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در سومین کنگره کشوری اقتصاد سالمت 
مطرح شد

کمبود منابع، چالش عمیق 
نظـام سـالمـت

گالیه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
جای خالی بدهی های دولت 
بـه تـامیـن اجتمـاعـی 
در الیحـه بـودجـه 97 

داروهای ضدماالریا درمان 
سرطان را موثرتر می کنند

تحقیق جدید نش��ان می دهد داروهای ضدماالریا نظیر 
»کلروکین« و »هیدروکسی کلروکین« می توانند درمان 

س��رطان را موثرتر نمایند. ..

باستان شناسان موفق به کشف دو جسد مومیایی در دو 
گور بزرگ با قدمت 3۵00 سال در پایتخت امپراطوری 

مصر باس��تان ش��دند.. ..
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مراقب سالمت آب استخر های عمومی باشید

در آب استخر چه چیزی 
در کمین نشسته است؟

دو گـور 3۵۰۰ سـالـه 
در مصـر پیـدا شـد
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

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

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 22943210 – 22930206            تلگرام
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وضع مالیات بر کاالهای آسیب رسان 
به سالمت یک سیاست برد ـ        برد است

تحلیل عبدالرحمان رستمیان از بودجه نظام سالمت در گفت وگو با سپید

سال 9۵ وقتی می خواستیم مستندات 
وزارت بهداشت را به نمایندگان ارائه کنیم، 
متوجه شدیم یک شرکت دخانیاتی 8 صفحه 
بروشور بین نمایندگان توزیع می کند



تحلیل عبدالرحمان رستمیان از بودجه نظام سالمت در گفت وگو با سپید

شعیبشاهزمانی


متخصص  رستمیان  عبدالرحمان 
فوق تخصص  داخلی،  بیماری های 
علمی  هیئت  عضو  و  روماتولوژی 
است.  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
وی در دوره نهم ، نماینده مردم دامغان 
و نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی بود. رستمیان 
فرهنگی  اجتماعی  معاون  هم اینک 
دانشگاه علوم پزشکی تهران است. با 
وی درخصوص وضع مالیات بر کاالهای 
آسیب رسان به عنوان یکی از منابع مالی 

بودجه سالمت سخن گفتیم.

سپید: یکی از مصادیق پایدارسازی 
منابع حوزه سالمت که به خصوص 
این روزها صحبت های زیادی درباره 
آن می شود، بحث مالیات بر کاالهای 
آسیب رسان به سالمت است. باتوجه 
به اینکه در ایام بررسی الیحه بودجه 
سال 97 توسط نمایندگان مجلس هم 
هستیم، به نظر شما در کشور ما تا 
اندازه ای که الزم است، به این موضوع 

بها داده می شود؟
نه. واقعیت این است که به طور کلی 
سهم مالیات بر کاالهای آسیب رسان به 
سالمت در بودجه های سنواتی کشور 
مالیات ها هم سهم  ما کم است و در 
کل  به  آسیب رسان  کاالهای  بودجه 
بودجه مالیات ها هم کم است. یکی از 
کاالهای آسیب رسانی که در بسیاری از 
به آن توجه زیادی می شود،  کشورها 
سیگار است. ظرفیت مالیات بر سیگار 
در کشور ما 12 هزار میلیارد تومان است 
درحالی که در سال 96، تنها 1300 میلیارد 
تومان از این راه عاید کشور شد. اتفاق 
بدی هم که در بودجه سال قبل افتاد 
این بود که ما در سال 95، مالیات بر 
سیگار را 2 هزار و 500 میلیارد تومان 
نوشته بودیم اما سال 96 به 1300 میلیارد 
تومان کاهش پیدا کرد. یعنی 50 درصد 
افت مالیات بر سیگار. درصورتی که 
براساس معاهده بین المللی که ما امضا 
کرده بودیم، الزم بود که ما از سال 85 
ساالنه 10 درصد به مالیات خرده فروشی 
سیگار اضافه میکردیم. متاسفانه این کار 
فقط دو سال اتفاق افتاد و بقیه سال ها این 
قانون اجرایی نشد که این یک ضعف 
بزرگ است. براساس شاخص هایی که 
ارائه  بین المللی  سازمان های  سوی  از 
می شود هم باید 70 درصد قیمت سیگار، 
tax )مالیات( باشد. به دلیل اینکه سیگار 
یکی از کاالهای آسیب رسان است و 
این ضابطه هم براساس یک سیاست 

برد-برد است. 

 win win سپید: این روزها ما عبارت
policy یا همان سیاست برد-برد را 
سیاست  این  مفهوم  می شنویم.  زیاد 
کاالهای  بر  مالیات  موضوع  در 

آسیب رسان چیست؟
این یعنی وقتی مالیات یک کاالی 
آسیب رسان به سالمت مانند سیگار زیاد 
می شود، طبیعتا قیمت آن هم افزایش 
اینکه  با  شرایط  این  در  می کند.  پیدا 
مصرف کننده باید پول بیشتری بپردازد، 
ولی به دلیل اینکه این قیمت باال، مصرف 
او را کاهش می دهد، برای او هم یک بُرد 
به دست آمده است. ضمن اینکه برای 
کشور هم یک بُرد محسوب می شود. 
توجه  آن  به  باید  که  نکته ای  ولی 
داشته باشیم این است که این پول باید 
به سمت جاهایی هدایت شود که مصرف 
آن کاالی آسیب رسان را کم کند. مثال 
کرد،  پیدا  افزایش  نوشابه  قیمت  اگر 
این پول باید به سمت مصرف لبنیات 
هدایت شود. منابع مالی به دست آمده 
از مالیات بر سیگار هم باید به چندین 
جا تزریق شود. همانطور که عرض کردم 
در دنیا اینطور است که 70 درصد قیمت 
سیگار، باید مالیات باشد و این 70 درصد 

باید به سمت کارهای پیشگیرانه و کاهش 
مصرف هدایت شود. به خصوص سه 
سازمانی که در این حوزه اهمیت زیادی 
دارند، حتما باید از این منابع استفاده 
کنند. این سازمان ها، وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت ورزش و صداوسیما و 
رسانه ها هستند. البته حتی سازمان های 
مردم نهاد هم باید بتوانند استفاده کنند.
سپید: در مقابل این نظر که می گوید 
باید قیمت سیگار افزایش پیدا کند تا 
مصرف کاهش یابد، عده ای در مقام 
مخالفت، دالیلی ازجمله حمایت از 
تولید داخل، ورشکستگی کارخانجات 
ایرانی و بیکاری کارگران را مطرح 
می کنند. در این باره چه نظری دارید؟

بله می گویند اگر مالیات بر سیگار 
را افزایش دهید، کارخانجات به مشکل 
برمی خورند. درصورتی که من معتقدم 
حتی می شود قانون خوبی در این باره 
تصویب کرد مبنی بر اینکه بخشی از این 
مالیات، مستقیما برای تغییر خط تولید 
کارخانجات تولید سیگار هزینه شود. 
برای  مالیات  می گویید  اینکه  سپید: 
تولید  یعنی  برود،  تولید  خط  تغییر 
اساسا  سیگار  تولید  کارخانجات 
عوض شود و چیزی غیر از سیگار 

تولید کنند؟
این  تولید  خط  می شود  بله. 
تولید  خط  به  تبدیل  را  کارخانجات 
آسیب  سالمت  به  که  کرد  کاالهایی 
نزند. ما می توانیم پول خط تولید آن 
کارخانه را پرداخت کنیم که کارگر بیکار 

نشود و تولیدش را عوض کند.
سپید:به نظرتان این کار شدنی است؟ 

تکلیف مصرف داخل چه می شود؟
در کشور  درحال حاضر  ما  ببینید. 
که  داریم  سیگار  تولید  کارخانه    18
متاسفانه تا پایان سال 2 کارخانه دیگر 
هم به اینها اضافه می شود. می شود از 
کم  کارخانه  یک  ساالنه  تعداد،  این 
توسعه  کشورهای  که  همانطور  کنیم. 
یافته دنیا، به همین ترتیب سال هایی را 
به عنوان سال عاری از سیگار معرفی 
می کنند. قطعا این کار شدنی است. مثال 
نیوزیلند، هدف گذاری کرده و  کشور 
سال 2025 را به عنوان سال عاری از 
دخانیات معرفی کرده است. این درحالی 
است که ما هنوز هم درحال ساخت 
کارخانه هستیم. یعنی خط فکری ما با 
آن چیزی که نگاه غالب جهان است، 
فاصله زیادی دارد. افزایش مالیات بر 

دخانیات، به خصوص در بین جوانان 
که  وقتی  داشت.  خواهد  خوبی  تاثیر 
ما مالیات بر سیگار را افزایش دهیم، 
کاهش تقاضایی که ایجاد می کند، بسیار 
خوب است. ضمن اینکه بحث تکس 
یا همان مالیات، عرضه را هم کاهش 
می دهد. یعنی از آن پولی که از طریق 
مالیات به دست می آید، می توان آموزش 
داد.  کاهش  را  و عرضه  تقاضا  و  داد 
به  اینکه شخص  یعنی  تقاضا  باالخره 

سمت سیگار نیاید.
 این نکته بسیار ضعیف قانون ما به 
خصوص در سال 96 این بوده است. اگر 
در سال 97 بتوانیم اشتباه قبل را مرتکب 
نشویم، گام بسیار بزرگی برداشته ایم. 
مالیات  کلی  صورت  به  ما  که  وقتی 
بر ارزش افزوده را تصویب می کنیم، 
ممکن است خواه ناخواه تولیدکننده و 
مصرف کننده هم با درجاتی آسیب ببینند. 
ولی وقتی مالیات هایی مثل همین سیگار 
هوشمند می شود، کسی آسیب نمی بیند 
اینکه  می کنند. ضمن  سود  همه  بلکه 
برای نظام سالمت بسیار مهم است که 
االن  چون  کند  ایجاد  مصرف  کاهش 
به 10 درصد  به نظر می رسد نزدیک 
منابع مان را در این راه هزینه می کنیم 
که این رقم باالیی است. ما نزدیک به 
15 درصد مصرف دخانیات در کشور 
داریم و در این سال های اخیر هم با 
رواج قلیان به خصوص برای خانم ها، 
مصرف خیلی باال رفت. هرچند مصرف 
این  در  تحصیل کرده  افراد  در  سیگار 
سال ها کمی کاهش پیدا کرد ولی صرف 

قلیان افزایش زیادی داشت. 
و  آمارها  کشورها  از  بسیاری  در 
نمودارهایی وجود دارد که با مراجعه 
به سایت وزارت سالمت آنها یا سایت 
سازمان جهانی بهداشت می توان به آن 
دسترسی داشت. همه این آمارها نشان 
سیگار  بر  مالیات  هرگاه  که  می دهد 
مصرف،  است،  کرده  پیدا  افزایش 

کاهش داشته است. 
اما ما در کشورمان در این زمینه بسیار 
ضعیف عمل کرده ایم. علی رغم اینکه 
درباره مالیات در کشور ما حرف های 
در  من  ولی  می شود،  زده  زیادی 
بسیار  کشور  بودجه ای  شاخص های 
ضعیف دیدم. اگر به همین فرمول عمل 
کنیم، می توانیم به منابع پایداری برای 
نظام سالمت دست پیدا کنیم. البته باید 
جایگاه مصرف این منابع، حتما نشانه دار 

شود و حتما برای کاهش مصرف هزینه 
شود. چون درحال حاضر در کشور ما 
بیماری های غیرواگیر شیوع زیادی پیدا 
که  است  مردم  زندگی  و سبک  کرده 
منجر به این بیماری ها می شود و این 
مالیات ها در واقع باید سبک زندگی را 
اصالح کند و شرایط اکتیویتی را بهتر 
و  کند  بهتر  را  تغذیه ای  باالنس  کند، 
رفتارهای پرخطر مردم با اصالح کند. 
بنابراین وقتی می گوییم این بودجه باید 
برای پیگیری هزینه شود، منظورم ترویج 

سبک زندگی سالم است. 
که  باشید  مطمئن  صورت  این  در 
و  برد  خواهد  سود  آینده  در  کشور 
این  می کند.  پیدا  کاهش  هزینه هایش 
ضعف جدی است که به نظر من در 
سال های گذشته در نظام بودجه ریزی 

ما وجود داشته است.
 واقعیت این است که این ضعف هم 
از سوی کسانی ایجاد شده که از وضع 
این مالیات ها ضرر می کنند. بنابراین فشار 
وارد می کنند و دو بحث را مطرح می کنند. 
یکی همان بحث بیکاری کارگران که 
از این  با 10 درصد  به نظر من حتی 
بودجه می توان کم کم کارخانجات تولید 
سیگار را تبدیل به کارخانجاتی کرد که 
به سالمت آسیب نزند؛ و دیگر اینکه 
بحث افزایش قاچاق را مطرح می کنند 
و می گویند افزایش مالیات بر سیگار، 
قاچاق را افزایش خواهد داد. این درحالی 
است که در 76 کشور دنیا مطالعه شده و 
نتایج آن توسط سازمان جهانی بهداشت 

منتشر شده است.
 این مطالعات ثابت می کند که این 
حرف، کامال غلط است. جلوگیری از 
قاچاق، مباحث و راهکارهای خاص 
خودش را دارد و گره زدن آن به مالیات 
تاکید من  سیگار، بحث غلطی است. 
این است که این مسئله باید تبدیل به 
یک مطالبه عمومی شده و با نمایندگان 
مجلس مطرح شود تا انشاله یک تصمیم 
درست اتخاذ کنند و مبادا تحت تاثیر 
مدارکی که بعضی از سیستم های دیگر 

ارائه می کنند، قرار گیرند.
سپید:وقتی ما با مسئولین کشور اعم 
از نمایندگان مجلس صحبت می کنیم، 
معموال همین صحبت ها را حداقل به 
صورت کلی می گویند و همه آنها با 
مالیات  و حتی وضع  تقاضا  کاهش 
آسیب رسان  کاالهای  بر  عوارض  و 
ولی  هستند.  موافق  سیگار  ازجمله 

وقتی نوبت به تصویب مواد قانونی 
می رسد، چه در لوایح بودجه سنواتی 
و چه در قوانین برنامه، می بینیم چیز 
دیگری تبدیل به قانون می شود. آیا 
فشاری بر نمایندگان وارد می شود؟ 
آیا آنطور که بعضی ها می گویند، مثال 

مافیایی وجود دارد؟
اجازه بدهید یک مورد را برای شما 
مثال بزنم و شما خودتان نتیجه گیری 
کنید. سال 95 که بنده هم در مجلس 
حضور داشتم، ما از وزارت بهداشت 
لزوم  درباره  مستنداتی  که  خواستیم 
افزایش مالیات بر دخانیات جمع آوری 
کند تا ما در اختیار نمایندگان قرار دهیم. 
این مستندات، سه چهار برگه شد. همان 
زمان من دیدم که یکی از شرکت های 
دخانیات، بروشوری در هشت صفحه 
تهیه کرده و در کل مجلس بین نمایندگان 
توزیع کرد که در این بروشور همین 
منجر  مالیات  افزایش  که  بهانه هایی 
به قاچاق می شود و منجر به بیکاری 
کارگران کارخانجات می شود و ... را 

مطرح کرده بودند.
سپید: مگر یک شرکت دخانیاتی 
اجازه دارد وارد مجلس شده و چیزی 

بین نمایندگان توزیع کند؟
و  آمدند  ولی  بود.  ممنوع  نه خیر. 

پخش کردند.
سپید: این نشان می دهد که اینها واقعا 

چه قدرت زیادی دارند.
بله همینطور است. جالب این بود که ما 
می خواستیم آن سه چهار برگه مستندات 
وزارت بهداشت بین نمایندگان پخش 
شود که به یکباره متوجه شدیم، دوبرابر 
برگه های ما درحال توزیع بین نمایندگان 
است. روی میز خود ما هم گذاشتند و 
ما هم نفهمیدیم از کجا آمد. البته معلوم 

بود که از کجا آمده است. 
دارد.  مباحث وجود  این  به هرحال 
من فکر می کنم کسانی که می فهمند، 
با این مسائل آشنا هستند، نخبه هستند 
و دنیا را مطالعه می کنند، باالخره باید از 
این فرصتی که هست استفاده کنند. من 
فکر می کنم در این یکی دو ماه، مردم 
هر منطقه و به خصوص دانشگاهیان 
و کسانی که اطالعات خوبی در این 
باره دارند، باید با نمایندگانشان صحبت 
کنند. سازمان های مردم نهاد هم حتما 
باید دراین روزها فعال شوند تا انشاله 
منجر به این شود که تصمیمات خوبی 

برای کشور اتخاذ شود.

