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سپید: صبح سه شنبه در صحن علنی مجلس، سوال دو تن از 
نمایندگان شاخص جریان کارگری از وزیر بهداشت مطرح 
شد و پس از ارائه توضیحات طرفین که در موارد بسیار با 
لحنی تند همراه بود، در یک مورد، نماینده سوال کننده با این 
استدالل که قائل به رای گیری نمایندگان در این خصوص 
نیست، اعالم کرد که قانع شده است و درمورد دوم، موضوع 
اعالم  نمایندگان  نمایندگان گذاشته شد و  به رای  سوال 

کردند که توضیحات داده شده، قانع کننده بوده است.

سوال اول: علت واردات صافی دیالیز
سوال اولی که سیدحسن هاشمی ملزم به پاسخگویی به آن 
شد، سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه مبنی بر علت 
واردات صافی دیالیز علی رغم تولید این کاال در کشور بود. 
در گام نخست، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی در خصوص طرح این دو سوال در صحن 
علنی مجلس، اظهار کرد: »در اجرای ماده 209 آیین نامه 
داخلی مجلس و در پاسخ به نامه های شماره 626/82642 
 1396/6/19 مورخ   23/50066 و   1395/10/20 مورخ 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی به استحضار می رساند 
سوال مذکور با حضور آقایان قاضی پور، محجوب و قاضی 
زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

جلسه مورخ 1396/8/2 کمیسیون مطرح شد.«
علی نوبخت با اشاره به تبیین سوال از سوی نادر قاضی پور در 
جلسه مذکور گفت: »کارخانجات ایرانی حدود 10 میلیون 
صافی دیالیز در کشور تولید می کنند و مصرف داخلی حدود 
4 میلیون است، چرا با این وجود مجوز واردات صافی دیالیز 
به کشور داده می شود. این سیاست منجر به هدررفت سرمایه 

ملی و ضربه به اشتغال و تولید داخلی می شود.« 
بهداشت، درمان و  پاسخ وزیر  به  اشاره  با  وی همچنین 
آموزش پزشکی تصریح کرد: »قاضی زاده هاشمی اعالم 
کرد که علی رغم احترام به تولیدکنندگان داخلی از آنجا که 
اختالف کیفیت و قیمت محصول وارداتی مورد نظر نسبت 
به تولیدات داخلی  معنی دار است و این محصول تنها توسط 
2 یا 3 تولیدکننده داخلی تولید می شود، نمی توان آن را به 
هر قیمتی به بهانه حمایت از تولید داخل خریداری کرد؛ لذا 
در شرایطی که کشور از لحاظ نقدینگی دچار مشکل جدی 
است، برای دفاع از مصرف کننده و مدیریت هزینه ها مجوز 
واردات صافی دیالیز داده شده است تا تولیدکنندگان قیمت 
خود را تعدیل کنند.« رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی در خصوص نتیجه مباحث مطرح 
شده در کمیسیون متبوعش اظهار کرد: سوال کننده از پاسخ 
با تشخیص ملی  قانع نشد و کمیسیون تخصصی  مذکور 
بودن قلمرو سوال مراتب را جهت اعالم وصول در اولین 

جلسه علنی تقدیم کرد.

هاشمی: با ادب باش تا بزرگ شوی
نوبت به وزیر بهداشت رسید تا برای پاسخگویی به سوال 

نادر قاضی پور پشت تریبون مجلس قرار گیرد. سیدحسن 
هاشمی درباره علت واردات صافی دیالیز گفت: »مواد اولیه 
این صافی های دیالیز از خارج از کشور می آید و آنچه مهم 
است فایبرهایی است که در صافی ها مورد استفاده قرار 
می گیرد و سم را تصفیه می کند. کسی که کلیه اش از کار افتاده 
باید با استفاده از کلیه مصنوعی سموم را تصفیه کند. ما در 
این زمینه تولیدی نداریم و این همان سرهم کردن و صنعت 
مونتاژ است ولی ما آن را به عنوان تولید داخل قبول کردیم.« 
وی اضافه کرد:  »در حال حاضر دو شرکت داخلی سه میلیون 
و 600 هزار صافی را تولید می کنند در حالی که مصرف ما 
در سال 4.5 میلیون عدد است. ضمن اینکه 28 درصد بازار 

کشور دست بخش خصوصی و مابقی دست ماست.«
اینکه در حوزه دارو، تجهیزات و  بیان  با  وزیر بهداشت 
درمان تنش و التهابی وجود ندارد، یادآور شد: »شعار امسال 
حمایت از تولید داخل است و کسی نباید از آن سوء استفاده 
کند و جنس کم کیفیت را به دو برابر قیمت بفروشد. ما که 
ثابت کرده ایم طرفدار حمایت از داخل هستیم و به همین 
خاطر انقالب کردیم و چهل سال عمرمان را گذاشتیم اما 
تولید داخل در واقع تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا 
انتهاست که به معنی ثروت آفرینی و ارزآوری برای کشور 
است.« هاشمی با بیان اینکه در پنج سال گذشته 20 میلیون 
صافی دیالیز مورد استفاده قرار گرفته در حالی که کمتر از 
500 هزار عدد وارد شده،  اظهار کرد: »من می توانم طبق 
قانون 10 درصد از این نیاز را از خارج وارد کنم در حالیکه 
تا االن کمتر از 3درصد از خارج وارد شده است اما مشکل 
آنجاست که بخش خصوصی عالقه ای ندارد تولید داخل 
را با دو برابر قیمت بخرد و اگر بخواهیم این اجبار را ایجاد 

کنیم انحصار و ظلم به جیب مردم است.«
برند  بهترین  قیمت  تفاوت  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
خارجی با تولید داخل 25 میلیون دالر است، گفت:  »این 
به این معناست که ما ساالنه می توانیم دو تا سه هزار ماشین 
دنبال تشویق دو شرکت  به  البته  دیالیز وارد کشور کنیم 
دیگر جهت تولید فایبر هستیم اما تا االن تولیدات داخل 
در این حوزه کیفیت برتر نداشته و از سال 80 که تولید آن 
شروع شده هیچ بازاری پیدا نکرده است. ما می خواهیم به 
اسم حمایت از تولید داخل چیزی مثل ایران خودرو را در 
هر حوزه ایجاد کنیم.« وی با بیان اینکه مسیر طی شده از 
سوی وزارت بهداشت در این حوزه مسیر قانونی و درستی 
بوده، تصریح کرد: »وقتی تولیدکننده حاضر نیست قیمت را 
پایین بیاورد ما هم با قیمت پایین و کیفیت بهتر همان کاال 

را وارد می کنیم.«
وزیر بهداشت در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به 
صحبت های نادر قاضی پور نماینده ارومیه، گفت: »من در 
کالس اول دبیرستان معلم خطی داشتم که اولین آموزش 
او به ما این بود که 40 صفحه بنویسید »توانا بود هر که دانا 
بود« و هفته بعد هم به ما گفت »با ادب باش تا بزرگ شوی«. 
اینجا مجلس شورای اسالمی است و من به عنوان وزیری که 
منتخب شما هستم می گویم اگر هم نیستی باید نشان دهی 

عصاره فضائل ملت هستی. مردم ارومیه شان شان باالتر از 
این است که شما اینجا به وزیر تهمت بزنید.« وی افزود:  »من 
همین جا از رئیس قوه قضاییه می خواهم به این تهمت ها 
رسیدگی کند. این آقا دفعه اولش نیست این حرف ها را 
می زند. یا او راست می گوید و من حق ندارم وزیر باشم 
و جایم پشت میله های زندان است یا او دروغ می گوید و 

جایش پشت میله های زندان است.«
قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: »رفتار ما باید اسالمی باشد، 
ما متدین و مسلمان هستیم و نباید هر حرفی که دهان مان 
باز می شود را مطرح کنیم. من و بقیه وزرا دو میلیون و 900 
هزار تومان حقوق می گیریم، چطور رفتار کرده اید که همه 
رسانه ها جور دیگری می گویند. کسی باورش می شود من 
حقوق دانشگاه را می گیرم در حالیکه با یک عمل پیوند 
چشم نیم ساعته 10 برابر این حقوق را در یک روز کسب 
می کنم اما آمده ام که برای کشورم کار کنم. من از خانواده 
شهدا خجالت می کشم که این حرف ها مطرح می شود.« وی 
اضافه کرد: »شما )نماینده ارومیه( از عده ای افراد حداقل 
ارائه  پایین  کیفیت  باال و  قیمت  طلبکار دفاع می کنید که 
می کنند،  این نکبت است و نه نظارت و انتظار دارید من 

جواب ندهم. ما آمده ایم کار کنیم و خدمت کنیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »چرا از رهبری هزینه می کنید،  آیا 
رهبری از این نوع تولید داخل حمایت می کند؟ ایشان توی 
دهان کسی می زند که به اسم تولید داخل از آن موضوع سوء 
استفاده کند. ایشان در جمع اعضای جهاد دانشگاهی به من 
گفتند اگر به همه سخت می گیری به اینها بیشتر سخت بگیر 
چرا که باید باالترین استاندارد دنیا را رعایت کنند.« وی 
ادامه داد: »ما جیب مردم را خالی می کنیم و این معنایش 
حمایت از تولید داخل نیست. من اختیار دارم 10 درصد 
مجوز واردات بدهم و اگر مجلس به صورت قانونی این 
به قانون عمل می کنم.«  حکم را پس گرفت طبق وظیفه 
وزیر بهداشت در پایان اظهار کرد: »حرف هایی که آقای 
قاضی پور می زند آیا غیر از این است که ما دزد هستیم؟ آن 

وقت اسم خومان را می گذاریم مسلمان؟«

قاضی پور: شما خدمتگزار واردات هستید
وزیر  دیدگاه های  نقد  به  کننده  سوال   نماینده  ادامه،  در 
بهداشت و دفاع از سوال خود پرداخت. نادر قاضی پور 
در سوال از وزیر بهداشت و درمان از وی پرسید: »چرا با 
وجود تولید صافی دیالیز در کشور مجوز واردات داده اید؟« 
امروز گفت کذب  در جلسه  وزیر  »آنچه  داد:  ادامه  وی 
ما  مدارک  اما  نیست  مستند  ایشان  است. سخنان  محض 
در اختیار رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار 
دارد.« نماینده مردم ارومیه با بیان این ادعا که وزیر بهداشت 
و درمان نابودی تولید داخلی را دنبال می کند، ادامه داد: 
»حمایت از کاالی ایران خط قرمز ماست. جای شرم دارد 
به جای حمایت از تولیدکنندگان صافی دیالیز، چند میلیارد 
و  نمی کنند  پرداخت  باز  را  تولیدکنندگان  به  شان  بدهی 
حتی کاالی خارجی وارد می کنند. آقای وزیر از بین بردن 

سرمایه های داخلی چه افتخاری دارد؟«
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: »چند 
تولید  دیالیز  صافی  میلیون   12.5 ساالنه  داخلی  کارخانه 
جا  هر  نیست.  تولید  فکر  به  وارداتی«  »وزیر  اما  می کند 
نشسته است گفته » من باید به فکر سالمتی بیمارانم باشم 
نه حمایت از کاالی داخلی« البته طبیعی است وقتی شما 
خودتان نماینده برند مرسدس بنز آمریکا  که سهام آن در 
اختیار صهیونیست ها است، هستید، تولید کاالی ایرانی در 

چشمتان بی ارزش است.«
قاضی پور در ادامه مدعی شد: »مشاور امور دیالیز شما 
اما  داد  را  چینی  دیالیز  میلیون  یک  واردات  درخواست 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مخالفت کرد و اجازه 
واردات آن را نداد. صافی های چینی آسیب های جدی به 
تا این حد بر سر جان مردم  بیماران زده است. شما که 
قسم می خورید چرا سالمتی مردم را با صادر کردن مجوز 
واردات دیالیزهای چینی به خطر انداخته اید؟« وی آغاز 
فعالیت کارخانجات تولید صافی دیالیز در کشور را موجب 
کشور  به  وارداتی  دیالیزهای  گیر  چشم  قیمت  کاهش 
دانست و افزود: »به محض آغاز تولید دیالیز در ایران قیمت 
دیالیزهای وارداتی به ایران به نصف و حتی به کمتر از نصف 
کاهش یافت و حتی وزیر وارداتی در پی شکستن کمر 
تولیدکنندگان دیالیز داخلی است. آیا شما پیرو مقام معظم 
رهبری در مسئله حمایت از کاالی ایرانی هستید؟ نه، شما 

خدمتگزار واردات هستید.«
وی در بخش دیگری از سخنانش با رد توده ای یا منافق بودن 
گفت: »بنده نه توده ای هستم و نه موافق. مرگ بر توده ای 
های سابق و منافقان حاضر. بنده سال های سال جنگیدم و 
افتخار می کنم که سرباز نظام هستم.« نماینده مردم ارومیه 
قیمت گذاری تجهیزات پزشکی را برعهده وزارت بهداشت 
و درمان دانست و افزود: »اگر قیمت ها در بازار دو سه برابر 
است قیمت گذاری توسط وزارت بهداشت انجام می شود.«

با  دیگر  بار  معادن مجلس  و  کمیسیون صنایع  این عضو 
بیان نقل قولی از سید حسن  هاشمی مدعی شد: »شما در 
کمیسیون بهداشت و درمان به تولیدکنندگان نسبت »دزد« 
هستند  من  ناموس  ملی  تولید  و  ایرانی  کارگران  دادید. 
بنده هم می گویم  بزند  آنها تهمت دزدی  به  و هر کس 
خودت شاه دزدی.« وی با بیان اینکه اگر حمایت از واردات 
برای بهبود چرخه تولید داخلی انجام می گرفت مملکت 
گلستان شده بود، ادامه داد: »اگر در خصوص بی توجهی 
به ممنوعیت واردات اعتماد ندارید از آقای عارف معاون 
اول رئیس جمهور وقت بپرسید که وقتی از طریق بخشنامه 
جلوی واردات را گرفت برخالف بخشنامه ایشان واردات 

انجام شد.«
کردن  فلج  اهداف  از  را  دیالیز  صافی  دمپینگ  قاضی پور 
صنعت تولید صافی دیالیز داخلی دانست و ادامه داد: »در 
از طریق دمپینگ تولید داخلی هدف قرار گرفته  حالیکه 
است، تولیدکنندگان صافی دیالیز داخلی در شرایطی که 
کاالی  شدند  موفق  می کنند  پرداخت  را  مالیات  باالترین 

خود را صادر کنند و سود هم ببرند.« وی در پایان تاکید کرد: 
»اجازه نمی دهیم تولیدی که با این همه زحمت سرپا ایستاده 
فراکسیون  بخورد.  زمین  به  دالل  نفر  چهار  توسط  است 
کارگری مجلس رسما اعالم می کند از هزاران کارگر تولید 
کننده دیالیز حمایت می کند.«  قاضی پور گفت: »بنده را با 
شکایت از قوه قضائیه نترسانید. قبل از شما هم همکارانتان 
از بنده شکایت کرده اند. حاضرم به خاطر تولید ملی و کارگر 
ایرانی شالق بخورم و حتی اعدام شوم.« در نهایت پس از 
طرح سواالت نمایندگان و پاسخ های وزیر بهداشت، نادر 
قاضی پور سرنوشت سوال طرح شده از حسن هاشمی را به 
رای نمایندگان سپرد و وکالی ملت هم با 70 رأی موافق، 
115رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده 
حاضر در جلسه، سوال او را وارد ندانستند و از پاسخ های 

وزیر قانع شدند.

