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محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت صبح روز سه شنبه 
درنشست خبری خود با رسانه ها در واکنش به اظهارات 
دیروز رئیس قوه قضائیه درباره مسئله حصر گفت: »قدرت 
در ساختار نظام جمهوری اسالمی بین سه قوه توزیع شده و 
رئیس جمهور رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی 
است و از اختیارات خود استفاده می کند. به نظرمی رسد 
اگر رئیس قوه قضائیه مطلبی دارد باید  آن را در سطح جامعه 
مطرح کند. این باعث می شود برخی مباحث که جریانات 
سیاسی متخاصم با یکدیگر دارند به قوا هم تسری پیدا کند.«
نوبخت ادامه داد: »توصیه می کنم سروران محترم حتما اگر 
صحبتی دارند درجلسات مطرح کنند. یکی از آنها شورای 
عالی امنیت ملی است که با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه 

در آن عضو هستند اگر در جلسات شرکت کنند می توانند 
در آنجا مطرح کنند و آنجا می توان بحث کرد. اینکه این 
مباحث را به سطح جامعه بکشانیم به نظر نمی رسد پیام 
خوبی به داخل و خارج و مردمی که توقع خدمت دارند 
برساند.« سخنگوی دولت همچنین در واکنش به اظهارات 
ابراهیم رئیسی که صحبتهایی در زمینه مهندسی آرا انجام داده 
بود و مباحثی که درباره رای حالل و حرام مطرح می شود، 
گفت: »ما نسبت به گفته دیگران پاسخ نمی دهیم و نسبت 
به سیاستهای دولت پاسخ گو هستیم. سیاست دولت این 
است که ملت ایران بدون تقسیم بندی طبقات و آرا عزیز 
هستند. چه آنها که به آقای روحانی رای دادند و چه آنها که 
رای نداده اند همه برای ما محترم هستند و برای رسیدن به 

رشد هشت درصدی نیاز داریم از همه مردم استفاده کنیم.« 
او با بیان اینکه دولت مصمم است ضمن احترام به آن 16 
میلیون که به دولت رای نداده اند به خواسته هایشان اهمیت 
بدهد، ادامه داد: »از توانمندیهای این عزیزان برای توسعه ملی 
استفاده می کنیم. قطعا این مهندسی انتخابات سخن درستی 
نیست و باید این واژگان تعریف شوند، که چه می گوییم. 
ضمن تکذیب مهندسی انتخابات یادآور می شوم که فرآیند 
انتخابات توسط شورای نگهبان تحت نظارت بوده است.«

به گفته سخنگوی دولت، باالخره مردم با دیدن همه صحبتها 
رای خود را دادند و انتظار داریم شورای نگهبان در وقت 
قانونی خود نظرش را بگوید. 1۵، 16 میلیون هم رای خوبی 
است و نباید احساس شکست کنند. اینجا کسی شکست 
نخورده بلکه ملت ایران پیروز شده ؛ ملتی که ساعتها صف 

کشید و رای داد. این انتخابات پاسخ به برخی شبهات بود 
و نشان داد که انتخابات جمهوری اسالمی کامال مردم ساالر 
است. رای مردم داخل و خارج از کشور نشان می دهد که 
مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی کامال قابل اعتماد 
است. نوبخت با اشاره به برخی اتهام زنی ها تاکیدکرد که از 
دوستداران دولت دعوت می کنیم به جای اختالف افکنی و 
فتنه جویی فضای با ثبات بیافرینند و در کشور سرمایه گذاری 
صورت گیرد. استفاده از سرمایه خارجی از سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی است که با  تعامل سازنده با جهان به دست می آید 
.آنهایی که واقعا مردم را دوست دارند نباید فضای کشور را 
متشنج کنند. او گفت: »از یک سال قبل به پیشواز انتخابات 
رفته اند و شاهدیم چه پروژه ها و اتهاماتی را مطرح کرده 
اند. از حقوقهای نجومی گرفته تا اشرافیت و حتی خانه تک 

تک افراد را نشان دادند. آیا چیزی بود که از آن فروگذار 
کنند؟ همه چیز را گفتند و در مناظره ها دیدید که چه بی 
پروا مسائل گفته شد. مردم هم همه حرفها را دیدند و رای 

دادند ودیگر باید کوتاه بیاییم.«

دولت

سیاست گزارش روز   جامعه

    شهیندخت موالوردی در کانال تلگرام خود 
نوشت: »بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن 139۵ مرکز آمار ایران، میانگین سن در 
اولین ازدواج زنان در سال 139۵ در مقایسه با 
سال 1390، 0/4 سال کاهش پیدا کرد. به این ترتیب 
میانگین سن در اولین ازدواج زنان کل کشور در 
سال 1390 از 23/4 به 23 سال در سال 139۵ 
کاهش یافته است. میانگین سن در اولین ازدواج 
زنان در سال 139۵ در نقاط شهری و روستایی به 
ترتیب برابر 23/4 و 22 سال محاسبه شده است. این 
شاخص در سال 1390 در نقاط شهری 23/6 و در 
نقاط روستایی 23 سال بوده است. مقایسه نتایج 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال های 
139۵ و 1390 افزایش 0/7 سال در میانگین سن 
در اولین ازدواج مردان را نشان می دهد. بر اساس 
این نتایج میانگین سن در اولین ازدواج مردان 
در سال 139۵ در کل کشور 27/4 و در سال 
1390، 26/7 سال بوده است. این شاخص در 
سال 139۵ برای نقاط شهری 27/8 و در نقاط 
روستایی 26/۵ سال محاسبه شده است. همچنین 
میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان در سال 
139۵ برای نقاط روستایی 26/۵ و در سال 1390، 

2۵/8 سال بوده است.«

سازمان  رئیس  بندپی،  محسنی  انوشیروان    
بهزیستی کشور به دچار شدن 23.4 درصد جمعیت 
1۵ تا 64 سال به نوعی اختالالت روحی روانی 
اشاره کرد و گفت: »باید اقدامات مشاوره ای را 
از گروه سنی جوان آغاز کنیم؛ زیرا 2۵ درصد 
شیوع این اختالالت از زیر 1۵ سال آغاز می شود 

و در بلندمدت بروز و ظهور می یابد.«

  احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی 
با اشاره به آمار پزشکی قانونی از جان باختگان 
حوادث رانندگی در فروردین ماه امسال گفت: 
»در فروردین ماه امسال درمجموع می توان گفت 
که در شمار جان باختگان نسبت به فروردین سال 
9۵ کاهش قابل توجهی داشتیم و تعداد فوتی ها از 
1323 مورد در سال 9۵ به 1164 نفر رسید که 
این کاهش 13 درصدی را نشان می دهد. آمارها 
امسال، 29 و  نشان می دهد در طرح نوروزی 
26 اسفندماه دارای بیشترین جان باخته حوادث 
امسال  نوروزی  طرح  در  است.  بوده  ترافیکی 
71 درصد از جان باختگان مرد و 46 درصد از 
جان باختگان هم تحصیالتشان کمتر از دیپلم بود. 
29 درصد از فوتی ها 30 تا 49 سال سن داشتند. 
42 درصد در پی برخورد با وسیله نقلیه جان خود 
را از دست دادند. 28 درصد به دلیل واژگونی، 
17.6 درصد عابر پیاده و 9 درصد هم در پی 
ثابت فوت شده اند. 49 درصد  با شی  برخورد 
فوت شدگان به دلیل ضربه سر، 26 درصد به 
دلیل شکستگی و 8 درصد به دلیل خونریزی 
جان خود را ازدست داده و مابقی به دیگر دالیل 
فوت کردند. ۵3 درصد از جان باختگان در محل 
حادثه جان خود را از دست دادند، 7/4 درصد 
در  هم  مابقی  و  بیمارستان  به  انتقال  حین  در 

بیمارستان ها فوت شدند.«

  سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی ناجا گفت: »برابر تدابیر اتخاذشده طرح 
ترافیکی ویژه تابستان از ابتدای تیرماه آغاز می شود. 
بر اساس قوانین و مقررات با افرادی که مراعات 
ماه مبارک رمضان را نداشته و اقدام هنجارشکنی 
در خودروی شخصی کنند برخورد خواهد شد. 
مأموران راهور در صورت مشاهده چنین مواردی 
وظیفه قانونی خود را انجام خواهند داد. داخل 
همان طور  و  نیست  محدوده شخصی  خودرو 
که گفتم اگر کسی تظاهر به روزه خواری کرده 
و یا کشف حجاب کند، پلیس با آن ها برخورد 
کرد و مطابق با قوانین و شئونات، متخلفان به 
دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. مقام قضایی 
درباره اینکه چه برخوردی با این افراد می شود، 

تصمیم می گیرد.«

  علی ربیعی، زیر رفاه با تأکید بر اینکه عزم، 
انسجام و تدبیر ملی برای مبارزه و کاهش فقر 
در کشور به وجود آمده است، گفت: »یکی از 
تأکیدات مهم رئیس جمهور برطرف کردن فقر 
مطلق در کشور تا پایان دولت دوازدهم است. 
حقوق مستمری بگیران نهادهای حمایتی سه 
برابر می شود. یکی از موضوعاتی که باید 
در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه 
بررسی شود، تداوم و مرتبط کردن این موضوع 
با اشتغال فراگیر ضد فقر است. سیاست ها 
و برنامه های هدفمند حمایت اجتماعی و 
توانمندسازی گروه های آسیب پذیر و فقرا 
در دولت دوازدهم به جد پیگیری و دنبال 
خواهد شد. نظام چند الیحه حمایتی محور 
سیاست های حمایتی خواهد بود و کمیسیون 
تخصصی شورای عالی رفاه به صورت ویژه 
مبنی  رئیس جمهور  تأکید  فوق العاده  و 
سیاست گذاری و برنامه ریزی برای برطرف 
پایان دولت  تا  فقر مطلق در کشور  کردن 

دوازدهم را پیگیری می کند.«

 احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس گفت: »مراسم تحلیف دوازدهمین 
رئیس جمهور کشور 1۵ مردادماه سال جاری 
برگزار می شود. طبق تصمیم هیئت رئیسه، 
مراسم تحلیف و  برای  را  مجلس 4 هفته 
رأی اعتماد به کابینه در نظر گرفته است. 
برنامه ریزی مراسم تنفیذ رئیس جمهور توسط 
انجام می شود که  دفتر مقام معظم رهبری 
احتماالً 10 یا 11 مردادماه انجام می شود. بر 
اساس تصمیم هیئت رئیسه مجلس و طبق 
آیین نامه داخلی، 2 هفته اول مرداد و 2 هفته 
تعطیالت  به  جاری  سال  شهریورماه  آخر 
تابستانی مجلس اختصاص یافته است. بعد 
 1۵ مورخ  در  تحلیف  مراسم  برگزاری  از 
مردادماه، رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارد 
وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای 
اسالمی معرفی کند. بعدازآن مجلس یک هفته 
فرصت دارد صالحیت ها وزرای پیشنهادی را 
مورد رسیدگی قرار دهد و پس ازآن جلسات 
علنی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی  آغاز 

می شود.«

  علی مطهری، نائب رئیس دوم مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به انتخاب اعضای 
هیئت رئیسه پارلمان برای سال دوم، گفت: 
»فراکسیون های مجلس در حال رایزنی برای 
تهیه لیست اعضای هیئت رئیسه پارلمان هستند. 
رایزنی ها در فراکسیون امید هم برای تهیه لیست 
ادامه دارد. تاکنون جمع بندی الزم دراین باره 
در این فراکسیون انجام نشده است. در حال 
رایزنی های الزم درباره احتمال کاندید شدنم 
برای نائب رئیسی مجلس هستیم و تا روز 

چهارشنبه این موضوع مشخص می شود.«

  محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با رد فضاسازی های اخیر درباره 
نفوذ برخی اعضای کابینه دولت یازدهم در 
تعیین هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
گفت: »علی مطهری شخصیتی آزاده، صادق 
و معتدل هستند. ایشان در جایگاه نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی در یک سال گذشته 
دوران  در  و  داشته اند  مناسبی  عملکرد 
تبلیغات انتخاباتی هم با سفرهای استانی و 
سخنرانی های خود، نقش مؤثری در حمایت 
از دکتر روحانی داشتند. امیدوارم نمایندگان 
محترم فراکسیون های امید و مستقالن مجلس 
با رأی مثبت خود، زمینه تداوم حضور ایشان 
در جایگاه نایب رئیس مجلس را فراهم کنند 
و ایشان کماکان در این جایگاه ادامه فعالیت 

دهند.«

ثمر فاطمی: سیصد و چهل  و نهمین جلسه شورای 
شهر تهران در حالی برگزار شد که در این جلسات 
باقیمانده شورای چهارم، بین تعدادی از اعضای این 

شورا درگیری لفظی رخ داد.
محمد ساالری، عضو شورای شهر تهران در این 
جلسه گفت: »بنده به عنوان منتخب شورای پنجم 
نتایج انتخابات شورا را بیانگر این می دانم که مردم 
در این انتخابات از میان دو فکر و اندیشه موجود به 
گفتمان اصالحات و اعتدال اعتماد کردند و نشان دادند 
که خواهان تداوم تصمیم گیری مبتنی بر عقالنیت و 
تدبیر توأم با تعامل و گفت وگو هستند. رأی مردم 
تهران حکایت از نارضایتی از وضع موجود و مطالبه 

تغییر در شیوه اداره این کالن شهر داشت.«
ساالری گفت: »همه ما می دانیم که مدیریت شهری 
آینده روزهای بسیار سختی را پیش رو دارد، چراکه 
شهر تهران با چالش های اساسی روبرو است و از 
بین رفتن باغات، افزایش میزان آسیب های اجتماعی، 
گستردگی وحشتناک بافت فرسوده و ناپایدار جزئی از 
آن محسوب می شود. یکی از نگرانی های اصلی ما نحوه 
تأمین درآمدها و اعتبارات الزم برای اداره شهر تهران 
است. حجم گسترده نیروی انسانی شهرداری تهران که 
بنا به گزارش ها به بیش از 60 هزار نفر می رسد، آینده 

نگران کننده ای برای ما ترسیم کرده است.«
او وظیفه شورای چهارم در این دو ماه باقی مانده را 
شفاف سازی دانست و ادامه داد: »این روزها و هفته ها 
شاهد تصمیم گیری هایی در شهرداری هستیم و از 
شورای چهارم تقاضای پیگیری مجدانه در این زمینه 
داریم. گزارش هایی درباره فروش برخی دارایی های 
ملکی بزرگ مقیاس شهر تهران ازجمله تصمیم برای 
فروش مجموعه حدوداً 20 هکتاری زمین و پروژه 
پردیس مترو در شرق تهران که بالغ بر بیش از نیم 
میلیون مترمربع بارگذاری تجاری، اداری، خدماتی 

و مسکونی دارد.«
اشاره  با  همچنین  تهران  شهر  شورای  عضو  این 
تهران  شهرداری  در  عرف  غیر  استخدام های  به 
گفت: »گزارش هایی مبنی بر انعقاد قراردادهایی در 
برخی مناطق به ویژه تصمیم به آغاز چندین پروژه 
بزرگ مقیاس علی رغم محدودیت های مالی جدی 

رسیده است.«
اما رضا تقی پور، عضو دیگر شورای شهر تهران در 
واکنش به اظهارات ساالری گفت: »ساالری باید از 
اعضای شورای شهر عذرخواهی کند. ما حق خود 

را می خواهیم و خواهیم گرفت، این آرزو به دلتان 
می ماند که ما فتنه کنیم. شما کسانی بودید که در سال 
88 مسجد آتش می زدید. شما تاوان صحبت هایی که 

گفتید را خواهید پرداخت.«
مجتبی شاکری عضو دیگر شورا هم با عصبانیت در 
واکنش به سخنان ساالری گفت: »اگر شهردار مشکلی 
داشت، چرا در این چهار سال سکوت کردید و اآلن 
به حرف آمده اید. اگر می توانستید او را استیضاح 
می کردید و تذکر می دادید اما عرضه اش را نداشتید.«
چمران، رئیس شورای شهر هم در ادامه گفت: »همه 
ما برای خدا و ملت کار می کنیم و نمی توان زحمات 
هیچ عضوی را ضایع کرد. البته ما هم زمانی که در 
دور دوم وارد شورا شدیم می توانستیم به مشکالت 
عمده موجود در اعضای شورای اول اشاره کنیم و 
آن ها را تخطئه کنیم، اما به این مسئله به چشم عبرت 

نگریسته و از آن ها گذشتیم.«
اما این تنها مشاجره روز گذشته شورای شهر تهران 
نبود. در بخش دیگری از سیصد و چهل  و نهمین 
جلسه شورا و در جریان بررسی طرح صیانت از باغات 
اسماعیل دوستی خطاب به حقانی گفت: »شما پدر 
باغات ایران را در آوردید و این مصوبه هم عملی 
نیست.« حقانی پاسخ داد: »امیدوارم شما استاندار 
هیچ استانی نشوید، چراکه جنگل ها را نیز از ریشه 

درخواهید آورد.«

دوستی گفت: »شما سال ها معاون خدمات شهری 
شهرداری تهران بودید و در زمان مدیریت شما باغات 

از میان رفت.«
آقای  »اگر  گفت:  دوستی  به  خطاب  حقانی 
مسجدجامعی اینجا نبود می دانستم؛ پاسخ شما را 
چطور بدهم.« دوستی هم در واکنش به حقانی گفت: 

»هرچه که می خواهید بگویید.«
مهدی چمران در جریان آرام کردن فضای درگیری 
میان حقانی و دوستی با رحمت اهلل حافظی به مشاجره 
پرداخت و گفت: »اختالف میان این دو تقصیر توست 
و میان این دو را شما به هم زدید. رسانه ها عقل 
دارند و فریب شعارهای پوپولیستی را نمی خورند. 
ما دیگر در شورا نیستیم و لزومی ندارد این اتهامات 

را به ما وارد کنید.«
چمران ادامه داد: »ما کجا به باغات مجوز ساخت 
برج 1۵ طبقه دادیم؟ این ها مربوط به مجوزهای 
سال 78 است که مجوز برج های هرمی را می دادند. 
جلوگیری از قطع درخت و تخریب باغ کار سختی 
است و هر راه حلی در راستای جلوگیری از این 

مسئله را بررسی خواهیم کرد.«
در این جلسه همچنین رحمت اله حافظی، رئیس 
کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شورای شهر تهران بابیان اینکه شهرداری تهران در 
عقد قرارداد با یک شرکت دچار تخلف شده است، 

تأکید کرد که در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و 
صالح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

او نسبت به قرارداد شهرداری تهران با این شرکت 
گفت: »این شرکت راه اندازی سامانه فروش الکترونیک 
بلیط برای مترو و اتوبوس رانی را بر عهده دارد اما در 
عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صالح شهروندان، 

شهر و شهرداری رعایت نشده است.«
حافظی بابیان اینکه این شرکت خارج از تشریفات 
قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد، 
ادامه داد: »طبق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به 
خزانه شهر واریز شود و بعد ازخزانه خارج شود اما 
در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد تمام 
وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوس رانی به حساب 

این شرکت واریز می شود که تخلف است.«
او گفت: »این شرکت در فواصل یک تا سه ماهه 
سهم شهرداری را به خزانه واریز می کند همچنین 
این شرکت در مدت زمان یک تا سه ماهه سهم پرسنل 
به خصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می کند، 
این مسائل قابل توجیه نیست. حسابرس شورای شهر 
هم دو سال گذشته به این موضوع اشاره داشته است 
اما هیچ توجهی به آن نشد و انتظار داریم ظرف دو ماه 
باقی مانده از عمر شورای چهارم، گزارشی از اصالحات 

انجام شده به صحن شورا ارائه شود.«
هم  شهر  شورای  دیگر  عضو  جدیدی،  عباس 
گفت: »آیا ما فقط کارخانه تولید مصوبه هستیم؟ 
باید گزارش تشریحی از مصوبات شورای چهارم 
ارائه شود تا این پاسخی به حمله هایی باشد که در 
شبکه مجازی به ما می شود. شورا باید در مقابل 
عملکردش پاسخ دهد. باید بگوییم آیا وکیل خود 
بودیم یا مردم؟ آیا شورای شهر بودیم یا شورای 

شهرداری؟«
جدیدی ادامه داد: »مسئله امالک نجومی چه شد؟ 
آیا فقط منوط به قبل از انتخابات بود؟ مسئله امالک 
انتفاعی و غیرانتفاعی باید مشخص شود . قالیباف باید 
در مورد این امالک به شورا توضیح دهد. من در مورد 
این امالک به سازمان امالک نامه دادم اما دیگر دربان 
این اداره هم پاسخ ما را نمی دهد. بحث ما خواستن 

نیست، بحث ما نتوانستن است.«
چمران در این جلسه به سخنان جدیدی هم واکنش 
نشان داد و گفت: »اوال به اعضای شورا کسی ملک 
نداده است. دوما این امالک نجومی نبود و تنها این گونه 

مطرح شد.«

 شورای پرتنش چهارم

سپید: چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری خبر برکناری 
ناگهانی حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد عالمت سؤال های زیادی 
را برای خیلی ها پیش آورد اما درگیری های انتخاباتی باعث شد 
خیلی به این داستان رسیدگی نشود. حاال بعد از گذشت مدت زیادی 
از این برکناری، با فروکش کردن فضای انتخابات، اختالف نظرها 

خودنمایی می کنند.
بعد از درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رهبر معظم انقالب در 
حکمی علی اکبر والیتی را به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد 
منصوب کردند. بعدازاین انتصاب علی اکبر والیتی فعالیت خود را در 
نقش جانشین آیت اهلل هاشمی در دانشگاه آزاد شروع کرد. بسیاری از 
ناظران تصور می کردند والیتی مشی کلی دانشگاه را تغییر نخواهد 
داد. بر اساس همین تصور تغییرات اساسی در مدیریت دانشگاه هم 
منتفی بود اما باگذشت مدتی طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه از 
سمت خود استعفا کرد. این استعفا در اواخر اسفندماه اتفاق افتاد. 
حمید میرزاده رئیس وقت دانشگاه استعفا هاشمی را پذیرفت. در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری اتفاق دیگری رخ داد که نشان 
داد که روند تازه ای در کار است. دقیقا در روز سوم اردیبهشت ماه 
در جلسه فوق العاده هیئت امنای دانشگاه میرزاده، رئیس دانشگاه از 

سمت خود برکنار شد.
خبر برکناری میرزاده بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت اما فضای 
سیاسی و انتخاباتی کشور فرصت پرداختن به جزییات آن را به 
رسانه ها نداد. هفت خردادماه باگذشت حدود یک ماه از برکناری 
حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد توسط دکتر والیتی، یاسر هاشمی 
فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که ریاست دفتر هیئت امنای دانشگاه 
را بر عهده داشت از مسئولیت خود برکنار شد. روز دو شنبه همین 

هفته سید حسن خمینی، عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد درباره 
برکناری میرزاده نامه ای به حسن روحانی نوشت.

سید حسن خمینی در نامه خود نوشت: »به نظر این جانب روند عزل 
برادرمان جناب آقای میرزاده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و 
حداقل آن است که شبهه غیرقانونی بودن آن بسیار قوی است.« او تأکید 
کرده است که نصب سرپرست جدید بدون رأی گیری انجام شده است.

 پس از نامه سید حسن خمینی، روز گذشته روزنامه کیهان گفت وگویی 
با علی اکبر والیتی منتشر کرد که اوج اختالفات در دانشگاه آزاد را 

نشان داد.
در مصاحبه والیتی، حمید میرزاده رئیس پیشین دانشگاه آزاد به فساد 
متهم شده است. بر اساس روایت والیتی بازرس دانشگاه آزاد در 
زمان حیات آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که ریاست هیئت مؤسس 
دانشگاه را به عهده داشت، مواردی از فساد مالی را گزارش کرده 
بود و هاشمی رفسنجانی گفته بود که میرزاده باید بعد از انتخابات 

ریاست جمهوری از سمت خود برکنار شود.
والیتی دخالت فرزندان میرزاده در امور دانشگاه و دخالت آن ها در 
قراردادهای مالی کالن را ازجمله موارد فساد نام برد و گفت که اسناد 

این دخالت ها موجود است.
او گفت: »مثال فرزند آقای میرزاده از برخی روسای واحدها خواسته 
است که با شرکت خاصی قرارداد ببندند و آن فرد زیر بار نرفته و 

مغضوب آقای میرزاده قرارگرفته است.«
علی اکبر والیتی به تردید مطرح شده از سوی حسن خمینی در مورد 
روند برکناری میرزاده و نصب سرپرست به جای او پاسخ داده است.

والیتی گفته است که جلسه فوق العاده هیئت امنا با درخواست چهار 
نفر از اعضا تشکیل شده )که طبق اساسنامه خواست سه نفر کافی 

است( و همه 9 عضو هیئت امنا در آن شرکت داشته اند. در میانه 
بحث وزیران بهداشت و علوم برای شرکت در هیئت دولت جلسه 
را ترک کرده اند، اما جلسه با حضور 7 نفر، ازجمله حسن خمینی و 

میرزاده ادامه یافته است.
به گفته والیتی، ۵ نفر از حاضران به جز این دو نفر به برکناری آقای 
میرزاده رأی داده اند. پس ازاین رأی گیری آقای خمینی و آقای میرزاده 
جلسه را ترک کرده اند اما هنوز ۵ عضو از 9 عضو هیئت امنا در 
جلسه حاضر بوده اند و جلسه رسمیت داشته که سرپرست دانشگاه 

انتخاب شده است.
اما این تمام ماجرا نیست. حمید میرزاده هم پس از انتشار سخنان 
والیتی با صدور بیانیه ای ادعاهای والیتی را رد کرد. او گفته است 
که اتهام های مطرح شده ساخته وپرداخته رئیسان و مدیران واحدهایی 
است که در دوره ریاست او به خاطر فساد مالی و تخلفات اداری و 

آموزشی برکنار شده بودند.
رئیس برکنار شده دانشگاه آزاد در پاسخ خود نوشت: »این ها کلی گویی 
و توهین و تهمت و نقل قول از افرادی است که به خواسته های ناحق 
خود در دانشگاه نرسیدند و توسط همان اشخاصی ساخته وپرداخته 
شده است و متأسفانه آقای دکتر والیتی مرتبا آن ها را تکرار می کند. 
متأسفانه ایشان با معزوالن ما بیشتر از خود بنده که مسئول دانشگاه 

بودم جلسه و وقت می گذاشتند.«
 میرزاده تأکید کرده است که والیتی در جلسه هیئت امنا در تاریخ 
سوم اردیبهشت به او گفته که تنها در صورتی می تواند رئیس دانشگاه 
بماند که در عزل و نصب ها مطابق خواست او عمل کند و اختیاری 
نداشته باشد. او از والیتی خواسته است اسناد فسادهای ادعایی را 

به اطالع عموم برساند.

 ضدونقیض های برکناری رئیس دانشگاه آزاد

     سخنگوی دولت : دیگر همه حرفها را زده اید و بهتر است کوتاه بیایید



مه ان ز و ر 3
شماره 1040 مه10 خرداد 1396 ان ز و ر

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  از نگارش نامه به رئیس قوه قضائیه خبر داد:

شعیبشاهزمانی


یکی از مسائل مبتالبه جامعه پزشکی کشور به زعم 
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، قوانین مربوط 
دادگاه های  وجود  و  پزشکی  قصورات  و  خطاها  به 
موازی برای رسیدگی و صدور حکم است. گروهی از 
کارشناسان بر این باورند که رسیدگی به این موضوعات، 
صرفًا باید در یک محل واحد مانند دادگاه های انتظامی 

سازمان نظام پزشکی انجام شود. 
ضمن اینکه برخی احکام سنگین مانند حبس برای 
قصور پزشکی هم با مخالفت های بسیاری روبرو است. 
عده ای بر این باور هستند از آنجا که یک پزشک بر اساس 
نیتی انسان دوستانه به درمان بیماران مبادرت می کند، در 
صورت بروز خطا، صدور احکام مجازات های سنگین 
مانند حبس، دور از عدالت است. در مقابل، عده ای 
هم معتقدند که یک پزشک براساس آموزش هایی که 
دیده، موظف به حصول نتیجه در درمان بیماران است 
و بنابراین، درصورتی که اقدامات او منجر به وارد کردن 
ضرر و زیان به بیمار بشود، مسئول است و باید برابر 

قانون با او برخورد شود.
چندی قبل و در حاشیه برگزاری چهل و یکمین 
کنگره جامعه جراحان، میزگردی تحت عنوان پنل حقوقی 
و قضائی با حضور جمعی از اساتید نام آشنای جامعه 
پزشکی، تعدادی از نمایندگان کمیسیون های »بهداشت 
و درمان«، »امنیت ملی و سیاست خارجی« و »قضایی و 
حقوقی« مجلس شورای اسالمی و اساتید دانشگاه های 
کشور برگزار شد. ریاست این پنل را علی نوبخت حقیقی 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برعهده داشت.

