معاون اول رئیسجمهور

وزیر بهداشت خبر داد

شعارمبارزه با فساد دادندو
فسادهای قرن اتفاق افتاد

افزایش 21هزار تخت
بیمارستانیتاپایاندولت

صفحه 2

سال  13شماره 1014چهارشنبه  30فروردین 16 1396صفحه  2000تومان

صفحه 3

www.sepidonline.ir

روی خط سپید

با دکتر محمود جباروند
رئیس سابق بیمارستان فارابی

نایبرئیس جامعه آزمایشگاهیان کشور

علـومآزمایشگاهی
مظلـومواقعشـدهاست

پزشکی
همه عشق
من است

صفحه 5

رئیس انجمن تغذیه ایران خبر داد

کوتاهی دست سودجویان
ازسفرهبیماران متابولیک
صفحه 6

گزارش حادثه در شورای شهر ارائه شد

فاجعهپالسکونتیجهنگهداری
غیراصولیساختمان

یادش بخیر ،بیس��توپنج مهرماه  1361بود ،حقوق اینترنی
من ماهی  2000تومان بود و خر ج عروس��یام شد  3000تومان.
یک اتومبیل رنو داش��تم که آنقدر بتونهکاری ش��ده بود دیگر
رنگ به خودش نمیگرف��ت .با همان رنو و با ش��ش هفت هزار
تومان پول به مش��هد میرفتیم .یادم میآید آن زمان وقتیکه به
سفر شمال میرفتیم از یک خانمی خانه کرایه میکردیم که یک
حیاط دربس��ت را ش��بی صد تومان به ما کرایه میداد .اص ً
ال آن
دوران انگار تنها چیزی که اهمیت نداشت پول بود...
صفحه 8

انتقاد شدید رئیس سازمان نظام پرستاری از طرح تحول سالمت

در یکسال به اندازه کل درآمد نفت هزینهکردهاند

صفحه 7

سکسکهمزمنممکناست
نشانهحملهقلبیباشد
صفحه 14

آلودگیهواسطحکلسترولخوب
راکـاهـشمیدهـد

صفحه 4

صفحه 15

قابل توجه هیئت مدیره

انجمنهای علمی ،شرکتهای داروسازی و تجهیزات پزشکی
www.sepidonline.ir

«سپیـد» تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است

اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز «سپیـد» را مطالعه میکنند

«سپیـد» هر روز برای پزشکان ،مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال میشود

شما میتوانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار
انجمن ،موسسه و شرکت خود در مجمع عمومیتان تعیین نمایید
تلفن26151485 – 26151499 :

همین امروز با ما تماس بگیرید:
تلگرام@sepidnewspaper :

ایمیلinfo@sepidonline.ir :

2

روزانمه

 30فروردین  1396شماره 1014

خبرسازان
رضایی :روحانی و ترامپ زبان هم را نمیدانند

لیالز :سایپا و ایرانخودرو با  ۲میلیارد دالر زیان انباشته داشتند

واعظی :فیلتر تلگرام دلیلی ندارد

مهر :دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار دانشجویان
بسیجی فعال در حوزه رسانه گفت« :این احتمال که دولت بعد،
ادامه دولت فعلی باشد و همین مسیر را بدون تغییر اساسی ادامه
دهد ،منتفی نیست و این احتمال هم قوی است که دولت انقالبی با
تحوالتی برای کارآمدی و نجات اقتصاد روی کار بیاید ».رضایی
افزود« :با شرایط خاص و مهمی مواجهیم که نشان میدهد نتیجه
انتخابات بر مناسبات داخلی و خارجی تاثیر خواهد داشت و بنابراین مسؤولیت سنگینی به عهده
دوستداران انقالب اسالمی است ».وی با اشاره به درگیریهای منطقهای گفت« :یکی از مشکالت
ما این است که روحانی و ترامپ ،زبان هم را نمیدانند و نمیتوانند تفاهم ادراکی برقرار کنند.
آمریکاییها به دنبال ورود بیشتر در بحران سوریهاند و فعالیتشان در منطقه افزایش یافته است که
به طور مسلم مسائل دفاعی -امنیتی ما نیز در چهارسال آینده متحول خواهد شد».

سعید لیالز گفت« :امروز خودروسازهای اصلی کشور شرکای خود را شناختهاند و
شرکتهایی همچون پژو ،رنو ،هوندا رسما فعالیت خود را آغاز کردهاند ».وی در
گفتوگو با ایلنا در مورد وضعیت کارخانههای خودروسازی و فعالیت آنها در دولت
دهم و یازدهم گفت« :تولید ایران خودرو و سایپا در سال  50 ، 92درصد کمتر از
بهترین حالت تولید خودروسازی بوده است و با چنین ظرفیتی دولت یازدهم این
دو کارخانه را تحویل گرفت .اما از آن بدتر آن بود که دولت احمدینژاد این دو
کارخانه را با  2میلیارد دالر زیان انباشته و به همین مقدار بدهی انباشته به دولت یازدهم تحویل داد و از نظر ماده
قانون  141قانون تجارت عمال این دو خودروسازی ورشکست شده بودند ».لیالز تصریح کرد« :مهمترین علت
در معرض نابودی قرار گرفتن این خودروسازها سرکوب قیمت فروش و استفاده ابزاری و پوپولیستی دولت از
این شرکتها بود .با توجه به این که قیمت دالر سه برابر شده بود دولت اجازه افزایش قیمتها را نداد .یعنی به
ازای هر تولید اضافه در این کارخانجات زیان بیشتری نصیب سهامداران شد».

ایلنا :وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مگر میشود مردم را از استفاده
از شبکههای مجازی منع کرد،گفت« :معتقدیم فضای مجازی میتواند
بدون هزینههای باال از جمله پول کاغذ و پوستر  ،محلی برای تبلیغ
کاندیداها باشد ».محمود واعظی در پاسخ به این مسئله که شنیده
شده برخی نهادها در آستانه انتخابات خواهان فیلتر برخی شبکههای
مجازی از جمله تلگرام هستند ،گفت« :من نشنیدهام که تاکنون نهادی
چنین تصمیمی داشته باشد اما به هرحال سیاست نظام بر این است که از هر طریقی که مردم از برنامه
کاندیداها آگاه میشوند از آنها استفاده کنند .دلیلی برای فیلتر تلگرام وجود ندارد .مگر میشود مردم
را از استفاده از شبکههای مجازی منع کرد ».او افزود« :آنچه ما به عنوان وزارت ارتباطات و دولت با
آن مخالف هستیم و برایمان فضای مجازی و غیرمجازی تفاوتی ندارد تخریب است .ما میگوییم
نباید فضای مجازی ابزاری برای تخریب شخصیتها شود».

دولت



روحانی :دانشگاهها روی
مهارتآموزی متمرکز شوند
رییسجمهور دانشگاهها را منشاء نشاط و
حرکتهای بزرگ اجتماعی برشمرد و با تاکید
بر اینکه باطن دانشگاه باید دانشجومحور باشد،
گفت« :وظیفه اساتید آمادهکردن دانشجویان برای
مدیریت مراکز مهم کشور ،بویژه مراکز اقتصادی
و فرهنگی است ».حسن روحانی روز سهشنبه در
نشستی صمیمی با روسای دانشگاههای کشور با
بیان اینکه فناوری ارتباطات الزمه توسعه علمی
است ،گفت« :نباید از تحوالت فناوری روز فاصله
گرفت و به جای بستن ،جوانان باید برای تعامل
درست با فناوریهای فردا آماده شوند ».وی گفت:
«دانشگاهها باید بر روی مهارتآموزی دانشجویان
متمرکزشوندوامسالکهسالتولیدواشتغالاست،
بایستی توجه ویژهای به مهارتآموزی و اشتغال
جوانان بویژه جوانان تحصیلکرده اعمال شود».
روحانی با اشاره به اینکه تحرکات اجتماعی
همواره از دانشگاهها ،آغاز شده است و دانشگاه
یکی از حوزههای مهم نشاط اجتماعی محسوب
میشود ،گفت« :شما روسای دانشگاهها ،نیروی

بزرگی به نام جوانان و دانشجویان را در اختیار
دارید که به کمک آن میتوانید تحرک و نشاط
ایجاد کنید».
وی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در توسعه
و پیشرفت کشور ،ادامه داد« :ایران از پشتوانه و
استعدادانسانیبزرگیبرخورداراستوایناستعداد
میتواند در روند پیشرفت کشور ،شتاب ایجاد کند.
نیروی انسانی خالق است که میتواند ،تحوالت
علمی را ایجاد کرده و در کنار آن ،تجهیزات مورد
نظر بوجود آورد».
رییسجمهوربااشارهبهاینکهدرعرصهفناوریو
علمنمیتوانباحکمقضاییوبادستورمحدودیت
ایجاد کرد ،گفت« :امروز در عرصه علمی مسیری
آغاز شده که هیچکس نمیتواند جلوی آن را بگیرد،
لذا باید خودمان را برای شرایط دنیای امروز و
فردا آماده کنیم ،البته قبول دارم که باید از ابزار،
درست استفاده کرد ،لذا همه باید تالش کنیم تا
جوانان در مسیری قرار بگیرند که از فناوریهای
مختلفبهطورصحیح استفادهکنند ،اما جمعآوری
وکنارگذاشتنایننوعفناوری،امکانپذیرنیست».
رییسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود
با بیان اینکه مردم در پای صندوقهای آراء حضور
مییابند تا نظر خود را در موضوعات مختلف اعالم
کنند،گفت«:عدهایچنینتبلیغمیکنندکهنظرمردم
باید روی موضوع اقتصادی جامعه باشد ،اما مردم
به شما اجازه نمیدهند که همه زندگی آنها را در
اقتصادخالصهکنیدوبایددربارهفرهنگ،آزادیهم
برنامه داشته باشید ،اگر میخواهیم در معرض آرای
مردم قرار بگیریم ،الزم است ،همه نیازمندیهای
جامعه مطرح شود ».وی با اشاره به گسترش کمی
و کیفی دانشگاهها ،اظهار داشت :امروز دانشگاهها
به طبقه و قشر خاصی تعلق ندارد و از همه اقشار
و از سراسر ایران در دانشگاهها حضور دارند و به
مانند شریانی میماند که سراسر کشور را پوشش
میدهد ،لذا باید از این ظرفیت برای ایجاد فضای
مناسب در جامعه استفاده شود .روحانی همچنین
بیکاریرابزرگترینناامنیفکریبرایدانشجویان،
دانست و گفت« :چطور میشود که دانشجوی یک
دانشگاه در حالی که هنوز مدرک خود را نگرفته،
جذب بازار کار میشود ،اما فارغالتحصیل دانشگاه
علیرغم مکاتبات فراوان باز هم بیکار میماند؟
اینگونه موارد باید ریشهیابی و اصالح شود».

گزارش سیاسی روز

احزاب

معاون اول رئیسجمهور

شعارمبارزهبافساددادندوفسادهایقرناتفاقافتاد

سپید :معاون اول رييسجمهور با اشاره به
سوءمديريتوهدررفتمنابعكشوردردورهگذشته،
گفت« :مديريت صحيح آن است كه اولويتهاي
كشور شناسايي و منابع در جاي مناسب مصرف
شود و اين نوع مديريت همان چيزي است كه در
سالهاي گذشته مغفول مانده بود».
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،اسحاق
جهانگيري در مراسم بهرهبرداري از تصفيهخانه
فاضالب شهر پرند ،ادامه داد« :دولت تدبير و اميد
در خصوص تبعيت از فرامين مقام معظم رهبري
شعار نداد چرا كه همه مسئولين كشور موظف هستند
در راستاي جهتگيريهايي كه رهبر معظم انقالب
ترسيم ميكنند حركت نمايند .گذر زمان صداقت
دولتها را نشان ميدهد .خيليها شعار ميدهند
اما وقتي كه در كوران اتفاقات بايد از آزمايشها
سربلند بيايند ،مشخص ميشود كه شعارها براي
منافع زودگذر خود با فريب ملت مظلوم بوده است».
وي گفت« :در سالهاي گذشته شعار مبارزه
با فساد دادند اما بزرگترين فسادهاي قرن اتفاق
افتاد .شعار كار و تالش دادند و شاهد هدررفت
منابع كشور بوديم».
جهانگيري با اشاره به نامگذاري سال گذشته مبني
بر اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل و تعيين فرمانده
ستاد اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقالب
و رييسجمهور ،اظهار داشت« :بر اساس فرمايش
مقام معظم رهبری ،ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
بايد نافذالكلمه باشد اما اين ستاد فقط در حد قوه
مجريه عمل كرد و براي تحت مديريت قرار دادن
قواي ديگر اقدامي انجام نداد و صرف ًا در چارچوب

قوانين موجود عمل كرد».
معاون اول رييسجمهور با اشاره به دستاوردهاي
سال گذشته كه فراتر از هدفگذاري ها بود ،گفت:
«در سال گذشته قرار بود  ۷۵۰۰واحد توليدي راكد
و نيمه فعال از تسهيالت بانكي استفاده كنند كه با
برنامهريزيهاي انجام شده  ۲۳هزار واحد نيمهفعال
و راكد موفق شدند از اين تسهيالت بهرهمند شده
و دوباره فعال شدند .قرار بود صادرات كشور ۲۰
درصد افزايش پيدا كند كه ميزان رشد صادرات
در سال  ۹۵نسبت به سال  ۹۴از نظر وزني ۳۸
درصد رشد داشت».
وي همچنين با اشاره به تعيين  ۱۱۵طرح
اولويتدار براي دستگاههاي اجرايي مختلف در
سال،۹۵تصريحكرد«:اينطرحهادراولويتنخست
دستگاهها قرار گرفت .يكي از مهمترين اين طرحها
در حوزه نفت و گاز بود كه در روزهاي گذشته
با حضور رييسجمهور در عسلويه افتتاح شد».
جهانگيري با ابراز تأسف از انتشار برخي مطالب
در رسانهها در خصوص بهرهبرداري تبلیغاتی دولت
از اين طرحها ،افزود« :برخي رسانهها نوشته بودند
كه عكس يادگاري با طرحهاي دولت گذشته .دولت
گذشته اگر ميتوانست خودش چنين عكسهايي
ميگرفت چرا كه هم از درآمدهاي سرشار برخوردار
بود و هم وعده داده بود كه ظرف  ۳۵ماه اين طرحها
را اجرا خواهد كرد».
معاوناولرييسجمهوربهاتفاقاتناراحتكننده
در دولت گذشته اشاره کرد و گفت« :شركت ملي
نفت در دوره گذشته  ۵۰ميليارد دالر از منابع بانك
مركزي و ذخاير ارزي كشور در اختيار شركتي به نام

ميكو قرار داد تا براي اجراي طرحها اين اعتبارات
را به شركت ملي نفت بدهد».
وي افزود ۲« :ميليارد و  ۷۰۰ميليون دالري كه
به بابك زنجاني داده شد از همين محل بود و به
آن شركت دستور دادند اين مبلغ را به زنجاني بدهد
تا او در ميان پيمانكاران توزيع كند».
جهانگيري با بيان اينكه پرداخت اين مبلغ به
زنجاني بدون دريافت وثيقه مناسب صورت گرفت،
گفت« :چند مقام دولتي روي يك برگ كاغذ امضاء
كردند كه اين پول به يكي از بانكهاي خارج
از كشور واريز شود و زماني كه امضاء ميكردند
هيچ گزارشي از وجود و سابقه چنين بانكي هم
دريافت نكردند».
معاون اول رييسجمهور طرحهاي پارس جنوبي
را يك افتخار بزرگ دانست و افزود« :اين طرحها
با تمركز ويژه به مرحله اجرا درآمده است .در سال
 ۸۴ميزان برداشت ايران و قطر از ميادين مشترك
پارس جنوبي برابر بود اما وقتي كه دولت تدبير
و اميد كار خود را آغاز كرد ،مشاهده كرديم كه
ميزان برداشت قطر به دو برابر ايران رسيده است
و به اين ترتيب دهها ميليارد دالر سهم ملت ايران
از بين رفته بود».
جهانگيري با بيان اينكه اتفاقاتي همچون
اتفاق بابك زنجاني ناراحتكننده است ،گفت:
«ناراحتكنندهتر از آن ،اينگونه سوءمديريتها
است كه باعث غارت سرمايه ملت ايران شد».
وی در ادامه به دستاوردهاي حوزه كشاورزي در
سال اقدام و عمل نيز اشاره و خاطر نشان كرد« :در
سال  ۸۲جشن خودكفايي گندم در كشور برگزار

شده بود اما در سال  ۹۲مجبور بوديم كه بيش از ۶
ميليون تن گندم واردات كنيم .با تمركز و برنامهريزي
دولت تدبير و اميد امروز يكي از دغدغههاي اصلي
ما اين است كه  ۳ميليون تن گندم توليدي مازاد را
صادر کنیم ».وي ادامه داد« :اقدام و عمل در وزارت
نيرو نيز به اشكال گوناگون خود را نشان داد و هم
در طرحهاي بهرهوري شبكه آب و برق و هم در
آبرساني به روستاها و هم در مديريت مصرف بخش
شرب ،صنعت و كشاورزي متبلور شد».
جهانگيري گفت« :در دوره گذشته با وجود
درآمدهاي سرشار كشور ،آب آشاميدني به  ۶هزار
روستا از طريق تانكر انجام ميشد اما در دولت
تدبير و اميد به اندازه  ۱۰سال در اين زمينه كار
و دستاوردهاي خوبي در آبرساني به روستاها
حاصل شد».
معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه
مديريت خوب ميتواند معجزه و از حداقل منابع
حداكثر بهرهبرداري را حاصل كند ،اظهار داشت:
«سوءمديريت ميتواند منابع كشور را به آتش بكشد.
متاسفانه قدر مديريت در كشور شناخته نميشود
و گاهي سخنان دلسردكننده باعث ميشود مديران
خوب و بيحاشيه كشور نتوانند آنگونه كه بايد
به مردم خدمت كنند».
ويبااشارهبهبرگزاريچندجلسهستادفرماندهي
اقتصاد مقاومتي در سال  ،۹۶تصريح كرد« :تكليف
و وظايف همه دستگاهها با جهتگيري توليد و
اشتغال در سال  ۹۶مشخص شده است و اميدوارم
كه بتوانيم همانند سال قبل در زمينه اجراي اقتصاد
مقاومتي موفق باشيم».

نامه انتخاباتی رئیسی به دو رئیس
سپید:حجتاالسالمرئیسی،تولیتآستانقدسرضویوکاندیدای
دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ،در دو نامه جداگانه
به رئیسجمهور و رئیس سازمان صداوسیما ،نقطهنظرات خود
درباره انتخابات اتی و فضای حاکم بر کشور را تشریح کرد.
وی در نامهاش خطاب به حسن روحانی آورده است:
«حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای روحانی ،رئیس محترم
جمهوری اسالمی ایران ،با سالم و تحیت؛ بنده و جنابعالی پیش
از آنکه حقوقدان باشیم ،هر دو مفتخر به کسوت روحانیت
هستیم و این انتساب ،ما را به رعایت امور اخالقی بیش
از دیگران ملزم و موظف مینماید .اگر در صحنه انتخابات
ریاستجمهوری ،رقابت برای خدمت به مردم میباشد و همین
مایه مباهات ماست ،حیف است که به شائبه نمایشهای تبلیغاتی

که داوری دیگران را درباره ما مخدوش میکند ،آلوده شود».
در نامه رئیسی به رئیس سازمان صدا و سیما هم آمده است:

«انتظار این است به منظور برگزاری انتخاباتی «سالم ،پرشور
و رقابتی» ،رسانه ملی خود را به رعایت عدالت تبلیغاتی ملزم
بداند .متأسفانه برخالف روال معمول ،اکنون برنامههای جاری
رئیسجمهور محترم که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست
جمهوری میباشند ،به طور پی در پی و پرحجم در صدا و
سیما پوشش زنده و خبری پیدا میکند .از آنجا که بسیاری
از برنامههای مزبور ،جزو شئون انحصاری رئیس دولت نبوده
و انجام آنها متوقف به حضور ایشان نیست ،از صداوسیما
انتظار میرود با عنایت به اهداف و مأموریتهای قانونی خود
از هرگونه اقدامی که با ایجاد شائبه تبلیغ جانبدارانه به نفع یک
فرد یا جریان خاص ،فرآیند داوری درست و آگاهانه مردم
شریف را مخدوش سازد ،جدا ً پرهیز نماید».

زیباکالم :هاشمی رفسنجانی را
لیبرال میدانم
استاد دانشگاه تهران گفت« :هاشمیرفسنجانی
یقین ًا با مکاتب لیبرالیسم آشنایی نداشت اما رفتار
وی نشان می داد که همان ویژگی های یک
انسان لیبرال را دارا است».
به گزارش ایسنا ،صادق زیباکالم طی
سخنانی در نشست «بررسی کارنامه سیاسی و
عللمحبوبیتآیتاهللهاشمیرفسنجانی»کهدر
دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه برگزار شد ،با
طرح این پرسش که هاشمی در کدام پارادایم و
جریان سیاسی قرار میگیرد ،گفت« :معتقدم که
هاشمی با اندک زیادی تسامح لیبرال بود ،نه به
این معنا که تعلق به مشرب جان استوارت میل
داشت یا به مکتب نئولیبرال ها ،یقین ًا او با این
مکاتب آشنایی نداشت اما وقتی تجربه شخصی
با چنین کسانی داشته باشیم و آنان را از نزدیک
ببینیم و با آنان سخن بگویم ،می بینید که من
چندان بیراه نمیگویم».
وی افزود« :وقتی کابینه اول او را میبینیم،
در آن هم مصطفی معین ،حسین کمالی ،محمد

خاتمی و عبداهلل نوری هست و هم مصطفی
میرسلیم ،علی اکبر والیتی و سایر اصولگرایان
هستند که این خود نشان می دهد که هاشمی
اصولگرا نیست».
زیباکالم با اشاره به دومین ویژگی
هاشمیرفسنجانیدرزمینهارتباطشبالیبرالیسم،
گفت« :دومین ویژگی آقای هاشمی این بود که
متکلم وحده نبود و این از ویژگی انسان های
لیبرال است».
وی با نقل خاطرهای از دبیرکل حزب اسالمی
کار درباره هاشمیرفسنجانی ،گفت« :شما این
برخورد آقای هاشمی را با مثال دولت آقای
احمدینژاد مقایسه کنید که اگر وزیری در
دولت او چنین حرفی میزد ،چه برخوردی
میشد؟ به همین دلیل است که من هاشمی
را لیبرال میدانم».
این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد« :از لحاظ
رفتار آقای هاشمی است که میگویم شما هیچ
مسئولی را پیدا نمیکنید که بگوید من چیزی را
به آقای هاشمی گفتم و مورد غضب ملوکانه
وی قرار گرفتم و کنار گذاشته شدم».
وی با اشاره به اینکه هاشمی انسان متساهلی
بود ،گفت :فقط بعد از انقالب و جنگ نبود که
هاشمی را آدمی لیبرال میبینیم بلکه در سالهای
پیش از انقالب هم وقتی در تابستان  54سازمان
مجاهدین اعالم کرد که مارکسیست شدهایم و
کسانی که در سازمان با این مشی مخالف بودیم
راازمیانبردهایم،اختالفاتیمیانمبارزانمسلمان
و مارکسیست به وجود آمد اما هاشمی به کمک
آقای طالقانی و مهدویکنی فتوایی گرفتند که ما
فاصلهمان با مارکسیستها مشخص است اما به
هیچوجه به دنبال مبارزه با آنان نیستیم و دشمن
اصلی ما رژیم شاه است».
زیباکالم با بیان اینکه هاشمی از سالهای
 ۶۵و  ۶۶فهمیده بود که جنگ نباید ادامه یابد،
گفت« :آقای هاشمی از همان سالها فهمیده
بود که ما داریم وقت خود را تلف میکنیم و
به جز عملیات فاو ،سایر عملیاتی که برای
گرفتن بصره انجام دادیم ،پیروز نبوده است
و حتی ممکن است ،بار دیگر مرزهای مان
مورد تجاوز عراق قرار گیرد و به همان دلیل
به دنبال پذیرش قطعنامه بود».
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وزیر بهداشت خبر داد:

وزارتبهداشت

افزایش 21هزارتختبیمارستانیتاپایاندولتیازدهم

معاون درمان وزیر بهداشت بیان کرد:

اجرای  1100طرح توسعه
بیمارستانی

ایرنا:معاوندرمانوزیربهداشت،گفت«:عالوهبرساخت77بیمارستان
جدید 1100 ،طرح توسعه بخشهای بیمارستانهای دولتی در کشور در
حال اجراست و بیسابقهترینپیشرفت فضای فیزیکی بیمارستانی را در
دولتهای بعد از انقالب تجربه میکنیم ».محمد آقاجانی افزود« :از نظر
توسعه فضای فیزیکی و زیرساختی ،نظام سالمت در حوزه درمان ،شاهد
بزرگترین و بیسابقهترین طرح توسعه بیمارستانی در این دولت است و هم
اکنوندر600بیمارستانکشورطرحهایمختلفتوسعهدرحالاجراست».
معاون وزیر بهداشت گفت« :این طرحهای توسعهای شامل بخشهای
 ،ICU،CCUاورژانس ،بخشهای سرطان و بلوکهای جدید
زایمان است ،تعدادی از این طرحهای توسعهای تمام شده و تعداد
دیگری نیز در شرف اتمام است و با پایان این پروژههای عمرانی ،زیر
ساختهای جدیدی برای افزایش کمی و کیفی خدمات درمانی در
بخش دولتی ایجاد میشود ».وی گفت« :به نوعی کشور به کارگاه بزرگ
بیمارستانسازی تبدیل شده است ،حداقل  21هزار تخت بیمارستانی
جدید در قالب  77بیمارستان نو و استاندارد دولتی در این دولت
در حال ساخت است و به مردم قول میدهیم که حتم ًا این تعداد
تخت بیمارستانی جدید تا پایان این دولت به بهرهبرداری میرسند».
آقاجانی ادامه داد« :در دولتهای گذشته به طور متوسط در هر دولت
حداکثر  1700تخت بیمارستانی ساخته شده است و اکنون حدود 110
هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی داریم و افزایش حداقل  21هزار
تخت بیمارستانی جدید یعنی یک تحول بزرگ و افزایش حدود 25
درصدی کل زیرساخت درمانی کشور و این اقدامی بیسابقه در نظام
سالمت کشور است که در یک دولت به سرانجام میرسد».
معاون درمان وزیر بهداشت گفت« :دولت یازدهم در حالی وزارت
بهداشت را تحویل گرفت که با کمبود شدید تخت بیمارستانی و فرسودگی
بیش از  50درصد تختهای بیمارستانی کشور مواجه بودیم ،تعداد
تختهای مراقبتهای ویژه ،روانپزشکی و سوختگی در کشور به شدت
با کمبود مواجه بود و درهمین مدت کوتاه تعداد این تختها افزایش قابل
توجه داشته است ».وی افزود« :سال گذشته حدود هزار تخت روانپزشکی
دربیمارستانهایدولتیبهبهرهبرداریرسید،تعدادتختهایمراقبتهای
ویژه که حدود  5700در کشور بود با ایجاد  2500تخت جدید در این
دولت افزایش  50درصدی داشته است و حداقل  1800واحد اختصاصی
زایمان جدید در  366بیمارستان دولتی به بهرهبرداری رسیده است».
آقاجانی افزود« :عالوه بر آن  54هزار تخت بیمارستانی موجود کشور
که معادل  50درصد کل تختهای بیمارستانی دولتی است در سه سال
گذشته به طور کامل نوسازی شدند».
مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت بهداشت
اعالم کرد:

آماده شدن  16آمبوالنس برای مقابله با تهدیدات
بیوتروریسم و شیمیایی
مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت بهداشت،گفت:
« 16آمبوالنس ( CBRNEتهدیدات شیمیایی ،میکروبی ،پرتوزاینده،
هستهای و زیستی) با همکاری وزارت دفاع برای مقابله با حمالت
بیوتروریسم ،شیمیایی  ،زیستی ،هستهای و پرتوی آماده شده است».
پیرحسین کولیوند افزود« :این آمبوالنسها به تجهیزات خاص سی .
بی  .آر .ان .ای (تهدیدات شیمیایی ،میکروبی ،پرتوزاینده ،هستهای و
زیستی  )CBRNEمانند برانکارد فشار منفی و امکاناتی که برای مسائل
پرتوی و هستهای باید وجود داشته باشد ،مجهز هستند».
وی خاطرنشان کرد« :برای تجهیز این آمبوالنسها از امکانات
داخلی استفاده کردیم و تجهیزات آن خیلی خوب بوده و قابل رقابت
با آمبوالنسهای کشورهای پیشرفته است که این مساله افتخاری برای
ایران به شمار میرود ».مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت
بهداشت ،اظهار داشت« :تصمیم داریم هر دانشگاه علوم پزشکی کشور را
به پنج آمبوالنس ( CBRNEتهدیدات شیمیایی ،میکروبی ،پرتوزاینده،
هستهای و زیستی) مجهز کنیم و این آمبوالنسها را آماده داشته باشیم
تا هرگاه اتفاقی افتاد بتوانیم از آنها استفاده کنیم ».وی یادآور شد« :این
آمادگیها باید همیشه در هر کشوری وجود داشته باشد و آمبوالنسهای
دانشگاههای علوم پزشکی کشور تا پایان سال مجهز میشوند و این
تعداد نیز کافی است ».کولویند افزود« :هزینه تجهیز هر آمبوالنس تقریب ًا
 40میلیون تومان برآورد میشود».
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سپید :صبح دیروز با حضور سید حسن هاشمی وزیر
بهداشت و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
بیمارستان  120تختخوابی امام حسین(ع) شهرستان
بهارستان به بهرهبرداری رسید.
وزیر بهداشت با بیان اینکه در طول  36سال گذشته
حوزه سالمت به ویژه در مناطق حاشیه تهران مورد
غفلت قرار گرفته است ،گفت« :در این دولت ،اقدام
به ساخت چندین بیمارستان در این مناطق کردیم.
بیمارستان اسالمشهر تا پایان سال و بیمارستان قرچک
تا پایان دولت افتتاح میشود و بیمارستانهای مالرد
و قدس نیز در حال ساخت است».
وی با اشاره به اینکه حدود یک میلیون نفر از
مردم مناطق حاشیه تهران از خدمات بیمارستان 120
تختخوابی امام حسین(ره) بهرهمند میشوند،گفت:
«شاخص تخت بیمارستانی در کشور 1/6 ،تخت به
ازای هر هزار نفر است و برای رسیدن به وضعیت
مناسب در این منطقه ،باید حداقل هزار تخت جدید
ساخته شود».
هاشمی با بیان اینکه تا پایان کار دولت یازدهم
 21هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت مراکز درمانی
سراسر کشور اضافه میشود ،ادامه داد « :با وجود
مشکالت اقتصادی دولت 6500 ،پروژه در کشور
تعریف کردیم که بیش از  50درصد از آنها تا پایان
دولت افتتاح میشود و خوشحالیم که  570پروژه
بهداشتی و درمانی در استان سیستان و بلوچستان
در حال ساخت است و رویکرد وزارت بهداشت در
این دوره بر مناطق محروم و مرزی بوده به گونهای
که این مناطق به کارگاه سازندگی تبدیل شدهاند».
هاشمی با اشاره به ساخت بیمارستان دوم
در بهارستان ،افزود« :ساخت این بیمارستان با
کمک مسئوالن محلی و نماینده مردم در مجلس
آغاز میشود و هر قدر اقدامات رفاهی به ویژه
در حاشیههای شهر تهران انجام شود ،در راستای
اهداف انقالب و امام راحل و منویات مقام معظم
رهبری حرکت کردهایم و منفعت آن به مردم میرسد».
هاشمی در ادامه با اشاره به اقدامات گسترده انجام
شده برای توسعه و ارتقای سطح خدمات بهداشتی
و درمانی در مناطق حاشیهای و اطراف شهر تهران
گفت« :به گونهای عمل خواهیم کرد که ساکنان
شهرستانهای اطراف پایتخت برای دریافت خدمات
درمانی و بهداشتی مناسب نیازی به مراجعه به تهران

مجلس

نداشته باشند».
هاشمی با تقدیر از رئیس جمهوری و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی برای تسهیل روند اجرای
طرح تحول سالمت خاطرنشان کرد« :این طرح و
سیاستهای دولت در حوزه رفاه اجتماعی همچنان
ادامه خواهد داشت و با رفع موانع بینالمللی ،شتاب
بیشتری در مسیر رفع محرومیتها گرفته است».
راهاندازی  90مرکز تجمیعی دندانپزشکی
در کشور
افتتاح مرکز دندانپزشکی تجمیعی باغ فیض در
اسالمشهر از دیگر برنامههای وزیر بهداشت بود.
هاشمی در حاشیه این برنامه گفت« :بخش دولتی
در حوزه دندانپزشکی بر خالف سایر حوزههای
پزشکی ،فعالیت بسیار محدودی داشت و فقط 5
درصد از خدمات دندانپزشکی توسط بخش دولتی
ارائه میشد».
وی از برنامه وزارت بهداشت برای راه اندازی
 100مرکز تجمیعی دندانپزشکی در کشور خبر داد و
افزود« :تا کنون حدود  90مرکز تجمیعی دندانپزشکی

در کشور راهاندازی شده و امیدواریم که تا پایان دولت
شاهد فعالیت بیش از  100مرکز تجمیعی باشیم».
هاشمی خاطرنشان کرد« :هدفگذاری وزارت
بهداشت ،افزایش سهم بخش دولتی در خدمات
حوزه دندانپزشکی از  5به  25درصد است و در
حال حاضر ،سهم دولت در ارائه این خدمات13 ،
درصد است».
وزیر بهداشت تصریح کرد« :زمانی میتوانیم کیفیت
و قیمت خدمات دندانپزشکی را در بازار کنترل کنیم
که برای بخش خصوصی ،رقیب وجود داشته باشد
به عنوان نمونه در خدمات پزشکی در حوزه بستری
به دلیل سهم بیشتر بخش دولتی ،راحتتر میتوانیم
بازار را کنترل کنیم اما در حوزه دندانپزشکی به دلیل
عدم توسعه زیرساختها ،با بخشنامه و امر و نهی،
نمیتوانیم اقدام موثری را انجام دهیم ».هاشمی با
اشاره به اختصاص  30درصد از ظرفیت دانشگاههای
علوم پزشکی به نیروهای بومی ،یادآور شد« :نیروهای
بومی پذیرفته شده حداقل باید  15سال را در استان
خود به فعالیت بپردازند و از این مسیر میتوانیم
نیروی انسانی مورد نیاز را تأمین کنیم».