بیست وهفتم   9 بر سر سهم  سوال دوم: اختالف 
بیمه  حق 

نادر قاضی پور و سیدحسن هاشمی،  پس از طرح سوال 
نوبت به سوال دوم رسید که علیرضا محجوب نماینده مردم 

تهران آن را مطرح کرده بود. 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص 
درمان  و  بهداشت  وزیر  از  علیرضا محجوب  ملی  سوال 
گفت: »این نماینده علت مطالبه 9 درصد حق بیمه جهت 
واریز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جویا 
شد.« وی ادامه داد: »در اجرای ماده 209 آیین نامه داخلی 
مجلس سوال مذکور با حضور قاضی پور نماینده ارومیه، 
محجوب نماینده تهران و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداشت و درمان در کمیسیون مطرح شد. نمایندگان سوال 
کننده بیان داشتند که با وجود اینکه فقط 7 درصد از حق بیمه 
برای درمان موجود قابل هزینه است، مصادره اموال بیمه 

شدگان با چه مجوزی صورت می گیرد.«
این نماینده مجلس گفت: »همچنین مطرح شد که آیا مطالبه 
9 درصد از محل سود سپرده ها و سرمایه گذاری و اعتبارات 
بانکی صحیح است؟ چرا دولت از پرداخت 3 درصد از سهم 
مشارکت دولت مطابق اصل 29 قانون اساسی خودداری 
می کند؟« نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس بیان داشت: 
»همچنین مطرح شد که چرا آن وزارتخانه از پرداخت سرانه 
درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی خودداری می کند و از 
این محل مطالباتش را پیگیری نمی کند؟ که وزیر در پاسخ 
اعالم داشت سوال مطرح شده مبنی برعلت مطالبه 9 درصد 
حق بیمه به وی مرتبط نیست و اصوال مطالبه ای از این بابت 

صورت نمی گیرد که احتیاج به تبیین آن باشد.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهارداشت: 
از  سوال کننده  شده،  انجام  مباحثات  از  پس  نهایت  »در 
پاسخ های وزیر قانع نشد و کمیسیون تخصصی با تشخیص 
ملی بودن سوال، مراتب را جهت اعالم وصول در اولین 

جلسه علنی تقدیم کرد.«
ادامه در صفحه 2

وزیر بهداشت به سواالت دو نفر از نمایندگان مجلس پاسخ گفت:

یا راست می گویند و جایم پشت میله های زندان است
یا دروغ می گویند و جایشان پشت میله های زندان است



وزیر بهداشت به سواالت دو نفر از نمایندگان مجلس پاسخ گفت:

ادامه از صفحه یک
هاشمی: دیگر به محجوب رای 

نمی دهم
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
پیش از آنکه به سوال علیرضا  محجوب پاسخ 
دهد،  اشاره ای به اظهارات تندی که در بخش 
قبلی بین او و نادر قاضی پور رد و بدل شده بود 
کرد و گفت: »اگر لحنم در زمان بررسی سوال 
آقای قاضی پور مقداری تند شد، عذرخواهی 
می کنم اما بنده در عمرم شرکت تجهیزات 
پزشکی و دارویی نداشتم. خداروشکر می کنم 
همان کسی که معلمم به من یاد داد هستم. 

یعنی توانا بود هر که دانا بود.«
اینکه سوال  بیان  با  سیدحسن هاشمی 
به وزارتخانه او ارتباطی ندارد، توضیح داد: 
»سوال این است که چرا ۹ درصد حق بیمه 
به عنوان اموال بیمه شدگان مصادره می شود. 
اما ما می پرسیم چه کسی آن را مصوب کرده 
است؟ مجلس در بودجه ۹۷ تصمیم گرفت 
که پول کارگران در حسابی متمرکز بماند و 

صرف درمان آنها شود.«
انتقال تامین  انتقاد از  وزیر بهداشت با 
تامین  گذشته  سال   ۱۵« گفت:  اجتماعی 

اجتماعی در وزارت بهداشت به جای دیگری منتقل کردند. 
آن زمان سازمان تامین اجتماعی قدرتمند و با کارنامه موفق 
بود که امروز نیز کارنامه اش برای همه مشخص است.« 
هاشمی با بیان اینکه دولت به سازمان تامین اجتماعی 
بدهی دارد، گفت: »دولت به وزارت بهداشت نیز بدهی 
دارد که هنوز نداده است. آروزی ما این است که دولت 
همه بدهی هایش از جمله بیمه سالمت را بدهد.« وی با 
بیان اینکه در روستاها حق بیمه را تامین اجتماعی می گیرد 
اما وزارت بهداشت فقط هزینه می کند، اظهار کرد: »این 
بحث از سه سال گذشته در دولت مطرح شد. رئیس جمهور 
در سال ۹۵ نامه ای به وزیر وقت اقتصاد نوشت تا حساب 
جداگانه ای برای ۹ بیست و هفتم سهم درمان و بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی باز کند تا صرفا این مبلغ برای 
سالمت اختصاص یابد. وزیر وقت این کار  را کرد اما به 
فاصله دو هفته عده ای به دیوان عدالت شکایت کردند. 
آن زمان آقای الریجانی به میدان آمد و توضیح داد که 
دستور رئیس جمهور ناظر به مصوبه مجلس بوده که سازمان 
تامین اجتماعی مکلف شد تمام سهم درمان را به حساب 
مشخصی واریز کرده و طبق قانون تامین اجتماعی هزینه 
کند. به همین دلیل آن حکم در دیوان معلق شد.« وی یادآور 
شد: »مجلس در بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی را 
مکلف کرد که تمام سهم درمان در حساب خزانه داری 
کل کشور متمرکز شود و سازمان تامین اجتماعی این منابع 
را هزینه کند. این خود نشان می دهد که این منابع هیچ 
ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد. ما دنبال مصادره نیستیم. 
ما می خواهیم درمان در کشور سروسامان پیدا کند تا اگر 
کارگری پولی برای درمان می دهد، همانجا خرج شود.« 
وزیر بهداشت ادامه داد: »اگر مجلس و دولت برای تامین 
اجتماعی کم گذاشته اند یا حقوق نداده اند آنجا را درست 
کنید. به نظر بنده چون این سوال در شهریور سال گذشته 
و قبل از مصوبه مجلس در بودجه ۹۷ مطرح شده است، 

عمال موضوعیت ندارد.«
وزیر بهداشت در ادامه اظهار کرد: »توضیحات آقای 
محجوب این موضوع را می رساند که ایشان به مصوبه 
مجلس اعتراض دارد. به نظر بنده مجلس دنبال شفافیت 
بوده و آقای محجوب هم باید از شفافیت استقبال کند. 
قانون تامین اجتماعی مشخص است این پول فقط باید 

برای درمان هزینه شود. شرعا، عرفا و اخالقا حق ندارند 
پول را برای ساختمان سازی و سرمایه گذاری هزینه کنند. 
البته مجلس می تواند برای روشن شدن وضعیت تحقیق 

و تفحص کند.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »گفته شد که پرداختی کارگران 
در سال ۹۱، چهار هزار بوده و اکنون به ۲۳ هزار رسیده 
است. در سال ۹۱ ارز هزار تومان بود که به ۴۰۰۰ تومان 
رسید. همه خدمات ما در حوزه پزشکی وابسته به ارز 
است. با افزایش قیمت ارز اختالف قیمت شدیدی برای 
دارو و تجهیزات پزشکی به وجود آمد. همه اینها دست 
شما است. شورای عالی بیمه، وزارت رفاه و سازمان 
تامین اجتماعی دست شماها است و امضای شما پای 
آن است.« هاشمی افزود: »اگر من می دانستم حمایت 
نمی کنید و به خاطر آن یک سال است که پول پرستار 
را نداده ام بیجا می کردم که به میدان بیایم. شما حساب 
و کتاب کردید و گفتید که این کار را انجام دهم. مگر 
من شما را مجبور به این کار کردم؟ شما مصوب کردید 
قیمت ها را هیئت وزیران بگذارد و ما هم همین کار 
را کردیم.« وی خطاب به نمایندگان گفت: »بنده برای 
آقای محجوب احترام قائلم و همیشه به او رای داده ام 
کارگران  نماینده  را  خود  او  نمی دهم.  رای  دیگر  اما 
معدن  در  که  است  کسی  کارگر  نیست.  ولی  می داند 
گرگان آن بال سرش آمد و هیچ کس به فکر  او نبود. 
کارگر کسی است که پنج ماه حقوقش را نگرفته است 
بیمارستان  در  که یک خدمت  بدانید  کارگران  و  شما 
تامین  بیمارستان  در  سوم خدمت  یک  حداقل  دولتی 
اجتماعی هزینه دارد. اگر بلد نیستید مدیریت کنید چرا 
من را متهم می کنید و به من می گویید که به حقوق ۴۰ 

میلیون نفر تعدی کردی؟«
وی اضافه کرد: »ما در طرح تحول فقط ۲۷ درصد پول 
به کمیته امداد دادیم. جاهایی که شما از آن حتی اطالع 
ندارید. دولت در روستاها هم پول می دهد. موضوع ۹ 
بیست و هفتم نیز از پول درمان باید به خزانه برود. اگر 
بلد نیستید به من بدهید تا با یک سوم آن بیمارستانهایتان 
را اداره کنم.« وی ادامه داد: »شما ۷۰ بیمارستان دارید و 
من بیش از ۶۰۰ ببیمارستان دارم. این یعنی اکثر جامعه 
کارگری از من خرید می کنند پس اگر نمی توانید شرایط 

را اداره کنید، پول را به من بدهید تا همین بیمارستان ها 
را هم بنده با حداقل قیمت اداره کنم. شما گران  اداره 
می کنید و بلد نیستید و به همین دلیل ما را متهم می کنید. 

خود را طرفدار کارگری و ما را ضد کارگر می دانید.«
وزیر بهداشت همچنین گفت: »تعداد کارگران ۲۰۰۰ نفر 
نیستند. اکثر جمعیت ایران کارگر هستند که آنها روی سر 
ما جا دارند. ما نوکر همه ملت ایران هستیم.« وی افزود: 
»پشت تریبون می گویید که پول ها را به دکترها دادید. اگر 
اینجور است قانون تصویب کنید که ارائه خدمات ارزانتر 
شود. اگر نه، می توانید شما اداره کنید نه اینکه ما را متهم 
کنید. ببینید بعد از ۱۵ سال چه بر تامین اجتماعی آمده 
است. چرا آنقدر بیکار، بزهکار و آسیب اجتماعی داریم 
و حتی نمی توان به معلوالن کمک کرد؟ به جای اتهامات 

به قانون تامین اجتماعی برگردید.«
سیدحسن هاشمی در پایان اظهار کرد: »دوره متهم کردن 
تمام شده است. قانون را رعایت کنید نه اینکه قانون را دور 

بزنید و به دیگران تهمت زنید. این کار شایسته نیست.«

محجوب: امیدوارم غرور وزیر در مقابل 
مجلس کمتر شود

نوبت به طراح سوال دوم از وزیر بهداشت رسید تا 
از سوال خود دفاع کند. سوال علیرضا محجوب این بود: 
»علت مطالبه ۹ بیست و هفتم حق بیمه جهت واریز به 
وزارت بهداشت چیست؟« وی، گفت: »ما با حکم مجلس 
در سال ۱۳۹۱ به اتفاق آقای قاضی پور و ۱۳ نماینده دیگر 
در مجلس سابق از سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص 
کردیم. طبق این تحقیق و تفحص، هزینه درمان در سال 
۹۰، چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود اما این رقم پس 
از به اجرا در آمدن طرح نظام سالمت به چندین برابر 
افزایش یافته است و این بیماری است که شما به سیستم 
درمان کشور وارد کردید. چه کسی این هزینه را به گردن 
کارگران انداخت؟ چه کسی با اطالعات غلط قانون را 
نقض کرد و ریالی از سهمش به سازمان تامین اجتماعی 
که حق کارگران است را پرداخت نکرد؟« وی ادامه داد: 
»بسیار عجیب است که وزارت بهداشت و درمان از سال 
۶۸ تاکنون حتی ریالی از بدهی هایش به سازمان تامین 
اجتماعی را پرداخت نکرده و فقط مطالباتش از این سازمان 