400 قانون برای جامعه پزشکی!
در مقدمه این پنل، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس به بیان بخشی از مشکالت قانونی جامعه پزشکی 
پرداخت و گفت: »مهم ترین مشکل مترتب بر پزشکان، 
عدم به روزرسانی و تنقیح قوانین حوزه سالمت است.« 
وی با اشاره به تحقیقی که دبیر کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی انجام داده است، اظهار 
داشت: »براساس این تحقیق، ما فقط در بخش بهداشت 
و درمان، متجاوز از 400 قانون داریم که 270 قانون، 
مصوب سال های قبل از انقالب و 130 قانون مربوط 
به بعد از انقالب است. ضمن اینکه حدود هزار آیین 
نامه و مقررات و مصوبات وجود دارد. از این رو ما 
در کمیسیون بهداشت و درمان، کمیته ویژه ای تعریف 
کرده ایم تا بتوانیم بسیاری از قوانینی که دست و پاگیر 
دور  از  را  ندارد  ضرورتی  هیچ  وجودشان  و  هستند 

خارج کنیم.«
فهرست وار،  صورت  به  ادامه،  در  نوبخت  علی 
برخی از مشکالت جامعه پزشکی را برشمرد: »موضوع 
میان  درآمد  غیرمنطقی  تفاوت  غیرواقعی،  تعرفه های 
گروه های مختلف پزشکی، تأخیر در پرداخت کارانه های 
پزشکان، تحدید قداست، شان و شخصیت پزشکان، 
امنیت شغلی و معیشتی فارغ التحصیالن گروه پزشکی و

مشکالت و مسائل کیفری و حقوقی متوجه پزشکان 
از اهم مشکالت جامعه پزشکی است که همه ما باید به 
کمک یکدیگر در جهت رفع این مشکالت، کوشا باشیم.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه، 
به طور ویژه به موضوع مشکالت حقوقی و قضایی 

پزشکان پرداخت و گفت: »مستحضر هستید که یکی 
از طرق سیر رسیدگی به شکایات برای حل مشکالت 
و دعاوی حقوقی و کیفری متوجه ما پزشکان، اقدام 
اول، طرح  مرحله  دارد.  دومرحله  که  است  »کیفری« 
شکالیت در دادسرا است. به این صورت که دادسرا 
اقدام به تفهیم اتهام به متهم می کند، مدارک موجود را 
بررسی می کند، از شاکی و مشتکی عنه توضیحات الزم را 
اخد می کند، اطالعات و ادله الزم برای به نتیجه رساندن 
شکایت مطروحه را گردآوری و نظرات کارشناسی را به 
دادگاه ارسال می کند و درنهایت، دادگاه هم رأی نهایی 
را صادر می کند. بنابراین پزشک، باید یک مسیر طوالنی 
و پرپیچ و خم را طی کند.« وی افزود: »موضوعی که 
مبتالبه است و به کرات از همکاران پزشک به ما منعکس 
شده، این است که می گویند کار ما حساس است و باید 
بتوانیم در یک محیط امن و آزاد به کار خودمان بپردازیم. 
گالیه این عزیزان نسبت به این موضوع است که از 
چند جا بر کار آنها نظارت می شود و قصور و تخلفات 
پزشکی در چند جا رسیدگی می شود. بنابراین یکی از 
موضوعات مهم که مروز مبتالبه جامعه پزشکی است، 
این است که چه کنیم که از تعدد مراکز تصمیم گیری 
برای رسیدگی به تخلفات پزشکی کم شود و چگونه 

برای آن، یک وحدت رویه ایجاد کنیم.«

چه کسی پاسخگوست؟
اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
خاطرنشان کرد: »باالخره شما می دانید که قسمتی از 
شکایات، به پزشکی قانونی می رود. در آنجا هم یک 
سری کمیته های تخصصی پیش بینی شده که رسیدگی 
می کنند، بخشی از شکایات هم به محاکم انتظامی سازمان 
نظام پزشکی ارسال می شود. سازمان تعزیرات حکومتی 
هم به شکل دیگری فعالیت های پزشکان را تحت نظر 
دارد.« وی ادامه داد: »پزشک را یک روز اینجا می خواهند 
و یک روز آنجا. یک روز شاکی نمی آید و یک روز 
پزشک گرفتار است و درنهایت پزشکی که حتی 10 
است،  مهم  و جامعه  مردم  برای  هم  وقتش  از  دقیقه 
آمد داشته  باید در راهروهای خاصی رفت و  مرتب 
باشد.« نوبخت تاکید کرد: » ما مقید هستیم که حتمًا 
این رویه را اصالح کنیم. ضمن اینکه بعضًا می بینیم 
که آرای صادره از سوی این دو مرجع، با هم منطبق 

نبوده و در تضاد آشکار قرار می گیرند.«
کرد:  تصریح  پزشکی  نظام  سازمان  اسبق  رئیس 
»براساس آمار، 51 درصد از شکایات مطروحه بر علیه 
جامعه پزشکی، منجر به تبرئه این بزرگواران می شود. 
درواقع بیش از نیمی از این شکایات، بی اساس است. 
با توجه به اینکه این شکایات گاهی سال ها به طول 
می انجامد و وقت پزشکان را زایل می کند و براثر حرف ها 
و اتهامات مطروحه و بدنام شدن و . . . اضطراب و 
استرس در آنها ایجاد می شود و در آخر هم این هیاهو 
برای هیچ بوده است. سوالی که اینجا پیش می آید این 
است اگر شکایتی که برعلیه این پزشک مطرح شده 
است، جزو آن 51 درصد شکایات منتهی به تبرئه باشد، 
چه کسی پاسخگوی این ضرر و زیان به وجود آمده 
است؟ چه کسی پاسخگوی بیمارانی است که گاهی 
از ماه ها قبل برای ویزیت یا جراحی نوبت گرفته اند و 
حاال با احظار این پزشک، نوبت آنها از بین می رود؟«

علی نوبخت حقیقی با بیان اینکه از روزی که جرائم 

پزشکی را مشمول دیه کردند، مشکل بزرگی برای جامعه 
پزشکی ایجاد شده است، گفت: »البته این یک بحث 
فقهی و حقوقی است و کارشناسان امر باید درباره آن 
پزشکی  خدمات  ارائه  اساسًا  آیا  که  کنند  نظر  اظهار 

مشمول دیه می شود؟«

قانون نظام پزشکی، قانون پزشکی قانونی را 
نسخ کرده است

در ادامه پنل، نوبت به معاون حقوق بشر و امور 
بین الملل وزیر دادگستری رسید تا درباره این موضوع، 
اظهارنظر کند. محمود عباسی با بیان اینکه آیین نامه ای 
تحت عنوان »مجازات های جایگزین« وجود دارد، گفت: 
»در این آیین نامه به جای حبس، مجازات هایی پیشبینی 
اقشار  به  رایگان  خدمت  ارائه  آنها  ازجمله  که  شده 
جامعه مثاًل در مناطق محروم، زندان ها، کمیته امداد، 
من  است.  قبیل  این  از  جاهایی  و  بهزیستی  سازمان 
فکر می کنم باالخره این رویکرد قانونگذار، رویکرد 

مثبتی بود است.« 
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران اظهار کرد: 
»در تشخیص میزان یک خطای پزشکی، کمیسیون های 
تخصصی وجود دارند که در سازمان نظام پزشکی یا در 
سازمان پزشکی قانونی مستقر هستند و آنها هم غالبًا 
از همکاران خود ما هستند و قاضی به استناد نظرات 
کارشناسی آنها تصمیم می گیرد. اما من درمورد همین 
نظرات کارشناسی هم یک بحثی دارم.« وی گفت: »در 
باب اظهارنظر کارشناسی، دو قانون وجود دارد. اول، 
قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383 که در 
این قانون سازمان نظام پزشکی صراحتًا به عنوان مرجع 
رسمی و قانونی اظهارنظر درباره تقصیرات پزشکی، 
معرفی شده است. اما قانون دوم که قبل از تصویب 
قانون نظام پزشکی و در سال 1372 به تصویب رسیده، 
قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی است. دراین قانون، 
سازمان پزشکی قانونی به طور کلی به عنوان مرجع 

رسیدگی به ظهارنظرها پیش بینی شده است.« 
این حقوق دان ادامه داد: »از نظر قانونی، قانون مؤخر، 
قانون مقدم را نسخ می کند و با توجه به اینکه قانون 
نظام پزشکی مصوب سال 1383 است، درخصوص این 
موضوع خاص، قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی 
مصوب 1372 را نسخ ضمنی کرده است. یعنی االن دیگر 
پرونده های پزشکی که درخصوص خطاها و قصیرات 
پزشکی هستند، نباید به سازمان پزشکی قانونی بروند 
پزشکی  نظام  باید در سازمان  الزامًا  پرونده ها،  این  و 
استاد  که  این همان موضوعی است  رسیدگی شوند. 
نوبخت هم مطرح کردند و درباره آن، مکاتبه ای هم با 

رئیس قوه قضائیه انجام داده اند.«

نامه به رئیس قوه قضائیه
بار دیگر رئیس پنل، رشته سخن را در دست گرفت. 
علی نوبخت با تأیید گفته های عباسی، به نامه ای اشاره 

کرد که خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است. 
وی گفت: »من با همین استداللی که دکتر عباسی 
هم اشاره کردند و اتفاقًا با کمک خود ایشان، نامه ای 
آن  نوشتم و در  قوه قضائیه  رئیس محترم  به محضر 
محاکم  در  باید  پزشکی  مسائل  که  کردم  تاکید  نامه 
انتظامی سازمان نظام پزشکی مطرح شود و رفتن آنها 
به پزشکی قانونی، به نوعی کار انحرافی است. ضمن 

اینکه من در مالقاتی هم که با آیت اهلل آملی الریجانی 
داشتم، با یادآوری اینکه قوه قضائیه از کمبود قاضی 
رنج می برد، گفتم: بخش زیادی از پرونده هایی که به 

قوه قضائیه می آیند، می تواند در اینجا مطرح نشود.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان 
شده  درست  موازی  تشکیالت  یک  »به هرحال  کرد: 
است و در یک بازه زمانی طوالنی، وقت قضات گرفته 
می شود. درصورتی که محاکم انتظامی نظام پزشکی 
هم وجود دارند و کار خودشان را انجام می دهند.« 
وی اضافه کرد: »باید تعارف را کنار گذاشت. حقیقت 
سازمان  که  می کنند  فکر  دوستان  این  که  است  این 
از رأی خود پزشکان تشکیل شده  نظام پزشکی که 
است، معموالً برخورد مطابق قانون با اطبا ندارد. این 
که  درصورتی  است.  شده  قلبی  باور  یک  آنها  برای 
عملکرد سازمان نظام پزشکی مشخص است. اما این 
عملکرد، به دلیل حفظ حرمت جامعه پزشکی به مرعا 
و منظر مردم کشیده نشده و درست هم همین است. 
اما به هرحال خیلی ها خبر ندارند که پزشکی قانونی 
در برابر تخلفات پزشکی چگونه عمل می کند. شاید 
الزم است ما درمورد کسانی که چنین دیدی دارند، 
اخیراً  همین  مثاًل  دهیم.  انجام  بیشتری  فرهنگی  کار 
این جمله را به من می گفتند که در آستانه انتخابات 
رأی  به  هم  آن ها  هرحال  به  و  هستیم  پزشکی  نظام 
جامعه پزشکی نیاز دارند. درصورتی که همه می دانند 
به  مزین  قانونی  پزشکی  سازمان  انتظامی  محاکم  که 
حضور یک قاضی است و هیچ حکمی بدون امضای 
قاضی در محاکم پزشکی قانونی صادر نمی شود. ضمن 
اینکه این محاکم زینت دومی هم دارند که یا مدیرکل 
پزشکی قانونی است یا مدیر یا یکی از اعضای مؤثر 
اینها چندین  قانونی آن شهر است. در کنار  پزشکی 
پزشکی هم حضور  اساتید شناخته شده علم  از  نفر 
دارند. واقعًا کدام دادگاهی به این زیبایی چیدمان شده 
از  است؟ عقل و منطق حکم می کند که هر حکمی 

این دادگاه بیرون بیاید، باید نافذ باشد.«
نوبخت در ادامه سخنان خود، اشاره ای هم به موضوع 
با حکم حبس برای پزشکان  قانون احکام جایگزین 
قضائیه  قوه  محترم  رئیس  گذشته  »در  گفت:  و  کرد 
بخشنامه ای صادر کرده بر این اساس که حکم حبس 
برای اطبا صادر نشود و احکام جایگزین برای آنها صادر 
شود. اما بعضی از قضات گفتند که فرمایشات ایشان 
از نظر اداری برای ما الزم االجرا است ولی قانون چیز 
دیگری می گوید و ما نمی توانیم احکام جایگزین بدهیم 
و حتمًا باید حکم حبس صادر شود. تا اینکه در دی ماه 
سال 94 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بخاطر حسن 
نیت و احترامی که برای جامعه پزشکی کشور داشت، 
حکمی صادر کرد که قانونی است و همه اطبا باید آن 
بر  از مزایای آن حکم برخوردار بشوند.  بدانند و  را 
اساس حکم هیئت عمومی دیوان عالی کشور، می شود 

حبس را تبدیل کرد.« 
ازجمله  هم  دیگری  شرکت کنندگان  پنل،  این  در 
محمدرضا ظفرقندی ، بهروز بنیادی، محمدنعیم امینی فرد، 
محمدجواد جمالی و محمدجواد فتحی حضور داشتند 
و هرکدام در ارتباط با موضوعات حقوقی و قضایی 
مربوط به جامعه پزشکی سخنانی ایراد کردند که تالش 
می کنیم گزیده ای از این مطالب را در شماره های آتی، 

تقدیم خوانندگان عزیز روزنامه سپید کنیم.

پاسخ محمدباقر نوبخت در اعتراض به 
خبر کاهش تعرفه ها

تصمیم درباره تعرفه ها، پس از مشورت با 
سازمان نظام پزشکی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اعتراض به 
خبر کاهش تعرفه ها طی نامه ای خطاب به کل سازمان نظام پزشکی 
اتخاذ هرگونه تصمیم درباره تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی 
را به مشورت و همفکری با بخش خصوصی و به ویژه سازمان نظام 
پزشکی منوط کرد. در نامه محمدباقر نوبخت به علیرضا زالی آمده است:
»در پاسخ به نامه شماره 396/100/10/2626 مورخ 1396/2/6 
حضرتعالی، الزم به تأیید می دانم که اجرای موفقیت آمیز طرح تحول 
سالمت، برآیند همکاری مجدانه دستگاه های ذیربط و مشارکت مسئوالنه 
جامعه پزشکی در بخش های دولتی و خصوصی بوده است. از این رو، 
ضمن انعکاس تقدیر دولت از خدمات ارزنده کلیه دست اندرکاران 
اجرای این طرح ضروری و نافع، که موجب دسترسی ارزان تر و 
عادالنه تر مردم به امکانات درمانی کشور شده است، تأکید می نمایم 
که در چارچوب منشور حقوق  شهروندی، هرگونه اصالحات الزم 
برای افزایش کارایی و اثربخشی این طرح، از جمله تعرفه خدمات 
سالمت نیز کماکان با برخورداری از همفکری و پیشنهادهای سازنده 
بخش خصوصی به ویژه تشکل های رسمی همچون سازمان نظام 
پزشکی انجام می شود. از این رو، ارائه هر پیش نویسی در این ارتباط 
به هیأت محترم وزیران که طبق بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت 
می گیرد، با رایزنی های مذکور انجام خواهد شد. در این راستا به معاونت 
محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان، مأموریت داده شده 
است تا با تشکیل جلسات مشارکت جویانه، زمینه الزم برای اتخاذ 

تصمیمات مناسب و منطقی را فراهم نمایند.«

سلیمی مطرح کرد:

مهاجرت و شغل جایگزین 
عاقبت جمع کثیری از پزشکان کشور

خانه ملت: نماینده مردم سمیرم در مجلس با انتقاد از اینکه توزیع 
پزشک در مناطق محروم مطلوب نیست، گفت: »بومی گزینی باید 
جزو اولویت های وزارت بهداشت قرار گیرد.« اصغر سلیمی، درباره 
اظهارات رییس سازمان نظام پزشکی مبنی بر خروج 11 هزار پزشک 
از حوزه درمان، افزود: »بحث پزشکی در کشور کالفی سردرگم 
شده و هنوز برای حمایت از پزشکان و استفاده درست از ظرفیت 
آنها در بهداشت و درمان برنامه ریزی نشده است.«  نماینده مردم 
سمیرم در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »زمانی که پزشکان فارغ 
التحصیل می شوند، اغلب نگاهشان به مراکز استان ها و کالنشهرها به 
ویژه تهران است. درحالی که به نظر می رسد باید توزیع پزشک در 
همه مناطق به درستی صورت گیرد.« این نماینده مردم در مجلس 
دهم تصریح کرد: »باید پزشکانی که برای مناطق دور افتاده پذیرش 
می شوند سهمیه ای برای آنها در نظر گرفته شود و از سویی دو تا سه 
برابر مدت تحصیل خود در این مناطق حضور یابند.« وی تاکید کرد: 
»بسیاری از پزشکان امید دارند در مراکز استان ها کار کنند. درحالی 
تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص زیاد است، لذا این افراد 
ترجیح می دهند به شغل دیگری غیر از پزشکی روی آورند یا به خارج 
از کشور مهاجرت کنند.« سلیمی یادآور شد: »باید سهمیه ارائه شده 
به پزشکان مدیریت شود و افرادی که می توانند در مناطق محروم 
خدمت کنند به کار گرفته شوند. ضمن آنکه بومی گزینی نیز باید 
جزو اولویت های وزارت بهداشت قرار گیرد.« عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، گفت: »با توجه 
به اینکه دولت برای دانشجویان پزشکی هزینه زیادی می کند لذا اگر 
از ظرفیت پزشکان استفاده نشود به ضرر کشور و مصالح ملی است 

و باید برای رفع آن تدابیری اندیشیده شود.«

محجوب مطرح کرد:

اصالح ساختار شورای عالی بیمه 
زمینه ساز تعیین تعرفه های واقعی است

خانه ملت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اصالح 
ترکیب شورای عالی بیمه، گفت: »اصالح ترکیب این شورا و توجه به 
جایگاه خریداران خدمت سبب تعین تعرفه های واقعی درمان می شود.«

علیرضا محجوب در خصوص ضرورت اصالح ساختار شورای 
عالی بیمه، گفت: »متاسفانه در تصمیم گیری های مختلف کارگران 
دیده نشده اند، در حقیقت مصرف کننده ها باید از جایگاه مشخصی 
در شورای عالی بیمه برخوردار باشند.« نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی، تصریح 
کرد: »نقش بیمه ها باید در شورای عالی بیمه مشخص باشد اما نقش 
مصرف کننده، خریدار خدمت بیمه و حتی نقش دولت نیز در شورای 
عالی بیمه مشخص نیست.« وی با بیان اینکه ساختار شورای عالی 
بیمه باید اصالح و تقویت شود، افزود: »متاسفانه نمایندگان دولت 
و حاکمیت در شورای عالی بیمه هم از ذی نفعان بیمه ها هستند در 
حالیکه دو سوم آرا باید متعلق به مصرف کننده ها، خریداران خدمت 
و جایگاه های بی طرف مثل دولت باشد اما بالعکس بخش های از 
دستگاه های اجرایی که ذی نفع هستند در این مجموعه جایگاه دارند.«
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اصالح 
ترکیب شورای عالی بیمه، یادآور شد: »اصالح این ترکیب ضمن ارایه 
طرح یا الیحه امکان پذیر است، این اقدام در تصویب تعرفه های واقعی 
تاثیر مشخصی دارد زیرا تعرفه ها کامال متاثر از ترکیب شورای عالی 

بیمه هستند.«
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عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران با بیان آنکه نرخ عفونت 
اچ آی وی با سرعت بیشتری نزد زنان در مقایسه با مردان در حال افزایش 
است و درمیان زنان هم زنان جوان، بیشتر در معرض خطر قرار دارند 
گفت: »آنچه نگرانی ها را در مورد ایدز در کشور ایران افزایش می دهد 
نسبت به سرعت رو به رشد تعداد موارد ابتال از طریق ارتباطات جنسی 
محافظت نشده در مقایسه با سایر روش های انتقال ویروس است که با 
آغاز “موج سوم ایدز” در ایران شناخته شده است.« شیرین احمدنیا در 
نشست »ایدز، مادری و آسیب پذیری مضاعف زنان« افزود: »بیماری 
ایدز سالهاست که در سراسر جهان در حال گسترش است و در میان 
مردمی که نسبت به خطر آن به اندازه کافی آگاهی نداشته اند، به صورت 
به  بیماری  این  آنکه  بیان  با  ادامه  در  می گیرد. وی  قربانی  روزافزونی 
سرعت به چهارمین علت مرگ و میر در جهان امروز تبدیل شده است، 
اظهار کرد: »علی رغم این که مردان در ابتدا بیشترین قربانیان این بیماری 
بوده اند، اما نرخ عفونت اچ آی وی)ایدز( با سرعت بیشتری نزد زنان در 
مقایسه با مردان در حال افزایش است؛ این درحالیست که درمیان زنان 
هم، زناِن جوان، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.« این عضو هیات 
مدیره انجمن جامعه شناسی ایران ادامه داد: »آنچه نگرانی ها را در مورد 
ایدز در کشور ایران افزایش می دهد نسبت به سرعت رو به رشد تعداد 
موارد ابتال از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده در مقایسه با سایر 
روش های انتقال ویروس است که با آغاز “موج سوم ایدز” در ایران 
شناخته شده است.« احمدنیا تصریح کرد: »تفاوتی در نحوه ابتالی به 
این ویروس در ایران دیده می شود و آن نسبت باالتر انتقال از طریق 
سرنگ آلوده )در میان معتادان و افراد زندانی( بوده؛ این درحالیست که 
انتقال از طریق تماس جنسی در نتیجه رفتارهای پرخطر نیز به سرعت 

رو به افزایش است.«
وی افزود: »در میان زنان، نسبت قابل توجهی را مبتالیانی تشکیل می دهند 
که در چارچوب روابط زناشویی و در کانون خانواده مبتال شده اند یعنی 
از طریق همسرشان و در چارچوب ایفای نقش همسری و مادری بیمار 
شده اند.« این عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در ادامه افزود: 
»در سال های اخیر در مجموعه تالش هایی که برای مقابله با گسترش اچ 
آی وی)ایدز( صورت می گیرد بیش از پیش به مسئله  تفاوت های جنسیتی 
توجه شده است، زیرا این شناخت به تدریج حاصل شده است که زنان 
و مردان به نسبت های متفاوتی در معرض ابتالی ایدز قرار دارند و مبتال 
می شوند.« احمدنیا در ادامه عنوان کرد: »علی رغم این که در بسیاری 
از نقاط جهان، به ویژه در جوامع پیشرفته تر امیدواری در باب تثبیت 
و کنترل روند گسترش ایدز به وجود آمده است، با این حال همچنان 
در برخی مناطق جهان نظیر آفریقا، نسبت های گسترش این بیماری در 
میان زنان و مردان بسیار نابرابر رشد کرده است.« وی در ادامه افزود: 
»درجنوب افریقا زنان رقمی در حدود 58 تا 62 درصد ابتال به اچ ای 
وی مثبت را به خود اختصاص داده اند؛ این درحالیست که نگاهی به 
آمارهای جدید نشان می دهد که در برخی مناطق جنوب آفریقا  بیش از 
یک نفر از  هر سه زن، در محدوده ی سنین 25 تا 34 سالگی،  اکنون با 

ویروس اچ آی وی به حیات خود ادامه می دهند.«
این عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران افزود: »در روند رو 
به گسترش ایدز در جهان، همه در معرض ابتال قرار دارند، اما تهدید 
ایدز برای زنان در مقایسه با مردان باالتر است.« احمدنیا در خصوص 
چرایی این مسئله تصریح کرد: »از لحاظ شرایط بیولوژیک تفاوت های 
دستگاه تناسلی زنان و مردان، زنان را در وضعیت ابتالپذیری و آسیب 
پذیرِی باالتری قرار داده است به طوریکه سطوح مخاطی بیشتری در 
معرض آلودگی به ویروس قرار دارد.« وی در ادامه افزود: »همچنین 
آنکه وابستگی اقتصادی زنان به شرکای زندگی شان، باعث آسیب پذیری 
بیشتر آنها می شود زیرا از قدرت تصمیم گیری برای محافظت از خود 

در مقابل مخاطره ابتال به ویروس اچ آی وی برخوردار نیستند.« وی 
ادامه داد: »مالحظات و محدودیت های فرهنگی باعث می شود که زنان 
و مردان اطالعات و آگاهی های الزم را در زمینه ارتباط زناشویی سالم 
دریافت نکنند. در حال حاضرخشونت و پرخاشگری در خانواده، بروز 
رفتارهای پرخطر، عدم رعایت حقوق بهداشت باروری، انتظارات  و 
از جمله  مسائل و مشکالت   ... متقابل همسران، و  حریم خصوصی 
رایج در زمینه ارتباطات سالم و سالمت اجتماعی همسران است که زنان 
را آسیب پذیرتر می کند؛ به ویژه زنانی که از پایگاه اقتصادی اجتماعی 
پایینی برخوردار باشند و نتوانند در یک چانه زنی معقول و منطقی در 
مقابل تحمیل شرایط نامطلوب ایستادگی کنند.« این عضو هیات علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: »افراد اچ آی وی مثبت همواره به 
قربانیان تبعیض و انگ منفی ایدز تبدیل می شوند و عالوه بر این که 
ناچارند با مشکالت و چالش های مبارزه با خود بیماری دست و پنجه 
نرم کنند، بار اضافی طرد از سوی افراد خانواده یا دوستان  را نیز متحمل 
می شوند و گاه از خانه ، از محل  تحصیل یا کار، حلقه های دوستی شان 
و... رانده می شوند و قربانی انواع خشونت و طرد و تبعیض هستند.« 

 احمدنیا تاکید کرد: »این طرد اجتماعی، افراد مبتال را تا حد زیادی حتی 
از کسب حمایت های اجتماعی که برای بهبود هر نوع بیماری ضرورت 
دارد محروم می کند. در برخی از موارد این بیماران از ساده ترین حقوق 
اجتماعی، امکان ازدواج، ورود به اشتغال، حفظ موقعیت های شغلی یا 
تحصیلی، سکونت در برخی محله ها و حوزه های همسایگی و برخورداری 
از امکانات رفاهی یا حتی پزشکی و درمانی به دلیل وجود واکنش های 
نادرست سایرافراد جامعه و حتی پرسنل پزشکی و بهداشتی نهادهای 
ارائه دهنده خدمات درمانی و بهداشتی محروم می شوند.« این عضو هیات 
مدیره انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: »زنان نیز 
مانند مردان در معرض مشکل استیگما یا برچسب و انگ منفی به دلیل 
ابتالیشان به این بیماری قرار دارند، هر چند مشاهدات نشان می دهد که 
حتی در این زمینه نیز، زنان به نسبت های باالتری در مقایسه با مردان، 
از انگ و برچسب منفی مرتبط با شیوه های ابتال به این ویروس رنج 
می برند.« احمدنیا تصریح کرد: »جامعه همواره مدارای بیشتری نسبت 

از  مبتال  زنان  که  است  این  بر  تصور  زیرا  داشته،  روا  مبتال  مردان  به 
دایره نجابت خارج شده یا زنانی بی مسئولیت و بی بند و بار بوده اند 
و بنابراین  فشار و عذاب ناشی از باورهای غلط و برچسب زنی علیه 
مبتالیان به این ویروس، برای زنان به شکلی مضاعف تجربه می شود؛این 
درحالیست که به واسطه موقعیت نابرابر زنان در سطح جامعه و مسائلی 
همچون فقر و هویت وابسته آنان شاهد رفتارهای تالفی جویانه و انتقام 