لزوم ایجاد بیمه ویژه برای خدمات
دندانپزشکی
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار
داشت« :باید برای خدمات دندانپزشکی ،بیمهای خاص
و ویژه ایجاد شود و مردم در آن مشارکت و حق
بیمه بیشتری برای خدمات دندانپزشکی پرداخت
کنند تا در زمان بروز مشکالت دندانپزشکی ،فشاری
به زندگی و سبد هزینههای آنها وارد نشود ».وزیر
بهداشت تاکید کرد« :انتظار داریم که بیمههای تجاری
در کنار بیمههای دولتی ،برای خدمات دندانپزشکی
گسترش پیدا کرده و مردم هم از آن استقبال کنند زیرا
هزینههای درمانی ساالنه افزایش مییابد».
هاشمی متوسط تعداد دندانهای پوسیده در
میانساالن ایران را  13دندان عنوان کرد و گفت:
«مردم باید دندانهای خود را بیمه کنند و از سوی
دیگر از سنین کودکی ،از دندانهای خود مراقبت کنند».
وزیر بهداشت تصریح کرد« :در قالب طرح
تحول سالمت 35 ،میلیون نوبت خدمات پیشگیرانه
دندانپزشکی برای  7میلیون نفر از دانشآموزان انجام
شد اما مردم در مصرف مواد غذایی مانند شیرینیجات،
توجه داشته باشند و حتم ًا از مسواک استفاده کنند
البته استفاده از مسواک ،تضمینی برای پیشگیری
از پوسیدگی دندان نیست بلکه خطر پوسیدگی را
کاهش میدهد».
وی اضافه کرد« :دولت از خدمات پیشگیرانه
دندانپزشکی حمایت میکند اما برای درمان ،مردم
نیز با پرداخت حق بیمه برای خدمات دندانپزشکی،
در تأمین اعتبارات مشارکت کنند و از سوی دیگر
ضروری است که بیمهها بیشتر تقویت شوند».
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود
ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت پیشرفت ساخت
بیمارستان 400تختخوابی اسالمشهر ،گفت« :ساخت
این پروژه توسط وزارت راه و شهرسازی انجام میشود
و راهاندازی آن یکی از آرزوهای بزرگ مردم این
منطقه و وزارت بهداشت است ».هاشمی افزود« :این
بیمارستان پس از تکمیل ،ظرف مدت حداکثر دو
ماه ،تجهیز و آماده افتتاح میشود و دانشگاه علوم
پزشکی تهران نیز برای تسریع در بهرهبرداری از این
بیمارستان 70 ،میلیارد تومان ،وام گرفته و معاون وزیر
راه و شهرسازی نیز از تکمیل این بیمارستان تا پایان
سال جاری خبر داده است».

خبر خوب عضو کمیسیون شوراها درباره الیحه حوادث غیرمترقبه

تقویت امکانات و افزایش اختیارات هاللاحمر

خانه ملت :عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
در مجلس با بیان اینکه در الیحه حوادث غیرمترقبه تصمیماتی درباره
افزایش اختیارات و تقویت امکانات هالل احمر اتخاذ میشود ،گفت:
«این اقدامات برای مدیریت و پیشگیری از بحران ضروری است».
اصغر سلیمی در خصوص ضرورتهای افزایش تجهیزات و
امکانات جمعیت هاللاحمر گفت« :جمعیت هاللاحمر در بحرانها و
جنگها فعالیت ویژهای دارند ،در کشور ما نیز جزء اولین مجموعههایی
هستند که به محل حادثه اعزام و اقدام به امدادرسانی میکنند».
نماینده مردم سمیرم در مجلس با یادآوری پایگاههای جمعیت
هاللاحمر در شهرها و محدودههای خارج از شهرها ،تصریح کرد:
«جمعیت هاللاحمر خدمات به هنگام و مناسبی را در مواقع بحران
به آسیبدیدهگان ارائه میدهد اما با توجه به بحرانخیز بودن کشور و
وقوع حوادث طبیعی متعدد از سال گذشته تاکنون ،تقویت تجهیزات
و امکانات جمعیت هاللاحمر ضروری است».
وی افزود« :در جریان بررسی و تصویب بودجه سال  96تا حدودی
سطح اعتبارات جمعیت هاللاحمر افزایش داده شد ،در جریان بررسی
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الیحه حوادث غیرمترقبه هم به عنوان قانون دایمی مدیریت بحران
کشور تالش خواهد شد تا جایگاه جمعیت هاللاحمر ارتقا یابد».
سلیمی یادآور شد« :در الیحه حوادث غیرمترقبه تصمیماتی درباره
ارائه آموزشهای الزم به دانشجویان و دانشپژوهان در حوزه مدیریت
بحران گرفته شده که در این زمینه به نقش جمعیت هاللاحمر برای
کمک به وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزش و تحقیقات
اشاره شده است تا در نهایت بتوان موضوع پیشگیری از بحران را
تقویت و پررنگتر کرد ».این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد:
«از ظرفیت جمعیت هاللاحمرعالوه بر بخش امدادی و عملیاتی
باید در حوزه پیشگیری استفاده شود تا مشکالت جانی و مالی ناشی
از حوادث طبیعی و بحرانهای متعدد کاهش یابد».
عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در
مجلس با تاکید بر اینکه جمعیت هالل احمر بازوی اجرایی مدیرت
بحران کشور است ،گفت« :تقویت منابع ،افزایش اختیارات و تجهیز
شدن امکانات این مجموعه سبب تقویت بازوی اجرایی و امدادی
مدیریت بحران کشور و تقلیل مشکالت خواهد شد».
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خانهملت
سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلس
مطرحکرد:

انتقالعفونتهایبیمارستانیبهدلیل

انتقادات شدیداللحن رئیس سازماننظامپرستاری ازطرحتحولسالمت

در یکسال به اندازه کل درآمد نفت ،هزینه کردهاند
در آخرین لحظات گفتند برای مناظره تلویزیونی تشریف نیاورید

امحایغیراصولیپسماندها

سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبابیاناینکهپسماندهای
بیمارستانی نقش عمدهای در انتقال عفونتهای بیمارستانی دارند،
گفت« :در صورت بروز تخلف از سوی مراکز متخلف ،جرائم نقدی
و تعطیلی در انتظار آنها خواهد بود».
محمد نعیم امینیفرد ،با یادآوری مصوبه مجلس در مورد ممنوعیت
انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی و خانگی در معابر عمومی،
افزود« :این موضوع پیشنهادی بود که از سوی کمیسیون کشاورزی،
آب ،و منابع طبیعی و سازمان محیط زیست در جریان بررسی الیحه
هوای پاک ارائه شد که بر اساس آن هرگونه انباشتن پسماندهای
بیمارستانی و صنعتی و خانگی در معابر عمومی ممنوع است ».نماینده
مردم ایرانشهر در مجلس ،ادامه داد« :واقعیت آن است که مساله
پسماندهای بیمارستانی در کشورهای کمتر توسعه یافته ،مشکل عمومی
است که نقش عمدهای در انتقال عفونتهای بیمارستانی دارند و باید
در نحوه امحای آن دقت نظر صورت گیرد».
این نماینده مردم در مجلس دهم ،تصریح کرد« :البته وزارت
بهداشت بخشنامه و آییننامههای مخصوص به خود را در زمینه
نحوه امحای عفونتهای بیمارستانی دارد و در سالهای اخیر تالش
کرده تا در راستای معیارملی حرکت کند ،اما بدون شک برای اجرای
اصولی این مهم نیازمند همکاری سایر دستگاهها هستیم ».وی یادآور
شد« :بیمارستانهای بزرگ و مجهز تیمهای دفن زباله را دارند و اغلب
با شرکتهای فعال در این زمینه قراردادهایی را منعقد میکنند اما
این شرایط برای همه بیمارستانها مهیا نیست ».امینی فرد تاکید کرد:
«رهاسازی زبالهها و دفن غیراصولی آن اقدام خالفی است که بی
توجهی به آن مشکالتی را در حوزه سالمت ایجاد خواهد کرد که همین
ضرورت باعث تصویب مصوبه مذکور در صحن علنی مجلس شد».
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،گفت« :بر اساس
مصوبه مجلس در مورد ممنوعیت انباشت پسماندهای بیمارستانی و
صنعتی و خانگی در معابر عمومی ابتدا به مراکز متخلف اخطار داده
میشود و در صورت تکرار تخلف ،جرائم نقدی و تعطیلی در انتظار
مراکز متخلف خواهد بود».

رنجبرزادهعضوهیاترئیسهمجلسبیانکرد:

دولت برای نحوه اجرای طرح تحول

سالمتالیحهبدهد

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر لزوم مدیریت صحیح منابع
حوزه سالمت گفت« :دولت الیحه نحوه اجرای طرح تحول را برای
تصویب به مجلس ارسال کند».
اکبر رنجبرزاده با اشاره به اینکه منابع پایدار برای حوزه سالمت
ایجاد شده است ،گفت« :باید برای تحقق منابع پایدار و اختصاص
اعتبارات الزم به حوزه سالمت قوانین کافی تصویب شود .بخشی از
منابع پایدار برای حوزه سالمت از محل ارزش افزوده تأمین میشود،
همچنین بخشی از منابع پایدار از محل هدفمندی یارانهها اختصاص
پیدا میکند که این موضوع درمجلس هشتم مورد تصویب نمایندگان
قرار گرفت اما درمرحله اجرا دچار مشکالت بسیاری شد».
نماینده مردم اسدآباد در مجلس با انتقاد از اینکه هدفمندی در دولت
گذشته به درستی اجرا نشد ،افزود« :متاسفانه اولویت اول کشور در
دوره گذشته رفع مشکالت و مسائل مربوط به حوزه سالمت نبود،
اما در این دوره با پیگیریهای وزیر بهداشت و همراهی دولت طرح
تحول با هدف رفع مشکالت درمانی و بهداشتی مردم اجرا شد؛ بنابراین
برای ادامه مسیر فعلی قوانین مصوب درمجلس درحوزه سالمت باید
به طورکامل اجرایی شود ».وی با تاکید بر مدیریت منابع حوزه سالمت
با هدف کاهش هزینهها ،تصریح کرد« :برای کاهش هزینههای حوزه
سالمت باید از مراجعههای غیرضروری مردم به مراکز بهداشتی و
درمانی ،تجویزهای بیدلیل پاراکلینیکی و بستریهای طوالنیمدت
و بیاهمیت جلوگیری شود .بنابراین باید هزینهها درحوزه درمان
به هر طریق ممکن و با ایجاد سا زوکارهای مشخص مدیریت شود.
بهطور مشخص باید قواعد و قوانین مربوط به راهنمای بالینی تدوین
شده و نظارت دقیق براجرای قوانین صورت گیرد».
رنجبرزاده با بیان اینکه مدیریت و کاهش هزینهها به معنای مخدوش
شدن خدمات درمانی نیست ،گفت« :باید با اجرای پزشک خانواده و
سیستم ارجاع در حوزه سالمت در جهت کاهش و کنترل هزینهها
ی پرهیز کرد .منابع
اقدام و از ارائه خدمات غیرضروری و موازیکار 
پایدار درحوزه سالمت در مجلس با همفکری دولت تا حدودی
مشخص شده و مشکلی دراین زمینه وجود ندارد .ضمن اینکه منابع
بیمهها هم تقویت شده است».
این نماینده مردم درمجلس با اشاره به اینکه خوشبختانه با دستور
رئیسجمهور مبنی بر ایجاد یک حساب مجزا برای واریز حق درمان
کارگران اختالفات میان وزارتخانه بهداشت و رفاه نیز مرتفع شده
است ،تصریح کرد« :اگر با منابع فعلی مدیریت هزینهها به خوبی
صورت گیرد ،به طورحتم اجرای طرح تحول سالمت ادامه پیدا
میکند .البته دولت میتواند الیحهای درخصوص نحوه اجرای طرح
تحول به مجلس ارسال کند ،زیرا غیر از اعضای کمیسیون بهداشت و
درمان نمایندگان دیگر در صحن علنی ،ممکن است دیگر نمایندگان
با طرح تحول آشنایی نداشته باشند».
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه شیوه و اجرای طرح تحول
درمجلس تصویب نشده است ،تصریح کرد« :اجرای این طرح طبق
تصمیم وزارت بهداشت صورت گرفته و تا حدودی توانسته رضایت
مردم را در حوزه سالمت کسب کند».

شعیب شاهزمانی

ابتدای هفته جاری از رسانه ملی اعالم شد که مناظرهای
درخصوص عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح
تحول سالمت برگزار میشود .ترکیب شرکتکنندگان در
این مناظره از یک سو محمدحسین قربانی نایبرئیس
کمیسیون بهداشت مجلس و از مدافعان سرسخت طرح
تحول سالمت بود و از طرف دیگر ،علیمحمد آدابی
رئیس سازمان نظام پرستاری و یکی از منتقدان جدی
این طرح.
درواپسین لحظات مانده به شروع این برنامه اما ترکیب
مناظرهکنندگان تغییر کرد .تغییری که گالیه شدید آدابی
را به دنبال داشت .این مسئله بهانهای شد تا گفتوگویی
با رئیس سازمان نظام پرستاری ترتیب داده و از جزئیات
آنچه او در نظر داشت در مناظره با محمدحسین قربانی
مطرح کند ،باخبر شویم.
بدیهی است آنچه به عنوان پاسخهای علیمحمد آدابی
به سواالت ما در پی میآید ،نظرات او است و چه بسا
در موارد متعدد با نظر سایر کارشناسان در تعارض باشد.
روزنامه سپید آمادگی خود را برای انتشار نظرات
مخالف و موافق در ارتباط با طرح تحول سالمت به
عنوان بزرگترین طرح اجتماعی دولت تدبیر و امید
اعالم میکند.
سپید :عدم حضور شما در برنامه مناظره یکشنبه
شب به چه دلیل اتفاق افتاد؟
بعد از گذشت بیش از  3سال از اجرای طرح تحول
سالمت برای اولین بار بود که رسانه ملی برای نقد طرح
تحول سالمت از یک منتقد دعوت میکرد .تا پیش از این
در برنامهها منتقدی حاضر نمیشد و طراحان و مجریان
طرح تحول سالمت بدون حضور هیچ صاحبنظر و
منتقدی از خوبیها و محاسن این طرح صحبت میکردند
و هیچ اشارهای به ضعفها و کاستیهای این طرح
محکوم به شکست یا بهتر بگوییم «شکستخورده»
نمیشد .در بعضی برنامهها هم که پزشکان یا نمایندگان
مجلس حاضر میشدند ،به لحاظ وابستگیهایی که
وجود داشت و یا به خاطر ِعرقی که به صنف پزشکی
داشتند ،نمیتوانستند انتقاد صحیحی را به این طرح
وارد کنند .ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم عموما
از کسانی بودند که به واسطه عضویت در هیئت امنای
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،اختیارشان
در دست وزارت بهداشت بود و بنابراین گفتنیهای
خود را با احتیاط فراوان و به شکل محتاطانه مطرح
میکردند که عمال چیزی از آن عاید نمیشد و مردم
هم متوجه ایرادات و کاستیهای بزرگ این طرح که
منابع عظیمی از ملت را بین برد و تلف کرد ،نمیشدند.
بههرحال دعوت از بنده بارقهای از امید را ایجاد کرد که
در اواخر دوره وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید ،این
طرح
امکان به وجود آمده که به ایرادات اساسی این
ِ
کارشناسینشده بپردازند.
بههرحال ما آماده بودیم که با ارائه مستندات برویم
و از مطالب مدنظرمان دفاع کنیم و اشکاالت این طرح
را بگوییم و به قضاوت افکار عمومی بگذاریم .اما یکی
دو ساعت قبل از پخش این برنامه با من تماس گرفتند
و گفتند« :ضمن عذرخواهی شما برای برنامه تشریف
نیاورید ».بنده دلیل این مسئله را سوال کردم .آنها هم
پس از عذرخواهیهای مکرر گفتند« :قدرتی مافوق
قدرت و اراده مجریان و تهیهکنندگان این برنامه مانع
از حضور شما در برنامه شده است ».این گفته هم برای
من جای تعجب بود و هم جای گلهمندی .تعجب از
این بابت که بههرحال عمر این دولت که رو به اتمام
است ،چرا نمیخواهند برای یک بار به نظر منتقدین
گوش کنند .گالیهمندی من هم از این بابت بود که به
عزیزان هم گفتم که شما از این به بعد نظر آن قوای
فوق اراده صداوسیما را درخصوص حضور منتقدین
در برنامه تامین کنید و بعد از آنها دعوت کنید و بنر
بزنید .باالخره از طرف صداوسیما بنرهای الکترونیک
پخش این برنامه در سطح شهر پخش شده بود و در
فالن ساعت مناظرهای با حضور بنده صورت میگیرد
و تعدادی از مشتاقان هم منتظر این بودند که برای یک
بار هم که شده شاهد یک نقد واقعی باشند و به این
ترتیب ،امید مردم و به ویژه کارکنان نظام سالمت هم
به یأس مبدل شد.
سپید :به صورت فهرستوار بفرمایید که شما
میخواستید در این برنامه به چه نکاتی اشاره کنید؟
آیا شما قائل به این هستید که طرح تحول سالمت
دستاورد مهمی هم دارد یا نه؟
طرح تحول سالمت طی هفت گام و به بهانه کاهش
پرداخت از جیب مردم ،واقعی کردن تعرفههای پزشکی
و کاهش زیرمیزی به اجرا درآمد ولی به هیچکدام از
این اهداف نرسید.
سپید :هیچ کدام؟ به نظر شما به هدف کاهش

پرداختی از جیب مردم هم نرسیدند؟
نهخیر .به نظر من قدر مطلق پرداخت از جیب مردم
به لحاظ افزایش بیرویه و  300درصدی تعرفههای
پزشکان ،افزایش پیدا کرد.
سپید :من همینجا به یکی از پاسخهای مسئولین
وزارت بهداشت اشاره کنم .گفته میشود که افزایش
 300درصدی هم در برخی از تعرفهها وجود داشته
است ولی میانگین این افزایشها به این اندازه نبوده
و حدود  120درصد است.
به هیچ عنوان به این صورت نیست .اتفاقا من برای
حضور در برنامه ،مستندات این مسئله را به همراه داشتم.
دربرخی از موارد افزایش تعرفهها ما شاهد افزایشهای
 835درصدی هم بودیم .کمترین آنها  125درصد و
بهطور میانگین این افزایش 300 ،درصد بوده است.
مضافبراینکه علیرغم اضافه شدن  300درصدی که
برابر با  30سال افزایش تعرفه عادی پزشکان است ،در
پایان سال اول و دوم اجرای طرح ،باز هم حدود 10درصد
اضافه کردند .با این حساب آن  10درصدی که در پایان
سال اول اضافه کردند ،درواقع  30درصد بود و  10یا
 12درصدی که در پایان سال دوم اضافه کردند ،درواقع
 10درصد از  330درصد بود .یعنی طی کمتر از  3سال
از اجرای طرح تحول سالمت ،تعرفههای پزشکی 400
درصد افزایش پیدا کرد و این درواقع یک نوع فرار به
جلو بود .تعجب من از این است که چطور این همه
کارشناس در شورای عالی بیمه و وزارت رفاه ،متوجه
این نکته نشدند که درشرایطی که ساالنه  10درصد تورم
در جامعه وجود دارد ،وقتی به شکل یکجا و یکباره
 300درصد به تعرفههای پزشکی اضافه میشود و باز
هم در پایان سال  10درصد دیگر اضافه میشود ،این 10
درصد عمال  30درصد معنا پیدا میکند .کما اینکه شاهد
بودیم این افزایش شدید ،یک شکاف وسیع طبقاتی را
بین پزشکان و دیگر کارکنان نظام بهداشت و درمان و
عامه مردم ایجاد کرد.
از سوی دیگر شاهد بودیم که  10هزار میلیارد تومان
از محل هدفمندی یارانهها برای این طرح در نظر گرفته
شد که با این  10هزار میلیارد تومان ما میتوانستیم هر
سال  500هزار شغل ایجاد کنیم .چیزی که میتواند
هدف ارزشمندی برای دولتها باشد ولی این رقم
روانه طرحی شد که عمال نه کیفیت خدمات را تامین
کرد ،نه زیرمیزی را آنچنان که باید حذف کرد .الزم
بود یک مدیریت قاطع اعمال میشد که به کسی اجازه
ندهد به فکر دریافت زیرمیزی بیفتد .نه اینکه ما بخواهیم
زیرمیزی را به رومیزی تبدیل کنیم.
از سوی دیگر  2درصد به مالیات بر ارزش افزوده
اضافه شد (یک درصد به مدت  2سال) که به عقیده
بنده این پولی بود که مردم میتوانستند سر سفرههایشان
صرف سبزیجات ،لبنیات و ...کنند و از این طریق به
سالمتی مردم کمک بهتری میشد .از طرفی میدانیم که
بر اساس تحقیقات انجامشده ،با هر یک درصد کاهش
درآمد مردم ،یک درصد به آمار خشونت و درگیری در
جامعه اضافه میشود.
همچنین منابعی که از طریق افزایش هزینه پیامکها،

هزینه اینترنت ،مالیات بر کاالهای آسیبرسان و اخیرا
هم افزایش هزینه بیمه شخص ثالث در اختیار وزارت
بهداشت قرار گرفت .شما اگر به بیمهنامههای شخص
ثالث نگاه کنید ،میبینید که اخیرا یک رقم بیش از 10
هزار تومان به ازای هر خودرو اخذ میکنند که باز
هزینههای هنگفت این طرح را به نفع پزشکان متخصص
وفوقتخصص تامین کنند.
سپید :یعنی شما معتقدید این منابع به درستی و
در جای صحیح استفاده نشدهاند؟
بله .این حجم منابع مالی که در اختیار وزارت بهداشت
قرار گرفت ،نیاز به نظارت و بررسی دارد .متاسفانه
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم که مشابه نظام
پزشکی فقط منافع صنف پزشکی را درنظر میگیرد،
مانع از تحقیق و تفحص از طرح تحول نظام سالمت
شد .حال آنکه به عنوان نمایندگان و وکالی مردم باید
اجازه میدادند که این طرح مورد تحقیق و تفحص قرار
گیرد .جالب است این نکته را هم بگویم که گام هفتم
طرح تحول نظام سالمت نظارت و ارزیابی و بررسی
بازخوردهای این طرح بود .ولی این بند به شکل ظریفی
حذف و کلمه «آمبوالنس هوایی» به جای آن درج شد که
هیچ سنخیتی با بحث نظارت و ارزیابی ندارد .درواقع نه
تنها نظر منتقدین را نادیده گرفتند بلکه هرگونه نظارت
از این طرح کذایی عمال غیرممکن شد.
سپید :یکی از مشکالتی که درحال حاضر با آن
مواجه هستیم ،این است که آمارهایی که از طریق
مبادی مختلف در اختیار مردم و رسانهها قرار میگیرد،
با همدیگر همخوانی ندارد .به عنوان مثال سخنگوی
وزارت بهداشت آمارهایی ارائه میکند که بر اساس
آن ،بسیاری از عملکردهای این وزارتخانه قابل دفاع
میشود و حتی مثال آماری ارائه میشود که نشان
میدهد هزینههای درمان پس از طرح تحول سالمت
نهتنها افزایش نداشته بلکه کمتر هم شده است .این
درحالی است که منتقدینی همچون شما از آمارهای
دیگری سخن میگویید .این مشکل از کجا نشات
میگیرد و چه باید کرد؟
دقت کنید .طی سال  95بیش از  120هزار میلیارد
تومان در حوزه درمان کشور و وزارت بهداشت هزینه
شده و این معادل درآمد نفتی کشور طی همین سال
است .بههرحال این مبلغ هنگفت و هزینهتراشی در کشور
انجام شده و الزم بود که با طرح تحقیق و تفحص در
نظام سالمت پیگیری میشد که باالخره این منابع در
کجا هزینه شده و آیا کارایی داشته و هزینه اثربخش
بوده یا اینکه با هزینهای به مراتب کمتر ،میشد نتایجی
بهتر از این گرفت؟
سپید :نظر شما درباره هزینههایی که برای
بیمارستانهای دولتی کشور انجام شده ،چیست؟
ببینید .طرح تحول نظام سالمت در  540بیمارستان
دولتی از مجموع  800بیمارستان اجرا شده است .حاال
تصور کنید اگر ما سالیانه یک میلیارد تومان به هر
بیمارستان برای کمک به بیماران بیبضاعت اختصاص
میدادیم ،چه اتفاقی میافتاد؟ نتیجه این میشد که مردم
عمال به رایگان از بیمارستانها ترخیص میشدند .یعنی

با چیزی کمتر از یک هزار میلیارد تومان ما میتوانستیم
هزینههای مردم را به صفر برسانیم .از طرف دیگر برای
مرمت بیمارستانها هم اگر ما در همین حدود هزینه
میکردیم یعنی برای هر بیمارستان یک میلیارد تومان
را در نظر میگرفتیم ،باز هم برای  540بیمارستان ،نهایتا
 540میلیارد تومان کفایت میکرد و این یک بار هزینهای
که انجام میشد ما را حداقل برای مدت  5تا  10سال
از مرمت بینیاز میکرد .یعنی دیگر نیازی نبود که سال
بعدش هم این هزینه را مجددا انجام دهیم .حاال سوال
اینجاست که وقتی ما میتوانیم با یکهزار یا هزار و
 500میلیارد تومان نیازهای مردم را کامال مرتفع کنیم و
بیمارستانهایمان را مرمت کنیم ،این رقمهای باالی 10
هزار میلیارد تومان صرف چه اموری شده و اساسا چرا
چنین رقمی به حوزه درمان اختصاص پیدا کرده است؟
درصورتیکه میتوانست در تولید ،اشتغال ،مسکن و
سایر موارد عمرانی و امنیتی کشور این مبلغ هزینه شود.
سپید :یعنی نظر شما این است که با این هزینه
اندک ،میشد آنطور که وزارت بهداشت آمار میدهد،
تعداد  21هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت کشور
اضافه کرد؟
باالخره باید این آمار را ریز کنند و بگویند که این 21
هزار تخت ،چه تختهایی بوده و در کدام استانها بوده تا
ما هم به عنوان منتقد بتوانیم آن را بررسی کنیم و صحت
آن را بسنجیم .اما به عقیده من بسیاری از تختهای
این آمار ،همان تختهایی هستند که مرمت شدهاند.
سپید :البته آماری که ارائه میشود به این صورت
است که غیر از اضافه شدن  21هزار تخت جدید،
حدود  45هزار تخت فرسوده موجود هم بازسازی
و مرمت شده است.
بله من هم چنین آماری را شنیدهام .اما همانطور که
عرض کردم باید کامال مشخص شود که چه تعداد تخت
در چه استانها و چه بیمارستانهایی اضافه شده است.
چه تعداد از این تختها در همین دولت راهاندازی شده
است و چه تعداد از این تختها از دولتهای قبلی آغاز
شده و ماحصل تالشهای گذشتگان است که در این
دولت به بهرهبرداری رسیده است؟ کمااینکه ممکن است
ساخت تعدادی تخت در این دولت آغاز شده باشد و
در دولتهای آینده به بهرهبرداری برسد .الزم است که
همه اینها مشخص شود .ضمن اینکه اخباری به دست ما
رسیده که بعضی از بخشها را چندین و چندباره افتتاح
میکنند .به عنوان نمونه بخش سیتیاسکن بیمارستانی
که اخیرا در کرمانشاه افتتاح کردند 2 ،سال پیش هم یک
بار افتتاح شده بوده است و افتتاح دوباره یک بخش
آن هم بعد از دو سال چه معنایی میتواند داشته باشد.
امیدواریم که مسئولین صداقت بیشتر داشته باشند
در گفتار و رفتارشان چرا که درنهایت این مردم هستند
که نفع و ضرر این کار متوجه آنها خواهد بود .به عقیده
ما اگر استفاده بهینهای از منابع چندده هزار میلیارد
تومانی در نظام سالمت میشد ،مردم باید شاهد کمیت
و کیفیت مراقبت به مراتب از این بهتر میبودند و لذا از
نظر مدیریتی ما طرح تحول نظام سالمت و کارکرد نظام
بهداشت و درمان را درخور نقد میبینیم.
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درد دلهای نایبرئیس جامعه آزمایشگاهیان کشور در «روز آزمایشگاهیان»