را پیگیری کرده است. البته کسی نمی گوید 
شما طلب ندارید اما آیا وقتی نظام مطالبه 
را تعریف می کردید بر اساس نیاز دستگاه 
خودتان تعریف می کردید یا بر اساس توان 
مردم و بیمه شدگان؟ این سوال بنده و ۴۰ 
میلیون بیمه شده تامین اجتماعی است. از 
سال ۹۰ تاکنون صورت هزینه های سازمان 
تامین اجتماعی پنج برابر شده در حالیکه 
افزایش حقوق کارگران ۸۰ درصد بوده اما 
هزینه هایش ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. 
چرا شما یک درصد سهم دولت از بخش 
درمان را به این سازمان پرداخت نکردید؟ چرا 
حقوق ۴۰ میلیون بیمه شده را پایمال کردید؟ 
چرا سرانه کارگران را پرداخت نمی کنید؟«

نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به 
بخشی از سخنان وزیر بهداشت و درمان، گفت: 
»متاسفانه گویا برخی از پزشکان عادت ندارند 
محترمانه صحبت کنند. وزیر در سخنانش 
دو بار انتظارات شخصی خود را مطرح کرد. 
امیدوارم غرور وزیر در مقابل مجلس قدری 
کمتر شود. بنده به منش شما خرده می گیرم و از 
شما می خواهم در آن تجدیدنظر کنید. درست 
نیست درباره چیزی که تحقیق نکرده اید اتهام 
بزنید. این مجلس و وزارت تمام می شود و باید بتوانیم در 

کنار هم زندگی کنیم.«
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: »به عنوان فردی 
که عضو خانه کارگر است افتخار می کنم و اگرچه نظام 
حزبی را قبول دارم اما خانه کارگر محل حزبی کاری نیست. 
نباید شما از عنوان خوب وزارت برای اتهام افکنی به بنده 
استفاده کنید. آقای وزیر هتاکی و بی احترامی، هتاکی و 
بی احترامی است. آن وقت خودتان از یک انتقاد برادر 
خوب و عزیزم آقای قاضی پور برآشفته می شوید. بنده که 

به جنابعالی بی احترامی نکردم.« 
محجوب ادامه داد: »به مصوبات مجلس در سال ۱۳۶۸ 
اداره وزارت  باب  در  دوره  آن  نمایندگان  کنید.  رجوع 
بهداشت مصوبه گذراندند و این مصوبات همچنان ساری 
و جاری است و لغو نشده است. چرا سهم دولت از درمان 

را پرداخت نمی کنید؟«
 وی سپس به مشروح هزینه ها و منابع درمان پرداخت 
و افزود: »کل هزینه درمان در سال ۹۰ بالغ بر ۴۹۰۰ میلیارد 
تومان بود که حسابرسی آن دو سال بعد انجام شد چرا؟ 
هزینه درمان در سال ۹۱ به ۵۴ هزار و ۷۱۷ هزار میلیارد 
ریال و منابع آن به ۶۴ هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد ریال 
افزایش یافت. در سال ۹۲ هزینه درمان به ۷۶ هزار و ۷۵۱ 
میلیارد ریال و منابع درمان به ۷۸ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال 
بالغ گشت.« وی ادامه داد: »هزینه درمان در سال ۹۳ یعنی 
همان سالی که جنابعالی طرح نظام سالمت را به اجرا 
گذاشتید و در حقیقت به سیستم درمان کشور »بیماری« 
وارد کردید بالغ بر ۱۱۸ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال بود 
ولی منابع آن کمی بیشتر از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال بود. 
این اعداد در سال ۹۴ به ۱۶۳ هزار و ۵۱۵ میلیارد ریال در 
بخش هزینه های درمان و ۱۴۲ هزار و ۲۸۶ میلیارد ریال 
در بخش منابع افزایش یافت. این یعنی کسری ۲۱ هزار 
و ۲۲۳ میلیارد ریالی و در سال ۹۵ هزینه درمان به ۱۹۳ 
هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال ولی منابع درمان ۱۶۰ هزار و 
۸۹۵ میلیارد ریال شد که کسری ۳۲ هزار و ۱۶۸ میلیارد 

ریالی را بر نظام درمان کشور تحمیل کرد.«
در نهایت علیرضا محجوب اما با این استدالل که قائل به 
رای گیری نمایندگان درمورد طرح سوال از وزیر بهداشت 

نیست، اعالم کرد که با اظهارات وی قانع شده است.

بخش درمان نیازمند 100 هزار تخت 
بیمارستانی است

ایرنا: سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »مراکز درمانی 
و بهداشتی کشور برای ارائه خدمات مطلوب و رسیدن 
به حد استانداردهای متوسط جهانی به ۱۰۰ هزار تخت 
مراسم  در  حریرچی  ایرج  هستند.«  نیازمند  بیمارستانی 
افتتاح و کلنگ زنی پروژه های سالمت در قزوین، افزود: 
»ضریب تخت بیمارستانی در کشور ۱.۵۹ تخت به ازای 
 ۱۲۸ وجود  به  اشاره  با  وی  است.«  نفر  هزار  یک  هر 
هزار تخت بیمارستانی در کشور، اضافه کرد: »به منظور 
و  بزرگ  شهرهای  در  مطلوب  درمانی  خدمات  ارائه 
بین  بیمارستانی  تعرفه های  گرفتن  نظر  در  با  و  کوچک 
بخش خصوصی و دولتی، اسفندماه سال گذشته فراخوان 
احداث ۱۰ هزار تخت بیمارستانی در مناطق متوسط به 

پایین را صادر کردیم.«
اظهار  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  حریرچی 
کشورها  سایر  همانند  ما  بیمارستانی  »هزینه های  کرد: 
مشکل  دچار  را  مردم  مسئله  همین  و  بوده  باال  بسیار 
کرده اما امیدواریم روزی فرابرسد تا هیچ فردی به دلیل 
نشود.«  روبرو  چالش  با  درمانی  و  بهداشتی  هزینه های 
بیمارستان  احداث  از  همچنین  بهداشت  وزیر  قائم مقام 
مراکز  این  بدون  باال که  به  نفر  ۱۰۰ هزار  در شهرهای 
درمانی اند، خبر داد . ایرج حریرچی افزود: »تخت های 
بیمارستانی باید در دسترس مردم قرار بگیرد و در این 
جمعیت۱۰۰هزار  با  شهرهای  در  هستیم  مکلف  راستا 
نفر به باال در نزدیکی محل زندگی شهروندان اقدام به 

کنیم.« بیمارستان  احداث 
وی خاطرنشان کرد: »باوجود ساخت بیمارستان های 
کمبود  با  همچنان  کشورمان  اخیر  سال های  طی  جدید 
تخت های بیمارستانی روبه رو است. « حریرچی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ایجاد مراکز 
نقاط محروم و پرجمعیت در جهت کاهش  درمانی در 
هزینه های مردم در بخش درمان، افزود: »به دلیل کمبود 
حمل ونقل  هزینه های  گاهی  نقاط  بعضی  در  امکانات 
پیشی  آنان  بستری  هزینه های  از  بیمارستان  به  بیماران 

می گیرد.«
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: »از تمامی خیران دعوت 
می کنیم تا عالوه بر مشارکت در ساخت بیمارستان ها و 
درمانگاه ها، در اداره این مجموعه ها نیز سهیم باشند.« وی 
اظهار کرد: »از فعالیت بخش خصوصی نیز به شرط ارائه 
خدمات به قسمتی از جامعه که توان پرداخت هزینه ها 

بدون مرارت و سختی را دارند، استقبال می کنیم.«

5 میلیون نفر در کشور مستعد ابتال به 
دیابت هستند

 ۵ وجود  از  بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون  ایسنا: 
میلیون دیابتی و ۵ میلیون فرد در آستانه ابتال به دیابت 
در کشور خبر داد. محمدهادی ایازی اظهار کرد: »بسیاری 
از افراد در آستانه ابتال بیماری می توانند با تغییر سبک 
زندگی خود از بیمار شدن جلوگیری کنند.« وی بر لزوم 
اجتماعی شدن نظام سالمت در کشور تأکید و تصریح 
کرد: »اجتماعی شدن نظام سالمت و یا به عبارتی جلب 
مشارکت آحاد مردم در حوزه سالمت و متعاقب آن جلب 
مشارکت دیگر دستگاه های اجرایی می تواند نقش مهمی 

در سالمت جامعه داشته باشد.«
وی با بیان اینکه بدون مشارکت دیگر نهادها و سازمان ها 
قادر به تأمین سالمت مردم نیستیم، اظهار کرد: »بر اساس 
آمارهای جهانی مدیران حوزه سالمت تنها ۲۵ درصد در 
سالمت مردم نقش دارند و نقش دیگر نهادها و سازمان ها 
در این بخش بیش از ۷۵ درصد است لذا جذب مشارکت 
اهداف  از  نظام سالمت  اجتماعی شدن  و  نهادها  دیگر 

و اولویت های وزارت بهداشت است.«
ایازی با ابراز خرسندی از شکل گیری مجامع سالمت 
گفت: »اولین مجمع ملی سالمت با حضور دکتر روحانی 
سالمت  مجمع  که  شد  مقرر  و  ۹۵برگزار  اسفندماه  در 
استان ها به ریاست استاندار و مجمع سالمت شهرستان ها 
به ریاست فرمانداران تشکیل شود.« ایازی از به تأخیر 
افتادن زمان برگزاری دومین مجمع ملی سالمت خبر داد 
و خاطرنشان کرد: »قرار بود دومین مجمع ملی سالمت 
تشکیل  رئیس جمهور  با حضور  اردیبهشت  سوم  کشور 
شود اما تأکید رئیس جمهور و وزیر بهداشت بر این بود 
که این مجمع به بعد از شکل گیری همه مجامع استانی 
موکول شود لذا قرار است که ظرف سه ماهه اول امسال 
مجمع استانی سالمت در همه استان های کشور تشکیل 
نیز با حضور دکتر  و دومین مجمع ملی سالمت کشور 

روحانی در سه ماهه دوم امسال برگزار شود.«
معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به هزینه باالیی 
آن  از  می کنند  تحمیل  کشور  به  ساله  هر  بیماری ها  که 
به عنوان یک چالش مهم نام برد و اظهار کرد: »اگر آحاد 
مردم با تغییر سبک زندگی و انجام اقداماتی برای خود و 
خانواده خود، زمینه بروز بیماری ها را کمتر کنند بخش 
مهمی از اعتباراتی که هر ساله صرف بیماری ها می شود 

می تواند تا حد زیادی کاهش بیابد.«

اخبار

وزیر  بهداشت  معاون  وب دا: 
از  بیش  اینکه  بیان  با  بهداشت 
چند دهه است که مردم ایران از 
پوشش واکسیناسیون ۹۸ درصدی 
در سطح کشور و همچنین خدمات و 
مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی 
داشت:  اظهار  شده اند،  بهره مند 
کشورمان  جغرافیایی  »موقعیت 
مجاورت  در  که  است  به گونه ای 
و  افغانستان  مانند  کشورهایی 
پاکستان قرار دارد و علیرغم آنکه 
بیماری های واگیرداری مانند ماالریا 
و سل در این کشورها باالترین آمار 
را در جهان دارد، عملکرد خوبی 
در کنترل این بیماری ها داشته ایم 
که قابل مقایسه با کشورهای منطقه 

نیست.«
اینکه  بیان  با  رئیسی  علیرضا 
پیشتاز  بهداشت  زمینه  در  ایران 
است، اظهار داشت: »تا سه، چهار 
ماه دیگر شاهد جشن چهلمین سال 

عهدنامه آلماآتا هستیم، ۴۰ سال قبل، 
چارچوب کلی خدمات بهداشت 
براساس این عهدنامه تعیین شد، 
درحالی که قریب به ۴۵ سال است 
که ما از خدمات بهداشت در کشور 
این موضوع  و  بهره مند می شویم 
در  کشور  پیشرفت  نشان دهنده 
خدمات بهداشت و نتیجه زحمات 
بزرگان حوزه بهداشت در جهت 
راه اندازی شبکه بهداشت در سطح 

شهر و روستا بوده است.«
وی گفت: »میزان بروز بیماری 
سل در دنیا ۱۴۴ مورد در هر ۱۰۰ 
هزار نفر است، این میزان در کشور 
افغانستان ۲۸۰ مورد در هر ۱۰۰ 
هزار نفر و در کشور پاکستان ۱۸۷ 
مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر است، 
درحالی که در ایران شاخص بروز 
سل، ۱۴ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر 
است که نشان دهنده مراقبت های 
اولیه گسترده در سطح کشور است.«

معاون بهداشت وزیر بهداشت 
بیماری  بروز  میزان  در خصوص 
ماالریا گفت: »میزان بروز ماالریا در 
کشور در گذشته بیش از ۶۸ هزار 
مورد در سال بود، درحالی که در حال 
حاضر این میزان به کمتر از ۶۰ هزار 
مورد در سال رسیده است و توجه 
به این شاخص ها نشان می دهد، در 
کشور ما بحث PHC از گذشته 

