک کــردن، بــه ما 
تهمــت مــی زننــد و مــن حتمــا بخشــی کــه مربــوط بــه خــودم 
اســت و حــق قانونــی اســت شــکایت مــی کنــم و امیــدوارم که 
ــرای  ــا عدالــت رســیدگی کنــد و ایــن بحــث ب ــه ب قــوه قضائی
همیشــه جمــع شــود و ایــن مــدل، مدل درســتی نیســت کــه از 
تریبــون هــا بــه نحــوی ســوء اســتفاده کنیــم کــه حــرف هــای 

دشــمنان زده شــود، مگــر حــرف دشــمنان چیســت.
ــه مســئوالن  ــروز نســبت ب ــردم ام ــاد م ــرا اعتم ــزود: چ وی اف
ســلب شــده، چــون فکــر مــی کننــد کــه هــر کــدام از مــا در 
هــر مســئولیتی، دزد هســتیم و معنــی حــرف آقــای قاضــی پور 
ــر  ــش ب ــال پی ــه 40 س ــود ب ــرار ب ــر ق ــن اســت و اگ ــز همی نی
مــی گشــتیم و حــزب تــوده و منافقیــن و فداییــان خلــق بودنــد، 
نســبت دیگــری غیــر از ایــن بــه مــا مــی دادنــد؟ اســم خودمان 

را هــم مســلمان مــی گذاریــم.
وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: در حضــور شــما نماینــدگان مــردم 
در مجلــس و از ایــن تریبــون مقــدس عــرض مــی کنــم کــه در 
ــته و  ــکی نداش ــزات پزش ــرکت، واردات دارو و تجهی ــرم، ش عم
نــدارم و خــدا را شــاکرم کــه همــان خطــی کــه معلمــم بــه من 
آموخــت کــه »توانــا بــود هــر کــه دانــا بــود« را ســرلوحه کارم 
قــرار دادم و تحصیــات خــود را ادامــه دادم. فکــر مــی کنــم اگر 
یــک کار را درســت انجــام دهــم بهتــر از ایــن اســت کــه ده کار 
اشــتباه انجــام دهــم و خــدا برکــت بــه همــان کار داد و نیــازی 

بــه داشــتن شــرکت نداشــته و نــدارم.

پاسخ وزیر بهداشت به نماینده ارومیه؛

صافی دیالیز با مجوز مجلس وارد می شود

ن مـــــــا ر د
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ن مـــــــا ر د

ــان  ــژه کمیســیون بهداشــت و درم مشــاوره وی
مجلــس، از تعرفه هــا، تکانــه هــای ارزی و 
ــه عنــوان مهــم  حجــم مطالبــات از بیمه هــا، ب
ــخیص  ــای تش ــگاه ه ــه آزمایش ــن دغدغ تری

ــرد. ــام ب ــور ن ــکی در کش پزش
علیرضــا زالــی در افتتاحیــه یازدهمیــن کنگــره 
ــی و شــانزدهمین کنگــره کشــوری  ــن الملل بی
ارتقــاء کیفیــت خدمــات آزمایشــگاهی، در مرکز 
ــت  ــار داش ــاد، اظه ــرج می ــای ب ــش ه همای
ــوم آزمایشــگاهی در حــال حاضــر  خدمــات عل
ــتاوردهای  ــته و دس ــرار داش ــاز ق ــه ممت در نقط
ــده  ــل ش ــه حاص ــن زمین ــادی در ای ــی زی علم

ــت. اس
وی افــزود: در حــال حاضــر نیــز جایــگاه 
علــوم  خدمــات  زمینــه  در  متفاوتــی 
آزمایشــگاهی داشــته و اصالــت خدمــات در این 
ــا در  ــکاران م ــت و هم ــی اس ــوزه مثال زدن ح

حــوزه علــوم آزمایشــگاهی گام هــای بزرگی برداشــته و پیشــتاز 
کیفیــت ارائــه خدمــات در حــوزه ســامت هســتند.

ــژه کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس ادامــه  مشــاوره وی
داد: پزشــکی فــرد محــور امــروزه در جهــان مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه و یــک بحــث جــدی بــه شــمار مــی رود پیــش از ایــن 
ــوژی  ــه فارماکول ــان و در زمین ــه درم ــخ ب ــوزه پاس ــط در ح فق
ــی امــروزه حتــی  بحــث پزشــکی فــرد محــور مطــرح شــد ول
ــم  ــن پارادای ــا ای ــد ب ــود را بای ــز خ ــای کشــور نی آزمایشــگاه ه

ــد. ــق دهن تطبی
ــان اینکــه آزمایشــگاه هــا محــل اتصــال بخــش  ــا بی ــی ب زال
دانشــجویی و مهــارت هســتند، گفــت: آزمایشــگاه هــا بایــد در 
مــدار دگرگونــی هــا قــرار گیرنــد تــا بتواننــد زنــده و پویا باشــند.
مشــاور وزیــر  بهداشــت در دبیرخانــه شــورای آموزشــی و 
تخصصــی و گســترش دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی اظهــار 
کــرد: مهــم در آزمایشــگاه هــا در کیفیــت آنهــا اثرگــذار اســت 
کــه بخــش مهــم و کاربــردی در واقــع نیروی انســانی به شــمار 
ــوزه  ــا در ح ــن نیروه ــبختانه از زبده تری ــروز خوش ــی رود. ام م
علــوم آزمایشــگاهی اســتفاده مــی کنیــم و متاســفانه قســمت 

هــای صنفــی و رفاهــی در مــورد ایــن عزیــزان صــورت گرفتــه 
ــن در برخــی از بیمارســتان ها فضــای فیزیکــی  اســت همچنی
مناســبی بــرای ایــن دوســتان در نظــر گرفتــه نشــده و امــکان 

آنهــا بســیار محــدود اســت.
ــوزه  ــم در ح ــع مه ــور و ضل ــن فاکت ــان داشــت: دومی ــی بی زال
علــوم آزمایشــگاهی تجهیــزات بــه شــمار مــی رود و تجهیــزات 
ــه  ــن باشــد البت ــه روز و نوی ــد در آزمایشــگاه هــا همیشــه ب بای
در ایــن حــوزه امــروزه تجهیــزات آزمایشــگاهی بــرای اینکــه با 
چالــش مواجــه نشــوند بایــد حمایت هــای الزم صــورت گیــرد 
در غیــر ایــن صــورت آزمایشــگاه هــا بــا مشــکات زیــادی در 

ــد. ــرم می کنن ــن حــوزه دســت و پنجــه ن ای
وی گفــت: مدیریــت ســومین ضلــع مرتبــط بــا ارتقــای کیفیت 
آزمایشــگاه هــا بــوده کــه خوشــبختانه در ســال های اخیــر نیــز 
ــورت  ــت ص ــای درس ــا مدیریت ه ــری ب ــات موث ــه خدم ارائ
گرفتــه اســت. همچنیــن بــا همه پیشــرفت هــا و ســختی های 
فرانســوی رشــته علــوم آزمایشــگاهی چشــم انــداز این رشــته را 

درخشــان مــی بینــم.
مشــاور ویژه کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس خاطرنشــان 
کــرد: خوشــبختانه بــا وجــود مشــکات دوســتان علــوم 

آزمایشــگاهی کیفیــت را قربانی مشــقات نکرده 
ــل  ــل تحصی ــه ای قاب ــت حرف ــن خصل و ای
ــه  ــی ک ــائل حیات ــی از مس ــه یک ــت البت اس
ــت  ــر اس ــگاهی موث ــوم آزمایش ــای عل در بق
موضــوع تعرفــه هــا بــوده کــه امــروزه تبدیــل 
بــه یک زخــم کهنــه شــده اســت متاســفانه در 
آزمایشــگاهها قیمــت تمــام شــده و تعرفــه هــا 
ــادی داشــته و ایــن مســئله  شــکاف بســیار زی
کــه بگوییــم ورشکســتگی آزمایشــگاه ها 

ــت. ــی نیس ــیاه نمای ــع س ــود دارد در واق وج
ــه شــده  ــار هــم ک ــک ب ــرد: ی ــد ک ــی تاکی زال
ــات  ــده خدم ــام ش ــت تم ــه قیم ــرای همیش ب
آزمایشــگاهی بــه عنــوان ضلــع اصلــی تعرفــه 
گــذاری در ایــن حــوزه انجــام شــود و از 
ــای  ــه کیت ه ــت ک ــه داش ــد توج ــی بای طرف
آزمایشــگاهی بــا موضــوع نوســانات ارزی 
ــتگاه های  ــئله از دس ــن مس ــوده و ای ــط ب مرتب
ــدت  ــه ش ــوده و ب ــگاهی ب ــز آزمایش ــای مراک ــر دغدغه ه دیگ

تکانهــای ارزی می توانــد آســیب زا باشــد.
مشــاوره ویــژه کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا تاکید 
بــر اینکــه بقــا و حیــات اقتصــادی مراکــز آزمایشــگاهی بایــد با 
رفــع مشــکات آنهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد، گفــت: از طــرف 
حجــم مطالبــات انباشــته شــده از بیمــه هــا بســیار زیــاد بــوده و 
یــک معضــل بــه شــمار مــی رود کــه امیــدوارم ایــن مشــکل 

نیــز حــل شــود.
ــا  ــور م ــری در کش ــه غربالگ ــان اینک ــا بی ــان ب ــی در پای  زال
ــرای آن  ــازی ب ــگاه ممت ــه و جای ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل م
نیســت، گفــت: پوشــش بیمــه کامــل در ایــن زمینــه نیســت 
ــی  ــی رود در حال ــمار م ــه ش ــا ب ــیب ه ــر از آس ــی دیگ و یک
کــه ایــن مســئله بســیار ضــرورت داشــته و در شناســایی بــه 
موقــع بیمــاری هــای غیــر واگیــر و کاهــش و پیشــگیری از 
ــق  ــم از طری ــی توانی ــروز م ــن ام ــذار اســت. همچنی آن اثرگ
ــرد  ــا غربالگــری ک ــوزادان ۷0 ناهنجــاری را در آنه ــنه ن پاش
ــن مســئله در کاهــش معلولیــت و ناهنجــاری هــا در  کــه ای

ــذار اســت. ــر گ ــه بســیار تاثی جامع

مشاوره ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛

آزمایشگاه های پزشکی کیفیت را قربانی مسائل اقتصادی نکرده اند

معاون سازمان نظام پرستاری؛

آموزش تئوری به تنهایی دردی از 
پرستاری دوا نمی کند

 
ــای  ــوزش ه ــت: آم ــتاری کشــور، گف ــازمان نظــام پرس ــی و پژوهشــی س ــاون آموزشــی، فن مع

ــد. ــی کن ــتاری دوا نم ــی دردی از پرس ــه تنهای ــوری ب تئ
فاطمـه عایـی در همایش فصلـی مدیران پرسـتاری تهـران، به موضوع اعتباربخشـی اشـاره کرد 
و افـزود: اعتباربخشـی به منظـور امنیـت و ایمنی بیمـاران و ارتقای کیفیـت خدمـات مراقبتی اجرا 
مـی شـود که الزم اسـت همکاران پرسـتار برای افزایـش کیفیت خدماتی کـه به بیمـاران ارائه می 

دهند، خودشـان نیز از نظر امنیت شـغلی در شـرایط مطلوبی و مناسـبی قرار داشـته باشـند.
وی بــا توجــه بــه پایــش هــا و نتایــج اعتباربخشــی کــه در ســال هــای اولیــه اجــرای ایــن طــرح 
ــدی،  ــای جدی ــا ســنجه ه ــه ب ــد ک ــی کن ــن موضــوع کمــک م ــزود: ای انجــام شــده اســت، اف

اعتباربخشــی عملیاتــی تــر شــود.
عایی با تاکید بر اینکه اعتبار بخشـی در تمام مرسـوم اسـت، تصریح کرد: سـازمان نظام پرستاری 

تـاش دارد با همکاری اسـاتید و مدیران پرسـتاری و سـایر همکاران بالین، وضعیت اعتباربخشـی 
را بهبود ببخشـد، بطوریکه از 30 دوره آموزشـی، 11 مورد مربوط به موضوع اعتباربخشـی اسـت.

ــر اعتباربخشــی  ــه بهت ــرای هرچ ــرای اج ــتاران ب ــی پرس ــای آگاه ــب ارتق ــوزش را موج وی، آم
ــی،  ــکاران از اعتباربخش ــی هم ــدم آگاه ــد ع ــی ده ــان م ــا نش ــش ه ــت: پژوه ــت و گف دانس
صدماتــی را بــه رونــد اجــرای آن وارد مــی کنــد. از همیــن رو، الزم اســت موضــوع برگــزاری دوره 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه همــکاران پرســتار ق هــای بازآمــوزی اعتباربخشــی، م
ــب  ــن مطل ــوان ای ــا عن ــاون آموزشــی، فنــی و پژوهشــی ســازمان نظــام پرســتاری کشــور ب مع
ــکان  ــق طــرح اعتباربخشــی ام ــان، اجــرای موف ــوزش و درم ــدون همــکاری آم ــدم ب ــه معتق ک
پذیــر نیســت، تاکیــد کرد:تئــوری بــه تنهایــی دردی از پرســتاری دوا نمــی کنــد و الزم اســت ایــن 

آمــوزش هــا در بالیــن بــکار گرفتــه شــود.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مرکــز آمــوزش ســازمان نظــام پرســتاری پتانســیل باالیــی بــرای 
دریافــت پیشــنهادات دارد، گفــت: تــاش مــی کنیــم بــا بهــره گیــری از پیشــنهادات همــکاران، 

حرفــه پرســتاری را ارتقــاء دهیــم.
عایــی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه حرفــه پرســتاری بــا چالــش هایــی مواجــه اســت، افــزود: 
شــیفت هــای متعــدد، ســختی کار، کمبــود نیــرو، برخوردهــای نامناســب در بیمارســتان هــا و...، 
از جملــه چالــش هــای پیــش روی حرفــه پرســتاری اســت کــه مــی بایســت بــا کمــک معاونــت 

پرســتاری وزارت بهداشــت، بــرای حــل آنهــا چــاره اندیشــی شــود.
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رئیــس انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان، بــا عنــوان ایــن مطلب 
کــه روزانــه ۷ تــا 10 بیمــار نیازمنــد پیوند عضــو در کشــور فوت 
مــی کننــد، بــر ترویــج بیــش از پیــش فرهنــگ اهــدای عضــو 

تاکیــد کــرد.
ــال  ــو از س ــدای عض ــوع اه ــی زاده موض ــون نجف ــر کتای دکت
13۶۸ کــه حضــرت امــام)ره( فتــوای جایــز بــودن آن را صــادر 
فرمودنــد، در کشــور آغــاز شــد و از ســال ۷۹ و بــه دنبــال مصوبه 
مجلــس شــورای اســامی کــه قانــون اهــدای عضــو تصویــب 
گردیــد، در دســتور کار قــرار گرفــت و در ادامــه شــبکه فراهــم 

آوری اعضــا تشــکیل شــد.

روند رو به افزایش پیوند عضو در کشور
ــو  ــد عض ــش پیون ــه افزای ــد رو ب ــر رون ــد ب ــا تاکی وی ب
ــاهد  ــال ش ــر س ــال ۸1، ه ــرد: از س ــح ک در کشــور، تصری
ــتیم،  ــور هس ــو در کش ــدای عض ــش اه ــه افزای ــد رو ب رون
بطوریکــه در ســال هــای ۸۹ و ۹0 ، ایــن وضعیــت 

ــت. ــده اس ــریع ش تس
نجفــی زاده بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه هــر چــه تعــداد اهدای 
ــی رود،  ــاال م ــد ب ــار پیون ــه آم ــد در نتیج ــتر باش ــو بیش عض
افــزود: بــرای اینکــه بتوانیــم موضــوع اهــدای عضــو در کشــور 
ــاختار منســجم در  ــک س ــی بایســت از ی ــم، م ــه کنی را نهادین
سیســتم درمانــی بــرای اهــدا و پیونــد برخــوردار باشــیم. ضمــن 
ــد بیــش از  ــز بای ــه فرهنــگ اهــدای عضــو نی اینکــه، توجــه ب

پیــش ترویــج شــود.
مدیرعامــل انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان بــا تاکیــد بــر اینکه 
در زمینــه ســاختار اهــدا و پیونــد عضــو روز بــه روز در حــال بهتر 
ــای  ــی اســتان ه ــا تمام ــرد: تقریب ــح ک شــدن هســتیم، تصری
ــکیل  ــال تش ــه در ح ــا اینک ــد و ی ــاختار را دارن ــن س ــور ای کش

اســت.

فرهنگ سازی در زمینه اهدای عضو
نجفــی زاده بــه مقولــه فرهنــگ ســازی در اهــدای عضو اشــاره 
ــک  ــه کم ــن زمین ــف در ای ــای مختل ــت: ارگان ه ــرد و گف ک
کــرده انــد و مــردم نیــز روز بــه روز، بیشــتر بــا موضــوع اهــدای 
عضــو آشــنا مــی شــوند کــه همیــن امــر منجــر بــه ایــن شــده 
تــا آمــار رضایــت خانــواده هــای مــرگ مغــزی بــرای اهــدای 

عضــو در کشــور بــاال بــرود.
وی بــر ضــرورت ترویــج فرهنــگ اهــدای عضــو تاکیــد کــرد 
و افــزود: شــرایط بــرای بهتــر شــدن فرهنــگ اهــدای عضــو 
ــکار  ــود را ب ــاش خ ــام ت ــد تم ــود دارد و بای ــور وج در کش
ــه  ــور نهادین ــگ را در کش ــن فرهن ــم، ای ــا بتوانی ــم ت گیری

ــازیم. س

آمار مرگ مغزی در کشور
ــورد  ــزار م ــا ۸ ه ــالی 5 ت ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی زاده ب نجف
ــات و  ــاالی تصادف ــار ب ــل آم ــه دلی ــزی در کشــور ب ــرگ مغ م
حــوادث شــغلی و... رخ مــی دهــد، گفــت: از ایــن تعــداد مــرگ 
مغــزی، 50 درصــد یعنــی 2500 تــا 4000 مــورد قابلیــت اهــدا 
دارنــد و در بقیــه بــه دلیل ســن بــاال، بیمــاری هــای واگیــر و...، 

ــدارد. امــکان اهــدای عضــو وجــود ن
مدیرعامــل انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان ادامــه داد: بــا اینکه 
بــه طــور متوســط مــی تــوان از 3000 مــورد مــرگ مغــزی در 
کشــور اهــدای عضــو داشــت، تنهــا یــک ســوم از ایــن تعــداد، 
ــورد مــرگ مغــزی اهــدای عضــو انجــام مــی  ــی 1000 م یعن

شــود.

ــی  ــوت م ــد ف ــر پیون ــار منتظ ــا 10 بیم روزی 7 ت
ــد کنن

وی بــا طــرح ایــن ســئوال کــه آیــا بــه همیــن تعــداد اهــدای 
عضــو نیــاز داریــم یا خیــر، گفــت: متاســفانه بایــد بگویــم روزی 
ــه دلیــل نرســیدن عضــو پیونــدی در کشــور  ــا 10 بیمــار ب ۷ ت
فــوت مــی کننــد. بنابرایــن، اگــر تعــداد اهــدای عضــو حتــی 2 
برابــر شــود، دیگر هیــچ بیمــاری در لیســت انتظــار پیونــد عضو 

فــوت نمــی کنــد.
نجفــی زاده بــا اشــاره بــه آمــار پیونــد قلــب اطفــال در کشــور، 
افــزود: ســال گذشــته در بیمارســتان قلــب شــهید رجایــی بــه 
تنهایــی 32 مــورد پیونــد قلــب اطفــال داشــتیم کــه بــی نظیــر 
ــه ایــن مســئله اشــاره کنــم کــه 1۷ کــودک  ــد ب ــود، امــا بای ب
ــب  ــیدن قل ــل نرس ــه دلی ــتان ب ــن بیمارس ــز در ای ــر نی دیگ

ــوت شــدند. ــته ف مناســب در ســال گذش
ــه  ــخ ب ــان، در پاس ــو ایرانی ــدای عض ــن اه ــل انجم مدیرعام
ــوارد  ــش م ــرای افزای ــکاری ب ــه راه ــه چ ــئوال ک ــن س ای
اهــدای عضــو از مــرگ مغــزی در کشــور وجــود دارد، 
ــو  ــد عض ــم آوری و پیون ــاختار فراه ــت س ــی بایس ــت: م گف
ــد  را گســترش دهیــم، در برخــی نقــاط کشــور سیســتم پیون

ــم. ــا را نداری ــی اعض بعض
وی بــا اشــاره بــه اســتقرار مراکــز پیونــد قلــب، ریــه و کبــد در 
شــهرهایی همچــون تهــران، شــیراز، اصفهــان، مشــهد، افــزود: 
حتــی بــا وجــود تــاش شــبانه روزی و فعالیــت بــی نظیــر تیــم 
شــیراز و در درجــه بعــد بقیــه تیــم هــا از 2500 بیمــار نیازمنــد 
ــد عضــو  ــر پیون ــا ۸00 نف ــدود ۷00 ت ــال، ح ــد در س ــد کب پیون

مــی شــوند. 

ضرورت گسترش مراکز پیوند عضو
نجفــی زاده ادامــه داد: بایــد تعــداد مراکــز پیونــد عضو بــه اندازه 
نیــاز در کشــور باشــد. ضمــن اینکــه بودجــه و اعتبــارات بــرای 
تجهیــز و گســترش مراکــز پیونــد عضــو مــی بایســت بــه موقع 
تامیــن شــود. در زمینــه فرهنــگ اهــدای عضــو نیــز بایــد کار 
ــکا 53 درصــد بزرگســاالن  ــرد. در آمری بیشــتری صــورت بگی
ایــن کشــور بــرای اهــدای عضــو ثبــت نــام کــرده انــد و ایــن 

آمــار در کشــور مــا حــدود 10 درصــد اســت.
وی افــزود: الزم اســت اطاعــات مــردم در زمینــه اهــدای عضو 
بیشــتر شــود، اینکــه برخــی هنــوز مــرگ مغــزی را بــا »کمــا« 
یکســان مــی داننــد، نشــان مــی دهــد کــه می بایســت بیشــتر 
بــر روی موضــوع اهــدای عضــو از مــرگ مغــزی در کشــور کار 

شــود.

