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خانه ملت
بهیار جایگزین پرستار در بیمارستانها نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،گفت« :آموزش
پرستاری به بهیاران در مراکز درمانی جایگاه پرستاری را
تنزل میدهد».
محسن علیجانی زمانی درخصوص به کارگیری بهیاران و
آموزش پرستاری به آنها در مراکز درمانی ،گفت« :جذب به
صورت بیمارستانی به عنوان پرستار حتی در کنار آموزشهای
تئوریک در بیمارستان تحت نام پرستار قابل قبول نیست،
زیرا از نظر علمی جایگاه رشته پرستاری را تنزل داده و این
آموزش از استانداردهای علمی برخوردار نیست».
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس
در مجلس شورای اسالمی ،افزود« :آموزش در بیمارستان به
هیچ عنوان جایگزین آموزش آکادمیک دانشگاهی نیست،
بنابراین جذب به اسم بهیار مشکلی نداشته و معادلسازی
و جایگزین این افراد به عنوان پرستار قانونی نیست؛ البته در
کمیسیون بهداشت هم این موضوع مورد مخالفت نمایندگان
قرارگرفته است ،به طورحتم با این روش نمیتوان خالء
کمبود پرستار را مرتفع کرد».
وی با بیان اینکه ادامه اجرای این طرح در مراکز درمانی
منجر به بررسی این مسئله در کمیسیون بهداشت میشود،
تصریح کرد« :این مسئله درصورت اتفاق نظر نمایندگان
در کمیسیون مطرح و پیگیری میشود ،اما وزارت بهداشت
باید طبق استانداردها با سازمان برنام ه و بودجه ،کمیسیون
بهداشت و دولت رایزنی کرده و برای تعداد کثیری از پرستاران
بیکار مجوز جذب را حداقل براساس کف استانداردها
دریافت کند».
علیجانی گفت« :اگرمسائل حوزه سالمت بهویژه طرح
تحول منطبق برقانون اجرا شود ،به طورحتم حجم ورود
بیماران تخصصی و فوقتخصصی به مراکز درمانی افزایش
پیدا نمیکند که ناچار به جایگزین بهیار به جای پرستار
باشیم».

قوانیننظامپزشکیبایداصالحشود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید براصالح
قوانین حوزه نظام پزشکی ،گفت« :نمیتوان برای پزشکی
که بیمارش درطول درمان فوت شده مجازات حبس درنظر
گرفت ».حیدرعلی عابدی درخصوص نامه رئیس سازمان
نظام پزشکی به رئیس قوه قضاییه مبنی برحذف مجازات
ی پزشکی که تمام تالش
حبس برای پزشکان ،گفت« :برا 
خود را برای نجات یک فرد درنظر میگیرد ،چطورمیتوان
به دلیل فوت یک بیمار نیت قتل در نظرگرفت و پزشک
را زندانی کرد؟ بنابراین استفاده از مجازات حبس برای
پزشکی که بیمارش درطول روند درمان دچارمرگ شده
انصاف نخواهد بود».

پیشنهادات کمیته سالمت کمیسیون تلفیق بودجه  97برای تسویه بدهیهای انباشته بیمه سالمت

بودجه 9هزار و 500میلیارد تومانی به شکل پول یا اوراق

پرنیازمانی

کمیسیون تلفیق بودجه  97مجلس شورای
اسالمی روزهای پرکاری را پشت سر
میگذراند و نمایندگان مردم در این کمیسیون
در جلسات صبح و بعدازظهر به صورت
فشرده مشغول بررسی الیحه بودجه سال
 97کل کشور هستند .البته بخش زیادی از
این الیحه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی
نمایندگان مردم قرار گرفته و کار بررسی در
این کمیسیون رو به اتمام است .حاال دیگر
باید منتظر بمانیم تا روزهای باقیمانده هم
سپری شوند و گزارش کمیسیون تلفیق بودجه
سال  97کل کشور به صحن علنی مجلس
شورای اسالمی ارائه شده و در معرض آراء
نمایندگان خانه ملت قرار گیرد.
در این میان ،نظام سالمت از پرچالشترین
و بحثبرانگیزترین حوزههای کشور است که
طبیعتاتصویبمنابعمالیآندرکمیسیونتلفیق
نیاز به بررسیهای دقیق و مباحث کارشناسی
جدی دارد .از این رو ذیل کمیسیون تلفیق
بودجه  ،97کمیتهای تحت عنوان «کمیته
سالمت» تشکیل شد تا راههای تامین منابع
پایدار برای حوزه سالمت کشور را مورد بررسی قرار داده و
یخودرابرایتامینمنابعوصرفهجویی
پیشنهاداتکارشناس 
در هزینهکرد منابع در اختیار کمیسیون تلفیق قرار دهد.
محمدنعیم امینیفرد عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97
در گفتوگو با خبرنگار سپید اظهار داشت« :هم به دلیل
مشکالتی که نظام سالمت از نظر تامین منابع پایدار با آن
دست به گریبان است و هم به دلیل اینکه الیحه بودجه
بههرحال باید در کمیسیون تلفیق ارزیابی و چکشکاری
شود ،این مقدور نبود که بررسی همه جزئیات در صحن
کمیسیون تلفیق بررسی شود .بنابراین مقرر شد که کمیتهای
ذیل کمیسیون تلفیق بودجه  97تشکیل شود که این کمیته از
نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کمیسیون
تلفیقوبعضینمایندگاندیگرکمیسیونبههمراهنمایندگانی
از دستگاههای اجرایی کشور مانند وزارت بهداشت و
سازمانهای بیمهگر تشکیل میشود و در آن به شکل
مفصلتری درباره مسائل مختلف حوزه بهداشت و درمان،
بهخصوص مسائل مالی این حوزه و علیالخصوص بودجه
سال آینده این دستگاهها بحث و بررسیهای الزم صورت

میگیرد .خوشبختانه این کمیته جلسات خوبی تشکیل
داد و مصوبات خودش را در قالب چندین بند در اختیار
کمیسیون تلفیق قرار داده است».
تصمیماتی برای بیمه سالمت
از طرفی به دالیل مختلف ،شاید یکی از کلیدیترین
دستگاههایی که تصویب بودجه آن در سال  ،97میتواند
سرنوشتتصمیماتکالننظامسالمتوطرحهاییازجمله
طرح تحول سالمت را تعیین کند ،سازمان بیمه سالمت
ایران است .سازمانی بیمهگر که به دلیل ساختار کامال
دولتی که دارد ،عدهای از کارشناسان آن را به «صندوق
مالی» شبیهتر میدانند تا یک سازمان بیمهگر تمامعیار.
سازمانی که با یک دست منابع مالی را از دولت میگیرد و
با دستی دیگر آن را به مراکز بهداشتی درمانی و بخشهای
تجهیزات و دارو و  ...توزیع میکند .بنابراین میزان بودجه
این سازمان است که تعیین میکند در سال آینده همچنان
با تاخیر در پرداخت مطالبات و درنتیجه نارضایتی جامعه
پزشکی و پیراپزشکی و پرستاری و داروساز و  ...مواجه

خواهیم بود یا نه.
روز گذشته محمد ترکی عضو کمیسیون تلفیق بودجه
 ،97از پیشنهاد  15هزار میلیارد تومانی این کمیته به کمیسیون
تلفیق برای بودجه سال آینده سازمان بیمه سالمت خبر داد.
وی گفت« :در الیحه بودجه 9 ،هزار و  500میلیارد تومان
برای سازمان بیمه سالمت در نظر گرفته شده بود که ما
در مجلس آن را به 15هزار میلیارد افزایش دادیم ».ترکی
اضافه کرد« :اگر این  55درصد افزایش به بیمه سالمت
تعلق گیرد ،این سازمان بیمهگر میتواند بدهی خود را به
مراکز درمانی و داروخانهها پرداخت کند ».وی ادامه داد:
«با این ردیف بودجهای ،سازمان بیمه سالمت میتواند
بدهیهایی را که تاکنون داشته ،پرداخت کند و بسیاری از
چالشها و مشکالت طرح تحول سالمت برطرف میشود،
افزون بر این بدهی داروخانهها نیز پرداخت و چالشهای
این حوزه برطرف شود».
محمدنعیمامینیفردهمدرتشریحرویکردکمیتهسالمت
کمیسیون تلفیق بودجه به سپید گفت« :رویکرد ما این است
که ضمن اینکه منابع را به طور واقعبینانه پیشنهاد کنیم ،در

عینحال مکانیزمهای کنترلی که ناظر بر نحوه
هزینهکرد منابع باشد را هم پیشبینی کنیم .به
این منظور ما بستهای را مصوب کردیم و در
اختیار کمیسیون تلفیق قرار دادیم و امیدواریم
که این بسته به تمامی آنچه در آن پیشبینی
شده است ،هم به تصویب کمیسیون تلفیق
برسد و هم در صحن علنی مجلس آراء الزم
را از نمایندگان کسب کند».
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد« :بودجه سازمان بیمه
سالمت در الیحه دولت چیزی در حدود 11
هزار میلیارد تومان است .این بودجه براساس
سران ه درنظر گرفته شده است .البته میدانید که
در بیمه سالمت ،مقداری همپوشانی بیمهای
هم وجود دارد .بنابراین به نظر ما آنچه دولت
برای بیمه سالمت درنظر گرفته ،براساس
سرانه واقعی نیست .یعنی حداقل از همین
میزان ،حدود  3هزار و  500میلیارد تومان
کسری خواهد داشت .ضمن اینکه بدهی
انباشته سازمان بیمه سالمت همچنان باقی
است .بنابراین رقمی که در الیحه بودجه
برای سازمان بیمه سالمت درنظر گرفته شده،
تکافوی هزینههای سال آینده این سازمان را
نخواهد کرد .درعین حال که باید برای بدهیهای انباشته
ی گرفت ».امینیفرد درخصوص
بیمه سالمت هم تصمیم 
پیشنهادی که از سوی کمیته سالمت به کمیسیون تلفیق
ارائه شده است ،گفت« :پیشنهادی که ما ارائه کردیم این
است که حداقل به شکل اوراق اسناد چیزی درحدود 9
هزار و  500میلیارد تومان برای تسویه بدهی انباشته بیمه
سالمت درنظر گرفته شود و بودجه جاری این سازمان
را هم به طور واقعبینانه درنظر بگیریم و این بودجه
براساس سرانه تعداد خانواری که وجود دارد ،به تصویب
برسد .البته از این میزان ،ما توانستیم چیزی در حدود 7
هزار میلیارد تومان را برای بدهی انباشته بیمه سالمت
به تصویب کمیسیون تلفیق برسانیم .برای بودجه جاری
این سازمان هم باتوجه به اینکه ما همچنان شاهد ادامه
کار کمیسیون تلفیق هستیم ،امیدواریم در روزهای آینده
بتوانیم مصوبات خوبی از کمیسیون بگیریم ».وی افزد:
«البته ما تاکید کردهایم که سازمان بیمه سالمت حتما باید
سیاستهای کنترلی حسابشدهای را برای صرفهجویی
در هزینهها اعمال کند».

وزیر بهداشت هشدار داد

حذف برخی خدمات طرح تحول درصورتکاهش سهم سالمت

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ،افزود:
«ضمن اینکه استفاده از مجازات حبس شهامت را ازجامعه
پزشکی سلب میکند ،به طوری که اگر پزشک با ترس و
دلهره این احتمال را بدهد که امکان حبس پس از فوت
بیمار وجود دارد ،به طورحتم دست به عملهای جراحی
و مداخالت پزشکی ریسکپذیر نمیزند؛ یعنی درشرایطی
که پزشک باید ریسکپذیر باشد ،به دلیل فرار ازگرفتاری
قبول مسئولیت نمیکند.
وی با بیان اینکه استفاده از این قوانین در حوزه سالمت
ضربه بزرگی به جامعه پزشکان میزند ،تصریح کرد« :البته
برای مجازات پزشک درتمامی دنیا مدلها و ضوابط مشخصی
ی پزشک از مجازات
وجود دارد .درکدام نقطه از دنیا برا 
حبس استفاده میکنند؟ بنابراین زندان را باید برای شرایطی
در نظرگرفت که با نیت بدخواهانه موجب خسارت به فرد
دیگری میشود».
عابدی با تاکید براینکه اقدام رئیس سازمان نظام پزشکی
دراین راستا قابل قبول است ،گفت« :البته اصالح این رویه
و قانون ارتباطی به قوه قضاییه ندارد و مجلس باید قوانین
حوزه نظام پزشکی را اصالح کند ،زیرا قوه قضاییه مسئول
تصویب قوانین نبوده و این مسئله مصوبه مجلس است؛
بنابراین رئیس نظام پزشکی باید این موارد را با کمیسیون
بهداشت مجلس مطرح کند تا مسائل توسط نمایندگان
پیگیری شود».
عابدی با بیان اینکه دعوای پزشکی با فردی درخیابان باید
طی مراحل قضایی پیگیری شود ،افزود« :اما برای فردی که
درتخت بیمارستان فوت میشود ،شرایط کامال تخصصی
و پیچیده بوده و این کارباید توسط دادستانی نظام پزشکی
بررسی شود؛ سپس درصورت وجود سوءنیت فرد متخلف
به دادسرا به عنوان مجرم در ارتکاب به قتل عمد معرفی
شود ،اما درحین درمان که نباید پزشک را وارد پرسش و
پاسخهای قضایی کرد».