تاکنون جدی گرفته شده است.«
رئیسی با اشاره به ارتقای سایر 
ایران،  در  بهداشتی  شاخص های 
گفت: »شاخص کنترل مرگ ومیر 
ایران پیشرفت خوبی  نوزادان در 
داشته است، سه دهه قبل میزان مرگ 
و میز نوزاد در ۱۰۰۰ تولد زنده، باالی 
۳۵ مورد بود و اکنون این شاخص 
به کمتر از ۱۰ مورد رسیده است، 
باردار  مادران  همچنین مرگ ومیر 
مواجه  چشمگیری  کاهش  با  نیز 

بوده است.«

رئیس  خبرنگاران:  باشگاه 
تجهیزات  انجمن  هیئت مدیره 
پزشکی گفت: »با توجه به نوسانات 
قیمت ارز درخواست افزایش ۲۰ 
اداره کل  درصدی قیمت ها را به 
تجهیزات پزشکی داده ایم.« عباس 
قیمت  »معوقات،  کرد:  اظهار  مه 
و  سنجش  پرداخت،  نحوه  ارز، 
مهمی  مسائل  از  قیمت گذاری 
است که انجمن با آن روبرو است.«
وی ادامه داد: »در بهمن و اسفند 
سال ۹۶ اقدامات خوبی در راستای 
تولیدکنندگان  مشکالت  کاهش 
به وسیله انجمن صنفی تجهیزات 
و ملزومات پزشکی انجام شد اما 
شرکت های  معوقات  به طورکلی 
ضد  وضعی  قوانین  تولیدی، 
تولیدکننده، شرکت های زیر پله ای 
عمده  ازجمله  قاچاق  کاالهای  و 
مشکالت تولیدکنندگان ملزومات 
پزشکی و دندانپزشکی محسوب 

می شود.«
وزارت  فنی  کمیته  عضو 
بهداشت با اشاره به اینکه  طی۴ 
پزشکی  تجهیزات  انجمن  دوره 
این  و  بود  روبه رو  سقوط  با 
اتحادیه  ایجاد  با  مصادف  مسئله 
واردکنندگان و صادرکنندگان بود، 
افزود: »خوشبختانه با تالش فراوان 
اعضای هیئت مدیره انجمن در مسیر 
خوشبختانه  و  گرفته  قرار  خوبی 
قیمت  بار  دو  گذشته  سال  در 
کاالهای مصرفی  عمده فروشی و 
افزایش پیدا کرده است که هر بار 
این امر با زحمات فراوانی انجام 

شده است.«
اگر  اینکه  بیان  با  وی 
پزشکی  تجهیزات  تولیدکنندگان 
از انجمن صنفی تولیدکنندگان و 
این  کنند،  صادرکنندگان حمایت 
تقویت  گذشته  از  بیش  سازمان 
می شود، عنوان کرد: »متأسفانه در 

جلسات انجمن تجهیزات پزشکی و 
ملزومات پزشکی برخی از روسای 
این  و  ندارند  کارگروه ها حضور 
مسیر  در  را  ما  می تواند  مسئله 
پیشرفت دچار مشکالتی کند و به 
نظرم باید همه ما باید وحدت رویه 

داشته باشیم.«
وی با اشاره به اینکه قیمت های 
اعالم شده در وب سایت اداره کل 
کرد:  تأکید  پزشکی  تجهیزات 
افزایش قیمت برخی از اقالم در 
خردادماه سال ۹۶ انجام شده است 
به نوسانات قیمت  با توجه  ما  و 
ارز درخواست افزایش ۲۰ درصدی 
قیمت ها را به اداره کل تجهیزات 
پزشکی وزارت بهداشت داده ایم.« 
وی ادامه داد: »برخی از بیمارستان ها 
به  خود  بدهی  پرداخت  بابت 
شرکت های تولیدکننده تجهیزات 
پزشکی به صورت سلیقه ای برخورد 

می کنند«

معاون بهداشت اعالم کرد:

پوشش 98 درصدی واکسیناسیون در کشور
درخواست هیئت مدیره انجمن تجهیزات پزشکی

افزایش ۲0 درصدی قیمت تجهیزات در کشور
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اخبار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داد

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت 
دارویی  مدیریت  حق  دریافت  اداری 
هیئت  این  رای  اساس  بر  ممنوع شد. 
دریافت وجه تحت عنوان حق مدیریت 
دارویی به جای حق فنی سابق را ممنوع 

کرد.
عمومی  هیئت  سپید،  گزارش  به 
یک  ابطال  با  اداری  عدالت  دیوان 
عنوان   تحت  مبالغی  اخذ  مصوبه، 
دارویی«  خدمات  مدیریت  »حق 
به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به 
کرد. ممنوع  را  ترکیبی  داروهای   جزء 
مصوبه  از  شاکی  شکایت  دنبال  به 
ابطال  خصوص  در  هیئت وزیران 
مصوبه شماره 5379/ ت 51700 ه مورخ 
23/1/94 هیئت دولت در خصوص اخذ 
توسط  دارویی«  خدمات  »مدیریت 
داروخانه ها که قباًل تحت عنوان »حق 
فنی« دریافت می گردید و توسط هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده 
بود، پس از بحث و بررسی و استماع 
نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، 
این مصوبه را خارج از حدود اختیارات 
قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در 

مورد داروهای ترکیبی ابطال کرد.
 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به 
اینکه مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 
1373 و بند ه ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه، هیئت 
دولت صرفًا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه 
بنابراین کدهای  خدمات تشخیصی درمانی را دارد؛ 
902015 ، 902020  و 902021 کتاب ارزش نسبی 
خدمات سالمت، موضوع بند یک مصوبه 5379/ ت 
51700 ه مورخ 23/1/94 هیئت وزیران را خارج از 

حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل کرد.
 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به 
دریافت »حق فنی« توسط داروخانه ها را با دادنامه های 
شماره 199 مورخ 3/3/88 و 683 مورخ 16/4/93 ابطال 
کرده بود و در مورد مصوبه مورد شکایت اخذ وجه 
تحت عنوان »مدیریت خدمات داروئی« را در مورد 

داروهای ترکیبی ابطال نکرد.

حق فنی از مصادیق تعرفه های درمانی است
اما معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و 
دارو ارائه هرگونه خدمات دارویی بدون حضور مسئول 
فنی را غیرقانونی و مستوجب مجازات دانسته و معتقد 
است: »خدمات دارویی جزء مهم و الینفک خدمات 
درمانی است و الجرم حق مسئولیت فنی و خدمات 
دارویی ازجمله مصادیق هزینه ها و تعرفه های تشخیصی، 
درمانی است چراکه قانون گذار در بیش از نیم قرن اخیر 

نیز از این امر غفلت ننموده است.«
غالمرضا اصغری با اشاره به اهمیت و ضرورت 
تثبیت جایگاه حرفه ای و حقوقی حلقه های زنجیره ارائه 
خدمات سالمت به ویژه داروسازان جهت تحقق اهداف 
اسناد باالدستی گفت: »داروساز مسئول فنی داروخانه 
جزء اخیر زنجیره خدمات درمانی هستند و نمی توان 
بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد 

و هم زمان انتظار توسعه و ارتقای خدمات داشت.«

وی با بیان اینکه حق مسئولیت فنی یا خدمات حرفه ای 
داروساز از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی است، 
افزود: »در جهان امروز، داروخانه و داروساز حلقه نهایی 
زنجیره خدمات درمانی حوزه سالمت هستند، داروساز 
مسئول فنی داروخانه ارائه دهنده بخشی از خدمات درمانی 
است و در قبال آن هم به لحاظ قوانین جاری و شرعی 
پاسخگوست، این پاسخگویی و ضمان قاعدتاً در برابر 
مأموریت و مسؤولیتی، مشخص و معین شده است که 
همان مسئولیت فنی و حرفه ای داروساز است و محروم 
کردن و نادیده گرفتن این خدمات فنی و حرفه ای هم زمان 

با پاسخگویی و ضمان همخوانی ندارد.«
معاون وزیر بهداشت همچنین با تأکید بر ضرورت 
بهره گیری از تجارب سایر ملل در این حوزه تأکید کرد: 
»به عنوان دستگاه مسئول و ناظر در حوزه دارو، راهی 
برای توسعه و ارتقای جزء دارویی خدمات سالمت جز 
ارتقای مستمر و توسعه خدمات حرفه ای و مسئولیت فنی 

داروسازان نمی شناسیم و امیدواریم این 
موضوع به عنوان نظر کارشناسی تولیت 
سالمت در سایر نهادها نیز مدنظر قرار 
گیرد و خدای ناکرده در مسیر رو به رشد 
حوزه سالمت در سال های اخیر، شاهد 
وقفه یا عقب گردی در حوزه خدمات 

دارویی حوزه سالمت نباشیم.«

مسئول فنی هم تراز مسئول فنی 
سایر موسسات پزشکی است 

اساس  »بر   : کرد  تأکید  اصغری 
اسناد باالدستی و قوانین جاری کشور، 
داروخانه از زمره مؤسسات پزشکی است 
و مسئول فنی داروخانه هم تراز مسئول 
به شمار  پزشکی  فنی سایر مؤسسات 
می رود و خدمات حرفه ای داروساز و 
مسئول فنی از اعداد خدمات تشخیصی، 
فنی  امور  است.  درمانی  و  بهداشتی 
داروخانه مانند سایر مؤسسات پزشکی 
به وسیله مسئول فنی انجام می پذیرد و 
مسئول فنی در برابر خدمات ارائه شده 
ضامن و پاسخگوست. چنانکه دخالت 
هر فرد فاقد صالحیت حرفه ای در این 
پیگرد  مستوجب  و  غیرمجاز  حوزه 

قانونی است.«
وی اضافه کرد: »کما اینکه ارائه هرگونه خدمات 
دارویی بدون حضور مسئول فنی غیرقانونی و مستوجب 
مجازات است، خدمات دارویی جزء مهم و الینفک 
خدمات درمانی است و الجرم حق مسئولیت فنی و 
خدمات دارویی ازجمله مصادیق هزینه ها و تعرفه های 
تشخیصی، درمانی است و قانون گذار در بیش از نیم قرن 

اخیر از این امر غفلت ننموده است.«
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان اظهار امیدواری 
کرد: »با توجه به رویکرد همه قوا به اهمیت موضوع 
حفظ و ارتقای سالمت و تصریح قوانین موضوعه در 
این حوزه و نظرات متقن کارشناسی، دیوان محترم 
عدالت اداری با اشراف بر ابعاد مختلف موضوع و آثار 
و پیامدهای احتمالی، به حکم قاعده عدل و انصاف 
تصمیمی به صرفه و صالح عموم و سالمت جامعه 

اتخاذ خواهد کرد.«

دریافت حق فنی در داروخانه ها ممنوع است

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید 
بر اینکه قیمت گذاری در حوزه دارو و 
تجهیزات پزشکی در اختیار بازار نیست، 
گفت: »از گذشته هم روال بر این بوده 
که سازمان غذا و دارو از طریق کمیسیون 
قیمت گذاری نسبت به تعیین قیمت دارو 
قیمت گذاری  موارد  کلیه  و  کرده  اقدام 
در حیطه اختیارات این سازمان است.«

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، کیانوش 
جهانپور درباره نوسانات اخیر بازار ارز و 
تأثیر آن بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، 
گفت: »درصورتی که مردم با موارد نایابی یا 
کمبود دارو مواجه شوند و یا اگر حس کنند 
داروخانه ای داروی موردنظرشان را در 
اختیارشان قرار نمی دهد،   با سامانه تلفنی 
190 که در سراسر کشور پاسخگوست، 
تماس بگیرند. همکاران ما در این سامانه 
ابتدا افراد را راهنمایی می کند که دارویشان 
را از کجا تهیه کنند و در مرحله دوم هم 
اگر گزارشی مبنی بر تخلف وجود داشت، 
قطعًا پیگیری شده و با متخلف احتمالی 

بدون هیچ اغماضی برخورد می شود.«
وی با بیان اینکه قیمت گذاری در حوزه دارو و بسیاری از اقالم و 
تجهیزات پزشکی موضوعی نیست که در اختیار بازار باشد، افزود: »از 
گذشته هم روال بر این بوده که سازمان غذا و دارو از طریق کمیسیون 
موارد  کلیه  و  کرده  اقدام  دارو  قیمت  تعیین  به  نسبت  قیمت گذاری 
اینطور  بنابراین  این سازمان است.  اختیارات  قیمت گذاری در حیطه 
نیست که با باال و پایین رفتن ارز یا هر چیز دیگری، بازار خودش  

اقدام کرده، قیمت را باال و پایین برد و نرخ را تغییر دهد.«
جهانپور با بیان اینکه به هرحال در کشور ما نظام دارویی ژنریک 
مستقر است و بنابراین نام علمی و ژنریک دارو برای ما مهم است، 
ادامه داد: »بر این اساس سازمان غذا و دارو موظف به تأمین برندی 
خاص از داروی خاصی و از سازنده خاصی نیست، بلکه موظف است 
داروی مورد نیاز را بر اساس نام ژنریک آن تأمین کند. حال ممکن 
است پزشک برای بیمارش دارویی با برندی خاص تجویز کند، اما 

نوع ژنریک و مشابه داخلی آن در بازار وجود داشته باشد. حال احتماالً 
بیمار بنا بر توصیه پزشکش به دنبال همان برند خاص است. به هرحال 
سازمان غذا و دارو مکلف به تأمین داروی خاص از برند خاصی نیست، 
از  استانداردهای کیفی مناسب چه  با  بلکه ما مکلفیم هر دارویی را 
طریق تولیدکننده داخل و چه از طریق تولیدکننده خارجی تأمین کنیم.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بعضًا این موضوع شبهاتی 
مبنی بر عدم وجود یا کمبود دارو در بازار را ایجاد می کند،  درحالی که 
کمبودی نداریم، گفت: »از طرفی داروهایی که در حال حاضر در بازار 
وجود دارند، در هفته ها یا ماه های گذشته از طریق واردات یا تولیدات 
داخلی تأمین شده اند و اگر تحولی در بازار ارز یا هر بازار مالی دیگری 
در کشور ایجاد شود، روی آنها اثرگذار نیست. زیرا از قبل وارد شده اند.«
وی با بیان اینکه در حوزه دارویی کشور نگرانی  برای آینده نداریم، گفت: 
»در حال حاضر داروخانه ها فاکتورهای دارویی صادر می کنند. باید توجه 