ــدای  ــرای اه ــا ب ــواده ه ــدی خان ــزان رضایتمن می
ــو عض

ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــاش ه ــه ت ــاره ب ــا اش ــی زاده ب نجف
ــت:  ــو، گف ــدای عض ــگ اه ــج فرهن ــرای تروی ــا ب ــانه ه رس
ایــن تــاش هــا ســبب شــده آمــار متوســط رضایــت گیــری 
از خانــواده افــراد مــرگ مغــزی در کشــور بــه ۷0 درصــد برســد. 
ــن  ــان ای ــا بی ــان ب ــو ایرانی ــدای عض ــن اه ــل انجم مدیرعام
مطلــب کــه در صــورت اطــاع خانــواده از ثبــت نــام فــرد مرگ 
مغــزی بــرای اهــدای عضــو میــزان رضایــت بــه نزدیــک 100 
درصــد مــی رســد، افــزود: در صورتــی کــه خانــواده اطاعــی از 
نظــر فــرد نداشــته باشــند، میــزان رضایــت بــرای اهــدای عضو 

مــرگ مغــزی بــه 4۸ درصــد مــی رســد.
وی در عیــن حــال بــه مســائل دیگــری کــه منجــر بــه ارتقــای 
ــرد و  ــاره ک ــود، اش ــی ش ــدای عضــو در کشــور م ــگ اه فرهن

گفــت: آمارهــا نشــان مــی دهــد 3۸ درصــد اهداکننــدگان عضو 
ــت  ــه الزم اس ــتند ک ــوار هس ــت خان ــزی سرپرس ــرگ مغ م

ــد. ــواده آنهــا مــورد حمایــت قــرار گیرن خان

فعالیت انجمن اهدای عضو ایرانیان
نجفــی زاده بــه فعالیــت انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان اشــاره 
ــام  ــریع در انج ــدف تس ــا ه ــن ب ــن انجم ــزود: ای ــرد و اف ک
کارهایــی تشــکیل شــد کــه ممکــن اســت در وزارت بهداشــت 
ــن  ــی از متخصصی ــن رو، جمع ــرود. از همی ــدی پیــش ب ــا کن ب
بنــام اهــدا و پیونــد اعضــا در ایــن انجمــن دور هــم جمــع شــده 
ــد  ــدا و پیون ــات اه ــن اتفاق ــی از بزرگتری ــال ۹۶ یک ــد. در س ان
ــا وزارت بهداشــت  کشــور رقــم خــورد و تفاهــم نامــه هایــی ب
امضــا شــد کــه طــی آن یــک ســری از وظایــف وزارت 

ــذار شــد. ــن واگ ــه انجم بهداشــت ب
ــوع  ــان، ورود موض ــو ایرانی ــدای عض ــن اه ــل انجم مدیرعام
اهــدای عضــو بــه کتــاب هــای درســی دانــش آمــوزان را یکــی 
ــوان کــرد و گفــت:  ــن انجمــن عن ــت هــای ای دیگــر از موفقی
ــا همــکاری معاونــت تالیــف کتــب درســی وزارت آمــوزش و  ب
پــرورش موضــوع اهــدای عضــو در کتــاب هــای درســی دانش 
آمــوزان پایــه نهــم و یازدهــم قــرار گرفتــه و امیدواریــم در ســال 
۹۷ شــاهد تغییــرات بیشــتری در زمینــه اهــدای عضو در کشــور 

باشــیم.
ــفاهی  ــورت ش ــه ص ــی ب ــان را حت ــر نظرم ــزود: اگ وی اف
ــاره تکلیــف اعضایمــان پــس از مــرگ  ــه اطرافیانمــان درب ب
بگوییــم باعــث مــی شــود در صــورت وقــوع حادثــه تصمیــم 
درســت بگیرنــد. بــرای گرفتــن کارت اهــدای عضــو از طــرق 
مختلــف مــی تــوان اقــدام کــرد. از طریــق ســامانه مرکــزی 
ــه  ــان ب ــو ایرانی ــدای عض ــن اه ــو انجم ــدای عض کارت اه
آدرس www.ehda.center بافاصلــه اطاعــات فــرد 
وارد ســامانه مرکــزی کارت اهــدای عضــو شــده و برخــاف 
ــل دســترس  ــام از کل کشــور قاب ــت ن ســایر روش هــای ثب

اســت.
نجفــی زاده ادامــه داد: همچنیــن از طریــق ربــات فضــای 
 @ehdayeozv_bot مجــازی انجمــن بــه آدرس
ــر از  ــد در کمت ــی توان ــو م ــدای عض ــام کارت اه ــت ن ثب
ــوان  ــه را عن ــن نکت ــد ای ــرد. بای ــه صــورت بگی ــک دقیق ی
ــه داشــتن  ــی ب ــچ احتیاج ــق هی ــن دو طری ــه از ای ــم ک کن
ــل  ــورت تمای ــی در ص ــدارد ول ــود ن ــی وج کارت فیزیک
ــر کارت را  ــوان تصوی ــی ت ــی م ــتن کارت فیزیک ــه داش ب

ــت. ــگاه داش ــه و ن ــت گرفت پرین
مدیرعامــل انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان، در پایــان 
اظهارداشــت: بــه امیــد آنکــه هیــچ بیمــاری در لیســت انتظــار 
پیونــد اعضــا بــه دلیــل نرســیدن عضــو پیونــدی فــوت نکنــد 
و هیــچ فــرد مــرگ مغــزی اعضــای ســالم خــود را بــا خــود بــه 

ــرد. ــاک نب ــر خ زی

ن مـــــــا ر د

روزانه ۷ تا۱۰ بیمار منتظر پیوند فوت می کنند
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ن مـــــــا ر د

دبیــر کنسرســیوم دیالیــز ایــران، در واکنــش بــه اظهــارات وزیر 
بهداشــت در صحــن مجلــس دربــاره کیفیــت و قیمــت صافــی 

دیالیــز ایرانــی و خارجــی، توضیحاتــی ارائــه داد.
ــه تشــریح وضعیــت کیفــی و کمــی  ــوذر مرتضــوی ب دکتــر ن
تولیــد صافــی دیالیــز در کشــور پرداخــت و گفــت: وزارت 
ــد  ــه بخواه ــه واردات ک ــت ن ــامت اس ــی س ــت، متول بهداش
ــز  ــی دیالی ــد صاف ــوز 10 درص ــرا، مج ــد. زی ــادر کن ــوز ص مج
توســط مجلس شــورای اســامی صــادر نشــده، بلکــه اداره کل 

ــت. ــوز را داده اس ــن مج ــکی ای ــزات پزش تجهی
ــی در مقایســه  ــز ایران ــی دیالی ــت صاف ــا کیفی ــاط ب وی در ارتب
ــا  ــا محصــول مشــابه، گفــت: صافــی دیالیــز تولیــد داخــل ب ب
اســتفاده از بهتریــن مــواد اولیــه کــه دانــش فنــی آن از آلمــان 
ــی  ــول ایران ــر محص ــود. اگ ــی ش ــد م ــت، تولی ــده اس وارد ش
کیفیــت نداشــت، بیمــاران و پزشــکان آن را تاییــد نمــی کردند. 
ــه  ــا ب ــدی م ــول تولی ــر محص ــال حاض ــه در ح ــن اینک ضم
ــی اســت،  ــوژی ســاخت صاف ــد تکنول ــه مه ــان ک کشــور آلم

ــی  ــول ایران ــت محص ــه کیفی ــی اینک ــود. یعن ــی ش ــادر م ص
ــز مــی خــرد. ــی دیالی ــا صاف خــوب اســت کــه آلمــان از م

دبیــر کنسرســیوم دیالیــز ایــران، حجــم صــادرات صافــی دیالیز 
ــورو  ــون ی ــش از دو میلی ــته را بی ــال گذش ــان در دو س ــه آلم ب
ــک  ــور ی ــاخت کش ــز س ــی دیالی ــزود: صاف ــرد و اف ــام ک اع
ــد از  ــرداری تولی ــه بهره ب ــت و دارای پروان ــل اس ــد کام تولی
ــد  ــاخت »تولی ــه س ــارت و پروان ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع

ــت. ــت اس ــل« از وزارت بهداش کام
وی در واکنــش بــه ایــن مطلــب کــه گفتــه مــی شــود تولیــد 
ــد  ــرد: تولی ــد ک ــت، تاکی ــاژ اس ــران مونت ــز در ای ــی دیالی صاف
صافــی مونتــاژ نیســت چــرا کــه دارای مراحــل پیچیــده تغییــر 
مــواد اولیــه اســت و تولیــد آن دارای حساســیت ویــژه و دانــش 
فنــی اســت کــه بــا کوشــش متخصصــان داخلــی و حمایــت 
ــد  ــز تولی ــی دیالی ــت. صاف ــده اس ــازی ش ــئوالن بومی س مس
شــده در ایــران دارای نشــان CE اتحادیــه اروپــا اســت و طــی 
ــی کشــور در  ــز درمان ــابقه مصــرف توســط مراک ــال س 20 س

آخریــن ارزیابــی بالینــی وزارت بهداشــت، کــه در ســال 13۹۶ 
نیــز بــه  طــور مجــدد انجــام شــد مــورد تاییــد قــرار گرفــت.

ــر خــاف  ــد داخــل ب ــز تولی ــزود: صافــی دیالی مرتضــوی اف
ــدارد  ــی ن ــت پایین ــا کیفی ــه تنه ــه ن ــورت گرفت ــای ص ادع
ــی،  ــا تخصص ــی و کام ــای فن ــه معیاره ــه در مقایس بلک
ــی  ــای واردات ــه صافی ه ــبت ب ــری نس ــت باالت دارای کیفی

ــت. ــور اس ــه کش ب
ــن  ــوان ای ــا عن ــه ب ــران در ادام ــز ای ــیوم دیالی ــر کنسرس دبی
مطلــب که مــا تقاضــای گفتگو و جلســه کارشناســی بــا وزارت 
ــاران  ــش بیم ــه افزای ــه ب ــا توج ــت: ب ــم، گف ــت را داری بهداش
دیالیــزی در کشــور، مــا برنامــه ریــزی خــود را تــا ســال 1400 
ــه  ــاز ب ــم و نی ــد صافــی در کشــور اعــام کــرده ای ــرای تولی ب

ــم. ــت داری ــت دول حمای
ــی،  ــی و خارج ــول ایران ــن محص ــت ای ــا قیم ــاط ب وی در ارتب
افــزود: مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه تعییــن قیمت 
ــه وزارت  ــت. بطوریک ــی اس ــه و غیرکارشناس ــک طرف ــا ی ه
بهداشــت قیمــت محصــول تولیــدی را 10 درصــد کاهــش داده 
و همین مســئله ســبب شــده نتوانیــم مطالبــات خــود را بازپس 

بگیریــم.
مرتضــوی بــا انتقــاد از اینکــه پرونــده قیمــت گــذاری محصول 
مــا بــاز نشــده و همیــن موضــوع مشــکاتی را در رونــد تولیــد 
ایجــاد کــرده اســت، ادامــه داد: قبــل از کاهــش 10 درصــدی 
قیمــت محصــول ایرانــی، قیمــت یــک صافــی دیالیــز ســاخت 
کشــور 40 هــزار تومــان بــود کــه بــا کاهــش 10 درصــدی بــه 
قیمــت ســال ۹2 بــاز مــی گردیــم. در حالــی کــه هیــچ کاالیی 
را در کشــور ســراغ نداریــم کــه در حــال حاضــر افزایــش قیمت 

نداشــته باشــد.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه اطاعــات نادرســت بــه وزیــر 
بهداشــت داده انــد، افــزود: قیمــت محصــول وارداتــی بیــن 20 
تــا 30 درصــد گرانتــر از مشــابه داخلــی اســت. و مــا بایــد ایــن 
موضــوع را در نظــر داشــته باشــیم کــه اگــر تحریــم هــا دوبــاره 
ــن  ــع ای ــه موق ــن ب ــد، ممکــن اســت در تامی ــدا کن شــدت پی

محصــول بــرای بیمــاران بــا مشــکل مواجــه شــویم.
مرتضــوی گفــت: تولیدکننــده ایرانــی با وجــود مشــکات زیاد 
بــه تولیــد و کارآفرینــی دســت می زنــد و در عرصــه بین المللــی 
افتخارآفرینــی می کنــد و از طرفــی بهتریــن محصــول را بــرای 
بیمــاران فراهــم مــی آورد، امــا متأســفانه عــده ای با کارشــکنی 
ســعی در از بیــن بــردن ایــن دســتاوردها داشــته و قصــد دارند با 
واردات بی رویــه محصــول بــه منفعــت شــخصی دســت یابنــد.

دبیر کنسرسیوم دیالیز ایران عنوان کرد؛

صافی دیالیز ایرانی ارزانتر از خارجی

دبیر علمی کنگره رادیولوژی تاکید کرد؛

اهمیت تشخیص به موقع
 بدخیمی های شایع سرطان پستان

 
دکتــر مرتضــی صانعــی طاهــری اظهــار داشــت: ایــن کنگــره جــزو محــدود کنگره هــای علمــی 
بــوده کــه هر ســاله بــا مشــارکت بیــش از ســه هــزار عضــو از رادیولوژیســت هــا، تکنیســین های 

رادیولــوژی و مهندســین پزشــکی مرتبــط بــا رادیولــوژی برگــزار می شــود.
ــا بیــان اینکــه ایــن کنگــره در دو بخــش علمــی و نمایشــگاهی برگــزار می شــود، افــزود:  وی ب
بخــش علمــی و ســخنرانی بــه مــدت 4 روز در ۶۷ نشســت برگــزار مــی شــودکه هــر کــدام دو 

ــزار می شــود. ــان در 12 ســالن برگ ــد و همزم ــی انجام ــه طــول م ســاعت ب
دبیر علمی سـی وچهارمین کنگـره بین المللی رادیولوژی ادامه داد: عاوه بر حضور اسـاتید برجسـته 
داخـل کشـور سـخنرانان و صاحبنظران برجسـته خارجـی و ایرانیـان مقیـم کشـورهای اروپایی و 
آمریکایـی نیز در این کنگره شـرکت می کننـد و 1۶0 مقاله علمـی در بخش رادیولـوژی و ۸0مقاله 
مرتبـط بـا پرتونـگاران خواهیم داشـت. همچنیـن کارگاه های تخصصی برگـزار خواهد شـد  که در 

آنهـا روش هـای نرم افـزاری و روش هـای تشـخیصی جدیـد ارائـه و مورد بررسـی قرار مـی گیرد و 
روش هـای تشـخیصی مطابق با اسـتاندارد گزارش نویسـی مـورد بحـث و گفتگو قـرار می گیرد.

مدیرگــروه رادیولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی عنــوان کــرد: عنوان هــای اصلــی 
کنگــره در حــوزه رادیولــوژی مرتبــط بــا بیماری هــای گوارشــی، کــودکان، عضانــی اســکلتی و 
دســتگاه ادراری اســت و دو برنامــه فشــرده نیــز درمــورد بازآمــوزی و آخریــن پیشــرفت ها در حــوزه 

دســتگاه گــوارش و دســتگاه ادراری و بدخیمی هــای شــایع پســتان خواهیــم داشــت.
صانعــی طاهــری اضافــه کــرد: در صورتــی کــه بدخیمی هــای شــایع پســتان بــه موقع تشــخیص 
داده شــود و غربالگــری بــه موقــع صــورت گیــرد می تــوان خطــر آن را کاهــش داد و از پیشــرفت 
ــی  ــق ســونوگرافی و ماموگراف ــه طــور عمــده غربالگــری از دو طری ــری کــرد. ب بیمــاری جلوگی
صــورت می گیــرد کــه خوشــبختانه امــروز کشــور مــا از لحــاظ بــه روز رســانی ایــن دســتگاه ها 
ــون  ــتگاه ها همچ ــی از دس ــاال در برخ ــت ب ــل قیم ــه دلی ــی ب ــرار دارد ول ــبی ق ــرایط مناس در ش

ماموگرافــی دیجیتــال، بخــش خصوصــی قــادر بــه خریــد آن نیســت.
ــز اهمیــت اســت،  ــوژی بســیار حائ ــر اینکــه اســتاندارد ســازی گزارشــات رادیول ــد ب ــا تاکی وی ب
ــژه در ســرطان هایی همچــون ســرطان های  ــه وی ــری بیمــاری ب ــزان درگی ــه و می ــت: مرحل گف
تناســلی و مجــاری ادراری بایــد عنــوان شــود تــا بتــوان دقیق تریــن درمــان را بــرای بیمــار انجــام 
ــث و  ــورد بح ــوژی م ــی رادیول ــره بین اللمل ــی وچهارمین کنگ ــوارد در س ــن م ــه ای ــه هم داد ک

ــرد. ــرار می گی ــو ق گفتگ
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رئیس نظام پرستاری تهران؛

پرستاران به بیمارستان های 
هیات امنایی اعتماد ندارند

 
رئیــس نظــام پرســتاری تهــران، بــا اشــاره بــه برنامــه وزارت بهداشــت بــرای 
ــه  ــتاران، تجرب ــفانه پرس ــت: متاس ــا، گف ــتان ه ــی شــدن بیمارس ــات امنای هی

ــد. ــی شــدن ندارن ــات امنای ــی از هی خوب
حمیــد چراغــی در همایــش فصلــی مدیــران پرســتاری تهــران، اظهارداشــت: 
ســعی کــرده ایــم بــا رویکــرد عملگــرا وارد حــوزه فعالیــت هــای صنفی شــویم 
و بــرای اولیــن بــار توانســتیم آمــوزش در هیــات مدیــره نظــام پرســتاری تهران 

را اســتارت بزنیــم.
وی با اشــاره بــه اســتقبال پرســتاران از برگــزاری دوره هــای آمادگی، افــزود: در 
حــوزه رفاهــی نیــز توانســته ایــم مجموعــه ای را در شــمال کشــور با مشــارکت 
ــا  ــه ت ــم ک ــروع کنی ــران ش ــتاری ته ــام پرس ــتاری و نظ ــام پرس ــازمان نظ س

کنــون ۸ واحــد ایــن پــروژه آمــاده اســتفاده پرســتاران اســت.
چراغــی در ادامــه بــه موضــوع بازدیدهــای بیمارســتانی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــا  ــره نظــام پرســتاری تهــران ب ــه پیشــنهاد هیــات مدی یــک تیــم بازرســی ب
مشــارکت دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت، تشــکیل شــد تــا 
بازدیدهایــی را از بیمارســتان هــای خصوصــی تهــران داشــته باشــیم کــه بعــد 
از بازرســی از 1۶ بیمارســتان، معاونــت پرســتاری وزارت بهداشــت بــه دالیلی از 

ادامــه کار منصــرف شــد.
رئیــس نظــام پرســتاری تهــران، بر پیگیری مشــکات بازنشســتگی همــکاران 
ــی در حــال  ــن رابطــه، دادخواســت های ــزود: در همی ــد کــرد و اف پرســتار تاکی

تنظیــم اســت کــه ثمراتــی هــم داشــته اســت.
چراغــی، موضــوع اعتباربخشــی را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: اجــرای طرح 
ــی  ــن در حال ــد، ای ــی کن ــه پرســتاران وارد م ــی ب اعتباربخشــی فشــار مضاعف

اســت کــه متاســفانه پرســتاران در ایــن طــرح دیــده نمــی شــوند.
ــزود:  ــد و اف ــی ش ــرای اعتباربخش ــد اج ــر در رون ــد نظ ــتار تجدی وی، خواس

ــت. ــتاران اس ــف پرس ــرح وظای ــارج از ش ــام کار خ ــی، انج اعتباربخش
رئیــس نظــام پرســتاری تهــران، موضــوع بیمارســتان هــای هیــات امنایــی را 
مطــرح کــرد و گفــت: گــروه پرســتاری از هیــات امنایــی شــدن دانشــگاه هــا 
تجربــه خوبــی نــدارد، چــون هیــچ نماینــده ای از پرســتاری در هیــات امنایــی 

شــدن دانشــگاه هــا دیــده نشــده اســت. 
وی افــزود: هیــات امنــا عامــل بازدارنــده در مقابــل اجــرای قوانیــن پرســتاری 
ــرای  ــرای برقــراری ضریــب عصــرکاری ب ــرا اقدامــی ب تلقــی مــی شــوند، زی

گــروه بالیــن صــورت نــداده انــد.
چراغــی تاکیــد کــرد: در ســیتم مدیریــت بیمارســتانی، پرســتار بایــد پررنــگ 
دیــده شــود، زیــر 50 تــا ۶0 درصــد پرســنل بیمارســتان را پرســتاران تشــکیل 

مــی دهنــد.

ن مـــــــا ر د

یک فوق تخصص گوارش و کبد تشریح کرد؛

وضعیت شیوع هپاتیت B و C در ایران
 

رئیــس انجمــن گــوارش و کبــد خراســان رضــوی، بــا اشــاره بــه راه هــای انتقــال هپاتیــت B و C ، گفــت: ایــن 
دو بیمــاری ویروســی در صــورت درمــان نشــدن و عــدم کنتــرل، فــرد را مســتعد ســرطان اولیــه کبــد می کنــد.
حســن ســعادت نیا در مــورد هپاتیــت B و C و برگــزاری هفتــه ســامت گــوارش کــه بــر روی ایــن دو موضــوع 
متمرکــز شــده اســت، افزود: ایــن بیمــاری در ایران و کشــورهای مشــابه ایران و حتی کشــورهای پیشــرفته یک 
معضــل بهداشــتی درمانــی بــه شــمار رفتــه و طــی چند دهــه اخیــر بــا واکسیناســیون هپاتیــت B، شــیوع آن به 

شــدت کاهــش یافتــه و امــروزه ایــن نــوع هپاتیــت در ایــران نیــز بــه نــدرت وجــود دارد.
وی بیــان داشــت: هپاتیــت C انتقــال آن از طریــق انتقــال فرآورده هــای خونــی بــوده کــه اکنــون بســیار نــادر 
اســت و رفتارهــای پرخطــر جنســی، اســتفاده از ســرنگ های مشــترک در میــان معتادیــن از عوامــل ابتــا بــه 

این بیماری به شمار می رود.
رئیــس انجمــن گــوارش و کبــد خراســان رضــوی اظهــار داشــت: هپاتیــت B اکثــر مواقــع در مراحــل اولیــه 
بــدون عامــت بــوده و گاهی با بی اشــتهایی، تهــوع، زردی ســفیده چشــم و پررنــگ شــدن ادرار همراه اســت و 
رفتارهــای پرخطــر جنســی، ســبب بــروز انتقــال ایــن بیمــاری نیــز می شــود و هپاتیــت C نیــز در ابتــدا اکثــرا 
بــدون عامــت اســت و فقــط ازطریــق آزمایــش خــون تشــخیص داده مــی شــود و در موردهپاتیــت c هنــوز 

واکسیناســیون موثــری نداریــم.

ــرنگ های  ــتفاده از س ــواده و اس ــارج از خان ــتی خ ــای غیربهداش ــورد آمیزش ه ــردم در م ــه م ــعادت نیا ب س
ــه کبــد  مشــترک هشــدار داد و گفــت: هپاتیــت C و B در صــورت مزمــن شــدن، ســبب آســیب پیشــرفته ب
و ســیروز کبــدی می شــود کــه در صــورت عــدم درمــان در ایــن حالــت بافــت کبــد ســخت و فشــرده شــده، 

شــکم آب مــی آورد و خونریــزی داخلــی و اختــاالت انعقــادی و ســرانجام مــرگ را بــه همــراه دارد.
وی عنــوان کــرد:  ایــن دو بیمــاری ویروســی فــرد را مســتعد ســرطان اولیــه کبــد می کنــد ولــی در چنــد دهــه 
اخیــر در ایــران آمــار ایــن دو نــوع هپاتیــت کاهــش و در کنتــرل آن موفــق بوده ایــم. در مــورد هــر دو بیمــاری 

نیــز داروهــای مؤثــری داریــم، البتــه تــا وقتی کــه بیمــاری خیلــی پیشــرفته نباشــد.
ــد توســط  ــرد: داروی خوراکــی هپاتیــت B ســال ها بای ــد خاطرنشــان ک ــوارش و کب ــوق تخصــص گ ــن ف ای
بیمــار مصــرف شــود تــا از پیشــرفت آن جلوگیــری کــرد و در مــورد هپاتیــت C قبــًا درمان هــای تزریقــی و 
پرهزینــه بــود ولــی طــی ۶ مــاه تــا 2 ســال اخیــر داروهــای خوراکــی آن وارد بــازار ایــران شــده اســت و ایــن 

داروهــا تحــت پوشــش بیمــه هســتند.
ســعادت نیا گفــت: اگــر بیمــاری هپاتیــت پیشــرفت کنــد، کبــد عملکــرد آن کاهــش و نیــاز بــه پیونــد کبــد 
وجــود دارد کــه نیــاز بــه پیونــد کبــد بــرای ادامــه حیــات بیمــار اســت. همچنیــن امــروزه خوشــبختانه پیونــد 
کبــد در شــهرهای بــزرگ ایــران انجــام می گیــرد و در دو ســال اخیــر در مشــهد نیــز 250 تــا 300 مــورد پیونــد 

کبــد انجــام شــده اســت.
ــه  ــازی های انجام گرفت ــا فرهنگ س ــه ب ــرد ک ــورت می گی ــزی ص ــرگ مغ ــرد م ــد از ف ــد کب ــزود: پیون وی اف

امــروزه اهــدای عضــو بیشــتر از گذشــته انجــام می شــود.
ایــن فــوق تخصــص گــوارش و کبــد اظهــار داشــت: اهــدای پیونــد از فــرد زنــده نیــز صــورت می گیــرد 
ــدارد  ــی ن ــه درمــان داروی ــاز ب ــد پــس از عمــل جراحــی نی ــده پیون ــد دهن بطوریکــه تنهــا بخشــی از کب
ــده نیــز در همیــن  فقــط خطــرات ناچیــز یــک عمــل جراحــی ناخواســته را بهمــراه دارد. فــرد پیوندگیرن
ــد  ــد کب ــده هــای پیون ــط گیرن ــی رافق ــوده و داروهــای ســرکوبگر سیســتم ایمن ــان ب ــوارد تحــت درم م

ــد. ــت میکنن دریاف
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ن مـــــــا ر د

عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد؛

آزمایشگاه های پزشکی مجبور به 
خرید تجهیزات دست دوم شده اند

 
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، بــا 
ــی  ــت بده ــا در پرداخ ــه ه ــرد بیم ــاد از عملک انتق
ــن  ــت: تامی ــامت، گف ــوزه س ــه ح ــود ب ــای خ ه
ــل  ــه دلی ــای پزشــکی ب ــزات آزمایشــگاه ه تجهی

ــرار دارد. ــد ق ــرض تهدی ــار الزم در مع ــود اعتب نب
اکبر ترکی، با اشـاره به شرایط نامناسـب آزمایشگاه 
های پزشـکی به دلیـل بدهی بیمه هـا، گفت: طرح 
تحول سـامت ازابتـدای اجرا توانسـت هزینه های 
بسـتری مردم در مراکـز درمانی را کاهـش دهد، اما 
چالـش هایی نیز بـه همراه داشـت. در بودجه سـال 
۹۷ تـاش هـای بسـیاری بـرای ترمیـم اعتبـارات 

وزارت بهداشـت و بیمـه سـامت برای جبـران بدهی ها صـورت گرفت.
وی بـا بیان اینکـه دولت و سـازمان برنامـه اقدامات حمایتی خـود از وزارت بهداشـت و سـازمان بیمه 
سـامت را انجـام دهنـد، افـزود: البتـه مدیـران وزارت بهداشـت و سـازمان هـای بیمـه گـر نیـز باید 
درمدیریـت هزینـه هـا همت هـای الزم را انجـام دهند؛ بـه طورحتم بایـد کاری کرد کـه تاش های 

صـورت گرفتـه بـرای حل مسـائل و مشـکات بهداشـتی و درمانی مردم خدشـه دار نشـود.
ترکــی بــا تاکیــد براینکــه بدهــی هــای بســیاری از ســالیان گذشــته انباشــه و بــه ســال ۹۷ منتقــل 
شــده اســت، تصریــح کــرد: بــه طورقطــع عــدم پرداخــت بــه موقــع بدهــی ها بــه حــوزه آزمایشــگاه 
ــی کشــورخواهد گذاشــت،  ــرات خــود را درحــوزه درمان ــه هــا اث ــزات پزشــکی و داروخان هــا، تجهی
ــرای  ــت دوم ب ــکی دس ــزات پزش ــد تجهی ــبب خری ــوع س ــن موض ــه ای ــی ب ــی توجه ــه ب بطوریک
آزمایشــگاه هــای پزشــکی شــده اســت، زیــرا تــا حــدی مــی تــوان مشــکات را نادیــده گرفــت.

