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سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شعیبشاهزمانی


نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت صبح 
دوشنبه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در 
ستاد وزارت بهداشت برگزار شد. همانند هفته 
گذشته یکی از مهمترین مباحثی که در این نشست 
مطرح شد، تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر تولید و 

واردات دارو و تجهیزات پزشکی بود.
با اعالم اینکه۲۷۰ هزار قلم  ایرج حریرچی 
ثبت  به  بهداشت  تجهیزات پزشکی در وزارت 
رسیده اند، اظهار داشت: »جهت واردات تجهیزات 
یا مواد اولیه، با همکاری بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تخصیص پیدا کرده و واردات این کاالها 
به صورت روان در حال انجام است و به جز موارد 
اندک، کمبودی در حوزه تجهیزات پزشکی کشور 
وجود ندارد. از طرفی روند تولید و ورود تجهیزات 
پزشکی نیز به خوبی در حال انجام است و مشکلی 
هم در این زمینه ایجاد نخواهد شد.« معاون کل 
وزارت بهداشت در ادامه، اشاره ای هم به برخی 

از تولیدکنندگان و واردکنندگان داشت که به زعم او رفتار 
آنها خالف مصالح و منافع مردم و رفتار کلی تولیدکنندگان 
واردکنندگان است. وی تصریح کرد: »ممکن است تطابق 
با شرایط جدید زمان بر باشد، اما در این شرایط در برخی 
موارد می بینیم که برخی بر خالف مصالح و منافع مردم 
و روند رفتاری کلی تولید کنندگان و وارد کنندگان، برخی 
وارد کنندگان تجهیزات پزشکی که قبال اجناس را با ارز 
۳۸۰۰ یا ۴۴۰۰ تومانی اوایل سال گذشته وارد کرده اند، 
می خواهند تجهیزات پزشکی خود را با ارز باالتر به فروش 
برسانند و در برخی موارد هم شاهد عدم عرضه، عرضه 
ناقص و احتکار در این حوزه هستیم. رسما اعالم می کنم که 
هیچ گونه افزایش قیمتی برای تجهیزات و کاالهای پزشکی 
اعمال نشده و در کلیه موارد اجناس باید با قیمت موجود 
در سایت وزارت بهداشت به فروش برسند. بنابراین مردم 
می توانند هر گونه تخلف قیمتی را به سامانه ۱۹۰ یا به اداره 
کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت یا به شعبه رسیدگی 
ویژه به تخلفات تجهیزات پزشکی و یا به شعب تعزیرات 
حکومتی در استان ها اطالع دهند و برخورد قانونی و قاطع 
هم با متخلفین انجام شده و مجوز واردات شان به شرکت های 
دیگر داده می شود.« حریرچی تاکید کرد: »در عین حال کلیه 
بیمارستان ها اعم از خصوصی، دولتی، عمومی غیر دولتی، 
خیریه و ... مکلفند تمام تجهیزات پزشکی را برای بیماران 
بستری در داخل بیمارستان تامین کنند. بنابراین مردم هر 
گونه ارجاع بیمار به بیمارستان را برای تامین تجهیزات 

پزشکی به سامانه ۱۹۰ اطالع دهد.«

کمبود 57 داروی خارجی
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در حوزه دارو 
سه سازمان به طور مرتب بازار را پایش و رصد می کنند و 

به طور هفتگی گزارش می دهند، ادامه داد: »درباره داروهای 
ژنریک و برند ژنریک کمبودی وجود ندارد، اما ۵۷ مورد 
داروی خارجی وارداتی دچار کمبود شده است. یعنی از 
۲۷۰۰ قلم داروی موجود در بازار تنها ۵۷ داروی خارجی 
کمبود داریم که اکثر آنها تولید مشابه داخلی دارند. از طرفی 
طبق بند »ب« ماده ۷۴ قانون ششم توسعه، وزارت بهداشت 
موظف به حمایت از تولید، عرضه و تجویز داروهای ژنریک 
است و حمایت بیمه ای را باید فقط به داروهای فاقد نام 
تجاری اختصاص دهد. طبق مصوبه مجلس واضح است 
که درباره داروهایی که تولید داخلی ژنریک دارند به جز 
برخی استثنائات خاص نباید هیچ گونه وارداتی انجام شود. 
البته وضعیت داروهای خارجی که تولید داخل ندارند و 

انحصاری هستند متفاوت است.«
حریرچی با بیان اینکه در حوزه دارو شاهد دو مشکل 
عمده هستیم، افزود: »اولین مشکل تمایل تعدادی از مردم 
به مصرف داروی خارجی با تصور اشتباه بهتر بودن داروی 
خارجی و کم تاثیر بودن داروی داخلی است. من به طور 
تولید داخل دارای همه  اعالم می کنم که داروی  واضح 
استانداردهای بین المللی داخل است و مردم به دانشمندان 
ایرانی و تولید کنندگان ایرانی اطمینان داروی ایرانی را مصرف 
کنند. مشکل دوم درباره نحوه تجویز داروی خارجی و 
ترجیح داروی خارجی در برخی پزشکان و همین مشکل 
با ابعاد وسیع تر در داروخانه ها است. باید توجه کرد که در 
این زمینه برخی انگیزه های اقتصادی و بازاریابی شرکت های 
خارجی و شرکت های وارد کننده هم بسیار موثر است؛ چرا 
که قیمت داروی خارجی بسیار گران است و با فروش هر 
واحد داروی خارجی هم سود بیشتری عایدش می شود 
و هم مابه التفاوت قیمت داروی خارجی و ژنریک را هم 
به صورت آزاد و نقدی از بیمار دریافت می شود. بنابراین 