فاکتوری  داروخانه ای هم  هیچ  که  کرد 
خالف نرخ مصوب صادر نخواهد کرد، 
برایش یک سند تخلف محسوب  زیرا 
می شود. در حوزه تجهیزات پزشکی هم 
شرایط مشابهی حاکم است و قیمت گذاری 
طبق تفویضی که از قبل از سوی دولت 
به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
انجام شده، انجام خواهد شد و در حوزه 
اختیارات کمیسیون مربوطه در سازمان 
غذا و دارو است. این کمیسیون نظرات 
پیشنهادی سندیکاها و اداره کل تجهیزات 
و ملزومات پزشکی اخذ و بر اساس آن 

تصمیم گیری می کند.«
جهانپور با بیان اینکه در حوزه تجهیزات 
خاصی  گزارش  یا  کمبود  هم  پزشکی 
که  کرد  توجه  »باید  گفت:  نداشته ایم، 
همه داروها و تجهیزات پزشکی از قبل 
پیش بینی و وارد چرخه توزیع می شوند. 
بنابراین اینطور نیست که امروز اتفاقی 
در سطح  را  تأثیرش  به سرعت  و  بیفتد 
عرضه ببینیم. هرچند که دولت تمهیدات 
الزم را در نظر گرفت که بعدها هم در 
این حوزه ها مشکلی ایجاد نشود. باید توجه کرد که  در سازمان غذا 
و دارو سیستمی وجود دارد که زنجیره توزیع، موجودی دارو را از 
انبار تولیدکننده و شرکت پخش تا محل عرضه نهایی رصد می کند و 
وقتی که موجودی از حدی پایین تر باشد، از طریق شرکت های داخلی 
انجام می شود و داروی مورد  از بروز موارد کمبود،  یا وارداتی قبل 
نیاز را تأمین می کند. حال اگر در موارد عادی باشد دارو را از طریق 
شرکت های عادی و به صورت ثبتی تأمین کرده و در  موارد خاص 
هم دارو از طریق شرکت های واردکننده فوریتی تأمین می شود تا قبل 
از بروز کمبود در زنجیره تأمین شود. بنابراین این موارد دائمًا رصد 
می شود و از گذشته این تمهیدات بوده و اکنون هم به صورت مستمر 
انجام می شود و موارد و مشکالت طبق روال حل می شوند. بنابراین 
ما هیچ مورد خاص غیرعادی کمبود در حوزه دارو نداریم و روال 

مانند سابق است.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو

قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار بازار نیست

مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو خبر داد:

معرفی242 فروشگاه اینترنتی فروش 
داروی قاچاق به مراجع قضایی

شکایات  به  رسیدگی  و  بازرسی  حقوقی،  امور  مدیرکل   
سازمان غذا و دارو گفت: »سال گذشته 242 فروشگاه اینترنتی 
فروش کاالهای سالمت به ویژه دارو و مکمل قاچاق به مراجع 
قضایی معرفی شدند و 61 پرونده کشفیات کاالهای غیرمجاز در 
زمینه غذا و دارو به مراجع ذیصالح قضایی ارسال شده است.«
 شهریار اسالمی تبار افزود: »این مکشوفات در جریان برگزاری 
غیرمجاز  تبلیغات  به  توجه  با  که  عرضه  نظارتی سطح  مانور 
کاالهای سالمت، کاالهای موصوف در سطح عرضه با هماهنگی 
پلیس فتا و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و 
شهید بهشتی به دست آمده است.« وی خاطرنشان کرد: »سال 
گذشته با رصد فروشگاه های مجازی، 242 فروشگاه اینترنتی 
عرضه کننده کاالهای سالمت به ویژه دارو و مکمل بررسی شد 
و پرونده آنها به مراجع ذی صالح قضایی ارسال شد و نتیجه 

رسیدگی به این پرونده ها پیگیری می شود.«
شکایات  به  رسیدگی  و  بازرسی  حقوقی،  امور  مدیرکل 
سازمان غذا و دارو گفت: »یک میلیون و 859 هزار و 867 قلم 
دارو و مکمل قاچاق، 551 هزار و 198 قلم غذا، 644 هزار و 
204 قلم محصوالت آرایشی، 18 هزار و 522 قلم تجهیزات 
پزشکی و درمجموع سه میلیون و 73 هزار و 791 قلم کاالی 

سالمت قاچاق در 9 ماهه نخست سال گذشته کشف شد.«
نخست  ماهه   6 در  »همچنین  کرد:  تصریح  اسالمی تبار 
سال گذشته به 441 شکایت در زمینه دارو، 283 شکایت در 
زمینه محصوالت خوراکی و آشامیدنی، 54 شکایت در زمینه 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی، پنج شکایت در زمینه تجهیزات 
پزشکی و 87 شکایت در زمینه مکمل ها و شیرخشک و درمجموع 

به 870 شکایت در زمینه کاالهای سالمت رسیدگی شد.«
وی ادامه داد: »در سال 96 طی عملیات پانجیا )عملیاتی که 
هر ساله توسط پلیس کشورهای مختلف دنیا با هدف جلوگیری 
غیراستاندارد  و  تقلبی  قاچاق،  داروهای  اینترنتی  فروش  از 
غیرمجاز  سایت   410 و  هزار  دو  فعالیت  می گیرد(،  صورت 
تبلیغات کاالهای سالمت بررسی و دستور فیلتر و تذکر به این 
سایت ها، صادر شد. همچنین 312 مورد تبلیغات ماهواره ای 
کاالهای سالمت محور که در نیمه اول سال 1396 در شبکه های 
فارسی زبان صورت گرفته است، بررسی و به مراجع ذی صالح 

انتظامی معرفی شدند.«

نامه انجمن صنایع بهداشتی به رئیس سازمان غذا 
و دارو

سهم ۶۳ درصدی محصوالت قاچاق 
از بازار مصرف

ایران  بهداشتی  و  آرایشی  شوینده،  صنایع  انجمن  سپید: 
در نامه ای به رئیس سازمان غذا و دارو، بر ضرورت حمایت 
آرایشی  و  بهداشتی  محصوالت  با  مقابله  و  داخلی  تولید  از 
نامه خطاب به غالمرضا اصغری  این  تأکید کرد. در  قاچاق، 
عنوان شده است: »به نمایندگی از 300 واحد تولیدی داخلی 
این صنف،  در  مستقیم  پرسنل شاغل  نفر   50000 از  بیش  و 
برخورد  انجمن،  اعضای  متعدد  و  تماس های مکرر  دنبال  به 
فرض واجب دید تا از تصمیمات و دستورالعمل های صادره 
از سوی سازمان غذا و دارو در امر حمایت از تولید و اشتغال 
داخلی که در نوع خود بسیار کم سابقه بوده است، تشکر و 

نماید. قدردانی 
ایجاد شرایط رقابت حداقلی برابر با واردات خارجی برای 
تولید داخل در حد آرزویی دست نیافتنی بود که با مالحظات 
و اعمال مدیریت جدید، موجی از شور و شعف را در تک تک 
تولیدکننده های داخلی ایجاد نموده است. شرکت های داخلی 
با ظرفیت واقعی حداقل 2.2 برابر کل نیاز کشور و مجهز به 
بهترین ماشین آالت، تجهیزات و آزمایشگاه های کنترل کیفی 
در  و  داشته  نیز  از حوزه ها صادرات  بسیاری  در  درحالی که 
خارجی  انواع  از  محصوالت  متعدد  آزمایش های  و  تست ها 
محصوالت  با  رقابت  در  بوده اند  برتر  کیفیت  حائز  مشابه، 
از  از مراجع گوناگون بیش  خارجی که به گواه آمار صادره 
63 درصد بازار را به صورت قاچاق پوشش داده اند، همواره 

در رقابتی سخت و جان فرسا ادامه حیات داده اند.
واردات قاچاق از مبادی مختلف و بداظهاری های عجیب 
گمرکی که موجب عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، 
عدم  نیز  و  گردیده  عملکرد  مالیات  و  ارزش افزوده  مالیات 
صدور فاکتور رسمی و توزیع غیرقانونی، همه و همه عوامل 
محدودکننده فعالیت های مشروع و قانونی تولیدکنندگان بوده 

است.
به منظور  خارجی  نمایندگی های  ثبت  دستور  صدور   -1

پاسخگویی شفاف در امر واردات.
تولید در ظرفیت های  به  واردکنندگان  الزام  و  تشویق   -2
آنچه  همانند  کارخانه  تأسیس  یا  کشور  کارخانه های  خالی 
دیگر  کشورهای  از  بسیاری  در  برندها  و  کمپانی ها  همین 

می دهند. انجام 
3- الزام به نوشتار فارسی بر روی جعبه های محصوالت 
وارداتی که در کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای همسایه 
ایران مانند عراق و ارمنستان و ... به دالیل متعدد الزامی است.
4- درج قیمت مصرف کننده بر روی محصوالت خارجی 

برابر ایجاد شرایط  به منظور  مانند محصوالت داخلی 
محصوالت  گمرکی  تعرفه های  و  ارزش  در  بازنگری   -5

بداظهاری. از  به منظور جلوگیری  وارداتی 
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رازهای 8 نوبرانه؛ از مارچوبه تا ریواس

برای من ای مهربان 
ریواس بیار!

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

منابع:
www.lesfruitsetlegumesfrais.com, www.medisite.fr, www.sytyson.com, www.ondietnow.net

زیباترین فصل سال رسیده است تا بار دیگر به جسم و جان ما طراوت 
ببخشد؛ طراوتی که جز در سایه هوای مطبوع و تحول طبیعت، مرهون 
بهره مندی از خوراکی های بی نظیر و خاص این ایام است. در این فصل 

نیز مانند دیگر فصول سال میوه ها و سبزیجات متنوعی رشد می کنند 
که تاثیرات مثبت آنها بر سالمت بدن پوشیده نیست. به همین دلیل در صفحه »پوستر 

سالمت« این هفته، نگاهی مختصر به برخی از آنها می اندازیم.

چغاله بادام
از »چغاله بادام« یکی از نوبرانه های  پیش  واقع  در  که  است  بهار 

رسیدن کامل بادام و خشک شدن پوسته سبزرنگ آن از درخت چیده می شود. در این 
حالت پوسته کامال نرم و مغز درون آن ژله مانند است. طعم آن مسلما شبیه بادام است 
و همراه با نمک بسیار دلچسب تر خواهد بود. البته بعضی افراد آن را همراه شکر 
میل می کنند. خواص چغاله بادام مانند بادام است و این نوبرانه خوشمزه سرشار از 
ویتامین هایA،C و E، آهن، کلسیم، منیزیم، منگنز، ریبوفالوین )ویتامین B2( و 
اِل کارنیتین )نوعی اسیدآمینه( است. همچنین منبع خوبی از پروتئین ها و فیبرهاست 
و شاخص گلیسمی پایینی دارد. چغاله یا بادام سبز مقدار زیادی آب دارد، به 

طوری که حدود 88 درصد وزن آن را آب تشکیل می دهد.

نکات خانه داری: چغاله بادام را می توان تا چند روز در محیط خنک نگه داشت. 
البته درون کیسه پالستیک در یخچال می توان چغاله را مدت طوالنی تری نگهداری 
کرد. در زمان خرید، چغاله هایی را انتخاب کنید که اندازه متوسطی داشته باشند 
زیرا معموال چغاله های ریز طعم کمی تلخی دارند و انواع درشت تر هم به دلیل 
اینکه در مرحله نزدیک به رسیدن کامل میوه هستند ممکن است مشکالتی 
برای سیستم گوارش ایجاد کنند. البته پیش از مصرف حتما آنها را به خوبی 

بشویید و در استفاده از نمک و شکر افراط نکنید.

والک
بهاری است که کمتر شناخته شده »والک« یکی دیگر از گیاهان خاص 

و به نام های »سیر وحشی« یا »سیر خرس« نیز معروف است. والک گیاهی است که در نواحی 
اروپا و آسیا به شکل خودرو در جنگل های مرطوب رویش دارد. ساقه آن 15 تا 30 سانتی متر 
ارتفاع دارد و گل های سفید با شش گلبرگ آن در بهار می روید. این گیاه که در اروپا برای 
تهیه سوپ و در ایران به شکل والک پلو مصرف می شود شبیه گیاهانی سمی است که در 
صورت تشخیص نادرست می تواند جان افراد را به خطر بیندازد. شهرت والک به دلیل 
کاهش فشارخون و تسهیل فرایند گوارش است و مصرف آن برای مبتالیان به پرفشاری 
خون و کسانی که از نفخ، حالت تهوع، استفراغ، اسهال و یبوست رنج می برند، توصیه 
می شود. همچنین می تواند در کاهش کلسترول خون نیز موثر باشد. والک منبع 

غنی از ویتامین C است و از بروز بیماری های قلبی- عروقی پیشگیری می کند.

نکات خانه داری: برگ های تازه والک را می توان به شکل خام یا پخته مصرف 
کرد. برای نگهداری نیز باید برگ ها را پس از قرار دادن در کاغذ جاذب یا 
دستمال خشک کن آشپزخانه در کیسه پالستیک قرار داد و تا چند روز در 
قسمت جامیوه ای نگهداری کرد. پیش از مصرف نیز باید به خوبی آنها را 

در آب سرد بخیسانید و پس از شستشو، کامال خشک کنید.