خانه ملت :وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
«درصورت کاهش سهم سالمت از محل هدفمندی برخی
خدمات در طرح تحول حذف میشود».
سیدحسن هاشمی درخصوص کاهش سهم وزارت
بهداشت و درمان از محل هدفمندی در الیحه بودجه
سال  ،97گفت« :به طورحتم نمایندگان مجلس از سالمت
موکالن خود در سراسر کشور حمایت میکنند .قطعا
نمایندگان باور دارند ک ه موضوع پیشگیری ،درمان و دارو
یکی از دغدغههای مهم همه مسئوالن دولتی و مجلس
است؛ بنابراین اگر مردم برخی ازکمبودها و نارساییها را
تحمل میکنند ،درحوزه دارو ،درمان و تجهیزات پرشکی
مشکالت را تحمل نمیکنند ».وی افزود« :به طورحتم در
بررسی الیحه بودجه کمیسیون تلفیق بودجه ،صحن علنی،
رییس و هیئت رئیسه مجلس به این واقعیت توجه دارند
که موضوع بهداشت ودرمان یکی از دغدغههای مردم
است ،ضمن اینکه این موضوع بسیارمهم است و باید
باور داشت که  16درصد علت فقر ب ه دلیل هزینههای
درمانی است؛ از این رو برای کاهش فقر باید سهم حوزه
سالمت در بودجه کاهش پیدا نکند؛ البته منابع هم نباید
اسمی بوده و باید واقعی باشد».
هاشمی تصریح کرد« :در بودجه نباید عددی را برای
حوزه سالمت در نظرگرفت که نتوان محقق کرد .البته
وزارت بهداشت هم ازاین آمادگی برخوردار است که

هرکدام از بستههای خدمتی را درصورت تشخیص دولت
و مجلس به دلیل کمبود اعتبارات و منابع کوچکتر و یا
حذف کند ،اگرچه که از نظر کارشناسی با هرنوع حذفی
مخالفیم؛ اما با پیشگیری از اسراف و تبذیر موافق هستیم».
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با تاکید
بر اینکهوظیفه وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر

نهایت صرفهجویی درهزینهها است ،گفت« :این کار
درحال حاضر نیز انجام میشود ،ضمن اینکه هر حکم و
قانونی در بودجه را درصورت تصویب نیز میپذیریم؛ اما
ما مسئول سالمت مردم هستیم و این حوزه را به خوبی
درک میکنیم ،اگر سیاستمداران یا سیاستگذاران در دولت
و مجلس تشخیص به حذف بخشی از خدمات دهند ،ما

اجرا خواهیم کرد ».وی با بیان اینکه  10درصد اعتبارات
هدفمندی سهم وزارت بهداشت و درمان است ،افزود:
«اگر اعتبارات حوزه هدفمندی  48هزار میلیارد تومان
است ،سهم وزارت بهداشت از 10درصد به میزان  4هزار
و  800میلیارد تومان است؛ اما اگر اعتبارات این بخش
 37هزار میلیارد تومان باشد ،به طورحتم سهم وزارت
بهداشت  3هزار و  700میلیارد تومان است؛ بنابراین
مهمتر از میزان و عددی مشخص برای بودجه وزارت
بهداشت ،واقعی شدن اعتبارات است».
هاشمی تصریح کرد« :تا امروز علیرغم اینکه در3
سال گذشت ه سازمان برنامه و بودجه کمکهای بسیاری
به وزارت بهداشت داشته ،اما درواقع به دلیل کسری
اعتبارات هدفمندی یک ریال هم از این بخش سهم
وزارت بهداشت نشده است؛ بنابراین سازمان برنامه به
ناچار از سایر حوزهها ارقامی را به وزارت بهداشت
تخصیص داده است .ازاین رو صرفنظر از رقم مصوب،
محقق شدن اعتبارات مهم است؛ اما درعین حال مجلس
هر میزانی که برای هدفمندی تشخیص دهد 10 ،درصد
آن سهم وزارت بهداشت است».
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،گفت« :اگر
سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی به میزان  3هزار
و  700میلیارد تومان مصوب شد ،وزارت بهداشت موظف
است بخشی از خدمات طرح تحول را حذف کند».

پروتکلهای درمان اعتیاد در کشور مربوط به دهههای گذشته است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه پروتکلهای فعلی درمان اعتیاد مربوط به دهههای گذشته است،
گفت«:باید در این پروتکلها به دلیل اثربخش نبودن بازنگری شود ».همایون هاشمی با تاکید بر لزوم بازنگری در
پروتکلهای درمان اعتیاد ،گفت« :الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی تغییر و گرایش به سمت استفاده
از مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است بنابراین نیاز است به طور ساالنه در روشها و پروتکلهای درمان اعتیاد
ی با انتقاد از
بازنگری اساسی انجام شود ».نماینده مردم میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسالم 
اینکه پروتکلهای فعلی درمان اعتیاد مربوط به دهههای گذشته است و اثربخش نیستند ،تصریح کرد« :تاثیرات
مواد مخدر صنعتی بسیار ویرانگر و مخرب است بنابراین درمان آنها در اغلب موارد با شکست مواجه میشود».
وی یادآور شد« :باید برنامهریزی مناسب و اقدامات پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر صنعتی در دستور کار قرار

گیرد ،دسترسی به مواد مخدر باید سخت ،الگوهای درمان اعتیاد باید متنوع و بر اساس شرایط جامعه به طور کلی
و اختصاصی در پروتکلهای درمان اعتیاد بازنگری شود ».هاشمی با تاکید بر اینکه درمان های دارویی اعتیاد باید
توسعه یابد ،ادامه داد :تمامی پزشکان ،مددکاران و روان پزشکان باید اطالعات مناسبی در مورد درمان های مربوط
به مواد مخدر صنعتی داشته و همچنین این درمان ها توامان با روانشناسی و مددکار باشد.
ی با بیان اینکه در اغلب کشورها درمان اعتیاد مبتنی بر
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالم 
جامعه است ،گفت« :درمان اعتیاد در این کشورها مبتنی بر درمان دارویی نیست و روانکاوی ،مددکاری و اقدامات
روانشناسی در مورد معتادان مورد توجه قرار میگیرد اما متاسفانه در ایران حمایتهای بعد از درمان بسیار ضعیف
بوده بنابر این بازگشت به اعتیاد نیز بسیار باال است».
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رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم اعالم کرد

رونمایی ازاولین ژنوم مرجع ایرانیان

رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
از اقدامات پیشگیرانه ،استفاده در طراحی
دارو ،پیش آگهی پاسخ به درمان به ویژه
ایجاد و گسترش پزشکی شخصی از طریق
«ژمیران» خبر داد.
فریدون عزیزی در رونمایی از اولین نسخه
ژنوم مرجع ایرانیان (ژمیران) اظهارداشت:
«طی چند دهه اخیر ،بشر همواره در پی
آشکارسازی ارتباط و یا دخالت تغییرات
در توالی های کد کننده ژنهای فرد در ابتال
به یک بیماری بوده و برای این منظور دست
به تعیین تغییرات ژنتیکی فرد مورد بررسی
در ارتباط با بیماری زده است».
رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و
متابولیسم گفت« :این در حالیست که تعداد
بسیار زیادی تغییرات در توالی ژنهای هر فرد
وجود دارد که بسیاری از آنها به تغییر عملکرد
ژنها منجر نمیشوند و غالبا از فراوانی قابل
توجهی در جمعیتی که فرد از آن برخوردارند».
وی گفت« :بنابراین تشخیص اینکه یک تغییر
ژنتیک در بین افراد جمعیت شایع و بی ضرر
بوده و یا به نقص عملکرد ژن و ایجاد بیماری
مذکور در ارتباط هستند نیاز به یک مرجع
برای مقایسه دارد که بهترین مرجع طبیعتا توالی ژنومی
است که از افراد همان جمعیت تهیه شده باشد چرا که
تغییراتژنتیکیجمعیتهایمتفاوتبهمیزانقابلتوجهی
از یکدیگر متفاوت است .تا کنون توالی ژنتیکی ایرانیان،
در موارد نیاز ،با توالی استاندارد مربوط به جمعیت غیر
ایرانی مقایسه شده است».
وی بیان کرد« :تفاوت ذخیره ژنتیکی جمعیت ایرانی با
سایر جمعیتها هم به سبب تنوع قومیتی و تبادل ژنتیکی
که در طول تاریخ در اثر تغییرات وسیع جمعیتی رخ داده
و هم به سبب کثرت ازدواجهای خویشاوندی ،قابل پیش
بینی بود و اکنون با نتایج بررسی مطالعه ژنتیکی گسترده
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم مورد تایید
قرار گرفته است».
عزیزی با اشاره به اینکه بررسی و تعیین توالی ژنوم
مرجع مختص جمعیت کشور ضروری بود ،گفت« :در
این راستا با تعیین توالی کل ژنوم  1191نفر و تعیین توالی
تراشه ایی بیش از  14000نفر با معیارهای علمی مختص

به این نوع مطالعات ،موفق به تعیین توالی ژنتیکی مرجع
جمعیت ایران شدیم».
رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم در پاسخ
به اینکه در تعیین ژنوم مرجع ایرانیان از کدام مطالعات
استفاده شده است؟ افزود« :منبع اصلی دادههای مورد
استفاده در تعیین ژنوم مرجع ایرانیان ،مطالعه کوهورت
«قند و لیپید تهران» با پیگیری طولی بیست ساله است .اما
در تکمیل داده های مربوطه و پوشش حداکثری ذخیره
ژنتیکی کشورمان ،تعداد زیادی از نمونه های مربوط به
هموطنان عزیز از تمامی قومیت ها از طریق همکاری با
آزمایشگاه های بزرگ و معتبر داخلی ،تهیه و به مطالعه
افزوده شد».
عزیزی در مورد اینکه اگر ژنوم انسانی قبال تعیین
شده است تعیین ژنوم مرجع ایرانیان چه اهمیتی دارد؟
گفت« :قبال توسط کشورهای آمریکا ،ژاپن ،و دانمارک
ژنوم مرجع جمعیتهای مذکور تعیین شده است اما فقط
بخشی از تغییرات ژنتیکی در جمعیت های مختلف مشترک

بوده و حتما قسمتی از تغییرات ژنتیکی در یک جمعیت،
مختص همان جمعیت می باشد ،و ما برای جمعیت
ایرانی نیازمند ژنوم مرجع ایرانیان هستیم ».وی با اشاره
به ارجحیت دستاورد ژنوم مرجع ایرانیان به سایر مطالعات
مشابه بیان کرد« :مطالعات مشابه را به دو گروه مطالعات
خارجی و مطالعات گروه های تحقیقاتی داخلی تقسیم
می کنیم .نتیجه مطالعات مشابه خارجی که در تعیین
ژنوم مرجع ،برای سایر جمعیت ها من جمله کشور
ایران ،کاربرد چندانی ندارد».
رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم با بیان
اینکه دستاورد ژنوم مرجع ایرانیان نسبت به مطالعه مشابه
داخلی نیز حداقل سه ارجحیت دارد ،گفت« :استفاده از
تعیین توالی کل ژنوم نسبت به تعیین توالی اگزوم ها،
حجم بسیار بزرگتر نمونه و بررسی تعداد افراد بیشتر از
قومیت های مختلف ،داده های فنوتیپی ارزشمند از یک
مطالعه کوهورت بسیار قدرتمند بیست ساله بجای یک
مطالعه مقطعی از جمله این ارجحیتها است».

عزیزی در مورد اینکه حال که این ژنوم
مرجعایرانیانتعیینشدهچهکمکیبهمحققان
ایرانی خواهد کرد؟ گفت« :تاکنون به دلیل در
دسترس نبودن چنین اطالعات ذی قیمتی،
محققان بیشتر به مطالعات ژنتیک پزشکی از
نوع توصیفی در حوزه سالمت می پرداختند
و در یافتههای خود در خصوص تغییرات
ژنتیکی یافت شده در یک وضعیت بالینی،
با اطمینان قادر به بیان ارتباط یا نقش این
تغییراتدروضعیتسالمتوبیمارینبودند.
لذا از تاثیر اصالح آن تغییر ژنتیکی یا اصالح
نتیجه آن تغییر ژنتیکی اطمینانی نداشته و در
تاریکی تحقیق و تفحص می کردند .اکنون
با داشتن این ذخیره مرجع با ارزش ،آگاهانه
می توانند به تشخیص زود هنگام و درمان
موثرتر بپردازند».
رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و
متابولیسم در پاسخ به اینکه با مشخص
شدن ژنوم مرجع جمعیت ایرانی ،چه
کمکی به حوزه سالمت در ایران خواهد
شد؟ گفت« :سیاستگذاران حوزه سالمت
پیوستهبهموضوعتشخیصزودهنگامبیماری
ها برای کاستن رنج بیماران ،فشار روانی
اطرافیان و کاهش هزینههای درمانی کشور پرداخته اند.
از طرف دیگر ناظران حوزه سالمت نیز جسته گریخته
به عدم کارایی داروهای پیشرفته و وارداتی در خصوص
برخی از بیماران اشاره داشته اند .چه بسا منشاء این
موضوع تفاوت و تغییرات ژنتیکی افراد مذکور باشد.
پس در نظر گرفتن تغییرات ژنتیکی خاص جمعیت ما
می تواند تشخیص به هنگام ،پیشگیری ،سیاست واردات،
طراحی و تولید داروهای آتی را تحت تاثیرقرار دهد».
عزیزی خاطرنشان کرد« :مهمترین دستاوردهای قابل
پیش بینی این فعالیت ،بستر سازی برای مطالعات عمیقتر
ژنتیک پزشکی ،انتقال تکنولوژی به ویژه آنالیز دادههای
حجیم ژنوم انسانی ،توانمندسازی متخصصان داخلی،
سرعت بخشیدن به تحقیقات این حوزه از سالمت است».
وی گفت« :کاربرد در تشخیص زود هنگام ،اقدامات
پیشگیرانه ،استفاده در طراحی دارو ،پیش آگهی پاسخ به
درمان به ویژه ایجاد و گسترش پزشکی شخصی در ایران
از دیگر دستاوردهای قابل پیش بینی این فعالیت است».

با حذف دفترچه درمانی

بیشاز٣٦میلیوننسخهالکترونیکدرمراکزدرمانیتامیناجتماعیتولیدشد
سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد« :اکنون در مراکز درمانی ملکی
سازمان تامیناجتماعی ،تولید نسخه و پرونده الکترونیک در حال
اجراست و بیش از  36میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی
این سازمان تولید شده است».
بیمه شدگان  ،هنگام مراجعه به مراکز درمانی ملکی این سازمان
نیازی به ارائه دفترچه درمانی ندارند و با ارائه کدملی خدمات موردنیاز
را دریافت می کنند .براساس این گزارش ،نسخه الکترونیک در تمامی
مراکز بستری و سرپایی تامیناجتماعی تولید میشود و بعد از مراجعه
بیمار به مراکز درمانی تامیناجتماعی و تایید استحقاق درمان ،بقیه
مراحل به صورت الکترونیک انجام میشود.
در سازمان تامین اجتماعی از امسال ،حرکت جدیدی برای توسعه
برنامه نسخه الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد آغاز و مراکز
درمانی طرف قرار داد در استان های یزد ،اصفهان ،گیالن و مازندران
به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند.
این برنامه از سال گذشته در یزد به صورت پایلوت( آزمایشی) آغاز
شده است و  ٣٠٩پزشک وارد سامانه شدهاند که تقریبا  ٥٠درصد پزشکان
این شهر را شامل میشوند و در ماههای اخیر  ١٢٧هزار نسخه به صورت
الکترونیک تولید شده است.

استانهای گیالن ،مازندران و اصفهان نیز اخیرا به سامانه نسخه الکترونیک
متصل شدهاند و برای توسعه این برنامه تالش گستردهای در سازمان
تأمیناجتماعی صورت میگیرد.
برنامه نسخه الکترونیک گامی اساسی در استقرار دولت الکترونیک در
حوزه سالمت است و فواید بسیاری دارد که با نهایی شدن مراحل تحقیقاتی

نتایج بیشتری نیز آشکار می شود.
تولید نسخه الکترونیک اولین گام در ایجاد پرونده الکترونیک است
و پس از فراهم شدن امکان تولید نسخه الکترونیک ،اطالعات بیماران
ذخیره و به راحتی در دسترس پزشک معالج و سایر پزشکانی که در
آینده خدماتی را به بیمار ارائه می دهند ،قرار می گیرد.
براساس این گزارش ،حذف دفترچه های درمانی تامین اجتماعی
از حدود  2سال گذشته در کشور و در مراکز ملکی سازمان تامین
اجتماعی آغاز شده است و قرار است با تامین امکانات و زیرساخت
های الزم در سال های آینده با همکاری وزارت بهداشت و سازمان
های بیمه گر این موضوع را در دستور کار دارد و تاکنون اقدامی نیز
برای این موضوع انجام شده است.
سازمان تامیناجتماعی  42میلیون بیمه شده دارد که تاکنون برای
دریافت خدمات درمانی خود از دفترچه های بیمه استفاده میکردند
اما اکنون برای مراجعه به مراکز ملکی سازمان تامیناجتماعی فقط با
استفاده از کدملی می تواند خدمات خود را دریافت کنند.
سازمان تامیناجتماعی در سراسر کشور دارای مراکز مختلف بیمهای و
درمانی است 356 ،بیمارستان و درمانگاه تامیناجتماعی بخش قابل توجهی از
خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین میکند.