علوم آزمایشگاهی مظلوم واقع شدهاست

شعیب شاهزمانی

نایبرئیس جامعه آزمایشگاهیان کشور به
مناسبت فرا رسیدن «روز آزمایشگاهیان» ،ضمن
طرح دغدغهها و مشکالت اصلی این گروه ،از
برنامههای روز آزمایشگاهیان در سراسر کشور
خبر داد.
حسن قجاوند در گفتوگو با خبرنگار سپید
گفت« :به مناسبت سالروز میالد حکیم اسماعیل
جرجانی که از نخستین بزرگانی است که فعالیتهای
آزمایشگاهی را آغاز کرده ،روز  30فررودین با
عنوان روز آزمایشگاهیان نامگذاری و شناسایی
شده و اعضای جامعه بزرگ آزمایشگاهیان سراسر
کشورهمهسالهبهصورتخودجوشمراسمیبرگزار
میکنند .البته ما سالها است که پیگیر هستیم تا
روز  30فروردین به این نام «روز آزمایشگاهیان» در
تقویم کشوری هم قرار گیرد ولی متاسفانه علیرغم
پیگیریهای متعددی از سوی انجمنهای مختلف و
حتی سازمان نظام پزشکی صورت گرفته ،ما هنوز
موفق به این امر نشدهایم .با این وجود همه مسئولین
پذیرفتهاند که این روز ،روز آزمایشگاهیان است.
کما اینکه معاون وزیر بهداشت هم روز گذشته
فرا رسیدن  30فروردین را به همه اعضای جامعه
آزمایشگاهیان کشور تبریک گفته است».
وی با بیان اینکه در آستانه هفته جهانی
آزمایشگاهیان قرار داریم ،تصریح کرد« :شعار
امسال این هفته این است که «آزمایشگاهیان
پزشکی قهرمانان پشت صحنه هستند ».درواقع
همه دنیا به این باور رسیدهاند که افرادی که در
این رشته مشغول هستند ،به مثابه سربازان گمنام
جبهه سالمت ،همواره در در پشت این جبهه مشغول
نقشآفرینی بودهاند و همواره دوشادوش پزشکان

در تشخیص بیماریها حضور داشته و دارند ولی
کمتر از آنها یادی میشود .اهمیت فعالیت این افراد
به اندازهای است که میتوان گفت امروزه پزشکان
وابسته به این افراد هستند و تشخیص بسیاری از
بیماریها در وهله اول بر عهده آزمایشگاهیان است
و پزشکان هم بر اساس آن تشخیص ،به درمان مردم
مبادرت میکنند».
نایبرئیس جامعه آزمایشگاهیان کشور اظهار
داشت« :همزمان با برنامههایی که در سراسر
کشور برگزار میشود ،در تهران هم امروز مراسم
جشنی در تاالر اجتماعات کتابخانه ملی توسط
انجمنهای مختلف آزمایشگاهی و اعضای بدنه
جامعه آزمایشگاهیان کشور به همراه سازمان نظام
پزشکی برگزار میشود .در این برنامه ضمن اینکه
از منتخبین انجمنهای مختلف آزمایشگاهی کشور
تقدیر به عمل میآید ،برنامههای دیگری هم تدارک
دیده شده و همچنین دکتر زالی رئیس محترم سازمان
نظام پزشکی کشور به عنوان سخنران اصلی به
ایراد سخن خواهد پرداخت .برای این مراسم از
وزیر بهداشت و معاونین ایشان و هم دعوت به
عمل آمده است».
قجاوند در ادامه به طرح برخی از دغدغههای
آزمایشگاهیان کشور پرداخت و گفت« :یکی از
گالیههایی که قشر آزمایشگاهی کشور در این چند
ساله داشته است ،کمتوجهی مسئولین نسبت به آنها
است .علوم آزمایشگاهی مظلوم واقع شدهاست.
علیرغم اینکه شاید در میان همه وزرای بهداشت
گذشته ،آقای دکتر هاشمی بیشترین اهمیت را برای
آزمایشگاهیان کشور قائل است ولی همچنان با
مشکالت عدیدهای دستبهگریبان هستیم ».وی
افزود« :علیرغم مصوبه آبانماه سال گذشته
هیئت دولت مبنی براینکه جامعه آزمایشگاهیان
کشور تحت عنوان قانون مشاغل سخت و زیانبار

میتوانند سالی  2ماه کاهش سنوات خدمت داشته
باشند و در مجموع با حدود  4و نیم سال خدمت
کمتر میتوانند بازنشسته شوند ،هنوز این مصوبه
به اجرا درنیامده و بسیاری از ارگانها و دستگاهها
و دانشگاهها از اجرای آن سر باز میزنند و تعداد
خیلی کمی از شاغلین هم علی رغم اینکه حائز
شرایط بودند ،نتوانستند از این قانون استفاده کنند
و شاکی هستند».
حسن قجاوند مشمول نشدن رشته علوم
آزمایشگاهی در بحث قانون ارتقای بهرهروری را از
دیگر مشکالت موجود دانست و گفت« :علیرغم
اینکه موافقتهای اصلی و تاییدیه آن را از سوی
شخص وزیر بهداشت گرفتهایم و حتی این موافقت
ابالغ هم شده است ،ولی باتوجه به اینکه رشته ما در
قانون ارتقای بهرهوری برای کارکنان بالینی لحاظ نشده
بود ،همان آبانماه درخواستی از جانب وزیر بهداشت
به دولت داده شد که این رشته به قانون ارتقای بهرهوری
کارکنان بالینی الحاق شود و مانند دیگر رشتههایی مانند
پرستاری از مزایای این قانون بهرهمند شود».
نایبرئیس جامعه آزمایشگاهیان کشور در ادامه
به موضوع امکان ادامه تحصیل محدود در رشته
علوم آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت« :تا سال
 1372اعضای بدنه این رشته میتوانستند تا مقطع
دکترای علوم آزمایشگاهی ادامه تحصیل دهند .ولی
متاسفانه از آن سال به دلیل فعالیتهای بعضی از
افراد یا انجمنهای خاصی که بهتر است نامی از
آنها نبرم ،جلوی ادامه تحصیل این افراد گرفته شد
و درنتیجه در حال حاضر دانشجویان و شاغلین
رشتههای علوم آزمایشگاهی فقط تا مقطع کارشناسی
امکان ادامه تحصیل دارند و مجبور میشوند که
تحصیالت خود را در رشتههای دیگری ادامه دهند.
احیای دکترای علوم آزمایشگاهی در حال حاضر
یکی از خواستههای افراد عالقهمند به تحصیل در
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این رشته است که پیگیریهای زیادی هم در این
راستا انجام شده ولی هنوز در این زمینه هم توفیقی
حاصل نشده است».
وی ادامه داد« :یکی از مهمترین مشکالت جامعه
آزمایشگاهیانکشور،مربوطبهبخشخصوصیشاغل
در این رشته است .عزیزانی که در بخش خصوصی
به فعالیتهای آزمایشگاهی مشغول هستند ،اوال
حقوقهای ناچیزی دریافت میکنند و نکته دوم اینکه
به دلیل حضور افراد غیرمرتبط با علوم آزمایشگاهی
در بخش خصوصی جایگاه تحصیلکردگان این رشته
در بخش خصوصی از امنیت کافی برخوردار نباشد.
یکی از درخواستهای همیشگی ما این بوده که
نظارت کافی بر بخش خصوصی وجود داشته باشد
که متاسفانه این نظارت وجود ندارد».
قجاوند به یکی دیگر از مشکالت و خواستههای
جامعه آزمایشگاهیان هم اشاره کرد و گفت« :چالش
دیگری که در رشته ما وجود دارد این است که متاسفانه
شاهد هستیم که بسیاری از مراکز آزمایشگاهی در
سراسر کشور به طور مرتب در حال واگذاری به
بخش خصوصی هستند و این مسئله امنیت شغلی
همکاران ما را با تهدید جدی مواجه کرده است».
وی در پایان اظهار کرد« :سخن پایانی من این است
که مسئولین به بحث درمان ،نگاه اقتصادی نداشته
باشند .درمان یک بحث خدماتی است .اینکه گفته
شود یک مرکز درمانی اقتصادی و پرسود هست یا نه،
رویکرد درستی نیست .مراکز درمانی به جامعه ارائه
خدمت میکنند ولی متاسفانه دیدگاهی که از سوی
بعضی از مسئولین به موضوع سالمت وجود دارد،
یک دیدگاه اقتصادی است .از این رو به طور مرتب
درمورد مراکز مختلف اینطور تصمیم میگیرند که
به بخش خصوصی واگذار کنند و این واگذاریها
هم همانطور که اشاره کردم به دلیل نبود نظارت
جدی ،تبعات خاص خودش را دارد».

کنگره

ضرورتآموزشپرستاراندرحوزهارتوپدی
دبیر برنامه ارتوپدی در کنگره جامعه جراحان ایران با اشاره
به اینکه ساییدگی زانو از بین آرتروزهای کل بدن شایعتر است،
گفت« :میتوان از آرتروز زانو با روشهای سبک زندگی سالم
پیشگیری کرد».
به گزارش سپید ،محمود کریمی مبارکه با اشاره به اینکه ساییدگی
مفاصل زانو بین آرتروزهای کل بدن شایعتر است ،گفت« :آرتروز
زانو در کشور ما به دلیل فرهنگ ،آداب غذایی ،مذهبی و  ...همچون
نشستن چهارزانو ،دوزانو و استفاده از دستشویی ایرانی بیشترین
فشار را به کشکک زانو وارد میکند و از شایعترین بیماریهای
زانو است ».وی در ارتباط با راههای درمان و جلوگیری از آرتروز
زانو تصریح کرد« :کاهش وزن برای کسانی که افزایش وزن دارند،
تقویت عضالت اطراف زانو ،تغییر سبک زندگی همچون صحیح
نشستن ،استفاده از صندلی ،رعایت مسائل ورزشی و استفاده از
آسانسور به جای پله ،از روشهای پیشگیری از آرتروز زانو است».
این فوق تخصص زانو افزود« :اگر بیمار با رعایت سبک زندگی
سالم و استفاده از داروهای ضد التهاب ،درد او بهبود نیافت و همچنین
نتایج رادیوگرافی حاکی از آرتروز شدید بود ،جراحی و تعویض مفصل
برای بیمار ضرورت مییابد ».کریمی گفت« :کنگره ارتوپدی انجمن
جراحان ایران 18تا 22اردیبهشت ماه سال جاری در سالن همایش
رازی در اتوبان همت جنب برج میالد برگزار میشود ».دبیر برنامه
ارتوپدی در کنگره جامعه جراحان ایران افزود« :پزشکان میتوانند
به صورت اینترنتی و
یا حضوری در روز
کنگره برای ثبتنام
اقدام کنند ،همچنین
شرکت در این
کنگره حداکثر امتیاز
بازآموزی را برای آنها
به همراه دارد».

انجمن

واکسیناسیونبااصولطبسنتیایران
منافاتیندارد
انجمن علمی طب سنتی ایران به مطالب منتشر شده پیرامون دعوت
برخیافرادوگروههابهمنعواکسیناسیونوانجامحجامتنقرهبرایاطفال
واکنش نشان داد .این انجمن در اطالعیهای اعالم کرد« :واکسیناسیون به
هیچ وجه با اصول طب سنتی ایران منافاتی نداشته و توصیه برخی افراد
یا گروههای ناآگاه به عدم انجام واکسیناسیون نسبتی با آموزههای طب
سنتی ایران ندارد .خاطرنشان میشود این انجمن در طی سال گذشته
چندین نوبت نسبت به سودمند بودن برنامه کشوری واکسیناسیون و
خطرات پرهیز از آن برای سالمت جامعه موضع گیری داشته که در
رسانههای جمعی انتشار یافته و آرشیو آن در سایت رسمی انجمن به
آدرس  itma.irنیز موجود است ».در ادامه این اطالعیه آمده است« :در
مورد مسئله حجامت همانطور که بارها در مصاحبه با اعضای انجمن
علمی طب سنتی تاکید شده است ،در طب سنتی ایران حجامت باید
با تشخیص پزشک و طبق ضرورتهای تعریف شده انجام شود و
«حجامت برای همه» مورد تأیید متخصصین طب سنتی نیست .همچنین
برای حجامت اطفال زیر  ۲سال منع کلی وجود دارد و موارد استثنا و
ضرورتهای خاص باید صرف ًا تحت نظر پزشک آگاه انجام پذیرد.
بدیهی است آنچه اخیرا ً تحت عنوان حجامت نقره در طفل ۴ماهه در
شبکههای مجازی دست به دست میچرخد ،به هیچ عنوان مورد تأیید
نیست .لذا ضمن دعوت مردم به دریافت اطالعات و مسائل مربوط به
طب سنتی از مراجع علمی
این رشته ،از مسئولین امر
انتظار میرود نسبت به
رویکردهای غیرعلمی و
هرج و مرج محور در
حوزه طب سنتی واکنش
مناسب را داشته باشند.

برای اشتراک روزنامه
سپید در تهران     ،چهارصدوهشتاد هزار
تومان به شماره کارت80
 62741211400756بانک اقتصاد نوین در
وجه نشریه سپید واریز و
شماره فیش واریزی را به همراه آدرس به
تلفن     26151499اعالم نمایید.

اینهزینه
اشتراک1 2ماهوفقطدرتهرانمیباشد.
   ارسال  رو
زنامههرروزصبحباپیک   انجاممیشود.
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افزایش سهم بخش خصوصی

راهاندازی سامانه تامین فرآوردههای بیماران متابولیک در دستور کار قرار گرفت

در حوزه دارو

فانا :نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران در
ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در زمینه دارو عنوان کرد« :در گذشته
در بازار دارو  ۷۵درصد صنایع دارو در اختیار بخش غیردولتی بود
که درحال حاضر این نسبت متعادلتر شده و سهم کارخانههای بخش
خصوصی به  ۵۰درصد رسیده است که خود باعث میشود بخش
دولتی مجبور به رقابت شود و به بخش خصوصی واگذار شوند».
ناصر ریاحی گفت« :شکلگیری طرح تحول نظام سالمت در دولت
یازدهم اقدام بسیار مثبتی بود و وزارت بهداشت با اجرای این طرح
سعی کرد که با صرفه جویی خریدهای خود را انجام دهد .البته در
ابتدای اجرای این طرح با مذاکرات و هماهنگیهایی که صورت گرفت
کمپانیهای وارداتی و تولیدی قیمتها را تا حدود زیادی پایین آوردند
که این خود باعث شد حجم بازار سالمت بزرگ شود که این ازجمله
اقدامات مثبت دولت در نظام سالمت بود ».رئیس انجمن واردکنندگان
دارو افزود« :یکی از دستاوردهای دولت در بخش نظام سالمت این بود
که تولیدات دارو افزایش یافت و بسیاری از واردکنندگان توانستند با
شرکتهای خارجیها همکاری کنند و تحت لیسانس مشارکت کنند
و در این مدت چندین کارخانه جدید تاسیس شدند یا به صورت
پروژه شروع به فعالیت کردند .پیش از دولت یازدهم کارخانهها بسیار
فرسوده و قدیمی شده بودند و به دلیل تحریمها از تکلنولوژی فاصله
گرفته بودند که خوشبختانه در این زمینه تحول مثبتی اتفاق افتاد».
وی افزود« :در گذشته در بازار دارو  ۷۵درصد صنایع دارو در اختیار
بخش غیردولتی بود که درحال حاضر این نسبت متعادلتر شده و
سهم کارخانههای بخش خصوصی به  ۵۰درصد رسیده است که
خود باعث میشود بخش دولتی مجبور به رقابت شود و به بخش
خصوصی واگذار شوند».

راهاندازی سامانه «حامی»
سازمان غذا و دارو
ایفدانا :مدیرکل نظارت بر فرآوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل سازمان
غذا و دارو گفت« :با هدف تحقق دولت الکترونیک و اجرای ایدههای
فناورانه ،گام نهایی سامانه "حامی" را پیش بردیم تا بیماران متابولیک،
فرآوردههای مورد نیازشان را درب منزل دریافت کنند ».امیرحسین
جمشیدی با اشاره به ضرورت ارتقای خدمترسانی و تکریم بیماران
و افزایش دسترسی آنان به فرآوردههای سالمت ،تاکید کرد« :در سامانه
حامی ،برنامه کاملی برای تشخیص تا تجویز فرآوردههای متابولیک و
رژیمی با همکاری سامانههای مختلف برخط (آنالین) کشور ،از قبیل
پست و ثبت احوال فراهم آمده تا موقعیت بیمار و وضعیت حیاتش با
اطالعات دقیق فراهم شود ».وی با اشاره به شناسهدار شدن تک تک
بیماران  pkuبا اجرایی شدن سامانه حامی ،اظهار داشت« : :با ثبت پزشکان
و درج تمامی نسخهها به صورت برخط(آنالین) ،امکان برآورد نیاز دقیق
هر بیمار ،چشمانداز صحیح نسبت به مصرف کنونی و نیز تامین بهموقع
فرآورده مورد نیاز سالهای آتی هم فراهم میشود ».جمشیدی عنوان
کرد« :فعالیت این سامانه مبتنی بر نسخه الکترونیکی است که توسط
پزشک ،ثبت میشود؛ لذا به محض ورود اطالعات فرآورده مورد نیاز،
با برچسب اصالتی که به نام شخص بیمار تهیه شده ،آماده ارسال به
درب منزل وی میشود ».جمشیدی با اشاره به اینکه به سرانجام رسیدن
این مکانیزم ،مستلزم همکاری حساب شدهای بود که پست جمهوری
اسالمی ایران با سازمان غذا و دارو انجام داد ،افزود« :درحال حاضر با
قاطعیت میتوانیم اعالم کنیم که فرآورده مورد نیاز بیمار حداکثر تا 72
ساعت در هر نقطه از کشور به سالمت تحویل وی میشود ».مدیر کل
نظارت بر فراورده های طبیعی ،سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو در
بخش دیگری از صحبتهای خود به پیشبینیهای انجام شده جهت
پیشگیری از تخلفات احتمالی اشاره کرد و گفت« :با وجود تمهیدات
اندیشیده شده ،اگر در برخی موارد مرسوله از مسیر خود خارج شود،
شخص متخلف به آسانی قابل شناسایی است و وضعیت فرآورده را
به راحتی میتوان پیگیری کرد ».وی افزود« :با الکترونیک شدن نسخ،
تحول بزرگی در حوزه تجویز و نظارت بر روند مصرف دارو ایجاد
میشود؛ بهطوری که تمامی سوابق پزشکی بیمار به صورت الکترونیک
ثبت میشوند و در هر نقطه از دنیا قابل دسترس است ».جمشیدی در
پایان گفت« :طراحی و اجرای این پروسه در دنیا کم سابقه بوده و نقش
تعیینکنندهای در منطقی کردن تجویز و مصرف دارو خواهد داشت».

دستسودجویان

ازسفرهبیماران

متـابـولـیـک

کـوتاهمـیشود
علی اکبر ابراهیمی

«رونمایی از اولین سامانه جامع برنامهریزی تامین
و تحویل فرآوردههای مورد نیاز بیماران متابولیک و
رژیمی»؛ خبری که چند روز پیش از سوی سازمان
غذا و داروی وزارت بهداشت رسانهای شد .این
اعالم ممکن است در وهله اول برای همه اهمیت
چندانی نداشته باشد ،اما برای آنها که با این مشکل
دست و پنجه نرم میکنند اهمیت زیادی دارد.
به گفته مسئوالن سازمان غذا و دارو قرار
است با اجرایی شدن این سامانه نه تنها تک
تک بیماران مبتال شناسهدار شوند بلکه با ثبت
پزشکان و درج تمامی نسخهها ،امکان برآورد
نیاز دقیق هر بیمار ،چشمانداز صحیح نسبت به
مصرف کنونی و مهمتر از آن تامین به هنگام
برای سالهای آتی فراهم شود.
برای بهدست آوردن اطالعاتی از دالیل ابتال ،جامعه
آماری بیماران متابولیک کشور و نحوه خدمات ارائه
شده به آنها از سوی سازمانهای گوناگون در قالبهای
مختلف اعم از یارانه دولتی و ...؛ به گفتوگو با
جاللالدین میرزای رزاز ،رئیس انجمن تغذیه ایران
(اتا) و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی پرداختهایم که در ادامه میخوانید:
سپید :معرفی کلی بیماریهای متابولیک و تعداد
بیماران متابولیک کشور؟
«بیماریهای متابولیک زمانی رخ میدهند که
پروسههای متابولیک معمول بدن دچار اختالل شوند
که میتواند ارثی و یا اکتسابی باشد؛ نظیر فنیلکتونوری
و دیابت .نحوه توارث بیشتر این اختالالت بهصورت

اتوزومال مغلوب است(یعنی فرد باید در دوران
جنینی از هر والد خود یک ژن معیوب را دریافت
کرده باشد تا بدان بیماری مبتال شود).
در یک سوم بچههای مبتال به بیماریهای متابولیک
ناشی از تجمع مواد سمی و یا نقص در تولید انرژی،
بیماری خود را با تاخیر نشان میدهد (،)late onset
یعنی نوزاد در بدو تولد سالم به نظر میرسد و
عالئم بیماری معموالً بعد از یک سال یا دیرتر بروز
میکنند .البته در ایران تنها تست غربالگری اجباری
در نوزادان تست هیپوتیروئیدی مادرزادی است که
حدود 85درصد نوزادان را پوشش میدهد و به نظر
میرسد که شیوع آن  5تا  6برابر کشورهای غربی
است .برای فنیلکتونوری تنها برنامههای غربالگری
محلی محدودی در ایران انجام شده است و یافتههای
مطالعات حاکی از نرخ بروز  1/6فنیل کتونوری
بهازای هر  10000تولد زنده دارد که در قیاس با
آمار جهانی بسیار باالتر میباشد.
بهدلیل شایع بودن ازدواجهای فامیلی در ایران،
تقریب ًا از هر  500تا  600نوزاد ،یکی دچار بیماریهای
متابولیک ارثی است که به دلیل عدم تشخیص بهموقع،
در آینده با عوارض شدیدی روبهرو میشوند .بنابراین
بهطورکلی اختالالت متابوليك مادرزادي بهتنهایی
بیماریهای نادري هستند ،اما در مجموع نسبت ًا شايع
میباشند .شایان ذکر است طبق آمار رسمی منتشر
شده شمار کلی بیماران مبتال به انواع اختالالت
متابولیک ارثی ،حدود  24000نفر گزارش شده است».
سپید :نحوه تهیه مواد غذایی مورد نیاز این بیماران
و حمایتهای صورت گرفته از آنها برای تهیه
این مواد(حمایت یارانهای و دولتی چگونه است؟

«در ایران تقریب ًا از هر  600نوزاد یکی دچار
بیماریهای متابولیک ارثی است .این بیماران
تغذیهای متفاوت از عموم مردم دارند و میبایست
از رژیمهای غذایی مخصوصی استفاده کنند که در
بیشتر آنها مصرف فرآوردههای متابولیک ضرورت
دارد .طرح شناسایی بیماران  pkuتوسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از سال 1386
آغاز گردید لذا بیماران متولد شده قبل این تاریخ،
هیچگاه از شناسه و جامعه آماری کاملی برخوردار
نبودند و همین امر موجبات عدم تأمین دقیق و
بهموقع فرآوردههای مورد نیاز این بیماران از سوی
سازمان غذا و دارو میگردید.
تهیه این فرآوردههای ویژه به دلیل تکنولوژی باال
مستلزم هزینه باالیی است و از آنجا که این غذاها
در کشورهای بسیار معدودی تولید میشوند ،باید
برای تأمین ،یک سال جلوتر به آنها سفارش تولید
داد .از اینرو دانستن آمار دقیق و تعداد افراد نیازمند
ضروری به نظر میرسد .لذا با توجه به عدم اطمینان
از آمار دقیق تاکنون به نظر نمیرسد حمایتهای
دولتی جامع و کامل در این رابطه انجام گرفته باشد
.گرچه چند شرکت محدود در بخش خصوصی در
این زمینه فعالیت دارند ولی این امر مستلزم ساماندهی
و قبل از آن جمعآوری اطالعات خصوص ًا در وهله
اول آمار مبتالیان به بیماریهای متابولیک میباشد
.همچنین ضرورت نیاز به مدیریت جامع و یکپارچه
برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در زمینه
واردات و توزیع به دلیل وجود یارانهها و حمایتهای
دولتی تهیه کام ً
ال احساس میشود».
سپید :باتوجه به اظهارات مسئوالن سازمان

غذا و دارو مبنیبر امکان بروز تخلف در تهیه و
رساندن اقالم مورد نیاز بیماران متابولیک و اقدام
این سازمان در ایجاد سامانه تأمین فرآوردههای
مورد نیاز این بیماران در جهت جلوگیری از این
اتفاق؛ نظر شما درباره این اقدام چیست؟
«باوجود این سامانه میتوان اطمینان حاصل
کرد که تنها افراد بیمار نیازمند به این حمایتهای
تغذیهای دست خواهند یافت و دست افراد سودجو
از آن کوتاه خواهد شد .از مزایای این اقدام میتوان
به موارد زیر اشاره کرد :افزایش و بهبود سطح
دسترسی و رضایتمندی واقعی بیماران متابولیک
و رژیمی به فرآوردههای تجویز شده ،بهبود کیفیت
خدمات در سطح تجویز و مدیریت زنجیره تأمین
تا تحویل ،ایجاد امکان مدیریت هوشمند و بهینه در
حمایتهای مالی نظام سالمت و کاهش هزینههای
تأمین ،توزیع و عرضه فرآوردههای مورد نیاز
بیماران متابولیک و رژیمی برای خانوادهها و
نظام سالمت».
سپید :آیا انجمن تغذیه برای این بیماران
اقداماتی انجام میدهد؟
«انجمن تغذیه با توجه رسالت خویش در
ترویج فرهنگ تغذیه سالم ،کنترل و پیشگیری از
بیماریها اقدام به برگزاری دورههای آموزشی ویژه
و تخصصی برای کارشناسان تغذیه نموده است تا
بدینوسیله در جهت افزایش آگاهیهای عمومی
از این گروه از بیماریها گام بردارد .همچنین برای
والدین کودکان مبتال به اختالالت متابولیک دورههای
آموزشی کاربردی تغذیه بهصورت مدون در راستای
کنترل این بیماریها برگزار میکند».

خطر مسمومیت شدید با مصرف خودسرانه ویتامینها
فارس :کارشناس تجویز و مصرف منطقی دارو درباره مصرف بیرویه ویتامینهای محلول در چربی
مانند ویتامین های  k,E,D,Aکه بهراحتی از بدن دفع نمیشوند و میتوانند افراد را در معرض
ابتال به مسمومیتهای شدید قرار دهند ،هشدار داد .مجید حنیفه گفت« :منظور
از مکمل جبران کمبود بعضی از مواد معدنی و آنزیم در بدن به علت دریافت
نکردن از طریق تغذیه است .البته کاربرد مکملها بیشتر بهمنظور بهبودی
است و نه جایگزین یک برنامه غذایی صحیح ،چون که بیشتر مواد معدنی
و ویتامینها در انواع غذاهای موجود است».
وی اظهار کرد« :ویتامینها با توجه به دوز مصرفی درج شده بر روی
آنها جزء فرآوردههای مکمل محسوب میشوند ،بدین معنی که اگر دوز
مصرفی توصیه شده روزانه باشد بهعنوان مکمل و اگر باالتر از این مقدار
باشد بهعنوان دارو شناخته میشود که مصرف آنها حتما باید با مشورت
پزشک انجام شود ».حنیفه با اشاره به امکان دریافت نکردن همه مواد معدنی
از غذا در همه افراد ،گفت« :افرادی که مبتال به کمبود شدید ویتامینها هستند

فعالیت بیشاز  400شرکت تولید تجهیزات پزشکی در کشور
سازمان غذا و دارو :رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت« :درحال حاضر بیش از
 400شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی در کشور درحال فعالیت است و اشتعالزایی بسیار خوبی نیز در این شرکتها صورت گرفته است».
رزا مختاری اظهار کرد« :در سالی که مزین به سال « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» از سوی رهبر معظم انقالب نامگذاری شده است
برنامههای خود را براساس این شعار در اولویت قرار دادیم و در همین راستا شرکتهای تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی بسیاری
از نیازهای کشور را تامین میکنند و حتی برخی از شرکتها نیز صادرات
خوبی به کشورهای همسایه و اروپایی دارند ».مختاری افزود «:نظارت
کارشناسان ما نیز به واحدهای تولیدی با حساسیت خاصی انجام میشود
لذا باید کیفیت کاالهای تولیدی در برنامه ویژه تولیدکنندگان قرار گیرد».
رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی سازمان غذا
و دارو گفت« :حمایتهای الزم از تولیدکنندگان در راستای اشتغالزایی نیز
ازسوی این سازمان صورت گرفته است و امیدواریم سازمانها و ادارات
دیگر نیز تولیدکنندگان را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و
مسئوالن حمایت کنند تا بتوانیم اقتصاد کشور را پویا و زنده نگه داریم».

میتوانند با دستور پزشک از مکملها با دوز باالتر استفاده کنند و افرادی که دچار کمبود شدید
نیستند ،برای جبران کمبود بعضی مواد معدنی و آنزیم بدن با راهنمایی دکتر داروساز
از ویتامینهایی با دوز مصرفی روزانه استفاده کنند».
وی یکی از مسائل مبتالبه روز درمورد ویتامینها و مواد معدنی را
مصرف بیش از حد آنها دانست و افزود« :سالها است که درمورد
خطرات مصرف بیشاز حد ویتامینها و مواد معدنی هشدار داده
میشود ،بهخصوص درمورد ویتامینهای محلول در چربی(ویتامین
 ) k,E,D,Aکه به راحتی از بدن دفع نمیشوند و افراد را در
معرض ابتال به مسمومیتهای شدید با ویتامین و مواد معدنی قرار
میدهد ».کارشناس تجویز و مصرف منطقی دارو درخصوص مولتی
ویتامینها گفت« :مصرف روزانه یک عدد مولتی ویتامین میتواند تا
حدودی نیاز بدن شما را برطرف سازد و شما را در معرض خطر مسمومیت
قرار نخواهد داد».