رشد 30 درصدی بودجه وزارت 
بهداشت در الیحه بودجه ۹۷ 

گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
بینی شده برای وزارت بهداشت در  »اعتبارات پیش 
الیحه بودجه 97 قابل قبول است اما با توجه به حجم 
کاری و بدهی 15 هزار میلیاردی این دستگاه اعتبارات 

باید افزایش یابد.« 
احمد حمزه در رابطه با اعتبارات در نظر گرفته شده 
در الیحه بودجه 97 برای وزارت بهداشت، گفت: »در 
بودجه سال 97،  14 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
که نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.«

و  رودبار  منوجان،  فاریاب،  کهنوج،  مردم  نماینده 
منابع  میزان   اینکه  بیان  با  قلعه گنج در مجلس دهم، 
پیش بینی شده برای وزارت بهداشت در الیحه بودجه 
97 نسبت به سایر دستگاه ها قابل قبول است، افزود: 
»البته با توجه به حجم کاری باالی این دستگاه و بدهی 
15 هزار میلیاردی این رقم قابل توجه نبوده و الزم 
است  دولت منابع جدیدی را برای تزریق به وزارت 
بهداشت اتخاذ کند.« وی با بیان اینکه وزارت بهداشت 
باید با اتخاذ راهکارهای مناسب به دنبال صرفه جویی 
باشد،  درمان و طرح تحول سالمت  منابع حوزه  در 
تامین  به  نسبت  دولت  می رود  »انتظار  کرد:  تصریح 
منابع کافی برای حوزه درمان توجه جدی داشته باشد.«

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه حذف 
یارانه ثروتمندان راهکار موثری برای رفع مشکالت 
بودجه ای طرح تحول سالمت است، گفت: »10 درصد 
هدفمندی یارانه ها باید به وزارت بهداشت پرداخت 
سالمت  حوزه  در  هزینه ها  هدررفت  از  همچنین  و 
منابع  مدیریت  حاضر  حال  در  زیرا  شود  جلوگیری 
تزریق  از  هزینه ها  مهمتر  هدررفت  از  جلوگیری  و 

اعتبارات است.«

در چهارمین سفر  بهداشت  وزير 
خود به سرپل ذهاب:

هنوز وضعيت روحي و رواني 
مردم مساعد نيست

وزیر بهداشت به منظور بازدید از مناطق زلزله زده و 
آغاز ساخت 62 خانه بهداشت، 22 مرکز جامع سالمت 
و  هنرمندان  مشارکت خیرین،  با  بیمارستان  فاز   2 و 

قهرمانان ورزشی صبح امروز وارد کرمانشاه شد. 
سیدحسن هاشمي در بدو ورود به کرمانشاه گفت: 
»هدف از این سفر همراهي تعداد زیادي از خیرین، 
ورزشکاران و هنرمندان کشور است که در راه خیر 

قدم برداشته اند.«
و  ورزشکاران  »خیرین،  داد:  ادامه  وزیربهداشت 
هنرمندان کشور کمک های خیر خواهانه خود را برای 
در  و  می کنند  اهدا  درمانی  بهداشتی  مراکز  احداث 
آنها  جزئیات  درمورد  داشت،  خواهیم  که  جلسه اي 

تعیین تکلیف مي شود.«
تلویزیونی  برنامه  باپویش مردمی در  این حرکت، 
حاال خورشید برای ساخت مراکز بهداشتی و درمانی 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه آغاز شد و قرار است 
جمعی از هنرمندان و قهرمانان ملی عرصه ورزش کشور، 
کمک های مردمی را برای ساخت مراکز بهداشتی و 

درمانی هزینه کنند.
ابراز  ضمن  سفر  این  در  همچنین  بهداشت  وزیر 
گفت:  زلزله زده،  مردم  شرایط  بهبود  برای  امیدواری 
»هنوز وضعیت روحي و رواني مردم مساعد نیست.«

سیدحسن هاشمي در آیین آغاز به ساخت خانه های 
بهداشت مناطق زلزله زده در روستاي مشکنار سرپل 
ذهاب گفت: »با کمک هایي که از سوي دولت، نهادهاي 
غیر دولتي، مردم و دستگاه هاي مختلف به سمت مردم 
شرایط  که  است  امید  شد،  روانه  کرمانشاه  زلزله زده 
فیزیکي آنها حتي بهتر از قبل شود، هرچند وضعیت 

روحي و رواني مردم هنوز مساعد نیست.«
کسوت  در  افراد  »تمام  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
اقتصادي  ورزشکار، هنرمند، خیر و حتي بخش هاي 
و غیره که در این اقدام خیرخواهانه شرکت کردند، 
بي شک قدم در راه خوبي گذاشتند، چراکه با همت 
اینکه  بدون  مي  شود،  ساخته  بهداشت  خانه   62 آنها 
از دولت و دستگاه هاي دولتي کمکي دریافت شود.«

هاشمي با بیان اینکه کمک هاي مردم کامال داوطلبانه 
بوده است، تصریح کرد: »مي  توان گفت، تعداد داوطلبان 
خیر بیشتر از خانه هاي بهداشت بود و این موضوع جاي 
مسئولین  که  »همانطور  افزود:  دارد.« وی  خوشحالي 
استان گزارش داده اند، کار ساخت خانه هاي بهداشت 
از امروز آغاز مي شود و جا دارد از آقاي تجري، نماینده 
محترم شهرستان سرپل ذهاب و فرماندار محترم این 

استان تشکر کنم.«
هاشمي خاطرنشان کرد: »در این سفر افتخار داشتم 
و  ورزشکاران  خیرین،  مجموعه  فرد  یک  عنوان  به 
هنرمندان را همراهي کنم و در این راه هر کاري از 

دستمان بربیاید، انجام مي دهیم.«

اخبار

وضع مالیات بر کاالهای آسیب رسان به سالمت، یک سیاست بُرد-بُرد است
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نبود بودجه چالش راه اندازی 
مراکز غربالگری

دبیراجرایی دومین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی ایران از 
تصمیم وزارت بهداشت برای راه اندازی مراکز غربالگری سرطان 
در شهرهای مختلف کشور خبر داد و گفت: »امیدواریم با تأمین 
منابع مالی امکان انجام این نوع تست های سرطان فراهم شود.«
احمد مافی با اشاره به اینکه مبتالیان به این بیماری در مراحل 
پیشرفته متوجه مشکل خود می شوند، گفت: »درشرایط کنونی، 
امکانات خوبی برای انجام تست های غربالگری سرطان در کشور 
به چه  باید  این تست ها  انجام  برای  نمی دانند  مردم  نداریم و 
مراکزی مراجعه کنند. این موضوع سبب شده است بسیاری از 
افراد مبتال به سرطان، با حاد شدن بیماری خود متوجه آن شوند.«
وی، اجرای طرح غربالگری سرطان را برای شناسایی و درمان 
به موقع بیماری ضروری دانست و اضافه کرد: »ترس از وجود 
افراد  است  دلیل دیگری است که سبب شده  بیماری سرطان 
عالقه ای به انجام تست های غربالگری سرطان نداشته باشند.«
مافی خاطرنشان کرد: »نگرشی که در جامعه به سرطان وجود 
دارد این است که این بیماری غیرقابل درمان است. متاسفانه 
درباره اصالح این تفکر و اینکه بیماری سرطان با روش های 
درمانی مختلف قابل درمان است اطالع رسانی خوبی صورت 
تالش  باید  رسانه ها  نگرش  این  اصالح  برای  است.  نگرفته 
افراد مبتال به  بیشتری کرده و به گونه ای عمل کنند که ترس 

سرطان از بین برود.«
وی با انتقاد از رویکرد صدا و سیما در معرفی افراد مبتال 
به سرطان به عنوان افراد مجرم خواستار تغییر این رویکرد شد 
و افزود: »در بسیاری از فیلم ها و سریال های تلویزیونی شاهد 
به  افرادی که مرتکب جرم و گناهان زیادی شده اند،  هستیم، 
به  زنی  انگ  می شوند.  مبتال  آن  مانند  بیماری هایی  و  سرطان 
بیماران مبتال به سرطان در صدا و سیما کار درستی نیست و 

باید اصالح شود.«
دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی رادیوتراپی و انکلوژی 
ایران، نبود مراکز مشخص و دایمی برای انجام تست غربالگری 
دانست  بیماران  هنگام  به  شناسایی  مانع  بزرگترین  را  سرطان 
و تست  غربالگری  مراکز  تدریجی  به صورت  »باید  افزود:  و 

سرطان درکشور راه اندازی شود.«
مافی اضافه کرد: »به تعداد کافی نیروی متخصص و توانمند 
برای انجام تست غربالگری و آغاز روند درمان بیماران تربیت 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  کار هستند. وزارت  آماده  و  شده 
پزشکی نیز برای ایجاد مراکز غربالگری سرطان اعالم آمادگی 
کرده است و تنها مشکل، تأمین منابع مالی برای آغاز فعالیت 

این مراکز است.«
دومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایران از 22 تا 
24 آذر در سالن همایش های هتل المپیک تهران برگزار می شود.

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي:
سالمت معنوي اسالمي جايگزين 

سالمت معنوي 
سید علیرضا مرندي رئیس فرهنگستان علوم پزشکي خبر داد: 
معنوی  سالمت  عنوان  پزشکي  علوم  فرهنگستان  پیشنهاد  »با 

اسالمی جایگزین سالمت معنوي شد.«
بنابر اعالم روابط عمومي فرهنگستان علوم پزشکي مرندي 
در توضیح این نام گذاري گفت: »با توجه به تفاوت مفهومي 
از  غربي  میان کشورهای  معنوی  موضوع سالمت  در  موجود 
جمله متون تدریسي دانشگاه هاي آمریکا ، و آنچه که در کشور 
ما و کشورهای اسالمی با اعتقادات مذهبی حاکم، وجود دارد، 
با پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکي این بعد سالمت در کشور 
ما با عنوان سالمت معنوی اسالمی مجدداً نام گذاري شده است.«

رئیس فرهنگستان علوم پزشکي سالمت معنوی را یکي از 
ابعاد مهم سالمت دانست و  گفت: »سالمت معنوي در دهه های 
اخیر در دنیا جایگاه ویژه ای پیدا کرده است که البته در دنیاي 
غرب و در ادیان غیر توحیدی بیشتر زندگی دنیوي را شامل 
مي شود و در حقیقت یک سالمت معنوي وجودي که در مباني 
آن عمدتًا  ارتباطي با دنیاي ابدي وجود ندارد، عنوان مي شود.«

مرندي افزود:  »سالمت معنوي اسالمي نه تنها شامل زندگی 
این دنیا مي شود بلکه، زندگی ابدي را که از ارزش و اهمیت 

واالتري برخوردار است نیز در نظر دارد.«
در  که  گرفته شود  نظر  در  باید  نکته  »این  کرد:   تاکید  وي 
مبحث سالمت معنوي ضمن استفاده از اطالعات و متون بدست 
از  که  آنچه  توحیدی  غیر  مکاتب  و  غربي  کشورهای  آمده ی 
به  ما منتقل می شود ، در غالب مسائل اسالمي  آن اطالعات 

و اعتقادي ما باشد.«
 رئیس فرهنگستان علوم پزشکي در خصوص اجرایي شدن 
آموزش  مقدمات الزم جهت  »تاکنون  بعد سالمت گفت:   این 
سالمت معنوي اسالمي برای کلیه گروه های پزشکي از جمله 
پزشک، پرستار و ماما و همچنین در عرصه ارائه خدمات فراهم 

شده است اما به مرحله اجرایي هنوز نرسیده است.«
وي در پایان تاکید کرد: »امید است که ضمن همکاري مستمر 
اساتید و صاحبنظران حوزه پزشکی با حوزه محترم علمیه قم به 
ارائه راهکارهاي مناسب و در نهایت دستیابي به سطح عملیاتي 

مطلوب در این خصوص نائل شویم.«
الزم به ذکر است پنجمین همایش ملی سالمت معنوی 26 و 

2۷ بهمن ماه سال جاری در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

اخبار مدیرعامل سازمان تأمين اجتماعی

نشدن  دیده  به  تأمین اجتماعی  سازمان  مدیرعامل 
بدهی های تأمین اجتماعی در الیحه بودجه 9۷ اشاره 
کرد و گفت: »در بودجه سال جاری 5هزار میلیارد 
تومان در مجلس برای پرداخت بدهی ها دیده شد و 
برای سال آینده هم مطمئن هستیم با تدابیر دولت و 
اجماع مجلس، خروجی بودجه به نفع پرداخت بخشی 

از مطالبات ما طبق برنامه ششم باشد.«
با  سید تقی نوربخش در نشست خبری مشترک 
مدیرعامل شستا با بیان اینکه امنیت اجتماعی و رونق 
سازمان  کارکردهای  بزرگترین  کار  و  کسب  فضای 
تأمین اجتماعی هستند گفت: »اگر تأمین اجتماعی وارد 
حاشیه شود، امنیت اجتماعی دچار اختالل می شود.«
وی درباره سیاست خروج از بنگاه داری گفت: »این 
امر از سیاست های سازمان در بخش سرمایه گذاری 
نهاد  عنوان  به  سرمایه گذاری  الزامات  به  و  است 
بیمه ای برمی گردد و ارتباطی با تعهدات سازمان ندارد. 
اموال سازمان مربوط به 42 میلیون بیمه شده است 
و سرمایه گذاری ها باید ریسک باال و سودآوری باال 
داشته باشند و حیاط خلوت شدن شستا با سیاست های 

تأمین اجتماعی مغایرت دارد.«
به  دولت  بدهی های  پرداخت  درباره  نوربخش 
تأمین اجتماعی عنوان کرد: »در ماده 14 برنامه ششم به 
صراحت دولت مکلف شده بدهی های تأمین اجتماعی 
را در عرض 5 سال و هرساله 10 درصد پرداخت 
  9۷ سال  بودجه   2 تبصره  در  آنکه  رغم  علی  کند. 
آمده دولت باید بدهی اش را به نهادهای عمومی و 
خصوصی بپردازد ولی این امر در بند ک تبصره 4 در 

الیحه بودجه 9۷ پیش بینی نشده است.«
اینکه  بیان  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
تأیید کند  باید میزان بدهی ها را  سازمان حسابرسی 
عنوان کرد: »در سال 96 سازمان حسابرسی، بدهی 
حداقل 30هزار میلیارد تومان را تا سال 94 تأیید کرد 
و گواهی داد اما مبلغ بیش از اینها است. اخیراً مجدداً 
گواهی و تأیید بدهی جدیدی در حال صدور است.«
نوربخش ادامه داد: »در بودجه سال جاری 5هزار 
میلیارد تومان در مجلس برای پرداخت بدهی ها دیده 

تدابیر  با  مطمئن هستیم  آینده هم  برای سال  و  شد 
دولت و اجماع مجلس خروجی بودجه به نفع پرداخت 

بخشی از مطالبات ما طبق برنامه ششم باشد.«

جزيیات واگذاری سهام تأمین اجتماعی به 
ذينفعان به زودی اعالم می شود

وی همچنین درباره واگذاری سهام به بازنشستگان 
و ذینفعان اظهار کرد: »شکل گرفتن صندوق و سبد 
بورسی با حاشیه ریسک پایین برای فروش سهام به 
ذینفعان در هیات امناء مصوب شده و تسهیالت و 

جزئیات آن در آینده اعالم خواهد شد.«
چقدر  صندوق  این  »اینکه  داد:  ادامه  نوربخش 
آورده دارد؟ به سیاست های خروج از بنگاه داری و 
ترکیبی از سهام بستگی دارد که در حال کار به روی 
امناء را دارد قطعًا  آن هستیم و چون مصوبه هیات 

این کار را امسال انجام خواهیم داد.«
سازمان  مالی  چرخش  به  اشاره  با  نوربخش 
میلیارد  هزار   12 به  ماه  یک  که طی  تأمین اجتماعی 
تومان می رسد اظهار کرد: »در زمینه احیاء و ارتقای 
سازمان و فضای کسب و کار اقدامات خوبی انجام 
دادیم. به عنوان مثال طی سال اخیر بخشودگی جرائم 
را در دو نوبت بازرسی از دفاتر قانونی را از 10 سال 
و  خرید  به  مربوط  موارد  و  رساندیم  سال  یک  به 
فروش را از مبنای حق بیمه و پیمان ها حذف کردیم.«
یارانه های  هدفمندی  محل  از  مبلغی  هیچ  دولت 
برای بیمه شدن حدود 1/5 میلیون نفر در سال گذشته 