عضو کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس، با اشـاره به اینکـه گایه مندی های بسـیاری از عملکرد 
بیمـه هـا در پرداخـت بدهی ها وجـود دارد، گفـت: در برخـی مواقع عملکرد سـازمان تامیـن اجتماعی 
در پرداخـت بدهی ها مناسـب تر از سـازمان بیمه سـامت اسـت، امـا در حال حاضر اکثریـت بیمه ها 
بسـیاری از معوقـات خـود را در بیمارسـتان های دولتـی، خصوصـی و پاراکلینیک پرداخت نکـرده اند؛ 
البته طبق بررسـی های صورت گرفته مسـئوالن وزارت بهداشـت بـه دنبال حل مشـکل موجود بوده 

و در رایزنـی بـا هیـات دولت رفع این مشـکات در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

مسئول گروه تجهیزات پزشکی بیمه سالمت تاکید کرد؛

لزوم ارائه مدارک کافی
 برای دریافت هزینه لوازم و 

تجهیزات پزشکی
 

ــات تخصصــی ســازمان بیمــه ســامت  ــزات پزشــکی دفترخدم مســئول گــروه تجهی
ایــران گفــت: بیمــه شــدگان تحــت پوشــش بیمــه ســامت بــرای دریافــت هزینه لــوازم 

و تجهیــزات پزشــکی بایــد مــدارک کافــی داشــته باشــند.
امیــر ندرلــو ، در خصــوص دریافــت هزینــه کــرد بیمه شــدگان از ســازمان بیمه ســامت 
ایــران، افــزود: مدارکــی کــه بــرای دریافت هزینــه لــوازم و تجهیزات پزشــکی ازســازمان 
بیمــه ســامت الزم و ضــروری اســت، شــامل اصــل و تصویــر از کارت ملــی و صفحــه 
عکــس دار دفترچــه بیمــه درمانــی معتبــر بیمــه شــده اصلــی و بیمــار، گواهــی پزشــک 
معالــج، تصویــر شــرح عمــل بــا ذکــر نــوع عمــل جراحــی، صورتحســاب بیمارســتانی، 
ــوازم و تجهیــزات پزشــکی، گــزارش رادیولــوژی پــس از عمــل جراحــی بــرای  نســخ ل
تائیــد پروتــز مصرفــی بــکار رفتــه بــرای بیمــار، خاصــه پرونــده ، فاکتــور خرید لــوازم و 
تجهیــزات پزشــکی )تاریــخ فاکتــور حداکثــر تــا ۷ روز کاری پــس از عمــل قابــل پذیرش 
ــزات بخــش  ــوازم و تجهی ــز ل اســت(، گــزارش آنژیوگرافــی و آنژیوپاســتی و اصــل ری

همــراه و مشــخصات کامــل بیمــار اســت.
ــت  ــزود: پرداخ ــز اف ــدگان نی ــه ش ــه بیم ــمعک ب ــه س ــت هزین وی در خصــوص پرداخ
هزینــه ســمعک هــر 10 ســال یــک بــار فقــط بــرای یــک گــوش قابــل پرداخــت اســت 
امــا بــرای نــوزادان وکــودکان تــا پایــان ســن ۶ ســالگی در صــورت نیــاز بــرای هــر دو 
گــوش، ســمعک قابــل محاســبه و پرداخــت خواهــد بــود. هزینــه ســمعک بــرای افــراد با 
افــت شــنوایی بــه میــزان 40 دســی بــل و بیشــتر از آن قابــل محاســبه وپرداخــت اســت.

ندرلــو بــا بیــان اینکــه حداقــل ســابقه پرداخــت حــق بیمــه پنج ســال ســابقه درســازمان 
بیمــه ســامت ایــران اســت اظهــار کــرد: هزینــه تعمیــر و باطــری ســمعک غیــر قابــل 
پرداخــت اســت. تشــخیص ســمعک بایــد بــا تجویــز متخصــص گــوش و حلــق و بینــی 

انجــام شــود.
ــات تخصصــی ســازمان بیمــه ســامت  ــزات پزشــکی دفترخدم مســئول گــروه تجهی
ایــران ، همچنیــن درخصــوص دریافــت محصــوالت بیمــاران اســتومی گفــت: هزینــه 
لــوازم مصرفــی بیمــاران اســتومی بــا ثبــت درســامانه تاییــد خدمــات و تشــکیل پرونده و 
براســاس فاکتــور خریــد تــا ســقف اعــام شــده در پورتــال تجهیزات پزشــکی وفرانشــیز 

30 درصــد محاســبه و پرداخــت مــی شــود.
)بیمارانــی کــه تحــت عمــل جراحــی اســتومی قرارمــی گیرنــد، روی شــکم خــود دهانــه 
ای بــه نــام اســتوما دارنــد. اســتوما درحقیقــت قســمتی از روده اســت کــه از شــکم خــارج 
شــده و توســط بخیــه بــه جــدار شــکم ثابت مــی شــود و مــواد دفعــی بــدن از طریــق آن 
خــارج مــی شــود. افــرادی کــه تحــت عمــل جراحــی اســتومی قــرار مــی گیرنــد، قــادر 

نیســتند ماننــد افــراد عــادی دفــع ادرار ومدفــوع داشــته باشــند.(

معاون سازمان برنامه و بودجه:

مردم نگران تهیه داروهای حیاتی 
نباشند، دارو گران نمی شود

 
ســعید نمکــی دربــاره تامیــن دارو پــس از تــک نرخــی شــدن ارز، اظهــار داشــت: پــس از تــک نرخی 
شــدن قیمــت ارز اضطرابــی در اذهــان هموطنــان نســبت بــه افزایــش قیمــت داروهــای تولیــد داخل 

و وارداتــی ایجــاد شــده اســت.
وی افــزود: الزم بــه توضیــح اســت کــه 35 تــا 40 درصــد قیمــت تمــام شــده داروهــای تولیــد داخل 

را مــواد اولیــه و مابقــی ایــن قیمــت را بســته بنــدی و اقــام جانبــی تشــکیل مــی دهد.
ــه  ــور در ادام ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــی س ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــور علم ــعه ام ــاون توس مع
توضیــح داد: در همیــن راســتا مــردم بایــد اســتحضار داشــته باشــند کــه از مــدت هــا پیــش اقــام 
جانبــی و بســته بنــدی مــورد نیــاز بــرای تولیــد داروهــای تولیــد داخــل، از طریــق ارز آزاد بــا قیمــت 
4500 تومــان تهیــه مــی شــد کــه بــا توجــه بــه مصوبــه جدیــد از ایــن بــه بعــد بــا ارز 4200 تومانــی 

خریــداری خواهــد شــد.
نمکــی ادامــه داد: برهمیــن اســاس بــه دلیــل افــت قیمــت دالر و بــه تبــع کاهــش هزینه تمام شــده 
اقــام جانبــی و از ســویی افزایــش 10 درصــدی هزینــه تولیــد داخــل )افزایــش قیمــت ارز مبادلــه 
از 3۸00 بــه 4200 تومــان( قیمــت تمــام شــده دارو تولیــد داخــل بــا مشــکلی مواجــه نخواهــد شــد.

وی دربــاره داروهــای وارداتــی نیــز اظهــار داشــت: ســازمان برنامــه و بودجــه ردیــف خاصــی بــرای 
تهیــه داروهــای وارداتــی اساســی، بیمــاران خــاص و داروهــای حیاتــی اختصــاص داده اســت و ایــن 
اطمینــان را بــه مــردم مــی دهــد کــه هیچگونــه مشــکلی بــرای تهیــه ایــن داروهــا ایجــاد نخواهــد 

شــد و هزینــه جدیــدی بــه ســبد خانــوار تحمیــل نمی شــود.
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ن مـــــــا ر د

ــر  ــر، ب ــای غیرواگی ــاری ه ــی بیم ــه مل ــس کمیت ــب رئی نای
اهمیــت روز افــزون بیمــاری هــای غیرواگیــر بــه عنــوان اصلی 
تریــن عامــل مــرگ هــای زودهنــگام در جهــان تاکیــد کــرد.
ــرای پیشــگیری و  ــدار ب ــع پای ــن مناب ــه روزه تامی اجــاس س
کنتــرل بیمــاری هــای غیرواگیــر در شــهر کپنهــاگ دانمــارک 
ــا حضــور مســئولین و صاحبنظــران از تمــام نقــاط جهــان از  ب
ــی  ــر دارای ــی، وزی ــت جهان ــازمان بهداش ــده س ــه نماین جمل
ــد انجمــن  ــه و روســای چن ــر بهداشــت اروگوئ ــارک، وزی دانم
جهانــی بــا هــدف گفتگــو درخصــوص اهمیــت و لــزوم تامیــن 
ــل 201۸  ــع در آوری ــن مناب ــای تامی ــز راهه ــدار و نی ــع پای مناب

ــزار شــد. برگ
ــا  ــی معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت، ب ــر باقــر الریجان دکت
اشــاره بــه افزایــش روز افــزون شــیوع بیمــاری هــای غیرواگیر 
در جهــان گفــت: ایــن بیمــاری هــای مهمتریــن عامــل خطــر 
بــروز مــرگ هــای زودرس و ناتوانــی در جوامــع هســتند و اگــر 
بخواهیــم از منظــر کان بــه آن بنگریــم اثــرات ایــن بیمــاری 
ــدی  ــای ج ــورها و ضرره ــد کش ــش تولی ــات کاه ــا، موجب ه

اقتصــادی خواهــد شــد.
نایــب رئیــس کمیتــه ملــی بیمــاری هــای غیرواگیــر بــا تاکیــد 
ــه عنــوان  ــر ب ــر اهمیــت روز افــزون بیمــاری هــای غیرواگی ب
اصلــی تریــن عامــل مــرگ هــای زودهنــگام در جهــان گفــت: 
تغییــر ســبک زندگــی و افزایــش شهرنشــینی یکــی از عوامــل 
افزایــش شــیوع بیمــاری هــای غیرواگیــر اســت و طــی چنــد 
ــا در  ــرگ و میره ــل م ــا عام ــاری ه ــن بیم ــر، ای ــه اخی ده

ــان اســت. ــف جه کشــورهای مختل
الریجانــی بــا تاکیــد بــر اثــر متقابــل بیمــاری هــای غیرواگیر و 
توســعه گفــت: اهــداف توســعه پایــدار بــا هــدف کاهــش یــک 
ــر  ــگام ناشــی از بیمــاری هــای غی ســوم مــرگ هــای زودهن
ــن موضــوع  ــز ای ــن اجــاس نی ــه در ای ــاط دارد ک ــر ارتب واگی

مــورد بررســی قــرار گرفــت.

وی افــزود: در کشــور ایــران نیــز هماننــد ســایر نقــاط جهــان، 
بیمــاری هــای غیرواگیــر یکــی از چالــش هــای نظام ســامت 
اســت، بطــوری کــه در دو دهــه اخیــر بیمــاری هــای غیرواگیــر 

منجــر بــه بــروز 2۸۷ هــزار مــرگ در ایــران شــده اســت.
ــان اینکــه ۸2 درصــد مــرگ هــای ناشــی از  ــا بی ــی ب الریجان
بیمــاری هــای غیرواگیــر در اثــر چهــار دســته بیمــاری هــای 
ــوی  ــن ری ــای مزم ــاری ه ــا، بیم ــرطان ه ــی، س ــی عروق قلب
ــی  ــازمان جهان ــتا س ــن راس ــت: در همی ــت گف ــت اس و دیاب
ــاری  ــرل بیم ــه عملکــردی پیشــگیری و کنت بهداشــت، برنام
ــود و  ــن نم ــا 2020 را تدوی ــال 2013 ت ــر از س ــای غیرواگی ه
هــدف کان 25درصــد کاهــش میــزان مــرگ و میــر زودرس 
ــا ســال 2025 را مطــرح  ــر ت ناشــی از بیمــاری هــای غیرواگی

ــد. کردن
وی ادامــه داد: براســاس برنامــه های ســازمان بهداشــت جهانی 
و همچنیــن شــرایط ویــژه ســامت کشــور، وزارت بهداشــت، 
ــرل  ــگیری و کنت ــه پیش ــکی، کمیت ــوزش پزش ــان و آم درم

ــه منظــور سیاســتگذاری  ــران را ب ــر ای بیمــاری هــای غیرواگی
ــان  ــب مشــارکت ذی نفع ــزی، جل ــه ری ــی، برنام در ســطح مل
ــت  ــی و هدای ــن بخش ــی و بی ــای درون بخش ــکاری ه و هم

ــکیل داد. ــت تش ــر اولوی ــی ب ــات مبتن مداخ
ــار  ــر اظه ــای غیرواگی ــی بیماریه ــه مل ــس کمیت ــب رئی نای
داشــت: در ابتــدای فعالیــت ایــن کمیتــه، ســند ملــی کنتــرل و 
پیشــگیری بیمــاری هــای غیــر واگیربــه عنــوان برنامــه جامــع 
ــر و  ــای غیرواگی ــرل بیماریه ــگیری و کنت ــرای پیش ــور ب کش

ــد. ــن ش ــا 1404 تدوی ــال 13۹4 ت ــر آن از س ــل خط عوام
ــر  ــه ب ــی ک ــدف مل ــند دارای 13 ه ــن س ــرد: ای ــه ک وی اضاف
عوامــل خطــر اصلــی شــامل مصــرف دخانیــات، رژیــم غذایــی 
ناســالم، عــدم فعالیــت فیزیکــی و مصــرف الــکل، چهار دســته 
بیمــاری کــه عبارتنــد از بیمــاری هــای قلبــی عروقی، ســرطان 
ــای  ــت ه ــت و اولوی ــوی، دیاب ــن ری ــای مزم ــاری ه ــا، بیم ه
دیگــر کشــور ماننــد حــوادث ترافیکــی متمرکــز اســت. اهدافی 
نیــز ویــژه کشــور مــا مــی باشــند کــه از آن جملــه مــی تــوان 
بــه کنتــرل حــوادث ترافیکــی و کاهــش مصــرف اســید چــرب 

ترانــس اشــاره کــرد.
ــی در  ــدی مل ــبختانه تعه ــرد: خوش ــان ک ــی خاطرنش الریجان
ــای  ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــرای مب ــران ب ــوری اســامی ای جمه
غیرواگیــر وجــود دارد و ایــن موضوعــی اســت کــه مــورد تاکید 

مســئولین ارشــد کشــور نیــز قــرار دارد.
نایــب رئیــس کمیتــه ملــی بیمــاری هــای غیــر واگیــر گفــت: 
کشــور ایــران جــزو کشــورهای پیشــرو در برنامــه ریــزی برای 
ــت و از  ــر اس ــای غیرواگی ــاری ه ــرل بیم ــگیری و کنت پیش
ــب  ــن بخشــی و در قال ــکاری بی ــای هم ــاز و کاره ــق س طری
ســند ملــی کنتــرل بیمــاری هــای غیرواگیــر تــاش می شــود 
ــا و  ــه ه ــن برنام ــرای اجــرای ای ــردم و مســئولین ب ــی م تمام
ــا در کشــور  ــاری ه ــن بیم ــر ناشــی از ای ــرگ و می کاهــش م

ــد. مشــارکت کنن

معاون وزیر بهداشت در کپنهاگ تاکید کرد؛

تعهد ایران برای مبارزه با بیماری های غیرواگیر

تبعیض تعرفه ای در نظام سالمت
 

ــه اجــرای طــرح تحــول ســامت، از تبعیــض در  ــا اشــاره ب ــرای اقتصــاد ســامت، ب ــک دکت ی
افزایــش 1۷ درصــدی تعرفــه آزمایشــگاه و رشــد 13۷ درصــدی ســایر گــروه هــای پزشــکی انتقاد 

کــرد.
دکتــر محســن بارونــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه، بــا طــرح ایــن ســئوال کــه آیــا تــورم حوزه 
ســامت بــا تــورم عمومــی تفــاوت دارد، گفــت: تــورم بــه افزایــش ســطح عمومــی قیمــت هــا 
گفتــه مــی شــود کــه ممکــن اســت برخــی کاالهــا کاهــش و برخــی افزایــش یابــد و بــه ایــن 
تغییــرات در قیمــت کاالهــا تــورم گفتــه مــی شــود. تــورم بخــش عمومــی بــا بخــش ســامت 

کامــا متفــاوت اســت و بــا توجــه بــه اینکــه کاالهــای 
ــرخ ارز  ــه ن ــدیدتری ب ــتگی ش ــامت وابس ــش س بخ
دارنــد، بــا نوســانات نــرخ ارز شــدت بیشــتری در جهــت 

ــد. افزایــش دارن
ــورم  ــدد ت ــات متع ــاس مطالع ــر اس ــه داد: ب وی ادام
بخــش ســامت بیــن 1.۸ تــا 2 برابــر بخــش عمومــی 
اســت. بــه عنــوان مثــال در ســال 13۹3 درصــد تــورم 
بخــش عمومــی حــدود 15 درصــد بــوده و تــورم بخش 

ــر 32 درصــد اعــام شــده اســت. ــغ ب ســامت بال
بارونــی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه افزایــش تعرفــه 
در حــوزه ســامت بعــد از طــرح تحــول ســامت و قبل 
از آن چــه میــزان بــوده اســت، افــزود: مطالعــات میدانی 

ــه  ــش تعرف ــم افزای ــای مصــوب را در نظــر بگیری ــه ه ــر تعرف ــددی انجــام شــده اســت. اگ متع
ویزیــت و خدمــات پزشــکی بــه طــور متوســط 13۷ درصــد تغییــر یافتــه اســت. البتــه، بایــد توجه 
داشــته باشــیم ایــن تغییــرات بــه بیمــه هــای درمانــی تحمیــل شــده اســت. بــه عنــوان مثــال 

هزینــه ســازمان بیمــه ســامت قبــل و بعــد از طــرح تحــول بیــش از چهــار برابــر شــده اســت.
ــد از طــرح  ــل و بع ــه آزمایشــگاه قب ــا افزایــش تعرف ــاط ب ــات علمــی دانشــگاه در ارتب عضــو هی
تحــول ســامت، گفــت: میــزان افزایــش تعرفــه قبــل و بعــد از طــرح تحــول ســامت در حــوزه 
آزمایشــگاه نســبت بــه خدمــات دیگــر پزشــکی کمتــر بــوده اســت متوســط افزایش تعرفه تســت 
هــای آزمایشــگاهی در ســه ســال قبــل و ســه ســال بعــد از طــرح تحــول ســامت، در حــدود 1۷ 

درصــد بــوده اســت.
بارونــی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه افزایــش هزینــه هــا و کاهــش تعرفــه هــا در آزمایشــگاه 
از نظــر اقتصــادی چــه عواقبــی دارد، تاکیــد کــرد: یکــی 
از مهــم تریــن مســائل ایــن اســت کــه تعرفــه هــا بایــد 
بــر اســاس قیمــت تمــام شــده تعییــن شــود و حاشــیه 
ســود و نقطــه تعطیلــی هــر بخــش مــورد بررســی قــرار 
گیــرد. متاســفانه در ســال هــای اخیــر شــاهد تعطیلــی 
ــن نشــان  ــه ای ــم ک ــوده ای ــدد ب ــای متع آزمایشــگاه ه
ــه  ــر از 25 مراجع ــا کمت ــگاه ه ــن آزمایش ــد ای ــی ده م

ــد. ــته ان ــده در روز داش کنن
ــد  ــرفته بای ــورهای پیش ــایر کش ــابه س ــت: مش وی گف
ــا در نظــر  ــی طراحــی شــود و ب در کشــور مــا هــم مدل
ــیس  ــذاری، تاس ــرمایه گ ــل از س ــود حاص ــن س گرفت

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد نظ ــع م ــای مرج آزمایشــگاه ه
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ن مـــــــا ر د

ــه ســر  ــی ب ــی کشــور در شــرایط بحران ــای طب آزمایشــگاه ه
ــی و  ــوازم مصرف ــد ل ــرای خری ــه ای کــه ب ــه گون ــد، ب مــی برن
تجهیــزات آزمایشــگاهی، بــا مشــکات عدیــده مالــی مواجــه 

ــد. ان
آزمایشــگاه هــای پزشــکی ســهم عمــده ای در ارتقــاء ســامت 
جامعــه دارنــد و در چهــار بخــش پیشــگیری، تشــخیص، 
ــان و پایــش بیمــاری هــا، وجــود آزمایشــگاه هــا را نمــی  درم
تــوان نادیــده گرفــت. ایــن در حالــی اســت کــه تعرفــه هــای 
ــر تنهــا 1۷ درصــد افزایــش  آزمایشــگاهی در چهــار ســال اخی
داشــته و همیــن مســئله باعث شــده تــا ایــن مراکز تشــخیصی 
در تامیــن هزینــه هــا، دچــار مشــکل شــوند. زیــرا، بررســی هــا 
نشــان مــی دهــد کــه نــرخ تــورم در حــوزه ســامت در طــول 