هشدار سازمان غذا و دارو :مرگ «بوتولیسمی» را جدی بگیرید
ایفدانا :دبیر ستاد مرکزی اطالعرسانی دارو و سموم سازمان غذا و دارو در مورد مرگ «بوتولیسمی» بهعنوان کشندهترین مسمومیت
غذایی به مردم هشدار داد و از آنها خواست این مسمومیت و مرگ ناشی از آن را جدی بگیرند .یسنا بهمنش گفت« :مسمومیت با مواد
غذایی در اثر آلودگی غذا در جریان تولید فرآوردههای غذایی ،تهیه و نگهداری آنها ،ایجاد میشود ».وی اظهار داشت« :مصرفکنندگان
باید دقت داشته باشند از مصرف کنسروهایی که در قوطی آنها آثار نشت ،برآمدگی و فرورفتگی و زنگزدگی مشاهده میشود،
خودداری کنند .همچنین مصرفکنندگان باید به تاریخ تولید و انقضا محصوالت هنگام خرید دقت کنند ».بهمنش از مردم خواست تا
هنگام مصرف غذاهای کنسرو شده حتما آنها را بهمدت 20دقیقه بجوشانند .دبیر
ستاد مرکزی اطالعرسانی دارو و سموم سازمان غذا و دارو با بیان اینکه یکی از
کشندهترین مسمومیتهای غذایی«بوتولیسم» نام دارد ،گفت« :این نوع مسمومیت در
اثر مصرف مواد غذایی مانند سوسیس ،کالباس ،کنسرو ماهی ،کنسرو ذرت ،کنسرو
لوبیا ،کشک خام و عسل طبیعی که در شرایط نامناسب و غیربهداشتی تهیه و نگهداری
شدهاند ایجاد میشود ».وی یادآور شد« :عالئم این نوع مسمومیت که برخی اوقات
منجر به مرگ نیز میشود شامل تاری دید ،دوبینی و اختالل در گوارش میباشد که
مصرفکننده در چنین مواردی باید سریعا به پزشک مراجعه کند».

روزان مه

شهر
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بخشی از بدهیهای میلیاردی شهرداری تخلف است

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری
تهران هیچ آمار مشخصی از دخلوخرج خود ارائه نداده است ،گفت« :بخشی
از بدهیهای میلیاردی شهرداری تخلف است ».رحمتاهلل حافظی ،رئیس
کمیسیون سالمت شورای شهر تهران با انتقاد از عدم شفافیت عملکرد
شهرداری در حوزه مالی ،گفت« :در  ۳سال اول شورای چهارم کسی از
آقایان در شهرداری زیر بار شفافسازی آمار مالی و در اختیار قرار دادن این
آمار به شورا نمیرفت ،اما حدود  ۵الی  ۶ماه قبل به علت درخواستهای
مکرر و پیگیری اعضا ،شهرداری باالخره درباره میزان بدهی خود گزارشی
به شورا داد ».حافظی ادامه داد« :در گزارش مذکور ،بدهکاری شهرداری
 ۲۵هزار میلیارد تومان اعالم شد ،اما بعد از یک هفته معاون شهردار در
شورا بهصورت غیررسمی این عدد را تکذیب کرد .در نتیجه رسما هیچ
آمار دقیق و مشخصی موجود نیست ،اما به نظر میرسد؛ بدهی از  ۲۵هزار

خبر
لیست امالک فروشی شهرداری
تهران محرمانه است
علیرضا دبیر؛ رئیس کمیسیون بودجه
شورای شهر تهران در جلسه علنی روز
گذشته شورای شهر تهران بهطور خالصه
گزارشیازعملکردکمیسیونبودجهومقایسه
عملکرد شورای سوم و چهارم ارائه داد و
گفت« :برنامه  5ساله اول فقط کلیگویی
بود درحالیکه برنامه دوم کمی بوده و حتی
جزئیات سرانه فضای سبز هم به ازای هر نفر
مشخصشده بود .برنامه دوم شامل  5کتابچه
کامل است که قابلمقایسه با برنامه اول نیست.
کار برنامه پنجساله سوم هم آغازشده هرچند
تصویب آن بر عهده شورای شهر است».
این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه
در سال  94ادبیات بودجه کامال تغییر کرده
است و اکنون بودجه کامل قابل رصد کردن
است ،ادامه داد« :هماکنون بر اساس تبصره 37
مصوب سال  1393بودجه عملیاتی طرحها
و تاریخ اتمام پروژهها ،سال شروع و خاتمه
آنها مشخص بوده و قابل رصد است؛ البته
ما در زمینه فاینانس با برخی سازمانهای
ذیربط شهرداری همچون سازمان زیباسازی
با مشکل برخوردیم که اکنون بهبودیافته و
بودجه شهرداری با جزئیات در این  4سال
کامال مشخص است».
او خطاب به محسن سرخو رئیس کمیته
حملونقل و ترافیک که بارها پرسیده است
امالک شهرداری که برای فروش است دقیقا
کجا قرار دارد و جزئیات آن باید اعالم شود،
گفت«:مااینلیستراازشهرداریدرخواست
کردیم و آنها برای اولین بار لیست امالک
شهرداری که برای فروش گذاشتهشده را به
ما دادند .این لیست بهصورت محرمانه به ما
دادهشده و به امضای رئیس شورا رسیده و
شهرداری بدون اجازه شورا نمیتواند امالک
را بفروشد».
رئیس کمیسیون عمران و بودجه در ادامه
به بدهیهای دولت و شهرداری اشاره کرد
و گفت« :دولت  14هزار میلیارد تومان به
شهرداری بدهی دارد و شهرداری هم به
پیمانکاران  5182میلیارد تومان و به بانکها
 11هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد .در کل
چیزی نزدیک به  20میلیارد بدهکار است».
در ادامه یکی از اعضای شورا از دبیر
خواست میزان بدهیهای دولت را به تفکیک
دولتهای نهم ،دهم و یازدهم اعالم کند .او
جواب داد« :دولت با دولت فرقی ندارد ،من
سیاسی نیستم».

میلیارد بیشتر باشد ».او بدهی انباشتهشده شهرداری را  ۴۰هزار میلیارد تومان
اعالم کرد و گفت« :قیمت تمامشده خدمات در شهرداری غیرواقعی است
و بررسی دقیق میزان بدهی نیاز به یک تیم کارشناسی دارد .بااینحال بر
اساس برآوردهایی که اعضای شورا کردند ،این رقم تقریبا دو برابر بودجه
یک سال شهرداری است».
عضو شورای شهر تهران به این سؤال که شهرداری به چه کسانی بدهکار
است ،پاسخ داد« :این موضوع مشخص نبوده و یکی از انتقادات اصلی ما
به شهرداری همین عدم شفافیت است .شهرداری همواره بودجه مصوب
در شورا داشته است و موظف بوده در چارچوب بودجه کار انجام دهد.
در نتیجه این بدهکاری میتواند  ۳دلیل داشته باشد؛ در حالت اول اقدامی
انجام داده که خارج از چارچوب بودجه بوده ،در این صورت باید پرسید
با کدام مجوز دست به این اقدامات زده است؟»
به گفته او ،در حالت دوم پروژههای مصوب شورا که تأمین اعتبارشدهاند

را تکمیل کرده ،اما پول پیمانکار را نداده است .به این معنا که بهجای آنکه
پول پیمانکار را بدهد آن را درجایی دیگر هزینه کرده و یک بدهی انباشته
باال آورده است .مشخص است که این هم تخلف است .در حالت سوم
هم ممکن است؛ با کسری بودجه مواجه شده باشند که هیچ گزارشی مبنی
بر کسری بودجه ارائه ندادهاند .درهرصورت بهجز بخشی از بدهیها که
مربوط به بانک و سنوات است ،هر بدهی دیگری تخلف محسوب میشود.
حافظی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری که پیش از
عید در مجلس رد شد ،ادامه داد« :تیم کارشناسی باید بنشیند و بررسی
کند ،اما شاهد بودیم مجلس از این کار سرباز زد .برخی آقایان در مجلس
با شهرداری هم سود هستند ،برای همین جرئت نکردند ،وارد این فضا
شوند .رد این طرح نشان داد؛ آنقدر البیهای سیاسی قوی است که یک
جریان کامال کارشناسی را تحت شعاع قرار داد و این پسندیده نظام نیست».
رئیسکمیسیونسالمتشورایشهرتهرانبااشارهبهواگذاریشهرآفتاب
و شهروند به بانک شهر ،گفت« :فقط  ۹درصد سهام بانک شهر متعلق به

شهرداری است ،اما مدیریت آن زیر نظر شهرداری است .وقتی شهرداری
بدون نظارت شورا و البی کردن کار انجام دهد ،نتیجهاش همین میشود.
این طرح چندین ماه پیش مطرح شد ،اما شهرداری نتوانست رأی شورا را
بگیرد ،اما با یک وقفه چند ماه توانستند دوباره البی کنند».
به گفته او ،آقایان مصوبه شورا را گرفتند و کمیته  ۵نفرهای هم تشکیل
شد که بر روند فروش نظارت کند .رئیس شورای شهر اعضای این کمیته
را تغییر داد ،درحالیکه قرار بود این کمیته متشکل از روسای کمیسیونهای
شورا باشد .من بهعنوان رئیس کمیسیون بهداشت و سالمت مقرر بود که در
کمیته باشم که من را حذف کرده و یکی از هیئترئیسه را جایگزین کردند،
درنتیجه من اطالعی از روند فروش ندارم .حافظی میزان درآمد شهرداری
از تراکم فروشی و تغییر کاربری را معادل  ۵۰درصد از بودجه یک سال
شهرداری دانست و گفت« :در چندین سال گذشته حدود  ۵۰درصد از
درآمد شهرداری از محل فروش تراکم و تغییر کاربری است که اآلن هم
تراکم سیال واگذارشده است ،هرچند آمار دقیقی از آن موجود نیست».

خبرخوان

گزارش فنی ،مدیریتی و حقوقی حادثه پالسکو در شورای شهر ارائه شد

فاجعه پالسکو نتیجه نگهداری غیراصولی ساختمان
سپید :روز گذشته حمزه شکیب به نمایندگی از
کمیتهتخصصیتشکیلشدهتوسطشورایشهر،گزارش
ابعاد فنی ،مدیریتی و حقوقی حادثه پالسکو را در صحن
شورای شهر تهران قرائت کرد.
حمزه شکیب در ابتدا به تشکیل  6کارگروه
تخصصیازجملهمهندسیسازهوتخصصی،تأسیسات
برقی ،مکانیکی و حریق ،کارگروه مبحث بیست و دوم،
کارگروه مدیریت بحران ،کارگروه حقوقی و کارگروه
ارزیابی آسیبپذیری و ارائه راهکارهای بهسازی اشاره
کرد و گفت« :هدف دنبال شده توسط تیم  60نفره
تخصصی که در مدت  2ماه و بهصورت شبانهروزی
انجام شد ،آسیبشناسی از جنبههای فنی ،مدیریتی و
حقوقی بوده است و بههیچعنوان به دنبال شناسایی
مقصر نبودیم بلکه ارائه راهکارهای مناسب را دنبال
میکردیم .درنهایت گزارش اصلی به همراه جزئیات در
حدود  380صفحه در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت».
این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی
گزارش حادثه ساختمان پالسکو ،تأکید کرد که بررسی
ابعاد فنی ،مدیریت و حقوقی ساختمان پالسکو در 8
بخش شامل ارزیابی سازه و معماری ساختمان ،ارزیابی
تأسیسات برقی ،ارزیابی تأسیسات مکانیکی ،بررسی
ضوابط حقوقی ،ارزیابی نگهداری ساختمان پالسکو بر
اساس مبحث  22مقررات ملی ساختمان ،ارزیابی نحوه
گسترشحریقساختمانپالسکو،ارزیابیمدیریتبحران
و ارائه برنامه و راهکار انجامشده است.
شکیب در تشریح ارزیابی انجامشده در بخش
سازهای ساختمان پالسکو گفت« :هدف از این بخش
مطالعه و ارزیابی رفتار سازهای ساختمان پالسکو قبل
از فروریزش و سپس بررسی محتملترین سناریوی
فروریزش پیشرونده و همچنین بررسی ضعفهای
سیستم سازهای در وقوع این حادثه است .با توجه به
عدم وجود نقشههای ساخت و سازهای و معماری از
ساختمانپالسکو،عدماطالعازمقاومتمصالحساختمان
و عدم اطالع دقیق از درجه حرارت قسمتهای مختلف
ساختماندرطولحادثهونامشخصبودنمکانوشدت
خرابیهای کوچک و بزرگ داخل ساختمان ،باعث شد
که مطالعات جامعی برای آگاهی از شرایط ساختمان قبل
از فروریزش انجام شود».
محتملترین سناریو
شکیب ادامه داد« :با توجه به تحلیلهای انجامشده
بر مدل سهبعدی سازه ساختمان پالسکو که صحت
آن در مقایسه با فیلمها و عکسهای حین فروریزش
تائید شده است ،محتملترین سناریوی فروریزش
ساختمان پالسکو شامل سه مرحله فروریزش جزئی،
فروریزش پیشرونده محدود و فروریزش پیشرونده
کلی ساختمان است».
شکیب در تشریح هر یک از این سه مرحله تأکید
کرد که فروریزش کلی ساختمان با تخریب یک تیر
اصلی و بخشی از سقف طبقه یازدهم در چشمه جنوب
شرقی شروعشده است .با تخریب این قسمت از سطح
و افتادن آن با ضریب ضربه دینامیکی بر روی سقف طبقه
دهم ،اتصاالت دو تیر اصلی این سقف که براثر حرارت
دچار افت مقاومت شده بودند ،در اطراف چشمه جنوب
شرقی دچار شکست شده و درنتیجه دو تیر مرتبط با

آنها و نهایتا سقفهای متکی بر آنها تخریب میشود.
بهگفتهاو،پسازگسیختگی 4سقفساختمان،تغییر
شکلهای بزرگی در اثر کمانش ستونهایی که تکیهگاه
جانبیخودراازدستدادهبودند،ایجادمیگرددودرنتیجه
سقفهایطبقاتباالییازدهمهمدرچشمههایاطراف
این ستونها تحت تأثیر قرارگرفته و شروع به فروریزش
میکنند .با تخریب قسمتهای شرقی ،جنوبی و مرکزی
ساختمان ،در پالن و ارتفاع ،ستونها و سقفهای اطراف
ضلع غربی و ضلع شمالی هم به سمت داخل ساختمان
کشیده شده و به دلیل این نیروهای زیاد به وجود آمده
در اثر تغییر شکلهای بزرگ ،این قسمتها هم ایستایی
خود را ازدستداده و سرانجام کل ساختمان تخریب
میشوند .شکیب ادامه داد« :در راستای درسآموزی و
بهمنظور پیشگیری و کاهش چنین حوادثی در آینده،
کمبودهایی در طراحی و مقاومسازی ساختمانهای
موجود شهر تهران در برابر آتشسوزی و فروریزش
همانند ،نیاز به تدوین و ابالغ دستورالعمل مقاومسازی
ساختمانهای موجود در برابر آتشسوزی و فروریزش،
تعیین و پیشنهاد ساختمانهای مهمی که نیاز به تحویل
و ارزیابی در برابر خرابی پیشرونده و آتشسوزی
دارند ،همچنین نیاز به تدوین و ابالغ دستورالعملهای
کاربردیبهسازمانآتشنشانیودیگرسازمانهایمرتبط
بهمنظور احصای شاخصهای عملیاتی استانداردشده،
برای تشخیص زمان بهینه جهت صدور فرمان تخلیه
اضطراری قبل از ریزش ساختمانها ،ارائهشده است».
اودرتشریحارزیابیتأسیساتبرقیساختمانپالسکو
گفت« :در بررسی تأسیسات برقی این ساختمان در پیش
از حادثه و بررسی نقاط ضعف این سیستم در وقوع
و گسترش احتمالی حریق ،مواردی همچون تأسیسات
برقی ساختمان ،جمعبندی کاستیهای ساختمان از
منظر تأسیسات برقی موردتوجه کارگروه تخصصی
قرار گرفت».
او درباره کاستیهای ساختمان پالسکو از منظر
تأسیسات برقی ادامه داد« :ساختمان پالسکو درباره
موارد اساسی مانند سیمکشی خارج از ضوابط افزایش
مصرفکنندههابدوندرنظرگرفتنکلیدوهادیمتناسب،
سیستم اعالم حریق ،برق اضطراری مناسب و چراغهای
خروجی ایمن دچار مشکل بوده است .همچنین افزایش

ظرفیت ترانسها مستلزم بازنگری کابلهای اصلی
باالرونده بوده است ».به گفته او ،بخشی از مقررات در
زمان اجرای ساختمان پالسکو و در گذشته الزامی نبوده
و بعدها ضرورت اجرای آن بروز کرده و در این زمینه
ساختمان پالسکو نیاز به بازنگری و انجام اصالحات
داشتهاست.همچنیناستفادهاحتمالیازلوازموتجهیزات
غیراستاندارد هم در تأسیسات برقی سبب حادتر شدن
شرایط شده است.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد که در میان
عوامل ذکرشده در زمینه تأسیسات برقی ساختمان
پالسکو مهمترین موارد تأثیرگذار شامل سیمکشیهای
غیراستاندارد و خارج از ضوابط ،عدم بازرسی و کنترل
ساختمان ،الزامات مبحث 22مقررات ساختمان و فقدان
سیستم اعالم حریق است.
شکیب در تشریح ارزیابی تأسیسات مکانیکی این
ساختمان هم گفت« :در بررسی این تأسیسات در پیش
از حادثه و بررسی نقاط ضعف این سیستم در وقوع
و گسترش احتمالی حادثه حریق ،مواردی احصاء شده
است».
وجود  14هزار لیتر گازوئیل در مخازن
اوادامهداد«:براساسبررسیهایانجامشده،ساختمان
پالسکو دارای یک موتورخانه مرکزی بوده که سوخت
ورودی آن از نوع سوخت مایع و گازوئیل بوده و برای
تغذیه دیگهای بخار و دیزل ژنراتور ساختمان در طبقه
زیرزمین ذخیره میشده است .ساختمان در قبل از زمان
حادثه ،دارای دو مخزن ذخیره مکعبی و استوانهای بوده
که در زمان حادثه موجودی گازوئیل مخازن حدود 14
هزار لیتر بوده است .برق ورودی هم تأمینکننده انرژی
موردنیاز برای توربوماشینها و تجهیزات کمکی دیگ
بخار و فن مشعل این دیگ بوده است».
به گفته شکیب ،ساختمان دارای دو دیگ بخار
فایرتیوب بوده که انرژی گرمایشی را برای گرمایش و
آب گرم بهداشتی تأمین میکرده است .سیستم انرژی
سرمایشی در ابتدای ساخت ساختمان بر اساس تفکر
سیستمهایتمامهوادرسرمایشطراحیشدهوپکیجهایی
یکپارچهدرپاگردراهروهانصبشدهاستامادرسالهای
بعدودرتابستانساکنانعمدتاازکولرهایگازیبهعنوان
تجهیزات اصلی استفاده کردهاند؛ بنابراین ساختمان در
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قبل از حادثه مجهز به سیستم تولید سرمایش عمومی
نبوده است.
او تأکید کرد که برابر الزامات مبحث  22مقررات ملی
ساختمان ،بازرسی ساالنه از تأسیسات مکانیکی و برقی
ساختمان توسط بازرس حقوقی ذیصالح الزامی است
و عدم انجام بازرسیهای موردنظر و تغییرات گسترده
در تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان باعث تشدید
خطرپذیری ساختمان در برابر حادثه حریق شده است.
شکیب در تشریح ارزیابی چگونگی مراقبت و نگهداری
اینساختمانبراساسمبحث 22مقرراتملیساختمان
هم گفت« :با توجه به اینکه ریشه اصلی ریزش ساختمان
پالسکو عدم مراقبت و نگهداری اصولی از این ساختمان
در طول دوره  54ساله بهرهبرداری بوده است ،لذا علل
عدم اجرای سازوکار مقررات مبحث  22ساختمان با
عنوانمراقبتنگهداریساختمانهادرساختمانپالسکو
وسایرساختمانهایکشورموردبررسیقرارگرفتهاست.
رعایت مقررات این مبحث در نگهداری اجزا و قطعات
معماری ،سازه ،تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی
و گازرسانی و سیستم محافظت از حریق برای کلیه
ساختمانهای مشمول مجموعه مباحث مقررات ملی
ساختماناعمازساختمانهایموجودوساختمانهاییکه
در آینده احداث خواهند شد ،الزامی است ».شکیب تأکید
کرد که بر اساس مقررات این مبحث مسئولیت مراقبت
و نگهداری ساختمان بر عهده مالک ،مسئول نگهداری
ساختمان و بازرس ساختمان است .متأسفانه علیرغم
ابالغ مبحث  22در سال  1392تاکنون سازوکار عملیاتی
شدن الزامات این مبحث جهت مراقبت و نگهداری از
ساختمانها در قالب مبحث  22به دالیلی مانند تغییرات
مدیریتی در ساختار وزارت راه و شهرسازی انجامنشده
استولذاابهاماتیدرروندتعیینمسئولیتهادرحوادث
ناشی از عدم تعمیر و نگهداری صحیح ساختمانهایی
مانندپالسکووجوددارد.براساسبررسیهایانجامشده
هرچندرونداجراییتعریفشدهایدرمبحث22مقررات
ملی ساختمان خالی از اشکال نیست ،اما ایجاد سازوکار
اجراییبرایعملیاتیشدنالزاماتاینمبحثمیتوانست
از فاجعه ساختمان پالسکو جلوگیری کند.
چرایی گسترش سریع حریق در پالسکو
او در بخش دیگری از گزارش کمیته فنی و حقوقی
شورایاسالمیشهرتهراندربارهحادثهساختمانپالسکو
در بخش ارزیابی نحوه گسترش حریق در این ساختمان
گفت« :نحوه گسترش حریق و دود در حادثه آتشسوزی
ساختمان پالسکو باهدف بررسی علل گسترش حادثه
انجامشد.نتایجاینمطالعاتنشانمیدهدکهآتشسوزی
ساختمان پالسکو بهواسطه وضعیت نادرست ناشی از
بهرهبرداری و عدم رعایت روابط مبحث سوم مقررات
ملیساختمانپسازشروع،بهسرعتتوسعهیافتهاست.
در زمان رسیدن نیروهای آتشنشانی به محل حادثه 4
واحد صنفی در ضلع شمال غربی طبقه دهم ساختمان
کامال درگیر حریق بودهاند که به علت عدم وجود فضای
باز در ضلع شمال غربی ساختمان ،ناپیوسته بودن راهپله
ساختمان،عدموجودسیستمحفاظتسازهفلزیدربرابر
حریق و دپوی محصوالت قابل اشتعال و کپسولهای
گاز و مشتقات نفتی ،گسترش آتش به کلیه طبقات در
طول زمان و ساعت ایستایی ساختمان رخداده است».

احمدحکیمیپور،عضوشورایشهرتهران
در سیصد و چهل و دومین جلسه شورای شهر
تهرانگفت«:درارتباطباحادثهپالسکوسؤاالتی
را از آقای قالیباف پرسیدم که هنوز به آن پاسخ
دادهنشدهاستومنهمپاسخیدریافتنکردهام
که از آقای چمران میخواهم به این موضوع
هرچه سریعتر رسیدگی شود .درباره ادعای
مالکیت بنیاد مستضعفان بر کاخ موزه سعدآباد
و نیاوران هم باید بگویم که بنده در این رابطه
نامهای به رئیس سازمان میراث فرهنگی دادم.
ماجرا ازاینقرار است که در سال  59مصوبهای
گذرانده شده که بر اساس آن ،کاخموزه طبق
قانون به وزارت فرهنگ و ارشاد واگذارشده
است که در آن زمان سازمان میراث فرهنگی
جزو وزارت فرهنگ بوده است .متأسفانه بنیادها
و کمیته امداد و اینطور مجموعهها در نگهداری
اینگونه اماکن سابقه خوبی ندارند و فقط نگاه
اقتصادی دارند .دولت باید بهصورت جدی وارد
این موضوع شود و به آن رسیدگی کند».
پزشکی قانونی اعالم کرد« :با شناسایی و
تعیینهویتچهارجسددیگرحادثهسیلآذرشهر،
شماراجسادشناساییشدهتوسطپزشکیقانونی
استانهای آذربایجان شرقی و کردستان به 40
تن رسید .در جریان سیل اخیر طبق تصاویر
منتشرشده در شبکههای اجتماعی و برخی
رسانهها،یکنوجواندوچرخهسوارهمدراستان
آذربایجان غربی گرفتار سیالب شد که بنا به
گزارشها جسد او همچنان مفقود است و به
پزشکی قانونی این استان ارجاع نشده است».
پرویز افشار ،معاون کاهش تقاضا و توسعه
مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
«سوءمصرف مواد در دنیا دو برابر شده است.
تعداد موادی که مورد سوءمصرف قرار میگیرند
دو دهه پیش از تعداد انگشتان دو دست تجاوز
نمیکرد اما سال گذشته بر اساس آمار دفتر کنترل
مواد مخدر سازمان ملل بیش از چهارصد و
هفتاد نوع مواد بود که اثرات آنها بر تن و روان
ناگوار و غیرقابلجبران است .آنچه امروز انجام
دادیم اقدام جامعی برای پوشش بوده و اینکه
نباید به توان دولت اکتفا کنیم .این جزو کارهای
حاکمانه و آمرانه نیست .در دنیا ثابتشده اگر
این قبیل کارها به مردم سپرده شود هم از لحاظ
کیفیت و هم از حیث هزینه بهتر خواهد بود.
یک دالر سرمایهگذاری در امر پیشگیری؛ ۱۵
دالر در بخش درمان صرفهجویی به دنبال دارد».
فریده حقیقی ،رئیس سازمان زنان حزب
اعتدال و توسعه گفت« :امیدواریم با اجرای
برنامههای مدون در حوزه زنان بتوانیم عالوه بر
تأمین امنیت زنان به ارتقای جایگاه مدیریتی آنان
هم دست یابیم چراکه چندین سال است با تمام
تالشهای فراوان اما این اتفاق رخ نداده است.
ازآنجاکه مدیریت در کشور مردانه است زنان
هم شناخت کلی نسبت به خودشان ندارند و به
تواناییها و ظرفیتهای خودشان هم اعتماد
ندارند و همین موضوع باعث شده است که
زنان برای پستهای مدیریتی دیده نمیشوند.
شناساییزنانتوانمندجامعهدرکلکشورازجمله
برنامههای این سازمان به شمار میرود و بهطور
یقین این موضوع در قالب یک برنامه جامعه
پیگیری خواهد شد».

بهترینهدیه

بیش از  345 000جلد تا کنون منتشر شده است پرتیراژترین
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پزشکیهمهعشقمناس

سپید :پدرتان چه شغلی داشت؟
پدرم بقالی داشت اما تا کالس ششم دوره متوسطه
را خوانده بود که برای آن دوران که همه مردان سن
و سال او بیسواد بودند خوب بود .یادم هست پدرم
سعدی و حافظ میخواند و سواد قرآنیاش هم خوب
بود .آدم زحمتکشی بود و دست خیر داشت و همیشه
با زیردستانش مهربان بود .آنقدر که بعد از اینکه فوت
کرد از حمایتها و کارهای خیری که کرده بود مطلع
شدیم افرادی به ما مراجعه میکردند و داستانهایی از
او نقل میکردند که ما روحمان هم از آنها خبر نداشت.
سپید :پدرتان شمارا تشویق میکرد که درس بخوانید؟
پدرم به تحصیل و فراگرفتن علم و دانش اهمیت بسیاری
میداد .بهغیراز برادر بزرگم که پانزده سال از من بزرگتر
بود و در مغازه به پدرم کمک میکرد ،من و بقیه برادرها
همگی توانستیم درس بخوانیم .تا جایی که برادر دومم
داروساز و بقیه برادرها نیز در رشتههای فنی و مهندسی
تحصیل کردند و من هم که تنها پزشک خانواده هستم.
ما ازلحاظ مالی خانواده متوسطی بودیم اما پدر اصرار
داشت که ما تابستانها بیکار نباشیم؛ سه چهار روز بعد
از پایان امتحانات خردادماه تا سه چهار روز مانده به
شروع مدارس از سپیده صبح تا دم دمای شب در مغازه
میماندیم و به پدر کمک میکردیم .از برکت همان
دوران است که حاال من به تمام امور لبنیات واقفم،
میتوانم ماست بزنم و درزمینه تولید عرقیجات گیاهی
نیز تجربیات بسیاری دارم .البته پدر در قبال این کارها
به ما مزد هم میداد و این به ما از همان کودکی داشتن
استقالل مالی را آموزش میداد .من از همان دوران خیلی
رفیقباز و اهل کوچه و خیابان نبودم ،بیشتر تفریحم
در کنار خانواده بود و گردشها و سفرهایی که باهم
میرفتیم .زمانی که مدرسهها شروع میشد میتوانستم
اوقاتی را هم در کنار دوستان به فوتبال و بازیهای
مرسوم دیگر آن زمان بگذرانم.
سپید :سطح یادگیریتان چهطور بود؟
ی باالیی داشتم و هر درسی را
چون قدرت یادگیر 
میتوانستم با یکبار خواندن متوجه شوم .اگرچه من
شاگرد ممتازی بودم اما پدرم بیشتر از اینکه با درس
و نمرات ما وقت گرفتن کارنامهها کاری داشته باشد
به انضباط اهمیت میداد .اگر همه نمرهها پایین بود و
انضباط را بیست می گرفتیم ،تشویقمان میکرد ،اگر هم
همه نمرهها عالی بود و از انضباط نمره کمی گرفته بودیم
نهتنها تشویق نمیشدیم که تنبیه هم در انتظارمان بود.
سپید :در آن زمان به ترکی درس میخواندید؟
زمانی که دیگر من به مدرسه رفتم در تبریز تدریس به
زبان فارسی اجباری شده بود اما خب معلمها توضیحات
کتابهای درسی را به زبان ترکی به ما میدادند تا فهم آن
برایمان راحتتر باشد .آن زمان و در بچگی ما به ترکی
فکر میکردیم و فکرمان را به فارسی ترجمه میکردیم.
برخالف حاال که زندگی با زبان فارسی حتی فکر کردن
ما را هم به زبان و لهجه خودش هماهنگ کرده است.
سپید :تا چه زمانی تبریز بودید؟
دبیرستان را نیز در همان تبریز گذراندم .آن زمان دبیرستانها
یا دولتی بودند و یا ملی .آن زمان شرط ثبتنام در
مدرسههای دولتی عضویت در حزب رستاخیز بود ،پدر
که هم به درس من و برادرهایم اهمیت ویژهای میداد
و هم نمیخواست که عضو حزب رستاخیز باشیم ما را
در مدرسه ملی ثبتنام میکرد .شهریه مدرسههای ملی
در آن زمان برای یکساله هفتاد تومان بود.
تبریز دومین قطب بزرگ انقالب اسالمی بود و دوران
تحصیل من در دبیرستان همزمانشده بود با اوجگیری
جریان انقالب .برادرهای بزرگ من همگی دانشجو بودند
و در مرکز انقالب و مسائل سیاسی .یکی از برادرها
دانشجوی دانشگاه شریف بود و دیگری در دانشگاه
تربیتمعلم ارتباطاتی با فخرالدین حجازی داشت .انتقال
این مسائل به من در آن سن و سال باعث شد تا من به
تبعیت از یکی از معلمهایمان مرحوم خاقانی که فردی
متدین و خوشفکر بود عضو انجمن اسالمی دانشآموزان
تبریز شوم .مرحوم خاقانی ما را به آن انجمن دعوت
میکرد و در آنجا کالس قرآن برای ما برگزار میکرد.
دراینبین وظیفه ترجمه بخشی از آیات قرآن کریم را
نیز به ما محول میکرد تا برای مستمعین قرائت کنیم.
سپید :تبریز در شکلگیری انقالب نقش زیادی داشت؟
تظاهراتی که در  29بهمن  1356در تبریز به وقوع
پیوست را اولین تظاهرات انقالب اسالمی میدانند.
اتفاقاتی که آن زمان در قم برای مراجع که بیشترین
تأثیر را روی توده مردم داشتند رخداده بود ،مردم تبریز
را آشفته کرده بود .من یادم میآید جو خانه ما در شب
قبل از تظاهرات بهشدت سیاسی بود و این جمله را از
زبان برادرهایم میشنیدم که میگفتند فردا در تبریز بلوا
خواهد شد .روز بعد تظاهرات پرشوری به راه افتاد و
درگیری هم با برخورد بد یک مأمور پلیس و بعد هم
تیراندازیاش به سمت جمعیت آغاز شد.
برادرهای من همگی در دوره متوسطه رشته ریاضی را
انتخاب کرده بودند .من هم استعداد ریاضی داشتم و
هم به این رشته عالقهمند بودم اما برخورد بد دبیرهای