پرداخت نکرده است.
وی ادامه داد: »در پی تعهدات بدون منبع در سال های 
نفر  400 هزار  میلیون و  در گذشته یک  که  گذشته 
بدون پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما بیمه شدند 
که ماهانه 220 میلیارد تومان برای آن هزینه می شود 
در حالی که بابت آن مبلغی به ما از سوی دولت و 

محل هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است.«
مختلف  کمک های  »همچنین  افزود:  نوربخش 
کارگاه ها  تا  داشتیم  زلزله  چون  امسال  درحوادث 

بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.«

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه 95 
تأمین اجتماعی از طریق  تا 96 درصد منابع سازمان 
این  »از  گفت:  می شود  تأمین  بیمه ای  فعالیت های 
کنار  در  است.  اهمیت  حائز  بیمه ای  اقتصاد  لحاظ 
فعالیت های اقتصاد بیمه ای، به کارکرد اقتصاد درمانی 

نیز توجه داریم.«

شرکت هايی که به تأمین اجتماعی تحمیل 
شدند

وی درباره بنگاه های واگذار شده به تأمین اجتماعی 
عنوان کرد: »عمده شرکت ها و بنگاه های تأمین اجتماعی 
از سال 6۷ تاکنون در راستای پرداخت دیون دولت ها 
واگذار شده و به نوعی تحمیلی بوده و طبق انتخاب 

سازمان تأمین اجتماعی نبوده است.«
نوربخش ادامه داد: »به ویژه تا سال 91، عمده این 
دولت  در  اما  بودند،  زیان ده  واگذار شده  بنگاه های 
یازدهم با توجه به سیاست شفافیت، نقدپذیرندگی و 
ریسک  کم وارد بازار سرمایه شدیم و در همین راستا  
دو شرکت تاپیکو و تیپیکو که 60 درصد از سرمایه 
و  کردیم  بورس  بازار  وارد  را  بوده  تأمین اجتماعی 

واگذاری بنگاه های دیگر نیز ادامه دارد.«

هلدينگ های شستا تجمیع می شوند
شرکت  مدیرعامل  لطفی  مرتضی  همچنین 
اظهار  این نشست  تأمین اجتماعی در  سرمایه گذاری 
جزو  کشور  هر  در  بازنشستگی  »نظام های  داشت: 

عوامل مقصر در پیشبرد اهداف هستند.«
وی ادامه داد: »در کشورهای توسعه یافته بنگاه های 
اقتصادی متعلق به صندوق های بازنشستگی است.«

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
بیان داشت: »شستا براساس ضرورت و براساس رسالت 
سازمان تأمین اجتماعی مسئولت تأمین رفاه و حفظ 

حقوق کارگران را بر عهده دارد.«
لطفی گفت: »3900 میلیارد تومان سرمایه اولیه این 
به 8  افزایش سرمایه آن  آینده  سازمان است که در 
هزار میلیارد تومان می رسد و 80 هزار میلیارد تومان 

نیز دارایی شستا محاسبه شده است.«
وی بیان کرد: »شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
شستا در 9 حوزه نفت و گاز، صنایع نوین، حمل ونقل 
جاده ای و دریایی، سیمان، انرژی، بانک و بیمه فعالیت 

می کند.«
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
بهینه سازی  ما  برنامه های  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با 
برنامه های راهبردی است، گفت: »براساس اصل 44 
قانون شستا از بنگاه داری خارج می شود و سیاست 

خروج از بنگاه ها را در دستور کار قرار داده ایم.«
لطفی ادامه داد: »140 شرکت شناسایی شدند که 
براساس تأیید هیأت مدیره شستا تا سال 98 از این 

شرکت ها خارج می شویم.« 
وی بیان کرد: »به دنبال تجمیع هلدینگ های شرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هستیم و در یک بازه 
زمانی 9 هلدینگ شستا به 5 هلدینگ تبدیل خواهد 
و  بیمه  دارو،  گاز،  و  نفت  هلدینگ های  در  و  شد 

فناوری های نوین فعالیت خواهیم کرد.«
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، 
گفت: »ما به دنبال جذب سرمایه گذاری های خارجی 
هستیم و تاکنون پس از برجام 50 تفاهم نامه به امضا 
تفاهم نامه ها  کردن  عملی  دنبال  به  که  است  رسیده 
هستیم و دو مورد سرمایه گذاری در باکو و ارمنستان 

داشته ایم.«
ایران کانون توجه  افزود: »در حال حاضر  لطفی 
سرمایه گذاران خارجی شده است و ابراز تمایل داشته  اند 
این خصوص  در  و  باشند  داشته  نشست هایی  ما  با 

تفاهم نامه هایی نیز انجام داده ایم.«
تأمین اجتماعی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
گفت: »اولین کشتی مسافربری ساخت ایران به یکی 
از شرکت های ترکیه ای به مبلغ 29 میلیون دالر فروخته 
شده است و امیدواریم در آینده درخواست های دیگری 

برای ساخت این کشتی ها داشته باشیم.«
وی تأکید کرد: »امیدواریم تا اوایل نیمه سال آتی 
در راستای کاهش هزینه ها تجمیع هلدینگ های شستا 

به 5 هلدینگ را داشته باشیم.«
لطفی به تشکیل کمیته صیانت از حقوق کارگران 
از  کمیته صیانت  این  »براساس  اشاره کرد و گفت: 
ذخایر و سرمایه های کارگران از وظایف اصلی شستا 
قرار داده شده است و امیدواریم از دست اندازی به 

سرمایه های کارگران جلوگیری کنیم.«
تأمین اجتماعی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
افزود: »اخیراً نیز بخشنامه ای داشته ایم که بانک های 
اطالعاتی نیروهای متخصص را شناسایی و استفاده 

کنیم.«
وی درباره شفافیت سازی در شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی، گفت: »برای اولین بار همه واحدها 
در بورس جهت افکار عمومی عرضه شده است و 
شستا می توان گفت اولین شرکتی است که نظام هوش 

تجاری را شروع کرده است.«
تأمین اجتماعی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
شرکت  متأسفانه  گذشته  دوره های  »در  بیان کرد: 
تأمین اجتماعی حیاط خلوت سیاسی  سرمایه گذاری 
بوده است و افرادی با توصیه به شرکت سرمایه گذاری 
شده  پیگیری  و  بودند  شده  اضافه  اجتماعی  تأمین 
است تا افرادی که با توصیه های سیاسی وارد شستا 
شده بودند را عذرشان را بخواهیم. چرا که شرکت 

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی حق الناس است.«

جای خالی بدهی های دولت به تامین اجتماعی در الیحه بودجه 97 

ایسنا: سه سال از آغاز طرح تربیت کمک پرستار یکساله می گذرد؛ 
موضوعی که به اعتقاد معاونت پرستاری وزارت بهداشت جای خالی 
آن در بیمارستان ها احساس می شد و انجام شرح وظایف آن ها بر 
دوش همراهان بیمار بود. به همین دلیل باید نیرویی جداگانه برای 
آنها در نظر گرفته  می شد؛ اما این طرح از همان ابتدا مورد سوال قرار 
نیروها، محل سوال  این  نیز ضروری بودن آموزش  گرفت و هنوز 

بسیاری از منتقدان است.
کمک  نیروی  کشور  در  که  است  معتقد  پرستاری  نظام  سازمان 
بهیار بیکار وجود دارد و می توان از آنها به جای این کمک پرستاران  
کمک گرفت. قائم مقام این سازمان دالیل خود را برای غیرضروری 

دانستن ادامه تربیت این نیروها بیان کرد.
ابتدا  از  محمد شریفی مقدم اظهار کرد: »سازمان نظام پرستاری 
که  نشست هایی  با  بود.  یکساله  پرستار  تربیت کمک  مخالف طرح 
با مسئوالن آموزش متوسطه آموزش و پرورش و معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت داشتیم، هر دو اشتراک نظر داشتند، آموزش وپرورش 
متولی اصلی برگزاری آموزش دیپلم بهیاری است و این موضوع با 
مشارکت وزارت بهداشت انجام می شود. در نقاطی که پرستار کم 
است و نیاز به حضور بهیاری احساس می شود نیز بر اساس اعالم 
پرورش  و  آموزش  منطقه،  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت 

مجوز تاسیس هنرستان بهیاری را صادر می کند.«
وی ادامه داد: »کسانی می توانند در این آموزشگاه تحصیل کنند 
داشته  سال سن   18 حداکثر  و  داشته  را  راهنمایی  سوم  مدرک  که 
باشند. این افراد با سه سال تحصیل در این هنرستان، دیپلم بهیاری 
می گیرند. در نتیجه کسی که مدرک بهیاری می گیرد بیشتر از 21 یا 
22 سال سن ندارد. در سراسر کشور نیز فقط 1۷ مدرسه برای تربیت 
این نیروها وجود دارد. مدرک صادر شده هم مهر مشترک وزارت 

بهداشت و آموزش و پرورش را دارد.«
بهیاری  مدارک  اینکه  بیان  با  پرستاری  نظام  سازمان  مقام  قائم 
یکساله برای افراد 30 ساله و با تحصیالت باالتر از دیپلم نیز صادر 
شده است، تصریح کرد: »این یعنی تناقضی وجود دارد، به ما اعالم 
شد مدارک دیپلم بهیاری یکساله از مراکز مختلفی صادر می شود و 
بعضی از مراکز هم می گفتند افرادی که با این نام برای کار مراجعه 

کرده اند، به خوبی آموزش ندیده اند.«
می تواند  پرستاری  معاونت  اینکه  حاضر  حال  »در  افزود:  وی 
وارد آموزش این نیروها شود، مورد بحث است؛ چون آموزش تمام 
گروه های پزشکی و پیراپزشکی از طرف معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت انجام می شود. از طرفی هم بهیار زمانی تربیت می شد که 
پرستار کم بود، اما در حال حاضر 60 هزار دانشجو در گروه های 

مختلف پرستاری در کشور تحصیل می کنند و نیروی بهیار پاسخگوی 
نیازها نیست.«

قائم مقام سازمان نظام پرستاری همچنین اضافه کرد: »بعضی از 
کسانی که در ابتدای این طرح دوره های بهیاری یکساله را گذرانده اند، 
در  کار  بازار  نداشتن  دلیل  به  و  داشته اند  لیسانس  فوق  و  لیسانس 
رشته خود، جذب این دوره ها شدند. حتی به برخی مدرک بهیاری 
این  نام  شد،  انجام  که  پیگیری هایی  با  تدریج  به  شد.  داده  یکساله 
طرح به کمک پرستار یکساله تغییر نام داد. همچنین باید تاکید کرد 
که در سیستم پرستاری بخشی از خدمات تخصصی است و بخش 

دیگر اقدامات اولیه برای بیماران است.«
شریفی مقدم با بیان اینکه در حال حاضر 50 هزار کمک بهیار آماده 
به کار در کشور داریم، اظهار کرد: »ما در دیداری که با وزیر بهداشت 
التحصیل  فارغ  برای  کردن  صبر  جای  به  که  کردیم  اعالم  داشتیم، 
استفاده  کمک بهیار  نیروهای  از  می توان  پرستاران  کمک  این  شدن 
کرد، چون شرح وظایف آنها با کمک بهیاران چهار ماه دوره دیده 
مشابهت دارد و نیازی نیست یکسال دوره ببینند. همچنین نیروهایی 
که دوره کمک پرستاری می بینند، هزینه می پردازند. بخشی از آنها 
مدرک بهیاری دریافت کرده اند و به آنها قول بهیاری داده شده  است، 

اما شرح وظیفه آنها در حد کمک بهیار است.«

نظر سازمان نظام پرستاری درباره ادامه طرح تربيت کمک پرستار یكساله

استفاده از کمک بهیاران بیکار به جای کمک پرستاران يکساله
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در سومین کنگره کشوری اقتصاد سالمت مطرح شد
سومین کنگره کشوری اقتصاد سالمت با 
هدف مستندسازی در این حوزه و ایجاد 
زبان مشترک میان ذینفعان حوزه سالمت 

برگزار شد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی  در این کنگره باتاکید 
بودجه حوزه سالمت گفت:  افزایش  بر 
»هدف ما این است که برای حوزه سالمت 

منابع پایدار ببینیم.«
با  یوسفی  همایون  ایسنا،  گزارش  به 
در  موجود  خألهای  از  یکی  اینکه  بیان 
حوزه سالمت بحث اقتصاد سالمت است، 
گفت: »اگر بخواهیم با نگاه توسعه پایدار به 
حوزه های مختلف بنگریم، حوزه سالمت 
یکی از حوزه هایی است که باید توسعه 
یابد. البته باید توجه کرد که برای توسعه 
سایر  توسعه  نیازمند  سالمت  حوزه  در 
باید  اساس  این  بر  هستیم.  هم  بخش ها 
توسعه  به  منجر  بخشی نگری  که  بدانیم 
پایدار در سطح کالن کشور نمی شود. بلکه 
حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت و ... 
باید متناسب با هم توسعه پیدا کنند.« وی با 
بیان اینکه اقتصاد سالمت به نحوی منطبق 
با سیاست های اقتصاد مقاومتی است،  افزود: 
»باید توجه کرد که یکی از نکات مهم در 
حوزه سالمت توجه به بحث پیشگیری 
متاسفانه  که  است  حالی  در  این  است. 
کشورهای  در  پیشگیری  حوزه  شاهدیم 
جهان سوم کمتر مورد توجه قرار می گیرد و 
برنامه ریزی مناسبی برای آن انجام نمی شود. 
خوشبختانه در حال حاضر با اجرای طرح 
تحول نظام سالمت به عنوان پروژه اصلی 
رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید اقدامات 
خوبی در این حوزه انجام شده اما با این 
حال به حوزه اقتصاد سالمت و پیشگیری 

توجه کمتری شده است.«
یوسفی با بیان اینکه به دلیل محوریت 
درمان، بحث پیشگیری حلقه مفقوده طرح 
گفت:  است،  بوده  سالمت  نظام  تحول 
در  صرفه جویی  ماست،  مد نظر  »آنچه 
منابع و مصارف نیست، بلکه بحث ما در 
راستای مدیریت مناسب منابع است. یکی 
از مشکالت طرح تحول نظام سالمت بحث 
مدیریت منابع و مصارف است و علی رغم 
رضایت خوبی که اجرای این طرح در جامعه 
ایجاد کرده اما چون نتوانستیم منابع پایدار 
برایش تعریف کنیم و اقداماتی چون پزشک 
خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک 
را پیش بریم، این طرح با چالش عمیق 
کمبود منابع مواجه شده است. بنابراین اگر 
بخواهیم نسخه ای واحد برای طرح تحول 
سالمت ببینیم، شاخصه این نسخه، بحث 
اقتصاد سالمت است.« وی با بیان اینکه 
حجم زیادی از مشکالت و هزینه های حوزه 
سالمت به دلیل افزایش بروز بیماری های 
تغییر سبک  از  ناشی  غیرواگیر است که 
زندگی بوده است، گفت: »این در حالی 
است که بسیاری از مردم هم از بیماری 
خود خبر ندارند و به همین دلیل هزینه های 
زیادی به سیستم سالمت وارد می شود.«

از  دیگر  یکی  اینکه  بیان  با  یوسفی 
مشکالت ما در حوزه سالمت در حوزه 
داروخانه هاست،  و  دارو  توزیع  و  تولید 
گفت: »3۰ درصد هزینه های سالمت در 

حوزه دارو صرف می شود و در حال حاضر 
شرایط به گونه ای است که اگر مدیریت 
نشود، مشکالت زیادی خواهیم داشت. 
بنابراین یکی از مسائلی که می تواند در این 
حوزه کمک کند توجه به بحث پیشگیری 

از بیماری های غیرواگیر است.«
و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
درمان مجلس شورای اسالمی ضمن اعالم 
آمادگی مجلس برای همگام شدن در حوزه 
اقتصاد سالمت گفت: »شاخصه های توسعه 
سالمت در کشور ما رو به رشد بوده اما این 
رشد با شاخصه های اصلی نظام سالمت 
چندان منطبق نیست و شاید علتش این 
نظرات  از  این حوزه  در  کمتر  که  است 
کارشناسان استفاده کرده ایم. من می بینم که 
بنیه تصمیم گیری ما براساس کار کارشناسی 
نیست، بلکه بر اساس رایزنی هایی است که 
انجام می شود. مشکل دیگر هم این است 
که سیاست کمی وارد این حوزه شده و 
باید بدانیم که ورود سیاست به حوزه هایی 
چون آموزش، سالمت و ... تصمیمات را 