گیرانه هم بوده ایم.«
وی در ادامه با تاکید برآنکه مبارزه با انگ و برچسب های ناخوشایند 
مرتبط با  ایدز که ادامه حیات را برای مبتالیان بسیار دشوار می سازد، 
کمابیش به همان اندازه تأمین و تدارک مراقبت های درمانی مؤثر برای 
مقابله با بیماری اهمیت و ضرورت دارد گفت: »با توجه به این که مبارزه 
با نگرش های منفی و تغییر نگرش  نسبت به مبتالیان به  ایدز و ریشه 
کن کردن این گونه برچسب زنی ها در میان مردم کار آسانی نیست، الزم 
است که به دنبال اقداماتی برای بهبود شرایط و کیفیت زندگی مبتالیان 
به این ویروس باشیم.« این عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
افزود: »یافته های پژوهشی حکایت از این داشته که برخی از اقدامات 
مشاوره ای،  خدمات  ارائه  گسترده،  رسانی  اطالع  همچون  مداخالتی 
آموزش مهارت های مقابله و تماس و معاشرت مستقیم مردم با افرادی 
که با این ویروس زندگی می کنند )مقابله با پنهان کاری ناگزیر( در این 

زمینه مؤثر واقع شده اند.«
احمدنیا ادامه داد: »از سوی دیگر می توان به مداخالت مفید دیگری نیز 
همچون آنکه افراد مبتال به ویروس اچ آی وی را  در خصوص حقوق 
انسانی بنیادینشان آموزش و آنها را با شیوه پیگیری و احقاق این حقوق، 
از طریق فرایندهای قانونی و حقوقی آشنا کنیم نیز در دستور کار قرار 
گیرند.« وی در پایان با بیان آنکه در صورت ابتال به این بیماری فرد 
طرد ، تبعیض و محرومیت تحمیلی را تجربه می کند گفت: »در چنین 
شرایطی ضرورت آگاه سازی و حساس سازی از طریق بسیج نیروهای 
اجتماعی و راه اندازی انجمن های حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در 
جهت گسترش حمایت های اجتماعی نسبت به مبتالیان به این بیماری 

بیش از پیش ضرورت دارد.«
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خانه ملت:عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه درمان 
سوختگی بسیار هزینه بر است بهبود وضعیت این بیماران را نیازمند 
افزایش پوشش بیمه ای، تخت های سوختگی و همچنین بیمارستان های 

مجهز دانست.
عباسعلی پوربافرانی، با انتقاد از کمبود بیمارستان سوانح سوختگی در 
کشور، گفت: »عالوه بر این با کمبود تخت سوختگی نیز روبه رو هستیم 

و بیمارستان سوختگی مجز به تعداد کافی در کشور وجود ندارد.«
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه ساالنه 
تعداد زیادی در کشور دچار سوختگی می شوند که این موضوع اهمیت 
افزایش تخت های بیمارستانی و همچین بیمارستان مجهز سوختگی  را 
دوچندان می کند، تصریح کرد: »متاسفانه بیمارستان های سوختگی تنها در 
کالنشهرها وجود داشته و استان های کوچک و محروم فاقد برخورداری 
از این مراکز درمانی است.«  وی با انتقاد از بیماران سوختگی مناطق 
محروم به علت نبود مراکز درمانی مجهز به اجبار باید به کالنشهرها 
سفر کنند، تصریح کرد: »این در حالی است که درمان سوختگی بسیار 
هزینه بر بوده و بیماران عالوه بر تحمل هزینه های گزاف درمان باید 

هزینه های مالی زیادی را بابت سفر متحمل شوند.« این نماینده مردم 
در مجلس دهم، بر لزوم گسترش و افزایش تخت ها و بیمارستان های 
سوختگی در کشور تاکید کرد و ادامه داد: »به دلیل آنکه نمی توان در 
تمامی بیمارستان ها بخش سوختگی ایجاد کرد، بنابراین نیاز است در 
این باره تدابیری اتخاذ شود به عنوان مثال بخش های سوختگی باید 
به نوعی ایجاد شود که کارهای تخصصی که نیاز است در آنجا انجام 
شود.« پوربافرانی درباره حمایت بیمه ای از بیماران سوختگی، گفت: 
»اگر در دعوا، درگیری و تصادف فرد دچار سوختگی شده و به نوعی 
بیمار در سوختگی نقش داشته و مستندات الزم برای ارائه را نداشته 
باشد بیمه ها زیر بار هزینه های درمان نمی روند.« نماینده مردم نائین 
در مجلس دهم، با بیان اینکه بیماران سوختگی نیازمند مراقبت های 
ویژه و خاص هستند، تصریح کرد: »تعداد بیماران سوختگی به دالیل 
مختلف مانند بی احتیاطی، خودسوزی و ... زیاد بوده و همچنین در 
سوختگی با درصد بیماران نیازمند عمل های جراحی زیادی هستند این 
در حالی است که بیمه ها پوشش حداقلی برای بیماران سوختگی ایجاد 
می کنند به گونه ای که زمانی که بیمار وارد فاز درمان و ترمیم پوست 

می شود متاسفانه بیمه ها این را به عنوان زیبایی تلقی می کنند در صورتی 
که چنین چیزی نیست بنابراین این ایراد به بیمه ها وارد است.« عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر لزوم 
حمایت کامل بیمه ای از بیماران سوختگی، افزود: »باید با توجه به شیوع 
باالی سوختگی در کشور بیماران باید از پوشش بیمه ای الزم برخوردار 
شوند؛ در این رابطه نیاز است بیمه تکمیلی نیز برای این بیماران تعریف 
شود.« نماینده مردم نائین در مجلس دهم، با بیان اینکه حمایت بیمه ها از 
بیماران سوختگی در برخی موارد مغفول مانده است، گفت: »نمی توان 
تمامی خدمات تخصصی برای سوختگی را در بیمارستان های مختلف 
ارائه کرد زیرا بخشی از درمان سوختگی باید با ترمیم و جراحی انجام 
شود اما سوختگی های با درصد پایین نیازمند پرداخت هزینه های باال 
نیستند و با درمان های معمول درمان می شوند اما اگر درصد سوختگی 
باال باشد هزینه ها باال می رود.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، یادآور شد: »برای بهبود وضعیت بیماران سوختگی باید 
پوشش بیمه ای بیماران سوختگی، تعداد تخت های سوختگی و همچنین 

بیمارستان های سوختگی مجهز در کشور افزایش یابد.«

 پوربافرانی:مجلـس
پوشش بیمه ای بیماران سوختگی افزایش یابد
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   طرح موضوع ارزش نسبی 

خدمات چهارشنبه  در هیات دولت 

قرار  که  قبلی  برنامه  برخالف  است  حاکی  شنیده ها  سپید:    
بود تصمیم گیری در مورد مبنای ارزش گذاری خدمات ابتدا در 
کمیسیون اجتماعی دولت بررسی و سپس در دستور کارهای 
دولت قرار گیرد، با اعمال نفوذ وزارت بهداشت مستقیما قرار 

است فردا در دستور کار دولت قرار گیرد.
طبق مذاکرات قبلی ظاهرا قرار بوده است که در مورد استفاده از 
ترجمه کتاب 2016 کالیفرنیا ابتدا موضوع در کمیسیون اجتماعی 
مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد که وزارت بهداشت با 
پافشاری بر کتاب ارزش نسبی خدمات با تغییراتی که جدیدا 
اعمال شده قصد دارد مستقیما موضوع را در دولت مطرح کند.

 سپید: این در حالی است که رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  و رئیس کمیسیون 
هر دو در گفت وگوهای مجزا با سپید حمایت خود را از مبنا 
قرار گرفتن ترجمه بی کم و کاست کتاب تعرفه 2016 کالیفرنیا 

اعالم کرده اند.

انجام غربالگری ۶۲ نوع بیماری 
اطفال در ماه های آینده

 رئیس بیست و نهمین همایش بیماری های کودکان ایران از انجام 
غربالگری 62 نوع بیماری اطفال در چند ماه آینده در مرکز طبی 
کودکان خبر داد. علی ربانی با اشاره به برگزاری بیست و نهمین 
همایش بیماری های کودکان، گفت: »همایش بیماری های کودکان 
هر سال با هدف ارتقای سطح علمی و عملی پزشکان اطفال و 
فوق تخصص های کودکان برگزار می شود که برای امسال نیز 
با توجه به پیشرفت رشته های پزشکی، موضوعات خاصی را 
برنامه ریزی کرده ایم.« وی ادامه داد: »یکی از محورهای همایش 
پیش رو، بحث بر روی بیماری CF است که خیلی آزار دهنده 
است و امکانات وسیعی برای درمان این بیماران در مرکز طبی 
فراهم کرده ایم.« ربانی گفت: »موضوع مورد بحث به دلیل شیوع 
خیلی باالی بیماری CF در ایران و به دلیل مراقبت های ویژه 
با حضور مهمانان خارجی و ارائه سخنرانی به زبان انگلیسی 
برگزار می شود.« این فوق تخصص غدد اطفال اظهار داشت: 
»یکی دیگر از موضوعات مهم همایش امسال، بحث بر روی 
و  اطفال  رادیولوژی  اطفال،  دیابت  PICU اطفال و همچنین 
بیماری های متابولیک در ایران است که در بیماری های متابولیک 
است.«  بیماران  این  تغذیه  و  تشخیص  روی  بر  تمرکز  بیشتر 
ربانی در ارتباط با اهمیت رادیولوژی اطفال، گفت: »رادیولوژی 
وسیله ای است در تشخیص بیماری های تخصصی اطفال که 
بسیار مورد عالقه پزشکان اطفال قرار دارد.« استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در ادامه به سایر موضوعات مورد بحث در بیست 
و نهمین همایش بیماری های کودکان، افزود: »یکی از مباحث 
مهم دیگر در این همایش، موضوع رشد و تکامل کودکان است 
که توسط وزارت بهداشت برنامه ریزی شده و یک مبحث دیگر 
هم بر روی پیشگیری از بیماری های ژنتیک است که توسط اداره 
امسال  »همایش  گفت:  ربانی  است.«  شده  برنامه ریزی  ژنتیک 
10 محور اصلی دارد که شامل همه فیلدهای اطفال است. این 
همایش به همت مرکز طبی کودکان و همکاری گروه کودکان 
ایران و مرکز تحقیقات رشد و تکامل  دانشگاه علوم پزشکی 
این  در  می شود.  برگزار  کودکان  متابولیسم  و  غدد  انجمن  و 
همایش متخصصین اطفال، ICU، بیهوشی و فوق تخصص های 
اطفال حضور خواهند داشت.« وی، از سرماخوردگی و بیماری 
های عفونی به عنوان شایع ترین بیماری های کودکان نام برد 
و گفت: »متاسفانه شکل بیماری ها عوض شده و مشکل ما در 
حال حاضر بیماری های خاص و ارثی و بیماری های متابولیک 
مانند دیابت و CF است و یکی از معضالت حال حاضر پزشکی 
اطفال، بیماری هایی هستند که مورد خاص شناخته می شوند و 
موضوعی که در بیماری کودکان مطرح است بیماری های خاص 
است که هم هزینه باالیی دارند و هم تشخیص و نگهداری آنها 
با مشکالت خاصی همراه است.« استاد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران افزود: »وقتی یک بیماری بار مالی زیادی به نظام سالمت 
تحمیل می کند به خصوص که بسیاری از بیماران متابولیک بار 
مالی زیادی را به نظام سالمت وارد می کنند می توان از طریق 
غربالگری آن بیماری را تشخیص زودرس داد و پیشگیری کرد 
تا مانع آسیب هایی که هزینه سالمت را زیاد می کنند، شد.« وی 
امسال  از کارهای مهمی که همزمان در همایش  گفت: »یکی 
انجام خواهیم داد بحث غربالگری بیماران متابولیک است که با 
گرفتن یک قطره خون از همان ابتدا قبل از اینکه فرد عالمت 
دار شود بیماری را تشخیص دهیم و درمان های خاصی که الزم 

است را شروع کنیم.«

آغاز »موج سوم ایدز« در ایران 

هشدار در خصوص ابتالی زنان جوان به ایدز



فانا: یشنهاد ایجاد مرکز مشترک تحقیقاتی میان بنگاه ها و تشکل های تخصصی ایران 
و چین در حوزه گیاهان دارویی در نشست فعاالن بخش خصوصی دو کشور مطرح 
شد. فریدون وردی نژاد، مشاور دبیرکل اتاق تهران در امور کشور چین در این نشست 
با برشمردن ظرفیت  باالی تولیدی و بازرگانی دو کشور در بخش گیاهان دارویی، 
گفت: »گیاهان دارویی در ایران همچنان به صورت سنتی فرآوری می شود که در 
این بخش می توان با همکاری دو کشور، زمینه  صنعتی سازی تولید گیاهان دارویی 
ایران و فرآورده های آن را فراهم کرد.« وی با بیان اینکه گیاهان دارویی در ایران از 
بازار مناسبی برخوردار است، افزود: »به رغم پرورش اقالم مختلف و منحصربفرد از 
گیاهان دارویی در ایران، اما تجارت میان دو کشور در این بخش تنها محدود به زعفران 
و گیاه شیرین بیان شده است، در حالی که می توان با تبادل اطالعات و دانش فنی میان 
دو طرف این بازار را توسعه داد.« وردی نژاد تصریح کرد: »با توجه به ظرفیت باالی 
کشت و تولید گیاهان دارویی در دو کشور ایران و چین، اتاق تهران آماده حمایت از 
محققان و بازرگانان دو کشور در حوزه گیاهان دارویی برای بسط و گسترش بازار 
این محصوالت در سطح آسیا و حتی جهانی است.« وی سپس پیشنهاد ایجاد مرکز 
مشترک تحقیقاتی میان بنگاه ها و تشکل های تخصصی دو کشور در حوزه گیاهان 
دارویی را مطرح کرد. حمیدرضا مناقبی، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان 
گیاهان دارویی ایران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه طی دو دهه اخیر، صادرات 
گیاهان دارویی ایران از انسجام کافی برخوردار نبوده است، گفت: »در حال حاضر 
حدود ۲ هزار قلم انواع گیاهان دارویی در ایران کشت و پرورش داده می شود.« وی 
با تاکید بر اینکه بازار صادرات گیاهان دارویی ایران نیاز به بازسازی دارد، افزود: بازار 
ایران مکان مناسبی برای فروش گیاهان دارویی فرآوری شده چین است و این در 
حالی است که از ایران نیز می توان مواد خام و اولیه برای تولیدکنندگان و کارخانه 
های چینی ارسال کرد. مناقبی سپس از آمادگی اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی 
ایران برای همکاری با اتحادیه گیاهان دارویی چین در جهت تدوین استراتژی تولید 
و تجارت مشترک دو کشور خبر داد. رئیس انجمن گیاهان دارویی چین که در راس 
این هیات تجاری از چین به تهران آمده بود نیز طی سخنانی، فرصت های همکاری 
میان دو کشور در زمینه تولید و تجارت گیاهان دارویی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: 
»در این راستا باید شرکت های فعال دو کشور را به یکدیگر نزدیک کرد.« وانگ با اشاره 
به بازدید اعضای این هیات تجاری از برخی شرکت های تولیدی و تجاری ایرانی در 
زمینه گیاهان دارویی، از آمادگی انجمن گیاهان دارویی چین برای دعوت و پذیرایی 

از هیات ایرانی طی ماه های آتی خبر داد.

پیشگیری از قاچاق با مصرف کاالهای تولید داخل
سازمان غذا و دارو: مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی 
سازمان غذا و دارو با اشاره به ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از دستگاه های تبلیغی، 
فرهنگی، پژوهشی و آموزشی خواست برای پیشگیری از قاچاق، فرهنگ عمومی را 
برای گرایش به استفاده از کاالهای تولید داخل ارتقاء دهند. شهریار اسالمی تبار با بیان 
اینکه موفقیت در امر مقابله با قاچاق و به ویژه پیشگیری از این پدیده شوم، بی تردید 
مستلزم همکاری تعامل و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی در سطح قوای 
سه گانه است، اظهار داشت: »در همین راستا، قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز همواره تکالیفی را برای دستگاه های فوق مقرر داشته است که تحقق  این 
اهداف فوق در نتیجه توجه به انجام تکالیف توسط دستگاه های اجرایی است.« وی 
با اشاره به تأکیدات همواره مقام معظم رهبری بر مبارزه با قاچاق کاال از زمان ورود به 
کشور تا سطح عرضه، تصریح کرد: »از وظایف خطیر سازمان غذا و دارو به عنوان یکی 
از دستگاه های اجرایی اصلی در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اتخاذ تدابیر سیاستی و 
اجرایی در امر  مقابله با قاچاق باالخص قاچاق کاالهای سالمت محور و پیشگیری از 
آنها با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی است.« اسالمی تبار افزود: »یکی از مهم ترین 
راه حل هایی که در پیشگیری از  قاچاق و مبارزه با فرهنگ تساهل در این پدیده سیاه مؤثر 
افتاده در  ماده 14 قانون  مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیش بینی شده است. آنجا که صراحتًا 
دستگاه های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ازجمله سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران، سازمان تبلیغات اسالمی و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، آموزش وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری را موظف می نماید تا برنامه های 
فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست های ابالغی شورای عالی 
انقالب فرهنگی و اولویت های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای 
فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کاالی تولید داخلی و جلوگیری از مصرف 
کاالی قاچاق، به اجرا درآورند.« وی بیان کرد: »این ماده قانونی به درستی ستون خیمه گاه 
مبارزه با سر منشأ قاچاق را بی اطالعی و عدم آگاهی مردم دانسته و شاید به صورت 
پنهان نهیبی هم باشد به تولیدکنندگان  و البته و سطحی باالتر به سیاست گذاران حوزه 
تولید، که باید شرایط را به گونه ای فراهم نمایند که نتیجه انتخاب مردم تولیدات داخل 
باشد.« مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو 
خاطرنشان کرد: »در حوزه فراورده سالمت به ویژه در سال های اخیر توفیقات زیادی 
چه کمی و چه کیفی حاصل گردیده؛ لذا بایسته است دستگاه هایی که نامشان در قانون  
فوق به عنوان مؤثران در فرهنگ سازی آورده شده است به تکالیفی که  مر قانون بدان 
اشاره کرده عمل نمایند که در این صورت بسیاری از معضالت حوزه قاچاق چه در 
بخش فرآورده های سالمت اعم از دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل و غذا و چه در سایر 

حوزه ها حل خواهد شد.«

ایجاد مرکز مشترک تحقیقات ایرانی و چین 

در حوزه گیاهان دارویی

ایفدانا: روابط عمومی سازمان غذا و دارو به قصد مبارزه با ارائه محصوالت غیرمجاز در سطح عرضه اسامی بر خی فراورده های غیر بهداشتی را اعالم 
کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای فراورده های غذایی معسله خرما با نام تجاری گلبانگ، مایع زعفران نام تجاری آتونیا، گالب و 
عرقیات گیاهی  افشار کویر کاشان،خشکبار  نام تجاری پاتریس، پنیر سفید گوسفندي  میالد لبن سلمانی، ریس و نوقا نام تجاری شیرین هنگام، قند و شکر 
مارال دریانی سایدا و علیسا آیالر صدر آذربایجان و نان جو رژیمی پردیس جهان آریا را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد.
روابط عمومی سازمان با تأکید بر اینکه محافظ غذا از جنس pvc با نام تجاری ایریگلرنگ، فیلتر قابل حمل آنتی اکسیدان )استیک الکاالین(، جوانه 
گندم  جوانه شبدر  جوانه ماش  جوانه میکس  شرکت کشت و صنعت قارچ مهر توتیا پس از ارائه مدارک و  استعالم های الزم از لیست محصوالت 
غیرمجاز حذف گردیده اند از لواشک رولی با نام تجاری  ناریش، لواشک شرکت ترک اوغلی صوفیان با نام تجاری  نازگل، سرکه و قند و شکر با نام 
تجاری  لندي -  اعتماد، انواع سبزیجات پخته- سرخ شده- منجمد  انواع حبوبات و سبزیجات(  واحد تولیدي بهادر با نام تجاری  بهادر و زیتون پرورده 
با نام تجاری اوچما  و  نمک با نام تجاری  آذرخش به دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و 
بهداشتی سازمان غذا و دارو به عنوان فرآورده های غذایی غیرمجاز نام برده است. روابط عمومی سازمان در ادامه با اعالن اینکه این معرفی اسامی به 
قصد مبارزه با ارائه محصوالت غیرمجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از تولیدکنندگان خواست قبل از تکمیل مدارک و ثبت برند از ارائه محصول 

به بازار خودداری کنند.
 همچنین در اطالعیه روابط عمومی سازمان غذا و دارو از افرادی که محصوالت نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می کنند  خواسته شده است 
معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را مطلع سازند تا نسبت به جمع آوری آنها اقدام الزم به عمل آید. الزم به ذکر است؛ 

شماره تلفن ۶۶4۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات مکان های عرضه فرآورده های غیرمجاز اعالم شده است.

خانه ملت: عضو کمیسیون بهداشت مجلس با ارزیابی مثبت طرح نظارت بر نمک و چربی غذای رستوران ها این اقدام را در پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر موثر دانست. حیدرعلی عابدی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه به دنبال آن هستیم طرح 
نظارت بر نمک و چربی غذای رستوران ها را در شورای عالی سالمت مصوب کنیم، گفت: »سیاستگذاری و برنامه ریزی برای سالمت امنیت 
غذایی مردم برعهده وزارت بهداشت است. بنابراین به دلیل آنکه تعداد زیادی از مردم از غذای رستوران ها استفاده می کنند و از میزان استفاده 

نمک و چربی در غذاها مطلع نیستند، این اقدام وزارت بهداشت می تواند در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر بسیار موثر باشد.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه نقش نمک و چربی در شیوع بیماری های 
شیوع  چربی  و  شکر  نمک،  باالی  میزان  »مصرف  گفت:  است،  تاثیرگذار  بسیار  غیرواگیر 
بیماری های غیرواگیر مانند سکته های قلبی، دیابت و ...را به دنبال داشته است.« وی با بیان 
متمرکز شود،  نمک، شکر و چربی  مدیریت مصرف  بر روی  باید  بهداشت  وزارت  اینکه 
تصریح کرد: »خوشبخانه در حوزه تغذیه اقدام مناسبی صورت گرفت به گونه ای که درحال 
حاضر در تمامی مراکز درمانی متخصص تغذیه داریم و این موضوع تحول خوبی در حوزه 
تغذیه است.« عابدی با بیان اینکه با نظارت بر میزان نمک و چربی استفاده شده در غذای 
رستوران ها این مراکز به سمت و سوی تهیه غذاهای کم نمک و کم چرب پیش می روند، 
افزود: »یکی از اقداماتی که در گذشته در دستورکار وزارت بهداشت بوده سرکشی و نظارت 

بر نحوه تهیه و طبخ غذای رستوران ها بوده است.«

فقدان نظارت بر رستوران ها عامل شیوع بیماری های غیرواگیراسامی محصوالت غیرمجاز اعالم شد

سپید: »غفلت دستگاه  های متولی در ساماندهی داروهای 
گیاهی«، این بخشی از اظهارات محمدحسین قربانی، 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص 
است.  گیاهی  داروهای  تولید  و  عرضه  مشکالت 
مشکالتی که ریشه در نابسامانی های دراز مدت در 
این حوزه دارد و شاید هشداری باشد برای سازمان های 
متولی در این حوزه که باید فکری عاجل برای حل 

این معظالت ریشه دار کنند.
داروهای  تنوع  با  که  باشد  عجیب  امروزه  شاید 
شیمیایی، اقبال عمومی بر استفاده از داروهای گیاهی 
درحال افزایش باشد، اما این یک حقیقت است که 
تاثیرات این داروها و عوارض بسیار کم آنها موجبات 
گرایش فراوان به استفاده از این محصوالت گردیده 
است. حال که استفاده از این داروها درحال افزایش 
مدیریت  و  آنها  عرضه  برای  اقداماتی  باید  است 
افزایش  قبیل  از  اقداماتی  شود.  مصرف  هزینه های 
که  عرضه،  مجاز  مراکز  گسترش  و  بیمه ای  پوشش 
تا حدودی  این حوزه را  می تواند عقب ماندگی های 

جبران کند.

غفلت در ساماندهی عرضه داروهای گیاهی
به گزارش سپید،  محمدحسین قربانی، نایب رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس هم با تاکید بر لزوم ساماندهی 
داروهای گیاهی، در این باره می گوید: »قبل از تاسیس 
داروخانه های گیاهی، داروهای گیاهی باید ساماندهی 
متاسفانه  البته  نشوند.  متضرر  آنها  تا صاحبان  شوند 
در  قاچاق  داروهای  عرضه  شاهد  حاضر  درحال 
عطاری ها هستیم و این درحالی است که نسبت به 
بهبود وضعیت آنها اقدام موثری صورت نگرفته است.« 
وی با بیان اینکه داروهای گیاهی جایگاه ویژه ای در 
کشور نداشته و نسبت به سروسامان دادن وضعیت آنها 
غفلت شده است، می افزاید: »به علت عدم همکاری 
میان سازمان صنعت، معدن و تجارت)اتاق اصناف( 
و سازمان غذا و دارو؛ و علی رغم اینکه وزیر دستور 
راه اندازی داروخانه های گیاهی را ابالغ کرد، اما این 

موضوع مورد غفلت واقع شده است.«
قربانی با بیان اینکه داروهای گیاهی امروزه در تمامی 
ادامه می دهد:  داروخانه های رسمی عرضه می شود، 
»اگر فروش و عرضه این داروها به عطاری های سنتی 
این  است  قرار  اگر  اما  ندارد،  موردی  شود  واگذار 

داروها تنها در داروخانه های گیاهی عرضه شود برای 
آنها مقرون به صرفه نیست زیرا درحال حاضر مردم 
اطالعات الزم را درمورد این داروها نداشته و اقبال 
مردم نسبت به استفاده از آنها مناسب نیست از این 
رو امکان متضرر شدن آنها وجود دارد. البته نمی توان 
داروخانه های مجوزدار را از فروش داروهای گیاهی 
منع کرد بلکه باید شرح وظایف داروخانه های گیاهی 
و داروخانه های عمومی از هم تفکیک شوند تا هر 

کدام به وظیفه خود عمل نمایند.«
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس تصریح می کند: 
» با توجه به اینکه درحال حاضر تعداد داروهای گیاهی 
زیاد نیست و حتی ذائقه مردم به سمت و سوی استفاده 
از داروهای گیاهی سوق نیافته است، بهتر است در 
وهله اول نسبت به ساماندهی این داروها اقدام کرد 
و سپس اقدام به تاسیس داروخانه نمود تا صاحبان 
داروخانه های گیاهی متضرر نشوند. البته اگر بدون کار 
کارشناسی و فراهم نمودن زیرساخت ها اقدام به تاسیس 
داروخانه های گیاهی کرد ممکن است این مراکز برای 
تامین نیازهای خود اقدام به عرضه و فروش داروهای 
قاچاق کنند.« قربانی تاکید می کند: »در وهله نخست 
باید داروهای گیاهی به مردم معرفی شوند تا ذائقه 
آنها به سمت استفاده از این داروها سوق پیدا کند 

و سپس جایگاه فروش این داروها مشخص شود.«

معضل خام فروشی گیاهان دارویی
احمد حمزه، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
هم با انتقاد از خام فروشی گیاهان دارویی، بر لزوم 
از اقالم داروهای گیاهی پرمصرف  بیمه ای  حمایت 
داروهایی  »درحال حاضر  تاکید می کند و می گوید: 
گیاهی در قالب اشکال دارویی مدرن مانند قرص و 
شربت در کارخانه های داروسازی تولید و به شکل 
فرآورده های دارویی عرضه می شوند که بخش قابل 
توجهی از این داروها برای درمان بیماری ها استفاده 
شده و هزینه آنها را مردم می پردازند. بنابراین از آنجایی 
که اقبال مردم به استفاده از داروهای سنتی افزایش 
یافته بهتر است سایر اقالم گیاهان دارویی و سنتی 
پرمصرف تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا هزینه ها از 

جیب مردم پرداخت نشود.
نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و 
قلعه گنج در مجلس می افزاید: »از آنجایی که برخی 

داروهایی گیاهی که در عطاری ها عرضه می شوند تاکنون 
ساماندهی نشده اند؛ به صالح نیست که تحت پوشش 
بیمه قرار گیرند زیرا در وهله اول باید ساماندهی و 
سپس تحت پوشش بیمه قرار گیرند.« حمزه با بیان 
اینکه وزارت بهداشت در برنامه ششم موظف شده 
تا خدمات طب سنتی را در نظام سالمت جای دهد، 
تصریح  می کند: »دولت موظف به انجام این کار است 
و باید در جهت تحقق این مصوبه تالش کند. ضمن 
اینکه برای تحقق این مصوبه وزارت بهداشت می تواند 
واحدهایی را در واحدهای درسی دانشجویان پزشکی 
عمومی تحت عنوان آشنایی با طب سنتی قرار دهد 
تا دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی آشنایی کافی و 