دبیر کل جمعیت هاللاحمر

هاللاحمر نیازمند فناوریهای جدید برای امدادرسانی است
ایرنا :دبیر کل جمعیت هالل احمر با اشاره به حادثه خیز بودن کشور
گفت« :نیازمند فناوریهای جدید و به روز در اجرای سلسله عملیات
امدادرسانی به افراد حادثه دیده و متاثر از انواع حوادث هستیم».
محمود محمدی نسب برلزوم به روز رسانی تجهیزات هاللاحمر
در مواجهه با انواع حوادث طبیعی ،غیر طبیعی و انسان ساخت تاکید
کرد و افزود« :داشتن فناوریهای جدید و به روز ،کمک شایان توجهی
به امدادرسانی در حوادث یاد شده خواهد داشت».
وی در خصوص رقم بودجه پیشنهادی دولت برای هالل احمر نیز
افزود« :برخی از ردیفهای بودجه هاللاحمر در این دوره صفر شده
است ».وی با اشاره به مشکالت کمبود بودجه هاللاحمر در سالهای
گذشته نیز توضیح داد و گفت« :امیدواریم دولت و نمایندگان مجلس
شورای اسالمی با توجه به حادثه خیز بودن کشور و همچنین خالی

شدن اقالم امدادی در انبارهای هالل
احمر به دلیل زلزلههای اخیر ،توجه
ویژه به اختصاص بودجه مناسب برای
هاللاحمر داشته باشند».
محمدی نسب اضافه کرد« :با توجه
به کمبودهای بودجه که درگیر آن
بودیم حدود هفت و هشت سال
است از خرید خودورهای امدادی
محروم بودهایم که امیدواریم امسال
این کاستیها با اختصاص بودجه
مناسب به جمعیت هاللاحمر رفع شود».
دبیرکل جمعیت هالل احمر درباره اهمیت آموزشهای امدادی

به مردم در مواجهه با انواع حوادث
نیز گفت« :کشورهای توسعه یافته
با برنامهریزی اقتضایی به موضوع
آموزش مردم میپردازند که این کار
نشان از اهمیت ویژه آموزش در جوامع
آماده برای رویارویی با حوادث دارد».
وی با بیان اینکه در بحث امداد و
نجات ،آموزش جایگاه ویژه خود
را دارد ،اظهار کرد« :با آموزشهای
همگانی و عمومی ،مردم میتوانند در
زمان وقوع حادثه و حتی در هنگام بحران های بعد از وقوع حادثه
خسارتها را کاهش دهند».

اخبــار
مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانتهرانتأکیدکرد:

نظارت بر شکایات پزشکی با همکاری
دانشگاههای علوم پزشکی
فارس :مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به همکاری این
ارگان با وزارت بهداشت گفت« :گشتیهای مشترک ما با دانشگاههای
علوم پزشکی در صورت اعالم شکایت در بیمارستانها حاضر شده
و موضوع را بررسی میکنند ».محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات
حکومتی استان تهران به پزشکانی که حق ویزیتشان چند برابر دیگر
پزشکان با تخصص یکسان است اشاره کرد و گفت« :اگر پزشکان مازاد
بر تعرفهای که قانون برای آنها به عنوان حق ویزیت مشخص کرده تخطی
کنند ،تخلف محسوب میشود و مردم باید از طریق تعزیرات حکومتی
شکایت خود را به این سازمان اعالم کنند تا به وضعیت آنها رسیدگی
شود ».وی افزود« :طی جلسات برگزار شده با دانشگاههای علوم پزشکی
تهران مقرر شد ،بازرسان دانشگاهها با اعالم تخلف پزشکی به سازمان
تعزیرات حکومتی با مأموران تعزیرات همراه شوند ،موضوع را بررسی
و اگر تخلفی وجود داشت ،صورتجلسه کنند».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ارتباط با نظارت بر روی
بیمارستانهای خصوصی و دولتی افزود« :در جلسات اختصاصی و
عمومی مشترک با دانشگاههای علوم پزشکی تهران که خود یا رؤسای
شعب در آن حضور دارند ،موضوعات نظارت بر بیمارستانها مطرح
میشود ».اسفنانی در ادامه گفت« :اگر تخلفی صورت گرفته باشد ،قطع ًا
پرونده تشکیل خواهد شد .همچنین گشتیهای مشترک ما با دانشگاههای
علوم پزشکی میتوانند در بیمارستانها حاضر شوند و موضوع را بررسی
کنند ».وی عنوان کرد« :مردم در صورت مشاهده تخلف میتوانند با دو
سامانه  135و  124تماس بگیرند و گزارش خود را اعالم کنند ».مدیرکل
تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد« :این گزارشها صورتجلسه
میشوند و اگر شاکی خصوصی داشته باشند برای رسیدگی به شعبه
ارجاع داده خواهند شد».

مدیرکلمدیریتبحرانوپدافندغیرعاملسازمان
پزشکیقانونیکشوراعالمکرد:

اخذ نمونه ژنتیکی از خانوادههای
خدمه نفتکش سانچی
مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان پزشکی قانونی کشور
گفت« :در پی حادثه آتش سوزی نفتکش ایرانی در آبهای چین سازمان
پزشکی قانونی کشور با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی اخذ نمونه
ژنتیکی از خانواده خدمه کشتی را آغاز کرد».
مهرداد علیبخشی ،مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان
پزشکی قانونی کشور اظهارداشت« :اطالعات ما از تعداد خدمه و وضعیت
نفتکش ایرانی مطابق با مواردی است که سازمان بنادر و کشتیرانی کشور
اعالم کرده که بر این اساس  32خدمه (شامل  30ایرانی و  2غیر ایرانی)
در کشتی حضور داشتند ».وی با اظهار امیدواری نسبت به زنده و سالمت
بودن مابقی خدمه کشتی افزود« :به منظور بررسی هویت سه جسد یافت
شده ازخدمه این کشتی ناچاربه اخذ نمونه ژنتیکی ازخانوادههای(بستگاه
درجه یک) تمام خدمه کشتی هستند که بر اساس هماهنگی با سازمان
بنادر و کشترانی خانواده ها به پزشکی قانونی تهران و فارس هدایت
شدند ».علی بخشی تصریح کرد« :نمونهگیری از خانواده از روز پنجشنبه
در پزشکی قانونی تهران و فارس آغاز شده است و در استان تهران 12
خانواده و در استان فارس نیز  4خانواده به مرکز پزشکی قانونی مراجعه
و از آنان نمونه ژنتیکی اخذ شد ».وی با تأکید بر اینکه سازمان پزشکی
قانونی کشور با توجه با تألمات روحی خانواده های خدمه کشتی کار
اخذ نمونه را در کوتاهترین زمان ممکن و با حفظ حرمت این عزیزان
انجام داد ،اظهار داشت« :تاکنون از خانواده  16تن از خدمه کشتی نمونه
ژنتیکی اخذ شده ،مابقی خانواده نیز با هماهنگی سازمان بنادر و کشترانی
برای نمونهگیری به سازمان پزشکی قانونی کشور معرفی خواهند شد».

عضوشورایعالینظامپرستاریکشور:

طرح  DRGبه تعرفهگذاری
خدمات پرستاری نزدیکتر است

عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور با بیان این که طرح DRG
به تعرفه گذاری خدمات پرستاری نزدیکتر است ،گفت« :این طرح
کام ً
ال با طرح قاصدک متفاوت است».
علی اشرف رحمانپناه با بیان این که در این طرح هزینه پروسیجرهای
درمانی به صورت گلوبال محاسبه و پرداخت میشود ،اظهار کرد« :اما
طرح قاصدک طرحی پیچیده و غیرکاربردی در بالین است چگونه
میتوان عملکرد دو فرد را در بالین در طرح قاصدک سنجید؟»
وی اجرای طرح  DRGرا به نفع بیمهها ،اقتصاد سالکت و بیمار
دانست و گفت« :براساس این طرح بستههای خدمتی تعریف میشود
و چنانچه چیزی بیش از آن برای بیمار انجام شود مرکز درمانی
پاسخگوست نه بیمار و بیمه».
عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور با تأکید بر ضرورت اجرای
این طرح به سبک و سیاق اصولی خاطرنشان کرد« :با این شیوه میزان
خدمات القایی کاهش مییابد که البته میتوان در کاهش میزان کارانه
پرستاران هم موثر باشد اما در هر حال به نفع بیمار و اقتصاد سالمت است».
رحمان پناه با بیان این که در تعرفهگذاری خدمات پرستاری هم
بستههای خدمتی تعریف میشود ،یادآور شد« :پرستاران باید براساس
بستههای خدمتی تعریف شده خدمات ارائه دهند و هیچ خدمت القایی
اضافه نمیشود ».وی با بیان این که تعرفهگذاری از  ۱۰سال پیش
تاکنون به شیوه  DRGطراحی شد ،افزود« :با اجرای  DRGعالوه
بر صرفهجویی در هزینهها امکان اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات
پرستاری هم فراهم میشود به شرط آن که به شیوهای ساختارمند و
نظاممند اجرا شود».
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اخبــار

مشکل تأمین داروهای بیماران خاص
جـدی اسـت
ایسنا :کارشناس هموفیلی اداره بیماریهای خاص وزارت بهداشت با
اشاره به تأخیر سازمانهای بیمهگر در زمینه پرداخت مطالبات بیمارستانها،
گفت« :به همین دلیل در حال حاضر مشکل تأمین برخی داروهای بیماران
خاص جدی شده است ».راضیه حنطوشزاده درباره مشکالتی که اخیرا ً
برای تأمین داروی بیماران خاص ایجاد شده است ،گفت« :باید توجه
کرد که بهطورکلی مسائل مربوط به دارو و دسترسی بیماران به دارو
در حوزه سازمان غذا و دارو است و سازمان غذا و دارو صاحب این
فرآیندهاست ،اما ما به دنبال گزارشهای بیماران هموفیلی مبنی بر عدم
دسترسی به برخی داروهای موردنیازشان پیگیریهایی را انجام دادیم».
وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت به این صورت نیست که
کمبود دارو داشته باشیم ،بلکه دارو به میزان کافی وجود دارد ،افزود:
ت مطالبات بیمارستانها از سوی بیمهها با
«البته در حال حاضر پرداخ 
تأخیر مواجه شده است و وقتی بیمارستان میخواهد دارو تهیه کند،
شرکت پخش از او پول طلب میکند .هرچند که شرکت پخش دارو
هم چندین ماه به بیمارستان مهلت میدهد ،اما بعد از آن باید پولش را
دریافت کند .در نتیجه چرخه تأمین دارو با مشکالتی مواجه میشود و
بیماران در تأمین داروهای موردنیازشان دچار مشکل میشوند».
حنطوشزاده با بیان اینکه در گذشته یارانه داروی بیماران خاص در
اختیار وزارت بهداشت بود و وزارت بهداشت به میزانی که دارو حواله
میکردیم یا پزشکانمان نسخه مینوشتند ،دارو را به دست بیمار میرساند،
افزود« :بنابراین داروخانه دارو را تهیه میکرد و در نهایت بیمار از داروخانه،
داروی موردنیازش را تأمین میکرد .در چنین سیستمی میزان بسیار کمی
از پول دارو را بیمهها میپرداختند و قسمت عمده هزینههای آن را وزارت
بهداشت تقبل میکرد .در نتیجه در صورت تأخیر بیمهها در پرداخت
مطالبات ،با مشکل جدی در حوزه تأمین داروی بیماران خاص مواجه
نمیشدیم ».وی درباره مشکالت هموفیلیها در تأمین برخی داروهای
موردنیازشان ،گفت« :ما واقع ًا پیگیر موضوع هستیم و مشکالتی را که از
سوی انجمنهای بیماران در این زمینه به ما منعکسشده به سازمان غذا و
دارو منعکس کردهایم .در حال حاضر مشکل تأمین برخی داروهای بیماران
خاص جدی شده است و امیدواریم هر چه زودتر این مشکل رفع شود».

با حکم وزیر بهداشت

رئیسکمیته دارو ،تجهیزات و لوازم
پزشکی دبیرخانه ستاد کشوری تحول
سالمت منصوب شد
وبدا :وزیر بهداشت در حکمی غالمرضا اصغری ،رئیس سازمان غذا و
دارو را بهعنوان رئیس کمیته دارو ،تجهیزات و لوازم پزشکی دبیرخانه
ستاد کشوری تحول سالمت منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر اصغری
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
با عنایت به مصوبات جلسه مورخ  1396/10/2ستاد کشوری تحول
سالمت ،بهموجب این ابالغ بهعنوان رئیس کمیت ه دارو ،تجهیزات و لوازم
پزشکی دبیرخانه ستاد کشوری تحول سالمت منصوب میشوید .انتظار
میرود با بهرهمندی از توان مدیریتی و کارشناسی همکاران در سطوح ستاد
و دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نیز اخذ پیشنهادات صاحبنظران
این حوزه ،نسبت به انجام وظایف آن کمیته به شرح زیر اهتمام ورزید.
 .1تدوين سیاستهای تعیین و نظارت بر قیمت داروها و تجهیزات پزشکی
 .2تدوین سیاستهای تنظیم فهرست داروهای مورد مصرف در
بیمارستانها و مراکز درمانیدولتی و تحت پوشش سازمانهای بیمهگر
 .3تدوين سیاستهای ملی دارودرمانی بیماریهای نادر ،صعبالعالج
و اختالالت ژنتیکی
 .4تدوین سیاستهای کالن خرید راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی برای
بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمانهای بیمهگر
 .5ايجاد بانك جامع تجهيزات پزشكي جهت استفاده در بیمارستانها و
مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمانهای بیمهگر
 .6هماهنگي با هیئت امناء ارزي جهت تنظيم بازار و قيمت ملزومات
و تجهيزات پزشكي.