ریاضی باعث شد که به رشته تجربی گرایش پیدا کنم.
از طرفی هم پدرم عالقهمند بود که من پزشک شوم و
خودم هم به خاطر احترامی که پدر و بقیه مردم برای
پزشکان قائل بودند عالقهمند به تحصیل در این رشته
شده بودم.
سپید :پزشکی را دوست داشتید و به آن فکر میکردید؟
یک زمینه ذهنی داشتم ،یادم میآید یک متخصص هندی
در تبریز بود که در بخش جزامیان قرهباغی کار میکرد،
من با بچه این پزشک همبازی بودم و با او انگلیسی
حرف میزدم که این دوستی به رشد زبان انگلیسی
در آن سن و سال به من کمک شایانی کرده بود .آن
پزشک هندی از مشتریان پدرم بود و پیش او تا روزی
که بعد از چند سال مأموریتش به پایان رسید و از تبریز
رفت احترام خاصی داشت که برای من خیلی جالب
بود .دکتر دانشور که بخش جراحی قلب را در دانشگاه
تبریز راه انداخت نیز از دوستان صمیمی پدرم بودند و
همینطور دکتر طبیب آذر که در همسایگی ما زندگی
میکردند که رفتار مهربانان ایشان نیز در خاطر من مانده
است .بهطورکلی رفتار آدمهای بزرگ در شخصیت و
تصمیمگیری بچهها بیتأثیر نخواهد بود که جهتگیری
من به رشته پزشکی نیز متأثر از همین رفتارها بود.
سپید :دوست داشتید کدام در رشته درس بخوانید؟
آن زمان کنکور رشتههای ریاضی و انسانی و تجربی باهم
برگزار میشد که من در سال  1357در رشته پزشکی
و در دانشگاه ارومیه قبول شدم .در انتخاب دانشگاه
اول تبریز را زده بودم و بعد ارومیه که در ارومیه قبول
شدم .عالقهای به رفتن تهران و یا شهر دیگری نداشتم
و دوست داشتم که در منطقه خودم بمانم.
روزی که برای ثبتنام به ارومیه رفته بودم هم تظاهراتی
در آن شهر به پا بود که ما هم در آن تظاهرات شرکت
کردیم و کار به درگیری با پلیس کشید .من از دست
چند مأمور پلیس فرار کردم و باوجود اینکه شهر را
نمیشناختم ،چندین کوچه و پسکوچه را رد کردم و
درنهایت پریدم توی حیاط خانهای که چند دخترخانم
در آن ایستاده بودند و یک آقای جوان .مرد تا من را دید
که نفسنفس میزدم و ترسیده بودم همهچیز دستش آمد
و فهمید که دنبالم هستند .در را بست و وقتیکه فهمید
برای ثبتنام به ارومیه آمدهام به من گفت که خودش هم
دانشجوی پزشکی همان دانشگاه است .فامیلش قندچی
بود و در همان یکساعتی که در حیاط خانهشان مهمان
بودم باهم صمیمی شدیم .آبها که از آسیاب افتاد و
کوچهها خلوت شد از آن خانه بیرون زدم و خودم را
سریع به تبریز رساندم .در جریان و هیاهوی انقالب
من وارد دانشگاه پزشکی ارومیه شدم و بعد از طی دو
ترم انقالب فرهنگی رخ داد و دانشگاهها تعطیل شدند.
آن زمان من در جهاد دانشگاهی فعالیت میکردم ،با
بنیاد شهید و بسیج نیز همکاری داشتم و هر جا که
لزومی به بودنم بود و نیازم حس میشد حضور به هم
میرساندم ،خواه با فعالیتهای فرهنگی مثل درس دادن
علوم تجربی به دانشآموزان ارومیهای و خواه با خدمات
پزشکی به مردم .حقوقی که در کار نبود و اص ً
ال انگار
احتیاجی هم به پول حس نمیشد ،شور انقالب یک
حرکت جمعی در مردم به وجود آورده بود و ما هم در
آن موج قرارگرفته بودیم.
سپید :انقالب فرهنگی که شد چهکاری میکردید؟
بعد از انقالب فرهنگی و باز شدن دانشگاهها ،دانشکده
پزشکی دانشگاه ارومیه به خاطر ریزش نیروی کار و
باقی مشکالتی که در زمان انقالب فرهنگی به وجود
آمده بود تعطیل شد و ما دانشجویان رشته پزشکی
همگی منتقل شدیم به دانشگاه تهران تا دانشگاه ارومیه
بتواند جذب استاد کرده و خودش را برای تدریس تأمین
کند چهار پنج سالی طول کشید .بعضی از همدورهها
به ارومیه برگشتند ولی من در تهران ماندم ،چون دیگر

ازدواجکرده بودم و پابند این شهر شده بودم.
سپید :چه سالی ازدواج کردید؟
بیستوپنج مهرماه  1361بود که ازدواج کردم .همسرم
دخترعموی یکی از همکالسیهایم بود که حاال استاد
دانشگاه شاهد هستند در رشته انگلشناسی .علوم پایه
خواندهاند .آن زمان مثل حاال نبود که برگزاری مراسم
عروسی کلی دنگ و فنگ داشته باشد و هزینهها و
تجمالت هم اینطور کمرشکن نبود .حقوق اینترنی من
ماهیانه دوهزارتومانی بود و خرج عروسیام شد حدود
سه هزار تومان که برابر با یک ماه و نیم حقوق من بود.
عروسیام را هم در خانه برگزار کردم و خبری از تاالر
و این حرفها نبود .آن دوران بهترین ایام زندگی من
بود ،شوقی که داشتم تا خودم را بعد از کالس به خانه
برسانم را هیچوقت فراموش نمیکنم .شکل زندگیها
ساده بود و لذتی که در آن کمبود امکانات و با حقوق
ناچیزی که داشتیم میبردیم قابلمقایسه با حاال نبود.
زمان رزیدنتی من ساکن خیابان آذربایجان بودم و دو
سالی هم در جیحون زندگی میکردم که بعد از رفتن به
فارابی به گیشا نقلمکان کردیم .یک اتومبیل رنو داشتم
که آنقدر بتونهکاری شده بود دیگر رنگ به خودش

نمیگرفت .با همان رنو و با شش هفت هزار تومان
پول به مشهد میرفتیم و در کنار سوغاتیها یکچیزی
هم اضافه با خودمان برمیگرداندیم .یادم میآید آن
زمان وقتیکه به سفر شمال میرفتیم از یک خانمی
خانه کرایه میکردیم که یک حیاط دربست را شبی
صد تومان به ما کرایه میداد .اص ً
ال آن دوران انگار تنها
چیزی که اهمیت نداشت پول بود.
سپید :چقدر درگیر جنگ بودید؟
طول دوران تحصیل بهطور متناوب یکساله تا یک سال
و نیم را هم در منطقه جنگی گذراندم که بیشتر این ایام
را در جزیره مجنون بودم .جزیره مجنون خط اول جنگ
بود و تقریب ًا خطرناکترین منطقه جنگی .وقتیکه در
عملیات والفجر هشت ارتش عراق از سالح شیمیایی
استفاده کرد من به همراه چند نفر دیگر از دوستان
داوطلبانه جهت رفتن به جبهه اقدام کردیم .جهت
تقسیم به اصفهان رفتیم .گفتیم ما را بفرستند بیمارستان
فاطمهالزهرای آبادان اما گفتند که آنجا نیازی به شما
نیست و شمارا میفرستیم به پادگان امام حسن .یک
نفر آنجا بود که وقت تقسیم افتاده بود جزیره مجنون و
قصد داشت هر جور شده جایش را عوض کند که من

پیشنهاد دادم به جزیره مجنون بروم و او به بیمارستان
امام حسن(ع)؛ البته زمانی که ما به مجنون رفتیم آن
منطقه آرام بود و چند روز بعد بیمارستان امام حسن را
زدند .فضای جزیره مجنون فضای غریبی بود .روایت
هست که هر کس از جزیره مجنون برگشته باشد دیگر
مال دنیا برایش ارزش ندارد .یک روز خبر آوردند که
امام فرمان داده تا دانشگاه شاهد را برای فرزندان شهید
تأسیس کنند .این خبر برای ما اوج دلگرمی بود آنهم
در خط اول جبهه که همینطور خمپاره پشت خمپاره
میآمد .دخترم دو سالش بود و خیالم با این خبر راحت
شد که اگر اتفاقی برای ما بیفتد بچهام بهراحتی میتواند
درس بخواند .من پزشکان خوب و بیادعا در منطقه کم
ندیدم .دکتر شاهیندژ را میتوانم نام ببرم که از ظاهرشان
پیدا نبود اما حافظ کل قرآن بودند.
سپید :بعد از پایان دوره عمومی کجا مشغول بودید؟
سال  1366که دوره پزشکی عمومی ما به پایان رسید
تازه نوبت به سربازی رسید .آن زمان برای ایامی که در
منطقه بودم نه نامهای از کسی گرفته بودم و نه به دنبال
مدرک بودم .سوابق بسیج هم داشتم ولی خوب نیاز
داشتن آنها را حس نمیکردم .در کل من جهت خدمت

خالصه گفت و گو
چون قدرت یادگیری باالیی داشتم و هر درسی را میتوانستم با یکبار خواندن متوجه شوم .اگرچه من شاگرد ممتازی بودم اما پدرم بیشتر از اینکه با درس و نمرات ما وقت گرفتن کارنامهها کاری داشته
باشد به انضباط اهمیت میداد .اگر همه نمرهها پایین بود و انضباط را بیست می گرفتیم ،تشویقمان میکرد ،اگر هم همه نمرهها عالی بود و از انضباط نمره کمی گرفته بودیم نهتنها تشویق نمیشدیم که تنبیه
هم در انتظارمان بود.
یک زمینه ذهنی داشتم ،یادم میآید یک متخصص هندی در تبریز بود که در بخش جزامیان قرهباغی کار میکرد ،من با بچه این پزشک همبازی بودم و با او انگلیسی حرف میزدم که این دوستی به رشد
زبان انگلیسی در آن سن و سال به من کمک شایانی کرده بود .آن پزشک هندی از مشتریان پدرم بود و پیش او تا روزی که بعد از چند سال مأموریتش به پایان رسید و از تبریز رفت احترام خاصی داشت
که برای من خیلی جالب بود .دکتر دانشور که بخش جراحی قلب را در دانشگاه تبریز راه انداخت نیز از دوستان صمیمی پدرم بودند و همینطور دکتر طبیب آذر که در همسایگی ما زندگی میکردند که
رفتار مهربانان ایشان نیز در خاطر من مانده است .بهطورکلی رفتار آدمهای بزرگ در شخصیت و تصمیمگیری بچهها بیتأثیر نخواهد بود که جهتگیری من به رشته پزشکی نیز متأثر از همین رفتارها بود.
طول دوران تحصیل بهطور متناوب یکساله تا یک سال و نیم را هم در منطقه جنگی گذراندم که بیشتر این ایام را در جزیره مجنون بودم .جزیره مجنون خط اول جنگ بود و تقریب ًا خطرناکترین منطقه
جنگی .وقتیکه در عملیات والفجر هشت ارتش عراق از سالح شیمیایی استفاده کرد من به همراه چند نفر دیگر از دوستان داوطلبانه جهت رفتن به جبهه اقدام کردیم .جهت تقسیم به اصفهان رفتیم.

یکی از کمبودهایی که همیشه احساس میشد این بود که چرا ما باید در سال فقط یک مقاله ،آنهم بهزحمت در مجلهها و ژورنالهای پزشکی دنیا ارائه بدهیم؟ جواب مشخص بود .مقالهنویسی و زبان ما ضعیف بود.
سریع ًا برای اساتید کالسهای زبان راه انداختیم .دو روز در هفته .جلساتی هم برگزار شد درباره اینکه چه طور حرف بزنند بنویسند و کنفرانس بدهند .بعدازآن از اساتید فن مقالهنویسی دعوت کردیم تا راههای نوشتن مقاله
و روشهای تحقیق را برای اساتید تدریس کنند.
به نظر من این اتفاق اص ً
ال به ضرر چشمپزشکی ما نیست .چراکه همان درصد کم وقتیکه وارد این رشته میشوند باانگیزه کامل واردشدهاند .آن درصدی که حاال از خواهان این رشته کم شده درواقع همان تعدادی بودند
که بیشتر باانگیزه مالی وارد این بخش میشدند .این در حالی است که آموزش حاال نسبت به گذشته پیشرفت محسوسی داشته هم ازنظر علمی و هم ازنظر عملی کیفیت اعمال جراحی که حاال تدریس میشود با توجه به
امکانات جدید نسبت به گذشته متفاوت است .حاال کسی که وارد این رشته میشود خوب میداند که چه سختیهایی را باید بکشد ،با وظیفهاش آشناست و میداند که چه چیزی در انتظارش است.
من سال  1368توانستم یک پاسگاه متروک که جزو زیرمجموعههای نیروی انتظامی بود را از این ارگان بگیرم و تبدیل به یک درمانگاه خیریه کنم .این درمانگاه پایه و اساس خیریه قوامین بود که به مرور تعداد بیماران
آن بیشتر شد و بعد از یک سال و نیم تبدیل شد به مجموعه تخصصی قوانین .حاال هم که شده بیمارستان کوثر .من جزو هیئت مؤسس این بیمارستان هستم که روزانه حدود  2500مراجعهکننده دارد.
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نفارابی

فریم

ست

حمیده طاهری
محمودجباروند ،استاددانشگاه علوم پزشکی تهران
و عضو گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي،
فلوشيپ قرنیه و سگمان قدامی است .او سالها
رییس بیمارستان فارابی بود و توانست منشا خدمات
باارزشی شود .جباروند را اگر بخواهیم فقط با یک
ویژگی نام ببریم مهربانی اوست .اینکه بی ادعا و
غل وغش به دانشجویان و بیمارانش محبت می
کند .دهم فروردین سال  1338در تبریز متولد شد،
در یک خانواده پرجمعیت با هفت برادر قبل از
خود و تنها یک خواهر .در خانوادهای که پدر بیشتر
از نمره درسی به انضباط اهمیت میداد و او یاد
گرفت که اخالق برایش همیشه در اولویت باشد.

بهنام مؤذن

نظاموظیفه تقسیم شدم به کمیته انقالب اسالمی که
آن زمان با سپاه کارهای مشترک میکرد .آن زمان
ما را جهت خدمات پزشکی به شلمچه ،کردستان،
زاهدان و بقیه مناطق محروم میفرستند .بعد از
مدتی مسئولیتی در همان واحد به من محول شد که
بعد از یکسال توانستم پنجاهوچهار مرکز پزشکی
را در خط شرقی کشور از اهواز و شلمچه گرفته
تا خرمآباد و ایالم راهاندازی کنم .آن دوران کلمه
اضافهکاری ضد ارزش محسوب میشد .اگر ده
دقیقه دیر میرسیدیم جریمه میشدیم ولی وقتیکه
کار شروع میشد دیگر پایانی بر آن متصور نبود و
کسی برای کار اضافه به ما پاداش نمیداد؛ یعنی
درواقع آرمان ما در مادیات خالصه نمیشد و هدف
دیگری از کاری که انجام میدادیم داشتیم .بعد از
اینکه دوره خدمت سربازی من تمام شد تصمیم
گرفتم که برای تخصص اقدام کردم که سال اول
رادیولوژی قبول شدم .هم من و هم خانمم بر این
اعتقاد بودیم که این رشته کلینیک ندارد و بهتر
است صبر کنم تا جهت تخصص در رشته چشم
اقدام کنم .یکی از دوستانم که رزیدنت چشم بود
من را به بیمارستانی که در آن فعالیت میکرد
برده بود و من را با چموخم این رشته آشنا کرده
بود .دو سال خدمت تمام شد و گفتیم تخصص
بگیریم .تخصص رادیولوژی قبول شدیم .خانمم
گفت کلینیک ندارد بگو من نمیخواهم .انصراف
دادم و گفتم طرحم را در سپاه در همان مأموریتها
گذراندم .چون یکی از دوستان رزیدنت چشم شده
بود و تعریف میکرد و ما را هم هوایی کرده بود
که چشم خوب است مث ً
ال میگفت دعوت کرد
توی بیمارستان و با فضا آشنا شدم دیدم رشته
تروتمیز خوبی است و عالقهمند شدم.
بعد از اینکه طرح خارج از مرکزم را گذراندم
چند ماهی در یک درمانگاه خیریه مشغول شدم
و بعدازآن در امتحان تخصص شرکت کردم .آن
زمان نمره صد و پنج مالک بود که من با نمره
صد و شانزده قبول شدم؛ اما مجبور شدم شش
ماه دیرتر از باقی دوستان و در اسفند  1370دوره
تخصصم را شروع کنم.
سپید :ازنظر مالی مشکلی نداشتید؟
آن دوران مشکالت مالی و بدهیهایی که داشتیم
کمی به زندگیمان فشار وارد میکرد و برای کم

کردن این فشارها تصمیم گرفتم که دیرتر دوره
رزیدنتی را شروع کنم اما همان زمان یکی از دوستان
زنگ زد که اگر امسال دوره تخصصات را شروع
نکنی از سال دیگر دوره تخصص چهارساله خواهد
شد و یک سال باید اضافه بخوانی .در شروع دوره
چون شش ماه عقب بودم دکتر منصوری اجازه
امتحان به من نمیداد و قرار بر این شد که سال
بعد هر دو امتحان را باهم بدهم .تمام تالشم را
کردم و در اتاقهای عمل شرکت کردم و سطحم
را به باقی همدورهها رساندم .زمان امتحان بورد
که شد چون من نمیتوانستم امتحان بدهم دکتر
منصوری من را معرفی کرد برای امتحان پره بورد
و من هر دو امتحان را باهم دادم و با نمره باالی
صد و سیویک قبول شدم .دکتر منصوری گفت
با این نمره حیف است که شما امتحان بورد ندهی.
بعد از اینکه همه همدورههای را مرخص کردند
من را دو هفته توی بخش نگه داشتند .من هم
برنامهریزی کردم و مطالعه کردم را از همان زمان
به شکل فشرده شروع کردم .دو هفته مانده بود به
امتحانات به دانشگاه رفتم و گفتم که از هیچکدام
از مرخصیهایم استفاده نکردهام .شما مرخصیهای
من را حساب کنید و من را دو ماه بکشید جلو تا
بتوانم توی امتحان شرکت کنم که آنها هم قبول
کردند و من امتحان دادم و توانستم با دو سال و
نیم سابقه بورد تخصصیام را بگیرم.
یکی از دوستانم رئیس بیمارستانی در بندرعباس بود
و قرارم بر این بود که برای طرح به آن بیمارستان
بروم من در اولین انتخابم اسم آن بیمارستان و
بندرعباس را نوشته بودم؛ اما روز پنجم تقسیم
که رسید و وقتیکه خواستم برای تقسیم بروم
دکتر منصوری مانع شدند و گفتند که هنوز دوره
رزیدنتی من تمام نشده و باید در بیمارستان بمانم.
من هم که در زندگی عادت داشتم به نظم و تبعیت
پذیرفتم که بمانم .بهمرور حتی بندرعباس هم پر
شد و من دیگر جایی برای گذراندن دوره طرحم
نداشتم .بعدازآن دکتر منصوری به من گفتند که
حاال شما میروی در درمانگاه فارابی ،همدوره
رزیدنتیات را تمام میکنی و همدرس میدهی.
سپید :به بندرعباس نرفتید؟
کمی بعد به دکتر گفتم حاال که بندرعباس هم
پرشده شما اگر صالح میدانید من همینجا بمانم و

خدمت کنم .دکتر هم پذیرفت و یک اعالم نیاز به
من برای بیمارستان فارابی داد که به دانشگاه بردم.
آنجا میگفتند که برای فارابی جانداریم و نمیشود
و بهانههای همیشگی را داشتند که با وساطت یک
نفر که من را معرفی کرد و گفت که فارابی به
ایشان احتیاج دارد و نه فارابی موافقت حضورم
را در این مرکز گرفتم و از پانزده فروردین کارم
در فارابی و هیئتعلمی آغاز کردم.
از اساتیدی شاخصی که در آن دوران داشتم میتوانم
به دکتر هاشمی ،دکتر کارخانه ،خانم دکتر اعلمی،
دکتر امینی ،دکتر رزاقی ،اسم ببرم که همگی از
استادید نمونه فارابی بودند به حسن اخالق مشهورند
جوری که اخالقشان آدم را به این حرفه عالقهمند
میکند و با منششان توانستند تأثیر زیادی روی
من بگذارند.
سپید :چطور وارد کارهای اجرایی شدید؟
سال  1374وقتیکه من کارم را در فارابی شروع
کردم ،دهمین کنگره سراسری فارابی بود و آقای
دکتر منصوری دبیر علمی کنگره بودند و آقا دکتر
عامری هم دبیر اجرایی .آن زمان من را که بهشدت
فعال بودم بهعنوان یک جوان وارد کمیته اجرایی
کردند .همین شد که بعد از شش ماه کار کردن
معاون آموزشی شدم .ازآنجاییکه در سه سال
دوره تخصص توانسته بودم بهطورکلی مجموعه
را ارزیابی کنم میدانستم که کدام قسمتها احتیاج
به بازنگری دارد و چه مسائلی به ارتقا آموزش
کمک خواهد کرد .ایدههایم را با اساتید در میان
گذاشتم و بعد همان ایدههای پرورشیافته را با
همکاری دوستان در بیمارستان فارابی اجرا کردیم
و توانستیم باعث تغییر و تحول در بخش آموزش
فارابی شویم.
یکی از کمبودهایی که همیشه احساس میشد این
بود که چرا ما باید در سال فقط یک مقاله ،آنهم
بهزحمت در مجلهها و ژورنالهای پزشکی دنیا
ارائه بدهیم؟ جواب مشخص بود .مقالهنویسی و
زبان ما ضعیف بود .سریع ًا برای اساتید کالسهای
زبان راه انداختیم .دو روز در هفته .جلساتی هم
برگزار شد درباره اینکه چه طور حرف بزنند
بنویسند و کنفرانس بدهند .بعدازآن از اساتید فن
مقالهنویسی دعوت کردیم تا راههای نوشتن مقاله
و روشهای تحقیق را برای اساتید تدریس کنند.
حاال با ارائه این خدمات کار بهجایی رسیده که اکثر
داوران مجلههای پزشکی آمریکایی از بیمارستان
فارابی تقاضای مقاله دارند و در سال حدود به 120
مقاله از این مجموعه در مجالت و ژورنالهای
پزشکی دنیا چاپشده و بیشترین میزان ارجاع
مربوط به مقالههای ماست .بعدازآن بخش جراحی
رفرکتیو را اینجا راهاندازی کردم .مدتی رئیس بخش
اورژانس بودم و وقتیکه مجموعه به مشکل اداری
برخورد کرد باوجوداینکه دانشیار گروه بود بهعنوان
مدیریت بیمارستان وارد کار شدم و تغییرات را
شروع کردم .توانستم هزینهها را کنترل کنم و درآمد
را باال ببرم و تحول را در بیمارستان نیز آغاز کنم.
کمی بعد رئیس بیمارستان و رئیس گروه شدم و
این جامعیتی که حاال در فارابی وجود دارد را با
کمک همکاران شکل دادم .من اگر مدیریت را
پذیرفتم این نیاز را در گروه حس کردم که باید
تغییراتی ایجاد شود و شاید اگر آن تغییرات در
فارابی ایجاد نمیشد حاال فارابی جزو قطبهای
پزشکی و آموزشی منطقه نبود .عمده عالقه من
کارهای آموزشی و پژوهشی و درمانی است .اوج
لذت من از حرفه چشمپزشکی زمانی است که
در هنگام درمان یک بیمار به کشف و یا راهحل
جدیدی میرسم است ،اوقاتی که به دانشجویان
آموزش میدهم و یا بعد از اینکه میتوانم با
درمان و جراحی لذت بینایی و شادی را به خانه
یک بیمار و خانوادهاش میآورم.
سپید :گفته میشود که در چند سال اخیر تعداد
دانشجویانی که رشته چشم را انتخاب میکنند
به درصد خیلی پایینتری رسیده و بیشتر ترجیح
میدهند که رشتههایی مثل رادیولوژی را انتخاب
کنند .شما این را چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر من این اتفاق اص ً
ال به ضرر چشمپزشکی
ما نیست .چراکه همان درصد کم وقتیکه وارد
این رشته میشوند باانگیزه کامل واردشدهاند .آن
درصدی که حاال از خواهان این رشته کم شده
درواقع همان تعدادی بودند که بیشتر باانگیزه مالی
وارد این بخش میشدند .این در حالی است که
آموزش حاال نسبت به گذشته پیشرفت محسوسی
داشته هم ازنظر علمی و هم ازنظر عملی کیفیت
اعمال جراحی که حاال تدریس میشود با توجه به
امکانات جدید نسبت به گذشته متفاوت است .حاال
کسی که وارد این رشته میشود خوب میداند که
چه سختیهایی را باید بکشد ،با وظیفهاش آشناست

و میداند که چه چیزی در انتظارش است.
سپید :در حال حاضر اخالق حرفهای را چگونه
ارزیابی میکنید؟
نمیتوان معدل اخالق را در جامعه پزشکی با چند
پزشک که کارشان را خوب انجام نمیدهند پایین
آورد .بار پزشکی مملکت روی شانه آنهایی است
که عمر و جوانی وزندگیشان را در این حرفه
گذاشتهاند نه آن عده که برای پول این رشته را
انتخاب کردهاند.
سپید :فکر میکنید یکچشم پزشک باید چه
ویژگی متمایزی داشته باشد؟
یک پزشک چشم باید آدم ِ صبوری باشد .باید
حوصله و اخالق خوبی داشته باشد .انتظار یک
بیمار چشم با انتظار بیماران رشتههای دیگر متفاوت
است .یک مریض چشم وقتیکه چشمش را بعد
از عمل جراحی باز میکند انتظار دارد که ببیند.
استرس شغلی این رشته باالست و روی کار پزشک
قضاوت مستقیم وجود دارد .اعمال جراحی که
انجام میشود میکرونی است و ریزترین خطا در
کیفیت عمل تأثیرگذار خواهد بود .تصمیمگیری
و پالنینگ جزو اصول این رشته است که داشتن
خود این دو مورد مهارت خاصی را میطلبد.
سپید :تابهحال فکر کردید که اگر پزشک نمیشدید
تاجر میشدید؟
من به سیستمهای مدیریتی آشنایی دارم و اگر به دنبال
تجارت میرفتم میتوانستم پول بیشتری دربیاورم
اما رضایتم در این حرفه بود و درواقع رضایت من
با رضایت بیمارم است که اتفاق میافتد .هیچوقت
مطالعهام را قطع نکردهام .تحت هر شرایطی دو
ساعت مطالعه در روز را انجام میدهم .از ابتدا
سعی داشتم که تقسیمکار داشته باشم و هشت
بار بیشتر در ماه کشیک ندهم تا بتوانم در خدمت
خانوادهام باشم.
سپید :چند فرزند دارید؟
دخترم که فرزند بزرگم است ،دانشجوی شریف بود
حاال به همراه همسرش در دانشگاه ایروان است
دوره دکترایش را میگذراند .پسرم نیز مهندسی
کشاورزی خوانده که حاال سرباز است و عالقهمند
به کارهای مدیریتی .بعض ًا این سؤال پرسیده میشود
که با توجه به موفقیتهای من چرا بچهها به دنبال
حرفه من یعنی پزشکی نرفتند؟ جواب دقیقی برای
این سؤال ندارم .من آنها را در انتخاب رشته
آزاد گذاشته بودم .همانطور که خودم در انتخاب
رشته آزاد بودم .رشتههای فنی مثل پزشکی آنقدر
طوالنی نیستند و از طرح و دوره هم در آنها خبری
نیست .بعد هم من فکر میکنم آنها سختیها و
درگیری کار من را دیده بودند و لمس کرده بودند.
حقیقت این است که کارم این اجازه را به من نداد
که در زندگی شخصی آنجور که بایدوشاید به
خانوادهام هم برسم.
از سال  1378مطب هم زدم و در بیمارستان خصوصی
هم فعالیتم را شروع کردم ،اما هیچوقت انگیزه مالی
برایم مهم نبوده .حاال هم نیازمند نیستم و در حد
خودم زندگی برای خانوادهام فراهم کردهام .حاال
خانه ما هرچقدر هم که تجمالتی باشد شب قرار
است بروم توی آن بخوابم .وقتیکه خوابید دیگر
چه فرقی میکند در چه خانهای خوابیدهاید؟ این
طرز تفکر را هم من از همسرم دارم .او بوده که
هیچوقت دنبال مالاندوزی و تجمالت نبوده .او
بوده که همیشه به من گفته از کارت در فارابی کم
نذار و مراتب پیشرفته را با سعه صدرش برای من
ایجاد کرده است .ما این شعار را در زندگی داشتیم
انسانها باید برحسب نیازی که دارند زندگیشان را
تنظیم کنند و بعدازآن هر آنچه ماند را نیز انفاق کنند.
من سال  1368توانستم یک پاسگاه متروک که
جزو زیرمجموعههای نیروی انتظامی بود را از
این ارگان بگیرم و تبدیل به یک درمانگاه خیریه
کنم .این درمانگاه پایه و اساس خیریه قوامین بود
که به مرور تعداد بیماران آن بیشتر شد و بعد از
یک سال و نیم تبدیل شد به مجموعه تخصصی
قوانین .حاال هم که شده بیمارستان کوثر .من جزو
هیئت مؤسس این بیمارستان هستم که روزانه حدود
 2500مراجعهکننده دارد.
سپید :زندگیتان را دوست دارید؟
من به هر چیزی که در زندگیام میخواستم رسیدهام.
آرزویی ندارم .همیشه میخواستم که در کار خودم
بهترین باشم ولی نه با تخریب دیگران .اگر روزی
دستم بلرزد دیگر جراحی نخواهم کرد؛ اما تجربیاتم
را که میتوانم به بقیه افرادی که تشنه تحصیل
هستند انتقال بدهم .من تا زمانی که دستها و
چشمهایم یاریام دهند به درمان ادامه میدهم
و اگر روزی نتوانم درمان کنم ،پژوهش میکنم،
آموزش میدهم و اینکه روزی از این رشته و
حرفه جدا شوم برایم غیرممکن است.
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ن دستیاری  96آماده شوید«»13
برای آزمو 

سؤاالت پرانترنی شهریور  95قطبهای مختلف

کـامراناحمـدی

جراحی
 15آقای  63سالهای اظهار میدارد تا یک هفته قبل حین
غذا خوردن مجبور به خوردن آب همراه با لقمههای
کوچک بوده تا بتواند بلع کند ولی از چند روز قبل به غیر از سوپ
و آش غذای دیگری نمیتواند بخورد .به نظر شما دیسفاژی وی
کدام  gradeاست؟ (پرانترنی اسفند  - 95قطب  2کشوری (دانشگاه
تبریز))
الف) II
ب) III
ج) VI
د) V
 توضیح :جدول زیر
پاسخ :ب