توت سفید
بهار  نوبرانه های  از  می توان  حرف زد و نامی از »توت سفید« مگر 

نبرد؟ این میوه خوشمزه که از گل های سفید یا زردرنگ از درختی که ارتفاع آن تا 10 متر 
هم می رسد، به عمل می آید و اساسا بومی جنوب شرقی آسیاست. از هزاران سال پیش 
به خصوص در طب چینی از توت به دلیل مصارف درمانی استفاده می کردند. توت 
سفید سرشار از پروتئین هایی است که به تامین انرژی طوالنی مدت کمک می کند، 
درصد باالیی فیبر غذایی دارد و منبع غنی از آنتی اکسیدان های گروه فنول ها محسوب 
می شود که برای سالمت سیستم قلبی- عروقی مفید خواهند بود. 1/3 فنجان از این 
میوه می تواند 20 درصد نیاز روزانه به فیبرها را تامین کند. توت سفید در دفع مواد 
سمی از بدن، رفع تب، تسکین درد و بهبود عملکرد سیستم گوارش و روده ها نیز 
موثر است. همچنین آنتی اکسیدان های آن تاثیر عالی در رفع اضطراب، سرگیجه 

و اختالالت خواب دارد.

نکات خانه داری: از آنجا که توت سفید، میوه ای به شدت حساس است 
و تقریبا کمی بعد از چیدن از درخت حالت له شدگی و پالسیدگی پیدا 

می کند، برای لذت از طعم واقعی آن باید سریع میل شود.

ریواس
دلیل خواص درمانی به کشورهای ریواس )گیاه بومی آسیا( ابتدا به 

اروپایی رسید و طعم ترش دلچسب آن خیلی زود طرفدار پیدا کرد و در ترکیب دستورهای 
آشپزی جا گرفت. ریواس یکی از بهترین نوبرانه های بهاری است اما در بعضی مناطق ممکن 
است تا پایان تابستان نیز جمع آوری شود. ریواس بسیار کم کالری است و چربی و پروتئین 
بسیار پایینی دارد. این سبزی خوشمزه سرشار از کلسیم و فیبرهاست. از دیگر ترکیبات 

مغذی آن می توان به پتاسیم، ید، بتاکاروتن و ویتامین های C و B9 اشاره کرد.

نکات خانه داری: هنگام مصرف حتما باید به خوبی برگ های ریواس را از ساقه جدا 
کرد زیرا سمی هستند. همچنین نگهداری طوالنی این سبزی باعث از دست رفتن 
شادابی و خشک شدن شاخه های ریواس می شود بنابراین بهتر است پس از خرید 
زودتر خورده شود. معموال بیش از 2 یا 3 روز نمی توان تازگی ریواس را در قسمت 
جامیوه ای یخچال حفظ کرد. هنگام خرید هم شاخه های کامال محکم و سفت 
ریواس را انتخاب کنید. برای اطمینان از تازگی آن کافی است قسمت انتهایی 
شاخه را ببینید که خشک نباشد. در این صورت اگر ساقه را بشکنید مقداری 
از شیره آن بیرون می آید. رنگ ریواس تازه نیز صورتی زیبا با ته مایه ای از 
سبز است. از آنجا که ریواس با خاک تماس مستقیم دارد حتما باید در 
شستشوی آن دقت داشت و پیش از مصرف به خوبی سطح ساقه ها را 

تمیز و ضدعفونی کرد.

مارچوبه
بهاری  سبزیجات  از  دیگر  »مارچوبه« است که نباید مصرف یکی 

آن را فراموش کرد. مارچوبه ممکن است به رنگ سفید، سبز یا بنفش باشد که رنگ آن با 
توجه به مدت قرارگرفتن در معرض نور خورشید متغیر خواهد بود. معموال مارچوبه به 
شکل بخارپز یا پخته شده همراه آب مصرف می شود که کنار گوشت بسیار عالی خواهد 
بود. مارچوبه یکی از خوراکی هایی است که می تواند به تامین نیازهای غذایی روزانه 
کمک کند اما کالری نسبتا پایینی دارد و به همین دلیل مصرف مداوم آن باعث اضافه 
وزن نمی شود. همچنین سرشار از مواد معدنی به خصوص پتاسیم، کلسیم و منیزیم 
و ویتامین های C و E است. فیبرهای آن نیز محرک سیستم گوارش و روده هاست.

نکات خانه داری: مارچوبه تازه را می توان تا 3 روز در یخچال نگه داشت و 
برای حفظ تازگی بیشتر در پارچه ای پیچید. هنگام خرید باید توجه داشت ساقه 
مارچوبه کامال راست، یکنواخت و سفت، جوانه مارچوبه دارای فلس های 
محکم و قسمت انتهایی ساقه کمی مرطوب و درخشنده باشد. الزم است 
بدانید پس از پختن مارچوبه نمی توان آن را در یخچال نگه داشت زیرا 

طعم خود را از دست می دهد و حالت نرمی پیدا می کند.

باقال
»باقال« کشت می شود، این گیاه گرچه امروزه در همه جای دنیا 

بومی خاورمیانه و به خصوص نواحی جنوبی دریاچه خزر است و بعدها مصرف آن در اروپا، 
آفریقا و هند رواج یافت. باقال، دانه هایی درشت از لوبیاست که عالوه بر پوسته نرم در پوشش 
سبز محکمی قرار دارد. باقال جزو خوراکی های خاص بهار است که در دیگر فصول رویش 
ندارد. دانه های خشک شده باقال را می توان مدت طوالنی نگهداری کرد. باقال ارزش غذایی 
باالیی دارد و سرشار از ترکیباتی است که نقش محافظتی برای بدن دارد. مقدار باالی نشاسته 
و پروتئین های آن به راحتی احساس گرسنگی را برطرف می کند و احساس سیری خوبی 
در پی دارد. برخالف دیگر حبوبات، باقال را می توان جزو منابع خوب ویتامین C دانست. 
آهن و منیزیم آن می تواند در رفع نیاز بدن به این ریزمغذی ها کمک کند. مقدار کالری 
 ،B9 و E خوبی دارد و هر 100 گرم آن دارای 61/5 کیلوکالری انرژی است. ویتامین های

پتاسیم، فسفر، منیزیم، کلسیم و روی نیز دیگر ترکیبات مفید باقال محسوب می شود.

نکات خانه داری: به طور کلی، باقالهای ریز طعم بهتر و دلچسب تری دارند. رنگ 
پوسته باقالی تازه سبز تیره و بدون لکه است. دانه های آن سالم و به رنگ سبز زیبایی 
است و هنگام جویدن حالت تردی و نه له شدگی دارد. در پایان فصل، دانه های 
باقال زردرنگ و آردمانند شده و برای لذت از تردی آن باید منتظر سال بعد ماند. 
باقالی تازه را می توان حداکثر 2 روز در قسمت جامیوه ای یخچال نگهداری 
کرد و بهتر است کمی پیش از مصرف از پوسته جدا شود. باقالی تازه مدت 
پخت کوتاهی دارد. می توانید دانه ها را به چند قطره روغن زیتون و آبلیمو 
آغشته کرده و 5 تا 8 دقیقه بخارپز کنید. برای دورچین ماهی یا گوشت، نیاز 
به 15 دقیقه زمان برای پخت باقال در قابلمه با حرارت مالیم پس از جوش 
آمدن آب خواهد بود. استفاده از کمی کره هم طعم عالی به آن خواهد 
داد. همچنین می توان باقال را در ماهیتابه همراه با روغن زیتون، سیر و 
جعفری خردشده حرارت باال داد تا پس از 5 دقیقه آماده خوردن شود.

توت فرنگی
یکی از میوه های پرطرفدار بهاری که رنگ و بوی خاصی به دستورهای تغذیه می دهد، توت فرنگی 
است که با توجه به نوع، رنگی صورتی تیره تا قرمز و طعمی شیرین یا ملس دارد. عالوه بر این 
توت فرنگی منبع غنی آنتی اکسیدان ها و ویتامین هاست که البته کالری چندانی ندارد و می توان 
بدون نگرانی از افزایش وزن، آن را میل کرد. به طور متوسط هر توت فرنگی 10 گرم وزن دارد 
و می توان آن را در ترکیب انواع شیرینی و دسر به کار برد. این میوه خوشمزه یکی از بهترین 
منابع ویتامین C، B9 و منگنز است و عالوه بر مقدار باالی پتاسیم )171 میلی گرم در هر 
100 گرم(، حاوی کلسیم، فسفر، منیزیم و ید نیز محسوب می شود. جالب است بدانید 
بخش قرمزرنگ توت فرنگی که می خوریم در واقع میوه گیاه نیست، بلکه نهنج گل است 
و میوه های گیاه همان دانه های ریزی است که روی بخش گوشتی مانندش دیده می شود.

نکات خانه داری: هنگام خرید بهتر است میوه ای را انتخاب کنید که رنگ یکنواخت 
و درخشان همراه با برگ های کامال سبز داشته باشد و حتما به بوی میوه توجه کنید. 
هرگز میوه هایی که در بسته بندی حالت له پیدا کرده را نخرید زیرا معموال فاسد 
هستند و نمی توان آنها را به خوبی شست. برای شستشو هم باید توت فرنگی ها 
را در سبد بچینید و با آب کامال بشویید اما در ظرف آب غوطه ور نکنید زیرا 
به دلیل جذب آب، طعم دلچسب خود را از دست می دهد. همچنین پس 
از شستشو، قسمت سبزرنگ میوه را جدا کنید. در کل، توت فرنگی میوه ای 
است که خیلی سریع فاسد می شود و معموال پس از خرید باید مصرفش 
کرد. البته می توان تا 48 ساعت توت فرنگی را در یخچال نگهداری کرد. 
برای حفظ طعم طبیعی میوه بهتر است 20 دقیقه پیش از مصرف در 

دمای محیط قرار گیرد.

گوجه سبز
بهاری را باید »گوجه سبز« دانست. این بی شک یکی از معروف ترین نوبرانه های 

میوه که از خانواده آلوست، رنگ سبز نسبتا تیره یا پوسته نازک و البته هسته درشت دارد. طعم 
آن ترش است و معموال از اواخر فروردین در بازار به فروش می رسد. البته در صورت مواجهه 
با نور خورشید از طعم ترش آن کاسته می شود، کم کم طعم ملس و حتی شیرین پیدا می کند 
و بافت آن نیز نرم تر می شود. گوجه سبز نیز مانند انواع آلو تاثیر مثبتی بر عملکرد گوارش و 
روده ها دارد زیرا حاوی فیبرهای غذایی و سرشار از ترکیبات ملین مانند سوربیتول است. 
همچنین منبع خوبی از مواد معدنی مانند منیزیم، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منگنز، آهن، مس، 
روی و ید و ترکیبات آنتی اکسیدانی است. به عالوه می توان گوجه سبز را میوه مفیدی 

از نظر مقدار ویتامین های C، اسیدفولیک )B9( و بتاکاروتن )ویتامین A( دانست.

نکات خانه داری: پیش از مصرف گوجه سبز، حتما شستشوی کامل میوه ضرورت 
دارد زیرا نمی توان پوست آن را جدا کرد. این میوه خوشمزه را می توان به شکل 
مربا، تارت، کمپوت و حتی در انواع غذاها استفاده کرد. گوجه سبز را می توان در 
دمای محیط تا چند روز نگه داشت اما اگر رسیده و نرم تر باشد الزم است در 
یخچال نگهداری شود. در صورت تمایل به نگهداری گوجه سبز نیز توصیه 
می شود هسته های آن جدا و سپس میوه در فریزر منجمد شود. باید توجه 
داشت گوجه سبز میوه نسبتا سفتی است و مصرف زیاد آن می تواند موجب 
دل درد شود که این مساله در مورد کودکان اهمیت بیشتری پیدا می کند.
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در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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کمبود ویتامین B12 می تواند موجب از دست رفتن قدرت حافظه 
یا افسردگی شود اما چگونه می توان میزان این ویتامین در بدن را کنترل 

کرد؟
عالئم کمبود ویتامین B12 می تواند جدی باشد که شامل ضعف 
قدرت بینایی، از دست رفتن توان حافظه، افسردگی و مشکل در 
حفظ تعادل است. این ویتامین در عین حال نقش مهمی در حفظ 
 DNA سالمت سلول های خون و سیستم عصبی بازی و به تولید
کمک می کند. به گفته متخصصان طیف گسترده ای از عالئم می توانند 
نشان دهنده کمبود این ویتامین باشند که از آن جمله می توان به خستگی 
مفرط، زخم در دهان، ضعف عضالنی و تاری دید اشاره کرد. همچنین 
از دیگر عالئم جدی کمبود این ویتامین بروز مشکالت روان شناختی 
از قبیل افسردگی است. بدن نمی تواند ویتامین B12 مورد نیاز خود را 
تولید کند در نتیجه الزم است با خوردن مواد غذایی از جمله گوشت، 
تخم مرغ، محصوالت لبنی و ساردین این نیاز تامین شود. افراد بزرگسال 
روزانه به 1.5 میکروگرم ویتامین B12 نیاز دارند و خوردن مواد خوراکی 
مناسب در رفع این نیاز بدن موثر است. هرچند با باال رفتن سن جذب 
این ویتامین سخت تر می شود. به همین دلیل به افراد باالی 50 سال 
توصیه می شود برای تامین نیاز بدن خود تنها به مصرف گوشت و دیگر 
منابع غذایی بسنده نکنند،  شاید نیاز به مکمل  داشته باشند. گیاه خواری، 
مصرف مواد الکلی و مصرف برخی داروها می تواند موجب کمبود این 
ویتامین شود. داروهای کاهش دهنده اسید معده و داروهای مهار کننده 
پروتون پمپ که برای بیماری های گوارشی تجویز می شوند، می توانند 
ویتامین B12 را کاهش دهند. درصورتیکه در مورد کمبود این ویتامین 
در بدن خود شک دارید پزشک عمومی می تواند بر اساس ارزیابی عالئم 