اقدام مشترک وزارت بهداشت ،سازمان غذا و
دارو و سازمان نظام پزشکی

ساماندهی تبلیغات حوزه سالمت

ایفدانا :سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت« :با توجه به تأکید رئیس
سازمان غذا و دارو و جدیت سازمان نظام پزشکی کشور ،انتظار
میرود بهزودی با تفکیک دقیقتر شرح وظایف و مسئولیتها و تفکیک
تبلیغات خدمات بهداشتی -درمانی از تبلیغ کاالهای سالمتمحور با
لحاظ کار ویژه هر دو سازمان ،موضوع نظارت بر تبلیغات حوزه
سالمت ،چابکتر ،مؤثرتر و نافذتر از گذشته جریان پیدا کند ».کیانوش
جهانپور با برشمردن عدم توازن و نابرابری اطالعات و شرایط و
مختصات بازار سالمت و کاالهای سالمتمحور افزود« :با توجه به
این ویژگیها ،موضوع نظارت بر تبلیغات تجاری در حوزه سالمت
و کاالهای سالمتمحور اهمیت و ضرورت مضاعفی دارد و البته
این مهم از دهههای گذشته از دید قانونگذار دور نمانده است ».وی
در ادامه اضافه کرد« :در حال حاضر این مسئولیت در قوانین جاری،
در جایی از قانون متوجه وزارت بهداشت و درجایی متوجه سازمان
نظام پزشکی کشور هست و بهرغم هماهنگیهای موجود ،با توجه به
شرایط جدید و حتی تغییر پارادایمهای حوزه اطالعرسانی و ابزار و
بسترهای تبلیغاتی و نیز لزوم چابک سازی امور ،کاهش بوروکراسی
و فرآیندهای عریض و طویل اداری و حفظ منافع عمومی همزمان با
تسهیل در امور تجاری و اقتصادی فرا روی بخش خصوصی ،ارتقا و
ساماندهی وضعیت موجود ضرورت دارد».

آیا شرایط خروج داروهای بدون نسخه از پوشش بیم ه فراهم است؟

هزینه صرفهجوییشده با هزینه عوارضقابل مقایسه نیست
طرح حذف داروهای بدون نسخه ()OTC
از پوشش بیمه مدتی است که در شورای
عالی بیمه مصوب شده ،اما هنوز به تصویب
هیات وزیران نرسیده است؛ داروهایی که
عوارض زیادی ندارند و بدون نسخه
پزشک هم میتوان آنها را از داروخانه
تهیه کرد .بهعنوانمثال قرصهای مسکن،
سرماخوردگی و  ...را میتوان در این دسته
از داروها قرار طبقهبندی کرد.
البته این طرح تاکنون موافقان و
مخالفانی داشته است؛ سیامک مره
صدق ،عضو کمیسیون بهداشت مجلس
یکی از موافقان این طرح است .وی در
این خصوص میگوید« :حذف داروهای
پیشنهادی از لیست بیمهها آسیبی به
حوزه سالمت نمیرساند ،بنابراین تحت
پوشش بیم ه قرار دادن داروها باید بر حسب
اولویتهای حوزه سالمت صورت بگیرد.
بر این اساس تجویز داروهای ضروری
بهتر از داروهایی است که نقش چندانی
در درمان بیماریها ندارند».
غالمرضا اصغری ،رئیس سازمان غذا و
دارو نیز با بیان اینکه اعتبار بیمهای داروهای
بدون نسخه رقمی در حدود  ۱۴۰میلیارد
تومان است ،میگوید« :انتقال این اعتبار
برای کمک به حمایت از داروهای بیماران
صعبالعالج خبر خوبی است».
بیمار را از پزشک دور نکنیم
انجمن پزشکان عمومی اما یکی از
مخالفان تصویب این طرح است؛ بابک
پورقلیچ مسئول کمیته حقوقی انجمن
پزشکان عمومی در گفتوگو با ایسنا،
درباره نتایج تصویب خروج داروهای بدون
نسخه از پوشش بیمهای ،میگوید« :وقتی
به پزشک مراجعه میکنید مجموعهای از
داروها به شما میدهد که میتواند دوره
بیماری را کوتاه میکند ،اما وقتی فرد بخواهد
خودسرانه دارو بگیرید بهصورت مرتب
برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه
میکند .ازاینرو بیمار به دلیل اعتماد به
پزشک سعی میکند با دستورات غیردارویی
بیماری را کنترل کند؛ به همین دلیل
مدتی صبر میکند بیماری خوب شود
و هزینه اضافی برای آن نمیپردازد .اما
وقتی بیمار به پزشک مراجعه نکند ،از
داروخانه مسکنهای مختلف ،آنتیبیوتیک
و  ...دریافت میکند و در نتیجه ممکن
است نسبت به آنتیبیوتیک مقاومت ایجاد
شود ،ولی بعد مجبور میشود با عوارض
بیشتری به پزشک مراجعه کند و پزشک
نیز مجبور میشود داروهای قویتری که
هزینه بیشتری به بیمار تحمیل میکند،
تجویز کند؛ چون بیمار با تشدید بیماری

رایگان باشد ،کسی سرخود دارو نمیخرد؛
در این صورت تقاضای داروی بدون نسخه
کاهش پیدا میکند .ما مردم را رها کردهایم
که هر مبلغی در سیستمهای مختلف درمانی
از آنها گرفته شود و از طرف دیگر آنها را
آزاد گذاشتهایم که خودشان دارو بخرند».

برگشته است».
وی میافزاید« :بسیاری از بیماریها
نشانههای مشترکی دارند؛ ممکن است
فردی تومور داشته باشد و چیزی درباره
آن نداند و به دلیل سردردها ،مدت زیادی
از مسکن استفاده کند ،اما پزشک میتواند
عالئم دیگر را در شما شناسایی کند .ما
بهجای اینکه از داروهایی که بیماران
میتوانند بدون نسخه پزشک دریافت
کنند ،کم کنیم و بیماران را به سمت
پزشک راهنمایی کنیم ،با این طرح آنها
را از پزشک دور میکنیم».
مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان
عمومی اضافه میکند :میگویند با این کار
 ۱۴۰میلیارد تومان صرفهجویی میشود ،اما
من معتقدم این تصمیم برای این است که
از هر راهی هزینه بیمهها را کاهش دهند.
البته اگر هم  ۱۴۰میلیارد تومان از این محل
سود شود ،به دلیل افزایش عوارضی که
بعدا ً ظاهر میشود ،باید میلیاردها تومان
صرف درمان عوارض آن شود و این فقط
مربوط به هزینههای مادی است؛ چه کسی
پاسخگوی هزینههای معنوی و جانهایی
که از دست میرود خواهد بود؟ بعد از
چند سال این تصمیم فراموش میشود ،اما
عوارض آن باقی میماند و با این تصمیم
دسترسی بیمار به این داروها بیشتر میشود
و فرد میتواند خودسرانه دارو مصرف کند.
بنابراین نباید به دلیل کاهش هزینههایی
که هرگز رخ نمیدهد ،بیمار را از پزشک
دور کنیم».
پورقلیچ با بیان اینکه با اجرای این تصمیم

امنیت جانی و روانی بیمار به خطر میافتد،
ادامه میدهد« :بیماران همیشه میتوانستند
این داروها را از داروخانه راحت دریافت
کنند ،اما هدف از مراجعه به پزشک درمان
بود ،نهفقط دریافت دارو .بیمار با  ۱۵هزار
تومان توسط پزشک عمومی ویزیت میشد
و هزینه آن را با دفترچه بیمه پرداخت
میکرد ،بعدازآن هم با هزینه کمتری دارو
دریافت میکرد و مجموع هزینه دارو و
پزشک بیشتر از هزینه داروهای OTC
میشد ،اما امنیت جانی داشت و مطمئن بود
درمان میشود و کسی بر درمان او نظارت
میکند ،ولی با اجرای این تصمیم امنیت
جانی و روانی نخواهد داشت».
افزایش خوددرمانی ماحصل خروج
داروها از فهرست بیمه
وی افزود« :زمانی که بدون نظر پزشک
برای درمان بیماری سادهای به داروخانه
مراجعه میکنید و بدون آنکه دوره درمان
دارویی مانند آنتیبیوتیکها را بدانید ،دارو
تهیه میکنید؛ ممکن است با استفاده از
یک ورق قرص ،عالئم بیماری بهبود پیدا
کند ،اما بیماری مزمن میشود .ازاینرو
توجه صرف به بحث هزینهها ،گمراه کردن
است .ما برای این دارو استفاده میکنیم
که درمان شویم و عوارض کمتری داشته
باشیم ولی خارج کردن این داروها از شمول
بیمه باعث رفتن بیماران به سمت درمان
خودسرانه میشود».
مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان
عمومی با تأکید بر اینکه پیش از اجرای

نماینده سازمان جهانی بهداشت

ایران تنها کشور موفق در اجرای برچسب
تغذیهای بر روی مواد غذایی است
سازمان غذا و دارو :سرپرست امور بینالملل سازمان غذا و دارو گفت« :نماینده سازمان بهداشت جهانی
اذعان کرد که ایران تنها کشوری است که بهطور موفق برچسبگذاری نشانگرهای رنگی تغذیهای را بر
روی مواد غذایی اجرا کرده است ».مجید داوری افزود« :جلسهای با نماینده سازمان جهانی بهداشت در
سازمان غذا و داروی ایران برای معرفی فعالیتهای کشور در زمینه کنترل بیماریهای غیر واگیر برگزار
جهانی بهداشت ارائه
شد ».وی اضافه کرد« :در این جلسه دو موضوع در حضور نماینده سازمان
شد؛ یکی مراقبت در مصرف فرآوردههای غذایی برای کاهش بیماریهای غیر واگیر بود که نماینده سازمان
جهانی بهداشت بهخصوص در زمینه نشانگرهای رنگی تغذیهای تحت تأثیر قرار گرفت ».داوری گفت:
«معرفی داروها برای بیماران غیر واگیر ( )NCDموضوع دیگر مورد بحث در این جلسه بود و برنامههای
در این زمینه مانند پوشش بیمهای این داروها ،افزایش پوشش بیمهای داروهای سرطانی ،پایین بودن
قیمت داروهای دیابت و قلبی و عروقی در مقایسه با قیمتهای جهانی از برنامههایی بود که به نماینده
سازمان بهداشت جهانی معرفی شد ».سرپرست امور بینالملل سازمان غذا و دارو گفت« :سازمان غذا
و دارو در پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و مدیریت این بیماریها برنامههای فعالی داشته است که
بهصورت مشروح به نماینده سازمان جهانی بهداشت
گزارش دادیم ».پائول گاروود ،نماینده سازمان جهانی
بهداشت پس از این جلسه از یک شرکت غذایی که
بهصورت موفقیتآمیز نشانگرهای رنگی تغذیهای را
در راستای سیاستهای سازمان غذا و دارو برای آگاهی
بخشی به مصرفکننده اجرا کرده است بازدید و با
مدیران این شرکت گفتوگو کرد .وی همچنین از
یکی از فروشگاههای تهران نیز بازدید و با مردم که
در حال خرید بودند گفتوگو و تأثیر نشانگرهای
رنگی تغذیهای را از زبان مردم شنید.

این تصمیم باید زیرساختهای فرهنگی
و درمانی آن فراهم شود ،تصریح میکند:
«در کشورهای دیگر داروهای بدون نسخه
ممکن است تحت پوشش بیمه نباشند،
اما اقتصاد درمان حاکم است؛ یعنی فرد
میتواند بهصورت رایگان به پزشک خانواده
مراجعه کند و درمان شود .مردم نیز فقط
در شرایط خاص داروهای  OTCدریافت
میکنند .آنها میتوانند برای بیماریهای
ساده به پزشک خانواده مراجعه کنند و
داروها را بهصورت رایگان تهیه کنند و
حتی اگر داروهای بدون نسخه نیز تحت
پوشش بیمه نباشند ،بهجای آن تنوع بیمهای
زیادی دارند».
پورقلیچ تأکید میکند« :نمیتوانیم
بخشی از این نوع سیستم درمان را با
تمام سیستم درمان در کشور خود مقایسه
کنیم .ما فع ً
ال شرایط اجرای این تصمیم را
نداریم .فرهنگسازی نیز در این زمینه بسیار
مهم است .باید آنقدر اطالعات بهداشتی
و درمانی به مردم داد که فرد باوجوداینکه
میتواند در شرایط اورژانسی از داروهای
بدون نسخه استفاده کند ،به پزشک مراجعه
کند .درصورتیکه ما این آگاهی را به فرد
نمیدهیم .با توجه به وضعیت اقتصادی
جامعه ،ویزیت پزشک هم ممکن است
برای یک نفر زیاد باشد ،به همین دلیل
ترجیح میدهد که این داروها را خودش
تهیه کند .لذا باید برای اقتصاد درمان طوری
برنامهریزی کنیم که بیمار هزینهای پرداخت
نکند یا کمترین هزینه را بابت آن بپردازد.
اگر پزشک و دارو در سیستم پزشک خانواده

ب با مراجعات تأمین
اقتصاد مط 
میشود
این پزشک عمومی با بیان اینکه اقتصاد
مطبها با مراجعات آن تأمین میشود ،بیان
میکند« :وقتی ارتباط بیمار و پزشک برای
بیماریهای ساده برقرار نشود ،پزشک در
بیماریهای پیشرفته نیز نمیتواند به بیمار
کمک کند .بنابراین وقتی پزشک عمومی از
بیمار درباره شرایط جسمی او میپرسد،
نکات زیادی در این معاینات کشف میشود.
لذا وقتی به پزشک خانواده که همیشه در
دسترس است ،مراجعه میکنید و او از شما
حالتان را میپرسد و راهنماییتان میکند،
نیمی از درمان همان موقع حاصل میشود.
ولی وقتی بیمار به پزشک مراجعه نمیکند
این بخش درمان از بین میرود».
مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان
عمومی ادامه میدهد« :وقتی تعداد مراجعه
بیماران کاهش پیدا کند ،ممکن است مسائلی
اخالقی در حوزه کاری پزشکی بروز پیدا
کند .این امکان وجود دارد که بسیاری از
پزشکان ورشکست شوند .در حال حاضر
با سیستمهای موازی که دولت در حاشیه
شهرها ،درمانگاههای ویژه و  ...ایجاد
کرده است یا خدماتی که وزارتخانهها و
ارگانهای مختلف برای درمان کارکنان
خود ایجاد کردهاند ،عم ً
ال سرمایهگذاری
در بخش خصوصی حوزه درمان دیگر
بهصرفه نیست .ما به هر طریقی بخواهیم
بیمار را از مطبها دور کنیم ،کسانی که
روی خط درآمد  -هزینه برابر هستند،
تحتفشار قرار میگیرند و ممکن است
تغییر شغل دهند».
پورقلیچ در پایان با اشاره به سهم
باالی داروهای  OTCدر نسخه پزشکان
عمومی،اضافهمیکند«:عالوهبراینداروها،
داروهای دیگری مانند فشارخون ،قند،
آرتروز و سایر بیماریها نیز نوشته میشود.
اگر بیمار در این مرحله به پزشک عمومی
مراجعه نکند و این داروها را دریافت نکند،
مجبور میشود به متخصص مراجعه کند
و هزینه بیشتری بپردازد .ازاینرو پیشنهاد
ما این است پیش از اجرای این تصمیم،
زیرساختهای فرهنگی و درمانی ایجاد
شود؛ چون هزینه صرفهجویی شده از این
تصمیم کمتر از هزینههای عوارض آن است
و قابل ارزیابی نیست».