الزم را با طب سنتی داشته باشند.«
حمزه تاسیس داروخانه های گیاهی را در کاهش 
جلوگیری  استانداردها،  رعایت  عطاری ها،  تخلفات 
دادن  سروسامان  و  دارویی  گیاهان  فروشی  خام  از 
به وضعیت طب سنتی موثر دانست و معتقد است: 
»بهتر است وزارت بهداشت در جهت تاسیس هرچه 
سریع تر داروخانه های گیاهی در کشور گام بردارد« 
وی با انتقاد از بالاستفاده ماندن ظرفیت های موجود 
برای تولید و صادرات گیاهان دارویی، تاکید می کند: 
»کشور ما از شرایط اقلیمی مناسب و مطلوبی برای 
گسترش و تولید گیاهان دارویی برخوردار است، اما  
متاسفانه از  این ظرفیت به درستی استفاده نشده و 

هنوز تا نقطه ایده آل فاصله داریم.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس از خام فروشی 
گیاهان دارویی انتقاد کرده و با تاکید بر اینکه تولید و 
عرضه گیاهان دارویی باید قانونمند و ضابطه مند شود، 
تصریح می کند: »هر چند در راستای درآمدزایی، رونق 
اقتصاد و اشتغال زایی می توان از ظرفیت گیاهان دارویی 
بهره برد، اما متاسفانه در زمینه فرآوری و بسته بندی 
است؛   نشده  انجام  موثری  اقدامات  دارویی  گیاهان 
از این رو انتظار می رود شرکت های دانش بنیان کشور 
که درحال شکل گیری هستند ورود گسترده ای به این 
موضوع پیدا کرده و اسانس ها و عصاره ها را استخراج 
و با استفاده از آنها اشکال دارویی مدرن را تهیه و 
تولید و در اختیار جامعه قرار دهند.« حمزه با بیان 
اینکه مجلس باید حمایت الزم را برای سرمایه گذاری 
در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی داشته باشد، 
گیاهان  فروشی  خام  از  جلوگیری  »برای  می افزاید: 

دارویی باید تسهیالت الزم به کشاورزان اختصاص 
یابد. البته قانون مند شدن تولید و عرضه گیاهان دارویی 
و اختصاص تسهیالت مناسب به کشاورزان می تواند از 

بروز تخلفات در این حوزه جلوگیری کند.«

پوشش بیمه ای 56 قلم گیاه دارویی
بر  نظارت  مدیرکل  جمشیدی،  امیرحسین 
و  فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا 
دارو هم که مجموعه مدیریتی او متولی اصلی بحث 
گیاهان دارویی در کشور است از افزایش اقبال عمومی 
به مصرف داروهای گیاهی خبر می دهد و می گوید: 
»خوشبختانه برخی از فرآورده های گیاهی و سنتی در 
سطح بازار توانسته اند جایگزین بسیاری از فرآورده های 
شیمیایی شوند. به عنوان مثال بسیاری از فرآورده های 
سنتی و گیاهی برای سرماخوردگی یا سرفه توانسته اند 
جایگزین داروهای صنعتی شوند و اتفاقا فرآورده های 
گیاهی و سنتی در این زمینه خوب جواب داده اند.« 
جمشیدی هم با تاکید بر گسترش پوشش بیمه ای این 
محصوالت، می افزاید: »اینگونه فرآورده های سنتی و 
طبیعی که بین مردم، مصرف زیادی دارند باید تحت 
پوشش بیمه قرار گیرند؛ البته درحال حاضر ۵۶ قلم 
داروی گیاهی و سنتی تحت پوشش بیمه قرار دارد، 
اما تعداد بیشتری باید بیمه شوند؛ ضمن اینکه تحت 
پوشش بیمه قرار دادن این داروها جزو وظایف وزارت 
رفاه است. البته  هر چند که وزارت بهداشت نیز یک 
بر  اصلی  کار  اما  دارد،  بیمه  عالی  عضو در شورای 

عهده وزارت رفاه است.«
مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و 
مکمل سازمان غذا و دارو در پایان تصریح می کند: 
داروهای گیاهی و سنتی که  »امروزه مهم است که 
بیشترین مصرف را در بین مردم دارند در فهرست 
بنابراین جایی که داروی سنتی و  قرار گیرند.  بیمه 
گیاهی می تواند جایگزین داروی شیمیایی شود بیمه 
شدن داروهای سنتی برای ما بیش از سایر اقدامات 
مهم است. از این رو زمانی که یک فرآورده گیاهی 
با یک بیماری خاص  و سنتی پر مصرف در رابطه 
وجود دارد، به طور قطع باید آن را تحت پوشش بیمه 
قرار دهیم تا مردم در استفاده از این فرآورده ها آرامش 
خاطر داشته باشند چون هزینه های این داروها از جیب 

آنها پرداخت می شود.«

بیم و امیدها درباره افزایش استفاده از داروهای گیاهی

از ضرورت ساماندهی تا لزوم گسترش پوشش بیمه ای 
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در 1329، در خیابان شاهپور تهران که حاال به اسم وحدت 
اسالمی شناخته می شود، به دنیا آمدم. پدرم روحانی و 
سردفتر اسناد رسمی بود. ایشان اصالتشان اصفهانی بود. 
در واقع در دوره پهلوی ِ اول اغلب فامیل ما به تهران آمده 
و ساکن این شهر شدند. نسب ما با مدرس صادقی ها و 
نورصادقی ها و میرمحمد صادقی ها و مفید ها که همگی 
از افراد تأثیرگذار در حوزه سیاست و مذهب بوده اند، 
یکی است. پدرم با وجود اینکه سابقه فعالیت سیاسی 
مشهودی نداشت؛ اما با سیاسیون در ارتباط بود و با 
این واسطه، فعالیت هایی داشت. حتی من چند باری که 
شهید آیت اهلل بهشتی و امام موسی صدر به منزلمان آمدند، 
به خاطر می آورم. البته این خاطرات مربوط می شود به 
دورانی که ما از خیابان شاهپور به خیابان فخرآباد نقل 
مکان کرده  بودیم. آن منطقه در آن زمان مرکز زندگی و 
فعالیت های سران جبهه ملی بود. من با خیلی از فرزندان 

این افراد در دبستان پیشرو هم کالس بودم. 
بهترین   امریکایی   اتومبیل های  زمان  آن  می آید  یادم 
سواری های دنیا بودند و ژاپن هنوز در این عرصه به 
قدرت نرسیده بود. تازه اتومبیل های داتسون به بازار آمده 
بود و به پای اتومبیل های امریکایی نمی رسید. سران جبهه 
ملی که اغلبشان تمکن مالی خوبی داشتند، همیشه بهترین 
اتومبیل های امریکایی را سوار می شدند و ما مشتاقانه 
منتظر بودیم که ببینیم کمپانی شورلت بعد از آخرین 

مدل ایمپاال چه اتومبیلی وارد بازار می کند. 
دبیرستانی که در آن دوره متوسطه را گذراندم، کانون 
نسِل بعد مذهبی ها و سیاسی هایی بود که تأثیر بسزایی 
در جریان انقالب داشتند. از هم دوره ای هایم می توانم 
از مرحوم شهیدقندی، دکتر حدادعادل، دکترسروش و 
دکتر نهاوندیان نام ببرم اما خط مشی مدرسه علوی یا 
در واقع مرحوم استاد روزبه و علی اصغر کرباسچیان 
که به عالمه معروف بود،  این بود که مدرسه فاصله 
خودش را با سیاست حفظ کرده و تمام توانش را به 
تربیت نیرو معطوف کند. آن ها معتقد بودند که بهترین 
راه برای خدمت به جامعه، تربیت نیروی کارآمد است. 
البته این خط مشی مدرسه بود و فارغ التحصیالن این 
در حوزه  تاثیرگذار  افراد  از  بعدها  هرکدام  دبیرستان، 

سیاست و مذهب شدند.

شروع داستان پزشکی
اما درباره آشنایی من با حیطه پزشکی ماجرا از اینجا 
شروع شد که عموی من متخصص اطفال بود. اولین 
پزشک خانواده ما ایشان بود. ازآنجایی که عمو، سمبل 
موفقیت در فامیل ما بود، مادر مرحومم عالقه داشتند 
که من نیز مانند ایشان پزشک شوم. دراین بین من هم 
وقتی که احترام عمو را در میان اعضای فامیل می دیدم، 
مشتاق شدم، پزشک شوم. ما شش فرزند بودیم؛ دو 
خواهر و چهار برادر. یکی از بردارهایم روحانی شد و 
حاال در دفتر مقام معظم رهبری مشغول به کار است. 
برادر دیگرم تاجر شد و دیگری هم مهندسی برق خواند 

و من هم پزشکی را انتخاب کردم.

 ورود به دانشگاه پهلوی )شیراز(
در 1348 در دانشگاه پزشکی شیراز یا همان دانشگاه 
پهلوی  دانشگاه  قبول شدم.  پزشکی  رشته  در  پهلوی 
امریکا در  با دانشگاه های معتبر  شیراز به طور مستقیم 
ارتباط بود. ازآنجایی که فارغ التحصیالن می توانستند با 
امتیاز این دانشگاه از امریکا بورس بگیرند و از ایران 
برای تحصیل مهاجرت کنند، تعداد متقاضیان برای قبولی 

در این دانشگاه زیاد بود.
ما هم یک گروه بودیم از دبیرستان علوی که برای رفتن 
به دانشگاه پزشکی شیراز برنامه ریزی کردیم. من و دکتر 
بهار باستانی که حاال در دانشگاه سنت  لوییز استاد است 
و دکتر شناسا که در کالیفرنیا متخصص قلب هستند از 

دبیرستان علوی به دانشگاه شیراز رفتیم. 
این دانشگاه کاماًل به سبک امریکایی اداره می شد. محیط 
خلوتی داشت با کتابخانه ای مجهز و سلف سرویس 
بسیار خوب. هر دانشجو برای خودش یک اتاق داشت 
نبود. دانشگاه  از شکل خوابگاه های مرسوم  و خبری 
پهلوی شیراز تسهیالت ویژه ای داشت. خانواده  برای 
من پول می فرستادند؛ اما بااین وجود به دلیل اینکه شاگرد 
پهلوی  بنیاد  از  تومان  ماهی صدوپنجاه  بودم  ممتازی 

بورسیه می گرفتم و صدوپنجاه تومان هم وام دانشجویی 
داشتیم. صدوپنجاه تومان به پول آن دوران می شد حدود 

بیست وپنج دالر که پول کمی هم نبود. 
در آن  سال ها اوج هیاهوی انقالب نیز بود و مرکز مبارزات 
انقالبی تهران بود. تنها مشکل این دانشگاه این بود که 
شهر شیراز کاًل شهری سیاسی نبود و شور انقالب به آن 
شکل که در تهران دیده می شد، در آنجا وجود نداشت. 

دکتر شریعتی جاذبه سیاسی 
برای ما یکی از جاذبه های سیاست، دکتر شریعتی بود 
که از سال 1349 تا 1352 در حسینیه ارشاد به شکل 
مرتب سخنرانی داشت. ما شانزده ساعت در اتوبوس 
می نشستیم و از شیراز به تهران می آمدیم تا پای سخنرانی 
دکتر شریعتی بنشینیم. البته این فقط ما نبودیم که تشنه 
این سخنرانی ها بودیم و برایش سختی های این سفر را 
به جان می خریدیم. از همه جای ایران به این سخنرانی ها 
می آمدند. به هرحال قدرت سخنوری دکتر شریعتی کم نظیر 
بود. به یاد می آورم یک بار ماه رمضان بود و ساعتی هم 
از افطار گذشته بود؛ اما حتی یک  نفر از افرادی که در 
حسینیه ارشاد نشسته بودند، حین سخنرانی دکتر از آنجا 
خارج نشد. این ارتباط ما با مرکز تا انقالب و ورود امام 
به تهران حفظ شد. در ابتدا قرار بود امام روز 8 بهمن57 
به تهران بیایند. ما از شیراز به سختی خودمان را به تهران 
رساندیم اما دولت بختیار اجازۀ ورود به امام را نداد و 
آمدن امام به تعویق افتاد. ما به شیراز برگشتیم و چند 
روز بعد وقتی که دوباره زمزمه آمدن امام جدی شد، 
یعنی روز 12بهمن، مجدداً خودمان را به تهران رساندیم. 
شرایط تحصیل ما در دانشگاه پهلوی شرایط خاصی بود. 
رئیس بخش داخلی دانشگاه تگزاس سه ماه به دانشگاه ما 
می آمد و هم تدریس می کرد و هم بیمار ویزیت می کرد. 
از آنجایی که دانشگاه کاًل به زبان انگلیسی بود و از همان 
ابتدا همه دروس باید به زبان انگلیسی تدریس می شد، 
این سه ماه می توانست برای ما سرشار از تجربیات علمی 
باشد. از صبح تا عصر کالس داشتیم و شب ها برای 
عقب نماندن ساعاتی درس زبان انگلیسی می خواندیم. 
دو استاد آلمانی هم در دانشگاه ما بودند که یکی آناتومی 
درس می داد و دیگری پاتولوژی. این دو استاد در تمام 
طول دوران تحصیل من در دانشگاه شیراز به تدریس 
مشغول بودند و بعد از انقالب به کشورشان برگشتند. 
در واقع حقوقی که به هیأت علمی دانشگاه پهلوی شیراز 
در آن زمان پرداخت می شد، با حقوقی که همین افراد 
در کشور هایشان می گرفتند، تفاوتی نمی کرد. همین بود 
که استادان مختلف از اقصی نقاط جهان به این دانشگاه 
می آمدند و چند ماهی تدریس می کردند. شیراز هم مهد 
تمدن و فرهنگ و تاریخ بود و هم آب وهوای خوبی 
داشت. همه این ها باعث شده بود که استادان خارجی 

مشتاق حضور در این دانشگاه باشند.
من ورودی سال 1348 بودم و سرانجام در 1356 دوره 
پزشکی عمومی را در دانشگاه شیراز به اتمام رساندم. در 
این ایام در کل دانشگاه پزشکی نفر دوم شدم. باوجود این 
فکر من و باقی دوستان هم دانشگاهی بیشتر به تهران 
معطوف می شد. تهران محل برخوردهای سیاسی بود و 
ما می خواستیم هر طور که هست، خودمان را به آنجا 
برسانیم. دکترمسیح  هاشمی و دکتر منصوری که در تهران 
بودند، به زندان افتاده  بودند و از این نظر، ما که از مرکز 

دور بودیم، احساس دورافتادگی می کردیم. 

شیراز قطب چشم پزشکی ایران
درباره دانشگاه شیراز باید به اهمیت استادان بزرگ ایرانی 
هم اشاره کنم. به هرحال دانشجویان پزشکی به شدت متأثر 
از استادان خودشان هستند. حاال اگر یکی از این استادان 
دکترخدادوست باشد، دیگر حتماً آن  دانشجو رشته دیگری 
غیر از چشم پزشکی انتخاب نخواهد کرد. در دانشگاه 
برجسته تر  بخش ها  باقی  از  بخش  دو  شیراز  پزشکی 
بودند. اولی بخش داخلی بود که دکتر رستگار و دکتر 
اسماعیل بیگی آنجا بودند و دیگری بخش چشم پزشکی 
که زیر نظر دکتر خدادوست و دکتر امیرالری و دکتر 
اشرف زاده اداره می شد و همگی از اعضای بورد تخصصی 
امریکا بودند. عالقه من به دکترخدادوست و عنایت دکتر 
به من باعث شد که من هم چشم پزشکی را انتخاب کنم.
در آن زمان قطب چشم پزشکی ایران، شیراز بود. با وجود 
امثال دکتر شمس و شاگردانشان در تهران، روش های 

مدرن دکترخدادوست و دکتر اشرف زاده باعث شده بود 
که بیماران از تهران برای عمل شبکیه به شیراز بروند.به 
همین دلیل بود که در آن ایام فکر رفتن از ایران به ذهن 
من خطور نمی کرد، چون هر آن چیزی را که قرار بود 
خارج از مرزهای این مملکت فرا بگیرم، می توانستم 

در جوار دکترخدادوست و دکتر اشرف زاده بیاموزم.
از دیگر برنامه های دکتر خدادوست در دانشگاه شیراز 
این بود که به واسطه تحصیل و شناخته شدن  ایشان در 
دانشگاه جان هاپیکنز، قراردادی بین دو دانشگاه منعقد 
شده بود. طبق این قرارداد دو دانشگاه می توانستند از 
هم رزیدنت بگیرند. فقط چون تعدد بیماران در ایران 
نسبت به امریکا بیشتر بود، این شرط گذاشته شده بود 
که رزیدنت های آن ها، دو ماه به شیراز می آمدند و در 
جریان جراحی های مختلف قرار می گرفتند و از طرف 
دیگر رزیدنت های ما یک سال به امریکا و دانشگاه جان 
هاپیکینز می رفتند. قراردادی بسته شده به این شکل بود 
که در هر دو صورت، هزینه ها با دانشگاه جان هاپکینز 
بود که  همین  دقیقاً  قرارداد هم  این  نکته جالب  بود. 
هزینه هر دو گروه دانشجو، چه دانشجوهای آن ها و چه 

دانشجوهای ما، با دانشگاه جان هاپکینز بود. 
دکتر خدادوست معتقد بود که رزیدنت ها باید بروند 
و  مستقل  مکانی  در  و  از بخش چشم پزشکی  خارج 
با امکانات کامل کار کنند و تجربه به دست بیاورند. به 
همین دلیل بخشی مستقل با وسایل و امکانات کامل 
جراحی چشم در بندر لنگه و بخش دیگری نیز در شهر 
الر برای این کار تجهیز کردند. به این ترتیب ما دو ماه در 
بندر لنگه بودیم و دو ماه در الر تا بتوانیم تجربه کاملی 
کسب کنیم. این همان چیزی بود که بعدها وقتی دکتر 
ملک زاده وزیر بودند، به همراه معاونشان دکتر فرتوک زاده 
با عنوان طرحی یک ماهه باب کردند. اما خب تفاوت 
طرح دکتر خدادوست با این طرح در این بود که ما در 
آن ایام با امکانات و تجهیزات کاملی در بخش ها مواجه 
بودیم و همچنین در آن دو ماه، حقوق یک متخصص 
را می گرفتیم که دقیقاً یادم است ماهی 23هزار تومان 

بود. یعنی بعد از دو ماه با پول آن دوران می توانستیم 
یک پیکان بخریم! اما بعدها دیگر این امکانات نبود.

من در زمان دستیاری و طی دوره تخصص، در 1358 
ازدواج کردم. همسرم در آن زمان دانشجوی جامعه شناسی 
دانشگاه شیراز بود. ایشان اهل مزینان و کهک در اطراف 
سبزوار و از اقوام دکتر شریعتی است.انقالب اسالمی 
وقفه ای در جریان رزیدنتی من ایجاد نکرد. حتی در زمان 
انقالب فرهنگی که دانشگاه ها به حالت تعطیل در آمدند، 
من در دوره بالینی بودم و کارم در بیمارستان ها بود. در 
طی فاصله سال های 1356 تا 1359 رزیدنت بودم و بعد 
از آن نیز به خدمت سربازی رفتم و تا 1361 سرباز بودم.

و جنگ شروع شد
روز 29شهریور1359 جنگ تحمیلی شروع شد و من 
که هنوز سه روز هم از گرفتن تخصصم نگذشته بود، 
روز 2مهر به همراه دکتر ملک زاده، مرحوم دکتر محمد 
ابراهیم فقیهی که بعد ها در شیراز ترور شدند و حاال 
بیمارستانی نیز به نامشان است و دکتر سلمان سروش، 
داوطلبانه با یک هلی کوپتر به اهواز و بعد هم به خط 
مقدم رفتیم. ضعف پزشکی در آن ایام به شدت حس 
می شد و ما که چشم پزشک بودیم، بیشتر به دکتر سروش 
و دکتر فقیهی که ارتوپد بودند، کمک رسانی می کردیم. 
باعث سرازیرشدن  ایران  به  ناجوانمردانه عراق  حمله 
سیل نیروهای مردمی به منطقه شده بود. روز اول که 
ما به اهواز رسیدیم، تعداد نیروهای داوطلب که به هر 
طریقی خودشان را به آنجا رسانده بودند، آن قدر زیاد بود 
که شب را در گوشه و کنار خیابان ها می گذراندند. یکی 
شلوار نظامی داشت و اورکت نداشت. دیگری اورکت 
داشت و شلوار نداشت. یکی با برنو و دیگری با کلت 
آمده بود. میگ های عراقی که بر فراز اهواز به پرواز در 
می آمدند، همین مردم پرشور با برنو و کلت به سمتش 
تیراندازی می کردند. ارتش عراق طی دوسه روز تا دب 
حردان که چند کیلومتری اهواز بود، آمده بود و مردم 

درنهایت با درست کرد ن و بستن آب به بیابان ها، جلوی 
پیشروی نیروهای عراقی را گرفتند. ما بعد از سه هفته 
به تهران برگشتیم و من در بیمارستان 504 ارتش در 
چهارراه قصر در جایگاه متخصص چشم، به خدمت 
سربازی رفتم. در آن مدت طی چند مأموریت یک ماهه و 
دوماهه به بیمارستان 576 اهواز اعزام شدم. این بیمارستان 
هم به دلیل حمله عراق تخریب شده بود و ما در کمپ 
نیوساید شرکت نفت مستقر شده بودیم. عالوه بر بیماران 
آسیب دیده که در آن ایام داشتیم، من تعداد زیادی سرباز 

یا درجه دار عراقی را نیز جراحی کردم. 
باید بگویم که خوشبختانه بسیاری از مجروحانی که 
در بیمارستان 504 و 576 ارتش جراحی کردم هنوز 
هم به من مراجعه می  کنند. در آن دوران باید یک طرح 
سه ساله را می گذراندیم که خدمت سربازی من دو سال 
از این طرح سه ساله محسوب می شد. یک سال نیز در 
بیمارستانی در اراک بودم. هفته ای دو روز نیز خود را به 
بیمارستان لبافی نژاد می رساندم و در آنجا خدمت می کردم.

سفر به امریکا برای گذراندن دوره فوق تخصصی
بعد از آن در 1363 )1984( برای طی دورۀ فوق تخصصی 
به صورت داوطلبانه و بدون گرفتن هیچ بورسی به امریکا 
رفتم. طی دو سال، یعنی 1984 تا 1986، دوره فوق تخصصی 
شبکیه را در دانشگاه ییل گذراندم. زمانی که یک سال 
اول دوره فلوشیپم سپری شد، رئیس دانشگاه ییل به دلیل 
استعدادی که در من دیده بود و همین طور رفتاری که با 
بیماران داشتم از من خواست تا یک سال دیگر نیز آنجا 
بمانم. آن  زمان حقوق یک فلوشیپ را از آن دانشگاه 
می گرفتم که در حدود 15هزار دالر در سال بود. این 
مبلغ برای گذران زندگی من که همراه همسر و فرزندم 
به امریکا رفته بودم و پسر دومم نیز تازه به دنیا آمده بود، 
اما باوجوداین من درخواست اضافه  نبود.  مبلغ کمی 
حقوق کردم و رئیس دانشگاه حقوق 20هزار دالر در 
سال را پیشنهاد داد، باز هم گفتم کم است و آن ها گفتند 
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نیمنگاه

خالصه ای از کارنامه 
علمی سیدمهدی 

مدرس زاده
 متولد 1329 در تهران .متاهل و دارای سه فرزند

در حال حاضر استاد چشم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی 
ایران و رئیس مرکز تحقیقات چشم 

تحصیالت ابتدایی و متوسطه : دبستان پیشرو تهران . دبیرستان 
علوی تهران

تحصیالت عالی: 
سابق(   )پهلوی  شیراز  دانشگاه   – پزشکی  دانشکده   

1348 -1356
تخصص چشم پزشکی دانشگاه شیراز  1356-1359

دوره فلوشیپ در بیماریها و جراحی شبکیه و زجاجیه در 
دانشگاه ییل  )yale(آمریکا  1984-1986

 مدارک تحصیلی: 
 پزشکی عمومی

ECFMG مدرک استاندارد 
 بورد تخصصی چشم پزشکی

 مدرک فلوشیپ چشم پزشکی از دانشگاه ییل آمریکا
 عضو هیئت علمی از سال 1365 تاکنون 

)از سال 1384 به بعد  رتبه استادی داشته ام(
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از 

1377-1384
رئیس مرکز تحقیقات چشم از سال 1388 تاکنون 

عضو هیئت تحریریه مجالت مختلف چشم پزشکی
ارزشیابی چشم پزشکی )هیئت  عضو هیئت ممتحنه و 
بورد( در وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی از 

سال 1369 تا 1393 .
رئیس گروه ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی از 1394 

تا کنون 
افتخارات

استاد نمونه دانشگاه در سال 1379
محقق برتر چشم پزشکی در کنگره چشم پزشکی 1384

 )Ophthalmology( داور مقاالت مجله چشم پزشکی آمریکا
در سال 1385

برنده جایزه بین المللی آکادمی چشم پزشکی آمریکا در زمینه 
آموزش چشم پزشکی در سال 2009

 2009 – International Education Award
برنده جایزه پژوهنده بین المللی چشم پزشکی از آکادمی چشم 

پزشکی آمریکا در سال 2011
 International Ophthalmology Scholar Award

2011 –
زبانها : فارسی، انگلیسی و عربی

مقاالت :
 63 مقاله چاپ شده در مجالت بین المللی و اکثرا در مجالت 

آمریکایی 
دارای H ایندکس 11 بین المللی

23 مقاله چاپ شده در مجالت چشم پزشکی ایرانی
تالیف یک کتاب تحت عنوان » نگهداری و کاربرد صحیح 

لوازم ظریف چشم پزشکی.«
تالیف سه فصل در کتابهای چشم پزشکی ) فارسی (

فعالیت در آموزش چشم پزشکی 
نقش موثر در تربیت بیش از یکصد و پنجاه رزیدنت دستیار 
چشم پزشکی و بیش از پنجاه و پنج فلو در رشته فوق تخصصی 

شبکیه و زجاجیه.
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نگــاه

 خودم را مدیون 
چشم پزشکی

می دانم 
  

پزشکی واقعاً جنبه انسانی دارد. مغازه خواروبارفروشی نیست که اگر 
پول داری این جنس را بخر و اگر نداری نخر. پای جان و سالمت انسان 
در میان است.یکی از عالقه مندی های من، تحقیق و پژوهش در رشته 
چشم پزشکی است. حدود هشت سال است که رئیس مرکز تحقیقات 
هستم. این مرکز هیچ بودجه ای ندارد و فقط با بودجه خودمان فعالیت 
می کند. حتی همه فعالیت های مرکز و کنفرانس و سمینار را با بودجه 
خودمان برگزار می کنیم. اما با همین امکانات محدود هم به نتایج خوبی 
رسیده ایم. یک بار اتفاق جالبی افتاد که پایه گذار اتفاقات جدیدی در این 
حوزه شد. ما برای بیماری های چشمی به پشت پلک، در کنار کرۀ چشم، 
آمپول کورتن تزریق می کردیم. وقتی که یکی از فلوهای ما در حال تزریق 
و انجام این عمل بود، سوزن کمی داخل چشم شد و کورتن زیر شبکیه 
تزریق شد. فشار چشم به سرعت باال رفت و مریض دیگر هیچ چیز ندید.  
وقتی که فشار چشم باال می رود، حتی نور نیز دیده و حس نمی شود. فشار 
چشم را پایین آوردیم و نور را به بینایی بیمار باز گرداندیم. چشم که کمی 
آرام شد، متوجه شدیم که مقدار زیادی کورتون زیر پردۀ شبکیه جمع 
شده است. ازطرفی خطرناک بود و از طرفی هم جالب. از صحنه عکس 
گرفتیم. خوشبختانه اتفاقی برای مریض نیفتاد و بیماری التهابی این چشم 
مریض از چشم دیگرش بهتر درمان شد. شروع به تحقیق کردیم و مقاله 
را نوشتیم. با کمک استاد دکتر غالمعلی پیمان که از استادان چشم پزشکی 
هستند و اخیراً از اوباما جایزه گرفتند و در آریزونا روزی را به نام ایشان 
نام گذاری کرده اند، مقاله را در یک مجلۀ چشم پزشکی امریکایی چاپ 
کردیم. تا آن روز سابقه نداشت که کورتن داخل چشم تزریق شود. کورتن 
یا به شکل خوراکی داده می شد یا که پشت پلک تزریق می شد. اما این 
مقالۀ ما به مثابه مرجع شد و محققان زیادی به آن مراجعه و استناد کردند. 