چهــار ســال گذشــته ۸0 درصــد رشــد داشــته اســت.
دکتــر رضــا محمــدی عضــو انجمــن دکتــرای علــوم 
ــش  ــادی بی ــکات اقتص ــه مش ــاره ب ــا اش ــگاهی ب آزمایش
از 5 هــزار آزمایشــگاه در کشــور اســت، مشــکل عمــده 
ــای  ــواد و کیت ه ــه م ــوط ب ــور را مرب ــای کش ــگاه ه آزمایش
آزمایشــگاهی دانســت و افــزود: نوســانات ارز ســبب افزایــش 
و  شــده  آزمایشــگاهی  کیت هــای  قیمــت  سرســام آور 
ــادی مواجــه  ــا مشــکات زی ــه ب همــکاران مــا در ایــن زمین

ند. شــده ا
بــه گفتــه وی، بزرگتریــن چالشــی کــه در حــال حاضــر 
آزمایشــگاه های کشــور بــا آن مواجــه هســتند مســئله هزینــه و 
تعرفه هــا اســت بطوریکــه در چنــد ســال اخیــر بــه رغــم گــران 
ــه  ــش نیافت ــا افزای ــه تنه ــا ن ــواد، تعرفه ه ــیاری از م ــدن بس ش

ــز کاهــش داشــته اســت. ــواردی نی بلکــه در م
ــان اینکــه واقعــی شــدن تعرفه هــا و افزایــش  ــا بی محمــدی ب
حقــوق پرســنل انگیــزه کاری آنهــا را افزایــش می دهــد، گفــت: 
ــگاه های  ــی از آزمایش ــش مهم ــر بخ ــال حاض ــفانه در ح متأس
کشــور در آســتانه ورشکســتگی بــوده و فعالیــت آنهــا از لحــاظ 

اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه نیســت.
دکتــر نرگــس ســاجقه دکتــرای علــوم آزمایشــگاهی، از 

تبعیــض در پرداخــت  معوقــات توســط بیمــه هــا انتقــاد کــرد و 
گفــت: یکــی دو ســالی اســت کــه آزمایشــگاه های تشــخیص 
پزشــکی دســتخوش موضوعــی عجیــب و غریــب شــده اند کــه 
توجــه بــه آن بــرای رفــع مشــکات امــری ضــروری بــه شــمار 
مــی رود. آزمایشــگاه ها طبــق قــراردادی بــا ســازمان های 
بیمه گــر متعهــد شــده اند کــه در ازای دریافــت 30 درصــد 
ــازمان ها  ــن س ــدگان ای ــه ش ــه بیم ــی ب ــه بخــش دولت از تعرف
خدمــات ارائــه کننــد و ۷0 درصــد باقیمانــده را از ســازمان 

ــد. ــت کنن دریاف
وی ادامــه داد: هرچنــد قــرارداد، بندهایــی دیگــر نیــز دارد کــه 
چــه درصــدی از ســهم آزمایشــگاه در چه مــدت زمانــی پرداخت 
شــود امــا ایــن هــم مهم نیســت چــون اصــل مبلــغ بدهــکاری 
ــاه  ــدود ۷ م ــه ح ــادی ک ــای زی ــر مدت ه ــازمان های بیمه گ س

تــا ۹ مــاه اســت، پرداخــت نشــده اســت.
دکتــر محســن بارونــی دکتــرای اقتصــاد ســامت بــا اشــاره به 
ــورت  ــت: در ص ــخیصی، گف ــای تش ــش تعرفه ه ــب کاه عواق
اصــاح نشــدن ایــن تعرفه هــا، بــه مــرور آزمایشــگاه ها رو بــه 
کیت هــای ارزان قیمــت رفتــه و بــه دنبــال آن درمــان بیمــاران 

دچــار خطــا مــی شــود.
ــامت  ــش س ــای بخ ــه کااله ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
وابســتگی شــدیدتری بــه نــرخ ارز دارنــد بــا نوســانات نــرخ ارز 
شــدت بیشــتری در جهــت افزایــش دارنــد. بــر اســاس مطالعات 
ــر بخــش  ــا دو براب ــن 1.۸ ت ــورم بخــش ســامت بی ــدد ت متع
عمومــی اســت بــه عنــوان مثــال در ســال 13۹3 درصــد تــورم 
بخــش عمومــی حــدود 15 درصــد بــوده اســت و تــورم بخــش 

ســامت بالــغ بــر 32 درصــد اعــام شــده اســت.
بارونــی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در ســال هــای اخیــر شــاهد 
تعطیلــی آزمایشــگاه هــای متعــدد بــوده ایــم، گفــت: یکــی از 
عواقــب اصلــی کاهــش تعرفه هــا در بخــش تشــخیصی ایــن 
ــای ارزان  ــه کیت ه ــگاه ها رو ب ــرور آزمایش ــه م ــه ب ــت ک اس
قیمــت و مــواد بــی کیفیــت کــرده و تشــخیص هــا زیر ســئوال 
رفتــه و بــه دنبــال آن درمــان بیمــاران نیــز دچــار خطــا خواهــد 

شــد.
دکتــر ســعید مهــدوی عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
ــش  ــا نق ــاط ب ــران، در ارتب ــگاهی ای ــوم آزمایش ــرای عل دکت
بارداری هــای  شناســایی  در  کشــور  آزمایشــگاه های 
پرخطــر، اظهــار داشــت: بــارداری پرخطــر بــه بــارداری گفتــه 
می شــود کــه ســامت جنیــن یــا مــادر در خطــر باشــد و در 
واقــع عاملــی وجــود دارد کــه بــرای بــارداری تهدیــد کننــده 
ــن  ــری جنی ــت های غربالگ ــام تس ــی رود. انج ــمار م ــه ش ب
)ســه ماهــه اول و یــا ســه ماهــه دوم( و یــا تســت غربالگــری 
ــه  ــوم از جمل ــت و س ــه بیس ــادر در هفت ــارداری م ــت ب دیاب
آزمایش هایــی بــوده کــه بــرای مــادران بــاردار انجــام 
ــن  ــایی ای ــی در شناس ــش مهم ــگاه ها نق ــود و آزمایش می ش

ــد. ــکات دارن مش
وی خاطرنشــان کــرد:  در حــال حاضــر حــدود 35 درصــد 
آزمایشــگاه های کشــور قابلیــت انجــام کامــل تســت های الزم 
ــوان  ــا فعالیــت  آنهــا می ت ــد و ب در بارداری هــای پرخطــر را دارن
از بســیاری از مشــکات  جنیــن و مــادر پیشــگیری و یــا درمان 

بــه موقــع انجــام داد.
دکتــر علــی صادقــی تبار عضــو هیــات مدیــره انجمــن دکترای 
علــوم آزمایشــگاهی، بــه وضعیــت آزمایشــگاه هــای تشــخیص 
طبــی در کشــور پرداخــت و بــا انتقــاد از اینکــه خدمــات 
آزمایشــگاهیان در طــرح تحــول ســامت مغفــول مانده اســت، 
ــه آزمایشــگاه هــا،  ــد ب ــرای ورود تکنیــک هــای جدی افــزود: ب
مــی بایســت تعرفــه هــا واقعــی باشــد. امــا، قیمــت تجهیــزات 
ــران  ــدر گ ــوزه آنق ــن ح ــاز در ای ــورد نی ــای م ــوژی ه و تکنول
اســت کــه امــکان ورود آنهــا بــه کشــور دچار مشــکل اســت. در 
نتیجــه ســراغ دســتگاه هایــی مــی رویــم کــه مربــوط بــه چنــد 

ســال قبــل هســتند.
نوســانات نــرخ ارز، عــدم افزایــش تعرفــه هــا، رشــد هزینــه هــا، 
و...، دســت بــه دســت هــم داده تــا آزمایشــگاه هــای پزشــکی 
کشــور دچــار بحــران مالــی شــوند و همین مســئله ســبب شــد، 

تنهــا در شــهر تهــران 40 آزمایشــگاه تعطیــل شــوند.

آزمایشگاه های پزشکی در بن بست مالی 
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ن مـــــــا ر د

ــران، افزایــش  ــی ای ــه پزشــکان متخصــص داخل رئیــس جامع
ــکی،  ــوازم پزش ــت ل ــی در قیم ــی ثبات ــب ب ــت ارز را موج قیم

ــت. ــی دانس ــات درمان ــی، دارو و خدم ــزات مصرف تجهی
دکتــر ایــرج خســرونیا گفــت: افزایــش قیمــت دالر و بــی ثباتی 
بــازار ارز موجــب ســونامی بــاال رفتــن قیمــت خدمات پزشــکی، 
احتــکار، گــران فروشــی و بــازار ســیاه دارو، تجهیزات پزشــکی و 

خدمــات درمانــی خواهد شــد.
ــز  ــوق مراک ــنگین و مع ــای س ــی ه ــه بده ــاره ب ــا اش وی ب
ــکی و  ــزات پزش ــای تجهی ــرکت ه ــه ش ــور ب ــی کش درمان
دارویــی، حتــی پزشــکان و پرســنل درمانــی، افــزود: متاســفانه 
ســازمان هــای بیمــه گــر بیــش از یکســال اســت کــه بدهــی 
خــود را پرداخــت نکــرده انــد؛ از ســوی دیگــر افزایــش قیمــت 
دالر و پیامدهــای متعاقــب آن نیــز عاملی در تشــدید مشــکات 

ــود. ــد ب ــه ســطوح خواه ــرای هم ب
خســرونیا بــا اشــاره بــه کمــک حمایتــی اعــام شــده از ســوی 
دولــت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه لــوازم و تجهیــزات از مبادی 
ــا  ــش و ن ــود، افزای ــور میش ــف وارد کش ــای مختل ــیر ه و مس
پایــداری قیمــت ارز، ناپایــداری و افزایــش حتمــی هزینــه هــای 

درمانــی را در پــی خواهــد داشــت.

ــزود:  ــران اف ــی ای ــص داخل ــکان متخص ــه پزش ــس جامع رئی
ــه  ــق الزحم ــع ح ــه موق ــن ب ــوق و نپرداخت ــای مع ــی ه بده
ــی و پزشــکی، کاال  ــات درمان ــی خدم ــال گران ــن احتم همچنی
و تجهیــزات مرتبــط مهمتریــن نگرانــی کنونــی اســت کــه بــا 
کاهــش قیمــت دالر و بازگشــت آرامــش بــه بــازار ارز تــا حــدی 

ــود. ــرل خواهــد ب ــل کنت قاب
رئیــس بیســت و نهمیــن کنگــره ســاالنه جامعــه پزشــکان 
متخصــص داخلــی ایــران گفــت: متاســفانه همــه امــور در 
حــوزه بهداشــت، درمــان و خدمــات پزشــکی بــا وجودبالــغ 
بــر واردات ۷0درصــدی تجهیــزات و 10درصــدی دارو، 
ارتبــاط مســتقیمی بــا قیمــت ارز داشــته و حتــی بــر 
ــر  ــز اث ــور نی ــازی کش ــت داروس ــه صنع ــواد اولی ــت م قیم

ــذارد. ــی گ م
وی تاکیــد کــرد: بــا کاهــش ارزش ریــال در مقابــل دالر، فشــار 
اقتصــادی و معیشــتی بــر بیمــاران و کادر درمانــی وارد خواهــد 
شــد، بدیــن ترتیــب شــرکت هــا و مراکــز درمانــی مجبــور بــه 

دریافــت اختــاف قیمــت هــا از مــردم هســتند.
بیســت و نهمیــن کنگــره ســاالنه جامعــه پزشــکان متخصــص 
داخلــی ایــران بــا ارائــه جدیدتریــن مقــاالت، نتایج پژوهشــهای 
ــای  ــی، میزگرده ــای علم ــخنرانی ه ــرای س ــکی و اج پزش
پرســش و پاســخ در کنــار برپایــی نمایشــگاهی از دســتاوردهای 
دارویــی و تجهیزاتــی 21 تــا 24 اردیبهشــت ۹۷ در مرکــز 
ــزار  ــران برگ ــوم پزشــکی ای همایــش هــای رازی دانشــگاه عل

مــی شــود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران:

افزایش نرخ ارز موجب بی ثباتی در بازار سالمت خواهد شد

از سوی سازمان غذا و دارو؛

شرایط واردات
 داروهای فوریتی اعالم شد

 
مدیــرکل امــور دارویــی ســازمان غــذا و دارو، در نامــه ای لیســت داروهــای مــورد نیــاز فوریتــی و 

شــرایط واردات داروهــای خــارج از فراینــد ثبــت اســفند ۹۶ را اعــام کــرد.
در متــن نامــه دکتــر اکبــر برندگــی خطــاب بــه تمامــی مدیــران عامل شــرکت هــای تولیــد کننده 
و وارد کننــده دارو، ضمــن اشــاره بــه ارســال آخریــن فهرســت داروهــای مــورد نیــاز فوریتــی آمــده 
اســت: بــا توجــه بــه ضابطــه اباغــی بــه شــماره ۶۶5/14۷۹54 مــورخ 01/10/13۹5 مبنــی بــر 
شــرایط واردات داروهــای خــارج از فرآینــد ثبــت مقتضــی اســت تمامــی شــرکت هــای وارد کننده 

مــوارد زیــر را جهــت صــدور مجــوز ورود و ترخیــص ایــن داروهــا رعایــت نماینــد.
1- ایــن فهرســت شــامل داروهایــی اســت کــه طبــق اطاعــات ارائــه شــده بــه ســامانه پیــش 
بینــی و تعهــدات و کنتــرل هــای میدانــی اداره کل دارای موجــودی کمتــر از ســه مــاه مصــرف 

هســتند و ممکــن اســت کمبــود آنهــا فعــا در بــازار مشــهود نباشــد.
2- فهرســت داروهــای فوریتــی و کمبــود عــاوه بــر کارتابل ســامانه مکاتبــات ســازمان از طریق 
ســامانه تیتــک در کارتابــل تمامــی مدیــران عامــل و مســئولین فنــی شــرکت هــا )قســمت پیــام 

رســانی( نیــز اعــام مــی شــود.
3- تمامــی شــرکت هــای وارد کننــده کــه دارای عمــده فروشــی معرفــی شــده مصــوب طبــق 
ضابطــه فــوق الذکــر هســتند، مــی تواننــد صرفــا در تاریــخ 2۸/01/۹۷ ضمــن ثبــت درخواســت 
ــخصات داروی  ــون، مش ــتم چارگ ــق سیس ــا از طری ــازمان ی ــه س ــود در دبیرخان ــای واردات خ ه
drug.( پیشــنهادی خــود را در قالــب فایــل اکســل پیوســت تکمیــل و بــه نشــانی الکترونیــک
scm@fda.gov.ir( ارســال نماینــد. بدیهــی اســت مــاک تصمیــم گیــری اداره دارو، فایــل 
اکســل ارســال شــده بــوده و در صــورت عــدم ارســال فایــل، یــا عــدم مطابقــت فایــل بــا پروفــرم 
ثبــت شــده و یــا ثبــت درخواســت در خــارج از مهلــت اعــام شــده، اقدامــی انجــام نخواهــد شــد.
4- بـرای جلوگیـری از ورود داروهـای غیـر اصیل یا غیـر منطبق با اسـتانداردهای کیفی، شـرکت 
متقاضـی مـی بایـد پروفورما حداقل بـه میـزان 50 درصد تعـداد کل نیاز اعام شـده را ارائـه نماید. 

همچنیـن کل پروفـرم باید بـه یکباره حمـل شـده و واردات تدریجی مجاز نیسـت.
5- بـا توجه به ناهماهنگی های پیـش آمده در تامین و قیمت گـذاری داروها، ایـن اداره کل در نظر 
دارد اسـتعام قیمـت را بـرای کل تعداد مـورد نیاز و نیـز نصف تعداد مـورد نیاز اعامـی انجام دهد. 

شـرکت وارد کننـده مخیر اسـت قیمت مورد نظـر را در دو پروفرم بـه صورت جداگانـه ارائه نماید.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛

افزایش قیمت داروهای بیماران 
خاص توجیه قانونی ندارد

 
و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو 
ــه  ــان اینک ــا بی ــس، ب ــان مجل درم
افزایــش قیمــت داروهــای بیمــاران 
خــاص توجیــه قانونــی نــدارد، 
گفــت: ایــن نــوع داروهــا بــا قیمــت 
ارز چنــد مــاه پیــش خریداری شــده 

ــت. اس
ــرد، در رابطــه  ــم امینــی ف محمدنعی
بــا برخــی اظهــارات مبنــی بــر 
افزایــش 10 تــا 15 درصــدی قیمت 

داروهــای بیمــاران خــاص، اظهارداشــت: دارو بــا ارز  چنــد ماه گذشــته خریداری شــده اســت 
ــد. ــروش برس ــه ف ــت روز ب ــت دالر قیم ــه قیم ــد ب و نبای

ــن موضــوع در  ــروز ای ــن رابطــه ایجــاد شــده و دی ــای الزم در ای ــزود: حساســیت ه وی اف
صحــن علنــی مطــرح شــد؛ دکتــر الریجانــی تاکید داشــت کــه افزایــش نــرخ ارز مبادلــه ای 
بایــد دیــده شــود و طــی موافقــت نامــه هــای مشــخصی پیــش بینی شــود زیــرا پیــش بینی 
هــا بــر اســاس ارز مبادلــه ای 3 هــزار و ۷50 تومــان بــوده امــا در حــال حاضــر کــه دولــت 
آن را 4 هــزار و 200 تومــان اعــام مــی کنــد بایــد مابــه التفــاوت آن را وزارت بهداشــت طــی 

موافقــت نامــه هایــی پیــش بینــی کنــد.
امینــی فــرد بــا بیــان اینکــه افزایــش غیرمنطقــی قیمــت داروهــا بــروز ناامنــی روانــی را بــه 
ــی رود  ــا از گذشــته انجــام شــده و انتظــار م ــت ســفارش ه ــرد: ثب ــح ک ــال دارد، تصری دنب

دولــت و ســازمان برنامــه و بودجــه بــه تذکــرات مجلــس توجــه کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش قیمــت داروهــای بیمــاران خــاص توجیــه قانونــی نــدارد، 
گفــت: دارو بــا ارز مبادلــه ای مشــخصی وارد شــده و توجیهــی نــدارد کــه بر اســاس وضعیت 

و شــرایط فعلــی قیمــت داروهــا را افزایــش داد.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، ادامــه داد: دســتگاه هــای نظارتــی بــه ویــژه 
وزارت بهداشــت، موظــف هســتند بــا هــر گونــه افزایــش نــرخ غیرواقعــی دارو مقابلــه کننــد.
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ن مـــــــا ر د

وزیر بهداشت در جلسه شورای معاونین؛

اجازه نمی دهیم دستاوردهای طرح 
تحول سالمت از بین برود

 
وزیـر بهداشـت گفـت: در سـال جـاری باید تـاش کنیم 
موجـب  کـه  سـامت  تحـول  طـرح  دسـتاوردهای  تـا 

رضایتمنـدی مـردم شـده اسـت را حفـظ کنیـم.
دکتـر سـید حسـن هاشـمی در جلسـه شـورای معاونیـن 
وزارت بهداشـت، از تـاش اکیپ های بازرسـی بهداشـت 
محیـط، پرسـنل سـازمان اورژانـس کشـور و کادر درمانی 
بیمارسـتان های کشـور در ایـام تعطیات نـوروزی تقدیر 
کـرد و افـزود: در ایـام تعطیات نـوروز، دو میلیـون و 2۸5 
هـزار و ۶1۶ مراجعـه بـه بیمارسـتان ثبت شـد کـه از این 
تعـداد ۹0 هـزار و 21۹ مراجعه منجر به بسـتری در بخش 

های بیمارسـتانی شـده همچنیـن در این مـدت، بیـش از 20۶ ماموریت توسـط اورژانس 115 کشـور و 
۹04 هـزار بازدیـد توسـط بازرسـان بهداشـت محیط انجام شـد و همـه این اقدامـات در راسـتای تامین 

سـامت مـردم و مسـافران نـوروزی بود.
وی بـا اشـاره به نامگذاری سـال جاری به عنـوان حمایت از کاالی ایرانی از سـوی مقـام معظم رهبری، 
خاطرنشـان کرد: حمایـت از تولیدات داخلی یک وظیفه ملی، شـرعی و قانونی  اسـت و وزارت بهداشـت 
در قالـب طـرح تحول نظام سـامت در راسـتای حمایت از تولید ملی، بیشـترین خرید را از شـرکت های 
دانـش بنیـان انجـام داد. وزیـر بهداشـت تصریـح کـرد: در طول چنـد دهه گذشـته هیچ دسـتگاهی به 
اندازه وزارت بهداشـت و جامعه پزشـکی در جهـت خودکفایی عمل نکرده اسـت، بنابراین عملکرد حوزه 
سـامت و جامعـه پزشـکی در ارائه خدمات پزشـکی و در سـایر مـوارد در این زمینه بی نظیر بوده اسـت.

هاشـمی تاکیـد بـر اهمیت وجـود سـازمان رفـاه اجتماعـی در کشـور، تصریح کـرد: مهم تریـن رنگ و 
جنـس وعـده ها و شـعارهای انقاب اسـامی، ایجاد رفـاه اجتماعی بود اما مشـکات و عقـب ماندگی 

هـای زیـادی در این حوزه در کشـور وجـود دارد.
وزیـر بهداشـت تاکید کـرد: حضور مـا در وزارت بهداشـت یقیناً بـه طمع قدرت نبـوده بلکه بـرای ایجاد 
تغییـری بوده که ثمره آن، دسـتگیری از مسـتمندان، نیازمندان و افـراد کم بضاعت اسـت و تا زمانی که 
به این هدف آسـیب نرسـیده باشـد، هسـتیم و تا زمانی که ما هسـتیم اجـازه نمی دهیم اصـول اولیه ای 
کـه مربوط بـه طرح تحول سـامت و کاهـش پرداختـی از جیب مردم اسـت، از بیـن برود و مـردم باید 

مطمئن شـوند کـه هزینه های آنها افزایشـی نخواهد داشـت.