دبیر اولین همایش داروسازی نوین خبر داد

ارائـهآخرین دستاوردهای حوزه داروسازی
سپید :دبیر اولین همایش داروسازی نوین از ارائه آخرین دستاوردهای حوزه داروسازی در این همایش خبر داد.
سیدفرشاد حسینیشیرازی ،رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آستانه برگزاری
اولین همایش داروسازی نوین اظهار داشت« :این همایش  ۱۸تا  ۲۰بهمنماه سالجاری در سالن اجتماعات رازی
با هدف ارائه آخرین دستاوردهای حوزه داروسازی توسط افرادی که در این زمینه ،از داخل یا خارج کشور فعالیت
داشتهاند برگزار میشود ».وی افزود« :همچنین این همایش فرصتی بوده که تمام متصدیان که دستاوردهایی در
حوزه داروسازی دارند ضمن رسیدگی به برنامههای تخ صصی ،چالشهای داروسازی کشور را مطرح و حل
کنند ».حسینیشیرازی ادامه داد« :مهمانان خارجی این کنفرانس به دو بخش تقسیم شده یک بخش که در همایش
حضور مییابند و بخشی دیگر بهصورت ویدیو کنفرانس و الیو به ایراد سخنرانی میپردازند و حتی پرسش و
پاسخ نیز از این طریق صورت میگیرد ».رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:
«قائممقام انجمن بینالمللی داروسازان آلمان و انگلیس ،رئیس کمیته اخالق داروسازی سازمان بهداشت جهانی
از استرالیا ،رئیس اداره دارویی قزاقستان و دانشکده داروسازی اَلماتی ،مدیرگروه اقتصاد دارویی دانشگاه مسکو
ازجمله مهمانان خارجی این همایش هستند».
دبیر اولین همایش داروسازی نوین بیان داشت« :همچنین هیئتمدیره انجمنهای علمی دارویی کشور ،هیئتمدیره
سندیکای دارویی کشور ،بورد تخصصی آموزش داروسازی وزارت بهداشت و معاونین غذا و داروی کشور ،تشکلهای
دانشجویان دانشکدههای داروسازی کشور و همه افرادی که
مقاالت آنها پذیرفته شده در این همایش حضور خواهند داشت».
وی خاطرنشان کرد« :اولین همایش داروسازی نوین فرصتی
را فراهم خواهد آورد تا ضمن بیان مسائل اقتصادی مرتبط با
دارو ،روابط واحدهای تولید ،توزیع و پخش با سازمانهای
دولتی نیز فراهم شود ».رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد :بیان چالشهای آموزش
داروسازی در سطوح عمومی و تخصصی و چالشهای اقتصاد
و بازاریابی دارو در سطح داخل کشور و بینالملل مورد بحث
و گفتوگو قرار گیرد».
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تـــازهها

آیا افسردگی یا اضطراب دارید؟

تیـروئیـد خـود را معـاینـه کنیـد

نرخ مرگومیرکودکان آمریکایی
باالتر از سایر کشورهای ثروتمند
طبق گزارش جدید محققان ،ایاالت متحده در طول  ۵۰سال گذشته
شاهد کمترین میزان کاهش در نرخ مرگ و میر کودکان در بین
کشورهای ثروتمند بوده است .محققان بیمارستان جان هاپکینز
مریلند ،نرخ مرگ و میر کودکان را از سال  ۱۹۶۱تا  ۲۰۱۰در ایاالت
متحده و  ۱۹کشور دیگر با شرایط مشابه اقتصادی از جمله کانادا،
استرالیا ،آلمان ،ایتالیا و سوئیس بررسی کردند.
در تمام این کشورها ،کاهش میزان نرخ مرگ و میر در بین کودکان
ثبت شده بود .اما در روند کاهش در آمریکا در مقایسه با سایر
کشورها ُکندترین بود و حتی از دهه  ۱۹۸۰نسبت به سایر  ۱۹کشور
باالتر بوده است .در طول  ۵۰سال مطالعه ،روند آهسته کاهش در نرخ
مرگ و میر کودکان در آمریکا منجر به مرگ بیش از  ۶۰۰هزار کودک
بیشتر شده است .در تمام کشورها ،حدود  ۹۰درصد مرگ و میر
کودکان در بین نوزادان و کودکان  ۱۵تا  ۱۹سال اتفاق افتاده است .در
آخرین مطالعه ( )۲۰۱۰ -۲۰۰۱نوزادان در ایاالت متحده در مقایسه
با سایر همتاهایشان در سایر کشورهای ثروتمند  ۷۶درصد بیشتر و
کودکان  ۱تا  ۱۹سال ۵ ،درصد بیشتر فوت کردند.
دالیل اصلی مرگ نوزادان در طول دهه اخیر ،تولد زودهنگام
و سندروم مرگ ناگهانی نوزاد بود .در مقایسه با نوزادان سایر
کشورهای تحت مطالعه ،کودکان آمریکایی سه برابر بیشتر به دلیل
تولد زودهنگام و بیش از دو برابر به خاطر سندروم مرگ ناگهانی
نوزاد جانشان را از دست میدهند .دو دلیل اصلی مرگ در بین
نوجوانان  ۱۵تا  ۱۹سال ،تصادفات جادهای و خشونت ناشی از
اسلحه است .طبق گزارشات ،نوجوانان آمریکایی در مقایسه با
نوجوانان سایر کشورهای ثروتمند ،دو برابر بیشتر به دلیل تصادفات
جادهای و  ۸۲برابر بیشتر به دلیل خشونت ناشی از اسلحه میمیرند.
Healthday

تــازهها

نـاآگـاهـیانگلیـسیهـا
از سرطـانزا بـودن مـواد الکلی
نتایج یک بررسی نشان میدهد تنها یک دهم از مردم انگلیس
میدانند که مصرف مواد الکلی عامل ابتال به سرطان است.
مرکز تحقیقات سرطان انگلیس اعالم کرد :غفلت گسترده از
نقش مواد الکلی به عنوان مادهای سرطانزا بسیار نگران کننده است
و این عدم آگاهی به بهای از دست رفتن جان مردم تمام میشود.
این عدم اطالعرسانی و ناآگاهی از تاثیر مصرف مواد الکلی در
بروز سرطان به رغم وجود شواهدی است که در سالهای اخیر در
رابطه با نقش این مواد به عنوان عامل سرطانزا بدست آمده است.
بررسیها نشان میدهد مواد الکلی عامل بروز هفت نوع سرطان
پستان ،کبد و روده بزرگ ،راست روده ،اوروفارینکس (بخش میانی
گلو) ،حنجره و مری است .همچنین شواهدی هم وجود دارد مبنی
بر اینکه مصرف مواد الکلی عامل بروز سرطان پوست ،پروستات
و پانکراس است هر چند این موارد هنوز به صورت قطعی تایید
نشده است .یکی از متخصصان مرکز سرطان انگلیس گفت :مواد
الکلی عامل اصلی سرطان است اما این تحقیق آماری نشان میدهد
اکثریت مردم انگلیس از این ارتباط آگاهی ندارند و این بیاطالعی
مردم نگران کننده است .به
گفته کارشناسان مواد الکلی
بزرگترین فاکتور خطرزای
مرگ و میر میان افراد  ۱۵تا ۴۹
ساله در انگلیس و پنجمین
عامل مرگ میان تمامی
گروههای سنی است.
Guardian

خانم ترسی بورچارد ،مدیر پروژه  Beyond Blueکه یک
جامعه آنالین برای افراد مبتالبه افسردگی و اضطراب مزمن
است میگوید که هفت هفته پیش خسته و افسرده از خواب
بلند شدم و این حالتی بود که در یک سال گذشته پس از بر
خواستن از خواب به من دست میداد .قبل از آنکه از رخت
خواب بلند شوم افکار منفی همچون «تو خیلی تنبل هستی»،
«نمی تونی یک شغل واقعی داشته باشی» و «بهندرت می
تونی سه جمله رو سر هم کنی» به سراغ من میآمدند .تنها
کاری که در چنین روزها میتوانستم انجام دهم این بود که
سری به وبالگهای مختلف بزنم ،اما پس از خواندن چند
پاراگراف احساس دراز کشیدن به من دست میداد و مجبور
بودم دراز بکشم.
ازآنجاییکه برای ماهها خواب خوب نداشتم و همیشه
احساس خستگی میکردم ،این فرض به سراغم آمد که خستگی
و مشکالت من در تمرکز میتوانند صرف ًا نشانهای از افسردگی
مزمن من باشند .اما در حقیقت چیزی بیشتر از افسردگی در
من جریان داشت .همان روز پزشک جدیدم پشت تلفن به من
گفت« :تیروئید شما هورمون تیروئید کافی تولید نمیکند ».او
گفت« :تیروئید اولین چیزی است که ما باید روی آن کارکنیم،
چون سطوح تیروئید پایین شما میتواند روی بسیاری از
چیزها تأثیر بگذارد و میتواند باعث احساس خستگی بسیار
و افسردگی در شما شود».
این پزشک جدید من که تخصصش طب کاربردی
« »Functional Medicineبود از من خواست تا چندین
بار آزمایش خون بدهم تا بتواند تشخیص جامع خود را ارائه دهد.

نشانههای یک اختالل تیروئید چیست؟
تیروئید یک غده پروانهای شکل در جلوی گردن است که
تولید هورمونهایی را میکند که نحوه استفاده بدن از انرژی
و چیزهای بسیار دیگری همچون دمای بدن و وزن بدن را
کنترل میکنند .وقتیکه تیروئید شما کمکار باشد ،ممکن است
نشانههایی همچون خستگی ،افزایش وزن ،یبوست ،تفکر
مبهم ،فشارخون پایین ،نفخ ،افسردگی و واکنش غیرعادی با
سرعتپایین را تجربه کنید .وقتیکه تیروئید شما پرکار باشد
عالئمی همچون اضطراب ،بیخوابی ،کاهش وزن ،اسهال،
افزایش ضربان قلب و فشارخون باال را خواهید داشت.

سطوح تیروئید چه نقشی در اختاللهای
خلقوخویی ایفا میکنند؟
خانم ترسی بورچارد میگوید که نکته جالب در مورد
من این است که از هشت سال پیش تاکنون ،یعنی از وقتیکه
پزشک غدد درونریز من یک تومور را در غده هیپوفیز
من یافت سطوح تیروئید خودم را معاینه میکنم .اما پس
از آزمایشهای جامعی که پزشک جدیدم آنها را تجویز
کرد دریافتم که سطوح هورمونهای  T3و  T4من پایین
هستند .به عقیده انجمن تیروئید آمریکا ،بیش از  12درصد
از جمعیت آمریکا دچار یک بیماری تیروئیدی خواهند شد.
تخمین زده میشود که امروزه  20میلیون آمریکایی مبتالبه
یکی از اشکال بیماری تیروئید هستند ،اما  60درصد از این
افراد از بیماری خودآگاهی ندارند .بسیاری از این افراد روزی
به پزشک عمومی یا روانپزشک خود مراجعه خواهند کرد
و از وجود عالئمی همچون افسردگی ،اضطراب ،خستگی،
بیخوابی و تفکر مبهم به او خواهند گفت .پس از مراجعه به
پزشک یا روانپزشک خود ممکن است که پزشک با بررسی
عالئم او دریابد که فرد مبتالبه افسردگی اساسی ،اضطراب
عمومی یا اختالل دوقطبی شده است .درنتیجه ،پزشک مجبور
میشود که داروهای ضدافسردگی ،داروهای آرامشبخش و
تسکیندهنده را برای او تجویز کند .این داروها میتوانند به

کاهش بعضی از عالئم کمک کنند ،اما بیماری اساسی بدون
درمان باقی میماند.
خانم دانا ترنتیتی که مادر یک کودک دوساله است در سال
 2006پسازآنکه اولین کودک خود را به دنیا آورد مبتالبه
کمکاری تیروئید شناخته شد .خستگی او را به ستوه آورده بود.
این امکان برایش وجود نداشت که از وزن ناشی از بارداری
خالص شود .موهای او شروع به ریختن کرد و دچار سنگ
کلیه شد .یک متخصص غدد درونریز او را درمان کرد و
او توانست دوباره باردار شود .اما هورمون محرک تیروئید
( )Thyroid Stimulating Hormone;TSHفراتر از سطح
نرمال برای بارداری رفت و او مجبور به سقطجنین شد.
در سال  2012او وبالگ  HypothyroidMomرا راهاندازی
کرد تا به دیگران در مورد بیماری تیروئید آموزش دهد .او در
وبالگ خود نوشته است« :مأموریت وبالگ Hypothyroid
 Momروشن است—تا آگاهی را افزایش دهد ».فدراسیون
بینالمللی تیروئید تخمین زده است که در سرتاسر جهان بیش
از  300میلیون نفر (اکثرا ً خانمها) وجود دارند که یک نقص
تیروئیدی دارند ،اما بیش از نیمی از آنها از مشکل خودآگاهی
ندارند ».در این وبالگ خود خانم ترنتیتی به چندین تحقیق
اشاره میکند که اختالل دوقطبی ،افسردگی و بیماری تیروئید
را مرتبط میدانند .او میگوید که استفاده از لیتیوم در درمان

اختالل دوقطبی باعث مشکالتی میشود ،چون خود این دارو
میتواند باعث اختاللهای تیروئیدی شود .باوجوداین ،شماری
از تحقیقها به پیوند میان اختالل دوقطبی و بیماری تیروئید
حتی در افراد استفاده نکننده از لیتیوم اشاره میکنند .عالوه
بر این ،در بعضی از تحقیقها به پیوند میان انواع مختلف
اختاللهای خلقوخویی و بیماری تیروئید اشارهشده است.
تحقیقهایی که خانم ترنتیتی در وبالگ خود بیان داشته است
شامل موارد زیر هستند:
 بر اساس یک تحقیق چاپشده در ژورنال Biological
 Psychiatryتعداد پادتنهای تیروئید هاشیموتو در بیماران
سرپایی مبتالبه اختالل دوقطبی در مقایسه با گروه کنترل
بسیار بیشتر بود.
 در یک تحقیق دیگر که در ژورنال Biological Psychiatry
به چاپ رسیده است محققان دو قولوهای مبتالبه اختالل
دوقطبی را با دوقلوهای سالم مقایسه کردند و دریافتند که
تیروئیدیت خود ایمنی نهتنها با خود اختالل دوقطبی در ارتباط
است ،بلکه با آسیبپذیری ژنتیکی فرد به اختالل دوقطبی نیز
در ارتباط است.
 در ژورنال  BMC Psychiatryتحقیقی به چاپ رسید که
بر اساس نتایج آن افراد مبتالبه بیماری هاشیموتو افسردگی،
اختاللهای اضطراب عمومی ،ترس اجتماعی و اختاللهای
خواب بیشتری از خود نشان دادند.
برای بعضی از افراد درمان مشکل تیروئید مشخص است
و با استفاده از درمان فرد میتواند سریع باعث تسکین عالئم
خود شود .اما در مورد خانم بورچارد باید گفت که مشکل
تیروئید او پیچیده بود ،چون او برای درمان اختالل دوقطبی
خود لیتیوم مصرف میکرد و در غده هیپوفیز خود یک تومور
داشت .بهطورکلی ،یک تیروئید کمکار میتواند باعث احساس
افسردگی ،خستگی و تفکرات مبهم شود و یک تیروئید پرکار
میتواند باعث اضطراب و بیخوابی شود .و اگر فرد عالئم
متفاوت مربوط به کمکاری و پرکاری تیروئید را داشته باشد،
احتماالً عالئمی شبیه به عالئم اختالل دوقطبی دارد .در پایان
باید گفت که اگر از افسردگی ،اضطراب یا هر دو رنج میبرید
تیروئید خود را معاینه کنید.