من مدیون پزشکی هستم 
من خودم را به پزشکی و چشم پزشکی مدیون می دانم؛ ولی هیچ وقت 
بچه هایم را مجبور نکردم که راهم را ادامه دهند. پسران من به دبیرستان 
نیکان در خیابان دروس رفتند که به نوعی زیرشاخۀ دبیرستان علوی بود. 
دو تا از بچه ها رفتند رشتۀ ریاضی و دیگری هم در دانشکدۀ فنی، برق 
خواند. فقط آن ها را به درس خواندن تشویق نکردم و ورزش را هم پیشنهاد 
می دادم. تا جایی که پسرم کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران بود و با این 
تیم قهرمان هم شد.  او همان فرزندم است که در امریکا به دنیا آمده بود 
و برای ادامۀ تحصیل به آنجا رفت و حاال به همراه همسر و فرزندش در 
امریکا زندگی می کند. پسر دیگرم مهندس کامپیوتر است و دخترم که در 
کانادا مدیریت بازرگانی خوانده بود، در ایران مشغول به کار است. بعدها 
متوجه شدم، اگر به گذشته برگردم، باتوجه به عالقه ای که به علوم انسانی 
دارم، تحصیلم را در این شاخه ادامه خواهم داد.  چراکه دانشگاه ییل و 
هاروارد در شاخۀ علوم انسانی به شدت قوی هستند و حتی ییل از هاروارد 
هم در این زمینه  جلوتر است. یکی از همکالسی های ما وقتی که دورۀ 
پزشکی عمومی را طی کردیم، فهمید که به این رشته عالقه مند نیست و  
علوم حوزوی و فلسفه را دنبال کرد.  دست به دامن دکتر خسرو نصر، 
پسرعموی دکتر سید حسین نصر که استاد دانشگاه هاروارد بود، شد و به 
این طریق به دکتر سید حسین نصر معرفی شد و به امریکا رفت. پزشکی 
عمومی اش را به مثابه لیسانس قبول کردند و فوق لیسانسش را در امریکا 
در رشتۀ فلسفه گرفت. باید بگویم شاید اگر من هم آن دوران فلسفه یا 

علوم سیاسی یا تاریخ می خواندم، حاال از زندگی لذت بیشتری می بردم.

با دکتر سیدمهدی مدرسی زاده پس از 30سال تدریس و طبابت 

تربیت بیش از 200 چشم پزشک و 70 فوق تخصص شبکیه

که به این مبلغ اضافه خواهند کرد. در آن لحظه 
من خجالت کشیدم که بپرسم چقدر به این مبلغ 
اضافه خواهید کرد و آن ها هم چیزی نگفتند. اولین 
حقوقم را که گرفتم متوجه شدم که فقط 500 دالر 
اضافه کرده اند و حقوقم شده 20هزار و 500 دالر 
در سال!به هرحال آن یک سال هم سپری شد و 
قبل از اینکه مجبور شوم یک سال دیگر هم آنجا 
بمانم، به ایران برگشتم. در 1365 وقتی که دوره فوق 
تخصص ام را به پایان رساندم و از امریکا برگشتم، 
در دانشگاه شهید بهشتی استخدام شدم و هم زمان 
مطبی نیز در بخش خصوصی دایر کردم. حاال سی 
سال است که در بخش آموزش فعال هستم و فکر 
می کنم که در این بخش موفق بوده ام. گرچه خودم 
به پژوهش عالقه مندم؛ اما گواه موفقیتم در بخش 
آموزش، تربیت بیش از 200 چشم پزشک است 
که اکثرشان در ایران طبابت می کنند. در این بین 
حدود 70 نفر فوق تخصص شبکیه را نیز به کمک 
دکتر پرورش و دکتر مسیح هاشمی تربیت کرده ایم. 
از میان این افراد دکتر احمد خیرخواه در هاروارد 
است و جزو هیأت علمی این مجموعه است. دکتر 
نوری مهدوی و دکتر قاسمی فالورجانی هم در 
یو سی ال ای هستند. در شیکاگو و در کانادا هم 
فارغ التحصیالنی از دانشگاه بهشتی هستند. دکتر 
بهمنی کشکولی هم جزو آن گروه از افرادی است 
که برگشته و حاال در ایران طبابت می کند. مسأله 
برگشتن و یا ماندن در آنجا نیست. هدف خدمت 

به بشر است که در هر مکانی اتفاق می افتاد.

نسل جدید پزشکی را با آرمان های ما نقد نکنید
 درست است که نسل ما آرمان گرا بود؛ ولی نمی توان 
با این صفت نسل جدید پزشکی را نقد کرد. زمانی که 
ما دوره تخصص خود را طی می کردیم، فرقی نمی کرد 
که متخصص داخلی باشیم یا اطفال و یا چشم. 
درآمدی که از این حرفه حاصل می شد، برای گذران 

زندگی کافی بود. اما حاال نه تنها مشکالت مالی بیشتر 
از قبل شده؛ بلکه درس ها نیز سنگین تر شده، جوری 
که وقتی که یک چشم پزشک دوره تخصص اش را 
به پایان می رساند، تقریباً سی وپنج ساله است و حاال 
تازه باید وارد بازار کار شود و برای خودش امکانات 
اولیه زندگی را فراهم کند. حاال شما نمی توانید 
انتظار داشته باشید که این افراد که در فشار و مضیقه 
هستند، همان اخالقیاتی را داشته باشند که وقتی 
در فشار نیستند.متأسفانه حاال جوی به وجود آمده 
که گمان می رود پزشک ها درآمد نجومی دارند و 
پولشان از پارو باال می رود. درصورتی که اکثریت 
جامعه پزشکی در این تعریف نمی گنجند. پزشکی 
حرفه کم درآمدی نیست، ولی خب درآمدی را که 
یک آرشیتکت یا کارخانه دار می تواند داشته باشد با 
درآمد یک پزشک نمی توان مقایسه کرد. این مسأله 
فقط در درآمد حاصله خالصه نمی شود. پزشکی 
کار پرزحمتی است، به تحصیالت طوالنی مدت 
احتیاج دارد و بار مسئولیت آن نیز زیاد است. از 
صبح تا شب باید مراقب بیماران باشی، تدریس کنی، 
جراحی کنی، بعد از عمل پیگیری کنی، بخوانی، 
بنویسی، کنفرانس آماده کنی و سؤاالت رزیدنت ها 
و فلو ها را پاسخ گو باشی. پزشکی فقط رشته ای 
علمی نیست، حرفه هم هست. شیوه زندگی یا 
نحوۀ کار و فعالیت اجتماعی هم هست. وقتی که 
وارد حوزه تحصیل در این رشته می شوی، باید 
مطمئن باشی که به این رشته عالقه مندی. چون 
این رشته مثاًل کامپیوتر یا تاریخ نیست که چهار 
سال درس بخوانی و لیسانس بگیری و بعد هم 
تمام . باید هشت سال از وقت و عمرت را پایش 
بگذاری. به همین دلیل هم عده ای از جوانان که 
در نیمه های راه متوجه بی عالقگی شان به این رشته 
می شوند، افسرده شده و ترک تحصیل می کنند. در 
واقع 18 تا 23 سالگی دوره مهمی برای جوانان 
است که بسیار سرنوشت ساز است. برای همین 

در نظام آموزش امریکا برنامه ای ترتیب داده شده 
تا هرکس که عالقه مند به رشته پزشکی است، باید 
قبل از آن لیسانس خود را گرفته باشد تا با هدف 
مشخص و عزم جزم وارد این رشته شود. البته این 
اتفاق به شکل محدودی در دانشگاه تهران در حال 
آزمایش است. به طوری  که بهترین نفرات لیسانس 
پرستاری یا نخبه های رشته های مرتبط می توانند 

وارد دانشکده پزشکی شوند.

چشم پزشکی وابسته به تکنولوژی است 
رشته چشم پزشکی به شدت به پیشرفت تکنولوژی 
متکی است و همپای آن رشد می کند. تمام وسیله ها 
و ابزار این رشته از معاینه و تشخیص گرفته تا 
جراحی نیاز به تکنولوژی روز دارد. حاال اما این 
اروپا  و  امریکا  فقط در دست  کلکسیون علمی 
نیست. هند و حتی عربستان سعودی نیز در حال 
پیشرفت و نزدیک  شدن به این قله ها هستند. با 
کم رنگ شدن روابط بین المللی ایران، کمبودهای 
ما نیز شروع به خودنمایی می کند. من هشت سال 
رئیس دانشکده پزشکی بودم، از 1377 تا 1384. 
در آن زمان با آقای شاه حسینی، رئیس دانشگاه 
هم نظر و هم جهت بودیم. هر دو تصمیم گرفتیم 
که روابط بین المللی را گسترش بدهیم. با دانشگاه 
کوئینزلند استرالیا وارد بحث شدیم که تبادل استاد 
و دانشجو داشته باشیم. آن ها نیز استقبال کردند. 
امور  در حال امضای قرارداد بودیم که وزارت 
خارجه گفت باید تحقیق شود و نمی شود که سی 
دانشجو از آنجا بیاید یا ما نیز همین طوری دانشجو 
بفرستیم آنجا. در نهایت این طرح عملی نشد؛ اما 
ما باید با جامعه جهانی در ارتباط باشیم. در علم 
نمی شود خودکفا بود. حتی در اتومبیل سازی هم 
نمی توانی چرخ را از اول اختراع کنی، میل لنگ 
را از اول و موتور را از اول. هر علمی اصول و 

را  تکنولوژی  آخرین  بروی  باید  دارد.  الگویی 
ببینی و بعد بگویی این ساختارش به درد جامعه 
ما نمی خورد، پس این تغییرات را درونش ایجاد 
می کنیم.  در پزشکی هم شما نمی توانی از خودت 
تکنیک جدید جراحی اختراع کنی. هر اتفاق کوچک 
و کشفی که در علم پزشکی اتفاق می افتد، متکی به 
تحقیق و تفحص است. االن تمام کشورهای دنیا 
از طریق اینترنت با هم در ارتباطند. متخصصین 
امریکایی هم حتی از نظرات و تئوری های روس ها 
و چینی ها استفاده می کنند. فارغ التحصیالن جدید 
ما باید بروند در کنگره های خارجی شرکت کنند 
تا هم زبان شان بهتر شود و هم علم بیشتری داشته 
باشند. باید مشکل تسلط به زبان انگلیسی که در 
این نسل مشهود است حل شود. تنها راه حل آن 

هم ارتباط است.

باید درکنگره های جهانی حضورفعال 
داشته باشیم 

کنگره ها در همه جای دنیا در حال برگزاری است؛ 
ما نمی توانند در آن شرکت  فارغ التحصیالن  اما 
کنند. مشکل اول ویزاست که خب می توان آن را 
برای جامعه پزشکی حل کرد؛ اما مسأله اصلی تر 
مشکالت اقتصادی است. رزیدنت های جوان با 
این وضعیت اقتصادی نمی توانند در این کنگره ها 
شرکت کنند. حداقل باید ده سال کار کرده باشند 
و وضع مالی شان را به حد استانداردی رسانده 
باشند تا بعد بتوانند برای چنین برنامه ای وقت و 

پول صرف کنند. 
بااین همه تدریس و آموزش دادن به رزیدنت ها 
و فلو ها برای من لذت بخش است. من اگر در 
بخش خصوصی کار می کردم، خیلی وضع مالی ام 
کار  در  تنها  بودم  آموخته  هرچه  اما  بود.  بهتر 
خودم مصرف می شد. آموزش این امتیاز را در 
اختیار من قرار داده  است که تبادل علم داشته 
نشر  آمده که زکات علم،  باشم. در اسالم هم 
آن است. البته تالش کرد ه ام که در این حرفه، 
اینکه  از  قبل  تا  نکنم.  اکتفا  این زکات  به  تنها 
طرح سالمت اجرا شود، هزینۀ جراح جدا بود 
و هزینۀ بیمارستان جدا. آن  زمان ما این آزادی 
را داشتیم که به فقرا تخفیف بدهیم یا اصاًل حق 
جراحی نگیریم. به دلیل صبغه مذهبی که دارم، 
این اجازه را از مرجع گرفته بودم که بیمار فقیری 
را مجانی عمل کنم تا هزینۀ آن به جای وجوهاتم 
محسوب شود. اما حاال دیگر این طور نیست و 
عمل جراحی تنها یک کد است. حق العمل ها را 
آن کد مشخص می کند و جراح خیلی اختیار 
بعدها حق العلم دریافت شده  اینکه  ندارد. مگر 
را  کد  اینکه  یا  گردانم  باز  نیازمند  بیمار  به  را 
کم تر بنویسم. اما دراین صورت افراد دیگری که 
باید از این کد حق العمل بگیرند، مثل متخصص 
بیهوشی یا کلینیک و پرستار ضرر می بینند و در 
حق آن ها اجحاف می شود. البته حاال حتی در 
بخش خصوصی بیشتر از 90درصد بیمه تکمیلی 
باشد، خیلی  نداشته  بیمه  بیماری که  هستند و 
کم داریم. بیمارانی که بیمه تکمیلی ندارند، اگر 
ارجاع   دولتی  مراکز  به  باشند  داشته  پایه  بیمه 
می دهیم. اگر بیماری بیمه پایه هم نداشته باشد، 
مثل افغانی ها یا مهاجران دیگر، با کمک بیمارستان 
و با هزینه خودمان عمل می کنیم.کسی که برای 
پارگی شبکیه آمده و پول ندارد و 90درصد از 
دید من موفقیت جراحی برای او وجود دارد، 
چه باید کرد؟ هزینه اش در بیمارستان دولتی مثاًل 
می شود 600هزار تومان که بیمار توان پرداخت  آن 
را هم ندارد. همین هفتۀ پیش، خانمی آمده بود 
که هر دو چشمش براثر دیابت، دکلمان کششی 
پیدا کرده بود. قرار بوده فروردین عمل کند که 
به دلیل فقر این کار را انجام نداده اند و ما او را با 
هزینۀ خودمان جراحی کردیم. در این فکر هستم 
با حسابداری که انسان پاک و درستی باشد در 
بیمارستان صحبت کنم و پولی پیش ایشان بگذارم 
و ایشان به مریض هایی ازاین دست که ما به او 

معرفی می کنیم، رسیدگی کند.

 حمیده طاهری
 دکتر سید مهدی مدرس زاده ،جراح و متخصص چشم:فوق تخصص بیماری های شبکیه و لیزر 
و رئیس مرکز تحقیقاتی چشم پزشکی در مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم )ص( و 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. او متولد 1329 و ورودی 1348دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز است.  مدرسی زاده در زمان انقالب و بعدها در جنگ حضور اجتماعی 
پررنگی  داشته )برای مایکی از جاذبه های سیاست، دکتر شریعتی بود که از سال 1349 تا 1352 
در حسینیۀ ارشاد به شکل مرتب سخنرانی داشت. ما شانزده ساعت در اتوبوس می نشستیم و از 
شیراز به تهران می آمدیم تا پای سخنرانی دکتر شریعتی بنشینیم. البته این فقط ما نبودیم که تشنۀ 
این سخنرانی ها بودیم و برایش سختی های این سفر را به جان می خریدیم.( او در بررسی شرایط 
اخالقی حاکم بر جامعه پزشکی معتقد است که نباید نسل جدید را با آرمان های نسل های قبلی 
ارزیابی کرد:)درست است که نسل ما آرمان گرا بود؛ ولی نمی توان با این صفت نسل جدید پزشکی 
را نقد کرد. زمانی که ما دورۀ تخصص خود را طی می کردیم، فرقی نمی کرد که متخصص داخلی 
باشی یا اطفال و یا چشم. درآمدی که از این حرفه حاصل می شد، برای گذران زندگی کافی 
بود. اما حاال نه تنها مشکالت مالی بیشتر از قبل شده؛ بلکه درس ها نیز سنگین تر شده، جوری 
که وقتی که یک چشم پزشک دورۀ تخصصش را به پایان می رساند، تقریبًا سی وپنج ساله است و 
حاال تازه باید وارد بازار کار شود و برای خودش امکانات اولیۀ زندگی را فراهم کند. حاال شما 
نمی توانید انتظار داشته باشید که این افراد که در فشار و مضیقه هستند، همان اخالقیاتی را داشته 
باشند که وقتی در فشار نیستند.متأسفانه حاال جوی به وجود آمده که گمان می رود پزشک ها 
درآمد نجومی دارند و پولشان از پارو باال می رود. درصورتی که اکثریت جامعۀ پزشکی در این 
تعریف نمی گنجند. پزشکی حرفۀ کم درآمدی نیست، ولی خب درآمدی را که یک آرشیتکت یا 

کارخانه دار می تواند داشته باشد با درآمد یک پزشک نمی توان مقایسه کرد.( 
سید مهدی مدرسی زاده هنوز بعد از سه دهه تدریس و آموزش می گوید :

بااین همه هنگام تدریس، آموزش دادن به رزیدنت ها و فلو ها برای من لذت بخش است. من اگر 
در بخش خصوصی کار می کردم، خیلی وضع مالی ام بهتر بود. اما هرچه آموخته بودم تنها در 
کار خودم مصرف می شد. آموزش این امتیاز را در اختیار من قرار داده  است که تبادل علم داشته 
باشم. در اسالم هم آمده که زکات علم پخش آن است. علم پزشکی واقعًا جنبۀ انسانی دارد. 
مغازۀ خواروبارفروشی نیست که اگر پول داری این جنس را بخر و اگر نداری نخر. پای جان و 
سالمت انسان در میان است من خودم را به پزشکی و چشم پزشکی مدیون می دانم او با سعه و 

صدر و مهربانی پاسخگوی ما بود.

   بهنام مؤذن 

خالصه

 من اگر در بخش خصوصی کار می کردم، خیلی وضع مالی ام بهتر بود. اما هرچه آموخته بودم تنها در کار خودم مصرف می شد. آموزش این امتیاز را در اختیار من قرار داده  است که تبادل علم داشته باشم. در اسالم هم آمده که زکات علم، نشر آن است. البته تالش کرد ه ام 
که در این حرفه، تنها به این زکات اکتفا نکنم.

 بعدها متوجه شدم، اگر به گذشته برگردم، باتوجه به عالقه ای که به علوم انسانی دارم، تحصیلم را در این شاخه ادامه خواهم داد.  چراکه دانشگاه ییل و هاروارد در شاخه علوم انسانی به شدت قوی هستند و حتی ییل از هاروارد هم در این زمینه  جلوتر است.
 رشته چشم پزشکی به شدت به پیشرفت تکنولوژی متکی است و همپای آن رشد می کند. تمام وسیله ها و ابزار این رشته از معاینه و تشخیص گرفته تا جراحی نیاز به تکنولوژی روز دارد.

 در واقع 18 تا 23 سالگی دوره مهمی برای جوانان است که بسیار سرنوشت ساز است. برای همین در نظام آموزش امریکا برنامه ای ترتیب داده شده تا هرکس که عالقه مند به رشته پزشکی است، باید قبل از آن لیسانس خود را گرفته باشد تا با هدف مشخص و عزم جزم وارد 
این رشته شود.

 پزشکی حرفه کم درآمدی نیست، ولی خب درآمدی را که یک آرشیتکت یا کارخانه دار می تواند داشته باشد با درآمد یک پزشک نمی توان مقایسه کرد. این مسأله فقط در درآمد حاصله خالصه نمی شود. پزشکی کار پرزحمتی است، به تحصیالت طوالنی مدت احتیاج دارد و 
بار مسئولیت آن نیز زیاد است.

 در 1365 وقتی که دورۀ فوق تخصص ام را به پایان رساندم و از امریکا برگشتم، در دانشگاه شهید بهشتی استخدام شدم و هم زمان مطبی نیز در بخش خصوصی دایر کردم. حاال سی سال است که در بخش آموزش فعال هستم و فکر می کنم که در این بخش موفق بوده ام.
در دانشگاه پزشکی شیراز دو بخش از باقی بخش ها برجسته تر بودند. اولی بخش داخلی بود که دکتر رستگار و دکتر اسماعیل بیگی آنجا بودند و دیگری بخش چشم پزشکی که زیر نظر دکتر خدادوست و دکتر امیرالری و دکتر اشرف زاده اداره می شد و همگی از اعضای بورد 

تخصصی امریکا بودند. عالقۀ من به دکترخدادوست و عنایت دکتر به من باعث شد که من هم چشم پزشکی را انتخاب کنم.



 علی رضوی

مغز  عصب های  بازسازی  برای  جنجالی  پژوهشی 
بهداشتی  ناظران  از  اکنون  مرگ مغزی شده  بیماران 
برنامه خود  که  آمریکا مجوز گرفته  متحده  ایاالت 
را برای زنده کردن مردگان، بر ۲۰ بیمار که در هند 

مرده مغزی اعالم شده اند، آزمایش کند. 
از  یکی  که  باشد  افتاده  اتفاق  شما  برای  شاید 
به سرش  که  اثر تصادف و ضربه ای  در  عزیزانتان 
وارد شده به کما رفته و در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان بستری شده باشد. در این حالت خانواده 
باز  بسته اش  چشمان  آنکه  برای  بیمار  نزدیکان  و 
دهانش  و  بینی  از  مصنوعی  تنفس  دستگاه  و  شود 
کند،  گفتن  سخن  به  شروع  دوباره  و  شود  خارج 
لحظه شماری می کنند، عده ای دست به دامان بهترین 
از  و  باشد  دسترس شان  در  که  می شوند  پزشکانی 
دعا  به  دست  عده ای  کنند،  کاری  می خواهند  آنها 
می برند و برای بهبود حال بیمار نذر و نیاز می کنند.
به  بیمار  هوشیاری  درجه  اگر  حالتی،  چنین  در 
پایین باشد که نسبت به محرک های بیرونی  حدی 
نفس  امکان  دستگاه  بدون  و  ندهد  نشان  واکنشی 
روی  فرد  پزشکان  نظر  از  باشد،  نداشته  کشیدن 
به  که  حالت  این  در  است.  مرده  بیمارستان  تخت 
تنها  شاید  می گویند،  مغزی«  »مرگ  اصطالحا  آن 
بیمار  اعضای  پیوند  داغ دیدگان  دل  تسکین دهنده 
مرگ مغزی به بیماران نیازمند باشد تا اعضای بدن 
عزیز از دنیا رفته شان به بیماران دیگر زندگی ببخشد.

شاید »مرده ها« زنده شوند
مرگ مغزی حالتی است که مغز بیمار امکان انجام 
نفس  تنظیم  و  کنترل  مثل  پایه ای  و  اصلی  وظایف 
کشیدن، ضربان قلب، فشار خون و فروبردن غذا را 
از دست می دهد. هر چند با اتصال به دستگاه های 
بیمار جریان می یابد و بدن  ویژه، اکسیژن در بدن 
می تواند گوارش غذا، چرخش خون و ترمیم زخم ها 
را انجام دهد دانشمندان متفق القول هستند که چون 
مغز  تنه  و  مغز  ساقه  مغز،  کورتکس  های  فعالیت 
مختل  است،  اولیه  وظایف  انجام  مسئول  که  بیمار 
زنده  موجود  نمی شود  را  مغزی  مرگ  بیمار  شد، 
قلمداد کرد و آسیبی که به مغز او رسیده پایدار و 

است. بازگشت  غیرقابل 
با این وجود، به تازگی یک تیم تحقیقاتی آمریکایی 
مجوز این را گرفته که روی ۲۰ بیمار مرگ مغزی 
هدف  با  که  کند  آزمایش  را  درمان هایی  مجموعه 
بازگشت فعالیت سلول های عصب های مغز می تواند 

منجر به بازگشت عالئم حیاتی در بیمار شود.
در  که   )Bioquark Inc( »بیوکئرک«  شرکت 
زیست فناوری  زمینه  در  آمریکا  فیالدلفیای  شهر 
است  قرار  می کند،  فعالیت   )Biotechnology(
 )Revita »با همکاری شرکت »رویتا الیف ساینسز
با  مغزی  مرگ  بیمار   ۲۰ روی   Life Sciences(
سلول های  از  استفاده  و  جدید  درمانی  روش های 

بنیادین پژوهش هایی انجام دهد که می تواند عالئم 
هوشیاری را به آنها بازگرداند. هدف این است که 
با کمک رشد عصب ها، کورتکس مغز، ساقه مغز و 

تنه مغز آنها دوباره شروع به فعالیت کند.
پژوهشگران این پروژه به تازگی توانستد از طرف 
هیئت بررسی ای مجوز بگیرند که به صورت قانونی در 
ایاالت متحده آمریکا مسئول نظارت بر فعالیت های 
انسان  روی  که  است  زیست فناوری  پژوهش های 
انجام می شود. بخش اول این پروژه که »ری انیما« 
در  انیوپوم  بیمارستان  در  دارد  نام   )Reanima(
شهر رادراپار هندوستان آغاز می شود و هدفش ثابت 
کردن این است که مرگ مغزی پدیده ای پایدار و 
غیر قابل بازگشت نیست )»ری انیما«  خالصه شده 

مفهوم جان بخشی دوباره است(.

زنده کردن مغز مرده چگونه ممکن است؟
قرار است بیماران مرگ مغزی که برای آزمایش 
انتخاب شده اند هر دو هفته یک بار، سلول های بنیادین 
هفته ای،  زمانی شش  بازه  یک  در  و  کنند  دریافت 
ترکیبات پپتید )peptide( به صورت مستقیم به نخاع 
عصبی  محرک های  آنها  همچنین  شود.  تزریق  آنها 
دریافت می کنند و تحت لیزر درمانی قرار می گیرند.

برای ماه ها تیم متخصصان و پژوهشگران سیستم 
مخصوصًا  می گیرند،  نظر  تحت  را  بیماران  عصبی 
قسمت باالیی نخاع و ساقه مغز را که احتمال دارد 
نشانه ای از حیات مثل احیای توانایی نفس کشیدن 

مستقل از خود نشان دهد. 
آنها امیدوارند در سه ماهه اول پیشرفت هایی را 
مشاهده کنند.ایرا پاستور مدیر شرکت »بیوکئر« که 
مدت ها روی این پروژه کار می کند در گفت وگو با 
»نکست شارک« می گوید که کشور هندوستان برای 
این انتخاب شده است که هزینه بخش مراقبت های 
ویژه در آنجا ارزان است و قوانین آنجا امکان مطالعه 
روی »جسدهای زنده« را فراهم می کند.او همچنین 

در مصاحبه با »تلگراف« می گوید که تیم متخصصان 
متعهد هستند بیمارانی را که انتخاب می کنند واقعًا 
مرگ مغزی باشند و از خانواده هایشان اجازه گرفته 
یا مسائل  و  مثل مذهب  دلیلی  باید  شود. همچنین 
پزشکی وجود داشته باشد که مانع از پیوند اعضای 

نیازمند شود. بیماران  به  آنها 

تولدی دوباره: استفاده از ابزارهایی که در 
دسترس هستند

ایرا پاستور و تیم پژوهشگرانی که با او همکاری 
می کند در این پروژه از ابزاری جدید در دانش پزشکی 
استفاده نمی کنند و فقط ابزارهای موجود را در راهی 
کارشان  نتیجه  امیدوارند  آنها  می گیرند.  به کار  تازه 
تحولی چشم گیر در دنیای پزشکی به وجود بیاورد.
آنها می خواهند با به کارگیری سلول های بنیادین و 
تزریق پپتید به همراه تکنیک هایی که برای تحریک 
اعصاب به کار گرفته می شود بخش هایی از مغز و 
سیستم اعصاب مرکزی را به شکلی هدایت کنند تا 

با زایش مجدد خود را احیا و ترمیم کند.
بدن  اعضای  دوباره  زایش  و  ترمیم  هرچند 
موجودات  در  است،  نادری  پدیده   پستانداران  در 
جاندار،  بدن  که  می شود  یافت  وفور  به  دوزیست 
از  بخش هایی  حتی  و  بدن  رفته  دست  از  اعضای 
سیستم عصبی و مغز را دوباره به وجود بیاورد.  رشد 
دوباره دست و پای سمندر یکی از این مثال هاست.

عصب زائی آزمایشگاهی و امید به آینده
پژوهش های  دسته  در  پژوهش  این 
آزمایشگاهی  عصب زائی  یا   Neurogenesis
است که به غیر از بیمارانی که مرگ مغزی شده اند 
یا  بیماری  دلیل  به  بیمارانی می آید که  به کار همه 
تصادف فعالیت بخش های از سیستم عصبی مرکزی 

در مغز یا نخاع را از دست داده اند.
دستگاه عصبی بدن انسان اگر بتواند عصب زائی 

کرد  کمک  می توان  را  مغزی  مردگان  تنها  نه  کند، 
بلکه زندگانی را که به دلیل مشکالت دستگاه عصبی 
کیفیت زندگی شان تغییر کرده هم می توان کمک کرد.