یــک نماینــده مجلــس بــا بیــان  اینکــه چهارمــاه فرصــت برای 
ابــاغ مصوبــه شــورای  عالــی بیمــه وجــود داشــته، بی توجهــی 
مســئوالن مربوطــه بــرای ارائــه گــزارش بــه مجلــس را عامــل 

ــت. ــا دانس ــت تعرفه ه ــی در دریاف ــی بی نظم اصل
محمدجــواد جمالــی نوبندگانــی، در واکنــش  بــه افزایــش 
ــت در  ــت: وزارت بهداش ــکی، گف ــای پزش ــرانه تعرفه ه خودس
ایــن رابطــه اشــاره کــرده کــه مصوبــه تعییــن تعرفه هــا در آبــان 
۹۶ ایجــاد شــده اســت، امــا ســئوال اینجاســت کــه اگــر ایــن 
اقــدام در ایــن تاریــخ انجــام شــده چــرا تاکنــون پیگیــر اجرایــی 

شــدن آن نبوده انــد.
وی ادامــه داد: بی تردیــد چهــار مــاه فرصــت وجــود داشــته تــا 
ــاغ  ــه را اب ــی بیم ــورای عال ــه ش ــن مصوب وزارت بهداشــت ای
ــد  ــن بای ــد، بنابرای ــری کن ــرای آن را پیگی ــوه اج ــرده و نح ک
ــه  ــد ک ــام می کردن ــس اع ــه مجل ــه ب ــئوالن وزارتخان مس
ــه  ــن مصوب ــرای ای ــر در اج ــه تاخی ــم ک ــار می دهی ــا اخط م

می شــود. مشکل ســاز 
ــتی های  ــت رودربایس ــن اس ــه ممک ــد: البت ــادآور ش ــی ی جمال
ــه  ــازمان برنام ــژه س ــه وی ــا ب ــن وزارتخانه ه ــه بی ــازمانی ک س

ــه  ــع از پیگیــری نحــوه اجــرای مصوب و بودجــه وجــود دارد مان
ــد. ــده باش ــا ش ــن تعرفه ه ــرای تعیی ــه ب ــی بیم ــورای عال ش

وی در بیــان علــل انتقــاد از نحــوه عملکــرد شــورای عالــی بیمه 
تصریــح کــرد: تــا زمانــی کــه مصوبــه تعییــن تعرفه هــا اجرایــی 
نشــود، نتیجــه آن انتشــار اخبــاری مبنــی بــر وجــود بی نظمــی 

در دریافــت تعرفه هــا در مراکــز درمانــی مختلــف خواهــد بــود.
ــی  ــا در پ ــرد: قطع ــان ک ــس خاطرنش ــده مجل ــن نماین ای
ــکی  ــای پزش ــت تعرفه ه ــده در دریاف ــاد ش ــی ایج بی نظم
هــم ســازمان برنامــه و بودجــه، هــم وزارت بهداشــت و هــم 
ــتا  ــن راس ــز در ای ــا نی ــه م ــردم متضــرر می شــوند و دغدغ م
ــادی  ــا هیــچ کــس عن ــر ایــن صــورت ب ــوده اســت، در غی ب

ــم. نداری
جمالــی نوبندگانــی افــزود: شــرط الزم بــرای اجــرای مصوبه هــا 
ــای  ــت مصوبه ه ــن اس ــه ممک ــرا ک ــت چ ــری آن اس پیگی
ــیر  ــا مس ــا ی ــط در صندوقچه ه ــه فق ــود ک ــاد ش ــیاری ایج بس

ــد. ــی بمان ــف باق ــازمان های مختل س
وی تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع بایــد همچــون مشــکلی کــه در 
ــان کارگــران از  ــم ســهم درم حــوزه پرداخــت ۹ بیســت و هفت
ســوی ســازمان بیمــه تامیــن اجتماعــی وجــود داشــت از طریق 
ــت  ــی حمای ــت در پ ــه در نهای ــد ک ــری می ش ــس پیگی مجل
ــن  ــرد، در ای ــن ک ــی تعیی ــرای آن صندوق ــت ب ــس، دول مجل
صــورت نماینــدگان مجلــس نیــز در جریــان رونــد اجــرای ایــن 

ــد. ــرار می گرفتن ــه ق مصوب

یک نماینده مجلس عنوان کرد؛

قصور وزارت بهداشت در ارائه گزارش تعیین تعرفه ها به مجلس

مشاور وزیر بهداشت تاکید کرد؛

رشد ۱۰درصدی صادرات 
تجهیزات پزشکی در دستور کار 

وزارت بهداشت
 

تجهیــزات  مدیــرکل  و  وزیــر  مشــاور 
ــان اینکــه  ــا بی پزشــکی وزارت بهداشــت ب
ــد  ــش تولی ــا افزای ــرد م ــن راهب ــم  تری مه
داخــل و توجــه بــه صــادرات اســت، گفــت: 
رشــد 10 برابــری صــادرات تجهیــزات 

پزشــکی در دســتور کار قــرار دارد.
ــه در  ــان اینک ــا بی ــائلی، ب ــا مس ــر رض دکت
ــوزه  ــی در ح ــات مبارک ــد اتفاق ــال جدی س
تجهیــزات پزشــکی رخ خواهــد داد، افــزود: 
ــیار  ــوزه بس ــکی ح ــزات پزش ــوزه تجهی ح

وســیع و گســترده ای اســت، بــه طــوری کــه 2200 شــرکت تجهیــزات پزشــکی، 5500 
ــزات پزشــکی در  ــده تجهی ــد کنن ــزات پزشــکی و 1000 تولی ــی تجهی ــی کمپان نمایندگ
ــا  کشــور فعالیــت می کننــد و ایــن موضــوع نیازمنــد توجــه بیشــتری اســت و تاکنــون ب
تدابیــر وزیــر بهداشــت و رییــس ســازمان غــذا و دارو توانســته  ایــم قــدم  هــای خوبــی را 

ــم. ــوزه برداری ــن ح در ای
وی در خصــوص حمایــت از تجهیــزات پزشــکی تولیــد داخــل، گفــت: تمامــی 
ــم و در 2۹  ــوزه را بازنگــری کردی ــن ح ــه ای ــوط ب ــای مرب ــن  نامه ه دســتورالعمل ها و آیی
اســفند ســال گذشــته پیــش نویــس آن را منتشــر کردیــم و تــا آخــر فروردیــن مــاه ایــن 

ــد. ــی  گیرن ــرار م ــری ق ــورد بازنگ ــتورالعمل ها م دس
مسـائلی بـا بیـان اینکه مهـم  تریـن راهبرد مـا افزایـش تولیـد داخـل و توجه به صـادرات 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: آنچـه مـورد توافـق معاونت علمـی ریاسـت جمهوری، سـازمان 
و  صادرکننـدگان  همچنیـن  و  تجـارت  و  معـدن  وزارت صنعـت،  تجـارت،  و  توسـعه 
تولیدکنندگان بوده و به عنوان یک سـند در اسـفندماه سـال گذشـته به امضا رسـیده است، 
صـادرات 240 میلیـون دالری تجهیـزات پزشـکی اسـت، یعنی رشـد 10 برابـری صادرات 

تجهیـزات پزشـکی کـه ایـن موضـوع در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
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ن مـــــــا ر د

سخنگوی وزارت بهداشت؛

ثروتمندان می توانند مبتال به هزینه های کمرشکن سالمت شوند
 

ســخنگوی وزارت بهداشــت، گفــت: اگــر کســی 25 درصــد کل 
ــال  ــد، در آن س ــاص ده ــامت اختص ــه س ــش را ب هزینه های

دچــار هزینــه کمرشــکن شــده اســت. 
ــب کــه یکــی از  ــن مطل ــوان ای ــا عن ــرج حریرچــی، ب ــر ای دکت
ــه  ــی ب ــامت، دسترس ــوزه س ــی ح ــم ارزیاب ــای مه معیاره
ــه خاطــر عائمــی کــه  ــزود: اگــر کســی ب ــات اســت، اف خدم
ــات ســرپایی  ــرای خدم ــی ب ــز بهداشــتی و درمان ــه مراک دارد ب
اولیــه یــا ثانویــه یــا خدمــات بســتری مراجعــه کنــد، معیــاری 
ــار  ــه اســم دسترســی دارد کــه بســیار مهــم اســت. ایــن معی ب
را در ســال ۹3 و ۹4 مرکــز آمــار ایــران طــی مطالعــه ای اعــام 

ــت. ــرده اس ک
ــات  ــه خدم ــاز ب ــه نی ــانی ک ــا کس ــور م ــه داد: در کش وی ادام
ــد و  ــت می کنن ــات را دریاف ــد خدم ــد ۹۸.3 درص ــرپایی دارن س
در مقایســه بــا کشــورهای مشــابه کــه ایــن آمــار در حــدود ۸0 

ــت دارد. درصــد اســت، بســیار اهمی
ــی در  ــاوت چندان ــدی تف ــک درآم ــج ده ــزود: پن ــی اف حریرچ
ــد  ــز 0.4 درص ــرد و زن نی ــن م ــد و بی ــات ندارن ــت خدم دریاف
ــز  ــتایی نی ــن شــهری و روس ــاوت بی ــود دارد و تف ــاف وج اخت

ــت. ــد اس ــک درص ــدود ی ح
ســخنگوی وزارت بهداشــت، تاکیــد کــرد: ایــن معیــار در بخش 

بســتری نیــز دریافــت خدمــات ۹5.5 درصد اســت.
ــامت  ــات س ــه خدم ــی ب ــا دسترس ــر آماره ــا ب ــزود: بن وی اف
ــت  ــن اس ــر ای ــوع مهم ت ــا، موض ــت. ام ــب اس ــور مناس در کش
کــه درســت اســت کــه در اصــل دریافــت خدمــات بهداشــتی و 
دریافتــی عدالــت وجــود دارد، ولــی ایــن بــه معنــی ایــن نیســت 
کــه در ســایر مــوارد مشــکاتی وجــود نــدارد. مثــا مشــکاتی 
ــه خدمــت ممکــن اســت وجــود داشــته  در نحــوه دسترســی ب

باشــد.
ــه  حریرچــی گفــت: در حــال حاضــر یکــی از مشــکات هزین
ــتی  ــی و بهداش ــات درمان ــت خدم ــرای دریاف ــل ب ــل و نق حم
اســت. مشــکل دیگــر ســاعت ارائــه خدمــت اســت کــه اکثــرا 
در ســاعت های صبــح انجــام می شــود و افــراد در ایــن 

ــه  ــه هزین ــوط ب ــکات مرب ــتند. مش ــر کار هس ــاعت ها س س
ــود دارد. ــز وج ــت نی ــات و کیفی خدم

وی افــزود: هزینه هــای فقــرزا در حــوزه ســامت، هزینه هایــی 
اســت کــه بــا انجــام آنهــا فــرد بــه زیــر خــط فقــر تعریف شــده 
مــی رود. هزینــه کمرشــکن نیــز بــه ایــن معنــی اســت کــه اگر 
کســی 25 درصــد کل هزینه هایــش را بــه ســامت اختصــاص 
ــت. در  ــده اس ــکن ش ــه کمرش ــار هزین ــال دچ ــد، در آن س ده
نتیجــه ثروتمنــدان می تواننــد مبتــا بــه هزینه های کمرشــکن 

ســامت شــوند.
حریرچــی اظهارداشــت: هزینــه فقــرزا فــرد را فقیــر می کنــد و 

هزینــه کمرشــکن ســامت، فــرد را دچــار مشــکل می کنــد.
وی گفـت: ۹1.۸ درصـد افـرادی کـه دچـار هزینه هـای فقـرزا 
می شـوند جزو افـراد بـا درآمـد پایین جامعـه هسـتند و ۶ درصد 
در 20 درصـد پایین تر از متوسـط هسـتند و جمعـا ۶0 درصد بقیه 

افـراد جامعـه 2.2 درصـد دچـار هزینه هـای فقرزا می شـوند.
افــزود: هزینه هــای فقــرزا  ســخنگوی وزارت بهداشــت، 
ــا  ــت، ام ــت و بیمه هاس ــت و وزارت بهداش ــه دول ــتر وظیف بیش

هزینه هــای کمرشــکن در اقشــار باالتــر از متوســط و متوســط 
ــاب دارد. ــوع انتخ ــار و ن ــر رفت ــه تغیی ــاز ب نی

ــه  ــا تاخیــر در پرداخــت ارائ ــاره عــدم پرداخــت ی حریرچــی درب
ــر در  ــت تاخی ــه عل ــت: ب ــامت، گف ــات س ــدگان خدم کنن
ــورت  ــه ص ــم، ب ــف داری ــای مختل ــه گروه ه ــه ب ــی ک پرداخت
ــراز  ــه ت ــن اســت ک ــت ای ــم. واقعی رســمی عذرخواهــی می کن
ــت  ــی مثب ــتی و درمان ــز بهداش ــتانی و مراک ــه بیمارس مجموع
ــم و همــه  ــا همــه مطالبات مــان را بگیری ــی اگــر م اســت. یعن
ــد. ــی می مان ــی باق ــم اندک ــم، رق ــت کنی ــا را پرداخ بدهی ه

وی ادامــه داد: مشــکل اصلــی در عــدم پرداخــت منابــع و عــدم 
ــا بیــش از 14 هــزار  ــه عهــد اســت. در ســال ۹۶ م ــاداری ب وف
میلیــارد تومــان ســند بــه ســازمان های بیمه گــر ارســال 
ــش از  ــده و بی ــت ش ــارد پرداخ ــزار میلی ــدود 3 ه ــم و ح کردی
11 هــزار میلیــارد تومــان هنــوز پرداخــت نشــده اســت. حــدود 
2 هــزار و ۶00 هــزار میلیــارد نیــز ســند بیــن راهــی وجــود دارد 
و وزارت بهداشــت فقــط 13 هــزار میلیــارد تومــان از 4 ســازمان 
بیمه گــر اصلــی یعنــی بیمــه ســامت، بیمــه تامیــن اجتماعــی، 

بیمــه نیروهــای مســلح و بیمــه کمیتــه امــداد طلــب دارد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت دربــاره تعطیــات طوالنــی مدت و 
تاثیــر بــر ســامت جامعــه گفــت: تعطیــات طوالنــی مــدت به 
ســامت مــردم ایــران ضربــه وارد می کنــد. در تعطیــات میزان 
ــرطان  ــا س ــد و مث ــر نمی کن ــا تغیی ــیوع بیماری ه ــروز و ش ب
ــاد نمی شــود. در تعطیــات مصدومیــن ترافیکــی و  ــا زی کــم ی

ــود. ــتر می ش ــی بیش ــی و دیابت ــای قلب بیماری ه
وی ادامــه داد: خدمــات ســرپایی بخــش خصوصــی در 
تعطیــات بــه مــدت طوالنــی تقریبــا تعطیــل اســت و خدمــات 
ــه  ــا ب ــز عمدت ــی نی ــش خصوص ــس بخ ــر اورژان ــتری غی بس
میــزان زیــادی کاهــش پیــدا می کنــد. در نتیجــه در تعطیــات 
بخــش دولتــی بایــد اورژانس هــا را فعال تــر از بخــش معمــول 
نگــه دارد. از طرفــی نمی تــوان بــه پرســنل بهداشــتی و درمانــی 
ــط 5 روز  ــما فق ــت و ش ــل اس ــور تعطی ــه کش ــه هم ــت ک گف

ــل هســتید. تعطی

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛

ارائه خدمات به بیماران سرطانی در 
بخش دولتی رایگان است

 
ــی و جراحــی  ــی، رادیوتراپ ــات شــیمی درمان ــه خدم ــان وزارت بهداشــت گفــت: ارائ ــاون درم مع

ــگان اســت. ــی رای ــتان های دولت ــرطان در بیمارس ــه س ــا ب ــاران مبت ــرای بیم ب
ــه  ــد از موسس ــیه بازدی ــی در حاش ــم جان باباب ــر قاس دکت
بیمارســتان و موسســه محــک  در  افــزود:  محــک، 
ــار  ــگان در اختی ــورت رای ــه ص ــات ب ــه ای از خدم مجموع
ــه فراهــم  ــرد ک ــرار می گی ــا ق ــاران و خانواده هــای آنه بیم
کــردن چنیــن شــرایطی در بیمارســتان های سراســر 

ــت. ــای ماس ــور، از آرزوه کش
ــده  ــاش ش ــامت ت ــول س ــرح تح ــه داد: در ط وی ادام
اســت دغدغــه درمــان بیمــاران در بیمارســتان ها کاهــش 
ــاج و  ــاران صعب الع ــث بیم ــه در مبح ــی ک ــا جای ــد ت یاب
ــیمی  ــوزه ش ــگان در ح ــات رای ــرطان، خدم ــه س ــا ب مبت
درمانــی، رادیوتراپــی و جراحــی در بیمارســتان های دولتــی 

ــرد. ــرار می گی ــاران ق ــار بیم در اختی
معــاون درمــان وزارت بهداشــت تصریــح کــرد: شــیمی درمانــی، طــب تســکینی، طــب حمایتــی، 
آزمایش هــای ژنتیــک، خدمــات تصویربــرداری و پیونــد در بیمارســتان محــک بــه صــورت رایگان 
اســت. بــه عبارتــی تمامــی فعالیت هــای تشــخیصی، درمانــی و بازتوانــی و پیونــد کامــا رایــگان 

ــرد. ــار بیمــاران قــرار می گی در اختی
جــان بابایــی بــا بیــان آنکــه بیمــاری ســرطان اطفــال بــرای خانواده هــا بســیار استرس زاســت، 
ادامــه داد: امیدواریــم از نحــوه فعالیــت محــک در سراســر کشــور الگوبــرداری شــود و شــرایط 
ــز  ــاج نی ــای صعب الع ــایر بیماری ه ــرای س ــرطان ب ــه س ــا ب ــودکان مبت ــابه ک ــان مش درم

فراهــم گــردد.
معـاون درمـان وزارت بهداشـت، تمامـی حلقه هـای درمانی 
و گفـت: جنبه هـای  کـرد  توصیـف  کامـل  در محـک  را 
روانشناسـی و حمایـت روانـی جـزو حلقه های درمانی اسـت 
و نمی تـوان در درمـان ایـن موضـوع را نادیـده گرفـت کـه 
خوشـبختانه محـک از حضـور کارشناسـان حـوزه خدمـات 

حمایتـی بـه همـراه کادر درمانـی بهـره می بـرد.
جــان بابایــی در پایــان گفــت: در تســریع فرآینــد و 
ــر آنچــه الزم اســت در وزارت  ــن موسســه ه ــات ای خدم
ــه  ــراغ محــک روز ب ــا چ ــم داد ت بهداشــت انجــام خواهی
ــا  ــودکان مبت ــه ک ــات الزم ب روز روشــن تر شــود و خدم

ــردد. ــه گ ــرطان ارائ ــه س ب
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ن مـــــــا ر د

ــت از کاالی  ــزایی در حمای ــهم بس ــور، س ــامت کش ــام س نظ
ــزات  ــواد و تجهی ــادی از م ــش زی ــه بخ ــی دارد. بطوریک ایران
ــا  ــد ب ــی توان ــی م ــز درمان ــا و مراک ــتان ه ــی در بیمارس مصرف

ــود. ــن ش ــی تامی ــدات داخل تولی
ــت از کاالی  ــال حمای ــوان س ــه عن ــال ۹۷ ب ــذاری س نامگ
ــف  ــای مختل ــتگاه ه ــای دس ــه ه ــام برنام ــا اع ــی، ب ایران
اجرایــی و وزارتخانــه هایــی همــراه شــده اســت کــه 
بیشــترین مصــرف کننــده محصــوالت و کاالهــای هســتند 
ــه در  ــا اینک ــود و ی ــی ش ــن م ــب واردات تامی ــا در قال ــه ی ک
داخــل تولیــد مــی شــود. ایــن قبیــل ســازمان هــا و نهادهــا، 
ــا تحریــم هــا و کاهــش  ــه ب ــرای مقابل تــاش مــی کننــد ب
ســهم واردات، توجــه بــه تولیــدات داخلــی را ســرلوحه 
ــد. در  ــرار دهن ــان ق ــای خودش ــه ه ــی برنام ــداف عملیات اه
ــگاه  ــی، آزمایش ــز درمان ــا و مراک ــتان ه ــن، بیمارس ــن بی ای
ــه  ــکی، داروخان ــرداری پزش ــز تصویرب ــکی، مراک ــای پزش ه
هــا و حتــی مطــب هــای پزشــکان، از ایــن قاعــده مســتثنی 
نیســتند و مــی تواننــد ســهم بــاالی در ســال حمایــت 
ــه  ــه ب ــن، توج ــن بی ــند. در ای ــته باش ــی داش از کاالی ایران
نظــرات دســت انــدرکاران و متولیــان نظــام ســامت، 
ــر  ــه وزی ــی ک ــت. جای ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی از اهمی
ــد  ــد و تاکی ــی کن ــت« را مطــرح م بهداشــت، موضــوع »ران
دارد کــه اجــازه نخواهیــم داد محصــوالت پزشــکی بــه 
ــوند. ــار ش ــور دچ ــازی در کش ــت خودروس ــت صنع سرنوش
در حــال حاضــر ســهم زیــادی از داروهــای مصرفــی در کشــور 
ــزات  ــن حــال، تجهی ــی اســت. در عی ــدات داخل ــار تولی در اختی
پزشــکی تولیــد داخــل کــه در مراکــز درمانــی کشــور نیاز اســت 
ــن دو بخــش  ــاوت ای ــدارد. تف ــادی ن مصــرف شــود، ســهم زی
ــا  ــازار ســامت کشــور، ب ــاز در ب ــورد نی ــن کاالهــای م در تامی
ابهاماتــی همــراه بــوده اســت، بطوریکــه برخــی عقیــده دارنــد 
ــوالت  ــی، از واردات محص ــد داخل ــه تولی ــه بهان ــوان ب ــی ت نم
دارویــی و پزشــکی بــا کیفیــت جلوگیــری کــرد و عــده دیگری 
نیــز خــاف ایــن ادعــا را دارنــد. یعنــی اینکــه، نبایــد بــه بهانــه 
ــه  ــل، ب ــد داخ ــکی تولی ــزات پزش ــن دارو و تجهی ــت پایی کیفی

ــود. ــت« نم ــاد »ران واردات رو آورد و ایج
ــرار  ــه ق ــالی ک ــدگاه، در س ــن دو دی ــن ای ــر در بی ــاف نظ اخت

اســت از کاالی ایرانــی حمایــت شــود، مــی بایســت با وســواس 
و دقــت نظــر خاصــی دنبــال شــود. زیــرا، کاالهــای ســامت، 
متفــاوت بــا ســایر کاالهــای وارداتــی هســتند کــه اگــر چنانچه 
ــته  ــراد داش ــامت اف ــرای س ــری ب ــند، خط ــت باش ــی کیفی ب
ــان  ــا ج ــا و محصــوالت ســامت محــور ب ــا، کااله ــد. ام باش

ــر و کار دارد. ــردم س م
دکتــر عبــاس کبریایــی زاده رئیــس مرکــز تحقیقــات اقتصــاد 
و مدیریــت داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، بــه 
ــد و مــی  وضعیــت صنعــت داروســازی کشــور اشــاره مــی کن
گویــد: مشــکل اول صنعــت داروســازی کشــور در حــال حاضــر 
رقابــت بــا رقبــای خارجــی در بیــرون از مرزهــا نیســت، بلکه در 
درون مرزهــا نهفتــه اســت. آنچــه صنعــت مــا را ناتــوان بــرای 
رقابــت در بازارهــای جهانــی و منطقــه ای کــرده اســت، ریشــه 

ــت دارد. ــاختار و روش مدیری در س
وی معتقــد اســت؛ چنانچــه ۹۷ درصــد دارویــی کــه توســط 
ــود وارد  ــار ب ــت ناچ ــود را دول ــد می ش ــی تولی ــع داخل صنای
ــت دارو پرداخــت  ــروز باب ــر آنچــه ام ــا 5 براب ــد 3 ت ــد، بای کن
می  کنــد، مــی پرداخــت. بــه عــاوه اینکــه اطمینانــی 
وجــود نــدارد کــه  کیفیــت داروهــای وارداتــی از ایــن 
منابــع متفرقــه آســیایی و اروپــای شــرقی قابــل اتــکا باشــد. 
ــن آوری از  ــعت ف ــر وس ــران از نظ ــازی در ای ــت داروس صنع
جملــه کشــورهای پیشــرو در دنیــا اســت. تــوان تولیــد مــواد 
ــت  ــرفته، صنع ــوژی پیش ــت بیوتکنول ــی، صنع ــه داروی اولی
واکســن ســازی بــا قدمــت بیــش از ۸0 ســال و...، از ویژگــی 

ــت. ــور اس ــی کش ــت داروی ــای صنع ه
کبریایــی زاده مــی گویــد: انتظــار صنعــت داروســازی از 
ــف  ــه واق ــن نکت ــه ای ــه ب ــت ک ــن اس ــوری ای ــس جمه رئی
باشــند کــه صنعــت داروســازی کــه ۹۷ درصــد نیــاز کشــور را 
ــری دارد و آن  ــون دالر ارز ب ــط ۷۷0 میلی ــد، فق ــن می کن تامی
ــارد دالر  ــک میلی ــش از ی ــود بی ــه واردات می ش ــدی ک 3 درص
ــر  ــی نظی ــای کل ــا بهانه ه ــد ب ــازه ندهن ــذا، اج ــری دارد. ل ارز ب
کیفیــت قابــل رقابــت جهانــی و... زمینــه بــرای واردات فراهــم 

ــود. ش
ــس، در  ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــری عض ــول خض رس
واکنــش بــه صحبت هــای اخیــر ســخنگوی وزارت بهداشــت 

کــه گفتــه اســت بیمارســتان هــا تــا زمانــی کــه داروی ایرانی 
موجــود اســت، مجــاز بــه اســتفاده از داروی خارجــی نیســتند، 
ــل فرســوده  ــه دلی ــع داروســازی کشــور ب ــد: صنای ــی گوی م
بــودن نیازمنــد تکنولــوژی، فنــاروی و دانــش روز اســت، بــه 
ــرف کاالی  ــری از مص ــدات رهب ــق تاکی ــد طب ــم بای طورحت
ــت و  ــه وزارت بهداش ــن اینک ــود، ضم ــت ش ــی حمای داخل
ــدی  ــت ج ــل حمای ــازی داخ ــع داروس ــد از صنای ــت بای دول