ارتباط مصرف استامینوفن در بارداری و تاخیر در حرف زدنکودک
مطالعه جدید نشان می دهد کودکانی که مادرشان در اوایل
بارداری استامینوفن مصرف کرده است در معرض ریسک
باال تاخیر در به حرف آمدن قرار دارند.
محققان دریافتند زمانیکه مادران باردار در طول سه
ماهه اول بارداری قرص های ُمسکن مصرف کرده باشند،
دخترشان بیشتر با احتمال دیر به حرف آمدن در سن ۲.۵
سالگی مواجه است .اما چنین رابطه ای در مورد کودکان
پسر مشاهده نشد.
طبق گفته محققان ،تاخیر در به حرف آمدن کودک بدین
معناست که کودک کمتر از  ۵۰کلمه در صحبت هایش
استفاده می کند.
به گفته محققان ،داروی استامینوفن باید با احتیاط و
تنها در صورت ضرورت مصرف شود .استامینوفن تسکین
دهنده تب و درد در طول بارداری است .چراکه مصرف
داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی از جمله آسپرین،
ایبوپروفن ،و ناپروکسن ،بخصوص در ماه های آخر
بارداری ،با خطراتی همراه است.
شانا سوآن ،سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی
آیکان نیویورک ،در این باره می گوید« :در حال حاضر
هیچ گزینه مناسبی به جای استامینوفن نیست».
مطالعه اخیر نشان داده است زنانی که بیش از یک ماه
در طول بارداری شان استامینوفن مصرف کرده باشند،
کودک شان در معرض ریسک باال ابتال به اختالل بیش
فعالی قرار دارند.
محققانمعتقدنداحتماالایندارو ُمسکنباهورمونهای
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حائز اهمیت در رشد مغز جنین تداخل می یابند.
به گفته سوآن« ،استامینوفن به لحاظ هورمونی فعال
است و همین مسئله می تواند توضیح دهنده علت بروز
خطر تاخیر به حرف آمدن در دختران باشد .هر نوع تاثیر
هورمونی ممکن است به شیوه ای متفاوت بر دختران و
پسران تاثیر گذارد».
این یافته ها مبتنی بر مطالعه  ۷۵۴زن سوئدی بود که در
مطالعه بلندمدت سالمت در طول سه ماهه اول بارداری
شان ثبت نام کرده بودند .در مجموع  ۵۹درصد این زنان
از زمان باردارشدن شان استامینوفن مصرف کرده بودند.
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میزان پیشرفت زبانی و کالمی کودکان این زنان در
سن  ۳۰ماهگی ارزیابی شد .حدود  ۴درصد دختران و ۱۳
درصد پسران با تاخیر در حرف زدن تشخیص داده شدند.
مطالعه نشان داد ریسک تاخیر به حرف آمدن در بین
دختران همراه با افزایش مصرف استامینوفن مادر در دوره
بارداری مرتبط بود.
به گفته محققان ،اگر مادری در سه ماهه اول بارداری
بیش از شش قرص مصرف کرده باشد ،خطر به تاخیر
افتادن حرف زدن دخترش حدود شش برابر بیشتر است.
MedicalXpress

مصطفی صداقت رستمی
everydayhealth
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تاثیر منفی یک داروی
مسکن بر باروری مردان
متخصصان علوم پزشکی در یک مطالعه جدید
دریافتندمصرفیکنوعمسکنرایج،تاثیرمنفی
بر قدرت باروری مردان دارد .در این بررسی
مشخص شد مسکن ایبوپروفن ،تاثیر منفی بر
تولید هورمونهایی دارد که سالمت باروری
مردان را تحت تاثیر قرار میدهند .متخصصان
دانمارکی اظهار داشتند :نگرانی اصلی در مورد
قدرت باروری مردانی است که از این داوری
مسکنبرایمدتزمانطوالنیمصرفکردهاند.
درحالیکهدرمطالعاتپیشینبرتاثیرقرارگرفتن
جنیندرمعرضمسکنایبوپروفنومضراتآن
تاکید شده اما اطالعاتی کافی در مورد تاثیرات
بالقوه آن بر مردان بزرگسال وجود ندارد .آنها
در این بررسی آزمایشهایی روی  ۳۱مرد  ۱۸تا
 ۳۵ساله انجام داده و از آنان درخواست کردهاند
برای مدت شش هفته روزانه  ۶۰۰میلیگرم
معادل سه قرص از این داور مصرف کنند در
حالیکه برای گروهی دیگر یک شبه دارو تجویز
شد .متخصصان دریافتند مصرف روزانه قرص
ایبوپروفن موجب میشود تنظیمات ترشح
تستوسترون مختل شود که این امر به سالمت
باروریمردانآسیبمیزند.
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تـــازهها
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زودتر از
 8راه برای

اگرچه سرماخوردگیمعموالًیکمشکلخطرناک نیست ،اما این
به آن معنا نیست که میتوان از درمان سرماخوردگی چشمپوشی
کرد .عالئم سرماخوردگی میتوانند یک بزرگسال را به مدت
حدود یک هفته درگیر خود کنند .در میان سالخوردهها و
کودکان سرماخوردگی میتواند برای مدت بیشتری دوام بیاورد.
بنابراین ،آیا هیچ درمان سرماخوردگی وجود دارد که بتواند مدت
سرماخوردگی را کوتاه کند؟ دکتر دونالد دابلیو نوی ،متخصص
طب یکپارچه و خانواده در شهر پولسبو ایالت واشنگتن پاسخ
این سؤال را بلی میداند ،اما میگوید که این درمانها ممکن
است آنطور که شما فکر میکنید نباشند .اگرچه بعضی از
مکملهای غذایی میتوانند مدت سرماخوردگی را کوتاه کنند،
اما به عقیده دکتر نوی مکملها بهترین شیوه برای دفاع در مقابل
سرماخوردگینیستند.دکترنویتوضیحمیدهد«:بهترینسالحی
که ما در مقابل سرماخوردگی داریم سیستم ایمنی خودمان است».
تغذیه خوب ،خواب کافی و ورزش و سطوح پایین استرس
چیزهایی هستند که باعث میشوند سیستم ایمنی ما بهترین
کارایی خود را داشته باشد .دکتر نوی میگوید« :عدم موفقیت
در هر یک از این چهار چیز میتواند سیستم ایمنی ما را
تضعیف کند و مدت سرماخوردگی را افزایش دهد یا منجر به
سرماخوردگیهای مکرر شود».
تقویت سیستم ایمنی خود برای کوتاه کردن مدت سرماخوردگی
در ایاالتمتحده آمریکا این امکان برای بزرگسالها وجود دارد
که در طول یک سال چهار بار دچار سرماخوردگی شوند ،اما
این امکان برای کودکان  6تا  10بار در طول یک سال است.
دکتر نوی میگوید که بهطورکلی ویروسها باید دوره خود
را بگذرانند ،اما میتوانیم با مراقبت از سیستم ایمنی خود این
دروه را تا حد امکان کوتاه کنیم .حال این سؤال مطرح میشود
که چگونه میتوان از سیستم ایمنی خود مراقبت کرد؟ در پاسخ
به این سؤال میتوان موارد زیر را بیان داشت:
استراحت کافی .دکتر نوی میگوید« :وقتیکه یک شخص دچار
سرماخوردگی میشود ،استراحت مؤثرترین شیوه درمانی برای
اوست ».دکتر نوی میگوید که افراد خسته به زمان بیشتری
برای درمان سرماخوردگی خود نیاز دارند .دکتر نوی توضیح
میدهد« :بدن با احساس خستگی که از خود نشان میدهد
نیازش به استراحت را بیان میدارد .همه ما خستگی ناشی از
یک سرماخوردگی را تجربه کردهایم و درنتیجه آرزوی استراحت
داشتهایم .بنابراین ،وقتیکه بدن احساس خستگی کرد باید به
بدن گوش دهیم و استراحت کنیم».
تمرین بدنی .دکتر نوی میگوید« :تمرین بدنی سیستم ایمنی را
تقویتمیکند».درحقیقت،نتایجیکتحقیقجدیدنشانمیدهد
کهافرادیکهبهطورمنظمتمرینمیکننددچارسرماخوردگیهای
کمتر و خفیفتر میشوند .محققان دانشگاه کارولینای شمالی
بیش از  1000مرد و زن بین  18تا  85سال را در فصلهای
پاییز و زمستان تحت نظر داشتند تا ببیند در طول این مدت
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تأثیر زمان وعدههای
غذایی بر اختالالت
عصبی پیشرونده
کارشناسان آمریکایی معتقدند :مصرف
وعدههای غذایی در ساعات مشخصی
از شبانهروز ،روش موثری برای ارتقاء
کیفیت زندگی مبتالیان به اختالالت عصبی
پیشرونده است .در این بررسی که روی
تعدادیموشمبتالبهبیماریهانتینگتونانجام
گرفت ،مشخص شد محدود کردن وعدههای
غذایی به دورههای شش ساعته برابر در طول
روزبرایمدتسهماهبهارتقاءکیفیتخوابو
مهارتهای حرکتی منجر میشود .اختالالت
عصبی پیشرونده بیماریهایی هستند که
موجب تخریب سلولهای عصبی میشود
و میتواند بر عملکردهای شناختی از قبیل
یادگیری ،حافظه ،تعادل حرکتی و صحبت
کردن تأثیر بگذارد .بیماری هانتینگتون تنها
یکی از اختالالت عصبی پیشرونده است
که از جهش ژنتیکی ناشی میشود .در حال
حاضر ،درمانی که بتواند این بیماری را متوقف
یا از ابتال به آن پیشگیری کند ،وجود ندارد.
هرچند ،داروهایی تولید شده که به کنترل
عالئماینبیماریکمکمیکند.
WebMD

توصیههایی برایکوتاهکردن
مدت سرماخوردگی

چند بار دچار عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی میشوند.
شرکتکنندههای این تحقیق اطالعاتی در مورد انجام تمرینهای
هوازی فراهم آوردند و به سؤاالتی در مورد سبک زندگی ،تغذیه
و استرس پاسخ دادند .افرادی که پنج روز از هفته یا بیشتر را به
انجام تمرینهای هوازی اختصاص میدادند  47درصد کمتر از
گروه دوم (افرادی که تنها یک روز از هفته یا کمتر را به انجام
تمرینهای هوازی اختصاص میدادند) دچار سرماخوردگی
شدند .عالوه بر این ،تعداد روزهایی که افراد گروه اول درگیر
سرماخوردگی بودند  41درصد کمتر از تعداد روزهای افراد
گروه دوم بود .محققان میگویند که یکی از دالیل چنین نتایجی
این است که تمرین بدنی باعث میشود که سلولهای ایمنی با
سرعت سریعتری به ویروسها حمله کنند.
تغذیه مناسب .دکتر نوی میگوید« :وقتیکه یک شخص سالم
است ،یک رژیم غذایی متعادل همراه با پروتئین کافی سالمتی
فرد را تقویت میکند و احتمال سرماخوردگی را کاهش میدهد».
وقتیکه دچار سرماخوردگی شدید ،به آنچه معدهتان به شما
میگوید گوش دهید .دکتر نوی خاطرنشان میکند« :بدن ما
خودش تعین میکند که چه چیزی میخواهد :سوپ ،مایعات
و غذاهای مالیم ».دکتر نوی اضافه میکند که چای زنجبیل و
سوپ مرغ درمانهایی هستند که باعث تسکین موقت میشوند.
کاهش استرس .به عقیده دکتر نوی همان استرسی که فرد
را تضعیف میکند باعث میشود که مقاومت فرد در مقابل

بیماریهایی همچون سرماخوردگی کاهش یابد و درنتیجه
طول مدت بیماریاش بیشتر شود .یافتن یک شیوه سالم برای
مقابله با استرس مزمن میتواند به مبارزه با تمام این بیماریها
کمک کند .تکنیکهای آرامسازی همچون یوگا و مدیتیشن نیز
ارزش امتحان کردن را دارند.

آیا مکملها میتوانند مدت سرماخوردگی را
کوتاه کنند؟
شاید شنیده باشید که مکملهای خاصی میتوانند مدت
سرماخوردگی را کوتاه کنند ،اما آیا واقع ًا چنین چیزی حقیقت
دارد؟ مرکز ملی طب مکمل و جایگزین میگوید که بعضی از
تحقیقها به مزیتهای بالقوه مکملها اشاره میکنند ،اما هیچ
سند قطعی وجود ندارد که نشان دهد مکملهای غذایی یا دیگر
درمانهایجایگزینمیتوانندازسرماخوردگیهاجلوگیریکنند
یا مدت سرماخوردگی را کاهش دهند .باوجوداین ،نتایج تحقیق
اخیر چاپشده در ژورنال British Journal of Nutrition
نشان می هد که ویتامینهای یافت شده در میوهها و سبزیها
میتوانند از سرماخوردگی جلوگیری کنند و مدت آن را کاهش
دهند .در این تحقیق ،محققهای آلمانی از یک مکمل میوه و
سبزی استفاده کردند که حاوی ویتامین  ،C،Eبتاکاروتن و فوالت
بود 263.نفر از شرکتکنندهها (که اساس ًا خانمهای پرستار با
میانگین سنی  39سال بودند) به مدت هشت ماه روزانه چهار

کپسول از این مکمل را میخوردند ،درحالیکه  266نفر از
شرکتکنندههاازیکدارونمااستفادهمیکردند.شرکتکنندههای
این تحقیق بیان داشتند که برای چند روز عالئم شدید یا متوسط
سرماخوردگی را در طول شش ماه تجربه کردند .گروهی که از
مکمل استفاده کردند بیان داشتند که بهطور متوسط به مدت 7.6
روز عالئم سرماخوردگی را تجربه کردند ،درحالیکه گروهی
که از دارونما استفاده میکردند بیان داشتند که به مدت 9.5
روز عالئم سرماخوردگی را تجربه کردند.
در ادامه به تحقیقات اخیری اشاره میکنیم که در مورد دیگر
مکملهای مرسوم برای درمان سرماخوردگی هستند:
 ویتامین  .Cبه عقیده مرکز ملی طب مکمل و جایگزین ،نقد
و بررسی انجامگرفته روی  30تحقیق که دربرگیرنده بیش از
 11000نفر بود نشان داد که مصرف منظم ویتامین ( Cحداقل
 0.2گرم در روز) احتمال ابتال به سرماخوردگی را کاهش نداد،
اما احتمال میرود که مدت سرماخوردگی و شدت عالئم
سرماخوردگی را کاهش داده باشد .با پزشک خود در مورد
مناسب بودن مصرف ویتامین  Cبرای خود صحبت کنید.
 روی .دکتر نوی میگوید« :شاید بهترین سند در حمایت
از قرصهای مکیدنی روی این باشد که میتواند شدت عالئم
سرماخوردگی را کاهش دهد ».نتایج یک نقد و بررسی اخیر
نشان میدهد که مصرف بیش از  70میلیگرم روی در روز مدت
سرماخوردگی را کاهش میدهد ،درحالیکه در دیگر تحقیقها به
مزیت روی در کاهش مدت سرماخوردگی اشاره نشده است .در
سال  ،2009سازمان غذا و داروی آمریکا پسازآنکه گزارشهایی
مبنی بر تأثیر افشانههای بینی حاوی روی در کاهش قدرت
بویایی دریافت کرد در مورد مصرف این افشانهها هشدار میدهد.
 اکیناسه یا سرخارگل .بسیاری از افراد معتقد هستند که
این گیاه میتواند سرماخوردگی را پیشگیری یا درمان کند.
نتایج تحقیقات انجامگرفته روی سرخارگل مختلف هستند.
بررسیهای انجامگرفته روی این تحقیقها نشان میدهد که
مصرف این گیاه در بزرگسالها مزیتهایی دارد ،اما در
تحقیقهایی که زیر نظر مرکز ملی طب مکمل و جایگزین
انجامگرفته است چنین مزیتهایی را نمیتوان یافت.
 پروبیوتیکها .اگرچه بعضی از تحقیقها میگویند که باکتری
خوب موجود در بسیاری از ماستها میتواند سرماخوردگی را
پیشگیری یا درمان کند ،اما دکتر نوی به کارایی پروبیوتیکها
اعتقادی ندارد.
درحالیکه جلوگیری از تمام سرماخوردگیها یک امر نسبت ًا
غیرممکن است ،اما دکتر نوی میگوید که شستن دستها،
بخصوص پیش از صرف غذا یک شیوه بسیار عالی و قدرتمند
برای جلوگیری از سرماخوردگی است.