از نظرات کارشناسی دور می کند.«
بیمه ها  اینکه  بیان  با  ادامه  یوسفی در 
جزئی از اقتصاد سالمت بوده و نیازمند 
اصالح ساختاری هستند، گفت: »دولت و 
مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده اند. 
چرا که اگر مشکالت بیمه ای را اصالح 
نکنیم مشکالت حوزه سالمت همچنان 
این  بخواهیم  اگر  بنابراین  پابرجاست. 
مشکالت را به صورت اصولی حل کنیم 
باید ساختار بیمه را اصالح کنیم.« وی در 
ادامه با اشاره به بودجه حوزه سالمت در 
سال 9۷ گفت: »در این زمینه در کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس در حال بررسی 
هستیم. البته برای سال 9۷ در این حوزه 
حال  عین  در  داشته ایم.  بودجه  افزایش 
هدف مان این است که برای حوزه سالمت 

منابع پایدار ببینیم.«

بیماری های غیرواگیر، هزینه ساز 
در حوزه سالمت

رئیس بنیاد امور بیماری های خاص هم 
در این کنگره با بیان اینکه یکی از معضالت 
اصلی ما در کشور بحث اقتصاد است که 
اقتصاد سالمت هم بخشی از آن محسوب 
می شود، گفت: »علم اقتصاد چهارچوبی 
را برای تخصیص منابع جهت رفاه حال 
مصرف کنندگان ایجاد می کند اما باید بدانیم 
که منابع محدود و مصارف نامحدود است. 
بنابراین باید از منابع محدود به گونه ای 
استفاده شود که هم عدالت اجتماعی شکل 
گیرد و هم رفاه را برای جامعه رقم بزنیم.« 
وی افزود: »متاسفانه کشور ما به واسطه 
سال هایی که دچار تحریم شد با مشکالت 
متعددی مواجه شده و به همین دلیل نیازمند 
استفاده بهینه از منابع هستیم. در عین حال 
وقتی از اقتصاد سالمت صحبت می شود 
همه نگاه ها به سمت درمان می رود. این 
به  باید  درمان  کنار  در  که  حالیست  در 
بحث پیشگیری نیز توجه کرد. درمان فقط 
ساخت بیمارستان، تهیه دارو و ... نیست. 
یکدیگر  کنار  در  مسائل  این  همه  بلکه 

قرار می گیرند.«
بیان  با  رفسنجانی  هاشمی  فاطمه 
اینکه وزارت بهداشت و آکادمی اقتصاد 
که  است  افرادی  نیازمند وجود  سالمت 
دانش مدیریت منابع مالی و انسانی داشته 
باشند، اظهار کرد: »یکی از محل های ایجاد 
بروز  افزایش  سالمت  حوزه  در  هزینه 
دنیا 3۰  بیماری های غیرواگیر است. در 
درصد از مراجعینی که به پزشک می روند 
نیز 6۰  ایران  ارتباط دارند. در  با دیابت 
درصد افراد دیالیزی مبتال به دیابت بوده اند 
که بیماری شان تحت کنترل قرار نگرفته 

است. بنابراین افراد فعال در آکادمی اقتصاد 
سالمت باید به طور دقیق مولفه های مربوط 

به اقتصاد سالمت را اجرا کنند.«
وی با بیان اینکه ابتدا باید ببینیم واقعیت 
حال حاضر در کشور در این حوزه چگونه 
است و شرایط مطلوب را هم ترسیم کنیم، 
گفت: »بر این اساس برای رسیدن به شرایط 
مطلوب باید برنامه ریزی کنیم و این برنامه ها 

را به سیاستگذاران ارائه دهیم.«
دکتر  مراسم  این  از  دیگر  بخشی  در 
کشوری  کمیته  دبیر  سلیمانی  فاطمه 
تجویز و مصرف منطقی دارو نیز گفت: 
»هدف آکادمی از برگزاری این دوره ها و 
شکل گیری فضایی با عنوان آکادمی اقتصاد 
بود که  نیاز و خالیی  مبنای  بر  سالمت 
در کشور در این حوزه وجود داشت که 
مهمترین آن عدم دسترسی به مستندات 
بتوان  آن  اساس  بر  که  بود  شواهدی  و 
وی  گرفت.«  اثربخش  هزینه  تصمیمات 
برگزاری  از  کلی  هدف  دو  به  اشاره  با 
»پرداختن  گفت:  سالمت  اقتصاد  کنگره 
ایجاد  و  موجود  شواهد  مستندسازی  به 
زبان مشترک بین ذینفعان مختلف حوزه 
سالمت از جمله اهداف ما در برگزاری این 
کنگره بوده است. ما در یک سال گذشته 
نشست ها و کارگاه های مختلفی را برگزار 
کردیم و دو نشست هم درباره هزینه و 
دسترسی به خدمات سالمت برگزار شده 
است. بعد از این نشست ها متوجه شدیم که 
محدودیت منابع از یک سو و افزایش طول 
عمر، بروز بیماری های نوپدید و درمان های 
گران قیمت از سوی دیگر می طلبد که به 
صورت هزینه اثربخش و با هدف دسترسی 
به عدالت، منابع را مدیریت کنیم. بنابراین 
در این کنگره تمرکزمان بر بحث مدیریت 

هزینه ها در حوزه سالمت است.«

۷۶ درصد بار بیماری های ایرانیان 
مربوط به بیماری های غیرواگیر 

است
بیماری های  مدیریت  دفتر  معاون 
اینکه  بیان  با  بهداشت  غیرواگیر وزارت 
۷6 درصد بار بیماری ها در کشور به دلیل 
بیماریهای غیرواگیر است، گفت: »جمعیت 
کشور ما در حال سالمند شدن است و 
بیماری های غیرواگیر هم اغلب در سنین 
میانسالی عوارض خود را نشان می دهند 
و هزینه های زیادی را به سیستم سالمت 
تحمیل می کنند.« علیرضا مهدوی هم در 
سالمت  اقتصاد  کشوری  کنگره  سومین 
از  غیرواگیر  »بیماری های  اظهارکرد: 
علل اصلی مرگ و میر در دنیا محسوب 
مهمترین  اینکه  بیان  با  وی  می شوند.« 
بیماری های غیرواگیر شامل بیماری های 
قلبی، عروقی، دیابت، سرطان و بیمارهای 
مزمن تنفسی می شود، گفت: »علت عمده 
این بیماری ها شرایط محیطی و تغییر سبک 
زندگی است. نکته مهم در زمینه بیماری های 
غیرواگیر پیشگیری از بروز آن ها است و به 
این صورت می توانیم بسیاری از هزینه ها 

را در حوزه سالمت کاهش دهیم.«
اینکه جمعیت کشور  بیان  با  مهدوی 
ما در حال سالمند شدن است و میانگین 
سنی کشور از 3۰ سال گذشته است، اظهار 
بیماری های  که  حالیست  در  »این  کرد: 
سنین  در  عوارضشان  اغلب  غیرواگیر 
میانسالی نشان می دهند و هزینه های زیادی 
را به سیستم های سالمت تحمیل می کنند. 
بنابراین باید برای جلوگیری از این هزینه ها 
روی پیشگیری از این بیماری ها کار کنیم 
و یکی از اقدامات مهم برای پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر جلوگیری از عوامل 
بروز آنها مانند کم تحرکی و مصرف سیگار 

است.«

مدیرعامل سازمان انتقال خون وضعیت بودجه ای این سازمان در الیحه 
بودجه 9۷ را تشریح کرد.

علی اکبر پورفتح اهلل با بیان اینکه یکی از تالش های سازمان انتقال خون 
برای ورود به فعالیت های نوین و حرکت در مرزهای دانش در زمینه طب 
انتقال خون است، گفت: »بر این اساس برنامه های متعددی را در سازمان 
انتقال خون اجرا کردیم تا همتراز انتقال خون های پیشرفته دنیا باشیم؛ چراکه 

لیاقت و استعداد آن را در کشور داریم.« وی با بیان اینکه بر این اساس 
برنامه هایی مانند مدیریت خون بیمار، فرهنگ سازی اهدای پالسما و پالکت 
و اقتصاد انتقال خون را اجرا کرده و آنها را ادامه می دهیم، افزود: »البته باید 
توجه کرد که اجرای این برنامه ها طبیعتا به میزان منابع مان گره می خورد و 
ما باید بدانیم که منابع سازمان چقدر است تا روی آن سرمایه گذاری کنیم. 
بر این اساس یکی از بحث هایی که با سازمان مدیریت برنامه و بودجه 
داشتیم این بود که درآمد سازمان انتقال خون، درآمد اختصاصی شده و 

درآمد سازمان را به چشم درآمد عمومی دولت نگاه نکنند.«
پورفتح اهلل ادامه داد: »مفهومی ندارد بخشی که کار خدمات سالمت را 
انجام می دهد، برای دولت درآمدزا باشد. باید توجه کرد که اگر درآمد 
اختصاصی مان در اختیار خودمان باشد، می توانیم برنامه ریزی های الزم برای 
پیشرفت اقدامات مان را انجام دهیم. بنابراین تقاضایی که ظرف چند سال 
اخیر از سازمان مدیریت داشتیم و متاسفانه عملیاتی نشده است، اختصاص 
درآمد سازمان انتقال خون به این سازمان و هزینه شدن این درآمدها در 
فعالیت های سازمان انتقال خون بوده است که متاسفانه علی رغم اینکه بدنه 
کارشناسی سازمان مدیریت و مدیران آن کامال با این مسئله موافق بودند، 
اما در الیحه بودجه این مسئله عملیاتی نشد و درآمد سازمان همچنان 

درآمد عمومی است.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون با بیان اینکه امیدواریم با نگاه مجلس 
بتوانیم درآمد سازمان را اختصاصی کنیم تا هم بتوانیم فعالیت های نوین مان 
را انجام داده و در عین حال به تدریج بتوانیم چرخه انتقال خون را بر 
مبنای اقتصاد انتقال خون اداره کنیم، گفت: »در حال حاضر 1۰۰ درصد 
درآمد اختصاصی سازمان انتقال خون، عمومی است که 6۰ درصد آن به ما 
بازمی گردد. البته همین میزان هم به طور کامل عملیاتی نمی شود و نوشته های 

روی کاغذ با آنچه که عملیاتی می شود، متفاوت است.«
پورفتح اهلل با بیان اینکه درآمد مصوبی که باید به خزانه واریز کنیم، در 
سال 96، 13۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: »قرار بود ۸1 میلیارد تومان از 
این میزان را به ما بدهند. بر این اساس تاکنون ۸4 میلیارد تومان به حساب 
خزانه واریز کرده ایم و 12/5 میلیارد تومان را گرفته ایم. البته 42 درصد این 
۸1 میلیارد را به ما تخصیص داده اند. آنچه درباره درآمد اختصاصی سازمان 
در الیحه بودجه سال 9۷ هم آمده، مشابه سال 96 است.« وی همچنین 
گفت: »در عین حال بودجه هزینه ای مصوب سازمان انتقال خون در سال 
جاری، 111 میلیارد تومان بود که در سال 9۷ با 1۰/۸ درصد رشد، به 12۰ 

میلیارد تومان رسیده است.«

وضعیت بودجه  ۹۷ انتقال خون در گفت وگو با علی اکبر پورفتح اهلل 

درآمدی که باز هم اختصاصی نشد

کمبود منابع، چالش 
عمیق تحول سالمت

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
مردمی کردن مبارزه با قاچاق 

و تقلب در حوزه سالمت با 
اصالت برچسب 

با  :»اگر  دارو گفت  معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و 
ریشه قاچاق و فساد صورت نگیرد اقدامات دیگر کافی 
نخواهد بود و در این حوزه کار ارزشمندی که صورت 

گرفته مردمی کردن این موضوع بوده است.«
غالمرضا اصغری در سومین همایش مقابله با فساد و 
قاچاق کاالهای حوزه سالمت که در محل آزمایشگاه های 
مرجع کنترل سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: »مبارزه 
ویژگی های  از  در حوزه سالمت  تقلب  و  کاال  قاچاق  با 
خاصی برخوردار است و دلیل آن نیز این است که موضوع 
سالمت حساسی است که اگر در این حوزه تقلبی صورت 
می شود.« وی  وارد  مالی  و  انسانی  زیاد  بگیرد خسارات 
به  این حوزه می توان  افزود: »مهم ترین موضوعی که در 
آن اشاره کرد برخورد با ریشه فساد و تقلب است. برای 
هر قاچاقی که اتفاق می افتد، تقاضا وجود دارد. نمونه این 
موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر است که در این مسیر 
تالش های زیادی صورت گرفته و شهدای زیادی نیز در این 
راه تقدیم نظام شده و خانواده های زیادی گرفتار شده اند.«

فساد  و  قاچاق  ریشه  با  »اگر  داشت:  اظهار  اصغری 
صورت نگیرد اقدامات دیگر کافی نخواهد بود.« وی افزود: 
»کار ارزشمندی که در این حوزه صورت گرفته، مردمی 
کردن این موضوع بوده است. مردمی کردن این موضوع 
با راه اندازی برچسب اصالت و آگاه سازی بوده است که 
مردم هنگام خرید بازرس حوزه غذا و دارو باشند تا بتوانند 
برچسب را چک و با پیامک از اصالت آن مطلع شوند.«

رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: »نیاز است که در 
این حوزه اقدامات دیگری نیز صورت گیرد و کشور هایی 
هم هستند که در حوزه قاچاق درگیر هستند ولی ما می توانیم 
و  قاچاق  آمار  یکدیگر  همکاری  با  و  جهانی  تجارب  با 
تقلب را کاهش دهیم و قطعا اگر مردم به ما کمک کنند 

کمک تاثیر گذاری به سالمت جامعه خواهند داشت.«

واردات روغن پالم ۳۶ درصد بیشتر شد
پالم  روغن  واردکنندگان  زور 
فراموش  مسئوالن  یا  چربید 

کردند؟

افزایش  امسال  انواع روغن خام در هشت ماهه  واردات 
چمشگیری نسبت به پارسال داشته و درحالی روغن پالم 
رشد 36 درصدی واردات را در بازار ایران تجربه کرده 
که برخالف سال های گذشته افزایش واردات این محصول 

زیر ذره بین نیست.«
به گزارش ایسنا، سال های گذشته در پی اعتراضات وزارت 
از  کنترلی صورت گرفته  بهداشت و سیاست گذاری های 
سوی وزارت جهاد کشاورزی، واردات روغن خام به ویژه 
روغن پالم روند کاهشی داشت و در هفته های پایانی سال 
گذشته قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اعالم کرد: »وزارت بهداشت موفق شده واردات 
پالم را از ۷۰۰ هزار تن به 35۰ هزار تن کاهش دهد و 
با وجود مخالفت های بسیار توانستیم به این هدف دست 
پیدا کنیم و این وزارتخانه در نبرد پالم سربلند بیرون آمد.«
اما به نظر می رسد امسال این فرآیند برعکس شده است، 
ماهه  هشت  در  شده  منتشر  رسمی  آمار  براساس  چراکه 
نخست امسال بیش از 9۷9 هزار تن انواع روغن خام به 
ارزش ۸62 میلیون و 46۰ هزار دالر به کشور وارد شده 
است که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 5۸/۸۷ 

درصد و 62/۰3 درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر روغن پالم نیز افزایش قابل توجهی را 
تجربه کرده است، چراکه در این بازه زمانی بیش از 335 
هزار و 29۰ تن روغن پالم به ارزشی بالغ بر 26۷ میلیون 
و 62۰ هزار دالر به کشور وارد شده است که این محصول 
نظر  از  36.42 درصد  نظر وزنی و  از  21.۸5 درصد  نیز 

ارزشی افزایش داشته است.
جالب تر این که وزارت بهداشت و شخص آقای وزیر در 
سال های ابتدایی دولت یازدهم دائما روی کاهش واردات 
روغن پالم و کم شدن سهم آن در واردات روغن خام به 
دلیل پایین تر بودن کیفیتش نسبت به دیگر انواع روغن تاکید 
می کرد و همین عامل سبب شد تفاهم نامه ای بین انجمن ها 
و تشکل های بخش خصوصی، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به امضاء برسد 
تا سهم واردات روغن پالم از مجموع واردات روغن کاهش 
تاکید و اصرارها دیگر  این  اما شاید  یابد و کنترل شود. 
پالم  به ویژه روغن  ندارد که واردات روغن خام  وجود 
در هشت ماهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ به 
گونه ای که در ماه های گذشته امسال به اندازه پارسال یعنی 
حدود 335 هزار تن انواع روغن پالم به کشور وارد شده 
این فرآیند نظارت  است و مشخص نیست چه کسی بر 

کند و پاسخگوی این بازار آشفته کیست؟

غذا و دارو



5
شماره 1141 23 آبان 1396 سیاستسالمت

براساس آمار، بیش از یک میلیارد نفر در دنیا با نوعی 
میلیون   190 تا   110 بین  می کنند.  زندگی  معلولیت 
بزرگسال دچار مشکالت جدی کارکردی هستند که 
حدود 15درصد جمعیت جهان را شامل می شود و با 
توجه به افزایش ابتال به بیماری های مزمن و جمعیت 

سالمند روبه گسترش است. 
معلولیت شرایط مختلفی ایجاد می کند و گرچه در بعضی 
موارد فرد نیاز به مراقبت های جدی سالمت دارد، اما در 
بسیاری دیگر تنها با فراهم آوردن مجموعه ای از شرایط 

و امکانات، فرد قادر به زندگی مستقل خواهد بود. 