ــد. کنن
ــارات  ــا و اعتب ــه ه ــه بودج ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن وی ب
جهشــی بایــد بــرای اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا بــه بخــش 
داروســازی تزریــق شــود، مــی افزایــد: بایــد در راســتای تولیدات 
داخلــی گام هــای اساســی در جهــت رقابــت جــدی بــا مشــابه 
ــد  ــم داروســازی نیازمن ــه طورحت خارجــی آن برداشــته شــود، ب
ــن  ــد از ای ــت بای ــوده و دول ــا ب ــاوری روز دنی ــوژی و فن تکنول

ــد. ــت جــدی کن ــع حمای صنای
ــل  ــه دلی ــی ب ــد: اگــر شــرکت هــای داروی خضــری مــی افزای
ــواد  ــد م ــت مطالباتشــان نتوانن ــی و عــدم دریاف مشــکات مال
ــده و  ــته ش ــا ورشکس ــد، قطع ــه کنن ــدات را تهی ــه تولی اولی
ــه دنبــال حمایــت  مشــکات افزایــش پیــدا مــی کنــد؛ اگــر ب
ــد  ــی هســتیم، بای ــع داروی ــژه صنای ــه وی ــی ب ــدات داخل از تولی
بــرای نگهــداری از آن حمایــت هــای جــدی بــه عمــل آیــد؛ به 
طورحتــم صنعــت دارویــی کشــور در کنار حمایــت هــا از توانایی 
الزم بــرای رقابــت بــا داروهای مشــابه خارجــی برخوردار اســت. 
البتــه تکنولــوژی ســاخت برخــی داروها در کشــور وجود نداشــته 
و بــه طورحتــم بایــد بــه کشــور وارد شــود، امــا اگــر از صنایــع 
داروســازی و دانشــمندان ایــن حــوزه حمایــت شــود؛ حتــی مــی 
تــوان برخــی داروهــای بــا فنــاوری بــاال را نیــز در داخل کشــور 

تولیــد کــرد.
ــر بهداشــت،  ــر سیدحســن هاشــمی وزی ــن حــال، دکت در همی
بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه در حــال حاضرصفــر تــا صــد 50 
درصــد داروهــای مــورد نیــاز کشــور در داخــل تولیــد می شــود 
و بقیــه آن هــم قابــل تولیــد اســت، مــی گویــد: بارهــا اعــام 
کــرده ام بــه هیــچ وجــه اجــازه نمی دهیــم کاری کــه در صنعــت 
ــم رخ  ــکی ه ــوزه پزش ــد در ح ــام ش ــور انج ــازی کش خودروس
دهــد، چــون خیانــت اســت کــه دارو و تجهیــزات پزشــکی بــی 
کیفیــت را در اختیــار مــردم قــرار دهیــم و بــه اســم حمایــت از 

تولیــد داخــل بــرای عــده ای رانــت ایجــاد کنیــم.
ــس کمیســیون  ــب رئی ــفی نای ــون یوس ــر، همای از ســوی دیگ
بهداشــت و درمــان مجلــس، معتقــد اســت کــه کنــاره گیــری 
ــه  ــد ب ــی توان ــکی، م ــزات پزش ــد دارو و تجهی ــت از تولی دول

ــد. ــک کن ــی کم ــد کاالی ایران ــت از تولی حمای
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه در حــدود ۸0 درصــد 
تولیــدات و تجهیــزات پزشــکی بــه نوعــی متکــی بــه 
ــتان  ــت در ۷۹0 بیمارس ــر دول ــد: اگ ــی گوی ــت، م واردات اس
ــدات  ــی از تولی ــن اجتماع ــای تامی ــتان ه ــی و بیمارس دولت
ــردم  ــی و م ــش خصوص ــرای بخ ــد، ب ــتفاده کن ــی اس داخل

ــد. ــد ش ــازی خواه فرهنگس
یوســفی، از تاســیس بانــک اطاعــات جامــع تولیــدات داخلــی، 
ــی،  ــد داخل ــوان و تولی ــتفاده از ت ــر اس ــون حداکث ــرای قان اج
جلوگیــری از ورود کاالهــای دســت دوم، حمایــت از تولیــد 
ــش  ــف، افزای ــای مختل ــوزه ه ــی، کاهــش انحصــار در ح واقع
تحقیقــات در حــوزه های مختلــف از جملــه تولیــد دارو، حمایت 
ــاره  ــاق، کن ــا قاچ ــارزه ب ــان، مب ــش بنی ــای دان ــرکت ه از ش
ــت ورود  ــزات و ممنوعی ــد دارو و تجهی ــت از تولی ــری دول گی
کاالهایــی کــه مشــابه داخلــی دارنــد، بــه عنــوان راهکارهــای 
حمایــت عملــی از کاالهــای تولیــد داخــل نــام مــی بــرد و مــی 
افزایــد: کلیــد واژه حمایــت از کاالهــای تولیــد داخــل در اقتصاد 

ــی خاصــه مــی شــود. مقاومت

سهم »کاالی ایرانی« از بازار سالمت
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ن مـــــــا ر د

ــیله  ــک وس ــوان ی ــه عن ــمعک ب ــد از س ــد جلیلون ــر حمی دکت
پزشــکی بســیار حســاس و مهــم نــام بــرد و تاکیــد کــرد: اگــر 
ــیب  ــث آس ــا باع ــردد، ی ــم گ ــز و تنظی ــتباه تجوی ــمعک اش س
برگشــت ناپذیــر بــه سیســتم شــنوایی فــرد بــرای همیشــه می 
ــر  ــرد اصــا موث ــان کــم شــنوایی ف ــا اینکــه در درم شــود و ی
نخواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر، آنچــه کــه ســمعک را معنــی 
مــی بخشــد، نحــوه تجویــز، انتخــاب، تنظیــم، کنتــرل، انــدازه 
گیــری دقیــق صــدای آن در نزدیکــی پــرده گــوش فــرد، پایش 
ــه  ــاد اســت. ب ــدت و تنظیمــات مجــدد زی ــی م دوره ای طوالن
همیــن علــت اســت کــه ســمعک همچــون دارو بایــد تجویــز 
گــردد و افــراد نبایــد ســر خــود و بــدون بررســی هــای پزشــکی 

ــد. ــه اســتفاده از ســمعک روی بیاورن و ادیولوژیــک ب
ــزود: در  ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی اف اســتادیار دانشــگاه عل
تجویــز ســمعک بایــد از گــوش فــرد قالــب گیــری شــود کــه 
ایــن کار بســیار ســخت و حساســی اســت و ریســک آســیب بــه 
پــرده ی گــوش وجــود دارد و بــه همیــن علــت در تعییــن تعرفه 
ــه  ــه در نظــر گرفت ــن کار بیشــترین هزین ــرای ای ــت ب ی خدم
مــی شــود , چــون ریســک و مســوولیت آن بــرای ادیولوژیســت 
بســیار زیــاد اســت وجــزء پراســترس تریــن خدماتــی اســت که 
ــن  ــه باالتری ــن تعرف ــود ای ــد و خ ــی ده ــه م ادیولوژیســت ارای

ــه را دارد. هزین
ــان  ــروع و پای ــد ش ــه رون ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن ــد ب جلیلون
تجویــز و تنظیــم ســمعک نســبتا طوالنــی اســت چــون عوامل 
و متغیرهــای زیــادی در ایــن زمینــه دخیــل هســتند، ادامــه داد: 
ســمعک یــا درون گــوش قــرار مــی گیــرد و یــا در پشــت گوش 
قــرار مــی گیــرد و بــه قالبــی وصــل مــی شــود کــه درون گوش 
ــه  ــرده گــوش ارائ ــه پ ــق آن ب ــرد و صــدا از طری ــرار مــی گی ق
مــی گــردد. در نــوزادان و کــودکان کــه همیشــه در حــال رشــد 
هســتند، مجــرای گــوش آنــان نیــز رشــد می کنــد و بــه همین 
علــت بــا بزرگتــر شــدن مجــرای گــوش، ســطح فشــار صــدای 
تقویــت شــده از ســوی ســمعک در مجــرای گــوش کــودک بــا 
رشــد او کمتــر و کمتــر مــی شــود و بــه همیــن علــت، بــا وجود 
ســمعک، صداهــا بــرای کــودک غیــر قابــل شــنیدن مــی شــود 
و بــه همیــن علــت، بایــد بــه ازای هــر دو هفتــه )در اوایــل تولد( 
تــا هــر دو تــا ســه مــاه )در ســنین 2 تا 3 ســالگی( ســطح فشــار 
صــدای ســمعک درون گــوش کــودک اوال انــدازه گیــری گردد 
و ثانیــا ســمعک کــودک متناســب بــا آن تنظیــم گــردد و ایــن 
ــه از  ــا 45 دقیق ــد صــرف 30 ت ــرایط نیازمن ــن ش ــر در بهتری ام

ســوی ادیولوژیســت بــرای ایــن امــر هســت.
ــنوایی در  ــم ش ــر ک ــه در اث ــی ک ــت تغییرات ــه عل ــزود: ب وی اف
ــدا  ــت ص ــد، تقوی ــی ده ــرد رخ م ــز ف ــنوایی و مغ ــتم ش سیس
ــه  ــکل گام ب ــی پروت ــد دوره ای و ط ــمعک بای ــیله س ــه وس ب
ــن در  ــور میانگی ــه ط ــد ب ــن رون ــرد. ای ــورت پذی ــی ص گام
ــوان  ــچ وجــه نمــی ت ــه هی ــا 10 جلســه رخ مــی دهــد و ب ۶ ت
ســمعک را فقــط در یــک جلســه کوتــاه تنظیــم کــرده و تحویل 
ــنوایی رخ داده را  ــتم ش ــه در سیس ــی ک ــد تغییرات ــرد داد. بای ف
بتدریــج و بــا تنظیمــات دوره ای منظــم رفــع و برطــرف کــرد. 
نوروپاستیســیتی یــا شــکل پذیــری مغــز نیازمند صــرف زمان 

ــت. ــت اس ــزان تقوی ــی می ــش تدریج و افزای
جلیلونــد تاکیــد کــرد: تنظیــم ســمعک و کنتــرل و انــدازه گیری 
عملکــرد آن اوال نیازمنــد دانــش پیچیده شــنوایی، اکوســتیک و 
سایکواکوســتیک اســت، ثانیــا نیازمنــد تجهیــزات نــرم افــزاری 
و ســخت افــزاری هســت کــه هیچکــدام داخــل کشــور تولیــد 

نمــی شــود و تمامــا از خــارج کشــور و بــا قیمــت هــای بســیار 
ــه  ــوژی ک ــک ادیول ــک کلینی ــردد و ی ــی گ ــه م ــی تهی باالی
ــن  ــی ای ــه تمام ــز ب ــد مجه ــد بای ــی کن ــز م ــمعک تجوی س

ــزات باشــد. تجهی
دبیر انجمن علمی شـنوایی شناسـی ایـران، گفت: مـوارد زیادی 
از ایـن قبیـل در علم ادیولوژی در خصوص سـمعک وجـود دارد، 
ولـی آنچه بایـد بـه آن توجه کـرد، خدمـات ادیولوژیسـت برای 
سـمعک اسـت. چـون اگر ایـن خدمـات ارائه نگـردد اوال فـرد از 
سـمعک راضی نخواهد بود، ثانیـا آن هزینه ارزی کـه برای تهیه 
خـود سـمعک می گـردد اسـراف و بـی تاثیـر خواهد بـود و فقط 
جیب شـرکت هـای غربی پـر خواهد شـد. به همین دلیل اسـت 
کـه در رشـته ادیولوژی که تنها رشـته ای اسـت که متخصصین 
آن مجـاز بـه تجویـز و تنظیـم سـمعک هسـتند، فقـط ۸0 نوع 
خدمت بالینی برای سـمعک در کتاب کدهای پزشـکی کالیفرنیا 
تعریـف شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه هزینـه تمـام 
شـده برای خدمـات سـمعک در کشـورهای پیشـرفته اروپایی و 

آمریکایـی بـه انـدازه دو تا سـه برابر قیمت خود سـمعک اسـت.
وی در ادامــه بــه موضــوع گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش 
ســمعک اشــاره کــرد و افــزود: فــرد دریافــت کننــده ســمعک 
بایــد و حتمــا نــزد همــان ادیولوژیســت تجویــز کننــده مراجعــه 
کنــد چــون بســیاری از مشــکات و معضــات ســمعک جنبــه 
بالینــی و ادیولوژیــک دارد و بایــد از لحــاظ بالینــی و فنــی 
ــن ادیولوژیســت  ــردد و ای ــی گ ــب یاب ــی و عی ــی و ارزیاب بررس
اســت کــه بایــد تصمیم بگیــرد بــرای رفــع مشــکل چــکار کند 

و آیــا ســمعک را بــه شــرکت ســازنده بفرســتد یــا خیــر.
ــه  ــد گفــت: متاســفانه سیســتم بهداشــتی کشــور هزین جلیلون
هــای احتمالــی بــرای خدمــات گارانتــی شــرکت هــای ســازنده 
و خدمــات دهنــده ســمعک در نظــر گرفتــه اســت ولــی چنیــن 
ــوع  ــن ن ــط اول ای ــه در خ ــت ک ــرای ادیولوژیس ــی را ب خدمت
ــر دوش  ــی ب ــار اصل ــرار دارد و ب ــروش ق ــس از ف ــات پ خدم
اوســت، در نظــر نگرفته اســت. متاســفانه از آن ۸0 نــوع خدمتی 
ــا در حــال اجراســت،  ــا هســت و در دنی ــاب کالیفرنی ــه در کت ک
فقــط چنــد خدمــت آن تعییــن و اجــرا مــی شــود کــه تعــداد این 

ــر از انگشــتان یــک دســت اســت. خدمــات کمت
وی افـزود: بـرای ارائـه خدمـات حرفـه ای ادیولـوژی بـه افـراد 
مراجعـه کننـده و برگـزاری عدالـت بـرای کاربـران سـمعک و 

متخصصین ادیولوژی نیاز اسـت خدمات سـمعک در نظر گرفته 
و اعمال شـود. از همین رو، انجمن علمی شـنوایی بـه دنبال رفع 
چنیـن معضاتـی از طریـق رویکردهـای علمی و قانونی اسـت 
کـه در حـال حاضر در اکثر کشـورها اجـرا و پیاده می شـود. مثا 
در ترکیـه، خدمـات سـمعک بـه طور کامـل اجـرا می گـردد به 
گونـه ای کـه هزینه تمام شـده بـرای تجویز سـمعک حداقل دو 

برابـر قیمت خود سـمعک اسـت.
جلیلونــد تاکیــد کــرد: اگــر فقــط خــود ســمعک تهیــه و بــدون 
خدمــات بالینــی ادیولــوژی بــه افــراد ارائــه گــردد، جــز خســران 
ــد  ــان نخواه ــه ارمغ ــرد ب ــرای ف ــزی ب ــمی چی ــی و جس مال
داشــت و مــا بایــد در راســتای تعریــف و تعییــن خدمــات کامــل 
ادیولــوژی در حیطــه تجویــز و تنظیــم ســمعک نهایــت تــاش 
مــان را بکنیــم کــه هزینــه هــای صــورت گرفتــه از ســوی فرد 

یــا ســازمان هــای بیمــه گــر بــه نفــع فــرد باشــد.
ــزود:  ــتی اف ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتادیار دانش اس
متاســفانه شــاهد هســتیم کــه ســمعک در مغــازه هــای 

ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــرادی ارائ ــوی اف ــوری و از س ــان جمه خیاب
ــه  ــد بلک ــی ندارن ــچ تخصص ــا هی ــه تنه ــنوایی ن ــه ش در زمین
ــد و  ــز ندارن ــمعک نی ــه س ــی در زمین ــه آگاه ــا هیچگون اص
متاســفانه درایــن خصــوص قانــون وجــود دارد ولــی اجــرا نمــی 
شــود. در حالــی کــه ارائــه ســمعک در تمامــی کشــورها فقــط 
ــوژی صــورت مــی گیــرد، حتــی در  توســط متخصصیــن ادیول
ــوژی را در دانشــگاه هــای خــود  ــه رشــته ادیول کشــورهایی ک
ندارنــد. در حالــی کــه رشــته ادیولــوژی در 12 دانشــگاه کشــور 
مــا دانشــجو پذیرفتــه و متخصــص تحویــل مــی دهــد و بیــش 
از 2500 ادیولوژیســت در کل کشــور مشــغول بــه کار هســتند و 
ســطح علمــی و بالینی ادیولــوژی ایــران در منطقــه رتبــه اول را 

ــن دارد. ــرای گفت ــرف ب ــی ح ــطح جهان دارد و در س
جلیلونــد تاکیــد کــرد: حمایــت از ادیولوژیســت هــا موجــب ارائه 
ــمعک  ــدگان از س ــتفاده کنن ــه اس ــی ب ــی و بالین ــات علم خدم
ــدی  ــش ســطح رضایتمن ــث افزای ــر باع ــن ام ــردد و ای ــی گ م
کاربــران ســمعک در قبــال هزینــه بــه عمــل آمــده بــرای تهیه 
ــه ادیولوژیســت  ــی در کشــورهایی ک ــی شــود، حت ســمعک م
ــه  ــوژی ب ــرای دوره دیــدن در رشــته ادیول ــد، تعــدادی را ب ندارن
کشــورهایی مــی فرســتند کــه ایــن رشــته را دارنــد و در آنجــا 
دوره مــی بیننــد تــا بتوانــد خدمــات ادیولــوژی را ارائــه دهنــد.

دبیر انجمن علمی شنوایی شناسی ایران؛

تهیه سمعک بدون تجویز ادیولوژیست فقط دور ریختن پول است
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صنعــت داروســازی کشــور در ســال گذشــته بــا فــراز و نشــیب 
ــی  ــدگان داخل ــد کنن ــود کــه باعــث شــد تولی ــی همــراه ب های
ــع  ــن مناب ــاظ تامی ــه لح ــال ب ــن س ــی تری ــال ۹۶ را، بحران س

ــد. ــران بدانن ــت دارو در ای ــی صنع مال
ــش از ۹۶  ــتن بی ــار داش ــا در اختی ــران ب ــازی ای ــت داروس صنع
ــی  ــت مطلوب ــور وضعی ــی کش ــهم داروی مصرف ــد از س درص
نــدارد و همــواره بــا مشــکات عدیــده ای در مســیر تولیــد دارو 
مواجــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ســال ۹۷ بــه عنــوان 
ســال حمایــت از کاالی ایرانــی نامگــذاری شــده و انتظــار مــی 
رود، داروی ایرانــی بیــش از پیــش مــورد حمایــت مســئوالن امر 

در نظــام ســامت قــرار گیــرد.
ذبیــح اهلل نیکفــر عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس، 
در ارتبــاط بــا تحقــق شــعار حمایــت از کاالی ایرانــی در صنعت 
ــرکت ها  ــیاری از ش ــون بس ــت: هم اکن ــور، گف ــازی کش داروس
ــت  ــل رقاب ــکی قاب ــزات پزش ــد دارو و تجهی ــه تولی ــران ب در ای
در بــازار جهانــی می پردازنــد، تــا جایــی کــه در ســال ۹۶ 
ــورد  ــز م ــی نی ــه بین الملل ــه در عرص ــود را ک ــوالت خ محص

ــد. ــه کشــورهای اروپایــی صــادر کردن ــه ب تاییــد قــرار گرفت
ــی کشــورمان  ــت داروی وی، یکــی از مشــکات اساســی صنع
ــا  ــا ب ــابه آنه ــه مش ــت ک ــت دانس ــای بی کیفی را واردات داروه

ــود. ــد می ش ــل تولی ــر در داخ ــت بهت کیفی
ــی در  ــم از کاالی ایران ــه بتوانی ــرای اینک ــد: ب ــر یادآورش نیکف
حــوزه ســامت حمایــت کنیــم در گام اول مســئوالن مربوطــه 
ــع  ــد و مان ــره ببرن ــود در کشــور به ــد از پتانســیل های موج بای
از افزایــش واردات داروهایــی شــوند کــه در داخــل تولیــد 
ــه  ــم ب ــی ه ــدات داخل ــدی از تولی ــه بهره من ــرا ک ــود، چ می ش
ــتغالزایی  ــم اش ــی و ه ــرکت های داروی ــادی ش ــق اقتص رون

ــد. ــد ش ــی خواه منته
در حالــی کــه صنعــت داروســازی ایــران، ســهم باالیــی از بــازار 
ــه ۹۶ درصــد  ــب ب ــده دارد و قری ــر عه ــی کشــورمان را ب داروی
ــاظ  ــه لح ــا ب ــود، ام ــی ش ــد م ــل تولی ــی در داخ داروی مصرف
ریالــی و ارزی، وضعیــت خوشــایندی نــدارد و از همیــن رو، 
گایــه هــای تولیــد کننــدگان دارو را بــه همــراه داشــته اســت. 
ــات شــرکت  ــی تریــن موضــوع، وضعیــت مطالب اولیــن و حیات
ــرایط  ــن ش ــته در بدتری ــه ســال گذش ــی اســت ک ــای داروی ه

ســپری شــد. بطوریکــه از ســال ۹۶ بــه عنــوان بحرانــی تریــن 
ــرده شــد. ــام ب ــت دارو ن ــی در صنع ســال مال

ــد  ــان می ده ــال 13۹۶ نش ــه اول س ــره در 5 ماه ــار منتش آم
ــی وارد  ــوالت داروی ــا محص ــور دنی ــش از 50 کش ــران از بی ای
ــی  ــرده اســت. بیشــترین حجــم واردات از کشــورهای اروپای ک
انجــام شــده اســت. طبــق آمــار اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن 
ــران در 5  ــی ای ــران، واردات محصــوالت داروی و کشــاورزی ته
ــال  ــزان 1۶.404.3۷۷.۹۷2.5۸2 ری ــه می ــال 13۹۶ ب ــه س ماه
ــادرات  ــن ص ــت. همچنی ــوده اس ــادل 504.۹۹1.200 دالر ب مع
ــزان  ــال 13۹۶ می ــه س ــران در 5 ماه ــی ای ــوالت داروی محص
1.۸14.420.3۷3.325 ریــال معــادل 55.۶۷2.433 دالر بــوده 
اســت. تــراز تجــاری ایــران در گــروه محصــوالت دارویــی در 5 
ماهــه ســال 13۹۶ منفــی اســت. میــزان واردات ایــن محصــول 

ــوده اســت. ــردی از صــادرات آن بیشــتر ب راهب
در بیــن گروه هــای کاالیــی مختلــف، گــروه محصــوالت 
دارویــی هفتمیــن گــروه عمــده وارداتــی در 5 ماهــه ســال ۹۶ 
بــوده اســت کــه ایــن مقــدار بــه ارزش 3۸۷ میلیــون دالر بــوده 
و درصــد تغییــرات آن نســبت بــه 5 ماهــه ســال 13۹5 منفــی 

اســت.
در گــروه محصــوالت  دارویــی نیــز مکمل هــای دارویــی بــرای 
ــماره  ــا ش ــد، ب ــابه ندارن ــی مش ــد داخل ــه تولی ــی ک خرده فروش
تعرفــه 3004۹0۹0 بــا میــزان 10.53۶.3۶5 میلیــون دالر، 
بیشــترین ســهم را در واردات بــه خــود اختصــاص دادنــد. البتــه 
ــون  ــزان 532 میلی ــال ۹4، می ــه اول س ارزش واردات در ۶ ماه
ــدت مشــابه ســال ۹3، حــدود 5  ــه م ــه نســبت ب ــوده ک دالر ب
ــوان گفــت  ــه ایــن ترتیــب می ت درصــد رشــد داشــته اســت. ب
ــش  ــال پی ــه س ــبت ب ــور نس ــال ۹3 واردات داروی کش در س
ــا  ــه تحریم ه ــه بخشــی از آن ب از آن کاهــش داشــته اســت ک