خوردن میوه مفید است و خواص بسیاری برای بدن دارد.
مصرف میوه به کنترل فشارخون ،کاهش خطر تشکیل سنگ
کلیه و کاهش تحلیل رفتن و ضعف استخوانها کمک میکند
و همچنین برای حفاظت از بدن در برابر حمله قلبی و سکته
مغزی مفید است .میوههای تازه منابع غنی و سرشار از انواع
ویتامینها ،امالح و مواد معدنی هستند و براساس مطالعات
گوناگون ،افرادی که میوه را به عنوان بخشی از یک رژیم
غذایی سالم و متعادل مصرف میکنند کمتر با خطر ابتال به
بیماریهای مزمن روبرو میشوند.
اگرچه تمام انواع میوهها و سبزیجات برای بدن ضروری و
مفیدند اما در این مقاله به چند مورد از آنها اشاره شده که

با روزنامه سپیــــد
در تلگــــرام همراه شوید
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ارتبـاط جهـشهـای یـک ژن
بـاچـاقـیمفـرط
محققان انگلیسی در یک مطالعه جدید متوجه شدند که جهشهای
یک ژن خاص میتواند به چاقی مفرط افراد منجر شود .محققان کالج
امپریال لندن در این مطالعه جدید محور توجه خود را بر پروفایل
ژنتیکی کودکان در منطقه خاصی از پاکستان متمرکز کردند ،جامعهای
به دلیل ازدواجهای فامیلی در آن ،از لحاظ ژنتیکی ارزشمند محسوب
میشوند .همچنین مطالعات قبلی نشان میدهند که چاقی مفرط در
این جامعه در بیش از  30درصد موارد منشاء ژنتیکی دارد.
محققان در این مطالعه محور توجه خود را بر یک ژن خاص
به نام  ADCY3متمرکز کردند که پروتیینی را که با کنترل اشتها و
حس بویایی انسان ارتباط دارد ،کدگذاری میکند .به نظر میرسد
بروز جهشها در این ژن ،تولید این پروتیین حیاتی را تحت تأثیر
قرار میدهد و به اختالالتی در انواع عملکردهای بیولوژیکی منجر
میشود .مطالعات اولیه آزمایش ژن  ADCY3نشان داد موشهایی
که به گونهای پرورش یافته بودند که فاقد این ژن باشند ،چاق شدند و
نیز فاقد حس بویایی شدند که این بیماری به آنسومنیا ()Anosmia
یا فقدان حس بویایی شناخته میشود .محققان در بررسی بیماران
خود متوجه شدند که آنها نیز آنسومنیا داشتند و همین امر باردیگر
نشان میداد این بیماری با جهشهایی در ژن  ADCY3ارتباط دارد.
محققان سپس نتایج این مطالعه را به یک پایگاه داده جهانی تحقیقاتی
ژنتیکی به نام  GeneMatcherارجاع دادند .به سرعت چند محقق
دیگر نیز نشان دادند که همبستگیهای مثبتی میان چاقی مفرط و
جهشها در ژن  ADCY3وجود داشت .محققان حدس میزنند که
شناسایی یک ژن کلیدی مانند این ژن ،اهداف جدیدی را برای ساخت
داروهایی که به ویژه چاقی را درمان کنند در اختیار محققان قرار
میدهد .این مطالعه در مجله  Nature Geneticsمنتشر شده است.
MedicalXpress

مصطفی صداقت رستمی
everydayhealth

میـوههـایـیکـه زنـدگـی شمـا را تغییـر میدهنـد

میتوانند تقریب ًا تمام خواص ذکر شده در باال را داشته باشند و
بنابراین با گنجاندن آنها در رژیم غذایی روزانه خود میتوانید
زندگی سالمتر و باکیفیتتری داشته باشید:
آووکادو :این میوه خواص فراوانی دارد .آووکادو سرشار
از فیبر خوراکی ،ویتامین  Kو اسید فولیک (فوالت) است.
این میوه دو برابر موز پتاسیم دارد و به این ترتیب به سالمت
قلب کمک میکند .همچنین خواص ضد التهابی دارد .البته با
وجود تمام این مزایا آووکادو نباید هر روز خورده شود چون
میتواند موجب بروز حساسیت غذایی شود و بنابراین بهتر
است که به شکل متنوع در رژیم غذایی گنجانده شود.
گوجه فرنگی :گوجه یک منبع خوراکی سرشار از
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ویتامینها ،آنتی اکسیدانها ،فیبر و مواد معدنی است.
همچنین منبع غنی از مادهای موسوم به لیکوپن است که از
پوست در برابر تشعشعات  UVحفاظت میکند و برای
مقابله با مشکالت پروستات نیز مفید است .ذخیره ویتامین
 Aموجود در گوجه فرنگی تأثیر ترکیبات سرطانزا را کاهش
داده و برای حفاظت در برابر سرطان ریه مفید است .گوجه
فرنگی همچنین با پیشگیری از یبوست و اسهال ،دستگاه
گوارش را سالم نگه میدارد.
کیوی :کیوی میوهای آبدار و خوشمزه است که منبع غنی
از ویتامین  Cمحسوب میشود و به همین دلیل به عنوان
یک آنتی اکسیدان قوی عمل میکند و برای از بین بردن
مولکولهای آزاد که عامل التهاب و سرطان هستند ،کاربرد
دارد .کیوی به تقویت سیستم ایمنی کمک میکند و سرشار از
فیبر خوراکی است که در پیشگیری از چندین بیماری نقش
دارد .این میوه در عین حال به کاهش وزن کمک میکند و
اغلب برای بیماران دیابتی توصیه میشود.
نارگیل :نارگیل هم به یک «خوردنی فوقالعاده» معروف
است و تقریب ًا میتواند نیاز روزانه بدن به تمام ریزمغذیهای
ضروری را تأمین کند .نارگیل حاوی «لوریک اسید» است که
ب میشود و سطح کلسترول
یک چربی اشباع شده محسو 
«بد» را در بدن کاهش میدهد و همچنین به پاکسازی عروق
و سالمت آنها کمک میکند .این میوه در عین حال سرشار
از الکترولیتها ،آنزیمها و امالح معدنی است که به بهبود
گوارش و تقویت سوخت و ساز بدن کمک میکند.

سالمت روان

تـاثیـر بـوی بـدن مـرد در
کـاهـش استـرس همسـر
در تازهترین تحقیقات دانشمندان کانادایی مشخص شد ،بوی بدن
مردان عامل مهمی در کاهش استرس شریک زندگی دارند .محققان
دانشگاه کانادا ۹۶زوج را برای بررسی پژوهش خود برگزیدند .به مردان
پیراهنی تمیز داده شد و از آنان خواستند که در طول روز آنرا بر تن کنند،
از عطر ،دئودرانت ،سیگار ،مواد شیمیایی شستشوی خانگی و مواد
غذایی معطر استفاده نکنند .در پایان روز این لباسها با بوی پایدار
برای آزمایش در اختیار زنان قرار گرفت .محققان با بهرهگیری از فن
آوریهای پیشرفته میزان استرس زنان را با سنجش کورتیزول خون در
بوییدن لباسهای مردان بررسی کردند .زنانی که لباس همسر خود را
بوییدند سطح کورتیزول کمتری در مقایسه با بوییدن لباس افراد غریبه
داشتند و استرسی در آنان ثبت نشد .دانشمندان کانادایی خاطرنشان
کردند که بوی مرد تاثیر مستقیم بر کاهش استرس همسر دارد و از این
رو دختران در سنین پایین معموال از مرد غریبه ترس دارند و در واقع بوی
بدن آنان باعث افزایش استرس و نگرانی در زنان میشود .نتایج کامل
این تحقیقات در نشریه پزشکی مدیکال پرس به چاپ رسیده است.
MNT
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غیبتعباسعلیاز
اردوی تیم ملی به
دلیلحساسیتپوستی
ایسنا :ملیپوش وزن  +68کیلوگرم
کاراته بانوان به دلیل حساسیت
پوستی در مرحله سوم اردو حاضر
نیست .حمیده عباسعلی درباره عدم
حضورش در سومینمرحله از اردوی
کاراته بانوان ،اظهار کرد« :به خاطر
حساسیت پوستی که برایم پیشآمده
نمیتوانستم در اردو حاضر باشم،
چراکه ممکن بود حساسیتم حادتر
شود به همین دلیل با اجازه کادر
فنی بهدوراز شرایط اردو ،تمریناتم
را پیگیری میکنم تا خودم را به
چهارمین مرحله از اردو برسانم .در
حا ل حاضر وضعیت پوستم بهتر شده
و در حال بهبود است ».کاراته وان
پاریس نخستین مرحله از رقابتهای
کاراته وان در سال  2018است و
ملیپوشان خود را برای حضور در
این مسابقه آماده میکنند.

یک مجازات برای
دو بار دوپینگ

 :Inside the gamesفدراسیون
جهانی وزنهبرداری اعالم کرد که
دو اتهام دوپینگ ایلیا ایلین ،قهرمان
وزنهبرداری قزاقستان یک مورد
دوپینگ بهحساب میآید و این
وزنهبردار میتواند با گذراندن تنها
دو سال ،از ماه ژوئن در مسابقات
وزنهبرداری شرکت کند .با توجه به
بیانی ه فدراسیون جهانی وزنهبرداری،
دوپینگایلیاایلین،قهرمانوزنهبرداری
قزاقستان در المپیکهای پکن و لندن
یکمورددوپینگبهحسابمیآیدزیرا
پیش از متهم شدن او به دوپینگ در
المپیک لندن  ۲۰۱۲وی هیچ اخطار یا
محرومیتی برای المپیک پکن دریافت
نکردهاست.بنابراینازآنجاییکههردو
مورد دوپینگ باهم مشخصشدهاند،
یک مورد بهحساب میآیند و او بنا
بر قانونی که در سال  ۲۰۱۲وجود
داشته برای یک مورد دوپینگ دو سال
محرومیت دریافت کرده است که در
ماهژوئنبهپایانمیرسد.بهاینترتیب
ایلیا ایلین میتواند از ماه ژوئن به بعد
در مسابقات وزنهبرداری شرکت کند.
ایلین  ۲۹ساله در المپیکهای پکن و
لندن مدال طال به دست آورده بود.
او پیش از المپیک لندن هیچ دوپینگی
نداشتهاست.اینوزنهبردارقزاقستانی
چهار بار در مسابقات قهرمانی جهان
به مدال طال رسیده است .محرومیت
او از ماه ژوئن  ۲۰۱۶آغازشده بود و او
در این مدت هیچ فعالیت وزنهبرداری
نداشته است .ایلیا ایلین به دلیل
اینکه کشورش قزاقستان یک سال
محرومیت دارد تا ماه اکتبر نمیتواند
درمسابقاتبینالمللیبرایکشورش
مسابقه دهد .ایلین ماه گذشته درباره
بازگشتش به مسابقات وزنهبرداری
گفت :من هنوز جوان هستم و تنها
 ۲۹سال دارم و در اوج کار حرفهایام
هستم .میخواهم که به مسابقات
بازگردم و این اولویت من است.