کمبود خدمات سالمت؛ درد مضاعف 
معلوالن

افراد  گالیه های  شایع ترین  البته  و  مهم ترین  از  یکی 
معلول، دسترسی ناکافی به امکانات بهداشت و سالمت 
و نارضایتی نسبت به این مساله است. به عنوان مثال 
تحقیقی که در سال 2016 میالدی روی افراد مبتال به 
بین  می دهد  نشان  انجام شد،  ذهنی  اختالالت جدی 
35 تا 50درصد آنها در کشورهای توسعه یافته و 76 تا 
85درصد آنها در کشورهای در حال توسعه هیچ اقدام 
درمانی ای در سال پیش از تحقیق دریافت نکرده اند. 

ارتقای سطح سالمت و اقدامات پیشگیرانه نیز به ندرت 
برای معلوالن مدنظر است. به عنوان مثال، خانم های 
معلول کمتر از دیگران تحت اقدامات پیشگیرانه سرطان 
پستان و رحم قرار می گیرند، به کنترل وزن معلوالن 
ذهنی چندان توجهی نمی شود و نوجوانان و جوانان 
و  جنسی  آموزش های  به  کمتری  دسترسی  معلول 

زناشویی دارند.
از دیگران  بیشتر  افراد معلول  این در حالی است که 

در معرض ابتال به بیماری های ثانویه مانند زخم بستر، 
عفونت های مجاری ادراری، پوکی استخوان و درد مزمن 
هستند. همچنین روند پیری بعضی معلوالن بسیار زودتر 
از حد طبیعی است. به عنوان مثال بعضی افراد که از 
ناتوانی رنج می برند دچار عالئم سالمندی در 40 یا 

50 سالگی می شوند.
شیوع رفتارهای پرخطر و ناسالم مانند استعمال دخانیات، 
بهداشت نامناسب غذایی و بی تحرکی نیز به دلیل نبود 
آموزش و توجه ناکافی دراین گروه باالست. از طرفی، 

گرچه میزان مرگ و میر معلوالن با توجه به وضعیت 
جسمانی متغیر است، تحقیقات نشان می دهد افرادی 
که از اختالالت ذهنی و کمبودهای هوشی رنج می برند 

امید به زندگی پایین  تری نیز دارند.

موانع ارتقای سالمت معلوالن
معلوالن در دستیابی به مراقبت های بهداشت و سالمت 
با موانعی روبرو هستند که از مهم ترین آنها می توان به 

این موارد اشاره کرد:

هزینه های سرسام آور
بیمه  و  سالمت  کم هزینه  خدمات  به  دسترسی  عدم 
کارآمد و از طرفی مشکل در سیستم حمل ونقل مناسب 
ارزانقیمت مهم ترین مشکالت و موانع پیش روی  و 
معلوالن در دسترسی به امکانات بهداشت و سالمت 
است. در کشورهای فقیر حدود 33درصد افراد کامال 
سالم امکان برخورداری از خدمات سالمت را ندارند 

که در مورد افراد معلول به 51 تا 53درصد می رسد.

محدودیت خدمات و امکانات
کمبود خدمات متناسب با شرایط معلوالن مانند نبود 
بهداشتی  سرویس  مناسب،  راهروهای  یا  آسانسور 
نامناسب، دسترسی نداشتن به پارکینگ و... از جمله 
موانع جدی بهداشت و سالمت آنها محسوب می شود. 
همچنین متاسفانه تمهیدات کافی و تجهیزات پزشکی 
مناسب برای معلوالن غالبا در نظر گرفته نمی شود و 
به همین دلیل بسیاری از آنها از اقدامات تشخیص و 
درمان به موقع محروم می مانند. به عنوان مثال تجهیزات 
نامتناسب ماموگرافی و تشخیص سرطان های رحم و 
پستان باعث شده بسیاری از خانم های معلول نتوانند از 

خدمات پیشگیری و تشخیص برخوردار باشند. 

دانش ناکافی و رفتار نامتناسب کادر 
بهداشت و درمان

افراد معلول 2 برابر بیشتر از دیگران با عدم مهارت و 
دانش کافی کادر درمان برای پاسخ به نیازهایشان روبرو 
با  نارضایتی در مورد بدرفتاری  هستند که این اعالم 
آنها به 4 برابر و امتناع از پذیرش فرایند درمان به 3 

برابر می رسد.

معلوالنازمسووالنچهمیخواهند؟

ما یک میلیارد نفریم!
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شعار امسال روز جهانی معلوالن: حرکت به سوی جامعه ای پایدار و 
تاب آور برای همه

معلولیت وضعیتی است که در آن عملکرد فرد نسبت به استانداردهای معمول جامعه و گروه  های اطراف 
خود کاهش  می یابد. این اصطالح اغلب برای نقص  های عملکردی جسمانی، بینایی، شناختی، فکری، 
روانی و دیگر بیماری  های مزمن به کار  می رود. افراد معلول بزرگ  ترین اقلیت جهان را تشکیل  می دهند 
و در زمینه  های سالمت، تحصیلی، فرصت  های اقتصادی و منابع مالی امکانات کمتری دارند. تقریبا 80 
درصد از این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی  می کنند. معلوالن در این کشورها اغلب از دسترسی 
کافی به تکنولوژی  های ارتباطی، عدالت، حمل ونقل مناسب و... محروم هستند و بیشتر از افراد سالم در 
معرض رفتارهای خشونت آمیز قرار  می گیرند. روز جهانی معلوالن هر سال با هدف ارتقای حقوق، رفاه 
و سالمت افراد معلول، تقدیر از دستاوردهای معلوالن موفق به عنوان عامالن تغییر در جامعه و افزایش 
آگاهی نسبت به وضعیت زندگی این افراد در تمام زمینه  های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
برگزار  می شود. »حرکت به سوی جامعه ای پایدار و تاب آور برای همه« شعاری است که امسال برای 
افراد معلول خود به عنوان ذینفعان و همچنین عامالن تغییر  انتخاب شده است.  روز جهانی معلوالن 
در جامعه  می توانند روند حرکت به سوی تحوالت پایدار و کامل در جوامع را تسریع بخشند. درواقع 
بخش  و  علمی  موسسات  سازمان  های حامی،  معلوالن،  دولت،  نیازمند همکاری  تحوالت  این  تحقق 

خصوصی با یکدیگر است.
un.org : منبع
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غلبه بر موانع دسترسی به 
مراقبت های سالمت

مسلما دولت ها می توانند سطح بهداشت و 
سالمت معلوالن را با بهبود امکان دسترسی 
باکیفیت، کم هزینه و  به خدمات سالمت 
ارتقا  موجود  منابع  از  مطلوب  بهره گیری 
متعددی  عوامل  که  همان طور  ببخشند. 
ایجاد می کند، همه  اختالل  زمینه  این  در 
اجزای سیستم مراقبت های بهداشتی نیز به 
اصالح و توجه نیاز خواهند داشت. برخی 
اقدامات برای رفع چنین مشکالتی شامل 

این موارد است: 
موجود،  خدمات  و  اقدامات  ارزیابی  	•
کاهش  برای  اولویت ها  آمارگیری 
بی عدالتی در حوزه سالمت، پیش بینی 
ارائه  و  دسترسی  ارتقای  شرایط 
خدمات سالمت و تنظیم استانداردهای 

مراقبت های بهداشتی معلوالن
اطمینان از پوشش بیمه ای افراد معلول  	•
و اقدامات الزم برای مقرون به صرفه 

بودن حق بیمه
به  معلوالن  همه  عادالنه  دسترسی  	•
برنامه های بهداشت و سالمت عمومی

توجه به نیازهای خاص معلوالن در حوزه  	•
سالمت

عملکرد  برای  جامعه  در  انگیزه  ایجاد  	•
خیرین حوزه سالمت

کاهش یا حذف پرداخت مستقیم برای  	•
افراد معلول بدون تمکن مالی

اطمینان از تغییرات و اصالحات منطقی  	•
برای تسهیل ارائه خدمات درمانی مانند 
تعبیه آسانسور، راهروی مناسب و... در 

مراکز درمانی
توانمندسازی افراد دارای معلولیت برای  	•
به حداکثر رساندن وضعیت سالمت خود 
با ارائه اطالعات، آموزش و حمایت های 

الزم
ترویج توانبخشی در جامعه برای تسهیل  	•

دسترسی معلوالن به خدمات موجود
برنامه های  ادغام آموزش معلولیت در  	•

درسی
آموزش کارکنان برای ارائه خدمات بهتر  	•

به معلوالن
بررسی بیشتر خدمات مورد نیاز افراد  	•
معلول و تالش برای رفع موانع موجود

اقدامات سازمان بهداشت جهانی  	•

سازمان بهداشت جهانی برای بهبود دسترسی 
به خدمات سالمت معلوالن چند اقدام در 

نظر دارد که عبارتند از:
راهنمایی و حمایت از کشورهای عضو  	•
برای افزایش آگاهی آنها از مسائل مربوط 
گنجاندن  از  حمایت  و  معلوالن  به 
معلولیت به عنوان بخشی از سیاست ها 

و برنامه های بهداشت ملی
اطالعات  و  داده ها  تسهیل جمع آوری  	•

مربوط به معلوالن
دیگر  و  بهداشتی  مراقبت های  توسعه  	•

خدمات مورد نیاز در این حوزه
توانمندی  و  مهارت  تقویت  	•
سیاست گذاران و ارائه دهندگان خدمات 

بهداشت و سالمت
با  مبتنی  توانبخشی  اقدامات  ترویج  	•

ساختارهای اجتماعی
گسترش برنامه هایی برای معلوالن برای  	•
و حفظ  با حقوق خود  بیشتر  آشنایی 
کرامت آنها توسط کارکنان بخش های 

مختلف بهداشت و درمان
OMS:منبع

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

در هفته ای که گذشت، یکی از مناسبت های مهم در تقویم سالمت، روز جهانی معلوالن بود. روز سوم دسامبر )12 آذر( از سال 1992 میالدی 
به عنوان روز جهانی »معلوالن« در تقویم سازمان بهداشت جهانی ثبت شده تا فرصتی برای دسترسی به امکانات مطلوب زندگی از جنبه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. این نامگذاری همچنین موقعیتی ایده آل است تا بعضی اصول اساسی و فراموش شده این روزها که »همه 
انسان ها آزاد و مساوی در برابر امکانات و حقوق هستند« یادآوری شود. انتخاب شعار در هر سال نیز بهانه دیگری برای توجه جدی به مسائل 
مختلف زندگی معلوالن است، چنانکه انتخاب شعار »جامعه ای پایدار و انعطاف پذیر برای همه بسازیم« در سال 2017 میالدی، اشاره به این دارد که افراد معلول 
نیز می توانند در جنبه های مختلف اجتماعی تاثیرگذار باشند و نباید با نگاهی ترحم  آمیز آنها را از زندگی مطلوب و سازنده دور نگه داشت. در اصطالح عمومی، 
معلولیت به کاهش موقت یا دائمی قابلیت های جسمی و ذهنی ناشی از وراثت، افزایش سن یا حادثه گفته می شود که محدودیت هایی در استقالل و توانایی فرد 
در انجام امور شخصی و فعالیت های اجتماعی ایجاد می کند. البته در نگاه دقیق تر باید معلولیت را تاثیر متقابل شرایط بیمار )فلج مغزی، نشانگان داون و...( با 

مجموعه ای از عوامل فردی و اجتماعی مانند نگرش های منفی، عدم دسترسی راحت به حمل و نقل عمومی و حمایت های اجتماعی محدود دانست.

براساس آمار، بیش از یک میلیارد نفر در دنیا با نوعی 
معلولیت زندگی می کنند. بین 110 تا 190 میلیون بزرگسال 

دچار مشکالت جدی کارکردی هستند که حدود 15درصد 
جمعیت جهان را شامل می شود و با توجه به افزایش ابتال به 

بیماری های مزمن و جمعیت سالمند روبه گسترش است
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فصل تابستان فرا رسیده است و اغلب مردم سعی می کنند که 
تفریح های مناسب با این فصل را انجام دهند. بعضی از افراد از 
استخرهای شنا و پارک های آبی برای سرحال کردن خود استفاده 
می کنند، اما ممکن است در استخرهای شنا و پارک های آبی 
خطراتی در کمین باشند. اخیراً مقامات سالمت ایالت ایندیانا یکی 
از پارک های آبی این ایالت را پلمپ کردند، چون دو کودک به 
دلیل کلر بیش ازحد موجود در آب دچار سوختگی های شیمیایی 

شدند. اما خطر بزرگ تر درنتیجه چیزی به نام ادرار رخ می دهد.
ادرار کردن در استخر: آقای ارنست بالتشلی، یک مهندس 
محیط زیست در دانشگاه Purdue می گوید که پس از 20 سال 
مطالعه روی شیمی استخر شنا باید این حقیقت تلخ را بگویم 
که مردم در استخرهای شنا ادرار می کنند. او می گوید: »در هر 
استخری که مردم حضور دارند، این امکان وجود دارد که در آن 
استخر ادرار نیز باشد و چنین تصوری عادالنه است.« او ادامه 
می دهد: »چیزی که ما در تحقیقات خود دریافتیم این است که 
یک فرد عادی چیزی برابر با 29.5 تا 59 میلی لیتر ادرار از خود 
باقی می گذارد.« آقای بالتشلی می گوید که او هرگز استخری را 

موردمطالعه قرار نداده است که در آن ادراری نباشد.
او می گوید: »اگر یک شخص در استخر ادرار کند، احتماالً هیچ 
تأثیری روی آب نخواهد داشت. اما چنین وضعیتی وجود ندارد 
که تنها یک نفر در آب استخر ادرار کند. متأسفانه درصد زیادی 
از مردم به طور منظم در استخرها ادرار می کنند.« این چیزی که 
بیان شده است نتیجه تحقیق دیگری است که محققان دانشگاه 
آلبرتا اخیراً انجام دادند. این محققان نمونه هایی از شیرین کننده 
مصنوعی اسسولفام پتاسیم )acesulfame potassium( را 
از 31 استخر شنا و وان های حمام گرم مختلف جمع آوری کردند 
و در هر یک از این مکان ها با سطح باالی این شیرین کننده در 
آب مواجه شدند. بر اساس این میزان از شیرین کننده محققان 
تخمین زدند که در یک استخر 220000 گالنی به طور متوسط 20 
گالن ادرار وجود دارد. دکتر لیندسی بلکستوک یکی از محققان 
این تحقیق است که می گوید: »نتایج این تحقیق این سند را برای 
ما فراهم می آورد که مردم واقعاً در استخرها ادرار می کنند، چون 
تنها راه ورود این شیرین کننده به آب استخرها و وان های گرم 
ادرار است.« دکتر بلکستوک می گوید که ادرار موجود در آب 
اماکن سرگرمی الزاماً خطری برای شناگرها نیست، اما چیزهایی 
همچون ادرار و عرق می توانند با کلر واکنش نشان دهند و 
ترکیبت های سمی معروف به محصوالت جانبی ضدعفونی 

)Disinfection by-products;DPBs( تولید کنند.
از مشکالت سالمتی ناشی از این ترکیب های سمی می توان 
به احتمال بیشتر آسم در میان شناگرهای حرفه ای و احتمال ابتال 

به مشکالت پوستی و مشکالت تنفسی با شدت متوسط در میان 
شناگرها، غریق نجات ها و کارگرهای استخرها اشاره کرد.