چشمپزشکی
 1درمان دارویی مناسب گلوکوم ،در خانم جوان بارداری
سابقه آسم و نارسایی قلب دارد کدام است؟ (پرانترنی
که
اسفند  - 95قطب  10کشوری (دانشگاه تهران))
الف) دورزوالمید
ب) تیمولول
ج) مانیتول
د) التانوپروست
 توضیح:
 -1در بیماران با نارسایی قلبی  -ریوی و نارسایی کلیه ،مانیتول
باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 -2مصرف تیمولول در آسم ریوی یا سابقه ابتالی به آن،
 ،COPDنارسایی آشکار قلب ،شوک با منشاء قلبی ،بلوک دهلیزی
بطنی درجه  2و  3و برادیکاردی سینوسی کنتراندیکه است.
 -3التانوپروست یک مشتق پروستاگالندین α F2که با اثر
برگیرندههای آن سبب افزایش جریان  Uveoscleralشده و
بدین وسیله فشار چشم را پایین میآورد .التانوپروست چون
مشتق پروستاگاندین α F2است بهتر است در حاملگی مصرف
نشود -4 .دورزوالمید مهارکننده کربنیکآنهیدراز است که موجب
کاهش ترشح زاللیه میشود .مطالعه ثابت شدهای در مورد اثر
دوزوالمید در جنین و نوزاد انسان وجود ندارد ،لیکن بایستی با
احتیاط مصرف شود.
پاسخ :الف
 2آقای  35ساله به علت سوختگی ناشی از ریختن آهک
چشم به درمانگاه مراجعه کرده است .بیمار درد شدید
در
دارد و در معاینه عالوه بر قرمزی چشم ،جزئیات عنبیه به علت
کدورت قرنیه قابل ارزیابی نیست و عروق خونی  2/3محیط
لیمبوس مسدود شده است .کدامیک از اقدامات زیر در این بیمار
کمتر توصیه میشود؟ (پرانترنی اسفند  - 95قطب  10کشوری
(دانشگاه تهران))
الف) قرص سیپروفلوکساسین خوراکی هر 12
ساعت
ب) قطره بتامتازون هر  3ساعت یک قطره
		
ج) قطره آتروپین هر  8ساعت یک قطره
د) قرص ویتامین ،C  2گرم در روز
 توضیح:
سوختگی شیمیایی چشم :اساس درمان از بین بردن یا رقیق
کردن سریع ماده شیمیایی در اسرع وقت است .به محض بروز
حادثه باید فورا ً چشم ها را با آب شستشو داد .مهم نیست که
آب استریل باشد یا نباشد.
عالوه بر شستشو اقدامات دیگر درمانی عبارتند از:
 -1قطره سیکلوپلژیک به ویژه آتروپین جهت کاهش درد و
پرخونی چشم -2 ،قطره کورتیکواستروئید جهت کاهش التهاب
استفاده میشود -3 .مهار کنندههای کربنیکآنهیدراز مثل استازوالمید
جهت کاهش فشار چشم -4 ،قطره آنتیبیوتیک مثل کلرامفنیکل
جهت جلوگیری از عفونت -5 ،ویتامین  Cسیستمیک ( 2گرم
در روز) در سوختگیهای شدید -6 ،استفاده از پماد و قطره
مرطوب کننده -7 ،مهارکنندههای کالژناز (استیل سیستئین و
داکسیسیکلین سیستمیک).
پاسخ :الف

 3مادر شیرخوار چهار ماههای از خیس بودن همیشگی
مژهها و وجود ترشحات موکوسی در چشم راست او
شکایت دارد .در معاینه قرنیه شفاف است و بلفاروسپاسم دیده
نمیشود .کدام گزینه را بیشتر توصیه میکنید؟ (پرانترنی اسفند
 - 95قطب  10کشوری (دانشگاه تهران))
داکریوسیستوراینوستومی
انجام
الف)
()Dacryocystorhinostomy
ب) انجام پروبینگ در اسرع وقت
ج) ماساژ کیسه اشکی
د) شکستن توربینیت تحتانی ()Turbinate infrature
 توضیح :انسداد مادرزادی مجرای نازوالکریمال
تعریف :شایعترین اختالل مادرزادی دستگاه اشکی انسداد
مجرای نازوالکریمال است.
عالئم بالینی :اشکریزش ،ترشحات موکوسی روی مژهها ،خیس
بودن مژهها ،خروج مواد موکوسی و اشکی با فشار بر کیسه اشکی
 نکته :اشکریزش ناشی از انسداد مجرای نازوالکریمال
از اشکریزش در گلوکوم مادرزادی توسط قرنیه شفاف و فقدان
بلفارواسپاسم افتراق داده میشود.
درمان :ماساژ کیسه اشکی توسط مادر به صورت متناوب و
تجویز آنتیبیوتیک موضعی درمان اولیه است ،در صورت عدم
پاسخ Probing ،مجرای اشکی باید انجام شود بهترین زمان
( Probingمیل زدن)  10 -12ماهگی است ،اما اگر قبل از این
زمان داکریوسیستیت حاد ایجاد شده باشد باید بعد از برطرف
شدن فاز حاد (نه در زمان عفونت حاد) Probing ،صورت پذیرد.
پاسخ :ج
 4کودکی  4ساله با افتادگی پلک چشم راست مراجعه
کرده است .در معاینه محور بینایی این چشم گرفتار
نیست .در ضمن این کودک ایزوتروپی دارد و به صورت متناوب
با هر دو چشم فیکساسیون انجام میدهد .وی دچار دوربینی باال
و برابر دو طرفه است .این کودک در معرض خطر کدامیک از
انواع آمبلیوپی قرار داردد؟(پرانترنی اسفند  - 95قطب  10کشوری
(دانشگاه تهران))
الف) Strabismic amblyopia
ب) amblyopiaAmetropic
ج) amblyopiaDeprivation
د) amblyopiaOcclusional
 توضیح :آمتروپیک آمبلیوپی
بیمارانی که عیب انکساری دو طرفه باال و برابر دارند که
قب ً
ال با عینکهای مناسب اصالح نشدهاند ممکن است به سمت
آمبلیوپی پیشرفت کنند.
پاسخ :ب
 5کدامیک از چشمهای زیر دیرتر دچار پیر چشمی
میشوند؟ (پرانترنی اسفند  - 95قطب  10کشوری
(دانشگاه تهران))
الف) چشمی که در آن تصویر اشیای دوردست در حالت
بدون تطابق در نقطهای جلوی شبکیه تشکیل میشود.
ب) چشمی که در آن تصویر اشیای دوردست در حالت بدون
تطابق در نقطهای روی فووه آ تشکیل میشود.
ج) چشمی که در آن تصویر اشیای دوردست در حالت بدون
تطابق در نقطهای پشت شبکیه تشکیل میشود		 .
د) چشمی که در آن تصویر اشیای دوردست در حالت بدون
تطابق در هر دو نصف النهار اصلی در پشت شبکیه تشکیل میشود.
 توضیح :در نزدیکبینی در چشم بدون تطابق اشعه
موازی نور در قسمت جلوی شبکیه متمرکز میشود .در دوربینی،
تصویر در پشت شبکیه متمرکز میشود .حال با توجه به تعاریف
باال ،افرادی که دچار دوربینی هستند زودتر دچار پیرچشمی
(نیاز به عینک نزدیک) میشوند ،برعکس افراد نزدیکبین در
سنین باالتری دچار پیرچشمی (نیاز به عینک نزدیک) میشوند.
پاسخ :الف
 6مطالب زیر در مورد کدام قطره چشمی است؟ (پرانترنی
اسفند  - 95قطب  10کشوری (دانشگاه تهران))
در بیماران مستعد به گلوکوم بازاویه تنگ میتواند سبب بروز
حمله حاد گلوکوم شود ،پدیده احتقان واجهشی ( )Reboundپس
از مصرف طوالنیمدت آن ممکن است دیده شود و در بیماران مسن
به ویژه در صورت وجود بیماریهای قلبی  -عروقی فشار خون
باال و پرکاری تیروئید توصیه نمیشود .الف) Dexamethasone
ب) Timolol Maleate
		
ج) Atropine sulphate
د) Naphazoline HCI
توضیح -1 :از نفازولین نباید بیش از  3 -4روز

استفاده کرد -2 .از نفازولین در گلوکوم زاویه تنگ یا استعداد
به آن نباید استفاده کرد ،چراکه نفازولین با گشاد کردن مردمک
موجب حمله گلوکوم با زاویه تنگ میشود -3 .در مبتالیان به
بیماریهای قلبی  -عروقی ،هیپرتانسیون و هیپرتیروئیدی نباید
مصرف شود -4 .پدیده احتقان واجهشی ( )Reboundپس از
مصرف درازمدت ممکن است مشاهده شود.
پاسخ :د

 7در کدامیک از گزینههای زیر توصیف آناتومیکی
صحیحی از ساختار چشمی ارائه شده است؟ (پرانترنی
اسفند  - 95قطب  9کشوری (دانشگاه مشهد))
الف) اطاقک قدامی :فضایی محدود شده بین قرنیه و عدسی
داخل چشمی حاوی زاللیه
ب) فووهآ :نازکترین بخش شبکیه حاوی صرف ًا سلولهای
مخروطی
ج) کارونکل :چین ملتحمهای پر عروق مملو از سلولهای گابلت
د) تارس :بافت همبند متراکم پشت پلک با اتصال به لبه اربیت
 توضیح:
 -1اطاقک قدامی :فضایی است که در قدام توسط قرنیه و در
خلف توسط عنبیه و دهانه مردمک محدود شده است .حدود 3
میلیمتر عمق دارد و توسط مایع زاللیه پر شده است .در زاویه
اطاقک قدامی شبکیه ترابکوالر قرار گرفته است.
 -2فووهآ :در مرکز ماکوال ،فووهآ ( )Foveaقرار دارد که
عمدتا از سلولهای مخروطی تشکیل شده و مسؤل دید رنگ و
حدت بینایی دقیق است .فووئوال ( )Fovealaیک فرورفتگی در
مرکز فووهآ است که نازکترین بخش شبکیه است .لذا فووئوال
نازکترین قسمت شبکیه است و نه فووهآ.
 -3کارونکل :ساختاری بیضیشکل و پرعروق است که روی
 Plica Semilunarisچسبیده است .کارونکل دارای غدد سبابه
و موهای ظریف و بیرنگ است .چین نیمه هاللی یا Plica
 Semilunarisمملو از سلولهای گابلت است و نه کارونکل.
 -4صفحات تارس :در عمق پلک در مجاورت ملتحمه صفحات
تارس قرار دارند .این صفحات از بافت همبند متراکم تشکیل
شدهاند .تارسها توسط لیگامانهای پلکی داخلی و خارجی به
لبه اربیت چسبیدهاند.
پاسخ :د
 8شیرخوار  2سالهای ،با افتادگی پلک راست از بدو
تولد نزد شما آورده شده است .در معاینه پتوز در
حد  3میلیمتر در پلک فوقانی چشم راست مشهود بوده و
محور بینایی کودک گرفتار نشده است .در رتینوسکوپی
آستیگماتیسم حدود  3دیوپتر در همین چشم وجود دارد .معاینه
چشم مقابل نرمال است .اقدام مناسب بعدی کدام است؟ (پرانترنی
اسفند  - 95قطب  9کشوری (دانشگاه مشهد))
الف) فعال اقدامی الزم نیست
ب) تجویز عینک اصالحی
ج) تجویز عینک همزمان با بستن چشم مقابل د) جراحی
پتوز چشم راست در اولین فرصت
 توضیح :پتوز مادرزادی
پتوز مادرزادی معموالً به علت تکامل غیرطبیعی عضله
لواتور پلکی در دوران جنینی ایجاد میشود .در صورتی که
محور بینایی گرفتار باشد یا به علت فشار پلک ،آستیگماتیسم
باال ایجاد شده باشد درمان سریع پتوز برای جلوگیری از تنبلی
چشم الزم است.
پاسخ :د

 9شما به عنوان پزشک مسؤل یک مرکز بهداشتی درمانی
جنوب کشور در قالب برنامه پیشگیری از نابینایی
در
ناشی از تراخم تصمیم به انجام غربالگری میکنید .کدامیک از
گروه های هدف زیر را برای این منظور انتخاب میکنید؟ (پرانترنی
اسفند  - 95قطب  9کشوری (دانشگاه مشهد))
الف) معاینه بدو تولد در نوزادان با سابقه خانوادگی
ب) افراد باالی  40سال با تریکیازیس
ج) معاینه کودکان زیر  5سال در پایشهای رشد
د)معاینه مادران باردار با سابقه خانوادگی مثبت
 توضیح :معموالً غربالگری برای یافتن موارد تراخم در
ایستگاههای سالمتی در روستاها ،مدارس یا کلینیکهای مراقبت
پیش از تولد انجام میشود .به کودکان زیر  5سال باید توجه ویژه
شود چراکه آنها در معرض خطر بیشتری هستند.
پاسخ :ج

10

خانم 60ساله دیابتیک ،با شکایت از دوبینی از
دو روز قبل مراجعه کرده است .در شرح حال،
سابقهای از ترومای دوران کودکی و نیز جراحی کاتاراکت
چشم راست خود را ذکر میکند .اولین اقدام و بررسی این
بیمار کدام است؟ (پرانترنی اسفند  - 95قطب  9کشوری
(دانشگاه مشهد))
الف) بستم چشم راست و چک مجدد دوبینی
ب) ارزیابی کامل نورولوژیک
ج) Brain MRI
د) بررسی رفلکس مردمکی
توضیح :اولین اقدام در برخورد با دوبینی این

است که باید مشخص شود دوبینی ،تکچشمی است یا
دوچشمی .یعنی آیا در صورت پوشیده شدن یک چشم
برطرف میشود یا خیر.
پاسخ :الف

 11آقای  50ساله ،با قرمزی و ترشح چرکی چشم راست
مراجعه کرده است درمعاینه اریتم ملتحمه همراه با
واکنش پاپیلری و ترشح موکوپوروالنت مشهود است .بیمار
عالیم خود را از حدود یک ماه قبل ذکر میکند که بهبود نداشته
است .کدامیک از میکروارگانیسمهای زیر میتواند عامل ایجاد
کننده این وضعیت باشد؟ (پرانترنی اسفند  - 95قطب  9کشوری
(دانشگاه مشهد))
الف) استرپتوکوک پنومونیه
ب) هموفیلوس آنفلوآنزا
ج) نیسریا گونورهآ
د) استاف اورئوس علل
 توضیح :کونژنکتیویت
علل فوق حاد (چرکی) ،شروع عالئم کمتر از  24ساعت:
 -1نایسریا گونوره  -2نایسریا مننژیتیدیس،
علل حاد یا تحت حاد ،شروع عالئم بین چند ساعت تا چند
روز -1 :استرپتوکوک پنومونیه -2 ،هموفیلوس  -3هموفیلوس
آنفلوآنزا،
علل مزمن ،وقتی عالئم بیش از  2هفته طول بکشد-1 :
استافیلوکوک اورئوس Moraxella Lacunata -2
پاسخ :د
 12مرد جوانی  3/5ساعت قبل از مراجعه به اتفاقات،
حدود  50سیسی متانول (الکل متیلیک) مصرف کرده
است .کدام اقدام درمانی زیر اثر مناسبی در کاهش عوارض
چشمی بیمار دارد؟ (پرانترنی اسفند  - 95قطب  5کشوری
(دانشگاه شیراز))
الف) وادار کردن بیمار به استفراغ ظرف چند ساعت آینده
ب) تجویز ویتامین  Kتزریقی
ج) تجویز اتانول به میزان  0/5سیسی برحسب کیلوگرم وزن بدن
د) شستشوی معده
 توضیح :متابولیتهای الکل متیلیک شامل اسید فرمیک
و فرمالدئید موجب آسیب به عصب بینایی و شبکیه میشوند.
چون مسمومیت با الکل یک پدیده حاد و گرفتاری عصب بینایی
به صورت حتمی سبب از بین رفتن بینایی می شود ،درمان این
مسمومیت یک اورژانس است .درمان :اگر درمان در ساعات اولیه
شروع شود ،نتایج بسیار خوبی خواهد داشت؛ لذا تشخیص و
درمان سریع مهمترین عامل در بازگشت دید بیمار است.
 -1اگر بیشتر از  2ساعت از مسمومیت نگذشته باشد ،شستشوی
معده باید انجام شود .در  Caseمورد نظر سؤال بیمار  3/5ساعت
قبل دچار مسمومیت شده ،لذا شستشوی معده دیگر موثر نیست.
 -2انجام روزانه دیالیز خونی تا هنگامی که سطح سرمی الکل
متیلیک به صفر برسد.
 -3تجویز الکل اتیلیک به میزانCC 0/5 برحسب وزن بدن
هر  2ساعت از راه دهان (تجویز الکل اتیلیک تا زمانی که میزان
الکل متیلیک خون به صفر برسد باید ادامه پیدا کند).
 -4درمان اسیدوز و هیپرکالمی به کمک بیکربنات .برای
درمان از فرمول زیر استفاده میشود.
 * 1/2وزن بدن * (بیکربنات بیمار  meq -= )25
بیکربنات الزم  -5استروئید خوراکی با دوز  mg/kg 2که
مقدار آن باید هر  3روز  10میلیگرم کم شود -6 .ویتامین
 B12با دوز1000 mgعضالنی در روز  +اسید فولیک خوراکی
 mg1به مدت  2هفته
پاسخ :ج
 13کدام یک از موارد زیر در مورد داکریوسیستیت حاد
صحیح نیست؟ (پرانترنی اسفند  - 95قطب  5کشوری
(دانشگاه شیراز))
الف) عفونت غالب ًا یک طرفه است.
ب) داکریوسیستیت در بزرگساالن معموال ناشی از استافیلوکوک
اورئوس است.
ج) در مرحله حاد پروبینگ (میل زدن) یکی از اصول درمانی
در بزرگساالن است.
د) داکریوسیستیت حاد در کودکان غالب ًا به علت هموفیلوس
آنفلوآنزا است.
 توضیح :داکریوسیستیت حاد تعریف
به التهاب حاد کیسه اشکی داکریوسیستیت اطالق میشود که
یک بیماری شایع و غالب ًا یکطرفه است.
اتیولوژی :همواره ثانویه به انسداد در محل کانالیکولها یا
مجرای نازوالکریمال ایجاد میشود .عامل در کودکان ،هموفیلوس
آنفلوآنزا و در بزرگساالن استافیلوکوک اورئوس و گاهی استرپتوکوک
بتا  -همولیتیک است.
عالئم بالینی :درد ،تورم و تندرنس در ناحیه کیسه اشکی (زیر
کانتوس داخلی) ،اشکریزش و ترشح اشکی .همچنین ممکن است
لنفادنوپاتی جلوی گوشی و تحت فکی همراه با تب Low grade
وجود داشته باشد.
درمان :اقدامات درمانی عبارتند از:
 -1کمپرس موضعی گرم  -2آنتیبیوتیک سیستمیک:
داکریوسیستیت حاد اکثرا ً به درمان آنتیبیوتیکی سیستمیک پاسخ
میدهد .آنتیبیوتیک سیستمیک باید شامل  2نوع پوشش دهنده
گرم منفی و مثبت باشد -3 .آنتیبیوتیک موضعی  -4در صورت
خروج چرک یا آبسه واضح و درناژ جراحی اندیکاسیون دارد.
 نکته بسیار مهم :پروبینگ در حضور عفونت حاد انجام
نمیشود.
پاسخ :ج
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روزان مه
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شنبـــــهها از
روزنامهفروشيهاي معتبر بخواهيد
چاپ
دوم

سال سیزدهم شماره

w w w. s a l a m a t . i r

 614شنبه 26فروردین  32 1396صفحه  2500تومان

مسئولبرنامهبهداشت
پرتوهایوزارتبهداشت:

گفتوگو با
دكتر انوشیروان هدایت

حشرهکش
برقیدرخانه

خدمتبهمردم
را در پزشكی
یافتم

ممنوع

صفحه 7

مگس،سوسکوپشهازمزاحمهایخانگیاند.
گاهیحضوراینموجوداتدرخانهاینقدر
آزاردهندهمیشودکهبرایازبینبردنشاندست
بههرکاریمیزنیموبدونتوجهبهخطرهای
احتمالیازهرمحصولیکه...صفحه19

بایدها و نبایدهای خواباندن كودكان

کودک بخواب
ما بیداریم

كاربردهايدرماني
بوتاكسدردندانپزشكی

بوتاکسو
٩مشكل

دندانپزشكي
بوتاکسراهمهخوبمیشناسید.شکلتغییریافته
سمنوعيباکتری(کلستریدیومبوتولینوم)است.
اینباکتریبهطورمعمول،باعثمسمومیتغذایی
میشوداماباتغییرساختماناینسمداروییبهنام
بوتاکسبهدستآمدهکهفوایددرمانیمتعددو
روزافزونیدارد.اینسمبهصورت...صفحه21

بررسی4روش
زیباسازیچشم

زیباسازی
چشم؛
بهچهقیمت؟

بهترین روشهای
خواباندنکداماند؟
+
کودکان به چه میزان خواب
در شبانهروز نیاز دارند؟

صفحه 16

افرادبهخصوصجوانانبرایزیباترشدنچشمها
دستبهکارهاییمیزنندکهاغلبآنهاهممورد
تاییدچشمپزشکاننیستند.دراینزمینه4روش
برایزیباسازیچشمبیانمیشودکه2نوعآنها
غیرجراحیو2نوعدیگرجراحی...صفحه31

تویکم

اپبیس

چ

هزینه اشتراک هفتهنامه سالمت ( 48شماره در سال) 100,000تومان است .برای دریافت هفتگی سالمت (بعد از
کسر  10درصد تخفیف) ،مبلغ  90هزارتومان در وجه نشریه سالمت به شماره كارت  6274121140075714بانک
اقتصاد نوین واریز نمایید.
شماره فیش بانکی يا كد پيگيري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به تلفن
 26151499 -26151485اعالم نمایید .اصل فیش بانکی يا كد پيگيري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان اسفند  95است.
اشتراك شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار ميشود.

salamat.ir

هزینه اشتراک هفتهنامه

مت» ( 48شماره در سال)  100,000تومان است.
«سال

مت» (بعد از کسر  10درصد تخفیف) ،مبلغ
برای دریافت هفتگی «سال
مان در وجه نشریه «سالمت» به شماره کارت
 90هزار تو
امور مشتركين 6274-1 26151499 -26151485:بانک اقتصاد نوین واریز نمایید.
211-4007

بهترین هدیه سال

بیش

از  345 000جلد تاکنون منتشر شده است

-5714

آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی
شماره فیش بانکی یا کد پیگیري
صل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره
به تلفن  26 15 14 85اعالم نمایید .ا
اشتراک نزد خود نگه دارید.
ت.
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بــدانیـم

کشف یکی از منحصربهفردترین رازهای بدن

نقش کلیدی ریههادر ساخت سلولهای خون

ترجمه :آتوسا آرمین

بسیاری ازرازهای بدن هنوز برای ما ناشناخته هستند
و کشف یکی از منحصربهفردترین آنها ،جامعه علمی
را متعجب ساخته است :نقش کلیدی ریههادر ساخت
سلولهای خون .تاکنون ساخت سلول خونی را منحصر
بهمغزاستخوانمیدانستیمولیتحقیقاتدانشگاهUCSF
آمریکارویموشهانشانمیدهدکهبخشعمدهسلولهای
پالکت خون در ریهها ساخته میشوند و به عنوان منبع
ذخیره سلولهای بنیادی هنگامی که تولید آنها به هر دلیلی
در مغز استخوان کاهش یابد ،مورد استفاده قرار گیرد .دانش
زیستشناسی تاکنون بر این باور بود که اکثر سلولهای
خونی ،گلبولهای قرمز حامل اکسیژن ،سلولهای سفید
که بخشی ازسیستم ایمنی بدن هستند و پالکتها که
مسئول انعقاد خون هستند ،همگی در مغز استخوان و طی
فرآیندیکهخونسازینامیدهمیشود،انجاممیگیرد.وجود
مگاکاریوسیت (سلولی که پالکتها از آن ساخته میشود)
پیش از این نیز در بافت ریه مشخص شده بود ولی اعتقاد
بر این بود که فعالیت اصلی آنها در مغز استخوان است.
کشف جدید هنگامی رخ داد که دانشمندان دانشگاه
 UCSFبرای تحقیق در مورد چرخه حیاتی پالکتها
در ریه و تاثیر آن بر سیستم ایمنی بدن از ششهای موش
زنده تصویربرداری میکردند .پالکتهای خون موش
مورد آزمایش با استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک
ب ه رنگ سبز درخشان درآمده بودند .در تصویربرداری
فراوانی سلولهای مگاکاریوسیت موجود در ریهها بسیار
غیرمنتظرهبود.اماالفرانسزپژوهشگرمیگویدکهمشاهده
این تعداد زیاد سلول مگاکاریوسیت آنها را متعجب و
تشویق کرده که فعالیت این سلولها را بهدقت زیر
نظر بگیرند .تحقیقات دقیقتر نشان داد که این سلولها
در هر ساعت  10میلیون پالکت میسازند که نیمی از
تعداد سلولهای پالکت خون موش را تشکیل میدهد.
بهنظر میرسد که این پالکتها توسط سلولهای والد
مگاکاریوسیتهاوسلولهایبنیادیخونتغذیهمیشوند.

تـازههـا

تائید نخستین ابزار
غربالگری نوزادان برای
اختالالت متابولیک
سازمان غذا و داروی آمریکا به تازگی
نخستین ابزار غربالگری را برای  4اختالل
نادر ذخیرهای لیزوزومال ( )LSDsدر
نوزادان تائید کرد .سیستم  Seekerبا
پاشنه پا آغاز شده و با یک آنالیز اتوماتیک
از نقاط خون خشک شده پایان میپذیرد.
 4بیماری  LSDsکه با این سیستم
غربالگری میشوند ،عبارتند از:
موکوپلیساکاریدوز نوع ،)MPS1( 1
پامپ  ،Pompeگوچر  Gaucherو
فابری  .Fabryاین دسته از بیماریهای
 ،LSDsنوعی از اختالالت ارثی متابولیک
هستندکهلیزوزومهایسلولیشکستهنشده
و مواد زائد ناخواسته بازیافت نمیشوند،
زیرا آنزیمهای آنها اختالل عملکرد داشته
یا در سطح نرمالی نیستند .تجمع سمی
مواد سلوالر بازیافت نشده منجر به صدمه
ارگانها ،ناتوانیهای نورولوژیکی یا مرگ
بیمار میشوند ،مگر آنکه اختالل به سرعت
تشخیص داده شده و درمان شود .بسته به
نوع خاص  ،LSDشیوع این  4نوع بیماری
ذکر شده در باال ،از  1در هر  1500تولد
تا  1در هر  185هزار تولد متغیر است.
وزارت بهداشت و خدمات انسانی
آمریکا به تازگی  Pompeو MPS
 Iرا به فهرست برنامههای غربالگری
نوزادان خود افزوده است .احتمال دارد
اغلب دپارتمانهای سالمت ایالتها ملزم
بهغربالگریبرایاینLSDsشوند.بههمین
دلیل است که ،دسترسی ابزار غربالگری
 LSDsکه برای دقت و قابل اعتماد بودن
بوسیله  FDAارزیابی میشوند ،اهمیت
زیادی دارد.
 Seeker Systemتعیین میکند آیا
نمونههای خون خشک شده که  24ساعت
تا  48ساعت پس از تولد از پاشنه پای نوزاد
گرفتهمیشود،فعالیتنرمالآنزیمیداردیا
فعالیت آنها در ارتباط با هر یک از  4مورد
 LSDsکاهش یافته است.
منبعFDA Website :

با فنآوریهای ویدیو میکروسکوپی در هر شش 1میلیون
سلول والد شناسایی شد.
دکتر مارک لونی ،پژوهشگر ارشد این تحقیق ،میگوید
که یافتههای آنان نشان میدهد وظایف و فعالیت ریهها
به تنفس خالصه نمیشود و این عضو نقشی کلیدی در
تولید سلولهای حیاتی خون دارد.
با روشن شدن سهم عمده ریهها در تولید پالکت
نباید تصور شود که نقش مغز استخوان در این میان از
گردونه خارج شده است ،بلکه چنین بهنظر میآید که
این دو با همکاری هم در خونسازی نقش دارند .برای

روشن شدن چگونگی جابجایی سلولهای بنیادی بین
ریهها و مغز استخوان ،تیم تحقیقاتی  UCSFریههای
یک موش عادی را به بدن موشی که مگاکاریوسیت
مهندس ژنتیک داشت پیوند زدند .پس از مدت کوتاهی
سلولهای سبز درخشان مگاکاریوسیت در ریه پیوند زده
شده مشاهده شد .یافتههای به دست آمده ثابت میکند،
علیرغم اینکه جمعیت مگاکایوسیتها در ریههابسیار
بیشتر است اما هنوز محل تولد آنها پیش از مهاجرت
در مغز استخوان است« :مهاجرت مگاکاریوسیتها از
مغز استخوان به سوی ریهها برای تولید پالکت پدیدهای

اعجابآور است .این امکان وجود دارد که ریهها به سبب
باال بودن جریان خون میتواند به عنوان یک رآکتور زنده
مناسب جهت تولید پالکت عمل کنند».
در آزمایشی دیگر ریههای موشی که مهندسی ژنتیک
شده بود به بدن موش دیگر که دچار کمبود پالکت
بود پیوند زده شد .تیم تحقیقاتی مشاهده کردند که
تعدادپالکتهای درخشان در خون به سرعت باال رفت
و نتیجه گرفتند که مگاکاریوسیتهای ریه پیوند زده شده
به سرعت کمبود پالکت خون موش دریافت کننده پیوند
را جبران کردهاند.
در آزمایش سوم و آخر ،تیم تحقیقاتی با هدف روشن
ساختن نقش مگاکاریوسیتهای ریهها در هنگامی که
مغز استخوان کال فعالیت پالکتسازی ندارد ،ریه دارای
سلولهای فلوئورسنت را به بدن موشی که مغز استخوانش
فاقدسلولریههاهایبنیادیخونبودپیوندزدند.سلولهای
درخشان پس از مدت کوتاهی در مغز استخوان دیده شدند
و به جز پالکت ،دیگر سلولهای حیاتی خون از جمله
نوتروفیل ،سلولهای  Bو سلولهای  Tتولید کردند.
دکتر لونی ،پژوهشگر ارشد این مقاله ،میگوید «:تا
کنون متوجه شدهایم که سلولهای والد خون نهتنها در مغز
استخوان بلکه در ریهها هم وجود دارند .طرح این یافتهها
سواالت زیادی را به همراه دارد .از جمله امکانات کلینیکی
ممکن برای درمان میلیونها بیمار مبتال به ترومبوسیتوپنی
(کمبود پالکت) .مشاهدات ما گواه براین واقعیت است
که سلولهای بنیادین مولد سلولهای خونی در یک مکان
خاص مستقر نیستند و با جریان خون جابهجا میشوند و
این واقعیت میتواند مبنای تحقیقات گستردهتر در ارتباط
با ماهیت سلولهای بنیادین و امکان حضور و فعالیت آنها
در دیگر اعضای بدن باشد .گام بعدی این پژوهش شامل
آزمایشاتی در ارتباط با همکاری ریهها و مغزاستخوان در
تولید سلولهای خون درانسان است.
مقاله اصلی درنسخه مارچ  2017مجله NATURE
به چاپ رسیده است.
منبعnewatlas.com :