اپیمورفیک  »اتفاق  یک  پژوهشگران  تیم  هدف 
 )function epimorphic event( کاربردی« 
است. اپیمورفیسم در حوزه زیست فناوری  زیستی 
نظری  ریاضیات  در  مفهوم  همین  با  و عصب زائی 

تفاوت دارد.
 در علوم زیستی »اپیمورفیسوس« مرتبط تقسیم 
سلولی و تکثر سلولی در بازسازی بافت هاست؛ مثل 
آنچه که در دوزیستان اتفاق می افتد. در بازسازی اندام 
در دوزیستان جانور قادر است که با تقسیم سلولی 
اندام از دست رفته، مانند یک پا یا یک دست را از 
نو بسازد. این فرآیند یک فرآیند اپیمورفیک است.
در نوع کاربردی از »اپیمورفیسوس« که در پژوهش 
»ری انیما« )Reanima( مورد استفاده قرار می گیرد، 
دانشمندان می خواهند که عصب های مغز انسان )که 
خود سلول هستند(، گذشته خود را به طور کامل 
فراموش کنند و مانند سلول های جوان تازه به کارآمده، 
تقسیم سلولی اتفاق بیافتد. این کار با توجه به توانایی 
سلول ها در پاک کردن گذشته و شروع مجدد زندگی 
 defined از طریق »الگوی پیشرفت نسلی معین« 
 generative developmental pattern
نتیجه سلول ها تازه می شوند،  امکان پذیر است. در 
احیا  مهم  توانایی  با شرایط جدید خو می گیرند و 

شدن پس از آسیب وخیم را پیدا می کنند.
مرحله اول پروژه که اولین زایش مجدد و زندگی 
بخشیدن به سلول های عصبی در انسان است، زیر نظر 
دکتر همنشو بنزال، از شرکت رویتا الیف ساینسز 

انجام می شود.  در هندوستان 
می گوید  »تلگراف«  با  مصاحبه  در  بنزال  دکتر 
که او قباًل به موفقیت هایی در درمان دو بیمار، در 
اروپا و حاشیه خلیج فارس، رسیده و هرچند آنها 
در سطح پایینی از هوشیاری هستند، امکان دارد به 
هوش بیایند و از حد متوسطی از هوشیاری بهرمند 
شوند.دکتر ایرا پاستور هم در مورد نتیجه نهایی این 
انسان هدفی  کامل  احیای  که  دارد  اعتقاد  پژوهش 

بلند پروازانه است اما در آینده غیرممکن نیست.
درمان سایر بیماری های العالج پس از مرگ

نتیجه کار این پژوهش فقط بازگرداندن حد پایینی 
از هوشیاری به بیماران مرگ مغزی نیست و امکان 
نوزایی سلول های مغز و اعصاب می تواند نقطه امیدی 
بازگشت مرتبط  قابل  بیماری های غیر  برای درمان 
باشد. همان طور که دکتر سرجی  با سیستم عصبی 
پیلیر، بنیان گذار موسسه »بیوکئر« می گوید، این پرژه 
می تواند با آینده پیشرفت در درمان دیگر اختالالت 
شدید در هوشیاری ارتباط بسیار مهمی داشته باشد.
توضیح  رابطه  این  در  »بیوکئر«  مدیر  پاستور، 
با  دانشمندان  شود  می  باعث  آنها  کار  که  می دهد 
نگاهی عمیق تر اختالل های هوشیاری شدید را )مثل 
کما و همچنین بیمارهای فرسایشی مثل آلزایمر و 
پارکینسون که به صورت غیر قابل بازگشتی پیشرفت 

کنند. بررسی  می کنند( 
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 مهرداد منصوری

بیماری های پا و مچ پا در کودکان شایع هستند ولی در غالب 
اوقات به آنها توجهی نمی شود. عالئم بیماری در بسیاری اوقات 
خفیف هستند و کودک کوچک هم نمی تواند مشکل خودر ا 
به درستی توضیح دهد. خیلی از کودکان با کفش های نامناسب 
ورزش می کنند و همین عامل می تواند احتمال بروز آسیب های 
پا و مچ پا را افزایش دهد.توجه به پای کودک بسیار مهم بوده 
و والدین باید بتوانند وجود مشکالت پا و مچ پا را قبل از آنکه 
دیر شود، متوجه شده و کودک را برای معاینه به پزشک ببرند.

عالئم پنج گانه زیر می توانند نشانه وجود مشکل در پا و 
مچ پا باشند:

  کودک نمی تواند همپای همساالن خود فعالیت کند: اگر 
کودک در حین ورزش یا در زمین بازی از هم بازی های خود 
عقب می ماند علت آن می تواند درد یا خستگی در پا یا ساق 
وی باشد. این می تواند از عالئم مشکالتی در پا باشد. بطور 
مثال صافی کف پا می تواند موجب درد و خستگی در پا شود.
 کودک از بازی که همیشه دوست داشت، خود را کنار 
می کشد: وجود درد در مچ پا یا کف پا موجب می شود تا کودک 
تمایلی به انجام ورزش یا بازی که همیشه دوست داشته، نداشته 

باشد. بطور مثال درد پاشنه پا می تواند این وضعیت را ایجاد کند.
 کودک پای خود را به شما نشان نمی دهد: کودک ممکن 
است متوجه ناراحتی یا تغییر شکلی در پای خود شود ولی از 
ترس دکتر رفتن آن را به والدین خود نشان ندهد. پدر و مادر 
باید عادت کنند تا از زمان کودکی هر چند وقت یک بار پای 

کودک را ببینند.
 کودک زیاد زمین می خورد: کودک ممکن است مانند 
قبل بازی کند ولی زیاد زمین بخورد. این وضعیت می تواند 

نشانه یا از مشکالت پا و مچ پا باشد.
 کودک از درد پا شاکی است: درد پا در کودک طبیعی 

نیست و همیشه نشانه مشکلی در پا است که باید توسط پزشک 
بررسی شود. ممکن است آسیب های خفیف پا در ابتدا مختصر 
و کم اهمیت جلوه کنند ولی در صورتی که بیش از چند روز 

بمانند باید توسط پزشک معاینه شوند.
پاهای کودک در حال رشد هستند و بسیار مهم است که 
آنها را از آسیب های احتمالی دور نگه داریم و در صورت بروز 
آسیب و مشکل باید در اسرع وقت تشخیص داده شده و درمان 
شوند. در صورتی که با هریک از مشکالت باال روبرو شدید 
باید کودک را در زودترین زمان به نزد پزشک برده تا پای او 

را به معاینه کند.

پنج عالمت که می تواند نشانه بیماری پا در کودک باشد

پژوهشیجنجالیبرایبازسازیعصبهایمغزبیمارانمرگمغزیشده

در ایتالیا مصرف قهوه جزئی از فرهنگ مردم است. به طوری که هر سال 
هر ایتالیایی حدود 6۰۰ فنجان قهوه مصرف می کند. بنابراین هیچ جمعیتی 
به اندازه آنها برای مطالعه اثرات مصرف قهوه بر خطر سرطان پروستات 
مناسب نیستند.در ایاالت متحده شایع ترین سرطان در میان مردان بعد از 
سرطان پوست، سرطان پروستات است. به طوری که در این کشور از هر 
7 مرد 1 نفر در طول زندگی خود به این بیماری مبتال می شود. در حالی 
که برخی مطالعات نشان داده اند مصرف قهوه خطر سرطان پروستات را 
کاهش می دهد، نتایج مطالعات دیگر عکس این یافته را نشان داده اند.در 
مطالعه حاضر ارتباط مصرف قهوه و سرطان پروستات روی 6989 مرد 
ایتالیایی با حداقل سن 5۰ سال بررسی شد. میزان مصرف قهوه به سبک 

ایتالیایی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک اندازه گیری شد. 
پس از 4 سال حدود 1۰۰ نفر به سرطان پروستات مبتال شدند. نتایج نشان 
داد در مردانی که حداقل 3 فنجان قهوه در روز می نوشیدند احتمال بروز 
سرطان پروستات نسبت به مردانی کمتر از این میزان قهوه مصرف می کردند 

53 درصد کمتر بود. سپس تاثیر عصاره قهوه کافئین دار و بدون کافئین روی 
سلول های سرطان پروستات در آزمایشگاه بررسی شد. محققان مشاهده 
کردند که عصاره قهوه کافئین دار سبب کاهش رشد و تقسیم سلول های 
سرطانی و کاهش گسترش آنها می شود. این اثرات با عصاره قهوه بدون 
کافئین مشاهده نشد. این نتیجه نشان می دهد که احتماال اثرات مفید قهوه 
در کاهش خطر سرطان پروستات به علت وجود کافئین در قهوه است و 
سایر ترکیبات قهوه در این امر نقشی ندارند. با این حال، محققان به این 
ایتالیایی ها مشاهده شده که روش  نتایج فوق در  نکته اشاره می کنند که 
خاصی برای تهیه قهوه دارند. روش تهیه قهوه توسط آنها شامل فشار باال، 
درجه حرارت بسیار باالی آب و عدم استفاده از فیلتر است. این روش با 
سایر نقاط جهان متفاوت بوده و می تواند سبب افزایش غلظت مواد فعال 
زیستی در قهوه شود.نکته عملی: تهیه و مصرف قهوه کافئین دار به سبک 

ایتالیایی خطر بروز سرطان پروستات را کاهش می دهد.
 Your Doctor

کاهش خطر سرطان پروستات با مصرف قهوه

برای  بارداری  از  پیش  پزشکی  مراقبت های  اهمیت  از  ما  همه 
امروزه بسیاری  باخبریم. ولی  از سالمت مادر و جنین  اطمینان 
از متخصصین توصیه می کنند که زنان پیش از باردار شدن برای 
مراقبت پیش از بارداری با یک متخصص زنان و زایمان مالقات 
مادران  برای  توصیه هایی  پزشک  مالقات،  این  در  باشند.  داشته 
آینده خواهد داشت که در شماره گذشته، به بعضی از آنها اشاره 

شد. در ادامه، به دیگر توصیه ها خواهیم پرداخت.
اگر زمان تمدید واکسن هایتان فرا رسیده، انجام دادن آنها پیش 
از باردار شدنتان اهمیت دارد. تعداد کمی از واکسن های خاص 
مانند MMR )سرخک -اوریون- سرخجه(، واریسال )ویروسی 
که باعث آبله مرغان می شود( و واکسن هپاتیتA، خطر نقص های 
تولد را افزایش می دهند. متخصصین توصیه می کنند که حداقل 
۲8 روز پس از دریافت برخی از این واکسن ها صبر و پس از آن 

اقدام به بارداری کنید.
کنترل بیماری ها در دوران پیش از بارداری

اگر بیماریی مانند صرع، فشار خون باال، آسم یا دیابت دارید، 
انجام مراقبت پزشکی پیش از باردار شدن بسیار اهمیت دارد. نه تنها 
کنترل این بیماری ها طی بارداری برای هر دوی مادر و جنین حیاتی 
است، برخی از داروهایی که برای درمان این بیماری ها به کار 
می روند - مانند برخی از داروهای ضدفشار خون - نیز می توانند 
اثر منفی بر بارداریتان داشته باشند. اگر معموال از چنین داروهایی 
استفاده می کنید پزشکتان می تواند جایگزینی برای آنها پیشنهاد کند.

سایر مالحظات دوران پیش از بارداری
موارد  انجام  احتماال  پزشکتان  شوید،  باردار  می خواهید  اگر 

دیگری را نیز توصیه می کند:
 دریافت روزانه mg ۰/4 اسید فولیک: مشخص شده اسید 
فولیک - که به طور طبیعی در برگ گیاهان سبز برگ و به طور 
مصنوعی در محصوالت غنی شده تهیه شده از آرد و برنج یافت 
می شود- خطر انواع خاصی را از نقص های تولد کاهش می دهد. 
متخصصین توصیه می کنند که عالوه بر یک رژیم خوب، باید 
برای مدت 3 ماه قبل از بارداری و حداقل 3 ماه پس از بارداری، 
روزانه یک مولتی ویتامین همراه با فولیک اسید مصرف کنید. اگر 
در بارداری قبلی جنین دچار نقص در مغز یا لوله عصبی داشته اید 
احتماال پزشکتان دریافت دوز باالتر از mg ۰/4 اسید فولیک را 

توصیه خواهد کرد.
 اجتناب از داروها و الکل: عالوه بر اجتناب از مصرف داروهای 
غیرقانونی، باید با پزشکتان در مورد ادامه یا عدم ادامه سایر داروها 

یا مکمل های گیاهی مشورت کنید.
 توقف سیگار کشیدن: سیگار کشیدن می تواند باردار شدن را 

مشکل تر کرده و خطراتی نیز برای جنین به همراه داشته باشد.
 خوب غذا بخورید و ورزش کنید: داشتن اضافه وزن یا کم وزنی 
می تواند باعث افزایش خطرات طی بارداری شود. پزشکتان ممکن 
است شما را از خوردن انواع خاصی از ماهی ها مانند نیزه ماهی، 
شاه ماهی خال مخالی و کوسه، بدلیل داشتن جیوه که باعث مشکالتی 

در بارداری می شود، منع کند.
که  پیشنهاد شده  مطالعه ای  در  کنید:  مراجعه  دندانپزشک  به   
وجود بیماری های لثه – عفونت لثه ها ناشی از پالک – می تواند 
خطر زایمان نوزاد زودرس یا کم وزن را افزایش دهد. برای زنانی 
که می خواهند اقدام به بچه دار شدن کنند درصورت وجود بیماری 
لثه، درمان کردن آن و در صورت نداشتن بیماری لثه، آموزش 

بهداشت دهان برای پیشگیری از ایجاد آن، اهمیت دارد.
 پیش از باردار شدن، در مورد تغییراتی که داشتن یک نوزاد 
می تواند ایجاد کند فکر کنید: داشتن یک بچه می تواند همه چیز 
و  مالی  وضعیت  شغل،  دهد،  قرار  تاثیر  تحت  زندگیتان  در  را 
روابطتان با همسرتان. نه ماه زمان کوتاهی برای سر و سامان دادن 
به تمام این موضوعات است، بنابراین ممکن است پزشکتان برای 
اینکه شما را آماده کند توصیه هایی ارائه کند یا پیشنهاد کند که 
بیمارستان محلی برگزار  بارداری که در  از  در کالس های پیش 

می شوند شرکت کنید.
 Your Doctor

مراقبت های پزشکی پیش
 از بارداری

بــدانیـم
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در  انسان  بدن  به تک سلول های  نقشه تک  رسم 
است  بیوهاب  تحقیقاتی  مرکز  برنامه های  الویت 
که با سرمایه 3 میلیارد دالری بنیانگذار فیسبوک، 
که  چان  پاریسیال  همسرش  و  زوکربرگ  مارک 

پزشک کودکان است، تاسیس شده است.
رییس مرکزعلمی چان-زوکربرگ، دکتر کوری 
براگمان، زیست-عصب شناس، فعالیت این مرکز 
اطلس  ترسیم  پروژه  می کند:  توصیف  چنین  را 
نقشه  ترسیم  از  مقیاسی  با  انسان  بدن  سلول های 
ژنوم در نظر دارد که 30 تریلیون سلول بدن انسان 
را شناسایی کرده، الگو و خواص هر سلول را در 
آنها برهم وتفاوت های جمعیت شناسی  تاثیر  کنار 

هر یک را بررسی کند.
چه  و  کدام  سلول ها  انبوه  این  میان  در  اینکه 
فرد  منحصربه  عملکردی  دارای  آنها  از  تعدادی 
هستند بر دانشمندان پوشیده است و پاسخ به آن 
باشد.  بیماری ها  از  بسیاری  درمان  کلید  می تواند 
با رویکرد  براگمان در همایش فناوری اطالعات 
کالیفرنیا  استانفورد  دانشگاه  در  زیست-پزشکی 
در  بزرگی  جهش  تحقیقات  این  که  کرد  اعالم 
پزشکی و زیست شناسی به وجود خواهد آورد. 
اطلس سلولی قسمتی از برنامه بیوهاب است. 
ساختن  مرتبط  هدف  با  که  غیرانتفاعی  برنامه ای 
برکلی،  دانشگاه های  مهندسین  و  دانشمندان 
است.  آمده  وجود  به  سانفرانسیسکو  و  استنفورد 
امکان  مراکز  این  دانشمندان  یافته های  جمع بندی 
کاربردی شدن علم تولید شده را توسط این مراکز 
به وجود می آورد. او همچنین گرد هم آمدن اندیشه 
را  نخبه گرا  علمی  نهاد  سه  این  تجارب  و  برتر 
کرد  قلمداد  مسایلی  حل  برای  بی سابقه  فرصتی 
که تاکنون بی پاسخ مانده اند. کلیه دانشمندان این 
سه مرکز علمی از جمله دکتر یوآن اشلی، دانشیار 
پزشکی و ژنتیک دانشگاه استانفورد، به گزارشگر 
مداسکیپ در کنفرانس مراتب اشتیاق و بی صبری 

خود را برای شروع این پروژه اعالم کردند. 
پیش از این هم کارگروه های متعددی با هدف 

همکاری دوجانبه تشکیل شده بود ولی این نخستین 
آمده  وجود  به  جانبه  چند  ائتالفی  که  است  بار 
پزشکی  رشته  در  سانفرانسیسکو  دانشگاه  است. 
مهندسی،  و  ریاضیات  در  برکلی  و  است  برتر 
دانشگاه استانفورد نیز در هر دو زمینه پیشتاز است. 
استفاده  بیوهاب تالش و هدف خود را روی 
برای کشف ماهیت  از ریاضیات و علم مهندسی 
متمرکز  سلولی  اطلس  ترسیم  و  سلول ها  تک تک 
است  امیدوار  چان-زوکربرگ  بنیاد  است.  کرده 
اطلس  از  استفاده  با  ویکم  بیست  قرن  پایان  تا 
و  گرفتن  کنترل  تحت  برای  راهی  بتواند  سلولی 
بروز،  صورت  ودر  بیماری ها  کلیه  از  پیشگیری 
همایش  این  در  براگمان  بیابد.دکتر  را  آن  درمان 
نظر  به  بلندپروازانه  علیرغم  که  می شود  یادآور 
آمدن این طرح، هنوز تا پایان قرن 83 سال زمان 
بیاد  را  قبل  سال   83 یعنی   1934 »سال  داریم. 
بیاورید، زمانی که نه از آنتی بیوتیک ها خبری بود 

و نه ازاستاتین ها و داروهای کاهنده فشارخون و 
بسیاری دیگر از این نوع.«

تحقیقات به  بخشیدن  سرعت 
خود  کار  شروع  در  بیوهاب  الویت  مهم ترین 
تشکیل یک بیو-آرشیو است و این طرح با مدیریت 
مشترک دو دانشمند سرشناس، دکتراستفان کوئک 
پروفسور مهندسی زیستی در دانشگاه استانفورد و 
دکتر ژوزف دوریسی پروفسور بیوشیمی دانشگاه 
سانفرانسیسکو، انجام می شود. این آرشیو درحال 
حاضر با جمع آوری 10 هزار مقاله ای که فقط به 
شروع  زمینه  این  در  شده  منتشر  آنالین  صورت 

به کار کرده است. 
دکتر کوئک معتقد است که بهترین راه سرعت 
بخشیدن به پیشرفت علم افزایش سرعت به گردش 
درآمدن آن است. چاپ مقاالت به صورت سنتی در 
ژورنال های معتبر بین 9 تا 24 ماه طول می کشد. 

47 دانشمند معتبراز سوی بایوهاب مامور شده اند 
که هنگام پذیرش مقاالت برای چاپ در مجالت 
درباره مرتبط بودن هر مقاله با اهداف این مرکز 
تحقیق کرده در صورت مناسب بودن آن را برای 

کنند.  انتخاب  بایوهاب  آرشیو 
اگر امکان ترجمه این مقاالت به چندین زبان 
وجود داشته باشد جهت استفاده در مراکزی در دیگر 
نقاط جهان که امکانات آزمایشگاهی کافی ندارند 
شود.  بسیاری  علمی  پیشرفت  زمینه ساز  می تواند 
از سوی دیگر براگمان می گوید که ممکن است 
چاپ  به  هرگز  شده  آرشیو  اطالعات  از  بخشی 
نرسند. این مقاالت ممکن است از نظر ژورنال های 
در  نباشد و  اطالعات جالب توجهی  معتبر حاوی 
نتیجه عالقه ای به چاپ آن نشان ندهند ولی ارزش 

تحقیقاتی این مقاالت آن به قوت خود باقی است.
  Medscape

 ترجمه: آتوسا آرمین

گایدالین های بالینی در زمینه رواسکوالریزاسیون میوکارد منتشر شد. 
آنچه در زیر می آید، نگاهی است به توصیه های آمده در این گایدالین.

انتخاب استراتژی درمانی
 I کالس   ESC/EACTS و   ACC/AHA گایدالین های 
تعیین  در   Heart Team رویکرد  یک  از  استفاده  به  را  توصیه 
استراتژی درمانی و انتخاب پروسیجر رواسکوالریزاسیون مناسب 
)مانندمداخله کرونری از راه پوست )PCI( یا پیوند بای پس عروق 
 ACC/AHA اختصاص داده اند. گایدالین های ))CABG( کرونر
»تیم قلب« را به صورت زیر تعریف می کند: یک تیم چندرشته ای، 
متشکل از کاردیولوژیست اینترونشنال، و یک جراح قلب که شرایط 

پزشکی بیمار و آناتومی کرونری را بررسی کنند. 
این گروه باید تعیین کنند که PCI و/یا CABG از نظر تکنیکی 
انتخاب  از  یا خیر. همچنین پیش  انجام است  قابل  قبول و  قابل 
استراتژی درمانی، در مورد گزینه های رواسکوالریزاسیون موجود 

با بیمار بحث کنند.
از سوی دیگر، گایدالین های ESC/EACTS توصیه می کنند 
برای افراد در معرض خطر کم و سناریوهای شایع، پروتکل های 
پیشرفته و استاندارد شده و مبتنی بر شواهد و میان رشته ای استفاده 
شوند. در این افراد، توصیه می شود رواسکوالریزاسیون در زمان 
انجام آنژیوگرافی تشخیصی انجام شود، به جای آنکه زمان برای 

بیماران  برای  استراتژی مطلوب درمانی هدر رود.  ارزیابی کامل 
پیچیده، ارزیابی چندرشته ای سیستمیک مورد نیاز است.

CABG اورژانس
مورد  در   ESC/EACTS و   ACC/AHA انجمن  دو  هر 
توصیه هایی  اورژانس  پروسیجر  یک  عنوان  به   CABG کاربرد 

را منتشر کرده اند.
 CABG را به انجام I توصیه کالس ACC/AHA گایدالین های
در زمینه انفارکتوس میوکارد با باالرفتن قطعه ST یا STEMI، در 
بیمارانی که پروسیجر PCI در آنها غیرممکن است یا با شکست 
مواجه شده، اختصاص می دهد. این بیماران باید درد پایدار داشته 
علیرغم  میوکارد،  از  توجهی  قابل  ناحیه  در  ایسکمی  خطر  با  و 

درمان دارویی، مواجه باشند.
دیگر اندیکاسیون های کالس I برای جراحی قلب باز اورژانس 

در شرایط STEMI، دربرگیرنده شرایط زیر است:
MI 1( نقص دیواره بطنی به دلیل 

2( پارگی عضله پاپیالری
3( پارگی دیواره آزاد

4( سودوآنوریسم بطنی
5( آریتمی های بطنی تهدیدکننده زندگی

6( شوک کاردیوژنیک

CABG اورژانس در موارد زیر توصیه نمی شود:
1( آنژین پایدار، اما فقط ناحیه کوچک ایسکمی و پایدار از نظر 

همودینامیکی باشند
2( وضعیت بدون جریان مجدد )پرفیوژن اپی کاردی موفقیت آمز 

با ری پرفیوژن میکروواسکوالر غیرموفقیت آمیز(
3( تاکی کاردی بطنی با اسکار و بدون شواهد ایسکمی

PCI پس از شکست در CABG
 PCI اورژانس پس از شکست در CABG توصیه ها برای انجام

شامل موارد زیر است:
با  تهدید  معرض  در  انسداد  یا  پیشرفت  حال  در  ایسکمی   )1

)Class I( میوکارد در معرض خطر
بدون  و  انعقاد  در  اختالل  بدون  شده  جبران  همودینامیک   )2

)Class I( استرنوتومی قبلی
3( همودینامیک جبران شده با اختالل در انعقاد و بدون استرنوتومی 

)Class IIa( قبلی
4( همودینامیک جبران شده و استرنوتومی قبلی؛ CABG اورژانس 

.)Class IIb( ممکن است در نظر گرفته شود
5( بازیابی یک جسم خارجی )مثال، استنت یا گایدوایر خردشده( 

.)Class IIa( در یک محل بسیار مهم
CABG اورژانس نباید پس از شکست PCI و در نبود ایسکمی 
یا انسداد درمان شده انجام شود، یا اگر انجام رواسکوالریزاسیون 
غیرممکن بوده یا به دلیل آناتومی هدف یا وضعیت بدون جریان 

مجدد، بیهوده باشد.
  Medscape

گایدالین پیوند بای پس 
عروق کرونر

بیوهاب: مرکز ترسیم اطلس سلولی انسان

صفحه نمایش کامپیوترها، تبلت ها و تلفن های هوشمند 
مخل خواب نوزادان و کودکان زیر 3 سال است و هم بر 
کیفیت و هم بر کمیت خواب آنها تاثیر منفی می گذارد. 
هر یک ساعتی که نوزادان و کودکان در مجاورت و 
یا مقابل صفحه های نمایش دیجیتال سپری کنند، 15 

دقیقه خواب شب از دست می دهند.
نوزادان امروزی در لحظه ای که به این جهان می آیند 
در مجاورت صفحه های نمایش تلفن های هوشمند هستند؛ 
از همان لحظه اول که در اتاق زایمان از نوزاد عکس 
می گیرند. در این میان کودکانی دنیای دیجیتال دچار 
مشکالت خواب جدی شده اند و اثر طوالنی مدت این 
مغزی  و  عصبی  سیستم  رشد  بخش  در  بی خوابی ها 

خواهد بود.
پژوهشی که در مجله علمی »نیچر« منتشر شد نشان 
داد که استفاده سرپرستان از صفحه های لمسی نمایش 
و صفحه نمایش های دیجیتال موجب مشکالت خواب 

در نوزادان و کودکان زیر سه سال شده است.
یک تیم از عصب شناسان و روان شناسان »مرکز مغز و 
رشد شناختی برکبک« در دانشگاه لندن در بریتانیا اطالعات 
پزشکی و آماری 715 نوزاد و کودک 36-6 ماهه را 
بررسی کردند. آنها همچنین از خانواده ها یا سرپرستان 
این کودکان خواستند که ساعت خواب، مشکالت خواب 
و میزان زمانی را که کودکان در مجاورت صفحه های 

نمایش دیجیتال سپری می کنند ثبت کنند.
پژوهشی،  گروه  مدیر  اسمیت،  تد  که  مقاله ای  در 
سلست چونگ و چهار نفر از دیگر پژوهشگران دانشگاه 
لندن نوشته اند آمده: »زندگی در مجاورت صفحه های 
دیجیتال سنتی مانند تلوزیون و یا بازی های کامپیوتری 

به مشکالت خواب و فقر رشدی در کودکان ارتباط داده 
شده است. با ظهور دستگاه های قابل حمل دارای صفحه 
لمسی، این ارتباط به کودکانی با سن های پایین تر هم 
گسترش یافته و اکنون مخل خواب نوزادان و کودکان 
زیر 3 سال شده است. آن هم در سنی که خواب برای 

رشد مغز و اعصاب ضروری است.«
تد اسمیت و همکارانش نظریه شان را در بین یک 
جمعیت 715 نفره از کودکان زیر 3 سال آزمودند. آنها 
متوجه شدند که با افزایش دفعات و مدت استفاده والدین 
یا سرپرستان از صفحه های نمایش لمسی )مانند تبلت یا 
تلفن هوشمند(، کمیت خواب و کیفیت خواب کودکان 

به شکل منفی تحت تأثیر قرار می گیرد.
به این شکل که با افزایش مدت استفاده از صفحه های 
نمایشی دیجیتال، کل مدت زمان خواب کودک، طول 
مدت خواب شب کاهش یافته و خواب روزانه کودک 

افزایش می یابد.
آنها همچنین دریافتند که استفاده از صفحه های نمایشی 
دیجیتال در مجاورت کودکان موجب می شود زمان به 

خواب رفتن در شب هم به تعویق بیافتد.
از مجموعه داده های آماری، تیم تد اسمیت به این 
نتیجه رسیده اند که برای هر ساعت اضافی که نوزادان 
و کودکان زیر سه سال در مجاورت صفحه های نمایش 
دیجیتال سپری کنند، مجموعه خواب شان 15/6 دقیقه 

کمتر خواهد بود.
این پژوهش همچنین دریافت که 75 درصد از نوزادان 
و کودکان زیر سه سال یا در مجاورت صفحه های نمایش 
دیجیتال هستند یا به شکل روزانه با رایانه، تبلت و یا 

تلفنی که صفحه نمایش لمسی دارد بازی می کنند.

