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به  کشور  آزمایشگاهیان  جامعه  نایب رئیس 
آزمایشگاهیان«، ضمن  »روز  رسیدن  فرا  مناسبت 
از  گروه،  این  اصلی  مشکالت  و  دغدغه ها  طرح 
کشور  سراسر  در  آزمایشگاهیان  روز  برنامه های 

خبر داد.
سپید  خبرنگار  با  در گفت وگو  قجاوند  حسن 
گفت: »به مناسبت سالروز میالد حکیم اسماعیل 
جرجانی که از نخستین بزرگانی است که فعالیت های 
با  فررودین   30 روز  کرده،  آغاز  را  آزمایشگاهی 
شناسایی  و  نام گذاری  آزمایشگاهیان  روز  عنوان 
شده و اعضای جامعه بزرگ آزمایشگاهیان سراسر 
کشورهمه ساله به صورت خودجوش مراسمی برگزار 
البته ما سال ها است که پیگیر هستیم تا  می کنند. 
روز 30 فروردین به این نام »روز آزمایشگاهیان« در 
تقویم کشوری هم قرار گیرد ولی متاسفانه علی رغم 
پیگیری های متعددی از سوی انجمن های مختلف و 
حتی سازمان نظام پزشکی صورت گرفته، ما هنوز 
موفق به این امر نشده ایم. با این وجود همه مسئولین 
پذیرفته اند که این روز، روز آزمایشگاهیان است. 
روز گذشته  هم  بهداشت  وزیر  معاون  اینکه  کما 
فرا رسیدن 30 فروردین را به همه اعضای جامعه 

آزمایشگاهیان کشور تبریک گفته است.« 
جهانی  هفته  آستانه  در  اینکه  بیان  با  وی 
»شعار  کرد:  تصریح  داریم،  قرار  آزمایشگاهیان 
»آزمایشگاهیان  که  است  این  هفته  این  امسال 
درواقع  هستند.«  صحنه  پشت  قهرمانان  پزشکی 
همه دنیا به این باور رسیده اند که افرادی که در 
این رشته مشغول هستند، به مثابه سربازان گمنام 
جبهه سالمت، همواره در در پشت این جبهه مشغول 
نقش آفرینی بوده اند و همواره دوشادوش پزشکان 

در تشخیص بیماری ها حضور داشته و دارند ولی 
کمتر از آنها یادی می شود. اهمیت فعالیت این افراد 
به اندازه ای است که می توان گفت امروزه پزشکان 
وابسته به این افراد هستند و تشخیص بسیاری از 
بیماری ها در وهله اول بر عهده آزمایشگاهیان است 
و پزشکان هم بر اساس آن تشخیص، به درمان مردم 

مبادرت می کنند.«
اظهار  کشور  آزمایشگاهیان  جامعه  نایب رئیس 
سراسر  در  که  برنامه هایی  با  »همزمان  داشت: 
کشور برگزار می شود، در تهران هم امروز مراسم 
توسط  ملی  کتابخانه  اجتماعات  تاالر  در  جشنی 
بدنه  اعضای  و  آزمایشگاهی  مختلف  انجمن های 
جامعه آزمایشگاهیان کشور به همراه سازمان نظام 
پزشکی برگزار می شود. در این برنامه ضمن اینکه 
از منتخبین انجمن های مختلف آزمایشگاهی کشور 
تقدیر به عمل می آید، برنامه های دیگری هم تدارک 
دیده شده و همچنین دکتر زالی رئیس محترم سازمان 
به  اصلی  سخنران  عنوان  به  کشور  پزشکی  نظام 
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 دغدغه های 
از  »یکی  گفت:  و  پرداخت  کشور  آزمایشگاهیان 
گالیه هایی که قشر آزمایشگاهی کشور در این چند 
ساله داشته است، کم توجهی مسئولین نسبت به آنها 
است.  علوم آزمایشگاهی مظلوم واقع شده است. 
علی رغم این که شاید در میان همه وزرای بهداشت 
گذشته، آقای دکتر هاشمی بیشترین اهمیت را برای 
با  همچنان  ولی  است  قائل  کشور  آزمایشگاهیان 
وی  هستیم.«  دست به گریبان  عدیده ای  مشکالت 
گذشته  سال  آبان ماه  مصوبه  »علی رغم  افزود: 
آزمایشگاهیان  جامعه  براینکه  مبنی  دولت  هیئت 
کشور تحت عنوان قانون مشاغل سخت و زیان بار 

می توانند سالی 2 ماه کاهش سنوات خدمت داشته 
باشند و در مجموع با حدود 4 و نیم سال خدمت 
کمتر می توانند بازنشسته شوند، هنوز این مصوبه 
به اجرا درنیامده و بسیاری از ارگان ها و دستگاه ها 
و دانشگاه ها از اجرای آن سر باز می زنند و تعداد 
اینکه حائز  از شاغلین هم علی رغم  خیلی کمی 
شرایط بودند، نتوانستند از این قانون استفاده کنند 

و شاکی هستند.«
علوم  رشته  نشدن  مشمول  قجاوند  حسن 
آزمایشگاهی در بحث قانون ارتقای بهره روری را از 
دیگر مشکالت موجود دانست و گفت: »علی رغم 
اینکه موافقت های اصلی و تاییدیه آن را از سوی 
شخص وزیر بهداشت گرفته ایم و حتی این موافقت 
ابالغ هم شده است، ولی باتوجه به اینکه رشته ما در 
قانون ارتقای بهره وری برای کارکنان بالینی لحاظ نشده 
بود، همان آبان ماه درخواستی از جانب وزیر بهداشت 
به دولت داده شد که این رشته به قانون ارتقای بهره وری 
کارکنان بالینی الحاق شود و مانند دیگر رشته هایی مانند 