برمی گــردد.
آمــار اتــاق بازرگانــی تهــران حاکــی از آن اســت کــه کشــورمان 
در ســال گذشــته از 50 کشــور، انــواع محصــوالت دارویــی وارد 
کــرده اســت. آلمــان بــا 504.۹۸۸.0۸2 میلیــون دالر بزرگتریــن 
ــران اســت. دانمــارک  ــه ای ــی ب ــده محصــوالت داروی صادرکنن
ــا 45۶.245.4۸3  ــوئیس ب ــون دالر، س ــا 4۷4.120.۷5۹ میلی ب
دالر  میلیــون  بــا 3۹۶.130.۸4۹   فرانســه  دالر،  میلیــون 

ــدند. ــارم ش ــوم و چه ــب دوم، س به ترتی
ــدی  ــال های 13۹3-13۸0 رون ــی س ــران ط ــه ای واردات دارو ب
ــال  ــارد ری ــه 424۷ میلی ــال 13۹3 ب ــته و در س ــودی داش صع
رســیده اســت و همچنیــن ایــن رونــد صعــودی واردات دارو تــا 

ســال ۹۶ ادامــه داشــته اســت.
در همیــن حــال، دکتــر ســید حســن هاشــمی وزیــر بهداشــت 
در واکنــش بــه عــدم توفیق شــرکت هــای داخلــی در صــادرات 
ــوان  ــرار داده و عن ــاره ق ــورد اش ــی را م ــوع بازاریاب دارو، موض
داشــته بــود کــه در موضــوع ثبــت دارو در خــارج از کشــور خیلی 
کار شــده امــا متاســفانه صنعــت داروســازی مــا بازاریابــی را بلــد 
نیســت. ایــن موضــوع را، دکتــر ســید فرشــاد حســینی شــیرازی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــات داروی ــز تحقیق ــس مرک رئی
شهیدبهشــتی، نیــز مــورد تاکیــد قــرار داده و گفتــه اســت کــه 
بــرای موفقیــت در صنعــت داروســازی کشــور بایــد بــه رقابــت 
هــای دارویــی، استانداردســازی و عرضــه محصــول در ســطح 

بیــن الملــل توجــه کنیــم.
احمــد شــیبانی رئیــس ســندیکای صاحبــان صنایــع داروهــای 
انســانی، بــا اشــاره بــه مشــکات متعــدد صنعــت دارو، گفــت: 
ــی  ــزان کاف ــه می ــا ب ــابه آنه ــه مش ــی ک ــد واردات داروهای بای
ــی از  ــرا، برخ ــردد. زی ــف گ ــود، متوق ــی ش ــد م ــل تولی در داخ
ــی  ــد م ــل تولی ــا در داخ ــابه آنه ــه مش ــی ک ــای واردات داروه
شــود، مــاده اولیــه ایــن داروهــا نیــز در کشــور تولیــد مــی شــود 
و حجــم تولیــد آنهــا بــه قــدری باالســت کــه حتــی مجبورنــد 

ــد. ــزه« بدهن ــروش دارو »جای ــرای ف ب
ــک  ــای ژنری ــرای واردات داروه ــی ب ــچ توجیه ــزود: هی وی اف
ــم  ــار داری ــال، انتظ ــن ح ــدارد. در عی ــود ن ــک وج ــد ژنری و برن
حمایــت از صنعــت دارو افزایــش یابــد. ایــن حمایــت هــا مــی 
ــه  ــب پرداخــت تســهیات کــم بهــره و کمــک ب ــد در قال توان

ــد. ــعه صــادرات باش توس
شــیبانی تاکیــد کــرد: داروهــای وارداتــی بــا قیمــت هــای چنــد 
ــی  ــن در حال ــی رســند و ای ــروش م ــه ف ــد داخــل ب ــر تولی براب
اســت کــه از نظــر کیفیــت، هیــچ تفاوتــی بیــن داروی وارداتــی 
ــه داروی خــوب  ــردم ب ــدارد. اینکــه م ــود ن ــد داخــل وج و تولی
دسترســی داشــته باشــند، نقطــه اشــتراک مــا و مــردم اســت، 
ــد ژنریــک وارد کنیــم. ــه، داروی برن ــه ایــن بهان ولــی نبایــد ب

وضعیت نابسامان »صنعت دارو« در سال حمایت از کاالی ایرانی

ن مـــــــا ر د
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ن مـــــــا ر د

زنان باردار در معرض 
خطر سکته مغزی

 

ــل  ــه دلی ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، گفــت: ب ــات علمــی دانشــگاه عل عضــو هی
تغییــرات انعقــادی خــون در بــارداری، احتمــال ســکته مغــزی در زنــان بــاردار بیشــتر 

اســت.
ــای  ــش رو، در حیطه ه ــره پی ــت: در کنگ ــار داش ــدم، اظه ــادی مق ــد ب ــر ناهی دکت
مختلــف حــوزه مغــز و اعصــاب همچــون صــرع، ســکته مغــزی، اختــاالت حرکتــی 
ــث  ــه بح ــب و عضل ــا عص ــط ب ــای مرتب ــردرد، ام اس و بیماری ه ــرارادی، س غی

می شــود.
ــرای  ــا ب ــن بیماری ه ــوزه ای ــاه در ح ــی کوت ــای آموزش ــه دوره ه ــان اینک ــا بی وی ب
شــرکت کنندگان خواهیــم داشــت، افــزود: در برنامه هــای مرتبــط  بــا ســردرد 
ــاالت  ــی از اخت ــردرد ناش ــرن، س ــی میگ ــای درمان ــورد تازه ه ــه در م ــن مقال چندی
عروقــی، ســردرد ناشــی از ســتون فقــرات و گــردن و ســردردهای موقــع بیــدار شــدن 

ــه خواهــد شــد. از خــواب ارائ
وی اضافــه کــرد: در بخــش مرتبــط بــا ســکته مغــزی تازه هــای درمــان در مرحلــه 
ــن  ــه و جدیدتری ــرار گرفت ــر ق ــارداری مدنظ ــزی در دوران ب ــکته های مغ ــاد و س ح
ــرار  ــخنرانی ق ــو و س ــث و گفت وگ ــورد بح ــه و م ــوزه ارائ ــن ح ــتاوردها در ای دس

می گیــرد.
بــادی مقــدم عنــوان کــرد: طــی دو ســال اخیــر در کشــور بــا تــاش همــکاران مــا 
در انجمــن ســکته مغــزی پیشــرفت های خوبــی در زمینــه ایــن مســئله حاصل شــده 
و در تهــران و شهرســتان ها در مراکــز وابســته بــه شــهرداری و مکان هــای عمومــی 
جهــت ارتقــا و آگاهــی مــردم در مــورد ســکته مغــزی برنامه هایــی اجــرا شــده اســت 
تــا مــردم در ایــن حــوزه اطاعــات بیشــتری داشــته و زودتــر آن را تشــخیص دهنــد.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی یــادآور شــد: همچنین 
در حــوزه ســکته مغــزی همــکاران مــا در انجمــن ســکته مغــزی بــا اورژانس هــا در 
ــرای انتقــال  ــا اقدامــات بهتــری ب تهــران و شهرســتان ها جلســاتی برگــزار کــرده ت
هــر چــه ســریعتر ایــن بیمــاران انجــام گیــرد و ایــن افــراد بــه مراکــزی منتقل شــوند 
ــای  ــا عمل ه ــه ی ــردن لخت ــل ک ــم از ح ــکته اع ــاد س ــه ح ــای مرحل ــه درمان ه ک

تداخلــی صــورت گیــرد.
وی در مــورد ســکته مغــزی در دوران بــارداری، اظهــار داشــت: ریســک ایــن بیمــاری 
در زنــان بــاردار نســبت بــه زنــان در شــرایط عــادی بیشــتر اســت چــرا کــه تغییــرات 

انعقــادی خــون در بــارداری احتمــال لختــه شــدن خــون را بیشــتر می کنــد.
بــادی مقــدم بــا بیــان اینکه خطــر ســکته مغــزی در زنــان بــاردار یکــی از عــوارض 
نورولوژیــک در بــارداری بــه شــمار مــی  رود، گفــت: ایــن مســأله در زنــان بــارداری 
ــتر  ــد بیش ــی را  دارن ــای قلب ــا بیماری ه ــک ی ــای روماتولوژی ــی بیماری ه ــه برخ ک
بــوده و در حــوزه ســکته مغــزی در زنــان بــاردار یــک ســخنرانی در همیــن زمینــه در 

بیســت و پنجمیــن کنگــره نورولــوژی خواهیــم داشــت.
ــح کــرد: در  ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تصری ــأت علمــی دانشــگاه عل عضــو هی
مــورد جدیدتریــن دســتاوردهای علمــی و معیارهــای تشــخیصی در مــورد بیمــاری 
MS و مانیتورینــگ دارویــی ایــن بیمــاران و همچنیــن اینکــه چــه زمانــی بایــد دارو 
برای مبتایان به MS شــروع  و یا درمانشــان تغییر کند در کنگــره مورد بحث و گفتگو 

ــم داشــت. ــه خواهی ــن زمین ــرد و ســخنرانی در ای ــرار می گی ق

با رای دیوان عدالت اداری؛

اخذ وجه »خدمات دارویی« 
در داروخانه ها ممنوع شد

 
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــا ابطــال 
یــک مصوبــه، اخــذ مبالغی تحــت عنــوان »حق 
مدیریــت خدمــات دارویــی« بــه جای حــق فنی 
ممنــوع شــده قبلی، بــه جــز داروهــای ترکیبی را 

ممنــوع کــرد.
ــأت  ــه هی ــاکی از مصوب ــال شــکایت ش ــه دنب ب
ــماره  ــه ش ــال مصوب ــوص ابط ــران در خص وزی
53۷۹/ ت 51۷00 ه مــورخ 23/1/۹4 هیــأت 
دولــت را در خصــوص اخــذ »مدیریــت خدمــات 
دارویــی« توســط داروخانــه هــا کــه قبــًا تحت 
عنــوان » حــق فنــی » دریافــت مــی گردیــد و 
ــت اداری  ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــط هی توس
ــی  ــث و بررس ــس از بح ــود را پ ــده ب ــال ش ابط

و اســتماع نظــر نماینــدگان حقوقــی طــرف شــکایت، ایــن مصوبــه را خــارج از حــدود اختیــارات قانونــی 
ــرد. ــال ک ــی ابط ــای ترکیب ــورد  داروه ــزء در م ــه ج تشــخیص داد و آن را ب

ــق  ــه اینکــه مطاب ــت ب ــا عنای ــت اداری ب ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــزارش حاکــی اســت ،هی ــن گ ای
مــاده ۸ قانــون بیمــه همگانــی مصــوب ســال 13۷3 و بنــد ه مــاده 3 قانــون برنامــه پنجــم توســعه، 
ــی  ــات تشــخیصی درمان ــوزه خدم ــه و ارزش نســبی در ح ــن تعرف ــار تعیی ــا اختی ــت صرف ــأت دول هی
ــامت،  ــات س ــبی خدم ــاب ارزش نس ــای ۹02015 ، ۹02020  و ۹02021 کت ــن کده را دارد؛ بنابرای
ــه 53۷۹/ ت 51۷00 ه مــورخ 23/1/۹4 هیــأت وزیــران را خــارج از حــدود  موضــوع بنــد یــک مصوب

ــی دانســت و آن را باطــل کــرد. ــارات قانون اختی
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مصوبــه مربــوط بــه دریافــت »حــق فنــی« توســط داروخانــه هــا را 
بــا دادنامــه هــای شــماره 1۹۹ مــورخ 3/3/۸۸ و ۶۸3 مــورخ 1۶/4/۹3 ابطــال کــرده بــود و در مــورد مصوبه 
ــی  ــی« را در مــورد داروهــای ترکیب ــوان »مدیریــت خدمــات داروئ مــورد شــکایت اخــذ وجــه تحــت عن

ابطــال نکــرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو؛

تعرفه خدمات فنی داروخانه ها به 
قوت خود باقیست

 
ــذا و  ــازمان غ ــخنگوی س س
ــی  ــات فن ــت: خدم دارو، گف
داروخانــه هــا بــه قــوت خــود 

ــی اســت. باق
در  جهانپــور  کیانــوش 
خصــوص رد مصوبــه هیــات 
حــق  مــورد  در  دولــت 
مســئولیت فنــی داروخانــه 
ایــن  اظهارداشــت:  هــا، 
یــک  مــورد  در  موضــوع 
ــه  ــاص مســتند ب ــه خ مصوب

قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــوده کــه در ســیر حقوقــی و پــس از فــراز و فرودهــای طــی شــده نهایتــا از 
ســوی دیــوان عدالــت اداری رد شــده اســت و ارتباطــی بــا ســایر مصوبــات و فرآیندهــای فعلــی و جــاری 

در داروخانــه هــا نــدارد. 
وی افــزود: برخــی اشــتراکات لفظــی و لغــوی موجــب برداشــت اشــتباه در برخــی رســانه هــا شــده اســت، 
امــا وفــق مقــررات کمــاکان تغییــری در رونــد اداره امــور داروخانــه هــا و تعرفــه های آنهــا حاصل نشــده و 
در صــورت هرگونــه تغییــر قانونــی از ناحیــه کمیســیون هــا و نهادهــای ذی صــاح در این حــوزه، موضوع 

در زمــان خــود اطــاع رســانی خواهــد شــد.
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قائــم مقــام ســازمان نظــام پرســتاری کشــور، ضمــن تشــریح 
ــش روی  ــکات پی ــتاری و مش ــوزه پرس ــای ح ــش ه چال
پرســتاران، وضعیــت پرســتاری در ســال ۹۷ را ترســیم کــرد.

ــه  ــده ب ــیب های وارد ش ــاره آس ــدم، درب ــریفی مق ــد ش محم
ــار  ــتاری ب ــه پرس ــت: جامع ــاری، گف ــال ج ــتاران در س پرس
ــر دوش می کشــد و در صــف اول  اصلــی نظــام ســامت را ب
پاســخ گویی بــه مراجعیــن قــرار دارنــد و در نتیجــه در معــرض 
خطــرات مختلــف نیــز قــرار دارنــد. خطــرات ناشــی از شــغل 
ــای  ــل بیماری ه ــی مث ــد. خطرات ــد می کن ــتاران را تهدی پرس
اســکلتی و عضانــی و مشــکات ناشــی از شــیمی درمانــی 
و بحــث ضــرب و شــتم کــه در حــال حاضــر متاســفانه رو بــه 

ــش اســت. افزای
ــتار  ــال ۹۶، 2۸ پرس ــه در س ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن وی ب
مــورد ضــرب و شــتم فیزیکــی قــرار گرفتند. فــوت پرســتاران 

حیــن انجــام وظیفــه نیــز 15 مــورد بــود.
شــریفی مقــدم بــا بیــان اینکــه در دنیــا روی نیــروی انســانی 
ــا  ــرد: در دنی ــار ک ــود، اظه ــرمایه گذاری می ش ــتاری س پرس
اعتقــاد دارنــد کــه ســرمایه گذاری روی نیــروی انســانی 
ــه نظــام ســامت می شــود، امــا  باعــث بازگشــت ســرمایه ب
در ایــران ایــن اتفــاق نمی افتــد. بایــد بــه گــوش نماینــدگان 
مجلــس و دولت مــردان برســد کــه در کشــورهای دنیــا، 
پرســتاران در فرآینــد تصمیم گیــری و تصمیــم ســازی 
و سیاســت گذاری و مدیریــت و مشــورت کامــا تاثیــر و 
مشــارکت دارنــد. نقــش پرســتاران در ایــن فرآینــد ثابت شــده 
اســت. اولویــت کشــورهایی کــه نظــام ســامت موفــق دارند، 
ســامت مــردم اســت، امــا در کشــور مــا اولویــت اول کســب 
ــان خاصــی انجــام می شــود. درآمــد اســت کــه توســط جری
وی ادامــه داد: امــروز در دنیــا ســامت یــک جالــش جهانــی 
بــرای دولت هاســت و حتــی رییــس ســازمان بهداشــت 
جهانــی می گویــد کــه پرســتاران پاســخ گوی نیازهــای 
ســامتی مــردم در تمــام طــول زندگــی هســتند. در کشــور ما 
در طــرح پزشــک خانــواده اصــا بــه پرســتاران توجــه نشــده 

ــت. اس
ــتاران در نظــام ســامت  ــش پرس ــاره نق ــدم درب شــریفی مق
کشــور گفــت: افزایــش انتظــارات از نظــام ســامت نســبت 
بــه گذشــته بیشــتر شــده و بایــد نظــام ســامت نیــز بســته 
ــن  ــد و ای ــام بده ــرمایه گذاری انج ــردم، س ــارات م ــه انتظ ب
ســرمایه گذاری بایــد در حــوزه ای باشــد کــه مــردم بیشــترین 
ــع  ــداف و رف ــه اه ــیدن ب ــد. رس ــت می کنن ــات را دریاف خدم
ــام  ــک نظ ــه ی ــاز ب ــامت نی ــوزه س ــردم در ح ــای م نیازه
ــان  ــری و درم ــد دارد کــه در ســطوح پیش گی ســامت کارآم

ــه داشــته باشــد. برنام
شــریفی مقــدم با بیــان اینکــه پرداخــت هــا در نظام ســامت 
بایــد مبتنــی بــر عدالــت باشــد، اظهــار کــرد: توجــه چندانــی 
بــه طــرح پزشــک خانــواده نشــده و پرســتاران در ایــن طــرح 
حضــور ندارنــد. در ســطح بازتوانــی نیــز جامعــه مــا به ســمت 
ســالمندی پیــش مــی رود و حــدود ۹.5 درصــد جامعه ســالمند 
ــت. در  ــم داش ــالمندی خواهی ــران س ــده بح ــتند و در آین هس
حــال حاضــر ۸ میلیــون ســالمند داریــم کــه بــرای آن هیــچ 

برنامــه ای در نظــام ســامت نداریــم.
ــرد: بیشــتر  ــار ک ــتاری اظه ــازمان نظــام پرس ــام س ــم مق قائ
منابــع نظــام ســامت در کشــور بــه ســمت درمــان اســت و 
در ایــن حــوزه نیــز بیشــتر منابــع بــه ســمت جریــان خاصــی 

ــم در  ــت و ه ــم در وزارت بهداش ــان ه ــت. ذینفع ــرازیر اس س
کمیســیون بهداشــت مجلــس حضــور دارنــد. وقتــی شــخص 
تصمیم ســاز در بحــث درمــان دســت دارد، بحــث تضــاد منافع 
ــامت و  ــام س ــردم و نظ ــع م ــر مناف ــود و دیگ ــرح می ش مط
حتــی منافــع ملــی نیــز اهمیــت پیــدا نمی کنــد و تحــت تاثیر 

ــرد. ــرار می گی ق
شــریفی مقــدم در ادامــه ایــن نشســت خبــری دربــاره حاشــیه 
هــای اســتندآپ کمــدی توهیــن بــه پرســتاران، گفــت: هــم 
حدیــث و هــم روایــت وجــود دارد کــه ترویــج برخــی مســائل 
زشــت را نبایــد انجــام داد، امــا ایــن موضــوع رســانه ای شــد 
ــازمان  ــمت س ــه س ــتاری ب ــه پرس ــات جامع ــوج احساس و م
پرســتاری آمــد. در مراســمی کــه در دانشــگاه شــهید بهشــتی 
و در جمــع دانشــجویان ایــن دانشــگاه انجــام شــد، بیشــترین 

توهیــن بــه جامعــه پرســتاری صــورت گرفــت.
ــن  ــت ای ــد نداش ــتاری قص ــام پرس ــازمان نظ ــزود: س وی اف
ــه  ــرف جامع ــازمان از ط ــا س ــد، ام ــانه ای کن ــوع را رس موض
ــق  ــم از طری ــی و ه ــع قضای ــق مراج ــم از طری ــتاری ه پرس
وزارت ارشــاد بــه دنبــال ایــن موضــوع اســت تــا اجــازه ندهیم 
ــر  ــذارد و ه ــا بگ ــر پ ــاق را زی ــای اخ ــخصی مرزه ــر ش ه

ــاورد. ــان بی ــه زب ــی را ب حرف
ــس  ــدگان در اورژان ــتخدام رانن ــاره اس ــدم درب ــریفی مق ش
و آمــوزش بــه ایــن افــراد بــرای فوریت هــای پزشــکی 
گفــت: مصاحبــه ای از طــرف آقــای صابریــان، رییــس 
ــی را  ــد رانندگان ــه گفتن ــده ک ــام ش ــران انج ــس ته اورژان
ــد.  ــکی بخوانن ــت پزش ــد فوری ــه بع ــم ک ــتخدام می کنی اس
ــتند و  ــش هس ــم زحمت ک ــور ه ــس کش ــای اورژان نیروه
هــم متخصــص و وقتــی کســی بــر بالیــن بیمــار یــا مصــدوم 

ــد. ــته باش ــن کار را داش ــش ای ــد دان ــود بای ــر می ش حاض
وی بــا بیــان اینکــه ارائــه خدمــات اورژانــس بــه مــردم جــزو 
ــن  ــط متخصصی ــد توس ــه بای ــت ک ــی اس ــات تخصص خدم
انجــام شــود، اظهــار کــرد: بهانه کمبــود پرســنل دلیلــی برای 
ایــن نیســت کــه هــر فــردی را بــرای ایــن کار اســتفاده کنیم 
و نمی تــوان یــک راننــده را بــه عنــوان پرســنل فوریت هــای 
پزشــکی پذیرفــت. بــا شــناختی که نســبت بــه آقــای کولیوند 

ــی در  ــوالت عظیم ــان تح ــا ورودش ــه ب ــم ک دارم و می بینی
ــی  ــن موضــوع را منتف ــدوارم ای ــد، امی ــس ایجــاد کردن اورژان
کننــد. زیــرا نیروهــای فوریت هــای پزشــکی در همیــن ایــام 

عیــد نیــز بســیار تــاش می کننــد و متخصــص هســتند.
قائــم مقــام ســازمان نظــام پرســتاری در ادامــه ایــن نشســت 
خبــری در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار دربــاره آمــوزش 
ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــتاران ب ــرات پرس ــتاران و مهاج پرس
گفــت: ســاالنه بیــش از 10 هــزار نفــر فارغ التحصیــل 
ــای کشــور  ــچ ج ــران، در هی ــز ته ــه ج ــم و ب ــتاری داری پرس
ــرای  ــتار ب ــی پرس ــزان کاف ــه می ــم و ب ــتار نداری ــود پرس کمب

ــود دارد. ــذب وج ج
وی افـزود: باید توجـه کرد چرا پرسـتار به کبک کانـادا می رود 
و بایـد دیـد کـه چـه جذابیتـی در کانـادا وجـود دارد. یکـی از 
جذابیت هـا بحـث پرداخـت و موضـوع دیگـر شـیوه برخوردها 
اسـت. نـگاه نظام سـامت بـه مـردم، نـگاه مردمی نیسـت و 
وقتـی بیمـار به بخـش خصوصی یـا دولتـی وارد می شـود، به 
عنـوان کاال دیـده می شـود. در ایـن مسـیر بـه پرسـتار نیـز به 

عنـوان یـک ابزار نـگاه می شـود.
ــارج  ــفرهای خ ــئولین در س ــرد: مس ــان ک ــدم بی ــریفی مق ش
از کشــور شــرایط نظام هــای ســامت در کشــورهای 
دیگــر را می بیننــد و نقــش پرســتاران را در بیمارســتان ها 
و نظام هــای ســامت مشــاهده می کننــد. حتــی بــرای 
بحــث آمــوزش پرســتاران نیــز دیگــران تصمیــم می گیرنــد و 
ذینفعــان بخــش خصوصــی به بحــث آمــوزش پرســتاری وارد 
شــدند. تعــداد پرســتاران در کشــور بــه میــزان کافــی اســت، 
ــت،  ــردن دول ــک ک ــر کوچ ــه خاط ــد ب ــت نمی توان ــا دول ام

ــد. ــذب کن ــتاران را ج پرس
قائــم مقــام ســازمان نظــام پرســتاری در پایــان گفــت: 
ســال ۹۷ را ســال بســیار نگــران کننــده در حــوزه پرســتاری 
از ذهــن  پرســتاران اصــا دور  اعتراضــات  و  می دانــم 
نیســت. در حــال حاضــر ســازمان نظــام پرســتاری متهــم بــه 
ــر در ســه  ــا وزارت بهداشــت شــده اســت. اگ ســازش کاری ب
ماهــه اول ســال آتــی اتفــاق خاصــی نیفتــد، ســال پرتنشــی 