در این میان بین 11-6 ماهه ها، 51 درصدشان به طور 
روزانه با صفحه های نمایشی لمسی بازی می کنند. این رقم 
به 92 درصد در بین کودکان 25 تا 36 ماهه افزایش می یابد.

شکل  به  لندن  دانشگاه  از  تیم  این  پژوهش  به  بنا 
متوسط، یک کودکان زیر سه سال روزانه 25 دقیقه با 
دستگاه های دارای صفحه نمایش دیجیتال بازی می کند 

یا مشغول است.
خواب زمانی است که شبکه های عصبی، نورون ها، 
سلول های مغزی در کودکان رشد می کنند. کمبود خواب 
خبر خوبی برای رشد فکری و مغزی نسل جدید احاطه شده 

با دستگاه های دیجیتال نیست.
این پژوهش آماری فقط به دنبال این بوده که ارتباط 
از  استفاده  و  زیر سه سال  در کودکان  را  بین خواب 
صفحه های نمایشی دیجتال بسنجند. ازاین رو دلیل وجود 

این ارتباط باید سوژه پژوهشی دیگر باشد. 
اما پژوهشگران این تیم بر این باور هستند که نور 
صفحه های نمایشی در تحریک سیستم عصبی کودکان 
که  فرضیه ای  است.  مؤثر  در خواب  اختالل  ایجاد  و 

همچنان باید بررسی شود.
اسمیت می گوید »قبل از اینکه استفاده از صفحه های 
باید  کنیم،  محدود  کودکان  برای  را  لمسی  نمایشی 
پژوهش بیشتری کنیم.« چراکه استفاده از تکنولوژی 
جدید در حوزه آموزش می تواند برای کودکان منفعت 

هم داشته باشد.
پژوهش بیشتر در مورد دلیل کم خوابی ها می توانند به 
سرپرستان کودکان کمک کنند که منافع و معایب استفاده 

از تلفن های هوشمند و تبلت ها را دقیق تر بسنجند.
 Medscape  

هر ساعت استفاده از صفحه نمایش دیجیتال ۱۵ دقیقه خواب کودکان را کم می کند

سازمان غذا و داروی آمریکا در اطالعیه ای اعالم کرد، پزشکان از 
تجویز الوکسادولین Eluxadoline با نام تجاری Viberzi و 
محصولی از کمپانی Allergan، دارویی که برای درمان سندرم 
روده تحریک پذیر همراه با اسهال تجویز می شود، در بیمارانی که 
تحت کله سیستکتومی قرار گرفته اند، بپرهیزند.در مروری که این 
سازمان انجام داده، مشخص شد این دسته از بیماران در معرض 
افزایش خطر ابتال به پانکراتیت حاد قرار می گیرند که نتیجه ای ندارد 
جز بستری شدن در بیمارستان یا مرگ.در فوریه 2017، دو مورد 
مرگ که مرتبط با الوکسادولین بود، به این سازمان گزارش شد. 
هر دو مورد نیز در بیمارانی رخ داده بود که کیسه صفرا نداشتند.
یکی از موارد فوت به دلیل ابتالی بیمار به پانکراتیت و دیگری 

به دلیل اسپاسم اسفنکتر ادی رخ داده بود. بیماری که با تابلوی 
پانکراتیت مراجعه کرده بود، عالیمی مانند درد شدید شکم، تهوع، 
و استفراغ را در طول یک ساعت پس از مصرف فقط یک دوز 
الوکسادولین پیدا کرده بود. بیمار دیگر نیز عالیم بالینی خود را 

پس از تجویز اولین دوز الوکسادولین تجربه کرده بود.
بر اساس این اطالعیه، از می 2015، که الوکسادولین برای نخستین 
بار تائید شده، تا فوریه 2017، حدود 120 مورد گزارش از موارد 
شدید ابتال به پانکراتیت یا مرگ به سازمان غذا و دارو رسیده 
است.از 68 بیماری که وضعیت کیسه صفرای خود را گزارش کرده 
بودند، 56 مورد از آنها کیسه صفرا نداشتند و داروی الوکسادولین 
را با دوز 75 میلی گرم که دوز توصیه شده برای این دسته از بیماران 

است، دریافت می کردند.نکته مهم آنکه، عالیم پانکراتیت پس 
از مصرف فقط یک یا دوز از الوکسادولین با دوز توصیه شده 
برای بیماران بدون کیسه صفرا رخ داده و این بیماران، الکل هم 
مصرف نمی کردند. یکی از بیماران، 3 روز پس از مصرف اولین 
دوز الوکسادولین در اثر پانکراتیت فوت کرد.براساس گزارش ها و 
مروری که خود FDA انجام داده، سازمان غذا و دارو به پزشکان 
توصیه می کند داروی الوکسادولین را برای بیمارانی که کیسه صفرا 
ندارند، تجویز نکنند و گزینه های درمانی جایگزین را برای این دسته 

از بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر در نظر داشته باشند.
  FDA Website

   ترجمه: مریم حسینی

هشدار FDA در مورد »ویبرزی«

ابتکارزوکربرگبرایغلبهبربیماریها

سرطان پروستات یکی از بیماری های رایج 
شناسایی  صورت  در  که  است  جهان  در 

زودهنگام می توان آن را درمان کرد. 
که  باشید  داشته  کنید دستگاهی  تصور 
بتواند PSA را در مدت چند ثانیه شناسایی 

کرده و نتیجه را ارائه دهد. 
دانشگاه  از  تحقیقاتی  گروه  یک  حال، 
علوم کاربردی کایزرزالترن موفق به ساخت 
حسگری شدند که در آن از نانوساختارها 
استفاده شده است. شکل این مواد و خواص 
تا  شده  موجب  آنها  شیمیایی  و  فیزیکی 
این حسگر بتواند در صورت وجود عوامل 
مورد نظر در محیط آنها را شناسایی کند.

این نانوحسگر به گونه ای طراحی شده 
که در صورت وجود ماده هدف در محیط، 
خواص الکتریکی ماده به کار رفته در حسگر 
به  مربوط  آنتی ژن  می توان  و  کرده  تغییر 

را شناسایی کرد.  پروستات  سرطان 
این گروه از اکسید گرافن نیز در این 
کار  این  برای  کرده اند.  استفاده  حسگر 
به  شیمیایی  فرآیند  از  استفاده  با  گرافیت 
اکسید گرافن تبدیل شده و اکسید گرافن 
در ادامه با استفاده از گرما به گرافن احیاء 

می شود. 
و  گرافن  اکسید  میان  تعادلی  باید 
باشد  داشته  این حسگر وجود  گرافن در 
که محققان با استفاده از کنترل دما، اقدام 

به این کار کردند. 
این تعادل یکی از عوامل تعیین کننده 
شناسایی  برای  انتخابی حسگر  حساسیت 

ماده هدف است.
این گروه از روش پوشش دهی اسپینی 
گرافن/ نازک  الیه  یک  تولید  برای 

اکسیدگرافن روی ویفر سیلیکونی و شیشه 
استفاده کردند. بعد از خشک شدن الیه، 
با استفاده از مواد مقاوم به نور روی آن 

شد. پوشانده 
 Nano News

نانوزیست حسگری 
برای تشخیص سرطان 

پروستات

تـازه هـا
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مهارت های فراوان: مسن تر شدن مزایای خود را دارد. 
یکی از مزایا این است که شما در انجام چیزهایی که یاد 
گرفته اید مهارت بیشتری خواهید داشت. روان شناس ها به 
این مزیت پیر شدن هوش متبلور می گویند و با باال رفتن سن 

این هوش بهتر می شود، حتی اگر سن شما 65 یا 70 باشد.
آدم مودب: وقتی سن شما باالتر می رود معموال از میزان 
بداخالقی شما کاسته می شود و حداقل از سن 60 سالگی تبدیل 
به یک فرد موافق تر یا دوست داشتنی تر می شوید. عالوه بر 
این، با باال رفتن سن احتماال خوشحال تر خواهید بود و خشم 
کمتری از خود بروز خواهید داد. هنوز محققان نمی دانند که 
چرا با فرارسیدن پیری چنین حاالتی در فرد رخ می دهند، اما 
نظریه هایی را مطرح کرده اند. یکی از این نظریه ها این است 
که افراد مسن تر کنترل بیشتری روی هیجان های خود دارند و 

روی استفاده موثر از زندگی تمرکز بیشتری می کنند.
بازی و همکاری با دیگران: در مقایسه با دیگر زمان های 
زندگی خود در دهه چهل سالگی عمر خود هماهنگی بیشتری 
با هیجان ها یا احساس های دیگر افراد دارید. این درک و بینش 
مربوط به افکار و احساس های دیگران این امکان را به شما 
می دهد که زندگی آسان تری با عزیزان خود داشته باشید و 

همچنین با تعامل بهتری با همکارهای خود کارکنید.
رابطه جنسی بهتر: زنان مسن ممکن است که در مقایسه 
با سال های جوانی خود رابطه جنسی کمتری داشته باشند، 
اما برای همین رابطه جنسی کمتر و هرازگاهی نیز ارزش 
قائل می شوند. در یک تحقیق انجام گرفته روی زنان 40 
ساله به باال محققان دریافتند که با باال رفتن سن رضایت 
جنسی بهبود می یابد. در این تحقیق، زنان باالی 80 سال 
بیان داشتند که در مقایسه با دوران 55 سالگی تا 79 سالگی 

خود اکنون از رابطه جنسی خود بیشتر رضایت دارند.
طعم زندگی: وقتی که پا به سن می گذارید، مصرف داروها 
و بروز بیماری ها )سرماخوردگی، آنفوالنزا، بیماری های 
لثه و غیره( و آلرژی ها می توانند حس بویایی و چشایی شما 
را تغیر دهند. و همین تغیر می تواند رژیم غذای و سالمتی 
شما را تحت تاثیر قرار دهد. اگر غذاها هیچ طعم و مزه ای 
برای شما ندارند، می توانید از روغن زیتون و سبزی هایی 
همچون رزماری، آویشن، سیر، پیاز، فلفل یا خردل برای 
طعم دار کردن غذاهای خود استفاده کنید. حتی االمکان 

سعی کنید که از مصرف نمک خودداری کنید.
رشد مو درجاهای غیرمعمول: با گذشت زمان موهای 
روی سر شما شروع به ناپدید شدن می کنند و رشد مو 
درنقاط غیرمعمول شروع می شود. با باال رفتن سن مردها 
با رشد مو در بینی و گوش های آن ها مواجه می شویم. با باال 
رفتن سن زن ها نیز با موهای کوچکی روی چانه های آن ها 
مواجه می شویم. تغییرات هورمونی دلیل رشد مو در نقاط 

غیرمعمول هستند.
زود بیدار شدن: در دهه 60 سالگی عمر خود این 
فرصت را دارید که تبدیل به فردی شوید که دوست دارد 
صبح زود از خواب برخیزد. با باال رفتن سن الگوهای 
خواب ما تغیر می کنند و زودتر احساس خواب به ما دست 
می دهد و زودتر از خواب برمی خیزیم. ظاهرا این الگوی 
خواب هیچ تاثیر منفی ای روی فرد ندارد. در تحقیقی که 
محققان روی افراد باالی 65 ساله انجام دادند دریافتند 
از خواب  افراد در طول خواب شبانه  این  اگرچه  که 

برمی خیزند، اما از خواب شبانه خود راضی هستند.
خداحافظ میگرن: وقتی که به دهه 70 سالگی از عمر خود 
می رسید، میگرن هایی که قبال دچار آن ها بودید احتماال 
دیگر به سراغتان نخواهند آمد. تنها 10 درصد از زنان 
و 5 درصد از مردهای باالی 70 سال می گویند که هنوز 
دچار سردردهای میگرنی هستند. حتی یک خبر بهتر برای 
افراد پا به سن گذاشته این است که اگرچه یک فرد ممکن 
است با باال رفتن سنش همچنان دچار میگرن باشد، اما 
میگرن های او دیگر همراه با سردرد نیست. وقتی که سن ما 
باال می رود میگرن ها خود را نه در قالب سردرد بلکه در قالب 

اختالل های بینایی یا حسی نشان می دهند.
کار روزانه خود را ترک نکنید: بازنشستگی زودرس 
بهترین چیز ممکن برای سالمتی شما نیست، مگر آنکه یک 
شغل دوم لذت بخش داشته باشید. نتایج یکی از پروژه های 
تحقیقاتی مربوط به طول عمر نشان داد که افرادی که در 
کار خود سخت کوش هستند طول عمر بیشتری دارند. کار 

کردن با دوستان خوب و ازدواج خوب از عوامل موثر برای 
افزایش طول عمر هستند.

ترس دوست شما نیست: این امکان وجود دارد که 
با باال رفتن سن شما این ترس درون شما شکل بگیرد 
که ممکن است در اثر زمین خوردن استخوان های خود 
را بشکنید. اما این را باید گفت که هر چه ترس شما در 
مورد زمین خوردن بیشتر باشد احتمال زمین خوردن شما 
نیز بیشتر خواهد شد. نتایج یکی از تحقیقات نشان داد که 
یک سوم از افراد باالی 65 سال چنین ترسی را دارند. ترس 
این افراد قابل درک است، چون زمین خوردن اصلی ترین 

دلیل جراحت و آسیب در افراد مسن تر است.
باال  با  که  می دهند  نشان  تحقیقات  اعتمادبه نفس: 
رفتن سن اعتمادبه نفس به شدت باال می رود و با ثروت، 
تحصیالت، سالمتی و کار افزایش می یابد. اما پس از 60 
سالگی اعتمادبه نفس افراد دچار یک افت می شود. این افت 
اعتمادبه نفس می تواند به دلیل بروز مشکالت سالمتی و 
همچنین جست وجوی فرد برای یک هدف جدید برای 
دوران پس از بازنشستگی باشد. افراد می توانند با اتخاذ سبک 
زندگی سالم تر و کار کردن تا سنین باالتر نیز پس از سن 60 

سالگی همچنان دچار اعتمادبه نفس باال باشند.
استرس کمتر: بر اساس گزارش ساالنه انجمن روانشناسی 
آمریکا بزرگ سال های سن باال در مقایسه با دیگر افراد جوان تر 
استرس کمتری دارند. اینکه بگوییم با باال رفتن سن استرس 
نیز ناپدید می شود یک سخن نادرست است، چون حتی با باال 
رفتن سن نیز یک فرد ممکن است همچنان دچار مشکالت 
سالمتی و مالی باشد. اما انجمن روان شناسی آمریکا می گوید 
که از هر 10 نفر بزرگ سال مسن 9 نفر از آن ها می گویند که 

کارهای الزم برای مدیریت استرس خود را انجام می دهند.
سنگینی زمین: هر چه طول عمر شما بیشتر باشد، جاذبه 
بیشتری شما را به سمت زمین می کشد. با باال رفتن سن 
فضاهای میان استخوان های ستون فقرات )مهره ها( به 
یکدیگر نزدیک تر می شوند. و همین امر باعث می شود که 
با باال رفتن سن به اندازه یک اینچ )2.5 سانتی متر( از میزان 

قد شما کاسته شود.
 مصطفی صداقت رستمی 

 webmd
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پژوهشگران تایلندی به تازگی دریافتند اضافه وزن احتمال بروز 
بیماری های دهان و دندان را افزایش می دهد.

و  چاقی  که  بود  کرده  تایید  بسیاری  تحقیقات  حال  به  تا 
اضافه وزن، سالمت عمومی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد و 
زمینه ساز بیماری هایی نظیر فشار خون باال، دیابت نوع 2 و 
ناراحتی های قلبی عروقی می شود؛ اما به نظر می رسد سالمت 

دهان و دندان ها نیز این مشکل در امان نیستند. 
مطالعه اپیدمیولوژیک روی 160 فرد دارای اضافه یا چاق 
در تایلند نشان داد که آنها بیشتر در معرض ابتال به عفونت های 
دندانی مانند پیوره؛ التهاب بافته های محافظ دندان قرار دارند. 
در این باره دندانپزشک سالمت دندان ها و لثه های این افراد را 
بررسی کرد تا بیماری های مخاط دهان تشخیص داده شود. رادیو 
گرافی دندان و آزمایش خون نیز انجام شد. افراد با نمایه توده 
بدنی باالتر از 30 حدود 6 برابر بیشتر از افراد با وزن طبیعی 
لثه و سه برابر بیشتر دچار عفونت های  التهابات شدید  دچار 
نیز  این گروه  در  التهاب خون  بودند. همچنین عالئم  دندانی 

بیشتر از دیگران است.
به گفته مدیر این تیم تحقیقات، این نخستین بار است که 
مطالعه ای ارتباط میان بیماری های دهان و لثه ها را با آزمایش خون 
و عالئم التهاب در افراد چاق یا دارای اضافه وزن را تایید کرد.
منشا بیماری های التهابی بافت محافظ دندان هاعفونت است 
و بر استخوان و لثه ها تاثیر می گذارد. این بیماری معموال حدود 
30 سالگی بروز می کند و با حفظ بهداشت دهان و دندان قابل 

کنترل است اما به طور کلی درمان نمی شود.
  مریم سادات کاظمی

 www.Top Santé.fr
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محققان دانشگاه فلوریدا آمریکا رباتی طراحی کردند 
که قادر به پیش بینی ارتکاب خودکشی افراد و شناسایی 

علل و عوامل تصمیم به چنین عملی است.
میزان خودکشی در آمریکا هر ساله رو به افزایش 
این  در  میر  و  مرگ  علت  دهمین  به  تبدیل  و  است 

کشور شده است.
امکانات  و  ابزار  آمریکا  کارشناسان حوزه سالمت 
خودکشی  مرتکب  که  افرادی  به  کمک  برای  مناسبی 
هستند،  خودکشی  ارتکاب  آستانه  در  یا  و  می شوند 
دارند. اما مشکل اینجاست که اغلب اوقات کارشناسان 
امر نمی دانند چه کسانی بیشتر نیاز به کمک و مشاوره 
دارند. به هر حال همه این گونه مشکالت با کمک هوش 

مصنوعی قابل رفع است.
براساس آمار منتشر شده از مرکز کنترل بیماری های 
آمریکا )CDC(، نرخ خودکشی از سال 1999 تا 2014 
روند رو به رشدی داشته است که بیشترین میزان ارتکاب 

با 63 درصد متعلق به زنان میانسال بوده است. 
نرخ کلی خودکشی در این سال ها 24 درصد 

افزایش داشته است.
تشخیص  برای  اجتماعی  مددکاران   
و پیش بینی ارتکاب خودکشی اغلب به 

مسمومیت  نظیر  معمول  فاکتورهای 
دارویی و افسردگی تکیه می کنند. 

دالیل  حال  این  با 
خودکشی  ارتکاب 

بیشتر از این فاکتورهای معمول است. خودکشی وابسته 
به ترکیبی از یک سری اتفاقات و حوادث مرتبط به هم 

در زندگی فرد است که بسیار پیچیده است.
متخصصان پزشکی برای رمزگشایی این پیچیدگی ها 
و جلوگیری از ارتکاب خودکشی توسط افراد در حال 
استمداد از هوش مصنوعی هستند، چرا که هوش مصنوعی 
می تواند این پیچیدگی ها را خیلی بهتر بفهمد و عواملی 
که در زندگی فرد منجر به خودکشی وی خواهد شد را 

به خوبی تشخیص دهد و با آنها مقابله کند.
محققان دانشگاه ایالت فلوریدا با استفاده از هوش 

مصنوعی، رباتی طراحی کردند که بتواند خبر از خودکشی 
قبل از وقوع آن بدهد. آن ها با تزریق یک الگوریتم 

به اطالعات پزشکی بیش از 3000 نفر که خودکشی 
نافرجام داشتند این ربات را طراحی کردند. این ربات با 
استفاده از شناسایی عللی که منجر به تصمیم به خودکشی 
می شوند الگوهای مقابله مختلفی را تحلیل و طراحی 
می کند. روش هایی مانند تجویز داروهای مشخص برای 

درمان این افراد.
جسیکا ریبیرو )Jessica Ribeiro( روانشناس و 
عضو تیم تحقیقاتی دانشگاه فلوریدا گفت: هوش مصنوعی 
این ربات قادر است به طور دقیق پیش بینی 
کند که فرد طی دو سال آینده اقدام به 
خودکشی خواهد کرد. شایان ذکر 
است که دقت این ربات در پیش بینی 
اقدام به خودکشی در عرض یک 
هفته آینده، 92 درصد بوده است!

 Clinical پژوهش در مجله  این 
 Psychological Science

منتشر شده است. 
 Financial

 express

طـرح های جدیـد استـفاده از هـوش مصنـوعی بـرای جلوگیـری از خودکشی
افزایش نرخ زاد و ولـد 

تـا سـال ۲۰۳۰

خبــر

کنفرانس  در  مجارستان  وزیر  نخست 
»همایش خانوادگی بوداپست« از طرح های 
جدید دولت برای افزایش نرخ زاد و ولد 

در کشور خبر داد. 
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، 
در سخنرانی خود در همایش خانوادگی 
بوداپست اعالم کرد: »دولت نرخ رهن مسکن 
خانواده های دارای سه فرزند یا بیشتر را کاهش 
داده و مهدکودک های بیشتری برای کمک 
به رشد نرخ زاد و ولد در کشور ساخته یا 

نوسازی خواهد کرد.«
دارای  زنان  کرد  اعالم  همچنین  وی 
دو یا چند فرزند نیازی به بازپرداخت وام 

دانشجویی شان ندارند.
درحال حاضر میانگین تعداد کودکان 
متولدشده از هر زن در مجارستان 1.5 است 
که دولت قصد دارد تا سال 2030 آن را به 

2.1 کودک به ازای هر زن برساند.
به گفته اوربان، جمعیت مجارستان از 
9.8 میلیون نفر از سال 1980 تاکنون در 

حدود یک میلیون نفر کاهش داشته است.
 Reuters
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مطالعه جدیدی نشان می دهد بین مصرف ویتامین D پدر قبل از بارداری 
و قد و وزن کودک در 5 سالگی ارتباط وجود دارد. محققان داده های 
مربوط به یک مطالعه طولی در مورد شیوه های زندگی نسل ها را در ایرلند 
بررسی کردند. اطالعات مربوط به مصرف ویتامین D والدین براساس 
پرسشنامه های تکمیل شده و قد و وزن کودکان مربوط به 213 و 148 
جفت کودک و پدر به ترتیب برای سن 5 و 9 سالگی در دسترس بود. 
ارتباط بین مصرف ویتامین D پدر در طول اولین سه ماهه قبل از بارداری 
و قد و وزن کودکان در سنین 5 و 9 سالگی با استفاده از مدل تطبیق یافته 
با چندین معیار احتمالی محاسبه شد. در مدل های تطبیق یافته، مصرف 
ویتامین D پدر ارتباطی مثبت و آماری با وزن و قد نوزاد در 5 سالگی 
داشت؛ اما در سن 9 سالگی، این ارتباط کاهش یافته و از لحاظ آماری دیگر 
 D قابل توجه نبود. جالب اینکه یافته ها هیچ ارتباطی بین مصرف ویتامین
مادر در طول سه ماهه اول و دوم بارداری و وزن و قد کودک در سنین 5 
یا 9 سالگی نشان ندادند. محققان عنوان می کنند یک دلیل این اتفاق این 
است که وضعیت تغذیه پدر تا حدودی بر سالمت، کیفیت و عملکرد 

سلول های جنسی اش تاثیر دارد. 
 Eurekalert

رابطه میزان ویتامین d بدن پدر 
و قـد و  وزن کـودک
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بدن شما برای انرژی به غذا نیاز دارد، بنابراین اگر برای چند 
ساعت غذا نخورید به طور طبیعی با احساس گرسنگی مواجه 
می شوید. اما اگر معده شما به طور مداوم و حتی پس از صرف 
غذا قاروقور می کند، باید گفت که احتماال مشکلی در سالمتی 
خود دارید. اگر فردی دچار گرسنگی بیش ازحد باشد از 
اصطالح پزشکی Polyphagia )پرخوری( برای او استفاده 

می کنند و چنین فردی باید به پزشک مراجعه کند.
 آیا اشتهای زیاد یا پرخوری می تواند به دلیل دیابت 
باشد؟ بدن شما قند موجود در غذاها را به سوختی به نام 
گلوکز تبدیل می کند. اما وقتی که مبتالبه دیابت هستید، گلوکز 
به سلول های شما نمی رسد. در عوض بدن شما از طریق ادرار 
این گلوکزها را بیرون می دهد و به شما می گوید که باید غذای 
بیشتری بخورید. مخصوصا افراد مبتالبه دیابت نوع 1 نیاز به 
غذای بیشتری دارند، اما باوجود مصرف غذای زیاد همچنان 
از وزن آن ها کاسته می شود. دیابت نه تنها موجب افزایش 
اشتها می شود، بلکه موجب عالئمی همچون تشنگی مفرط، 
دید تار، بریدگی ها و کبودی های بلندمدت، گزگز یا درد 

دست یا پا و خستگی نیز می شود.
 آیا اشتهای زیاد یا پرخوری می تواند به دلیل قند خون 
پایین باشد؟ زمانی که قند خون یک فرد به سطوح بسیار پایین 
نزول می کند می گوییم که فرد مبتالبه هیپوگلیسمی است. افراد 
مبتالبه دیابت بیشتر در معرض هیپوگلیسمی هستند، اما دیگر 
مشکالت سالمتی نیز می توانند موجب هیپوگلیسمی شوند. 
از دیگر مشکالت سالمتی که می توانند موجب قند خون پایین 
یا هیپوگلیسمی شوند می توان به هپاتیت، اختالالت کلیه و 
اختالل های مربوط به غدد فوق کلیوی و غده هیپوفیز اشاره 
کرد. در موارد خطرناک این امکان وجود دارد که افراد دارای 
قند خون پایین مست به نظر برسند. همچنین ممکن است که 
این افراد در تکلم و پیاده روی دچار مشکل شوند. از دیگر 
عالئم مربوط به هیپوگلیسمی می توان به اضطراب، احساس 
تپیدن نامنظم قلب، پوست رنگ پریده، لرزش، عرق کردن و 

گزگز در اطراف دهان اشاره کرد.
 آیا اشتهای زیاد یا پرخوری می تواند به دلیل کمبود 
خواب باشد؟ اگر استراحت کافی نداشته باشید، هورمون های 
کنترل کننده گرسنگی شما تحت تاثیر قرار می گیرند. افرادی 
که محروم از خواب هستند اشتهای بیشتری دارند و به نسبت 

دیگران کمتر احساس سیری کامل می کنند. عالوه بر این، 
وقتی که خسته هستید تمایل بیشتری به مصرف غذاهای 
سرشار از چربی و کالری دارید. از دیگر عالئم محرومیت از 
خواب می توان به تغیر خلق وخو، بی دست و پایی، هوشیاری 
کم، افزایش احتمال تصادف، خواب آلودگی در طول روز و 

افزایش وزن اشاره کرد.
 آیا اشتهای زیاد یا پرخوری می تواند به دلیل استرس 
باشد؟ وقتی که مضطرب یا تحت فشار روحی باال هستید، بدن 
شما هورمونی به نام کورتیزول را آزاد می سازد. این هورمون 
احساس گرسنگی شما را افزایش می دهد. بسیاری از افراد 
تحت فشار روحی اشتیاق زیادی به خوردن غذاهای سرشار 
از چربی یا قند یا هردوی این غذاها دارند. شاید این افزایش 
اشتها واکنش بدن برای خاموش کردن آن بخشی از مغز باشد 
که باعث نگرانی می شود. از دیگر عالئم استرس می توان به 
فوران خشم، خستگی، سردرد، مشکالت خواب و ناراحتی 