دکتر سوزان ریچاردسون، شیمی دان زیست محیطی در دانشگاه 
کارولینای جنوبی می گوید که قطعاً به دلیل این ترکیب های سمی 
خطر ابتال به آسم در میان مردم، مخصوصاً ورزش کارهای المپیک 
و دیگر شناگرها زیاد است. اخیراً در تحقیقی محققان دریافتند 
که در استخرها بیش از 100 ماده شیمیایی وجود دارند که بعضی 
از آن ها سمی هستند. دکتر ریچاردسون می گوید: »به مانند هر 
چیزی، اثر یک ماده شیمیایی به دوز آن و مدت زمان تماس آن با 
یک فرد بستگی دارد. بنابراین، اینکه چند ساعت در روز و چند 
روز در هفته را صرف شنا در استخر می کنید در ابتال به مشکالت 
سالمتی مؤثر هستند.« او ادامه می دهد: »فکر می کنم که افرادی که 
هرازگاه از استخر استفاده می کنند بسیار کمتر در معرض ابتال به 

مشکالت سالمتی هستند.«
باوجوداین، دانشمندان به این نکته مهم اشاره می کنند که وقتی 
چشم شما قرمز می شود یا بوی کلر به مشام شما می آید به دلیل 
کلر نیست. دکتر میشل هلوسا، رئیس برنامه شنای سالم در مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا می گوید: »یک استخر سالم 
بوی یک ماده شیمیایی را نمی دهد و این کلر نیست که چشم ها 
را قرمز می کند، بلکه این ادرار و عرق است که با کلر ترکیب 
می شود و باعث بوی آب استخر و قرمزی چشم می شود.« عالوه 
بر این، او می گوید که ادرار و عرق میزان کلر باقی مانده در استخر 
را نیز کاهش می دهند. دانشمندها به دنبال راه حلی هستند. دکتر 
ریچاردسون و تیم تحقیقاتی اش به دنبال یک شیوه درمانی جدید 

امیدبخش هستند که از ضدعفونی نقره/مس استفاده می کند و 
زیاد به کلر وابسته نیست یا احتماالً هیچ وابستگی به کلر ندارد. این 
محققان در حال امتحان این شیوه در استخرهای کارولینای جنوبی 
هستند. دکتر ریچاردسون می گوید: »چیزی که تاکنون می توانیم 
در مورد این شیوه بگوییم این است که به خوبی آب را شفاف و 

ضدعفونی نگه می دارد، بدون که الزاماً نیازی به کلر باشد.«
مدفوع در استخر: مدفوع می تواند با تماس با بدن مردم به 
هنگام شنا راه خود را درون آب پیدا کند. وجود مدفوع در آب 
استخر می تواند خطر سالمتی خطرناک تری را موجب شود، 
چون مدفوع حاوی میکروب هایی همچون کریپتوسپوریدیوم 
)Cryptosporidium( هست که می توانند موجب بیماری 
گوارشی شوند. مدیریت استخر از عوامل مهم محسوب می شود 
و تمام اداره های محلی یا دولتی استخرهای شنا را کنترل نمی کنند. 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا می گوید که در سال 
2013 اداره های دولتی سالمت تقریباً از 50000 استخر عمومی 
بازدید کردند و درنتیجه این بازدید 12 درصد استخرها به دلیل 
عدم وجود یک ماده ضدعفونی کننده در آب یا نداشتن تجهیزات 

ایمنی پلمپ شدند.
دکتر هلوسا می گوید که دانستن این نکته حائز اهمیت است که 
کلر اکثر میکروب ها را در چند دقیقه می کشد و قادر نیست که 
آن ها را فوراً بکشد. او می گوید: »وقتی که یک فرد مبتالبه اسهال 
در حال شنا است، به طور بالقوه در حال پخش کردن میکروب ها 
است و این میکروب ها درون آب پخش می شوند و ممکن است 
یک فرد یا خود شخص این آب آلوده را ببلعد و درنتیجه بیمار 

شود.« گزارش ماه می 2017 مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
با  مرتبط  کریپتوسپوریدیوم  که شیوع  نشان می دهد  آمریکا 
استخرهای شنا و زمین های بازی آبی در بین سال های 2014 و 
2016 دو برابر شد و از 16 نفر به 32 نفر افزایش یافت. دکتر هلوسا 
می گوید که خوشبختانه تعداد افرادی که در معرض میکروب 
کریپتوسپوریدیوم قرار گرفتند کم است. باوجوداین، مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری هشدار می دهد که بلعیدن یک جرعه از آب 
آلوده به کریپتوسپوریدیوم می تواند فرد را برای بیش از سه هفته 
درگیر مشکالتی همچون اسهال آبکی، گرفتگی های معده، حالت 
تهوع و استفراغ کند و موجب از دست رفتن آب بدنش شود. دکتر 
هلوسا می گوید که باوجوداین همه خطر فکر نمی کنم که این 
خطرها مانع رفتن مردم به استخرها شوند. او می گوید که شنا در 
استخر یک سرگرمی مفرح و فعالیت لذت بخش برای اکثر مردم 
است. درنتیجه دکتر هلوسا می گوید که ما نباید از شنا در استخر 
خودداری کنیم، بلکه باید در انتخاب استخر سالم هوشیار باشیم 
و نکات سالمتی استفاده از استخر را رعایت کنیم. در ادامه به چند 

توصیه مفید برای استفاده از استخر اشاره می کنیم.
 هر کس باید وظیفه خود در تمیز نگه داشتن استخر را انجام دهد. 
پیش از رفتن به درون آب استحمام کنید یا حداقل یک دوش ساده 
بگیرید تا عرق، ادرار، مدفوع و محصوالت مراقبت از سالمتی 

پوست از پوست شما زدوده شوند.
 در درون آب استخر ادرار نکنید و به کودکان خود اهمیت ادرار 

نکردن در استخر را یاد دهید.
 در حفظ کیفیت آب کمک کنید. اگر شما یا کودکتان مبتالبه 
اسهال هستید شنا نکنید. آب درون استخر را نبلعید. افراد دارای 
سیستم ایمنی تضعیف شده نیز باید پیش از شنا با فرد مراقبت کننده 

از سالمتی خود صحبت کنند.
 روی جت آب های )water jets( زمین بازی ننشینید.

 از نوارهای تست برای بررسی pH و تراکم کلر در استخر 
استفاده کنید. می توانید این نوارهای تست را از بازار تهیه کنید. 
برای استفاده از آن ها می توانید یک تکه از نوار را برای چند ثانیه در 
آب قرار دهید و سپس رنگ ایجادشده روی نوار را بارنگ های 
نوشته شده روی جعبه این نوارها مقایسه کنید و pH آب و تراکم 

کلر را تشخیص دهید.
 وقتی که با کودک در حال شنا هستید یک »نگهبان آب« 
مشخص کنید، حتی اگر غریق نجات ها در استخر حضور دارند.

 سیستم تخلیه آب پایین استخر را بررسی کنید. این سیستم باید 
ایمن و سالم باشد. 

 مصطفی صداقت رستمی
 WebMD

تــازه ها

طبق نتایج مطالعه جدید، علت اصلی که منجر به آسیب مغز و 
بیماری هانتینگتون می شود، تشکیل ترکیب سمی اوره است که 

توسط کبد ایجاد می شود.
بیماری هانتینگتون یکی از هفت نوع اصلی زوال عقل )دمانس( 
مرتبط با افزایش سن است، درحالیکه زوال عقل به خودی خود 
متداول ترین نوع بیماری آلزایمر بوده و یک مشکل روانی مرتبط با 
افزایش سن است که با از بین رفتن حافظه و حاالت روانی در حال 

نوسان شناخته می شود.
طبق نتایج محققان دانشگاه منچستر انگلستان، میزان اوره در 
مغز قبل از شروع زوال عقل به اوج می رسد. این یافته می تواند به 

دانشمندان در تشخیص و حتی درمان این بیماری کمک کند.
گارث کوپر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »این 
مطالعه نشان داد میزان باال اوره مغز نقش اساسی در ابتال به دمانس 

یا زوال عقل دارد.«
مطالعه قبلی کوپر نشان داده بود که اوره ارتباط مشابهی با آلزایمر 
دارد و بیانگر این موضوع است که تشکیل اوره سمی می تواند با تمام 

انواع زوال عقل مرتبط با افزایش سن ارتباط داشته باشد.
زوال عقل ناشی از نابودی پیشرونده و غیرقابل بازگشت سلول 
های عصبی و عملکرد مغز است که منجر به از بین رفتن حافظه و 
اختالالت شناختی شده و بر توانایی یادگیری تاثیر می گذارد. در حال 

حاضر هیچ درمانی برای زوال عقل وجود ندارد.
متابولیکی  آمونیاک موجود در مغز محصول تجزیه  اوره و 

پروتئین هستند.
اگر اوره و آمونیاک در بدن تشکیل شود یعنی کلیه ها قادر به دفع 

آنها نبوده اند و در نتیجه عالئم جدی ای می تواند ایجاد شود.
 Reuters

تشخیـص علت اصلی زوال عقـل 
در آب استخر چه چیزی در کمین نشسته است؟و بیـماری هـانتینگتـون

مراقب سالمت آب استخر های عمومی باشید

به  که  کرده اند  کشف  را  پروتئینی  محققان 
با  که   )T-cell( تی  لنفوسیت  سلول های 
کمک  می کنند،  مبارزه  سرطانی  سلول های 
می کند. ایمن درمانی یک انقالب جدید در درمان 
سرطان است. دانشمندان برای کشف راه های 
جدید برای انطباق و یا تقویت قدرت دفاعی 
طبیعی بدن، آن را در معرض توسعه سالح های 
بهتر برای نابود کردن تومور و کشتن سرطان ها 
قرار می دهند. با توجه به پتانسیل بهبود اثربخشی 
چنین درمان هایی، مطالعه جدید نشان داده است 
که یک پروتئین به عنوان »سوئیچ اصلی« می تواند 
سلول های ایمنی را به سمت میکروب ها و یا 

 T سلول های سرطانی هدایت کند.  سلول های لنفوسیت
گلبول های سفید خون تولید شده توسط بدن هستند که برای 

سیستم ایمنی بدن ما اساسی هستند.             
لنفوسیت تی از انواع سلول های سیستم ایمنی بدن است.           
ایمنی  و  ایمنی هومورال  بدن شامل  اختصاصی  دفاع 
سلولی است. در ایمنی سلولی لنفوسیت های تی فعالیت 
دارند. لنفوسیت های T پس از اتصال به آنتی ژن تکثیر پیدا 
می کنند و انواعی از سلول های T از جمله تعدادی T کشنده 
و تعدادی T خاطره به وجود می آورند. سلول های T کشنده 
به طور مستقیم به سلول های آلوده به ویروس و سلول های 
سرطانی حمله می کنند و با تولید پروتئین خاص به نام پرفورین 
منافذی در این سلول ها به وجود می آورند و موجب مرگ آن ها 
می شوند. به همین علت این نوع از پاسخ ایمنی به ایمنی سلولی 

معروف است. ایمن درمانی سرطان بر روی شکل خاصی 
از این سلول ها به نام سلول های CD8+ متمرکز می شود که 
سلول های Tهستند که به طور خاص تومور یا سایر سلول های 

آلوده به ویروس را از بین می برند.  
یکی از روش هایی که دانشمندان دفاع طبیعی بدن را 
دستکاری می کنند، انتقال انتخابی سلول نامیده می شود که 
شامل استخراج سلول های T خود بیمار است که ژنتیک 
آنها را تغییر می دهند تا پروتئین های خاصی که سلول های 
سرطانی را نشانه گذاری کرده اند، هدف قرار دهند و سپس 
آنها را به بیمار تزریق می کنند. این نوع درمان در برابر برخی 
از سرطان های خاص مانند سرطان خون و مغز استخوان 
امیدوارکننده است، اما در هدف قرار دادن سرطان ها با 
تومورهای جامد مؤثر نیست. یکی از اسرار کلیدی در این 

زمینه که دانشمندان قادر به کشف آن نیستند، این 
است که چه مکانیزمی سلول های T را از خانه به 

بافت های آلوده خاص هدایت می کند.
تحقیقاتی  موسسه  از  جدید  مطالعه  یک 
اسکریپس و دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو، یک 
پروتئین هدف را پیدا کرده است که می تواند سلول 
تی را برنامه نویسی کند تا این سالح های ایمنی 
را به مکان های مورد نظر خود هدایت کند. این 
مطالعه به یک پروتئین Runx3 منتهی شد. پس 
 Runx3 از آزمایش روی حیوانات کشف شد که
به نظر می رسد سلول های T را جهت حمله به 
تومورهای جامد هدایت می کند و هنگامی که 
Runx3 بیش از حد تزریق شد، حیوانات تأخیر رشد تومور 
و افزایش طول عمر را نشان دادند. »متیو پیپکین« از موسسه 
اسکریپس می گوید: Runx3 بر روی کروموزوم های داخل 
سلول های T کشنده عمل می کند تا ژن ها را برای حمله 
سلول های T به یک تومور جامد برنامه نویسی کند. وی افزود: 
اگر ما فعالیت Runx3 را در سلول ها افزایش دهیم، تومورها 
به طور قابل توجهی کوچکتر می شوند و در مقایسه با گروه 
شاهد بقای بیشتری مشاهده شد. »پیپکین« می گوید که این 
کشف می تواند اثربخشی درمان های انتقال سلول های پذیرنده 
را افزایش دهد و این سلول های T که مهندسی شده اند را 
جهت یافتن و کشتن سلول های سرطانی مورد نظر هدایت 

می کند.  این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است.
 Gizmag

داروهای ضدماالریـا کشـف پـروتئیـن کمـک کننـده به مبـارزه بـا سرطـان
درمـان سرطـان را 
موثـرتـر می کننـد

خبــر

داروهای  می دهد  نشان  جدید  تحقیق 
ضدماالریا نظیر »کلروکین« و »هیدروکسی 
کلروکین« می توانند درمان سرطان را موثرتر 
نمایند. محققان موسسه دارویی ریپرپسینگ 
کانادا در این باره می گویند که با وجود 
در  را  داروها  این  می توان  فعلی  شواهد 

پژوهش های بالینی بعدی گنجاند.
محققان دریافته اند دو داروی کلروکین 
و هیدروکسی کلروکین موجب می شوند 
سلول های تومور در برابر درمان سرطان 
ورباندرد،  سیسکا  شوند.  حساس تر 
سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»آنچه که باعث جذابیت این دو دارو می شود 
است.  عملکردشان  بودن  چندمکانیزمی 
این داروهای ضدماالریا در هر دو سطح 
سلول های سرطانی و میکرومحیط تومور 
عمل می کنند.« وی در ادامه می افزاید: »نتایج 
نشان می دهد که این داروهای ضدماالریا 
می توانند تأثیر بالینی قابل توجهی بر برخی 
بیماران سرطانی داشته باشند و در چندین 

نتیجه بالینی دیگر نیز تأیید شده اند.«
 MedicalXpress

تــازه ها

طبق نتایج یک مطالعه جدید، کودکان متولدشده از مادران مبتال به بیماری 
آرتروز روماتوئید در معرض ریسک باال این بیماری و سایر مشکالت 
مزمن سالمت قرار دارند. یافته های جدید از بررسی یک مطالعه 25 
ساله بر روی کودکان دانمارکی حاصل شده است. این مطالعه شامل 
بیش از 2100 کودک متولدشده از مادران مبتال به آرتروز روماتوئید قبل 
از بارداری و 1.3 میلیون کودک متولدشده از مادران فاقد این بیماری 
بود. طبق نتایج این مطالعه، کودکان متولدشده از مادران مبتال به آرتروز 
روماتوئید حدود 3 برابر در معرض ابتال به بیماری آرتروز روماتوئید، 
2.2 برابر در معرض ریسک بیماری تیروئید و 1.6 برابر بیشتر در معرض 
ابتال به صرع قرار داشتند. لین جولووینگ، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشگاه اودنس دانمارک، در این باره می گوید: »نتایج ما نشان می دهد 
اگر کودک در دوره جنینی در معرض آرتروز روماتوئید قرار گرفته 
باشد، باید در مورد ابتال وی به آرتروز روماتوئید، تیروئید و صرع توجه 
شود.« بیماری آرتروز روماتوئید یک بیماری خودایمنی است که در آن 

سیستم ایمنی بدن به اشتباه به مفاصل حمله می کند.
 HealthDay

احتمال ابتالی نوزاد به آرتروز مادر
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طبق نتایج یک مطالعه جدید، افراد بزرگسالی که در راه رفتن مشکل دارند 
در معرض ریسک باالی ابتال به بیماری های قلبی قرار دارند.