یا آزمایش خون این مشکل را تشخیص دهد.
 Express

در حالیکه عوامل متعددی در افزایش خطر چاقی در زنان نقش 
دارند، نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد بلوغ زودهنگام هم 

می تواند یکی از این عوامل باشد.
گروهی از محققان کالج امپریال لندن دریافتند دخترانی که زمان 
بلوغشان زودتر از موقع معمول باشد در بزرگسالی دارای شاخص توده 

بدنی باالتری خواهند بود.
دیپندر گیل، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »مطالعات 
قبلی وجود این ارتباط را نشان داده اند، اما ما نمی دانستیم که آیا بلوغ 
زودهنگام موجب چاقی در بزرگسالی می شود یا صرفاً بین این دو 
ارتباط وجود دارد. اما در آخرین مطالعه خود دریافتیم که یک رابطه 

عّلی و معلولی بین این دو وجود دارد.«
به منظور بررسی تاثیرات این فاکتورها، دانشمندان از گونه های 
ژنتیکی به عنوان ابزاری برای بررسی تأثیر آغاز بلوغ در دختران استفاده 
کردند تا به رابطه بین بلوغ زودهنگام و افزایش شاخص توده بدنی پی 
ببرند. آن ها 1۸2.۴1۶ زن را مورد بررسی قرار داده و 122 گونه ژنتیکی 

را که ارتباط قوی ای با شروع عادت ماهانه داشتند، شناسایی کردند.
شده  انجام  بررسی های 
گونه های  این  بین  رابطه 
ژنتیکی و شاخص توده بدنی 
را آشکار ساخت و مشخص 
گونه های  دارای  زنان  شد 
بلوغ  با  مرتبط  ژنتیکی 
شاخص  دارای  زودهنگام 

توده بدنی باال بودند.
 Healthday

 B12 چرا به منابع غذایی حاوی
نیاز داریم؟

ارتباط بلوغ زودهنگام 
و خطر چاقی در زنان

تغذیه و سالمت

تـــازه ها

دالیل موافق و مخالف آرایش دائمی8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

روزانه  کشیدن خط چشم  از  آیا 
خسته شده اید یا می ترسید که دیگران 
شما را بدون آرایش ببینند؟ اگر وقتش 
را ندارید که هرروز خود را آرایش 
یا  دائمی  آرایش  به  می توانید  کنید، 

تاتوهای آرایش تن بدهید.
آرایش دائمی واقعًا به مانند تاتوی 
دائمی  آرایش  در  اما  است،  دائمی 
به جای ترسیم یک طرح روی بازو، 
کتف یا کمر، هنرمندان تاتوی آرایشی با 
جوهرهای رنگی هرجایی از صورت 
معموالً  شما  که  می کنند  آرایش  را 

آرایش می کنید.
با  آرایشی  تاتوی  هنرمندهای 
استفاده از یک سوزن بسیار ریز که 
در هر دقیقه صدها سوراخ کوچک 
ایجاد می کند جوهر یا مادهٔ رنگی را 
به پوست تزریق می کنند. این جوهر 
تزریق شده همان کاری را می کند که 
شما  صورت  روی  آرایشی  وسایل 
انجام می دهند، اما فرق آن با وسایل 
در  نمی توان  که  است  این  آرایشی 
پایان روز این تاتوهای آرایشی را با 
آب پاک کرد. از این روش که معروف 
micro-( میکروپیگمنتیشن  به 

pigmentation( است برای خط چشم، خط لب، 
رنگ لب و ابروها استفاده می شود.

آمریکا  پالستیک  جراحان  جامعه  عقیده  به 
می توان با استفاده از تاتوهای دائمی صورت گلگون 
و سایه های چشم نیز ایجاد کرد. پیش از تن دادن به 
روش میکروپیگمنتیشن یا آرایش دائمی عوامل زیادی 
همچون هزینه و نحوهٔ اجرای این روش آرایشی را در 
نظر بگیرید. قطعًا تاتوهای آرایشی مزیت هایی دارند. 
اگر هنرمند تاتوهای آرایشی توانسته باشد که به خوبی 
تاتوهای آرایشی را روی صورت شما انجام دهد دیگر 
نیازی نیست که نگران آرایش داشتن خود باشید و همواره 
این آرامش را دارید که صورت شما آرایش شده است. 
برای افرادی که دچار ریزش مو مستمر هستند آرایش 
دائمی چشم گزینهٔ خوبی است، چون دیگر نیازی 
نیست که برای آرایش ابروهای خود از مداد استفاده کنند.

 )vitiligo( برای افرادی که دچار پیسی یا ویتیلیگو
هستند آرایش دائمی می تواند خوب باشد، چون با آرایش 
دائمی می توان لکه های پوستی ناشی از کمبود رنگ دانه ها 
را ناپدید کرد که در اثر پیسی به وجود می آیند. به طورکلی، 
با استفاده از آرایش دائمی می توان تغییرات این چنینی 
روی پوست را پنهان کرد. حتی از آرایش دائمی می توان 
برای پنهان کردن جاهای زخم روی پوست استفاده کرد.

اما پیش از انجام آرایش دائمی باید نکات منفی آن را 
نیز در نظر گرفت. از نکات منفی آرایش دائمی می توان 
به هزینه های باالی آن، خطرات سالمتی ناشی از آن و 

سخت بودن پاک کردن تاتوهای آرایشی اشاره کرد.
برای انجام آرایش دائمی هنرمند با استفاده از یک 
سوزن جوهر را وارد پوست می کند که هم سوزن و هم 
جوهر می توانند خطرات سالمتی احتمالی برای فرد 
داشته باشند. به مانند هر تاتویی آرایش دائمی می تواند 

خطراتی برای سالمتی فرد داشته باشد که برای نمونه 
 HIV می توان به واکنش آلرژیکی، هپاتیت یا عفونت
در صورت ضدعفونی نبودن ابزار و عفونت پوستی 

باکتریایی همچون عفونت استاف اشاره کرد.
عالوه بر این، سازمان غذا و داروی آمریکا در کنترل 
نقشی  دائمی  آرایش های  مخصوص  رنگی  ماده های 
ندارد و این ماده های رنگی را تأیید نمی کند و این وظیفه 
را به گردن دولت ها انداخته است تا در این زمینه از مردم 
محافظت کنند. یک تاتوی آرایشی به مانند رنگ مو نیست 
که پس از مدتی رنگ خود را از دست دهد یا کم رنگ 
شود، بلکه تاتوی آرایشی یک تاتو است و به صورت 
دائم در صورت فرد باقی می ماند. تنها با استفاده از لیزرها 
است که می توان این تاتوهای دائمی را پاک کرد، اما این 
را باید گفت که استفاده از لیزرها همواره بدون اثرات 
جانبی نیست. به عبارت دیگر، پاک کردن آرایش دائمی 

سخت است و باید برای پاک کردن 
آن از لیزر استفاده کرد که چنین چیزی 
می تواند اثرات جانبی روی فرد داشته 
باشد. این را نیز باید گفت که استفاده 
از لیزر برای پاک کردن آرایش دائمی 
هزینه بردار است و حتمًا یک جراح 
زیبایی باید چنین کاری را انجام دهد. 
آرایش  مورد  در  که  دیگری  مشکل 
دائمی وجود دارد این است که ممکن 
است پس از مدتی مد آرایش تغیر کند 
و تاتوی آرایشی که فرد روی صورت 
خود ایجاد کرده است قدیمی شود و 
درنتیجه فرد مجبور شود که به پاک 
کردن آرایش دائمی خود تن دردهد. 
بنابراین، پیش از انجام آرایش دائمی 
همهٔ جوانب مخصوصًا از مد افتادن 
سبک آرایش دائمی موردنظر خود را 

نیز لحاظ کند.
باید یک جراح  را  دائمی  آرایش 
این  در  که  دهد  انجام  باید  زیبایی 
هرچند  است،  آموزش دیده  زمینه 
مجوز  و  باسابقه  تاتوی  هنرمندهای 
دائمی  آرایش های  درزمینهٔ  که  دار 
آموزش دیده اند نیز می توانند با رعایت 
اصول بهداشتی آرایش دائمی را انجام 
دهند. بنابراین، اگر قصد انجام آرایش دائمی دارید ابتدا 
به سراغ یک جراح زیبایی آموزش دیده درزمینهٔ آرایش 
دائمی بروید و اگر امکانش برای شما نیست و هزینهٔ 
الزم برای رفتن نزد چنین جراحی را ندارید می توانید به 
سراغ یک هنرمند تاتو مجوز دار و حرفه ای آموزش دیده 
درزمینهٔ آرایش دائمی بروید، به شرطی که از رعایت 
کامل اصول بهداشتی توسط این هنرمند اطمینان داشته 
باشید و بدانید که محیط کاری او عاری از میکروب است.
در پایان باید گفت که پیش از انجام آرایش دائمی هم 
مزایا و هم عیب های آن را در نظر بگیرید و سپس تن به 
آرایش دائمی دهید. آرایش دائمی چیزی نیست که هر 
وقت از آن خسته شدید بتوانید آن را پاک کنید، بلکه پاک 

کردن آن بسیار سخت و هزینه بردار است.
   مصطفی صداقت رستمی 
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آیا آرایش دائمی برای شما مناسب است؟

بر اساس مطالعات جدید، شب زنده داری خطر 
ابتال به انواع دیابت، مشکالت روحی و حتی مرگ 

زودرس را افزایش می دهد.
این مطالعه که تقریبا نیم میلیون بزرگسال در 
انگلیس را برای بیش از شش سال و نیم در انگلیس 
تحت نظر قرار داده نشان می دهد افرادی که شب 
زنده دار هستند، 10 درصد بیش از افراد سحرخیز 
در معرض خطر انواع عوامل مرگ و میر قرار دارند.

به گفته متخصصان، زندگی دشوار شب زنده 
دارها در دنیای سحرخیزها و عدم هماهنگی بین 
ساعت داخلی بدن و دنیای خارجی برای این گروه از 
افراد باعث بروز مشکالت طوالنی مدت در سالمتی 
آنها می شود که نامنظم بودن برنامه زندگی این افراد 

نیز به این مشکالت دامن می زند.
از جمله این مشکالت می توان به انواع دیابت، 
اختالالت عصبی، روانی، گوارشی و تنفسی اشاره 
کرد. میزان تاثیر شب زنده داری در بروز اختالالت 
روحی و روانی بیشتر از دیگر اختالالت است به 

طوری که افراد شب زنده دار تقریبا دو برابر افراد 
سحرخیز به این دست اختالالت مبتال می شوند.

ابتال به  همچنین تحقیقات نشان می دهد احتمال 

بیماری های قلبی – عروقی و انواع خاصی از سرطان 
مانند سرطان پروستات و پستان در افراد شب زنده دار 

به مراتب بیشتر است.

عالوه بر اینها، حجم ماده سفید مغز در قسمت هایی 
از این عضو حیاتی که با افسردگی ارتباط دارد در این 
افراد کمتر است که باعث می شود ارتباطات هماهنگ 

و تقویتی بین مناطق مختلف سیستم عصبی کمتر 
شود.

به اعتقاد متخصصان، ویژگی شب  زنده داری 
در افراد ناشی از ترکیبی از عوامل ارثی و محیطی 
آنهاست و از جمله راهکارهای سودمند برای کمک 
زندگی شان  برنامه  تنظیم  منظور  به  افراد  این  به 
می توان به جلو انداختن تدریجِی زمان خواب و 
اجتناب از کاربرد وسایل تکنولوژی در شب اشاره 
کرد که البته تدریجی بودن این راهکارها مهمترین 
توصیه  افراد  این  به  همچنین  آنهاست.  در  نکته 
توسط  تولیدی  نورهای  ویژه  به  نور  از  می شود 

گوشی ها و کامپیوترها در شب پرهیز کنند.
همچنین در صورت امکان انتخاب شغل هایی 
که ساعت کاری منعطف تری داشته و به سحرخیزی 

نیازی ندارند به این افراد توصیه می شود.
این مطالعه پیام مهمی به شب زنده داران است 
تا به مشکالت بالقوه سالمتی خود اهمیت بیشتری 
داده و شیوه زندگی سالمی را برگزینند. تغذیه سالم، 
ورزش کردن، خواب کافی نکات بسیار مهمی به ویژه 

در زندگی این افراد برشمرده می شوند.
 CNN

خطر مرگ زودرس در کمین شب زنده دارها 
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قلب یکی از حیاتی ترین ارگان های 
بدن، بدون نشانه های ظاهری خارجی 
در قفسه سینه کار می کند و متاسفانه 
متوجه  زمانی  مردم  از  بسیاری 
ناراحتی های قلبی و عملکرد نامناسب 
قلب خود می شوند که اولین سکته 

قلبی خود را تجربه می کنند.
مناسب  عملکرد  حفظ  اهمیت 
قلب، به ویژه در غرب که یک چهارم 
افراد در اثر بیماری های قلبی – عروقی 
جان خود را از دست می دهند، بسیار 

زیاد است.
تکنولوژی های  بدون  اگرچه 
از  قلب  تخصصی،  تصویربرداری 
داخل قفسه سینه قابل مشاهده نیست 
قابل  نشانه های ظاهری خارجی  اما 
می تواند  که  دارد  وجود  مشاهده ای 
عملکرد نامناسب قلب شما را قبل از 
یک اتفاق ناگوار ناشی از بیماری های 

قلبی – عروقی، نشان دهد.
برخی از این نشانه ها عبارتند از:

۱( چروک شدن نرمه گوش: 
یکی از نشانه های خارجی چروک های مورب ایجاد 
شده روی نرمه گوش هاست. مطالعات نشان می دهد 
یک وابستگی میان چروک های خارجی قابل مشاهده 
روی نرمه گوش ها و افزایش خطر ابتال به بیماری تصلب 
شرائین، بیماری ای که در آن پالکت ها داخل عروق خونی 

جمع می شوند، وجود دارد.
اگر چه بیش از ۴0 مطالعه این ارتباط را تایید کرده اند اما 
علت این ارتباط هنوز روشن نبوده و برخی معتقدند این 
امر با یک منشا رویان شناسی اشتراک دارد. اخیرا مشخص 
شده این چروک ها در بیماری های مربوط به رگ های 

خونی مغزی نیز دخیل هستند.