معده اشاره کرد.
 آیا اشتهای زیاد یا پرخوری می تواند به دلیل رژیم 
غذایی شما باشد؟ همه غذاها به شیوه مشابهی باعث احساس 
سیری شما نمی شوند. غذاهایی که گرسنگی را مهار می کنند 
سرشار از پروتئین هستند که برای نمونه می توان به گوشت 

قرمز کم چرب، ماهی، محصوالت لبنی اشاره کرد. عالوه بر 
این، غذاهای سرشار از فیبر نیز چنین خاصیتی را دارند که 
برای نمونه می توان به میوه ها، سبزی ها، غالت سبوس دار و 
لوبیاها اشاره کرد. شیرینی ها، نان سفید، بسیاری از غذاهای 
بسته بندی شده و فست فودها فاقد این مواد مغذی و سرشار از 
چربی و کربوهیدرات های ناسالم هستند. اگر این غذاها را زیاد 
مصرف کنید، پس از صرف وعده غذایی اصلی احتماال فورا 
احساس گرسنگی به شما دست می دهد یا با صرف این نوع 
از غذاها مجبور هستید که بیشتر از حد معمول غذا بخورید. از 
دیگر عواملی که نشان دهنده نامناسب بودن غذاهای انتخابی 
شما در ایجاد احساس سیری هستند می توان به یبوست، 

مدفوع های کوچک و سفت و دل درد اشاره کرد.
 آیا اشتهای زیاد یا پرخوری می تواند به دلیل داروی شما 
باشد؟ مصرف بعضی از داروها باعث می شود که بیشتر از حد 
معمول غذا بخورید. از داروهایی که باعث احساس گرسنگی 
و درنتیجه پرخوری می شوند می توان به آنتی هیستامین ها، 
داروهای ضدافسردگی، استروئیدها، بعضی از داروهای 
دیابت و داروهای ضد روان پریشی اشاره کرد. اگر پس از 
شروع مصرف دارو با افزایش وزن مواجه شدید، به احتمال 
بسیار زیاد مصرف دارو باعث احساس گرسنگی و درنتیجه 

پرخوری شما شده است. در صورت مواجه شدن با این تاثیر 
داروها از پزشک خود بخواهید که در صورت امکان داروهای 

شما را عوض کند.
 آیا اشتهای زیاد یا پرخوری می تواند به دلیل بارداری 
شما باشد؟ بسیاری از خانم های باردار با افزایش شدید 
اشتهای خود مواجه می شوند. این افزایش اشتها واکنشی 
است که بدن از خود نشان می دهد تا ما را مطمئن سازد که 
کودک در حال به دست آوردن مواد مغذی کافی برای رشد 
است. بسیاری از خانم ها در طول سه ماهه اول بارداری خود 
با افزایش 2 و 3 کیلوگرمی وزن خود و در طول سه ماهه دوم و 
سوم بارداری خود با افزایش نیم کیلوگرمی وزن خود مواجه 
می شوند. از دیگر نشانه های بارداری می توان به عدم عادت 
ماهانه، تکرر ادرار، حالت تهوع و درد سینه یا بزرگ تر شدن 

سینه ها اشاره کرد.
 آیا اشتهای زیاد یا پرخوری می تواند به دلیل تیروئید 
شما باشد؟ غده تیروئید شما یک غده پروانه ای شکل در 
گردن شماست. غده تیروئید هورمون هایی را تولید می کنند 
که کنترل میزان عملکرد اندام های بدن را بر عهده دارند. اگر 
تیروئید شما با سرعت بسیار زیادی کارکند، شما را فردی 
می نامند که مبتالبه پرکاری تیروئید هستید. عالوه بر بزرگ 
شدن غده تیروئید از عالئم دیگر پرکاری تیروئید می توان به 
نبض سریع، احساس عصبی، تعریق بیش ازحد، ضعف عضله 

و احساس تشنگی حتی پس از نوشیدن اشاره کرد.
 آیا اشتهای زیاد یا پرخوری می تواند به دلیل نوشیدنی ها 
رژیمی باشد؟ بسیاری از مردم نوشیدنی ها یا سوداهای بدون 
قند می نوشند تا از مصرف کالری خود بکاهند یا وزن خود 
را کاهش دهند. اما قند مصنوعی موجود در این نوشیدنی ها 
به مغز شما می گوید که می تواند از کالری ها برای سوخت 
خود استفاده کند. درنتیجه زمانی که این نوشیدنی ها را مصرف 
نمی کنید، احساس گرسنگی در شما شکل می گیرد و بدن شما 
این پیغام را می دهد که می تواند از طریق غذاها کالری های 
موردنیاز را به دست آورد. درمجموع نوشیدنی های رژیمی 
نه تنها باعث احساس گرسنگی می شوند، بلکه باعث سردرد، 

افزایش میل به قندها و افزایش وزن نیز می شوند. 
  مصطفی صداقت رستمی 

 WebMD

روشن کردن شمع یا سوزاندن صمغ کندر همراه با اسپند دانه 
انتخاب عالی برای ایجاد محیطی دلپذیر و معطر در منزل است؛ 

اما باعث آلودگی محیط و آسیب به سالمتی می شود. 
محققان دانشگاه سن دیگو آمریکا در مورد آالیندگی ناشی 
از دود شمع و خطر استنشاق این دود بر سالمتی هشدار دادند. 
 )PLOS ONE( »نتیجه این مطالعه در مجله علمی »پالس وان

به چاپ رسید.
گرچه بررسی روی آلودگی هوای محیط داخلی در حدود 300 
منزل نشان داد که دود سیگار به شدت کیفیت هوا را آلوده می کنند؛ 
اما انتظار نمی رفت که دود شمع نیز تا حد باالیی آالینده باشد. 
دود شمع و صمغ کندر موجب افزایش ذرات معلق در هوا 

می شود که اندازه ای بین نیم تا دو و نیم میکرومتر دارند. 
این ذرات 100 بار کوچکتر از مو بوده و به همین دلیل به 
راحتی وارد بدن شده و زمینه ساز ناراحتی های مختلف تنفسی 

و قلبی می شود. 
اثرات کوتاه و بلند مدت در مورد این ترکیبات در افراد مختلف 
دیده می شود اما نسبت به کودکان باید بیشتر دقت نمود؛ زیرا 
ریه آنها به طور کامل تکامل نیافته و نسبت به بزرگساالن مقدار 
هوایی حدود سه برابر بیشتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را 

استنشاق می کنند.  
اجتناب از روشن کردن شمع و صمغ کندر، سیگار کشیدن، سرخ 
کردن مواد غذایی و نظافت زمین با جارو مهم ترین توصیه های 

ساده اما کاربردی برای حفظ سالمت محیط منزل است. 
 مریم سادات کاظمی

 www.Medisite.fr

محققان دریافته اند آووکادو به کاهش وزن، کاهش شاخص توده بدنی 
و همچنین کاهش اندازه دورکمر کمک می کند.  یافته های محققان 
کالیفرنیایی نشان می دهد مصرف کنندگان آووکادو در مقایسه با سایر 
افراد، 33 درصد کمتر دچار اضافه وزن یا چاقی بودند و 32 درصد 
کمتر دارای اندازه باال دورکمر بودند. به طورمیانگین، کسانی که آووکادو 
مصرف می کردند در مقایسه با سایر افراد، 3.۵ کیلوگرم وزن کمتری 
داشتند، میانگین شاخص توده بدنی شان، 1 واحد کمتر و دورکمرشان 
نیز 3 سانتی متر کمتر بود. همچنین به گفته محققان، مصرف آووکادو 
منجر به داشتن یک رژیم غذایی بهتر می شود؛ چراکه این میوه حاوی 
فیبر رژیمی، چربی کل، چربی های خوب، ویتامین E و C، فوالت، 
منیزیم، مس و پتاسیم بیشتری است. همچنین مصرف کنندگان آووکادو 
از مصرف کمتر کربوهیدرات های کامل، مواد قندی افزودنی و سدیم 
برخوردارند. محققان عنوان می کنند خوردن آووکادو موجب تنظیم 
سطح انسولین و کاهش سطح هموسیستئین که با افزایش ریسک 
بیماری قلبی-عروقی همراه است، نیز می شود. در این مطالعه، گروه 

تحقیق 2۹,۶۸۴ فرد 1۹ سال به باال را بررسی کردند. 
 MedicalXpress

مراقب مسمومیت دود شمع باشید!

برای کاهش وزن آووکادو بخورید

چرا همیشه گرسنـه هستم؟

محققان عنوان می کنند عطر گل ها موجب 
تحریک قشر جلویی مغز که منطقه مرتبط 
است،  برنامه ریزی  و  مشکالت  حل  با 
می شود. عطر گل ها و گیاهان رنگارنگ 
بدن  برای سالمت  زیادی  فواید  دارای 
داده اند  نشان  تحقیقات  برخی  هستند. 
افرادی که در معرض عطر گل ها قرار دارند 
1۷ درصد زودتر از دیگران وظایفشان را 
انجام می دهند. اگرچه عطرهای متفاوت 
تقویت  در  متفاوتی  توانایی های  دارای 
مغز هستند. در ادامه فهرستی از برخی 
گل ها و گیاهان مشهور که تاثیرات مثبتی 

بر سالمت دارند ارائه می شوند.

الوندر )اسطوخودوس(
عطر الوندر دارای ویژگی آرام بخش بوده و بر افراد 
دچار مشکالت خواب تاثیر خوبی دارد. در یک مطالعه در 
انگلستان مشخص شد افرادی که در اتاقی خوابیده بودند 
که روغن الوندر در طول شب در آنجا پخش می شد در 
مقایسه با گروه کنترل که عطر دارونما در محل خوابشان 
منتشر شده بود، کیفیت خوابشان 20 درصد بهتر بود. در 
حالی که هنوز نحوه تاثیر این عطر گل مشخص نیست، 
اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که عطر گل الوندر 
موجب افزایش خواب موج کوتاه یا خواب عمیق می شود. 
این حالت بخشی از خواب است که در آن عضالت بدن 

شل شده و مغز مجددا سازمان دهی می کند. از این رو خواب 
همراه با عطر گل الوندر موجب سرحالی و سرزندگی 

فرد به هنگام صبح می شود.

یاسمن )گل یاس(
بسیاری از مطالعات نشان می دهند که عطر یاسمن به 
شدت آرام بخش است و حتی در گزارشی آرام بخشی آن 
به اندازه مصرف قرص والیوم اعالم شده است. مطالعات 
نشان می دهد استنشاق مولکول های روغن یاسمن موجب 
انتقال پیام های به مغز مخصوصا به ماده شیمیایی موسوم 
به GABA در سلول های عصبی می شود که در کنترل 
احساسات دخیل هستند. همچنین عطر این گل موجب 

کاهش ضربان قلب و فشارخون و همچنین 
نفس ها  تعداد  و  استرس  سطح  کاهش 
می شود. از این رو شما احساس آرامش 

بیشتری خواهید داشت.

چمن
تازه  چمن  بخصوص  چمن،  بوی 
سالمت  بر  مثبتی  تاثیرات  شده،  چیده 
دارد. به گفته محققان، زمانی که چمن 
چیده می شود یک ماده شیمیایی از آن 
آزاد می شود که حس شادی و آرامش را 
القاء می کند و حتی ممکن است از زوال 
حافظه در سالمندی خودداری کند. همانند 
گل یاس، ماده شیمیایی چمن نیز به طور مستقیم بر روی 
بخش مغز مرتبط با احساسات عمل می کند و بر نواحی 

مرتبط با حافظه »هیپوکامپ« تاثیر می گذارد.

وانیل
شاید امکان کشت این گیاه گرمسیری در باغچه خانه تان 
وجود نداشته باشد، اما شمع ها و اسپری های دارای عطر 
وانیلی به وفور وجود دارند. وانیل نه تنها بوی خوبی دارد 
بلکه توانایی تقویت خلق وخو را نیز داراست و موجب 

حس شادی و آرامش می شود. 
 آزاده اسدی

 WebMD

قـدرت شگفـت آور عطـر گـل هـا بـر سـالمـت افـراد

دالیلی که می تواند به پرخوری مربوط باشد

پزشکان هشدار داده اند که استعمال سیگار در 
دوران بارداری بر کبد جنین تاثیر سوء دارد. 
متخصصان علوم پزشکی دانشگاه ادینبورگ 
در این مطالعه که روی سلول های بنیادی 
انجام شد به تاثیر آسیب های ناشی از مصرف 
سیگار روی جنین پی بردند. به گفته آنها 
مجموعه مواد شیمیایی موجود در سیگار 
برای سلول های کبد  در حال رشد خطرناک 
است. همچنین آنها دریافتند مواد شیمیایی 
سیگار بر جنین پسر و دختر تاثیر متفاوتی 
دارد. در این مطالعه آنها از سلول های بنیادی 
پرتوان که توانایی تبدیل شدن به دیگر انواع 
سلول ها را دارند استفاده کردند تا بافت کبد 
جنینی را تولید کنند. در این بررسی آشکار 
شد که یک مجموعه از مواد شیمیایی مانند 
آنچه در سیگار وجود دارد بیش از یک ماده 
خطرزای منفرد به کبد جنین آسیب وارد 
می کند. عملکرد کبد برای پاکسازی بدن از 
مواد سمی، ضروری است و نقش مهمی 
در تنظیم متابولیسم بازی می کند. استعمال 
سیگار که حاوی حدود ۷000 ماده شیمیایی 
است می تواند بر اندام های جنین تاثیر بگذارد 

و آسیب دیدگی ناشی از آن ادامه پیدا کند.
 HealthDay

آثـار مخـرب سیگـار 
بـر کبـد جنیـن بیـمار

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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سال 2016 به علت باال بودن میزان مرگ ومیر در 
میان بازیگران سینمای جهان سال سختی برای 
سینماگران و سینما دوستان محسوب می شود. 
در این گزارش به چهارده نفر از بازیگرانی که 
در این سال میالدی فوت کردند و علت مرگ 

آن ها می پردازیم. 
آنتون ویکتورویچ یلچین زاده 11 مارس 
1۹۸۹ در1۹ ژوئن  2016 درگذشت. این بازیگر 
سینما و تلویزیون اهل ایالت متحده آمریکا است. 
او در شش ماهگی به همراه خانواده اش به عنوان 
پناهنده به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کرد 

و در سن ۹ سالگی وارد عرصه هنری شد.
یکی از شوک آورترین مرگ میان هنرمندان 
در سال 2016 مرگ یلچین بود او به علت 
وقوع تصادف در سن 27 سالگی فوت کرد.

آلن ریکمن متولد 21 فوریه 1۹۴6 است و 
در 1۴ ژانویه 2016 به علت سرطان لوزالمعده 

فوت کرد. 
سیدنی پاتریک متولد انگلیسی و برنده جایزه 
امی، گلدن گلوب، انجمن فیلم انگلستان، بهترین 
بازیگر تلویزیونی و بهترین بازیگر روی صحنه 
تئاتر بود او در مجموعه فیلم های »هری پاتر« 

هم حضور داشت.
گری شاندلینگ نوامر 1۹۴۹به دنیا آمد و 

در 2۴ مارچ 2016فوت کرد. 
این استندآپ کمدین ، بازیگر، کارگردان 
و تهیه کننده، درسال های اخیر هیچ نشانه ای 
از بیماری نداشت  اما به علت سکته مغزی 

فوت کرد.
او در آثاری همچون »کتاب جنگل«،»مرد 

آهنی 2« و»سوی پرچین« فعالیت کرد.
آبه ویگودا  متولد2۴ فوریه 1۹21است و 
در  26 ژانویه 2016در ۹۴ سالگی درگذشت. 
گودا بیشتر با بازی در فیلم »پدرخوانده« 

معروف است.
هارینگتون پت بازیگر کمدی است که جا 

پای پدر خود گذاشت . او درمهمان برنامه های 
مختلف تلویزیون در دهه 50 و 60 میالدی 
به عنوان ستاره ظاهر شد. او به علت بیماری 
آلزایمر درگذشت. پت موفق به کسب جایزه امی 

در سال 1۹۸0 شد.
اما دوریس رابرتزدر نوامبر 1۹25 به دنیا آمد 

و در17 آوریل 2016درگذشت.
قدمت دوریس در تلویزیون به بازی او در 
سال 1۹51 بازمی گردد او به عنوان ستاره در 

تئاتر نور ظاهر شد.
او برنده جایزه امی است و به علت سکته 

مغزی درگذشت.
ویلیام اسکالرت در جوالی 1۹22به دنیا آمد 

و در برج 5 برج  2016 درگذشت.
ویلیام اسکالرت، بازیگر سینما و تلویزیون، در 
 The Man« آثاری همچون سریال تلویزیونی
 House« «فیلم سینمایی ،from« Planet X

Party و فیلم »فضای درون« بازی کرد.
 او شش دهه به عنوان یک بازیگر پرکار 
شناخته شد. همچنین یکی از بنیان گذاران تئاتر 
دایره بود و به واسطه آن عضو برجسته انجمن 

بازیگران نمایش شد.
مرگ این بازیگر توسط پسرش، ادوین اعالم 

شد. علت مرگ او مشخص نیست!
پتی دوک در دسامبر 1۹۴6 در آمریکا به 
دنیا آمد و در  2۹ مارس سال 2016فوت کرد. 
این بازیگر آمریکایی در ابتدا به عنوان یک 
ستاره نوجوان در سن 16 سالگی برنده جایزه 
اسکار برای بازی در فیلم »معجزه کارگر« شد.
دوک در 6۹ سالگی براثر بیماری سپسیس 

درگذشت. 
سپسیس یک بیماری جدی است که معموالً 
توسط باکتری ایجاد می شود. سپسیس زمانی 
اتفاق می افتد که باکتری در ریه،روده ها، مجاری 
ادراری و مثانه، سمی تولید می کند که به سیستم 
ایمنی بدن و ارگان ها و بافت های بدن، حمله 

می کند. درصورتی که درمان نشود، بر روی 
کلیه ها، ریه ها، مغز و گوش اثرات خطرناکی 

خواهد گذاشت.
ترزا سالدانادر اوت 20، 1۹5۴ متولد شد و 

در  6 ژوئن 2016فوت کرد. 
این بازیگر آمریکایی نویسنده هم بود. او 

بر اثر دات الریه درگذشت. 
بیکر کنی دراوت 1۹3۴به دنیا آمد و در 
بیکر  جورج  کنت  کرد.  2016فوت  اوت 
بازیگرانگلیسی، نوازنده هم بود. بیکر در تاریخ 
13 اوت 2016، یازده روز قبل از تولد ۸2 
سالگی اش براثر یک بیماری مزمن فوت کرد.
جین وایلدر زاده 11 ژوئن 1۹33 و در 2۹ اوت 
2016درگذشت. او بازیگر کمدی،کارگردان و 
نویسنده آمریکایی بود. دلیل مرگ او بیماری 

آلزایمر بود. 
رابرت واگن در نوامبر، 1۹32به دنیا آمد و 

در 11 نوامبر سال 2016 فوت کرد. 
این بازیگر آمریکایی متولد نیویورک پس 
از فارغ التحصیل شدن در دبیرستان در دانشگاه 
مینه سوتا به عنوان روزنامه نگار ثبت نام کرد، 
یک سال بعد با مادرش به لس آنجلس رفت. 
در کالج هنرهای کاربردی مدرک کارشناسی 
ارشد در رشته تئاتر دریافت کرد و در دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی مدرک دکتری خود را در 

رشته ارتباطات دریافت کرد.
او براثر بیماری لوموس حاد درگذشت. 
لوسمی حاد میلوئیدی یا به اختصار AML یکی 
از انواع سرطان خون است. این نوع لوکمی 
سلول های مغز استخوان یا میلوسیت ها را تحت 
تأثیر قرار می دهد و روندی حاد دارد. در این 
بیماری مغز استخوان، میلو بالست ها )نوعی 
گلبول سفید(، گلبول های قرمز یا پالکت های 

غیرطبیعی می سازد.
کری فیشر زاده 21 اکتبر 1۹56 است و در 

27 دسامبر 2016درگذشت.

هنرپیشه،  فیشر  فرنسیس  کری 
نمایش نامه نویس و رمان نویس آمریکایی بود 
که نقش »پرنسس لیا اورگانا« را در سه گانه اصلی 

جنگ ستارگان بازی کرده است.
مادرش که ستاره هالیوود بود چند سال بعد 
نامزد جایزه اسکار شد. پدرش با الیزابت تیلور، 
که از دوستان نزدیک مادرش بود، رابطه داشت 

و پس از جدایی با تیلور ازدواج کرد.
کری فیشر نخستین بار در سال 1۹75 در فیلم 
»شامپو« ساخته وارن بیتی بازی کرد و دو سال 
بعد با بازی در نقش »پرنسس لیا« در نخستین 
قسمت جنگ ستارگان ساخته جورج لوکاس 
به شهرت رسید. او بعدها در چند قسمت دیگر 
جنگ ستارگان نیز نقش آفرینی کرد. آخرین فیلم 
او قسمت هشتم این مجموعه بود که در زمان 

مرگش در مرحله تدوین و صداگذاری بود.
کتاب  سه  و  رمان  چندین  همچنین  او 
خاطرات نوشت. او در سال های آخر عمرش 
به بیماری های  روانی و اعتیاد دچار شد و در 
صبح روز سه شنبه، 27 دسامبر 2016 یک هفته 
پس از بستری شدن در بیمارستان لس آنجلس، 
کالیفرنیا در سن 60 سالگی درگذشت. مادرش 

دبی رینولدز یک روز پس از او درگذشت.
اما دبی رینولدز متولد 1 آوریل 1۹32 است 

و در 2۸ دسامبر 2016درگذشت. 
دبی رینولدز بازیگر، خواننده و رقصنده 
آمریکایی بود که یک بار برای فیلم مالی براونی 
که غرق شدنی نیست )1۹6۴( نامزد جایزه 

اسکار شده است.
دبی رینولدز دچار سکته مغزی شد و به 
مرکز پزشکی سیدر ساینای در لس آنجلس منتقل 
شد و در روز 2۸ دسامبر 2016، یک روز پس 
از مرگ دخترش کری فیشر، در ۸۴ سالگی 

درگذشت.
Movies Cheat sheet :منبع
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شماره 10۴0 10 خرداد13۹6 sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 چاپ:  شرکت هم میهن
شماره تلفن روابط عمومی:26151256

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

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

سمفونی »روح اهلل« رونمايی شد

به  تهران  سمفونیک  ارکستر  سپید: 
آستانه  در  کاشف  سهراب  رهبری 
ارتحال  سالگرد  هشتمین  و  بیست 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  ملکوتی 
دوشنبه شب هشتم خردادماه در حضور 
تعدادی از اعضای خانواده امام  راحل و 
مسئوالن دولتی ازجمله فاطمه طباطبایی 
همسر یادگار امام مرحوم حاج سید 
احمد خمینی، معصومه ابتکار معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیست، علی مرادخانی معاون 
هنری وزیر ارشاد ، علی اکبر صفی پور 
مدیرعامل بنیاد رودکی و تعدادی دیگر 
از مسئوالن از سمفونی »روح اهلل« به 
تاالر  در  فرهت  شاهین  آهنگسازی 
وحدت رونمایی کرد. حجت االسالم 
علی کمساری معاون فرهنگی و هنری و 
ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
 خمینی)ره( قبل از آغاز برنامه گفت:
» بسیار خرسندیم که در آستانه بیست 
و هشتمین سالگرد ارتحال بنیان گذار 
از  رونمایی  شاهد  اسالمی  انقالب 
سمفونی »روح اهلل« هستیم که در کنار 
همه آثار خوب مذهبی و دفاع مقدس 
برای اولین بار تولیدشده است. ما تا 
به امروز در کشورمان سمفونی مرتبط 
روح اهلل  حضرت  بابرکت  بازندگانی 
در  که  کرد  کمک  خدا  اما  نداشتیم 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
)ره( و همت شورای موسیقی مجموعه 
تصمیم گرفته شد تا سمفونی »روح اهلل« 
ساخته شود.« حجت االسالم کمساری 
در بخش دیگری از صحبت های خود 
تأکید کرد:»امیدوارم این اثر بتواند در 
جهت معرفی حضرت امام خمینی )ره( 
با زبان زمینی و نه سرزمینِی به جهانیان 
موفق عمل کند. به هر ترتیب سمفونی 
»روح اهلل« اولین تجربه در ساخت آثار 
این چنینی مرتبط با بنیان گذار انقالب 
اسالمی است که آرزومندم تجربه موفقی 
با تشکر از  در این عرصه باشد.« او 
حامیان مالی سمفونی »روح اهلل«، علی 
مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد و 
بنیاد رودکی در حمایت از  مدیریت 
این پروژه موسیقایی گفت: »امید دارم 
این اقدام موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی)ره( با همکاری دیگر نهادهای 
رحمانی،  جلوه های  بتواند  فرهنگی 
ربانی، سیاسی و انقالبی امام راحل را 
به درستی معرفی کند.« شاهین فرهت 
در  سمفونی  دوشنبه شب  اجرای  در 
تاالر وحدت حضور نداشت. اجرای 
روز هشتم خرداد ارکستر سمفونیک 
از  تصاویری  پخش  با  همراه  ایران 
مقاطع مختلف زندگی و مبارزات امام 
خمینی)ره( و همچنین خوانش غزلیاتی 
از دیوان امام توسط بهروز رضوی همراه 
بود.  در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از 
عکس های امام و انقالب نیز در سرسرای 

تاالر وحدت به نمایش درآمد.

خبر
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چهره

بازيگر سريال »پس از باران« راهی بیمارستان شد 
آنا:مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت:» امیر آتشانی به دلیل مشکل ریوی- تنفسی به 
بیمارستان منتقل شد.« حسن عباسی، مدیر روابط عمومی اورژانس از امدادرسانی نیروهای 

اورژانس به بازیگر تلویزیون خبر داد و گفت:» دیروز گزارشی مبنی 
بر وخامت حال امیر آتشانی، بازیگر تلویزیون به مرکز اورژانس اعالم 

شد که بالفاصله نیروهای امدادی به منزل او اعزام شدند.«
او افزود: »او دچار مشکل ریوی - تنفسی شده بود که به دلیل 
وخامت وضعیت و داشتن سابقه قبلی توسط نیروهای امدادی به 
بیمارستان فیروزگر منتقل شد.« امیر آتشانی دراین باره به مهر گفت: 
»به دلیل مشکل تنفسی در بیمارستان فیروزگر بستری شده ام و پزشکان 

می گویند که دریچه های قلبم مشکل دارد و تا روز پنجشنبه باید در این بیمارستان بستری باشم.«
او ادامه داد: »در آخر هفته باید به بیمارستان شهید رجایی برای درمان عارضه قلبی ام منتقل 

شوم تا درمانم ادامه پیدا کند.«
این هنرمند تئاتر و تلویزیون با اشاره به اینکه طی چند باری که در بیمارستان بستری بوده 
تنها رحمت امینی رئیس شورای ارزشیابی و نظارت تئاتر به عیادت وی آمده است، اظهار 
کرد: »هیچ کدام از مدیران و مسئوالن به عیادتم نیامده اند. دوستان هنرمند 
به مالقاتم آمده اند ولی از مدیران و مسئوالن خبری نیست، گویی آدم 

نیاز به حمایت مالی و معنوی ندارد.«
آتشانی در پایان یادآور شد: ۸» سال است روی صحنه تئاتر نرفته ام 
و تنها تمرین تئاتر کرده ام. کارهایم مدام رد شده است که البته قرار 
است از 10 شهریورماه نمایشی را در خانه نمایش به صحنه ببرم که 

امیدوارم این اتفاق بیفتد.«

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

 پهن شدن سفره های افطاری در شهر تهران. 
ایلنا                

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی در سه شاخه نقاشی، کاریکاتور و 
تصویرسازی با موضوع اهدای خون با عنوان»من هم هستم« 20 مرداد ماه 

سال جاری برگزار می شود.
       ایرنا     

ضیافت افطار حسن روحانی رییس جمهور با مددجویان کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و بهزیستی عصر دوشنبه ۸ خرداد برگزار شد.در این رویداد روحانی از 

دختری که با انگشت پایش رای داده بود دیدار کرد.
ایسنا                

وقوع سیل در سریالنکا خسارات جانی و مالی در پی داشت و باعث آسیب دیدگی 
شهروندان شد. 

               باشگاه خبرنگاران 

سلطانی فر وزیر ورزش به همراه برخی ورزشکاران و مسئولین وزارت ورزش و 
جوانان ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام )ره(، با سید حسن خمینی در حسینیه 

جماران دیدار کردند.
               ایسنا

بازیگرانی که در سال 2016 فوت کردند

بیماری های مزمن دلیل مرگ ستارگان هالیوودی است 
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