مطالعه محققان دانشگاه کارولینسکا سوئد نشان می دهد ارتباط بین 
فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی و مشکالت راه رفتن در افراد گروه سنی 

مسن تر بیشتر است. 
قدرت  تعادل،  مشکالت  افزایش  موجب  پیری  و  سن  افزایش 
ماهیچه ها و انعطاف پذیری و قدرت فیزیکی می شود که می تواند منجر به 
محدودیت ها و ناتوانی های متعددی شود. به گفته محققان، فاکتورهای 
پرخطر بیماری قلبی نظیر سیگار کشیدن، ابتال به دیابت، چاقی یا عدم 

تحرک فیزیکی با کاهش سرعت راه رفتن مرتبط است.
امرالد هیلند، سرپرست تیم تحقیق، به همراه تیمش شرکت کنندگان 
باالی 6۰ سال را مورد مطالعه قرار دادند. شرکت کنندگان در شروع مطالعه 
نه مبتال به بیماری قلبی بودند و نه از لحاظ سرعت راه رفتن، حفظ تعادل 

یا تمرینات ورزشی با صندلی مشکلی داشتند.
الکل،  فیزیکی شرکت کنندگان، مصرف  فعالیت  محققان میزان 
شاخص توده بدنی، و توانایی های شناختی آنها را در نظر گرفتند تا بهتر در 

موردشان تصمیم گیری کنند.
همچنین میزان CRP )پروتئین واکنشی C( خون آنها هم آزمایش 
شد. میزان CRP باال نشانه ریسک باال بیماری های قلبی بود که نگرانی 

اصلی افراد مسن بود.
نتایج نشان داد هرچقدر تعداد فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی در 

افراد بیشتر باشد، روند کاهش سرعت راه رفتن آنان سریع تر خواهد بود.
محققان عنوان می کنند کاهش فاکتورهای پرخطر قلبی با درمان های 

مناسب می تواند به حفظ عملکرد فیزیکی افراد مسن کمک کند.
 MedicalDaily

به گفته محققان، برخی مواد خوراکی می توانند درد، ورم و خشکی مفاصل 
را تسکین داده و حتی روند پیشرفت بیماری آرتروز روماتوئید را ُکند نمایند. 
محققان دانشگاه کیت هند عنوان می کنند مصرف بلوبری و یک فنجان چای سبز 
به روند درمان این بیماری کمک می کند. همچنین آلو بخارا خشک، انار، غالت 
کامل، ادویه جات نظیر زنجبیل و زردچوبه، و روغن زیتون نیز ممکن است به 
روند درمان کمک کنند. به گفته این محققان، این مواد خوراکی موجب کاهش 
التهاب و همچنین خشکی و درد در مفاصل می شوند. بوآنا گوپتا، سرپرست تیم 
تحقیق، در این باره می گوید: »مصرف منظم فیبرهای رژیمی، میوه، سبزیجات 
و ادویه جات خاص و همچنین حذف برخی عوامل ایجادکننده التهاب و آسیب 
می تواند به بیماران در کنترل بیماری آرتروز روماتوئیدشان کمک کند.« وی در 
ادامه می افزاید: »بیماران مبتال به آرتروز روماتوئید باید از رژیم های غذایی 
همه چیز خواری، نوشیدن الکل و سیگار کشیدن به رژیم غذایی مدیترانه ای، 
گیاهخواری، و حذف برخی خوراکی ها تغییر رویه دهند.« به گفته گوپتا، 
پروبیوتیک های نظیر ماست و مکمل های رژیمی هم شامل میکروارگانیزم 

های سودمندی است که می توانند کمک کننده باشند.
 HealthDay

گـام های آهسته در سنین پیـری 
نشـانـه بیـماری قلبـی اسـت

مـواد خوراکی تسکیـن دهنـده 
آرتـروز روماتوئیـد را بشنـاسیـد 

به  موسوم  مدیترانه ای  شبه  غذایی  رژیم 
به اختالل  ابتال  MIND می تواند ریسک 
شناختی را کاهش دهد. زوال عقل یا دمانس 
یکی از خطرناک ترین و ناراحت کننده ترین 
شرایطی است که هر فردی می تواند در طول 

زندگی با آن مواجه شود.
زوال عقل یک اختالل مزمن یا پایدار در 
فرآیندهای مغزی است که ناشی از بیماری 
یا آسیب به مغز بوده و عالئم آن، اختالالت 
حافظه، تغییرات شخصیتی و استدالل معیوب 
است. طبق گزارشات قبلی، حدود 4۷ میلیون 
نفر در سراسر جهان مبتال به زوال عقل هستند 
و هرساله بیش از 9.9 میلیون مورد جدید از 
این بیماری تشخیص داده می شود که بدین 
معناست در هر 3.2 ثانیه یک نفر مبتال به زوال 
عقل می شود. طبق گزارش اخیر محققان، تغییر 

رژیم غذایی و مصرف سبزیجات پربرگ سبز نظیر اسفناج 
می تواند احتمال ابتال به آلزایمر را تا نصف کاهش دهد.

محققان همچنین دریافته اند رژیم غذایی شبه مدیترانه ای 
موسوم به MIND ریسک ابتال به اختالل شناختی را کاهش 
داده و ریسک ابتال به بیماری آلزایمر را تا ۵3 درصد کاهش 
می دهد. رژیم غذایی MIND نه تنها برای سالمت بهتر جسم 
توصیه می شود بلکه سالمت بهتر مغز را در طول عمر تضمین 
می کند. محققان ارتباط این رژیم غذایی با سالمت مغز را ناشی 
از مصرف غذاهای آنتی اکسیدانی که موجب کاهش التهاب 

می شوند می دانند. در رژیم غذایی MIND بر مصرف مواد 
خوراکی زیر تاکید می شود.

 سبزیجات پربرگ سبز: اسفناج و کلم برگی جزء این 
سبزیجات هستند که سرشار از مواد مغذی سالم برای مغز نظیر 
فوالت، ویتامین E و فالوونوئیدها هستند. محققان مصرف 
حداقل یک وعده در روز به میزان 2 فنجان خام از این نوع 

سبزیجات یا یک فنجان پخته آن را توصیه می کنند.
 انواع توت ها: میوه های جزء خانواده توت ها سرشار از 
فالوونوئیدها هستند که موجب بهبود حافظه کوتاه مدت و 

یک  مصرف  محققان  می شوند.  بلندمدت 
فنجان از این میوه های تازه یا 1/2 فنجان از 
این میوه های خشک را حداقل دو بار در هفته 

توصیه می کنند.
 میوه و سبزیجات: در این رژیم غذایی 
مصرف حداقل یک وعده در روز سبزیجات 
و میوه های نظیر بروکلی، سیب زمینی شیرین 
یا سیب توصیه می شود. در مورد سبزیجات 2 
فنجان سبزیجات خام یا یک فنجان سبزیجات 
پخته و در مورد میوه، یک فنجان میوه تازه یا 1/2 
فنجان میوه خشک یا یک عدد میوه متوسط 

مانند سیب توصیه می شود.
 حبوبات: حبوبات نه تنها غنی از پروتئین و 
فیبر هستند، بلکه سرشار از ویتامین های B هم 
که برای عملکرد و سالمت مغز ضروری اند، 
هستند. حبوبات میزان چربی کمی دارند و به 
راحتی در انواع غذاها قابل ترکیب هستند. محققان مصرف 1/2 
فنجان حبوبات پخته شده حداقل 4 بار در هفته را توصیه می کنند.

 غذای دریایی:  غذاهای دریایی دارای امگا 3 بوده و با 
کاهش ریسک بیماری آلزایمر مرتبط هستند.

 روغن زیتون: روغن زیتون سرشار از بیش از 23۰ آنتی 
اکسیدان و ماده ضدالتهاب است که به از بین رفتن پروتئین های 
خطرناک از مغز کمک می کند. محققان مصرف یک قاشق 

غذاخوری از این روغن را در روز توصیه می کنند.
 MNT

رژیم غذایی که ریسک آلزایمر را تا ۵۳ درصد کاهش می دهد

8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

های  فعالیت  جدید،  مطالعه  نتایج  طبق 
فیزیکی بیشتر به بهبود خلق و خو و بهبود 

مشکالت سالمت روان کمک می کند. 
میشیگان  ایالتی  دانشگاه  محققان 
دریافتند ورزش می تواند به سرعت موجب 
بهبود خلق و خو فرد افسرده شود و بیماران 
باید برنامه ورزشی جامعی را ایجاد نموده 
و برای رسیدن به هدف خاص خود به 
فیزیکی  کنند.فعالیت  ورزش  منظم  طور 
در تسکین افسردگی و اضطراب خفیف تا 

متوسط موثر است. 
دستورالعمل های فعلی فعالیت و تحرک 
فیزیکی بر حداقل 3۰ دقیقه ورزش ۵ روز در 
هفته برای حفظ سالمت روانی و جسمی 
تاکید دارد. محققان در این مطالعه بالغ بر 29۵ 
بیمار مبتال به سالمت روان را مورد مطالعه 
قرار داده و از آنها در مورد فعالیت فیزیکی 

شان سوال شد.
نتایج نشان داد بالغ بر ۸۰ درصد بیماران 
باور داشتند که ورزش توصیه شده توسط 
و  و خو  بهبود خلق  در  آنها  به  محققان 

اضطراب شان کمک کرده است.
 HealthDay

ورزش منظم به مقابله با 
افسردگی کمک می کند

ورزش و سالمت
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تغذیه و سالمت

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید

0912924 پیامک:   3844
Email: info@sepidonline.ir

https://telegram.me/sepidonline

اگر شما بر اساس آنچه که محققان و پژوهشگران بیان 
می کنند، کم خواب هستید )میزان کم خوابی بر اساس 
مدت زمان خواب در شب سنجیده می شود- ۵.۵ تا 6 
ساعت خواب شبانه و یا کمتر، نشان می دهد که شما کم 
خواب هستید(، در این صورت، بدون شک در کاهش وزن 
خود، دچار مشکل خواهید شد. محققان و پژوهشگران 
فنالندی با هفت سال مطالعه و تحقیق در خصوص ۷۰22 
فرد میانسال، دریافتند خانم هایی که مسائل و اختالالت 
مربوط به خواب خود را گزارش داده بودند، به احتمال 
بیشتری یک اضافه وزن قابل مالحظه ای را )در حدود 

۵.۵ کیلوگرم و یا بیشتر( تجربه کرده بودند.
شما احتماالً می دانید که خواب و اضافه وزن می تواند 
با هم در ارتباط باشند، اما به چه دلیل؟ در اینجا این که 
چگونه کمبود خواب می تواند باعث اضافه وزن و یا به 
طول انجامیدن سعی و تالش ها در کاهش وزن گردد، 

بیان شده است:
 خواب کمتر باعث سوختن کالری کمتری در بدن 
می شود. در تحقیقات و مطالعات منتشر شده در نشریه 
تخصصی آمریکایی Clinical Nutrition )کلینیکال 
نوتریشن(، محققان گروهی از مردان را مورد بررسی و 
آزمایش قرار دادند که به مدت دوازده ساعت در یک 
شب خوابیدند، اما به آنها اجازه خوابیدن در شب بعد داده 
نشد و سپس به این افراد، یک غذای کامل در صبح روز 
بعد داده شد. آنگاه محققان و پژوهشگران میزان انرژی 
مصرف شده در این اشخاص را یعنی مقدار کالری که 
در بدن، بدون داشتن حرکت و فعالیت سوزانده می شود، 
اندازه گیری نمودند. هنگامی که این افراد کمبود خواب 
داشتند، میزان انرژی کلی مصرفی در آنها ۵درصد کمتر 
از زمانی بود که از یک خواب خوب و کامل در شب 
برخوردار بودند و همانطور میزان انرژی مصرفی پس از 

صرف غذا نیز در آنها 2۰درصد کاهش یافته بود.
 گرایش به مصرف هله هوله ها و میان وعده های 
غذایی بیشتر. بر اساس تحقیقات و مطالعاتی که در جلسات 
علمی انجمن قلب آمریکا در سال 2۰11 ارائه شده است، 
خانم هایی که فقط چهار ساعت در شب خوابیده بودند، 
روز بعد با مصرف مواد غذایی، 329 کالری بیشتر از زمانی 

که نه ساعت در شب خوابیده بودند، به مصرف رسانده 
بودند. )و اما در همین مورد، آقایان فقط 263 کالری بیشتر 
به مصرف رسانده بودند.( در تحقیقات و مطالعات دیگر 
 ،Clinical Nutrition منتشر شده در نشریه تخصصی
یازده داوطلب، دو هفته را در یک مرکز خواب در هر 
دو موقعیت گذراندند. در طی یک دوره، آن ها هر شب 
پنج ساعت و نیم خوابیدند، و در طی دوره ای دیگر، هر 
شب هشت ساعت و نیم خوابیدند. هنگامی که این افراد 
کمبود خواب داشتند، مصرف هله و هوله ها و میان وعده 
- های غذایی در هنگام شب در آنها افزایش می یافت و به 
احتمال زیاد، آن ها هله هوله ها و میان وعده های غذایی با 
میزان کربوهیدرات باال را برای خوردن انتخاب می کردند.

 خارج از کنترل شدن میل و اشتیاق به مصرف مواد 
غذایی. خوابیدن بسیار کم، بر میزان هورمون ها در بدن 
اثر می گذارد بطوری که حتی می تواند تالش های با اراده 
ترین فردی را که تحت رژیم غذایی قرار دارد، غیر مؤثر 
سازد. و این بدان عّلت است که خواب کم و ناکافی، میزان 
گریلین را )هورمون گرسنگی، Ghrelin(، همان هورمونی 
که خوردن را به شما یادآوری می کند، افزایش می دهد. 