ــود. ــد ب ــت خواه ــتاران و وزارت بهداش ــرای پرس ب

وضعیت پرستاری در سال ۹۷ نگران کننده است

ن مـــــــا ر د
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رئیــس مرکــز فــوق تخصصــی درمــان نابــاروری و ســقط مکرر 
ابــن ســینا، وضعیــت قراردادهــای رحــم جایگزیــن و همچنیــن 

اهــدای تخمــک در کشــورمان را تشــریح کــرد.
دکتــر محمدرضــا صادقــی، بــه ارزیابــی وضعیــت درمــان هــای 
ــم هــا  ــاروری در کشــور پرداخــت و گفــت: درصــدی از خان ناب
ــکل  ــدن مش ــد ش ــب فرزن ــرای صاح ــف ب ــل مختل ــه دالی ب
رحمــی دارنــد. کــه ایــن مشــکل مــی تواند بــه دلیل مشــکات 
مــادرزادی، بیمــاری هــای سیســتمیک و...، باشــد کــه در نهایت 
بــارداری را بــرای آنهــا بــا مشــکل همــراه مــی کنــد. بطوریکــه 
ایــن بــارداری هــا مــی توانــد ســامت مــادر و جنیــن را تهدیــد 
کنــد. همچنیــن خانــم هــای مبتــا بــه ســرطان هــای خــاص 
ــد،  ــود کن ــارداری ع ــان ب ــا در زم ــاری آنه ــد بیم ــی توان ــه م ک
ــم  ــا رح ــدن ب ــادر ش ــکان م ــه ام ــتند ک ــی هس ــه زنان از جمل

خودشــان مقــدور نیســت.
ــته از  ــن دس ــب ای ــه اغل ــوع ک ــن موض ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
زنــان قــدرت بــاروری دارنــد ولــی بــه لحــاظ جســمانی امــکان 
نگهــداری جنیــن را ندارنــد، تصریــح کــرد: حیــات ایــن گــروه از 
مــادران یــا جنیــن آنهــا بــا بــارداری بــا مشــکل مواجــه خواهــد 

شــد.
صادقــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع اعــام کــرد کــه در مقابل 
ــرای مــادر شــدن، جنیــن تشــکیل  ــد کــه ب ــی وجــود دارن زنان
شــده در خــارج از رحــم را متعلــق بــه زوجــی دیگــر را بــه عنوان 
ــده  ــکیل ش ــن تش ــت: جنی ــارداری ، گف ــوع ب ــن ن ــده ای پذیرن
ــاح  ــد از لق ــا ۶ روز بع ــه مــدت 5 ت ــر ب در خــارج از رحــم حداکث
امــکان نگهــداری دارد و بایــد بــه رحــم فــرد پذیرنــده منتقــل 

مــی شــود.
رئیــس پژوهشــگاه فنــاوری هــای نویــن علــوم زیســتی جهــاد 
ــرد صاحــب  ــت ف ــه وضعی ــا اشــاره ب دانشــگاهی)ابن ســینا(، ب
ــی  ــده م ــم و پذیرن ــده رح ــرد  دهن ــت: ف ــن، اظهارداش جنی
ــا  ــا یــک ســال، در تمــاس ب بایســت حداقــل ۹ مــاه و شــاید ت
خانــواده ای باشــد کــه از جنیــن آنهــا نگهــداری مــی کنــد. این 
فــرد، ســختی دوران بــارداری را بــه جــان مــی خــرد و در عیــن 
حــال، ممکــن اســت عاقــه ای نیــز بیــن ایــن جنیــن و فــرد 

حامــل ایجــاد شــود.
صادقــی بــا اشــاره بــه موضــوع رحــم جایگزیــن بــرای صاحــب 
ــا ایــن قبیــل مشــکات مواجــه  فرزنــد شــدن زوجینــی کــه ب
هســتند، تاکیــد کــرد: رحــم جایگزیــن، ماحصــل تــاش هــای 
ــاره  ــه یکب ــه ب ــت ک ــور نیس ــت و اینط ــته اس ــال گذش 30 س
ــول 30  ــد. درط ــده باش ــم ش ــرایطی فراه ــده و ش ــن ای چنی
ســال گذشــته بخــش عمــده ای از نگرانــی هــا و چالــش هــای 

ــا آن برطــرف شــده اســت. مرتبــط ب
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه دربســیاری از مــوارد ایــن کار از 
طریــق خــود بســتگان زوج صاحــب جنیــن انجــام مــی شــود 
و لــذا نحــوه انجــام آن بــا مشــکل کمــی همــراه اســت ادامــه 
داد: امــروز، گــروه دیگــری وارد ایــن  رونــد درمانیشــده انــد کــه 
ورود ایــن افــراد مــی تواند دالیــل متعــددی از جمله مشــکات 
مالــی و اقتصــادی باشــد و بخواهنــد بــرای تامیــن هزینــه های 
زندگــی، جنیــن دیگــری را در رحــم خــودش نگهــداری کننــد.
ــده  ــر تامیــن نیازهــای مــادی فــرد پذیرن ــد ب ــا تاکی صادقــی ب
جنیــن در رحــم خــود، تصریــح کــرد: موضــوع تامیــن هزینــه 
هــای ایــن کار، بــر اســاس توافــق طرفیــن صــورت می گیــرد و 
هیــچ عــدد و رقــم دقیقــی بــرای آن وجــود نــدارد کــه بخواهیم 
ــتگان،  ــط بس ــن کار توس ــواردی ای ــی در م ــم. حت ــام کنی اع

رایــگان انجــام مــی شــود.
ــقط  ــاروری و س ــان ناب ــی درم ــوق تخصص ــز ف ــس مرک رئی
ــر ایــن مطلــب کــه مــا ســعی  ــد ب ــا تاکی ــن ســینا، ب مکــرر اب
ــی( ورود نکنیــم، گفــت:  ــه ایــن حوزه)توافــق مال مــی کنیــم ب
در برخــی مواقــع و تقاضــای زوجیــن مراجعــه کننــده بــه مرکز، 

فــرد پذیرنــده جنیــن کــه توســط ایــن مرکــز بــه آنهــا معرفــی 
مــی شــود.

صادقــی بــا اشــاره بــه انجــام تمامــی خدمــات درمانــی بــرای 
بــارداری از طریــق رحــم جایگزیــن در مرکــز فــوق تخصصــی 
ابــن ســینا، افــزود: مهــم تریــن بحــث در ایــن بیــن، کارهــای 
حقوقــی موضــوع اســت کــه بــه طــور کامــل انجــام مــی شــود 

تــا بعــدا مشــکلی بــرای طرفیــن ایجــاد نشــود.
وی بــا تاکیــد بــر ســامت فــرد پذیرنــده جنیــن، تصریــح کرد: 
ــا  ــود ت ــی ش ــت بررســی م ــر جه ــرد از ه ــدا ســامت ف در ابت
ــرای  ــارداری ب بیمــاری خاصــی نداشــته باشــد کــه در دوران ب
جنیــن خطرســاز شــود. بــه دنبــال آن، مشــاوره هــای حقوقــی 
ارائــه مــی شــود تــا وقتــی فــرد پذیرنــده ایــن وظیفــه را قبــول 
ــای  ــه، ادع ــد. بطوریک ــودش را بدان ــای خ ــئولیت ه ــرد، مس ک
فرزنــدی  یــا داشــتن حقــی در رابطــه بــا فرزنــد حاصــل ، مهــم 
تریــن موضوعــی اســت کــه در ایــن مشــاوره هــای بــه آن مــی 

ــم. پردازدی
ــن،  ــرای طرفی ــن کار ب ــام ای ــع، انج ــه داد: در واق ــی ادام صادق
مســتلزم عقــد قراردادهــای حقوقــی اســت کــه در دفاتــر اســناد 

رســمی ثبــت مــی شــود.
ــوزادان  ــرای ن ــنامه ب ــه مشــکل صــدور شناس ــاره ب ــا اش وی ب
رحــم جایگزیــن، گفــت: بــر اســاس قوانیــن اداره  ثبــت احــوال 
ــه  ــان ب ــد از زایم ــنامه بع ــت، شناس ــن وزارت بهداش و همچنی
نــام کســی صــادر مــی شــود کــه نــوزاد را بــه دنیــا آورده اســت. 
ــت احــوال و وزارت  ــا اداره ثب ــی کــه ب ــا مذاکرات ــن رو، ب از همی
بهداشــت انجــام شــده و بــا ارائــه گواهــی ایــن مشــکل برطرف 
ــده  ــن دهن ــام زوجی ــه ن ــنامه را ب ــوال شناس ــت اح ــده و ثب ش

جنیــن صــادر مــی کنــد.
ــقط  ــاروری و س ــان ناب ــی درم ــوق تخصص ــز ف ــس مرک رئی
ــه  ــر هزین ــل و حداکث ــوص حداق ــینا، در خص ــن س ــرر اب مک
ــوان  ــی ت ــی را نم ــچ رقم ــت: هی ــن، اظهارداش ــم جایگزی رح
اعــام کــرد و همــه چیــز بــر اســاس توافــق طرفیــن صــورت 
مــی گیــرد. امــا، آنچه مســلم اســت، زوجیــن در ابتــدا مبلغــی را 
پرداخــت می کننــد و هزینــه ای نیز هــر مــاه در دوران بــارداری 
ــه را در  ــد و در نهایــت، بخــش عمــده هزین پرداخــت مــی کنن

ــده ی   ــرد دهن ــه ف ــان ب ــس از زایم ــارداری و پ ــان دوران ب پای
ــد. ــی کنن رحــم پرداخــت م

ــن ســینا  ــز اب ــا در مرک ــه م ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب صادق
ــرادی  ــت: اف ــم، گف ــرده ای ــذف ک ــا را ح ــطه ه ــت واس دس
هســتند کــه در مناطــق محــروم بــه دنبال کســانی هســتند که 
ــی  ــن کار معرف ــرای ای ــد و آنهــا را ب مشــکات اقتصــادی دارن
مــی کننــد کــه در ایــن بیــن، هزینــه را بــه 2 تــا 3 برابــر اعــام 
مــی کننــد و بخــش عمــده ای از آن را خــود منتفــع مــی کردند.

وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه متاســفانه موضــوع واســطه 
ــز  ــن در مراک ــتفاده ازرحــم جایگزی ــری در اس ــا و واســطه گ ه
درمــان نابــاروری وجــود دارد، افــزود: مراکــز درمــان نابــاروری، 
وظیفــه ارائــه خدمــات پزشــکی و مراقبت هــای دوران بــارداری 
ــور دالالن  ــد، حض ــده دارن ــر عه ــی ب ــن متقاض ــه زوجی را ب
ــه  ــد ارائ ــل در رون ــث تداخ ــان، باع ــن می ــا در ای ــطه ه و واس
ــان  ــز درم ــن و مراک ــرای زوجی ــکاتی ب ــا مش ــت و گاه خدم

ــردد. ــی گ ــاروری م ناب
صادقــی از صــدور کارت ویزیــت توســط برخــی واســطه 
ــع  ــی  و توزی ــن اهدای ــک و جنی ــن تخم ــم جایگزی ــای رح ه
ــر داد و گفــت:  ــی خب ــژه مراکــز درمان آن در ســطح جامعــه بوی
بــا توجــه بــه اینکــه بــه تعــداد متقاضیــان، ارائــه کننــده رحــم 
ــی و  ــدارد، در نتیجــه شــاهد دالل ــن مناســب وجــود  ن جایگزی
حضــور واســطه هــا  بــرای یافتــن فــرد مناســب ارایــه کننــده 

ــتیم. ــان هس ــرای متقاضی ــم ب رح
ــه  ــا ارای ــه ب ــه مســائل شــرعی دررابط ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
خدمــت رحــم جایگزیــن کامــا رعایــت مــی شــود، تصریــح 
کــرد:در ایــن خدمــت درمانــی ابتــدا بــا اســتفاده از گامــت زوج 
ــن در خــارج از رحــم تشــکیل شــده و  متقاضــی خدمــت، جنی
حداکثــر یــک و یــا دو جنیــن بــه رحــم پذیرنــده منتقــل مــی 

ــود. ش
صادقــی اشــاره کــرد در صــورت عــدم ارایــه مشــاورات الزم و 
ــا ایــن موضــوع   عــدم تکمیــل مســتندات قانونــی در ارتبــاط ب
ــن  ــکاتی بی ــاف و مش ــروز اخت ــه ب ــر ب ــت منج ــن اس ممک
دهنــده و پذیرنــده رحــم  در آینــده گــردد کــه مســائل مالــی از 

ــه مــوارد عمــده ایــن اختــاف اســت. جمل

بررسی وضعیت قراردادهای رحم جایگزین و 
ردپای دالالن در فروش تخمک

ن مـــــــا ر د

http://mehrnews.com


صفحه 40 | شماره 15 | خرداد 97  MEHR NEWSAGENCY

وی گفــت: در مرکزدرمــان نابــاروری و ســقط مکــرر ابــن ســینا  
ــاورات  ــدد مش ــات متع ــس از جلس ــن کار، پ ــام ای ــرای انج ب
ــن  ــه از طرفی ــه هــای آگاهان ــت نام ــی، رضای پزشــکی و حقوق
گرفتــه مــی شــود. تــا شــاهد بــروز مشــکات آتیبــرای زوجیــن 
ــده  ــاروری دی ــان ناب مشــابه ســایر آنچــه در دیگــر مراکــز درم

مــی شــود نباشــیم.
ــتی  ــوم زیس ــن عل ــای نوی ــاوری ه ــگاه فن ــس پژوهش رئی
جهــاد دانشــگاهی)ابن ســینا(، در ادامــه بــه موضــوع اهــدای 
تخمــک نیــز اشــاره کــرد و افــزود: ایــن کار هــم مثــل رحــم 
ــرعی  ــا  ش ــم کام ــع معظ ــی مراج ــر تمام ــن،از نظ جایگزی
ــتاندارد  ــای اس ــه روش ه ــا توج ــن اســاس و ب ــر ای اســت. ب
ــا در  ــاران م ــرار بیم ــظ اس ــی و حف ــظ محرمانگ ــزوم حف و ل
مرکــز ابــن ســینا از ســالیان پیــش بانــک جنیــن و تخمــک 
بــرای زوجیــن کاندیــد اهــداء تاســیس نمــوده ایــم. در ایــن 

ــتفاده  ــف در اس ــکات مختل ــای  دارای مش ــم ه روش، خان
ــن  ــا جنی ــادر شــدن از تخمــک ی ــرای م از تخمــک خــود، ب

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــی اس اهدای
ــه  ــی ک ــرار کس ــدن اس ــه مان ــر محرمان ــد ب ــا تاکی ــی ب صادق
ــن روش،  ــت: در ای ــد، گف ــی کن ــدا م ــن اه ــا جنی تخمــک و ی
زوجیــن بــرای صاحــب فرزنــد شــدن، بــا مرکــز طــرف حســاب 
ــی  ــد و نم ــی بینن ــده  را نم ــدا کنن ــرد اه ــا ف ــتند و اص هس
ــچ  ــز هی ــن  نی ــا جنی ــده تخمــک ی شناســند. و همینطــور دهن
اطاعاتــی از گیرنــده نداشــته و در آینــده نیــز نخواهــد داشــت 
ــم  ــا رح ــا ب ــن کام ــک و جنی ــدای تخم ــرایط در اه ــرا، ش زی

ــاوت دارد. ــن تف جایگزی
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه هزینــه دریافــت تخمــک  ویــا 
ــات در  ــن خدم ــت همی ــا دریاف ــه ب ــی در مقایس ــن اهدای جنی
ســایر کشــورها بســیارناچیز اســت، افــزود: پروســه زمانــی برای 

ــه در  ــی ک ــت. در حال ــا ۶0 روز اس ــن 45 ت ــن کار بی ــام ای انج
رحــم جایگزیــن، فــرد بیــن ۹ مــاه تــا یــک ســال، بــا خانــواده  

ــاط اســت. صاحــب جنیــن در ارتب
ــدای  ــیر اه ــا در مس ــا و دالل ه ــطه ه ــود واس ــی، وج صادق
تخمــک را نیــز مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: متاســفانه نقــش 
واســطه هــا در ایــن موضــوع نیــز پــر رنــگ شــده اســت، زیــرا، 
ــای  ــت ه ــا و پرداخ ــت ه ــی و دریاف ــث مال ــت مباح ــه عل ب
بیــن دهنــده و گیرنــده و شــائبه احتمالــی در منافــع پزشــکان، 
ــن ورود  ــی زوجی ــی و مال ــث توافق ــک در مباح ــکاران پزش هم
ــی  ــی م ــی و مراقبت ــات درمان ــه خدم ــه ارائ ــا ب ــرده و و تنه نک
پردازنــد. ایــن در حالــی اســت کــه وزارت بهداشــت نیــز کامــا 
ــان  ــات درم ــه خدم ــا در ارای ــطه ه ــش واس ــف ورود و نق مخال
ــش  ــذف نق ــداء و ح ــک اه ــود کلنی ــذا وج ــت. ل ــاروری اس ناب
ــان  ــز درم ــر مرک ــات ه ــک از الزام ــتی ی ــا بایس ــطه ه واس
نابــاروری باشــد کــه بحمــداهلل مــا در مرکــز ابــن ســینا از همان 
ــن مهــم را لحــاظ  ــش ای ــز در15 ســال  پی ــدو تاســیس مرک ب
ــطح  ــع درس ــک مرج ــوان ی ــه عن ــک ب ــن کلنی ــم و ای نمودی

ــت. ــرح اس ــور مط کش
رئیــس مرکــز فــوق تخصصــی درمــان نابــاروری و ســقط مکرر 
ــاروری در کشــور اشــاره  ــه وضعیــت ناب ــن ســینا، در ادامــه ب اب
ــا اینکــه چــه تعــداد از زوجیــن ازســرویس  ــاط ب کــرد و در ارتب
هــای اهــدا شــامل رحــم جایگزیــن،  تخمــک و جنیــن اهدایی 
ــی  ــا نشــان م ــزود: بررســی ه ــی شــوند، اف ــد م صاحــب فرزن
ــارور هســتند  ــا 15 درصــد زوجیــن کشــور ناب دهــد بیــن 10 ت
کــه رقمــی بیــش از 2 میلیــون زوج نابــارور در کشــور می شــود 
کــه فقــط 10 درصــد ایــن تعــداد بــرای درمــان بــه ســرویس 
هــای اهــدا  نیــاز دارنــد. کــه حــدود 50 درصــد ایــن 10 درصــد 
دریافــت کننــده تخمــک و 50 درصــد دریافــت کننــده جنیــن 
ــزار زوج  ــدود 200 ه ــت  ح ــوان گف ــی ت ــذا م ــند، و ل ــی باش م
ــدا  ــای اه ــرویس ه ــت س ــد دریاف ــور نیازمن ــارور در کش ناب

هســتند.

معـاون وزیـر و رئیس سـازمان غـذا و دارو، حق مسـئولیت فنی 
داروسـاز را از مصادیـق خدمات تشـخیصی و درمانی دانسـت.

ــت و ضــرورت  ــه اهمی ــا اشــاره ب ــری ب ــر غامرضــا اصغ دکت
تثبیــت جایــگاه حرفــه ای و حقوقــی حلقــه هــای زنجیــره ارائه 
خدمــات ســامت بــه ویــژه داروســازان جهــت تحقــق اهــداف 
ــه  ــی داروخان ــئول فن ــاز مس ــت: داروس ــتی، گف ــناد باالدس اس
ــوان  ــی ت ــوده و نم ــی ب ــات درمان ــره خدم ــر زنجی ــزء اخی ج
بیــن ارائــه خدمــات درمانــی و دارویــی تفکیکــی قائــل شــد و 

ــان انتظــار توســعه و ارتقــای خدمــات داشــت.  همزم
رئیـس سـازمان غـذا و دارو در ادامـه افـزود: در جهـان امـروز، 
داروخانـه و داروسـاز حلقه نهایـی زنجیره خدمـات درمانی حوزه 
سـامت هسـتند، داروسـاز مسـئول فنـی داروخانه ارائـه دهنده 

بخشـی از خدمـات درمانی اسـت و در قبـال آن هم به لحاظ قوانین جاری و شـرعی پاسخگوسـت، 
این پاسـخگویی و ضمان قاعدتا در برابر ماموریت و مسـئولیتی، مشـخص و معین شـده اسـت که 
همان مسـئولیت فنی و حرفه ای داروسـاز اسـت و محروم کـردن و نادیده گرفتـن این خدمات فنی 

و حرفـه ای همزمان بـا پاسـخگویی و ضمان همخوانـی ندارد. 
معــاون وزیــر بهداشــت همچنیــن بــا تاکیــد بــر ضــرورت بهــره گیــری از تجــارب ســایر ملــل در 
ایــن حــوزه تاکیــد کــرد: بــه عنــوان دســتگاه مســئول و ناظــر در حــوزه دارو، راهــی بــرای توســعه 
و ارتقــای جــزء دارویــی خدمــات ســامت جــز ارتقــای مســتمر و توســعه خدمــات حرفــه ای و 
مســئولیت فنــی داروســازان نمــی شناســیم و امیدواریــم ایــن موضــوع به عنــوان نظر کارشناســی 
تولیــت ســامت در ســایر نهادهــا نیــز مــد نظر قــرار گیــرد و خــدای ناکــرده در مســیر رو به رشــد 

ــب  ــا عق ــه ی ــاهد وقف ــر، ش ــال های اخی ــامت در س ــوزه س ح
گــردی در حــوزه خدمــات دارویــی حــوزه ســامت نباشــیم. 

ــن  ــتی و قوانی ــناد باالدس ــاس اس ــر اس ــرد: ب ــد ک ــری تاکی اصغ
ــره موسســات پزشــکی اســت و  ــه از زم جــاری کشــور، داروخان
مســئول فنــی داروخانــه هم تــراز مســئول فنــی ســایر موسســات 
پزشــکی بشــمار مــی رود و خدمــات حرفه ای داروســاز و مســئول 
فنــی از عــداد خدمــات تشــخیصی، بهداشــتی و درمانــی اســت، 
ــه  ــکی ب ــات پزش ــایر موسس ــد س ــه مانن ــی داروخان ــور فن ام
وســیله مســئول فنــی انجــام مــی پذیــرد، مســئول فنــی در برابر 
ــت  ــه دخال ــن و پاسخگوســت چنانک ــده ضام ــه ش ــات ارائ خدم
هــر فــرد فاقــد صاحیــت حرفــه ای در ایــن حــوزه غیــر مجــاز 
ــه  ــه هرگون و مســتوجب پیگــرد قانونــی اســت، کمــا اینکــه ارائ
خدمــات دارویــی بــدون حضــور مســئول فنــی غیرقانونــی و مســتوجب مجــازات اســت، خدمــات 
دارویــی  جــزء مهــم و الینفــک خدمــات درمانــی اســت و الجــرم حــق مســئولیت فنــی و خدمات 
دارویــی از جملــه مصادیــق هزینــه هــا و تعرفــه هــای تشــخیصی، درمانــی اســت و قانونگــذار در 

بیــش از نیــم قــرن اخیــر از ایــن امــر غفلــت ننمــوده اســت.
ــا توجــه بــه رویکــرد همــه قــوا  رئیــس ســازمان غــذا و دارو در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد: ب
ــن حــوزه و  ــن موضوعــه در ای ــح قوانی ــای ســامت  و تصری ــه اهمیــت موضــوع حفــظ و ارتق ب
نظــرات متقــن کارشناســی،  دیــوان عدالــت اداری بــا اشــراف بــر ابعــاد مختلــف موضــوع و آثــار و 
پیامدهــای احتمالــی، بــه حکــم قاعــده عــدل و انصــاف تصمیمــی بــه صرفــه و صــاح عمــوم و 

ســامت جامعــه اتخــاذ خواهــد کــرد.
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