راهنمای بالینی بهروز شده برای آرتریت زودهنگام
توصیههای روزآمد شده که به تازگی برای مدیریت
آرتریت زودهنگام از سوی لیگ اروپایی علیه روماتیسم
( )EULARمنتشر شدهاند ،بر مداخله زودهنگام ،شیوه
زندگی پیشگیرانه ،و معاینه بالینی دقیق ،به جای تکیه بر
اولتراسوند یا تصویربرداریهای پیشرفته تاکید دارند.
نویسندگان این راهنمای بالینی معتقدند« :در مقایسه با
توصیههای سال  2007و براساس دادههایی که به تازگی
به دست آمدهاند ،ما میتوانیم حتی بیشتر از قبل ،بر ارجاع
زودهنگاموشروعزودهنگامدرمانباداروهایآنتیروماتیک
تعدیل کننده بیماری ،برای افرادی که به آن نیاز دارند ،تمرکز
داشته باشیم ،زیرا یاد گرفتهایم که این رویکرد ممکن است
پیامدها را ارتقا دهد .ما همچنین اکنون توصیههایی را برای
پیشگیری از آرتریت داریم :سیگار نکشید ،چاق نباشید،
بهداشت دندانهای خود را به خوبی رعایت کنید .ما بر
معاینه بالینی تکیه میکنیم و سعی داریم نقش کمتری را به
اولتراسوند MRI،و دیگر بیومارکرها در رسیدن به تشخیص
مناسب تخصیص بدهیم .از سوی دیگر ،در مورد استفاده
بدوندقتونامحدودازگلوکوکورتیکوئیدهاهشدارمیدهیم،
زیرا شواهد جدید حاکی از آن هستند که مصرف درازمدت
آنها اثرات جانبی دارد».
کمیته تدوین راهنمای بالینی جدید ،شامل 20
روماتولوژیست ،دو بیمار ،و دیگر متخصصان از 12
کشور اروپایی بودهاند .این دستورالعمل در Annals of
 Rheumatic Diseasesمنتشر شده است.
این راهنمای بالینی دربر گیرنده  3اصل اساسی و 12
توصیه برای مدیریت آرتریت زودهنگام است .سرفصلها
شامل تشخیص آرتریت ،ارجاع ،تشخیص ،پیشبینی ،درمان
(اطالعات ،آموزش ،و مداخالت دارویی و غیردارویی)،
پایش و استراتژی میشوند.
دراینبازبینینهاییراهنمایبالینی،تاکیدزیادیبرارتباط

با بیمار شده است« :درمان فراتر از تجویز دارو است .آموزش
یک جزء کلیدی است و همبستگی میان متخصصان نقش
اساسی در ارایه آموزش دارد ».یکی دیگر از تغییرات قابل
توجه در نسخه جدید  ،2017حذف  MRIاز توصیهها برای
استفاده روتین است« :آرتریت یک یافته بالینی است که با
شکایتهای بیمار مرتبط است .همه شواهد برای درمان
دارویی براساس تشخیص بالینی آرتریت بنا شده است.
مطالعات متعددی که حساسیت بهتری را برای MRI/
 ultrasoundادعا میکنند ،ما را متقاعد نمیکنند ،زیرا
روی دیگر سکه ،پائین بودن اختصاصیت آنها است ».البته
در این میان ،وضعیت اولتراسوند مبهمتر و تاریکتر ازMRI
است ،اما ممکن است در انتها تبدیل به جزء نامناسبی شود.
با در نظر گرفتن زمان درمان ،محققان میگویند« :شواهد
جدید نشان میدهند درمان بیماران با  DMARDsباید
در اولین فرصت آغاز شوند و ایدهآل آن است که ظرف
 3ماه پس از ظهور عالیم باشد ».در راهنمای بالینی جدید،
همچنین« ،درمان به هدف» به عنوان یک اصل در نظر گرفته

میشود که باید هدایت کننده تصمیمگیریهای بالینی باشد.
معنی این اصل« ،در نبود عالیم و نشانههای فعالیت قابل
توجه بیماری التهابی» است.
از دیگر اصول کلی که در راهنمای بالینی  2017آمده،
آن است که ،بیمار باید موافق باشد ،بیماریهای همراه با
بیمار باید اجازه چنین استراتژی درمانی را بدهند ،عوارض
جانبی باید در نظر گرفته شوند ،و غیره.
راهنمای بالینی جدید تاکید اضافی بر پایش پیامدها دارد
که در دستورالعملهای قبلی به آنها اشارهای نشده بود .این
موضوع در کار بالین بعضی از پزشکان تغییر اساسی ایجاد
خواهدکرد.توصیههایروزآمدشدهEULARبرایمدیریت
زودهنگام آرتریت روماتوئید تا حد زیادی با استانداردهای
مراقبت از این دسته از بیماران در ایاالت متحده و دیگر نقاط
دنیا سازگار است .آنها در واقع ،توصیههای مبتنی بر شواهدی
هستند که نظرات متخصصان را نیز در خود آوردهاند و به نظر
میرسد بسیار منطقی باشند .چالشی که با آرتریت زودهنگام
وجود دارد ،دشواری در درک آن چیزی است که ممکن است
رخ دهد ،یعنی تنشهایی که میان خطرات درمان بیش از
حد و کمتر از حد به وجود میآیند .متخصصان نمیخواهند
بیماران را در معرض خطرات غیرضروری مرتبط با درمان
قرار دهند ،اما از سوی دیگر ،نمیتوان به بیماری هم اجازه
داد که بررسی نشود .شواهد در حال ظهوری وجود دارند
که مداخالت زودهنگام سختگیرانه در بیمارانی که اولین
فرمهای بعضی از بیماریهای روماتوئید را نشان میدهند،
ممکن است کاهش یابند ،که اگر بهطور کلی لغو نشوند ،به
سوی بیماری در مقیاس کامل پیشرفت میکند.
یکموردمتفاوتازکاربالینرایج،بههیدروکسیکلروکین
بازمیگردد،داروییکهممکناستبادرجاتیازعدماطمینان
تجویز شود و در توصیههای  EULARنیز نیامده است.

ارتباط سطح ویتامین  Dو
پیشآگهی سرطان پستان
براساس نتایج مطالعه  Pathways Studyکه در
 JAMA Oncologyمنتشر شده ،سطح سرمی بیومارکر
ویتامین  25 ،Dهیدروکسی ویتامین  Dیا ،25OHD
که در زمان تشخیص سرطان پستان اندازهگیری میشود،
به طور مستقلی با پیشآگهی سرطان پستان در ارتباط
است ،خصوصا در میان زنان یائسه نشده.
محققان در این مطالعه کوهورت آیندهنگر زنان مبتال
به سرطان پستان ،دریافتند که سطوح پائین  25OHDبا
بقای ضعیفتری در آنها ارتباط دارد .عالوه براین ،سطوح
پائین  25OHDهمچنین با خصوصیات پروگنوستیک،
از جمله زیرگروههای  ،triple-negativeمرتبط است.
براساس اظهارات نویسندگان این مطالعه ،یافتههای
به دست آمده ،شواهد تجربی قانع کنندهای را برای
اثبات ارتباطهای معکوس میان سطوح ویتامین  Dو
خطر پیشرفت سرطان پستان و مرگ بیماران فراهم
آورده است.
مطالعه  Pathways Studyیک مطالعه کوهورت
آیندهنگر بوده که به بررسی ارتباط  25OHDدر زمان
تشخیص با پیشرفت سرطان پستان پرداخته است .در این
مطالعه زنان نجات یافته از سرطان پستان که در مطالعه
Kaiser Permanente Northern California
وارد شده بودند ،بررسی شدند .این زنان ،در واقع بیماران
مبتال به سرطان پستان تهاجمی تصادفی بودند که از نظر
پیامدها و کوموربیدیتیها ،در ماههای 72 ،48 ،24 ،12
و  96ماه نسبت به ابتدای مطالعه پیگیری شدند .آنالیزها
روی نمونههای سرم  1666عضو کوهوت انجام شد.
نتایج آنالیزها نشان داد ،سطوح سرمی  25OHDدر
میان زنان مبتال به سرطان پستان با تومورهای مراحل
پیشرفته ،در سطح پائین و در میان زنان پرهمنوپوز مبتال
به سرطان پستان  triple-negativeدر کمترین میزان
سطح خود قرار داشته است .زمانی که زنان با زیرگروه
 luminal Aبه عنوان گروه رفرانس در نظر گرفته
شدند ،زنان پرهمنوپوز با سطوح  25OHDدر دوسوم
باالیی محدوده ،در مقایسه با کسانی که در محدوده
یکسوم انتهایی سطوح  25OHDقرار داشتند ،شانس
ابتالی خود را به سرطان پستان triple-negative
کاهش داده بودند.
در مجموع ،در مقایسه با زنانی که در پائینترین
چارک سطوح سرمی  25OHDقرار داشتند ،بیمارانی
که به باالترین چارک تعلق میگرفتند ،حتی پس از
تعدیل عوامل پروگنوستیک بالینی ،بقای عمر باالتری
داشتند (نسبت خطر .)0/72 :این ارتباط در میان زنان
پرهمنوپوز رنگ قویتری به خود گرفت (نسبت خطر:
 .)0/45عالوه براین ،در زنان پرهمنوپوز ،ارتباطی میان
سطوح  25OHDو بقای اختصاصی سرطان پستان
(نسبت خطر )0/37 :و بقای بدون بیماری تهاجمی
(نسبت خطر )0/58 :دیده شد.
محققان در این مطالعه متذکر میشوند که یافتههای
آنها همسو با دیگر منابع و شواهد موجود ،پیشنهاد
میکند بقای بیماران مبتال به سرطان پستان که سطح
 25OHDآنها باالتر باشد ،بهتر خواهد بود .آنها از
سوی دیگر ،این هشدار را هم میدهند که باید توجه
داشت غلظتهای سرمی  25OHDتحت تاثیر بسیاری
از تغییرات فیزیولوژیکال و محیطی قرار دارد.
منبعMedscape :

منبعMedscape :

نانوابزاری برای شناسایی نشانگرهای بیماری سرطان در بدن
محققان یک تیم تحقیقاتی متشکل از چند دانشگاه مختلف ،موفق به
ساخت نانوابزاری شدند که قادر است نشانگرهای بیماری سرطان را شناسایی
کند .با این کار نیاز به نمونهبرداری مستمر وجود ندارد.
رصد برخی بیماریها نظیر سرطان بدون تصویربرداری و نمونهبرداریهای
مکرر بسیار دشوار است ،اما از فناوری نانو میتوان برای این کار استفاده
کرد .محققان نشان دادند که حسگرهای بسیار کوچک از جنس نانولوله
کربنی میتواند برای حل این مشکل مورد استفاده قرارگیرند .این حسگرها
زیر پوست قرارگرفته و یا میتوان آنها را در ادوات پوشیدنی مورد استفاده
قرار داد.
این حسگر با جذب و نشر پرتو مادون قرمز کار میکند .این پرتو
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حاوی اطالعاتی درباره زیستنشانگرهای بیماری است ،نشانگرهایی که
انعکاسدهنده فعالیتهای زیستی در بدن هستند .با استفاده از این نانوحسگر
میتوان دریافت که آیا تومور در حال رشد است یا خیر؟ نور از میان بافت
به ضخامت چند سانتیمتر عبور کرده و مورد آنالیز قرار میگیرد.
دانیل هلر از محققان  MSKمیگوید« :ما قصد داشتیم تا روشی غیرتهاجمی
برای اندازهگیری زیستنشانگرها ارائه کنیم .در این پروژه موفق شدیم یک
گام رو به جلو برداریم و در نهایت روشی جایگزین برای نمونهبرداری
ارائه کردیم تا نیاز به تکرار آزمایش و نمونهبرداری نباشد».
این حسگرهای نانولولهای از میکرو  RNAبه عنوان نشانگر استفاده
میکنند .تغییرات غلظت این نشانگر در بدن توسط این نانوحسگر شناسایی

شده و با تغییر رنگ این موضوع نمایش داده میشود .محققان این پروژه
معتقداند که این نانوحسگر میتواند چند میکرو  RNAرا شناسایی کرده
و در نهایت از اطالعات آن برای شناسایی دقیق بیماری استفاده کند.
این گروه تحقیقاتی از این حسگر روی موشها استفاده کردند که نتایج
قابل توجهی به دست آمده است .البته هنوز مشخص نیست که کدام میکرو
 RNAبرای شناسایی بهتر بیماری مناسب است و محققان در حال کار روی
گزینههای احتمالی برای این کار هستند .با تعیین دقیقتر میکرو RNAمورد
نظر ،نتیجه کار این نانوحسگر قابل اعتمادتر خواهد شد.
نتایج این پروژه که ماحصل همکاری محققانی از دانشگاه لهایت MSK ،و
دانشگاه رود آیلند است ،در قالب مقالهای در نشریه Nature Biomedical
 Engineeringبه چاپ رسیده است.

منبعNano News :
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در اسپانیا ب ه ازای هر یک میلیون نفر 43/4 ،اهداکننده عضو وجود دارد

ارتبـاط موهای سفیـد و افزایـش
خطرابتال به بیماری قلبی در مردان
سپید :احتمال بروز بیماری قلبی در افراد مسنتر بیشتر است؛ اما محققان
به دنبال این موضوع هستند که آیا در کنار سن تغییر رنگ مو میتواند
عالمتهشداردهندهایدرابتالبهبیماریهایقلبیباشدیاخیر.متخصصان
قلب از دانشگاه قاهره مصر 545 ،مرد را برای سی تی اسکن و بررسی
بیماریهای قلبی مورد آزمایش قرار دادند .دیگر عوامل خطر در ابتال
به بیماری قلبی از جمله داشتن فشار خون باال ،دیابت ،سیگار کشیدن
و داشتن سابقه خانوادگی بیماری قلبی نیز ارزیابی شد.
میزان موهای سفید در هر فرد توسط ناظران مستقل ردهبندی شد:
 )1موهای کامال سیاه
 )2موهای مشکی همراه با کمی موی سفید
 )3موهای سفید و سیاه به یک اندازه
 )4موهای سفید همراه با مقداری موی سیاه
 )5موهای سفید خالص
از میان شرکتکنندگان  80درصد دارای مشکالت قلبی بودند.
در افرادی که میزان سفیدی موها مستقل از سن و عوامل دیگر بیشتر
است ،خطر ابتال به بیماریهای عروق کرونر افزایش یافته بود .مردان
مبتال به بيماری عروق کرونر نیز احتمال باالتری برای داشتن موهای
سفید داشتند .با این حال همچنان سن حقیقی نسبت به «سن مو»،
شاخص قویتری برای تشخیص مشکالت قلبی است .به گفته محققان،
نمیتوان به طور دقیق رابطه علیتی بین موهای سفید و بیماریهای قلبی
را اثبات کرد .با این حال ،آنها حدس میزنند که سفیدی مو و برخی
از مشکالت قلبی با هم در ارتباط هستند .آنها می گویند افرادی که
بیماری قلبی ندارند اما درصد سفیدی موی آنها زیاد است؛ باید هرچند
وقت چکاپ الزم در زمینه مشکالت قلبی را انجام دهند.
منبعWebMD :

ترجمه :حسین احمدی

سپید :خوان بنیتو دروئت تازه دریافته است که
زندگیاش ممکن است در آستانه تغییر باشد.
او در چند ساعت آینده به خاطر نظام پیشگامی
پیوند اعضا که اسپانیا در  ۲۵سال گذشته ایجاد
کرده است ،کلیهای سالم دریافت خواهد کرد.
دروئت  ۶۳ساله ،مرد سبیلوی خودداری است
که سازنده بویلر است ،درحالیکه در تختخوابش
در بیمارستان الپاز در مادرید دراز کشیده بود،
گفت«:ما نمیدانیم چه رخ خواهد داد ،اما باید
شانسمان را آزمایش کنیم ».کارکنان بیمارستان
سعی میکنند با گفتن اینکه «پیوند عضو هر روز
در اسپانیا انجام میشود» ،به او اطمینان دهند.
بر اساس آمار سازمان ملی پیوند ()ONT
وابسته به وزارت بهداشت اسپانیا ،پزشکان در
این کشور سال پیش  ۴۸۱۸پیوند عضو شامل
 ۲۹۹۴پیوند کلیه انجام دادهاند.
این امر به این معناست که به ازای هر یک
میلیون نفر ساکنان این کشور 43/4 ،دهنده عضو
وجود داشته است که یک رکورد جهانی شمرده
میشود .این رقم نسبت به  40/2اهداکننده به ازای
هر میلیون در سال  ۲۰۱۵افزایش نشان میدهد.
در مقام مقایسه در سال  ۲۰۱۵به ازای هر میلیون
نفر از ساکنان در ایاالتمتحده  28/2اهداکننده ،در
فرانسه  28/1نفر و در آلمان  10/9نفر بوده است.
جرونیما ،همسر دروئت که  ۶۰ساله است ،با
دو فرزند بزرگسالشان در کنار تخت او نشسته
است .اکنون او رویای سفری با کشتی تفریحی به همراه
همسرش را در سر دارد ،رویایی که تا هنگامیکه او هر
شب برای تصفیه خونش به ماشین دیالیز کلیه  ۱۵کیلوی
متصل است ،ناممکن جلوه میکرد.

میشود ،سازماندهی آن است .وجود این شبکه،
این مرکزیت کلید موفقیت آن است ».او میافزاید:
«فقط حدود  ۱۰درصد بیماران نیازمند پیوند در
سراسر جهان عضو اهدایی دریافت میکنند ».او
توضیح میدهد« :این وضعیت به این معناست که
 ۹۰درصد این بیماران درحالیکه در فهرست انتظار
قرار دارند ،میمیرند ».فقط  ۴تا  ۶درصد بیماران
در اسپانیا در سال  ۲۰۱۶هنگامیکه در فهرست
انتظار برای دریافت یک عضو حیاتی  -کبد،
قلب یا ریه -بودند ،جان خود را از دست دادهاند.
رومن گارسیا ،کاستیلو  ۸۵ساله ،تکنسین
پیشین تلویزیون  ۱۳ماه دیالیز شد تا آنکه در
سال  ۲۰۱۰کلیه پیوندی دریافت کرد .او قبال سه
بار در هفته به بیمارستان میرفت و سه ساعت و
نیم به ماشین دیالیز متصل بود .کاستیلو میگوید:
«پیوند کلیه زندگی را دوباره به من بازگرداند».
او اکنون فقط برای جلوگیری از رد کلیه پیوندی
باید قرص بخورد.

رکورددار پیوند عضو در جهان

پیوند زدن زندگی
عمل پیوند حدود چهار ساعت و نیم به طول میانجامد.
جراحان برشی  ۱۵سانتیمتری در شکم دروئت ایجاد
میکند تا کلیهای سالم که شب قبل از زنی مرده به دست
آمده بود ،به بدن او پیوند بزنند.
رافائل متسناز ،بنیانگذار  ONTمیگوید پسازاینکه
بیماران پیوندی «شروع به وزن گرفتن دوباره میکنند،
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منبعHealthDay :

سالمتشان بهبود مییابد .گویی که ما زندگی را به آنان
پیوند میزنیم ».ماتسانز بر عملکرد یک سیستم اهدای
عضو و پیوند تمرکزیافته و کارآمد نظارت میکند که در
پرتغال و کرواسی شبیهسازی شده است و الهامبخش
کشورهای دیگر اروپایی بوده است.
هر بیمارستان یک هماهنگکننده پیوند دارد که معموال
یک دکتر یا پرستار است که متخصص مراقبتهای ویژه
است و مسئول شناسایی بیماران در معرض خطر حمله
قلبی یا مرگ مغزی است .در هردوی این موقعیتها کلیه،
کبد ،ریه ،لوزالمعده و گاهی حتی قلب هنوز میتوانند
کار کنند و قابل پیوند زدن هستند .موارد اهدای عضو
بهسرعتبهONTگزارشمیشودکهجستجوبرایبهترین

فرد منطبق را از فهرست انتظار عضو را انجام میدهد.
اگر بیمار در مکان دوری قرار داشته باشد ،یک دستگاه
خنککننده حاوی عضو پیوندی که درون کابین خلبان
قرار داده میشود ،تا عضو را بهوسیله هواپیما ارسال کرد.
این عملیات در سیستم بهداشت عمومی اسپانیا
رایگان است و بدون افشای نام دهنده انجام میگیرد و
برای جلوگیری از قاچاق اعضا فقط در دسترس ساکنان
کشور است.
متمرکز کردن پیوند اعضا
ماریشارلوت بوسو از بخش اخالق سازمان جهانی
بهداشت میگوید«:آنچه باعث متفاوت شدن این سیستم

سکسکه مزمن در مواردی ممکن است نشانه حمله قلبی باشد

صرع ،تهدید دیگر زیکا برایکودکان
سپید :متخصصان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا
هشدار میدهند ویروس زیکا ممکن است عالوه بر ارتباطهای
شناختهشده با نواقص مادرزادی و سایر مشکالت ،باعث تحریک
موارد ابتال به صرع در نوزادان نیز بشود .ویروس زیکا از طریق نیش
پشهها منتقل میشود و بیشترین اثرات ویرانکننده آن زمانی اتفاق
میافتند که زنان باردار را مبتال کند .در این موارد ،زیکا میتواند
باعث نواقص مادرزادی عصبی شدید مانند میکروسفالی شود.
هزاران مورد از این نواقص در آمریکای جنوبی و اغلب برزیل رخ
داده است .از میان  ۴۸کودک با عفونت احتمالی مادرزادی زیکا،
 ۵۰درصد دچار تشنجهای بالینی شده بودند .به جز این گروه،
تعداد هفت مورد دیگر از میان  ۱۳کودک در برزیل نیز مبتال به
صرع تشخیص داده شدهاند .مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای
آمریکا در یک بیانیه اعالم کرد ،شناخت ،تشخیص و گزارشدهی
بهتر از تشنج و صرع در نوزادان و کودکان کمک خواهد کرد تا
خانوادهها پشتیبانی و درمان صحیح دریافت کنند.

ماتادورها

همدلی و احترام
ماتسانز میگوید راز دیگر موفقیت سیستم
اسپانیاییدرتعلیمدادننیروهاوبرقراریارتباطات
است ONT .از هنگام پایهگذاریاش در سال
 ۱۹۸۹بیش از ۱۸هزار هماهنگکننده را تعلیم داده
است که کارشان اعالم کردن خبر مرگ شخص
به بستگان او و به آرامی قانع کردن آنان برای
موافقت با اهدای اعضایشان است.
در قوانین اسپانیا فرض بر این است نیاز به
رضایت افراد برای برداشت اعضایشان پس از مرگشان
برطرف میشود ،مگر اینکه قبال بهوضوح اعالم کرده باشند
با اهدای اعضایشان مخالفاند .بااینوجود بستگان بیمار
بهطور نظاممندی طرف مشورت قرار میگیرند.
بلن استبانز ،هماهنگکننده پیوند در بیمارستان الپاز
مادرید دراینباره میگوید« :شما باید مقدار زیاد همدلی،
حساسیت و احترام نشان دهید».
کار هماهنگکننده پیوند در فیلم برنده جایزه اسکار
«همهچیز درباره مادرم» ساخته کارگردان اسپانیایی پدرو
آلمودوار در سال  ۱۹۹۹به تصویر کشیده شده است.
کارگردان برای تهیه فیلم با  ONTمشورت کرده بود.

سپید :سکسکه در اغلب موارد عارضهای خوشخیم است
و بهخودیخود برطرف میشود ،اما موارد نادری گزارش
شده است که در آن سکسکه مداوم (بیش از  ۴۸ساعت)
یا مقاوم (بیش از یک ماه) تنها نشانه حمله قلبی (آسیب
عضله قلب ناشی از اختالل خونرسانی به قلب) بوده است.
این انواع سکسکه ممکن است نشانه بیماری زمینهای
جدی دیگری هم باشند ،ازجمله:
 مشکالت دستگاه عصبی مرکزی ،مانند سرطان ،عفونت،
سکته مغزی یا ضربه مغزی.
 عوامل موثر روندهای سوختوساز بدن و داروها
مانند کاهش کارکرد کلیه یا تهویه بیشازحد ریهها
( ،)hyperventilationداروهای بیهوشی.
 تحریک اعصاب واگ و فرنیک در سر ،گردن و قفسه
سینه که ممکن است به علل متفاوتی مانند تومور ،کیست یا
گواتر در گردن ،مو یا چیز دیگری که به پرده گوش چسبیده
است ،ریفالکس گوارشی و غیره رخ دهد.
سکسکه مداوم در آغاز حمله قلبی
یک گزارش مورد نادر بروز حمله قلبی با سکسکه مداوم
در مردی  ۶۸ساله در سال  ۲۰۱۲در ژورنال پزشکی اورژانس
آمریکا منتشر شد .این مرد  ۴روز بود که بهطور مداوم هر
 ۴تا  ۶ثانیه یک بار سکسکه میکرد .او شکایت دیگری
نداشت .فشارخونش اندکی باال بود .پزشکان برای بیمار
رادیوگرافی قفسه سینه انجام دادند تا احتمال وجود تومور
را بررسی کنند ،اما چیزی پیدا نکردند .بنابراین یک داروی
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شل کننده عضالنی بنزودیازپینی (اتیوان) و یک داروی دیگر
که برای درمان سکسکه مقاوم به کار میرود (توزازین)،
تجویز کردند .هیچکدام از این دو دارو نتوانستند سکسکه
او را متوقف کنند ،اما پزشکان به بیمار اطمینان دادند که
سکسکهاش درنهایت بهخودیخود متوقف خواهد شد.
دوروزبعداینمرددرحالیکههنوزسکسکهمیکرد،دوبارهبه
بخشاورژانسمراجعهکرد.ازآنجاییکهاینمردسنباالییداشت
وعواملخطرسازبرایبیماریقلبی-ماننددیابت،سیگارکشیدن
و پرفشاری خون ـ را داشت از او الکتروکاردیوگرام گرفته شد که
نشاندهندهچندینناهنجاریدرریتمقلببود.آزمایشهایخون
باال بودن آنزیم قلبی تروپونین را نشان داد که هنگام آسیب دیدن
اخیر عضله قلب وارد خون میشود .کاتتریزاسیون نشاندهنده
تنگی شدید شریان سیرکومفلکس چپ و شریان کوچکتر
 obtuse marginal 1بود .درنهایت تشخیص یک حمله قلبی
از نوع  non–ST-segment elevationداده شد.
پزشکان در هنگام پذیرش اولیه بیمار به حمله
قلبی شک نکردند ،چراکه بیمار دچار درد
قفسه سینه ،اشکال در تنفس ،تهوع،
سیاهی رفتن چشمها یا تعریق یا
ناراحتی دیگری بهجز سکسکه
مداوم نبود .اما بهمحض اینکه
پزشکان داروهای قلبی برای
او تجویز کردند ،سکسکه او
متوقف شد .ظهور حمله قلبی
در این مرد با عالمت صرف
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سکسکه بسیار غیرمعمول بود ،اما باید توجه داشت که
تظاهر مشکالت قلبی در بیماران دچار دیابت مانند این مرد
ممکن است غیرعادی باشد.
اما حمله قلبی که ناشی از اختالل خونرسانی به عضله
قلب است ،چطور سکسکه ایجاد کرده بود؟ در این مورد
احتماال اختالل خونرسانی به علت تنگ بودن شریانهای
کورونری تغذیهکننده عضله قلب باعث تحریک عصب
فرنیک که حرکت دیافراگم
سینهای را کنترل میکند،
شده و سکسکه ایجاد
شده بود.
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خبــر

خطرابتال به دومین سرطان
دربـازمانـدگانمبتـال
سپید :تحقیقات جدید نشان میدهد،
بسیاری از بازماندگان سرطان در دوره
کودکی دارای جهشهایی در ژنهای
مرتبط با سرطان هستند که احتماال خطر
ابتالی مجدد آنها به سرطان را در بزرگسالی
افزایش میدهد .مطالعه تازه شامل بیش از
 ۳۰۰۰نفر بود که به مدت  ۵سال یا بیشتر از
سرطان دوره کودکی نجات یافته بودند .در
بیش از  ۱۲درصد آنها تغییراتی در یکی از
 ۱۵۶ژنمرتبطباافزایشخطرابتالبهسرطان
مشاهده شد .طبق نتایج این مطالعه ،تا سن
 ۴۵سالگی بیش از یکچهارم افراد مبتال به
یک سرطان دیگر شده بودند که عمدتا شامل
تومور مغزی ،سرطان تیروئید ،سرطان سینه،
و سرطان پوست غیرمالنوما بود .به گفته
محققان ،بازماندگان سرطان دوره کودکی
در معرض ریسک باالی ابتال به سرطانهای
دیگر هستند که عمدتا مرتبط با درمان است.
پرتودرمانی این افراد را در معرض ابتال به
سرطا ندرنواحیمغز،پوست،سینه،تیروئید
و بافت اتصالی قرار میدهد .ژنتیک موجب
افزایشخطرسرطانسینه،سرطانتیروئید
وتومورهایسرطانیمیشود.
منبعMNT:
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تــازهها

خانمها بخوانند
ترجمه :مصطفی صداقت رستمی

ضدبارداری میتوانند بافتهای آستر کننده
بیرون رحم را بهمانند بافتهای آستر کننده بیرون
رحم تحت تاثیر قرار دهند .مصرف قرصهای
ضدبارداری میتواند میزان تولید یا انباشت این
بافتها را محدود کند و درنتیجه درد کمتری
خواهید کشید.