پرستاری از مزایای این قانون بهره مند شود.«
نایب رئیس جامعه آزمایشگاهیان کشور در ادامه 
به موضوع امکان ادامه تحصیل محدود در رشته 
سال  »تا  گفت:  و  کرد  اشاره  آزمایشگاهی  علوم 
1372 اعضای بدنه این رشته می توانستند تا مقطع 
دکترای علوم آزمایشگاهی ادامه تحصیل دهند. ولی 
متاسفانه از آن سال به دلیل فعالیت های بعضی از 
افراد یا انجمن های خاصی که بهتر است نامی از 
آنها نبرم، جلوی ادامه تحصیل این افراد گرفته شد 
و درنتیجه در حال حاضر دانشجویان و شاغلین 
رشته های علوم آزمایشگاهی فقط تا مقطع کارشناسی 
ادامه تحصیل دارند و مجبور می شوند که  امکان 
تحصیالت خود را در رشته های دیگری ادامه دهند. 
احیای دکترای علوم آزمایشگاهی در حال حاضر 
یکی از خواسته های افراد عالقه مند به تحصیل در 

این رشته است که پیگیری های 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 
آزمایشگاهیان کشور، مربوط به بخش خصوصی شاغل 
در این رشته است. عزیزانی که در بخش خصوصی 
اوال  هستند،  مشغول  آزمایشگاهی  فعالیت های  به 
حقوق های ناچیزی دریافت می کنند و نکته دوم اینکه 
به دلیل حضور افراد غیرمرتبط با علوم آزمایشگاهی 
در بخش خصوصی جایگاه تحصیل کردگان این رشته 
در بخش خصوصی از امنیت کافی برخوردار نباشد. 
این بوده که  یکی از درخواست های همیشگی ما 
نظارت کافی بر بخش خصوصی وجود داشته باشد 

که متاسفانه این نظارت وجود ندارد.«
قجاوند به یکی دیگر از مشکالت و خواسته های 
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 می کنند 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 این طور تصمیم می گیرند که 
به بخش خصوصی واگذار کنند و این واگذاری ها 
هم همانطور که اشاره کردم به دلیل نبود نظارت 

جدی، تبعات خاص خودش را دارد.«

علومآزمایشگاهیمظلومواقعشدهاست
درد دل های نایب رئیس جامعه آزمایشگاهیان کشور در »روز آزمایشگاهیان«
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کنگره

انجمن

با اشاره  ایران  ارتوپدی در کنگره جامعه جراحان  برنامه  دبیر 
به اینکه ساییدگی زانو از بین آرتروزهای کل بدن شایع تر است، 
با روش های سبک زندگی سالم  زانو  آرتروز  از  »می توان  گفت: 

پیشگیری کرد.«
به گزارش سپید، محمود کریمی مبارکه با اشاره به اینکه ساییدگی 
مفاصل زانو بین آرتروزهای کل بدن شایع تر 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 می کند و از شایع ترین بیماری های 
زانو است .« وی در ارتباط با راه های 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 روش های 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 می یابد.« کریمی گفت: »کنگره ارتوپدی انجمن 
جراحان ایران 18تا 22اردیبهشت ماه سال جاری در سالن همایش 
رازی در اتوبان همت جنب برج میالد برگزار می شود.«  دبیر برنامه 
ارتوپدی در کنگره جامعه جراحان ایران افزود: »پزشکان می توانند 

به صورت اینترنتی و 
روز  در  حضوری  یا 
ثبت نام  برای  کنگره 
همچنین  کنند،  اقدام 
این  در  شرکت 
کنگره حداکثر امتیاز 
بازآموزی را برای آنها 

به همراه دارد.« 

انجمن علمی طب سنتی ایران به مطالب منتشر شده پیرامون دعوت 
برخی افراد و گروه ها به منع واکسیناسیون و انجام حجامت نقره برای اطفال 
واکنش نشان داد. این انجمن در اطالعیه ای اعالم کرد: »واکسیناسیون به 
هیچ وجه با اصول طب سنتی ایران منافاتی نداشته و توصیه برخی افراد 
یا گروه های ناآگاه به عدم انجام واکسیناسیون نسبتی با آموزه های طب 
سنتی ایران ندارد. خاطر نشان می شود 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 
رسانه های جمعی انتشار یافته و آرشیو آن در سایت رسمی انجمن به 
آدرس itma.ir نیز موجود است.« در ادامه این اطالعیه آمده است: »در 
مورد مسئله حجامت همان طور که بارها در مصاحبه با اعضای انجمن 
علمی طب سنتی تاکید شده است، در طب سنتی ایران حجامت باید 
با تشخیص پزشک و طبق ضرورت های تعریف شده انجام شود و 
»حجامت برای همه« مورد تأیید متخصصین طب سنتی نیست. همچنین 
برای حجامت اطفال زیر 2 سال منع کلی وجود دارد و موارد استثنا و 
ضرورت های خاص باید صرفاً تحت نظر پزشک آگاه  انجام پذیرد. 
بدیهی است آنچه اخیراً تحت عنوان حجامت نقره در طفل 4ماهه در 
شبکه های مجازی دست به دست می چرخد، 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 
به  نسبت  می رود  انتظار 
رویکردهای غیرعلمی و 
در  محور  مرج  و  هرج 
حوزه طب سنتی واکنش 

مناسب را داشته باشند.

ضرورت آموزش پرستاران در حوزه ارتوپدی

واکسیناسیون با اصول طب سنتی ایران 
منافاتی ندارد
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 »سپیـــد« 
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه
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