۲( تجمع چربی ها در نقاط خاص: 
یکی دیگر از نشانه های خارجی بیماری های قلبی، 
برآمدگی های زردرنگ چربی در زیر پوست است که به 
نام »زانتوما« یا زردتومور شناخته می شوند. این برآمدگی ها 
که ممکن است روی آرنج ها، زانوها، باسن یا پلک ها ظاهر 
شوند به خودی خود بی ضرر هستند اما می توانند نشانه ای 

از مشکالت بزرگتر باشند.
افراد مبتال به این زردتومورها، دارای سطوح باالی 
کلسترول بد هستند که این میزان باال در زیر پوست تجمع 
می یابد. همچنین این چربی ها در شریان هایی که قلب را 

تغذیه می کنند، رسوب می کنند.
مکانیسم ایجاد این زردتومورها تشخیص داده شده 
که به توسعه یک از موثرترین داروهای کاهش کلسترول 

موسوم به استاتین ها، منجر شده است.

۳( چماقی شدن ناخن ها: 
از نشانه های دیگر،  چماقی شدن ناخن های  یکی 
انگشتان دست است که در آن ناخن ها تغییر شکل داده 
و ضخیم تر و پهن تر می شود. این تغییر که به دلیل تولید 
بافت بیشتر رخ می دهد معموال بدون درد بوده و در هر دو 

دست اتفاق می افتد.
دلیل این تغییر مشکالت مربوط به قلب است چرا 
که اکسیژن خون به درستی به انگشتان دست نمی رسد 
و به همین علت سلول ها یک »فاکتور« تولید می کنند 
که باعث افزایش رشد به منظور برطرف کردن این 

مشکل می شود.

۴( هاله اطراف عنبیه چشم: 
رسوبات چربی ممکن است در چشم نیز به حالت 

قسمت  اطراف  خاکستری  حلقه  یک 
خارجی عنبیه دیده شوند. این پدیده که در 
توانایی بینایی تاثیری نمی گذارد، ابتدا در 
قسمت های فوقاتی و تحتاتی عنبیه شکل 
گرفته و پس از پیشرفت به شکل یک حلقه 

در اطراف آن در می آید.
این حلقه چربی که با برخی از عوامل 
خطر بیماری های قلبی – عروقی مرتبط 
است، در حدود ۴5 درصد از افراد باالی 
۴0 سال و 70 درصد از افراد باالی ۶0 سال 

شکل می گیرد.

۵( پوسیدگی لثه ها و لق شدن 
دندان ها: 

وضعیت سالمت دهان شما نیز می تواند 
از وضعیت سالمت قلب و عروق تان خبر 
دهد. دهان حاوی باکتری های بسیاری از 
هر دو نوع خوب و بد است. باکتری های 
بد می توانند از طریق دهان وارد جریان 
خون شده که به التهاب رگ های خونی و 

بیماری های قلبی – عروقی منجر می شود.
مطالعات نشان می دهد که تورم لثه ها و از بین رفتن 

دندان ها )بیماری پیوره( نشانگر بیماری های قلبی است.

۶( کبودی لب ها:
 از دیگر شاخص های بهداشت دهان، رنگ لب هاست. 
لب ها معموال به رنگ قرمز هستند، اما در افراد مبتال به 
مشکالت قلبی به علت ناتوانی سیستم قلبی – عروقی برای 
رساندن اکسیژن خون به بافت ها به رنگ های  متمایل به 

آبی )کبود( در می آیند.
این نشانه ها که از مشکالت قلبی – عروقی خبر 
می دهند، ممکن است علل خوش خیم نیز داشته باشند. 
اما در صورت داشتن این نشانه ها برای اطمینان به پزشک 

متخصص مراجعه کنید.
 CNN

تـــازهها

سازمان غذا ودارو آمریکا )FDA( اولین دستگاه پزشکی هوش 
مصنوعی را که می تواند بیماری را بدون نیاز به پزشک تشخیص دهد، 

تایید کرده است.
این دستگاه،»IDx-DR« نام دارد و تحت قوانین جدید سازمان غذا 
وداروی آمریکا برای تشخیص شایع ترین علت از دست دادن بینایی 

افرادی که مبتال به دیابت هستند، طراحی شده است.
دوربین این دستگاه، تصویری از چشم بیمار می گیرد که سپس 
این عکس توسط یک الگوریتم برای تعیین اینکه آیا عالئم رتینوپاتی 
دیابتی )diabetic retinopathy( در بیمار وجود دارد یا خیر، ارزیابی 
می شود. رتینوپاتی دیابتی، بیماری است که در آن سطح باالی قند خون 
منجر به آسیب رگ های خونی شبکیه و در نهایت از دست دادن بینایی 

فرد می شود.
»مالوینا ایدلمن« )Malvina Eydelman(، از سازمان غذا ودارو 
گفت: سازمان غذا و دارو امکان دسترسی به دستگاهای کنترل سالمت 

که در بهبود سالمت بیماران موثر است را آسان تر خواهد کرد.
تحلیل  برای  نرم افزار هوش مصنوعی  از   IDx-DR دستگاه 

تصاویر چشم که توسط دوربین شبکیه گرفته شده، استفاده می کند.
این نرم افزار به پزشک می گوید که بیمار دارای رتینوپاتی دیابتی 
خفیف یا شدید است و آیا بیمار باید برای درمان به چشم پزشک 
مراجعه کند یا خیر. ایدلمن در ادامه افزود: بسیاری از بیماران مبتال به 
دیابت برای رتینوپاتی دیابتی مورد آزمایش قرار نمی گیرند و حدود 

50 درصد از بیماران به ندرت به چشم پزشک خود مراجعه می کنند.
در یک کارآزمایی بالینی، دستگاه IDx-DR توانست 87.۴ درصد 
افرادی را که رتینوپاتی دیابتی باال داشتند و 89.5 درصد افرادی را که 

رتینوپاتی دیابتی خفیف داشتند، شناسایی کند.
 Daily Mail

تشخیص علل نابینایی
 افراد دیابتی با دستگاه پزشکی 

هوش مصنوعی

نشانه های عجیب بیماری های قلبی عروقی

دانشگاه  محققان  مطالعه 
که  می دهد  نشان  »شیکاگو« 
کوچک،  روده  باکتری های 
می توانند به طور مستقیم جذب 
نقش  و  کرده  کنترل  را  چربی 

مهمی در چاقی داشته باشند.
نشان  جدید  مطالعه  یک 
می دهد که چگونه باکتری های 
روده کوچک به هضم و جذب 
کمک  پرچرب  غذایی  مواد 

می کنند.
در  که  می گویند  محققان 
آینده ما می توانیم با جلوگیری 
از فراوانی باکتری های خاصی که 
باعث جذب چربی می شوند، با 

چاقی مبارزه کنیم.
گروهی از محققان دانشگاه »شیکاگو« تصمیم گرفتند تا 
نقش باکتری های روده در هضم و جذب چربی را درک 
کنند. توجه محققان در این مطالعه بر روی یک منطقه بسیار 
معروف روده کوچک به نام »ریزاندامگان همزیست  یا 

ریزسازوارگان همزیست« )microbiome( بود.
»یوجن بی. چانگ« )Eugene B. Chang(، نویسنده 
ارشد این مطالعه می گوید: تعداد کمی از محققان بر روی 
ریزاندامگان همزیست روده کوچک مطالعه کرده اند، اما 
این ناحیه جایی است که اکثر ویتامین ها و سایر مواد مغذی، 

هضم شده و جذب می شوند.
این مطالعه با بررسی موش های بدون میکروب و بدون 
هیچ گونه باکتری روده آغاز شد. این موش ها با رژیم های 
غذایی پرچرب تغذیه شدند، اما وزن آنها افزایش نیافت. 
بنابراین محققان دریافتند که چربی ها از طریق مدفوع آنها 

دفع می شوند.
در آزمایشی دیگر نوعی دیگر از موش ها به نام »عاری 
از پاتوژن خاص« )SPF( مورد مطالعه قرار گرفتند. این 
موش ها سالم بودند اما به تنهایی سبب ایجاد انواع مختلفی 

از باکتری های روده ای می شدند.
از  عاری  موش های  وزن 
رژیم  یک  در  خاص،  پاتوژن 
یافت  افزایش  پرچرب  غذایی 
افزایش  محققان  بنابراین  و 
در  باکتری  سویه های  برخی 
ظاهرا  که  را  کوچک  روده 
توسط غذاهای پرچرب جذب 
می شدند، شناسایی کردند.  تعداد 
»کلوستریدیاسه«   باکتری های 
و   )Clostridiaceae(

 »Peptostreptococcaceae«
در روده کوچک افزایش یافتند، 
در حالی که سایر میکروب ها، 
»بیفیدوباکترها«  جمله  از 
و    )Bifidobacteriacaea(

»Bacteriodacaea«، به طور قابل توجهی کاهش یافتند.
»چانگ« گفت: بعضی از رژیم های غذایی سنگین مانند 
غذاهایی با کالری باال، جذب گونه باکتری های خاصی را 
در روده کوچک افزایش می دهند.این تحقیق نشان داد که 
چگونه باکتری های روده کوچک می توانند به طور مستقیم 
جذب چربی را کنترل کنند و اینکه این باکتری ها می توانند 
نقش مهمی در چاقی داشته باشند.  نتایج این تحقیق در مجله 

»Cell Host & Microbe« منتشر شده است.
 Gizmag

تبعات مصرف قرص باکتری های روده کوچک چه نقشی در چاقی دارند؟
مسکن در بارداری 

برای نوه ها!

خبــر

نتایج یک آزمایش در اسکاتلند نشان 
می دهد مصرف مسکن های رایج در دوران 
بارداری بر قدرت باروری نسل های بعد تأثیر 
می گذارد. در این بررسی آمده  است مصرف 
پاراستامول  همچون  رایج  مسکن های 
)استامینوفن( در دوران بارداری می تواند 
نسل های بعد را نازا کند. نتایج مطالعاتی که 
در گذشته انجام گرفته نیز نشان داده داروی 
ایبوپروفن می تواند به  باروری دختران آسیب 
بزند. به زنان توصیه می شود در دوران بارداری 
از مصرف داروهای مسکن خودداری کنند و 
از  در صورت ضرورِت مصرف مسکن 
دوزهای بسیار پایین پاراستامول استفاده کنند. 
هرچند، نتایج مطالعات جدید نشان می دهد 
بارداری  دوران  در  داروها  این  دوی  هر 
می توانند بر قدرت باروری نسل های بعد 
تأثیر منفی بگذارد و بر پسرها به اندازه دخترها 
تاثیرگذار است.برآوردها حاکی از آن است 
که از هر سه زن یک نفر در دوران بارداری 
از این مسکن ها مصرف می کند. این مطالعه 
نشان می دهد که داروهای فوق می توانند 

اثرات دائمی روی دی ان آ داشته باشند.
 Telegraph

تــازهها

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد سیگار کشیدن بر توانایی گوش 
در شنیدن صداهای با هر دو فرکانس باال و پایین تأثیر می گذارد.

»هوآن هو« سرپرست تیم تحقیق از مرکز ملی سالمت و بهداشت 
جهانی در ژاپن، عنوان می کند: »نتایج مطالعه ما نشان می دهد سیگار 
کشیدن فاکتور مهمی در از دست دادن شنوایی است و باید به منظور 
پیشگیری یا به تأخیر انداختن ابتال به ناشنوایی، بر کنترل مصرف 

دخانیات تاکید شود.«
در این مطالعه، محققان 50.195 فرد در رده سنی 20 تا ۶۴ سال را 
که مشکل شنوایی نداشتند بررسی کردند. آن ها داده های چکاپ های 
ساالنه این افراد را که شامل تست شنوایی و تکمیل پرسشنامه در مورد 

سبک زندگی بود بررسی کردند.
آن ها تاثیرات وضعیت سیگار کشیدن فرد )در حال حاضر سیگاری 
است، قباًل سیگاری بوده یا هیچ وقت سیگار نکشیده است(، تعداد نخ 
سیگارهای کشیده شده در روز، و طول مدت ترک سیگار را بررسی 

کردند.
شرکت کنندگان حداکثر به مدت 8 سال تحت نظر بودند. محققان 
دریافتند ریسک کاهش شنوایی در بین افراد سیگاری فعلی در مقایسه 

با افرادی که هیچ وقت سیگار 
نکشیده بودند 1.2 تا 1.۶ بار 
ریسک  افزایش  بود.  بیشتر 
 5 مدت  در  شنوایی  کاهش 
سال بعد از ترک سیگار کاهش 

یافت.
 HealthDay

کاهش شنوایی در کمین
 افراد سیگاری

www. sepidonline. ir@sepidonline @sepidonline
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