سپید :قرصهای ضدبارداری معموال ترکیبی از
هورمونهای مصنوعی پروژسترون و استروژن
هستند.اینقرصهامیتوانندبهدرمانانواعمختلفی
از مشکالت هورمونی کمک کنند و حتی شواهدی
وجود دارند که نشان میدهند این قرصها مزایای
دیگری نیز دارند .درحالیکه بسیاری از پزشکها
قرصهای ضدبارداری را تجویز میکنند ،اما دیگر
راههایپیشگیریازبارداریهمچونبرچسبهای
پوستی ضدبارداری ،حلقههای درون مهبلی و
ابزارهای درون رحمی (آییودی) نیز میتوانند
مفیدباشند.
سندروم پیش از قاعدگی و اختالل مالل
پیش از قاعدگی
حدود سهچهارم از زنها به هنگام عادت ماهانه
خود زودرنج ،عصبانی و ناآرام میشوند .به این
حالت زنها سندروم پیش از قاعدگی میگویند.
حدود  8درصد از خانمها نوع وخیمی از این
سندروم را دارند که معروف به اختالل مالل پیش
از قاعدگی ( )PMDDاست .البته این را باید گفت
که مصرف دائمی قرصهای ضدبارداری باعث میشود که
عادت ماهانه نشوید و همین تغییرات روی خلقوخوی شما
تاثیرمیگذارند.
میگرنها
عوامل بسیاری میتوانند موجب سردرد شوند ،اما
تغییر سطوح استروژن و پروژسترون میتوانند باعث بدتر
شدن سردردها شوند .ممکن است که پیش از قاعدگی یا
در طول آن دچار میگرنهای بیشتری شوید و این وضعیت
پیشآمده احتماال به دلیل کاهش سطح استروژن شما است.
ممکن است که پزشک شما پیشنهاد دهد که مصرف قرص
ضدبارداری را ادامه دهید تا دچار عادت ماهانه نشوید یا
میتوانید در طول قاعدگی از یک برچسب پوستی استفاده
کنید تا سطوح هورمون استروژن شما را ثابت نگه دارد.
قاعدگیهایدردناک
گرفتگیهای شدید میتوانند به این معنا باشند که دچار
مشکلی به نام دیسمنوره شدهاید .این درد به دلیل یک ماده

امـا و اگـرهای

استفاده از قرصهای ضدبارداری
شیمیایی است که درون رحم شما شکل میگیرد و موجب
انقباضهای عضلهای میشود .برای درمان چنین مشکلی
پزشک شما ممکن است مصرف قرصهای ضدبارداری
یا استفاده از برچسب پوستی و حلقه را پیشنهاد کند تا مانع
تخمکگذاریشود.بااستفادهازاینروشهایضدبارداری
رحم شما میزان کمتری از ماده شیمایی ایجادکننده درد
(پروستاگالندین)تولیدمیکند.
آکنه
قرصهای ضدبارداری بهمنظور درمان بروز جوشها
طراحی نشدهاند ،اما با مصرف آنها میتوانید سطح
هورمونهای مردانهای را کاهش دهید که تخمدانهای
شما میسازند و درنتیجه باعث مشکالت پوستی میشوند.
پزشک شما میتواند با تجویز قرصهای ضدبارداری و
دیگر داروهای مناسب برای رفع جوش به درمان جوش
شما کمک کند .باوجوداین ،برای مشاهده نتایج مطلوب
ترکیب قرصهای ضدبارداری و دیگر داروهای مربوطه
باید چندین هفته یا چندین ماه صبر کرد.

تـازههـا

کـاهـش احتـمال
افسـردگی بـا مصـرف
لبنیـاتکـمچـرب
سپید :خیلی از ما برای حفظ وزن خود،
لبنیات کمچرب را به لبنیات پرچربترجیح
میدهیم؛ اما مطالعات نشان داده است که
لبنیات کمچرب تاثیر مثبتی بر سالمت روان
نیز دارد .در مطالعات انجام شده روی بیش
از هزار نفر از مردم ژاپن ،افرادی که مقدار
بیشتری شیر و ماست کمچرب مصرف
میکنند نسبت به کسانی که لبنیات پرچرب
مصرف میکنند ،با احتمال ضعیفتری به
افسردگی مبتال میشوند .بر اساس مطالعات
انجامشده،افسردگییکیازبیماریهایشایع
روانی است که در آمریکا وجود دارد .بر
اساس مطالعات انجمن سالمت روانی در
سال  ،2015حدود  ۱۶.۱ملیون در این کشور،
حداقل یک بار تجربه افسردگی شدید را در
طول12ماهگذشتهداشتهاند.اگرچهنشانههای
افسردگی از فردی به فرد دیگر متفاوت است،
این اختالل ممکن است شامل عالیمی از
جمله اندوه مداوم ،حس ناامیدی ،درماندگی،
تحریکپذیری ،خستگی ،مشکالت خواب
و افکاری پیرامون مرگ و خودکشی باشد.

منبعMNT :

قاعدگیهاینامنظم وسنگین
زمانی که بدن شما پروژسترون کافی تولید نمیکند،
بین عادتهای ماهیانه شما فاصله زیادی میافتد .این امر
باعث میشود که دیواره رحم شما بزرگ شود و درنتیجه
وقتیکه قاعدگی شما فرامیرسد خونریزی بیشتری
خواهید داشت .مصرف قرصهای ضدبارداری ترکیبی
میتواند سیکل عادت ماهانه شما را منظم سازد .عالوه
بر این ،پروژسترون موجود در قرصهای ضدبارداری
میتواند به نازکتر نگهداشتن دیواره رحم شما کمک کند.
همچنین پزشک شما میتواند یک قرص ضدبارداری
را برای شما تجویز کند که تنها حاوی پروژستین است.
مصرف همیشگی چنین قرصی میتواند خونریزی شما را
کمتر یا حتی متوقف سازد.
آندومتریوز
این اختالل دردناک زمانی رخ میدهد که بافت آستر
کننده درون رحم یعنی آندومتریوم در دیگر نقاط ناحیه
لگن همچون تخمدانها و روده رشد میکند .قرصهای

سندروم تخمدان پلی کیستیک
نمیتوانید سندروم تخمدان پلی کیستیک
را درمان کنید ،اما میتوانید عالئمی همچون
قاعدگیهای نامنظم ،آکنه و رشد موی اضافی را
درمان کنید .مصرف قرصهای ضدبارداری در
خانمهای مبتالبه این سندروم به متعادل ساختن
هورمونهای مردانه و زنانه کمک میکند و
درنتیجه این مشکالت رفع میشوند ،چون عدم
تعادل میان هورمونهای مردانه و زنانه باعث
چنین مشکالتی میشود.
دیگر مزیتهایسالمتی
ازآنجاییکه مصرف قرصهای ضدبارداری
میزان خونریزی را در طول قاعدگی کاش
میدهد ،احتمال ابتال به کمخونی (کاهش سطوح
سلولهای خونی قرمز) کمتر میشود .عالوه بر این،
مصرف قرصهای ضدبارداری با میزان کمتر ابتال به
سرطانهای تخمدان و رحم در ارتباط هست.
عوارض جانبی و خطرها
بسیاری از زنها با خوردن قرصهای ضدبارداری
دچار مشکل خاصی نمیشوند ،اما مصرف قرصهای
ضدبارداری ،مخصوصا در طول ماههای اول میتواند منجر
به قاعدگیهای نامنظم ،نوسانات خلق و خوبی و تغییرات
وزنی شود .همچنین در موارد نادری مصرف قرصهای
ضدبارداری میتواند باعث لختههای خونی شود .عالوه
بر این ،مصرف قرصهای ضدبارداری با افزایش خطر
ابتال به سرطان سینه و سرطان دهانه رحم نیز در ارتباط
است .بنابراین ،باید در مورد بهترین نوع شیوه پیشگیری
از بارداری با پزشک خود صحبت کنید تا با تجویز درست
و صحیح او دیگر نگران استفاده از یک روش پیشگیری از
بارداری نباشید.

سپید :بسیاری از ما میگرنهای دردناک
در یک نقطه از سرمان را در زندگی
تجربه کردهایم؛ اما آیا وزن بدن و بروز
میگرن با یکدیگر مرتبط هستند؟
تحقیقات جدید نشان میدهد بین
میگرن و شاخص توده بدنی ()BMI
ارتباط وجود دارد.
میگرن یکی از انواع شایع اختالل
سردرد است که میلیونها نفر در سراسر
جهان را تحت تاثیر قرار میدهد .به
گزارش سازمان بهداشت جهانی
( ،)WHOحداقل نیمی از جمعیت
بزرگساالن جهان با سن  18تا  65سال،
یک سردرد را در سال گذشته تجربه کردهاند .از این افراد
حداقل  30درصد دچار میگرن شدهاند؛ سردردهایی
دردناک و عودکننده با شدت متوسط تا شدید.
در ایاالت متحده آمریکا 12 ،درصد از جمعیت مبتال به
میگرن هستند و شیوع میگرن سه برابر در میان زنان بیشتر
است ،که احتماال به دلیل تغییرات هورمونی است.
محققان هنوز به طور کامل علل بروز میگرن را درک
نکردهاند؛ اگر چه طیف گستردهای از داروها برای تسکین
عالئم میگرن وجود دارد اما درمان قطعی آن همچنان
دشوار باقی مانده است.

با این حال پزشکان توصیههایی درباره تغییرات سبک
زندگی برای جلوگیری یا تسکین میگرن دارند .به عنوان
مثال ،خوردن وعدههای غذایی در زمانهای منظم ،داشتن
بهداشت خواب مناسب ،ورزش ،روشهای مدیریت
استرس و حفظ آرامش همگی برای کاهش عالئم میگرن
پیشنهاد شده است .عالوه بر این ،پزشکان در مورد افراد
چاقی که میگرن دارند ،ثبتنام در برنامههای کاهش وزن،
برای کاهش عالئمشان را توصیه میکنند.
تحقیقات جدید به بررسی ارتباط بین خطر ابتال به
میگرن و اضافه وزن یا کمبود وزن پرداخته و مطالعه جدید

با روزنامه سپیــــد
در تلگــــرام همراه شوید

https://telegram.me/sepidonline

آلودگیهواسطحکلسترولخوب
راکـاهـشمیدهـد
سپید :مطالعات مشخص کرده است که با قرار گرفتن در معرض
آلودگی هوا ،میزان ابتال به بیماریهای قلبی عروقی باال میرود .ارتباط
مستقیمی بین باال رفتن خطر بیماریهای قلبی عروقی با آلودگی هوا
وجود دارد .تحقیقات جدید تاثیر آلودگی هوا بر میزان کلسترول خون
را مشخص کرده است .مطالعات جدید نشان میدهد بالغینی که در
معرض آلودگی هوای باال -مخصوصا ترافیک -قرار میگیرند ،ممکن
است سطح ( HDLلیپوپروتئین با چگالی باال) کمتری داشته باشند.
کلسترول  HDLیا خوب ،کمک به حذف  HDLو کلسترول بد از
شریانهای خون میکند .انباشتگی  HDLمیتواند منجر به تصلب
شرایین و سخت شدن عروق شود که میتواند خطر ابتال به حمه قلبی و
سکته مغزی را افزایش دهد.
گریفیت بل از دانشگاه واشنگتن در سیاتل و همکارانش دادههای
 6654از بزرگساالن میانسال و مسن در این مطالعه در مورد تصلب
شرایین مورد بررسی قرار دادند .میزان قرار گرفتن هر فرد در معرض
آلودگی هوا با توجه به شهر محل سکونت ارزیابی شد .محققان همچنین
سطح کلسترول  HDLو تعداد ذرات  HDLرا در هر شرکتکننده مورد
بررسی قرار دادند .مطالعات اخیر نشان میدهد تعداد ذرات  HDLممکن
است شاخص دقیقتری نسبت به محتوای کلسترول ذرات  HDLباشد.
بل و گروهاش دریافتند در طول یک سال ،شرکتکنندگانی که بیشتر در
معرض کربن سیاه قرار گرفه (که در درجه اول از وسایل نقلیه موتوری
ساطع میشود) در مقایسه با افرادی که در معرض کربن سیاه کمتری قرار
گرفتهبودند،میزان HDLپایینتریداشتند.اگرچههمدرزنانوهممردان
قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا موجب کاهش کلسترول  HDLشد؛
اما این تاثیر در زنان بیشتر بود .در حالی که تحقیقات بیشتری برای درک
بهتر تاثیر آلودگی هوا بر سالمت قلب الزم است ،محققان بر این باورند که
مطالعه آنها برخی اطالعات در این زمینه را فراهم کرده است.
منبعMNT :
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رابطـه خطـر ابتـال بـه میگـرن و وزن
ترجمه :آزاده اسدی
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در ژورنال نورولوژی منتشر شده است.
محققان نتایج  ۱۲مطالعه با مجموع
حدود  ۲۹۰هزار شرکتکننده را
گردآوری و بررسی کردند .طبق
تعریف کسانی که  BMIآنها  ۳۰یا
بیشتر است جز افراد چاق و کسانی که
 BMIآنها کمتر از  18/5است جز افراد
الغر محسوب میشوند.
مطالعات نشان داده است افراد مبتال
به چاقی در مقایسه با افرادی که وزن
طبیعی دارند 27 ،درصد بیشتر خطر
ابتال به میگرن دارند و افراد کم وزن
دارای  13درصد خطر ابتال به میگرن
باالتر در مقایسه با همتایان خود با وزن
طبیعی هستند.
نتایج پس از در نظر گرفتن عوامل مخدوشکننده مثل
سن و جنسیت بدون تغییر باقی ماند.
دکتر پترلین و همکارانش ار دانشکده پزشکی جانز
هاپکینز آمریکا ،اشاره کردند که سن و جنسیت به عنوان
دو متغیر اصلی در ارتباط بین  BMIوخطر ابتال به میگرن
هستند.
خطر چاقی و خطر ابتال به میگرن در زنان و مردان و افراد
جوان و مسن متفاوت است .هر دو خطر ابتال به چاقی و
بروز میگرن در زنان و افراد جوا ن شایعتر است.

دوز بـاالی ویتـامیـن Dمـانـع از
بیـماریقلبیعروقینمیشـود
سپید :به گفته دانشمندان ،مصرف دوز باالی ویتامین Dخطر ابتال به
بیماریهای قلبی را کاهش نمیدهد .برخی تحقیقات قبلی نشان داده
بود افرادی که دوز ویتامین  Dبسیار پایین دارند ممکن است بیشتر به
بیماریهای قلبی عروقی مبتال شوند .محققان یک کارآزمایی بالینی
روی 5هزار و 108نفر از اهالی اوکلند نیوزیلند با متوسط سن  66سال
انجام گرفت .داوطلبان به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند .گروه
اول دوز اولیه 200هزار واحد از ويتامين  D3را دریافت کردند .ماه این
دوز به 100هزار واحد کاهش یافته و این روند به طور متوسط برای
 3/3سال تکرار میشد .افراد در گروه دوم دارونما دریافت کردند.
براساس گزارش پژوهشگران ۳۰۳ ،شرکتکننده در گروهی که
ویتامین  Dدریافت کردند ( 11/8درصد) در مقایسه با  ۲۹۳نفر در
گروه دارونما ( 11/5درصد) مبتال به بیماری قلبی عروقی شدند .این
مطالعه نشان داد مصرف ماهانه مکملهای ویتامین  Dبا دوز باال از
خطر ابتال به بیماریهای قلبی جلوگیری نمیکند .تاثیرات مصرف
روزانه یا هفتگی نیاز به مطالعه بیشتر دارد .با این وجود مهم است که
بیماران مبتال به کمبود ویتامین  Dمکملهای الزم را دریافت کنند؛
چراکه ویتامین Dمزایای
دیگری از جمله
استحکام استخوان
دارد.
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«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی
از خیری باشیم که تو اراده کردهای در هستی نشر یابد»

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی ابنسینای بزرگ
مدیرمسوول و سردبیر  :امیرعباس فتاحزاده
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هم میهن
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«هملت»به
سیلزدگان تقدیم شد

سپید:نمایش«هملت»بهکارگردانیآرش
دادگر در حالی شامگاه  28فروردینماه،
میزبان اهالی رسانه بود که گروه نمایشی
این تئاتر را به بازماندگان داغدار و سیلزده
آذربایجان ،کردستان و اردبیل تقدیم کرد.
درپایاننمایشآرشدادگرضمنهمدردی
با آسیبدیدگان سیل اخیر ،متنی را بدین
شرح قرائت کرد«:در روزگاری که مرگ
ارزانبهدستمیآیدوزندگیبیارزشتراز
آن است تا برایش عزاداری کنیم .روزگاری
که زندگان و مردگان یکسان به غم
نشستهاند ،جز سکوت چه میتوان کرد.
روزگار غریبی است هموطن ،روزگاری
که در آنمن و تو و همه مردم ایران
به هنگامه غم تنها تسلیت میگوییم و
فردا فراموش میکنیم ،فراموش میکنیم
چراکه سالهاست عادت کردهایم .گروه
تئاتر«کوانتوم»اجرایامشبخودراتقدیم
میکند به هموطنان سیلزده آذربایجان،
کردستان و اردبیل باشد که تسالیی برای
بازماندگان باشد ».این نمایش که از ۱۷
فروردیندرسالناصلیمجموعهتاترشهر
به روی صحنه رفت ه است ،برداشتی آزاد
از نمایش «هملت» شکسپیر است که
توسط شهرام احمدزاده بازخوانی شده و
با رویکرد اجرایی مدرن به روی صحنه
میرود .نمایش «هملت» هر شب ساعت
 19:30در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر
به روی صحنه میرود.

سپید :اولین قسمت مجله تصویری «قاب
سینما» با ادای احترام به علی معلم ،در
نیمهابتداییاردیبهشتماهبهشبکهخانگی
میآید .این مجله تصویری شامل آیتمهای
متنوعیاستکهازنقدآثارنوستالژیوگپ
با هنرمندان تا یک روز خصوصی با یک
هنرمندوجایگاهعکسواقالمتبلیغاتیدر
سینما را در برمیگیرد .قسمت اول «قاب
سینما» آیتمی هم ویژه حاشیههای دیده
نشده جشنواره سی و پنجم فیلم فجر دارد.
دستاندرکاران«قابسینما»اولینقسمت
این مجله تصویری را به علی معلم تقدیم
کردهاند؛ بهپاس سی سال خدمت مستقل
این سینماگر به جامعه سینما و البته
تالشهای وی در جهت ارتقای جایگاه
رسانههای سینمایی مستقل در جامعه
مطبوعات« .قاب سینما» به تهیهکنندگی
حمیدرضا جبینی و با کارگردانی شهاب
کاظمیومیالدمعتمدیفرازطریقموسسه
گلرنگرسانه به شبکه خانگی میآید.

بازدید رئیس سازمان
سینمایی از موسسه
رسانههایتصویری

سپید :رئیس سازمان سینماییبا حضور در
موسسهرسانههایتصویریدرگفتوگوبا
مدیرعاملوکارشناسانبخشهایمختلف
این موسسه ،از آخرین فعالیتهای
انجامشده درزمینه VODو سینما سیار
بازدیدکرد.محمدمهدیحیدریانبههمراه
جمعیازمدیرانسازمانسینماییباحضور
در موسسه رسانههای تصویری با سید
مصطفی ابطحی مدیرعامل این موسسه
دیداروگفتوگووازنزدیکازفعالیتهای
این موسسه درزمینه  VODو سینما
سیار بازدید کرد .حیدریان با تقدیر از
زحمات انجامشده در موسسه رسانههای
تصویری اظهار کرد «:راه پیش در بخش
 VODراهی طوالنیتر و بسیار مثمرتر
برای کل فعالیتهای سینمایی بوده و نگاه
من بیشتر به این حوزه است و چشم امید را
متوجهاین VODمیکنم».رئیسسازمان
سینماییگفت«:بازاراصلیصنعتتصویر
که شعار ما تولید نهضت محتوا است اینجا
بوده و الغیروالباقی بخشها بازارکهایی
است که باید تالش کنند بخش VOD
رونق پیدا کند».
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نمایش «مرگ آسیدکاظم» را یک روشن دل کارگردانی می کند

مهرداد ضیایی :بازی در این نمایش برای دلم بود
سپید :محمد محقق منتظری از کارگردانهای
جوان تئاتر است که سالها درزمینه ساخت
نمایشهای رادیویی فعالیت داشته و با
اجرای نمایش«اندر حکایت نسل جوان» در
مکتبخانه تهران اجرا تئاتر بروی صحنه را
نیز تجربه کرد .این کارگردان جوان باوجود
نابینایی از هر دو چشم اما با اتکا به دیگر
حواسش توانسته گروه یک نمایش را به شکل
منسجم ،جمع کند .او و گروهش این روزها
نمایش« مرگ آسید کاظم» نوشته محمود استاد
محمد را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر
به روی صحنه دارند .محقق در گفتوگو با
خبرنگار سپید در ارتباط با شرایط روی صحنه
بردن نمایش با توجه به نابیناییاش گفت11 «:
سال است که کار تئاتر میکنم و در این سالها
تجربه بازی ،کارگردانی رادیو تئاتر ،نمایشنامه
خوانی و نمایشهای رادیویی را داشتم .بنا
برعالقه شدید به نمایش رادیویی به سمت
تئاتر آمدم .تا چند سال پیش که متن «اندر
حکایت نسل جوان» را برای جشنواره تئاتر
دانشگاهی کارکردم هیچوقت فکر نمیکردم
بخواهم روزی کارگردانی کار صحنهای کنم.
» او ادامه داد«:آدم رؤیاپرداز و بیاعتماد به
نفسی نیستم اما سعی میکردم منطقی جلو
روم .معموالً برای اجرای صحنهای متنهایی را
انتخاب میکنم که فضاهای سخت و پیچیدهای
روی صحنه نداشته باشند ».او تأکید کرد«:البته
ساکن بودن میزانسنها چیزی از پیچیدگی
آنها کم نمیکند .هر کاری سختیهای خاص
خودش را دارد.به بازی میمیک و اتفاقاتی که
بین بازیگران ردوبدل میشود تا نور ،گریم و
لباس فکر میکردم .درنهایت با کمک دوستان
و اعتمادی که توسط گروه بازیگران به من شد

پیکر کیومرث منشیزاده ،شاعر که روز شنبه در سن ۷۹سالگی براثر سکته
در بیمارستان فیروزگر از دنیا رفت ،عصر دیروز در قطعه هنرمندان بهشت
زهرا به خاک سپرده شد.
شبکه خبری فرهنگ و هنر

این نمایش به روی صحنه رفت».
مهرداد ضیایی در نمایش «مرگ آسید کاظم»
بازی درست وموثری از یک کاراکترخاکستری
با ویژگیهای شخصیتی متغیر ارائه داد .او
سالها با بزرگان تئاتر فعالیت داشته در ارتباط
با دوری چندین سالهاش از تئاتر گفت «:در این
سالها بهکلی از تئاتر دور نبودم و در نمایش
«خاطرات و کابوسهای» دکترعلی رفیعی
بهعنوان دستیارشان حضور داشتم .علیرغم
میل باطنی وعالقهام به تئاتر مهمترین دلیل
دوری از بازیگری ،نبود پیشنهادهای خوب
بازی درصحنه بود .در این سالها بیشتر

چهره

تقدیم «قاب سینما» به
علی معلم

نشانی :پاسداران ،کوهستان ششم ،پالک 9
سازمان آگهیها24581112 :

آیین نامه اخالق حرفه ای:
http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

روزنامه سپید نشریهای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر میشود و
بهنشانی ایشان ارسال میگردد .این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامهفروشیها عرضه نمیشود.
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حال زنوزیجاللی،وخیماست
ایسنا :پسر فیروز زنوزی جاللی با توصیف آخرین وضعیت
جسمانی این نویسنده ،حال او را وخیم توصیف کرد.
فرزاد زنوزی جاللی درباره وضعیت فیروز زنوزی جاللی
که در بیمارستان مسیح دانشوری بستری است گفت« :حال
ایشان اص ً
ال خوب نیست و وخیم است .به خاطر بیماری
سرطان ریه و بدندردی که دارند ،مورفین مصرف میکنند،
که در پی این موضوع دیروز ( ۲۹فروردینماه) مشکل تنفسی

جلوی دوربین با بزرگانی مثل حسن فتحی
همکاری داشتم .سه سال قبل این نمایش را
با حسین حامدی خواه تمرین کردم که به
اجرای عمومی نرسید».
این بازیگر در ارتباط با آشنایی با متن«مرگ
آسید کاظم» بیان کرد «:متن نمایشنامه را در
سالهای قبل خوانده بودم و جزو متنهای
موردعالقهام بود«.مرگ آسید کاظم» ازجمله
متنهای کالسیک تئاترمان است ».
او درمورد فعالیت با یک کارگردان تئاتر جوان
که نابینا است گفت«:قبل از این همکاری
محمد محقق را نمیشناختم .بعد از خواندن

متن و تا مالقات اولیه نمیدانستم ایشان نابینا
هستند و این برایم جذابیت داشت که ایشان
چگونه با این متن برخورد دارد .استداللها
و تحلیلهایش از متن واقع ًا درجهیک بود و
بهخوبی به من بازیگر منتقل میکرد .بازی
در این کار را بدون هیچ نوع منفعت مالی و
خیلی دلی قبول کردم ».
نمایش «مرگ آسید کاظم» به کارگردانی محمد
محقق منتظری هرروزغیراز شنبهها ساعت 20
با هادی افشار ،احمد لشینی ،ابوذر ساعدی،
وحید نفر و مهرداد ضیایی در تاالر سایه
مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.

شدیدی بر ایشان پیش آمد .دکتر تصمیم گرفت ایشان
را بیهوش کند و در گلویش لوله بگذارد ».او درعینحال
تأکید کرد که این موضوع اص ً
ال به معنای به کما رفتن زنوزی
جاللی نیست .فیروز زنوزی جاللی متولد  ۱۳۲۹خرمآباد
است که آثار متعددی در حوزه ادبیات داستانی در کارنامه
خود دارد .او همچنین داوری جوایزی چون جالل آلاحمد
و پروین اعتصامی را بر عهده داشته است .نویسنده رمان
«مخلوق» از زمستان سال  ۹۴با سرطان ریه دستبهگریبان
است و بارها دوره شیمیدرمانی و رادیوتراپی را پشت سر
گذاشته است .او سال گذشته و در خالل بیماری ،رمان
«برج  »۱۱۰خود را در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی کرد.

پوران درخشنده ،بهروز شعیبی ،امیر توده روستا ،احمد ضابطی جهرمی و
علیرضا رضاداد فیلمهای بخش مسابقه چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری
و صنعتی را داوری میکنند.
هنرآنالین

تصویری از جلسات تمرین ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و
خوانندگی محمد اصفهانی که در تاالر رودکی مشغول تمرین هستند.
ایرنا

بهمن کیارستمی :پدرم راضی نیست
ایسنا :بهمن کیارستمی گفت« :برایم عجیب است که پرونده
پزشکی عباس کیارستمی با پروندههای کهریزک و کوی
دانشگاه مقایسه میشود».
فرزند زندهیاد عباس کیارستمی در پی اظهارنظر اخیر حسن
هاشمی وزیر بهداشت ،مبنی بر اینکه در پرونده کیارستمی نیز
مانند پرونده کوی دانشگاه و کهریزک این سؤال مطرح است
که نتیجه رسیدگی به این پرونده چه شد؟ گفت«:صحبتهای
آقای هاشمی برایم تعجببرانگیز بود و فکر میکنم پیش از
انتخابات ریاست جمهوری طرح چنین مسئلهای دو هدف
دارد .اول اینکه این پرونده هم به شکل آشنای پروندههای
مشابه ،مورد بهرهبرداری سیاسی جناحها قرارگرفته و بعد از
یک سال سکوت ،شنیدن چنین اظهارنظرهایی چند هفته مانده
به انتخابات چندان دلگرمکننده و جدی نیست».
او افزود« :نکته دوم این است که به نظر میرسد آقای
هاشمی بهجای اینکه خود را در مقام مسئول ببینند،
ترجیح داده است که در مقام یک منتقد قرار گیرد ،این
در حالی است که در مراسمی که ایشان روز گذشته
( 28فروردینماه) اظهارنظر خود را مطرح کردند ،در کنارشان
آقای حریرچی ـ معاون وزارت بهداشت ـ ایستاده است .ایشان
در بیشتر جلسات پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی برای
بررسی پرونده پدرم تشکیل شد ،حضور داشتند و عضوی
از کمیسیونهای تخصصی بودند و نهتنها از جزئیات پرونده
مطلع هستند ،بلکه در مقام کارشناس در پرونده اظهارنظر
کردهاند ،اما حاال ترجیح دادهشده که توپ به زمین دیگری
انداخته شود و مقامات وزارت بهداشت ،از مسئولیت درباره
بررسی پرونده شانه خالی کنند».
کیارستمی ادامه داد« :در تمام ماههایی که پرونده پزشکی
پدرم پیگیری میشد ،هیچ اظهارنظری یا اقدام جدی از طرف
مقامات مسئول در حوزههای فرهنگی هم نشنیدیم و ندیدیم.
اما حاال باز موسم انتخابات رسیده ،بزرگداشتهای متعدد
ترتیب دادهشده و حرفهای مسئوالن هم تند و جسورانه
شده است .بههرحال معتقدم هر صحبتی را که در این برهه
زمانی درباره پرونده پزشکی عباس کیارستمی گفته شود،
نباید جدی گرفت و درعینحال نباید اجازه داد از این پرونده
بهرهبرداری سیاسی شود».

بروس النگهورن ،گیتاریستی که با باب دیلن همکاری داشت و منبع الهام
ترانه «مرد تمبورین من» بود ،در سن  ۷۸سالگی براثر نارسایی کلیه
درگذشت.
نیوزدی

این مستندساز گفت« :مسئوالن وزارت بهداشت اگر نتوانستند
در حوزه سازمان نظام پزشکی پیگیری دقیقتری را انجام
دهند ،الاقل میتوانستند این کار را در پزشکی قانونی که
فعالیتش زیر نظر خود وزارتخانه است انجام دهند ،اما پزشکی
قانونی هم بااینکه ماههاست با حضور نماینده وزارت بهداشت
در حال بررسی این پرونده است ،گزارش روشن و کاملی
ارائه نکرده است».
او با اشاره به برنامههای ویژهای که در جشنواره جهانی فجر
برای بزرگداشت زندهیاد عباس کیارستمی آمادهشده است،
اظهار کرد« :در یک سال گذشته سعی بر این بود که ماجرا
به نحوی خاتمه پیدا کند و آشتی حاصل شود ،درصورتیکه
پیگیری این پرونده تنها به عهده خانواده و وکال نبود و از
سازمان سینمایی و دیگر نهادهای فرهنگی مرتبط هم انتظار
حمایت و پیگیری میرفت ،به همین دلیل با توجه به آنچه
توضیح ،شخص ًا به حضور در مراسمی که برای پدرم برگزار
میشود تمایلی ندارم .خود کیارستمی در تمام حیاتش هرگز
نگذاشت که مورد بهرهبرداری سیاسی قرار گیرد و مطمئنم
حاال هم اگر باشد و ببیند ،راضی به این کار نیست».

گفتنی است؛ وزیر بهداشت شامگاه  28فروردینماه در اختتامیه
جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال رضا
کیانیان درباره نتیجه رسیدگی به پرونده فوت عباس کیارستمی
گفت« :این سؤال برای ما نیز وجود دارد که نتیجه رسیدگی
به این پرونده چه شده است».
او گفت« :در خصوص عباس کیارستمی غصهای در دل
همه ما هست و در رابطه بااینکه چه اتفاقی افتاد در یک
جمله نمیشود به آن پاسخ داد .برای پاسخ به این سؤال
که چرا پرونده مرحوم کیارستمی تاکنون اعالمنشده باید
به تمام پروندههای بالتکلیفی که تاکنون اعالم رأی نشده
نگاه کنیم و در این رابطه هیچچیز بهتر از راستی و درستی
نیست .اگرچه من هماکنون مسئولم و باید پاسخگو باشم
میخواهم بپرسم تکلیف پرونده آقای کیارستمی چه شد و
چرا در قوانینی که داریم اینقدر ناتوان هستیم و در یک
سلسله باطلی گرفتار میشویم».
هاشمی افزود« :در پرونده کیارستمی نیز مانند پرونده کوی
دانشگاه و کهریزک این سؤال مطرح است که نتیجهی رسیدگی
به این پرونده چه شد؟»

جشنواره گلهای پیازی با رسیدن فصل بهاردر بوستان ملت شهر مشهد در
حال برگزاری است .در این جشنواره بیش از  10میلیون بوته گل در بهار 96
در سطح شهر و میادین مختلف آن کاشته شد که بیش از  320هزار از این
تعداد گل های پیازی است.
ایلنا

نیروهای امدادی هالل احمر با استفاده از سگهای زنده یاب ،مشغول جست
و جو برای پیدا کردن شهروندان زیر آوار هستند.
ایرنا