و همانطور کمبود خواب، میزان لپتین )Leptin لپتین 
یک هورمون پروتئینی است که نقش مهمی در متابولیسم 
یا همان سوخت و ساز چربی ها دارد و اشتها را کنترل 
می کند. برای همین در تنظیم وزن بدن نیز مؤثر است.(، 
هورمونی که می گوید: " من سیر هستم، قاشق و چنگال 
را کنار بگذار "، کاهش می دهد. میزان هورمون لپتین، در 
طول شب افزایش می یابد که آن به بدنتان می گوید زمانی 
که در خواب بسر می برید، نیازی به خوردن ندارید. میزان 
این هورمون در طول روز، زمانی که شما به عنوان انرژی، 
به مصرف غذا نیاز دارید، کاهش می یابد. بنابراین، باال 
بودن میزان لپتین، مانع از گرسنگی فرد می شود. حتی 
پس از یک شب خواب بسیار کم، هورمون های لپتین و 
گریلین، مخرب های غذایی می شوند که به رژیم غذایی 
فرد، لطمه و آسیب می رسانند. پایین بودن میزان هورمون 
لپتین، به معنی آن است که شما پس از صرف غذا، هنوز 
احساس گرسنگی می کنید. و هورمون گریلین نیز به نوبه 
خود، با تحریک نمودن اشتهای شما و ناخوشایند کردن 
یک روز کامل و تحریک اشتها برای مصرف مواد غذایی 
با میزان کالری باال پس از یک شب کم خوابی، مسئله و 

مشکل را تشدید می کند.
و همانطور کمبود    عدم کاهش چربی در بدن. 
خواب می تواند بر نوع کاهش وزن نیز تأثیر داشته باشد. در 
بررسی ها و مطالعات دیگر انجام شده در دانشگاه شیکاگو، 
محققان و پژوهشگران به بررسی ده فردی پرداختند که 
دارای اضافه وزن بوده اما از سالمتی و تندرستی جسمی 
برخوردار بودند و یک رژیم غذایی متعادل را دنبال می کردند، 
آنگاه محققان، رشد و پیشرفتی را در دو دوره 14 روزه 
مالحظه نمودند، این افراد در دوره 14 روزه اول، هر شب 
به مّدت هفت ساعت و نیم خوابیدند، و در دوره 14 
روزه دیگر، هر شب به مدت پنج ساعت و پانزده دقیقه 
خوابیدند. در طول این دو دوره، آن ها بطور متوسط 3 
کیلوگرم کاهش وزن داشتند. اّما هنگامی که مدت زمان 
بیشتری در شب خوابیدند، چربی در بدن آنها به میزان 1.۵ 
کیلوگرم کاهش یافته بود، در حالی که در طی دوره ای که 
خواب کوتاه تری در شب داشتند، تنها ۵۰۰ گرم از میزان 
چربی در بدن آنها کاسته شده بود. افرادی که مدت زمان 
بیشتری در شب خوابیده بودند، احساس گرسنگی کمتری 
می کردند که این به مفهوم آن است: هنگامی که آنها هر 
شب به اندازه کافی می خوابیدند، میزان هورمون گریلین 
در بدنشان ثابت می ماند، اما در زمانی که به اندازه کافی 
نمی خوابیدند، میزان هورمون گریلین در بدن آنها افزایش 
می یافت. به دلیل آن که هورمون گریلین به حفظ چربی 
در بدن کمک می کند، محققان و پژوهشگران این گونه 
نظریه پردازی می کنند که کمبود خواب بیانگر آن است 
که چرا چربی در بدن افراد کم خواب کاهش پیدا نکرده 
بود. این مورد بدین دلیل رخ می دهد که هورمون نامهربان 
مربوط به رژیم غذایی، تعداد کالری هایی را که بدن شما 

می سوزاند و همانطور تولید گلوکز را کاهش می دهد.
از نظر  آن  برای صرف غذا.  بیشتر  داشتن وقت   
علمی به اثبات نرسیده است، اما برخی از متخصصین و 
کارشناسان معتقدند که هر دو ساعتی که از وقت خوابیدن 
کم می گردد، باعث می شود که دو ساعت به زمان هجوم 

بردن به یخچال اضافه شود. 
 افسون بدر

 www.prevention.com

چگونهکمبودخوابباعثاضافهوزنمیشود
تاثیر بی خوابی بر افزایش وزن 



اصغر یوسفی نژاد در جشنواره فیلم فجر سال 
گذشته با فیلم »ائو« شرکت داشت. این فیلم 
در ارتباط با وصیت عجیب یک پدر است 
که وصیت  می  کند پس از مرگش جسدش 
را به دانشکده علوم پزشکی برای تشریح و 
کمک به علم پزشکی تقدیم کند. این وصیت 
غیر معمول پرده از رازی بزرگ بر می دارد. 
این فیلم این روزها در گروه هنر و تجربه 

به روی پرده است. 
اصغر یوسفی نژاد گفت:» سال ها است که 
یک پای ماجرای خانوادگی من به سالمندها 
برمی خورد و با مشکالت و مسایلی که آنها 
دارند آشنا هستم و این باعث شده که نسبت 
به این موضوع حساس شوم به همین دلیل 
تصویر خوبی از این ارتباط ندارم زیرا در 
حالی که سالمندان یک زمانی ستون خانواده 
بودند اما حاال یا در محوریت نیستند و یا افراد 
دیگر مثل کودکان و نوجوانان به جای آنها در 
محوریت قرار دارند. بنابراین امیدوارم این 
فیلم مقداری روی خانواده ها تاثیر بگذارد.«
او ادامه داد:» سال ها دغدغه فکری داشتم 
تا درباره آدم های این زمانه و کسانی فیلم 
و  نیستند  شبیه خودشان  که خیلی  بسازم 
شرایط باعث شده است از خود فاصله بگیرند 
زیرا حس می کردم که این موضوع یک درد 
مشترک است. دنبال قصه ای بودم که این را 
بگویم و این قصه کم کم با تصویر یک جسد 
و افراد دور و بر او شکل گرفت اما رفته 
رفته جسد موضوعیت خود را از دست داد 
و به وصیت او رسیدیم که خواسته بود او 
را تشریح کنند. من حس کردم این موضوع 
حرف دل آدم های قصه من است که از مِن 
فیلمنامه نویس می خواهند آنها را تشریح، 
خود واقعی شان را کم کم پیدا کنم و مثل 
یک آینه در برابرشان قرار دهم از همین رو 

قصه بسیار خطی پیش رفت.«

این کارگردان تاکید داشت:» پایان این 
قصه خود من را هم غافلگیر کرد به همین 
دلیل مجبور شدم برگردم و دوباره شخصیت 
پردازی کنم و از یک منظر دیگر به قصه 
خودم نگاه کنم البته من دوست دارم این 
اتفاق برای تماشاگران هم رخ دهد. یعنی 
یک بار با یک قصه ای همراه شوند اما وقتی 
به پایان رسید احساس کنند باید برگردند 
و آن را مرور کنند. زیرا هرچیزی می تواند 
الیه های مختلف داشته باشد و این موضوع 

به من خیلی کمک کرد.«
یوسفی نژاد گفت:» دوربین ما در این فیلم 
بسیار با بازیگران همراه است به طوری که حتی 
جرات ندارد یک قدم بدون بازیگر حرکت 
کند. واقعیت ماجرا این است که دوستان طراح 
صحنه حتی این جنازه را طراحی کرده بودند 
منتها از آنجایی که ما در صحنه پردازی فیلم 

متوجه شدیم که دوربین مالحظه شخصیت 
های فیلم را دارد از خودمان پرسیدیم که این 
جنازه فیزیکی چقدر برای این آدم هایی که 
آنجا هستند، مهم است؟ من احساس کردم 
اصال برایشان اهمیت ندارد به همین دلیل 
گفتم دوربین هم به عنوان یکی از آدم ها 

سراغ این جنازه نرود.«
این نویسنده در مورد متن پردیالوگ این 
فیلم بیان کرد:»من خیلی متاثر از فضای اینگونه 
مجالس بودم، آنها را مطالعه بصری می کردم، 
در رفتار آدم ها متمرکز بودم و تالش می کردم 
رفتار شخصیت های قصه من به رفتار آدم ها 
در واقعیت نزدیک باشد زیرا عالقه دارم این 
واقعیت محض با درام آمیخته شود و فضاها 
قابل باور باشد برهمین اساس حس می کنم 
آن افرادی که این فضاها را به عینه در شهر 
تبریز با فرهنگ آنها تجربه کرده اند متوجه 

این التهاب بیرونی می شوند به همین دلیل 
فکر می کردم باید این موارد را منتقل کنم 
اما بعد از اکران متوجه شدم که تعداد کثیری 
از تماشاگران فیلم را با زیرنویس نگاه می 
کنند از همین رو به نظرم باید در فیلم بعدی 
با حجم دیالوگ ها به گونه دیگری برخورد 
کنیم یا پاساژهایی را در فیلم در نظر بگیریم.«
او در مورد استفاده از زبان ترکی در این 
فیلم اظهار کرد :» ساخت فیلم به زبان ترکی 
ریسک نبود به طور کلی خیلی از کشورها به 
دلیل وجود داشتن امکانی به نام زیرنویس 
سعی می کنند از این فرصتی که سینما به آنها 
می دهد استفاده کنند و پتانسیل های زبانی 
خود را ارایه دهند. به هرحال این موضوع 
یک تازگی برای مخاطبان دارد از همین رو 
هنوز هم معتقدم یکی از جذابیت های فیلم 

»او« همین زبان است.«
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پلیس آرژانتین بازيکنان 
فوتبال را به گلوله بست 

مارکا: پلیس آرژانتین برای جداسازی 
هواداران و بازیکنان تیم  اسپورتیوو الس 
موجب  که  کرد  تیراندازی  پارخاس 
آسیب دیدگی شدید چند بازیکن شد. 
آرژانتین  فوتبال  در  خشونت  دوباره 
دیده شد. دیدار تیم های دفنسورس د 
آرمسترونگ و  اسپورتیوو الس پارخاس 
در فینال لیگ کانیادنسه با نتیجه  2 بر صفر 
به نفع میزبان تمام شد. بااین حال هنگام 
خروج بازیکنان و هواداران از ورزشگاه 
درگیری میان آن ها و پلیس به وجود 
آمد. تماشاگران وارد زمین شدند، این در 
حالی بود که بازیکنان  اسپورتیوو الس 
پارخاس هنوز آنجا حضور داشتند و 
پلیس برای جدا کردن آن ها شروع به 

تیراندازی کرد.
گائونا،  خولیان  درگیری  این  در 
پارخاس  الس  بازیکن  اسپورتیوو 
گلوله   16 دید.  را  آسیب  بیشترین 
پالستیکی به او برخورد کرد که یکی 
از آن ها به شدت به چشمانش آسیب 
رساند. پلیس آرژانتین عالوه بر این با پنج 
گلوله پالستیکی به ایگناسیو کولومبو، 
دروازه بان این تیم آسیب رساند. این 

گلوله ها به دستانش برخورد کردند.

دو گور ۳۵۰۰ ساله در 
مصر پیدا شد

فاکسنیوز:  باستان شناسان موفق به کشف 
دو جسد مومیایی در دو گور بزرگ با 
قدمت 3۵۰۰ سال در پایتخت امپراطوری 
مصر باستان شدند. خالد االنانی، وزیر آثار 
باستانی کشور مصر از کشف دو مومیایی با 
قدمت چند هزار سال در شهر جنوبی اقصر 
خبر داد که درون دو گور و در پارچه ای از 
جنس کتان پیچید شده بودند و درون یکی 
از گورها نام "توتمس یکم"، یکی از فراعنه 
سلسله هجدهم مصر باستان حکاکی شده 
است. وزیر آثار باستانی مصر افزود: »این 
یک اکتشاف بسیار مهم است، چرا که 
درون هر دو گور مجموعه ای بسیار غنی 
از اشیاء تدفینی قرار دارد و یکی از آنها 
شامل یک مجسمه رنگ شده یک زن و 
به شکل ازیریس الهه زندگی پس از مرگ 
در مصر باستان است.« این گورها در کرانه 
باختری رود نیل و در گورستان نجیب 
زادگان و مقامات قرار دارد و جدیدترین 
اکتشاف در شهر اقصر است که برای 
داشتن معابد و گورهای باستانی مربوط 
به سلسله های گوناگون تاریخ مصر باستان 
معروف است. باستان شناسان همچنین 
به کشف سکه های مخصوص  موفق 
رنگ شده  ماسک های  تدفین،  مراسم 
مخصوص این مراسم، ظروف گلی و 
مجموعه ای از 4۵۰ مجسمه در این دو 

گور شدند.
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چارسو

هیجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار دیروز چهارشنبه با 
حضور منصور غالمی وزیر علوم تحقیقات، فناوری و سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی افتتاح شد.

              ایرنا 

ساخت کانکس توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در مناطق زلزله 
زده کرمانشاه.

              تسنیم

علی اکبر یساولی ثانی بنیانگذار 
انتشارات یساولی در سن ۹۳ 
سالگی بر اثر کهولت سن از 
دنیا رفته است، مراسم تشیع او 
روز پنج شنبه ۲۳ آذرماه ساعت 
۹ صبح از مقابل منزل او برگزار 
می شود.انتشارات یساولی در 
سال ۱۳۳۰ تاسیس شد.  این 
بنگاه های  جمله  از  انتشارات 
بیشترین  که  است  انتشاراتی 
تمرکز خود را بر چاپ آثار 

نفیس گذشته است.
       ایسنا

آیا دانشکده علوم پزشکی پرده از رازی بر می دارد؟ 

»ائو« توجه به سالمندان را تلنگر می زند 

مهر: مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری از به اجرا گذاشتن 
وثیقه رکاب زنان دوپینگی خبر داد و گفت: این روند را 

تا پاک شدن همه دوچرخه سواران ادامه خواهیم داد.
دوپینگ  تست  مثبت شدن  دنبال  به  سلگی  محسن 
یکی از ملی پوشان گفت: »ما از رکاب زنان ۵۰ میلیون 

تومان وثیقه دریافت کردیم و به دنبال مثبت شدن دوپینگ آن ها این وثیقه 
را به اجرا می گذاریم.«

او افزود: »رسولی و شهاب الدین جدید االسالم دو 
ملی پوش دوچرخه سواری هستند که به تازگی تست 
دوپینگ آن ها مثبت اعالم شده است. رسولی چند هفته 
دوچرخه سواری  کاپ  در  ملی  تیم  با  همراه  گذشته 
لهستان حاضر بود و تست دوپینگ وی در این رقابت ها 

مثبت اعالم شده است.«
سلگی خاطرنشان کرد: »ما باید مبلغ دریافتی وثیقه 

را برآورد کنیم این مبلغ شامل بلیت اعزام به رقابت ها، لباس، غذا و هزینه 
اردوها خواهد بود. پیش بینی می کنم مبلغی باالی 1۰ تا 1۵ میلیون تومان 

از این رکاب زنان دریافت شود.«
می شویم  ناراحت  رکاب زنان  دوپینگ  شدن  مثبت  از  »ما  کرد:  بیان  او 
چراکه خالف کرده اند و با این کار آبروی حرفه ای ورزش خود را به گرو 

گذاشته اند.«
سلگی ادامه داد: »ما ورزشکار پاک می خواهیم، درمجموع از ابتدای سال 
تاکنون 11۰ تست سالمت و دوپینگ از رکاب زنان دریافت شده است و 

این کار تا پاک شدن همه ورزشکاران ادامه خواهد داشت.«

سپید:رمان پلیسی »درمان تلخ« نوشته سارا پارتسکی 
با ترجمه پرهام دارابی منتشر شد.

این رمان در 312 صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و 
قیمت 23 هزار تومان در نشر نگیما عرضه شده  است.

در معرفی این نویسنده و کتابش عنوان شده است: 
آمریکاست.  کانزاس   194۷ متولد  پارتسکی  سارا 
و  جنایی  رمان های  درزمینه  متعددی  آثار  خالق  او 
کارآگاهی  است و از سال 19۸2  زنی باهوش و دو چهره 
به نام ویکتوریا وارشاوسکی قهرمان داستان هایش که 
کارآگاهی خصوصی، کنجکاو، زیرک و شجاع  است 
که برای رفتن به دل خطرات واهمه ای ندارد، خلق 

می شود، و اگر سؤالی به ذهنش برسد برای یافتن 
رشته  فارغ التحصیل  ندارد.  قرار  و  آرام  آن  جواب 
حقوق بوده و مدتی است کار وکالت انجام نمی دهد. 
نامبرده را در طول آثارش بیشتر به اختصار »ویک« 
می نامد. شخصیت ویک، جسارت و عملکردهایش 
یک  به  تبدیل  او  خلق  با  پارتسکی  که  شد  باعث 
نویسنده مشهور و توانا، درزمینه داستان های جنایی 
و کارآگاهی شود و جوایز زیادی را دریافت کند: 
جایزه خنجر نقره ای در سال 19۸۸، جایزه آنتونی 
در سال 1992، جایزه الماس کارتیه در سال 2۰۰2 
2۰۰4 و مهم ترین  آن ها جایزه و عنوان استاد بزرگ ادبیات آمریکا در و جایزه خنجر طالیی در سال 

بخش ادبیات جنایی و همچنین جایزه ادگار آلن پو 
که هر دو را در سال 2۰11 دریافت می کند.

رمان حاضر با عنوان  »Bitter Medicine« که 
در این ترجمه تحت عنوان »درمان تلخ« آمده است، 
وارشاوسکی  داستان های  سری  از  رمان  چهارمین 
که  می شود  شروع  جایی  از  آن  ماجرای  که  است 
)فابیانو(  شوهرش  و  کانسوئلو  همراه  به  »ویک« 
کارخانه  یک  در  فابیانو  استخدامی  مصاحبه  برای 
شیکاگو  شهر  حومه  در  شامبورگ  به  رنگ سازی 
آلوارادو  خانم  نوجوان  دختر  کانسوئلو  می روند. 
طی  در  که  است   - »ویک«  خانوادگی  دوست   -
را  او  ویک  و  می شود  شروع  زایمانش  درد  مسیر 
می رساند  شامبورگ  در  بیمارستان  نزدیک ترین  به 
و  می افتد...  ناخوش آیندی  اتفاق  بیمارستان  در  و 

ماجرا آغاز می شود.

انتشار رمان پلیسی »درمان تلخ«کتاب
درد زایمانی که شروع اتفاقی بزرگ می شود 

    وثیقه رکاب زنان دوپینگی به اجرا گذاشته شد

ورزشکار پاک می خواهیم
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