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

sepidonline

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

email: info@sepidonline.ir

روزنامه سپید نشریهای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر میشود و
بهنشانی ایشان ارسال میگردد .این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامهفروشیها عرضه نمیشود.
 24دی  1396شماره 1159

تصويرروز

آغاز فرآیند اخذ  DNAاز خانواد ههای مفقودین نفتکش ایرانی

سرنوشت پرسنل نفتکش درهالهای از ابهام

سمیرامیس محمدی

سپید :کشتی نفتکش سانچی شنبهشب
ت  ٨:١٠بهوقت محلی
شانزدهم دیماه ،ساع 
چین با یک کشتی باربری چینی در ١٥٠مایلی
( ٢٨٢کیلومتر) شانگهای در دریای چین تصادف
کرد .در این حادثه طبق اعالم سخنگوی شرکت
ملی نفتکش  ۳۲پرسنل نفتکش ایرانی
مفقود شدند و امروز باوجوداینکه بیش از یک
هفته از این حادثه میگذرد اما اطالع دقیقی از
سرنوشت سی پرسنل نفتکش ایرانی در دست
نیست .به گفته هادی حقشناس معاون دریایی
سازمان بنادر اداره امداد و نجات دریایی چین
 ۲۰دقیقه بعد از سانحه تصادف در  ۱۶۰مایلی
بندر شانگهای ،این حادثه را به نمایندگی شرکت
ملی نفتکش ایران در چین اطالعرسانی کرد.
همچنین کشور چین نیروهای امداد و نجات
خود را برای کمک به خدمه نفتکش ایرانی
که در  ۱۶۰مایلی بندر شانگهای اعزام کردند .در
طول این زمان خانوادههای این پرسنل با مراجعه
به ساختمان ملی نفتکش جویای حال عزیزان
خود شدند اما بهجز دو جسدی که تاکنون از دو
پرسنل کشفشده ،اطالع دقیقی از سرنوشت
دیگر پرسنل در دست نیست.
به گفته معاون دریایی شرکت ملی نفتکش
این کشتی  ۲۳آذرماه وارد بندر عسلویه شده و ۵
دیماه از این بندر به مقصد کره جنوبی خارج شد.
سال تولید آن نیز  ۲۰۰۸است و از استانداردهای
ایمنی جهانی برخوردار بود که نشان میدهد این
نفتکش هیچ مشکلی ازنظر ایمنی و فنی نداشته
است.
اینکشتیگویاازسویشرکتملینفتکش
به یک شرکت کرهای اجاره دادهشده بود.در اثر
این سانحه عالوه بر وارد آمدن خسارت برای
 ۱۳۶هزار تن میعانات گازی (نفت تغلیظ شده)
کهفوقالعادهاشتعالپذیراست،بهخودکشتینیز
خسارت وارد آمده و کام ً
ال از بین رفته است؛ اما
تاکنون برآوردی از میزان خسارات اعالمنشده
است .اکبر جبلعاملی ،مدیر فنی و عملیات
ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران در خصوص
این حادثه گفت «:ضربهای که به کشتی خورده،
بسیار شدید بوده و منجر به آتشسوزی شده
است .به خاطر اینکه محموله کشتی ،میعانات
گازی است ،آتشسوزی باعث انفجارهای
پیدرپی در کشتی شده است».
توجو برای نفرات
او همچنین خبر از جس 
احتمالی که روی آب هستند ،بهوسیله شناورها به
همراه دو فروند کشتی ناوگان ایران و یک فروند
کشتی باربری کشتیرانی جمهوری اسالمی داد.
نوزدهم دیماه اولین جسد از این کشتی
پیدا شد اما به دلیل وخامت و سوختگی جسد
مشخص نبود که از سی پرسنل ایرانی و یا
دو پرسنل بنگالدشی این نفتکش هستند به
همین منظور جهت شناسایی آزمایش دی ان

چهــره

ای بروی آن انجام شد.
در ادامه محسن بهرامی خبر از آغاز فرآیند
اخذ  DNAاز خانوادههای مفقودین نفتکش
خبر داد و گفت« :از خانوادهها دعوتشده برای
اخذ نمونه  DNAبیایند و هنگامیکه این کار
بهصورت رسمی آغاز شود ،فرآیند بهصورت
رسمی انجام شود ».جسد دوم پرسنل این
نفتکش ایرانی دیروز پیدا شد .این جسد نیز
برای شناسایی آزمایش دی ان ای شد.
مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه
نفتکش ایرانی از انتقال این دو جسد خبر داد
و برخالف اظهاراتی که تاکنون انجام شد ،از عدم
قطعیت سالمت پرسنل نفتکش سخن گفت.
علی ربیعی وزیر کار که بهعنوان مسئول کمیته
ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش ایرانی به چین
سفرکرده ،گفت« :جنازه  ۲نفر از افراد ایرانی که در
این نفتکش پیدا شد ،به شانگهای منتقلشده تا
از طریق آزمایش  DNAشناسایی شوند».
او در مورد احتمال زنده ماندن سایر افراد،
گفت« :با کارشناسان متعددی در این رابطه
صحبت کردهام و در حال حاضر هیچ پیشبینی
قطعی نمیتوان ارائه کرد.ما نمیدانیم که با چه
وضعیتی روبهرو خواهیم شد و در مورد افرادی
که در موتورخانه بودهاند نمیتوان با قطعیت
صحبت کرد».
او همچین تأکید کرد «:امروز 80درصد
مسائل روشن میشود چراکه به عمق کشتی
و موتورخانه وارد خواهیم شد و بهطور کامل
وضعیت را خواهیم فهمید و در مورد احتمال
زنده ماندن و شرح وضعیت این افراد آن موقع
باید صحبت کرد».
در پی وقوع این حادثه برخی از هنرمندان
و چهرههای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان
برای همدردی با خانوادههای این پرسنل و
انجام عملیات امداد و نجات پرسنل واکنش
دادند .سخنگوي وزارت خارجه چين« :شرايط
جوي نامساعد دسترسي گروههاي امدادونجات
به نفتکش را دشوار كرده ،اما گازهاي سمي
ناشي از سوختن نفت نيز به يک ريسک بزرگ
تبدیلشدهاست».

معاون سازمان بنادر« :جسد پيداشده در
آبهاي چين ،متعلق به خدمه ايراني است».
نيروي دريايي آمريکا براي جستوجوي ۳۲
مفقود نفتکش ايراني ،بالگرد اعزام کرد.
چينچهارکشتينجاتوسهقايقپاکسازي
رابهمحلحادثهاعزامکرد،درحالیکهکرهجنوبي
نيز يک کشتي و يک بالگرد اعزام کرده است.
کرهجنوبي خواستار يک محموله ديگر
ميعانات گازي از ايران شد.
وزارت کشتيراني چين« :زمانی که ميعانات
گازي با آب تماس برقرار کند بهسرعت بخار
ميشود و ميتواند منجر به انفجاري در مقياس
باال شود چراکه در برخورد با هوا واکنش ميدهد
و به گاز قابل اشتعال تبديل ميشود».
چينوکرهجنوبيبراياطفایحريقهمکاري
ميکنند .سخنگوي شرکت کرهاي خريدار
محموله نفتکش آتشگرفته ايراني« :شرکت
هانوا براي محموله نفتکش سوخته درخواست
غرامت ميکند».تقاضاي امدادرساني از کشتيها
ش حادثهديده.
و بنادر نزديک به نفتک 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي:
«عمليات اطفای حريق و امدادونجات بهسختي
انجام ميشود ،زیرابه علت وجود حريق و مواد
نفتي در سطح آب ،امکان مهار آتش وجود ندارد
و تا شعاع هزارمتري آتش شعلهور است».
معاون وزير راه« :هنوز نميتوان درباره
احتمال جانباختن سرنشينان اين نفتکش
آمار قطعي داد».مديرعامل شرکت نفتکش:
«با شرايطي که جسد پيداشده در سه مايلي
نفتکش داشته ،احتمال ميدهيم خدمه فرصت
کافي داشتهاند تا لباسهاي ايمني را پوشيده
و از نفتکش خارجشده باشند ».تجهيزات
ايمني خدمه نفتکش مجهز به  GPSاست ،اما
هنوز سيگنالي از موقعيت آنها دريافت نشده
است.چينيها مسئوليت عمليات اطفاي حريق
نفتکش را بر عهدهدارند.
وزارت نفت« :ايران پول محموله ميعانات
گازي نفتکش حادثهديده را دريافت ميکند».
کشتي چيني فلهبر که حامل گندم بوده و با
نفتکش ايراني تصادف کرده بود ،در همان

اریـککـالپتـوندرآستـانـهنـاشنـوایی

سپید :اریک کالپتون ـ خواننده و نوازنده مشهور انگلیسی ـ از
ناشنوایی قریبالوقوع خود خبر داد .پرنسا التینا نوشت :اریک
کالپتون هنرمند برنده جایزه «گرمی» که از مشهورترین خوانندهها
و گیتاریستها جهان محسوب میشود ،در حال از دست داد
شنواییاش است .او مبتالبه بیماری وزوز مزمن گوش شده که منجر
به از دست دادن کامل شنوایی میشود .کالپتون در مصاحبه با «بی.
بی.سی» گفت« :تنها چیزی که اآلن دغدغهاش رادارم ،گذراندن
دهه  ۷۰زندگیام و فعال بودنم است .من دارم ناشنوا میشوم ،وزوز
گوش دارم ،اما دستهایم آماده کار کردن هستند ».او ادامه داد:
«امیدوارم مردم برای چیزی بیشتر از کنجکاوی به دیدنم بیایند.

میدانم که این هم بخشی از داستان است ،چون
برای خودم هم شگفتانگیز است که هنوز
اینجا هستم ».کالپتون  ۷۲ساله که ازجمله
تأثیرگذارترین گیتاریستها است ،سال
 ۲۰۱۶اعالم کرده بود که آسیب سیستم عصبی موجب شده او دیگر
نتواند گیتار بزند .بااینحال ،او برنامه توری را در جوالی امسال
دارد و هنوز آن را لغو نکرده است .اریک کالپتون در دهه ۱۹۷۰
با آهنگهایی ازجمله « »Crossroardsو « »Laylaبه شهرت
رسید؛امانبوغ،دانشواستعدادهنریاودرسایهاعتیادشبههرویین
و بعدها الکل قرار گرفت .او دو سال پیش دراینباره گفت« :با توجه

ساعات اوليه تمامی خدمه خود را نجات داده
است.معاون وزير راه« :معموالً تصادم در دريا در
مسيرهاي پرتردد بعض ًا به دلیل اشتباه در محاسبه
مسيرها اتفاق ميافتد».
دستور رئیسجمهور جهت رسیدگی به
وضعیت کارکنان نفتکش ایرانی و خانواده آنان
حسن روحانی در این جلسه روز سهشنبه
با حضور وزیران امور خارجه ،نفت و راه و
شهرسازی و سایر مسئوالن ذیربط برگزار شد،
پس از استماع گزارشها ،تأکید کرد که مهمترین
موضوع در مرحله کنونی تعیین سرنوشت و
رسیدگی به وضعیت کارکنان این نفتکش و
خانوادههای عزیز آنان است و همزمان نیز باید
پیگیریهای الزم حقوقی برای جبران خسارات
وارده ،انجام گیرد.
رئیسجمهور در این جلسه پس از گزارش
مهندس زنگنه وزیر نفت و آخوندی وزیر راه
و شهرسازی ،از آنها خواست که ضمن ارائه
گزارش نهایی و فنی از دالیل حادثه ،پیگیریهای
الزم برای رسیدگی به ابعاد مختلف حادثه و
بهویژه سرنوشت کارکنان کشتی و خانوادههای
این عزیزان را انجام دهند .روحانی همچنین
ضمن اخذ گزارش ظریف از پیگیریهای
وزارت امور خارجه ،دستور داد تا تمام امکانات
دستگاه دیپلماسی برای پشتیبانی سیاسی
و حقوقی ،تسریع عملیات اطفای حریق،
رسیدگی به وضعیت کارکنان و مذاکرات الزم با
کشورهای همجوار ساحلی فعال شود.
برخی هنرمندان نیز در فضای رسانه و
فضای مجازی با حادثه دیدگاه این نفتکش
و خانوادههای آنها ابراز همدردی کردند.
رخشان بنیاعتماد با اشاره به حادثهای که برای
کشتی و خدمه ایرانی آن رخداده است ،نوشت:
«چشمبهراهتان هستیم .برای  ۳۰سرنشین
نفتکش سانچی دعا کنیم ۳۰ .قهرمانی که در
اتاقکی درون نفتکشی سوزان روی دریا حبس
شدند .کاش کسی کاری کند .به روایتی فقط ۴۸
ساعت فرصت برای نجاتشان است .کاری که
فقط شاید از دولت چین ساخته باشد .به خاطر
دسترسی به منطقه و از دولت چین درخواست
رسیدگی فوری به مسئله راداریم».
اوایل هفته گذشته ،نفتکش سانچی که
تحت مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران
بوده با یککشتی باری چینی که حامل غله از
آمریکا به چین بود در حدود  ۱۶۰مایلی(۳۰۰
کیلومتری) سواحل نزدیک شانگهای برخورد
کرد و دچار آتشسوزی شد .این نفتکش که در
پاناما به ثبت رسیده ،از ایران به مقصد کره جنوبی
درحرکت بود و حامل  ۱۳۶هزار تن میعانات
بوده است.
در این حادثه  ۳۲خدمه این نفتکش
مفقود شدند که با پیدا شدن یکی از اجساد در
روز گذشته ،سرنوشت  ۳۱نفر دیگر مشخص
نیست».

به اینکه زندگی من همواره با اعتیاد همراه
بوده ،همینکه زنده هستم مسئله بسیار
بزرگی است .درواقع باید خیلی سال پیش
میمردم ».این نوازنده،ترانهسرا و آهنگساز
انگلیسی یک جایزه «گرمی» در کارنامه خود
دارد و تنها فردی است که سه بار به عضویت تاالر مشاهیر «راک اند
رول» درآمده است .کالپتون در سال  ۲۰۱۳به سبب درد در ناحیه
کمر مجبور شد چند تور کنسرت خود را لغو کند .او مبتالبه اختالل
عصبی محیطی است که باعث میشود اعصاب در بخشهای
گوناگون بدن دچار آسیب میشوند .دالیل زیادی ازجمله مصرف
افراطی الکل برای این بیماری معرفیشده است.

ی صبح روزپنجشنبه با حضور حسن
مراسم اولین سالگرد درگذشت آیتاهلل هاشم 
روحانی رئیسجمهور و جمعی از مسئوالن و مردم در مدرسه عالی شهید مطهری
برگزار شد			 .
مهر

تمامی مقاطع تحصیلی نواحی هفتگانه نوبت صبح و عصر مشهد دیروزشنبه  ۲۳دی
بهدلیل آلودگی هوا تعطیل شد.
مهر

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی با نمایش ۲فیلم از این هنرمند در بروکسل بلژیک
برگزار می شود .این آثار ساخته سیف اهلل صمدیان در روزهای  ٢۶دی و  ۵بهمن برابر
با  ۱۶و  ۲۵ژانویه در مرکز هنرهای زیبای بروکسل در کشور بلژیک برگزار می شود.
هنرآنالین

چارسو

پزشککاخ سفید :وضع سالمت ترامپ
«عـالـی»اسـت
رویترز :پس از جنجالیتر شدن بحثها درباره وضع سالمت
رئیسجمهور آمریکا ،پزشک کاخ سفید مدعی شد وضع سالمت
دونالد ترامپ «عالی» است .پزشک کاخ سفید روز جمعه اعالم کرد
وضع سالمت دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا« ،عالی» است .او
این اظهارات را پس آن مطرح کرد که ترامپ نخستین معاینات پزشکی
خود را بهعنوان رئیسجمهور انجام داد .بیان این مطلب از سوی پزشک
کاخ سفید به یک هفته بحثوجدل بر سر سالمت روانی ترامپ برای
سمت ریاست جمهوری پایان داد .رونی جکسون ،پزشک کاخ سفید،
اعالم کرد ترامپ حدود سه ساعت تحت آزمایش و معاینات پزشکان
ارتش در مرکز ملی پزشکی ارتش در ایالت مریلند بود و نتیجه این
آزمایشها و معاینات عالی بود .او در بیانیهای کوتاه اعالم کرد« :وضع
سالمت رئیسجمهور عالی است و من روز سهشنبه برخی جزئیات را
در این خصوص اعالم خواهم کرد ».این آزمایشها پسازآن انجام شد
که در کتاب جدید منتشرشده درباره ترامپ  ۷۱ساله آمده است رفتار او
بچهگانه است و تمرکز ندارد .کاخ سفید با مجموعه سؤالهایی درباره
پیامهای ضدونقیض ترامپ درباره سیاستهای مهم روبرو بوده است.
ترامپ ماه گذشته نیز هنگام
یک سخنرانی ،بهصورت
نامفهوم و بریدهبریده
حرف زد و این مسئله
تردیدهایی را در مورد
وضع سالمت او به وجود
آورد.
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