داروی  مصرف  القای  موارد  برخی  در  که  است  طبیعی 
خارجی برای کسب سود بیشتر وجود داشته باشد. در این 
زمینه هم انجمن های علمی و هم انجمن های صنفی و هم 
تولید کنندگان داخلی باید اقدامات بیشتری را در زمینه 
آگاهی بخشی به مردم و توجیه علمی و اخالقی بیشتر 

تجویز کنندگان انجام دهند.

تعهد به ایجاد ساالنه ۶۰ هزار شغل 
جدیدحریرچی در ادامه گفت: »با کمک دولت وزارت 
بهداشت تعهد کرده است که در پنج سال آینده ساالنه ۶۰ 
هزار شغل جدید را عمدتا در بخش غیردولتی و در زمینه های 
جدید خدماتی مانند مراقبت در منزل و ... ایجاد کند و 
امسال نیز ایجاد ۷۳ هزار شغل را تقبل کردیم که تا کنون 
۲۸ هزار شغل احصا شده و قرار است میزان ۲۳۷۰ میلیارد 
تومان وام برای این میزان اشتغال اختصاص یابد که در حال 
انجام است. بهره این وام ها هم برابر میزان بهره وام های 
معمول است، اما در ادامه که میزانی از اشتغال ایجاد شد، 
قسمتی از وام از طریق یارانه دولتی جبران می شود تا کار 
مقرون به صرفه باشد.« حریرچی در ادامه صحبت هایش 
در پاسخ به سوالی درباره ورود برخی داروهای خارجی 
خاص و گران به کشور، گفت: »حدی که برای ورود داروها، 
تکنولوژی ها یا درمان های جدید در کشورها وجود دارد 
بین نیم تا سه برابر درآمد سرانه ناخالص آن کشور است. 
به عنوان مثال اگر داروی جدیدی تا یک برابر سرانه باشد 
و به ازای یک برابر درآمد سرانه یکسال عمر با کیفیت 
ایجاد کند، آن را قبول می کنند. البته در برخی موارد با توجه 
به اولویت کشورها می توان تا سه برابر درآمد سرانه هم 
این اقدام را انجام داد. در کشور ما یک برابر درآمد سرانه 
۵۰۰۰ دالر و سه برابر آن ۱۵ هزار دالر است. بنابراین 

تا سه  دو  ازای  به  که  دارند  درمان هایی وجود 
ماه افزایش بقا چند صدهزار دالر هزینه دارند 
یا به ازای هر سال افزایش عمر باید ۷۰۰ هزار 
دالر برایشان هزینه شود. این در حالیست که این 
هزینه در وسع هیچ بیمه و خانواده ای نیست. به 
همین دلیل هم همه کشورها محدودیتهایی را در 
این زمینه گذاشته اند و می گویند اگر چنین پولی 

دارید آن را در پیشگیری هزینه کنید.«
وی در پاسخ به سوالی درباره محرومیت دو 
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به 
دلیل حضور در تجمعات صنفی گفت: »درباره 
اتفاقاتی که در دانشگاه ها رخ می دهد، مراجع الزم 
در داخل دانشگاه رسیدگی می کنند و احکامی را 
صادر می کنند که قابل پیگیری است. البته من در 
این مورد اطالعی ندارم، اما اگر چنین موضوعی 

باشد آن را رسیدگی می کنیم.«

کمک های مردمی و واکسن اچ پی وی
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی 
درباره کمک هایی که برای واکسن اچ پی وی جمع آوری 
شده است، گفت: »این واکسن جزء برنامه های کشوری بر 
مبنای تولید داخلی است و فردی هم کمک های مردمی را 
جمع آوری نکرده، بلکه این کمک ها توسط برنامه تلویزیونی 
جمهوری اسالمی ایران جمع آوری شده و تا ریال آخر به 
انستیتو پاستور داده می شود.« حریرچی در پاسخ به سوالی 
درباره افزایش ۹ درصدی قیمت دارو در سال جاری گفت: 
»باید توجه کرد که سبد دارویی کشور به طور متوسط ۹ 
درصد افزایش قیمت پیدا می کند. البته این موضوع برای 
همه داروها نیست بلکه برخی داروها دچار کاهش قیمت 
شده، برخی زیر ۹ درصد افزایش پیدا می کنند و برخی اقالم 
دارویی هم افزایش قیمت باالی ۹ درصد خواهند داشت. 
در زمینه تجهیزات پزشکی نیز در اکثر موارد افزایش قیمت 
نداریم.« معاون کل وزارت بهداشت درباره وضعیت ابتال 
به تب کریمه کنگو در کشور نیز گفت: »طبق آماری که تا 
ساعت ۹ دیشب داده شده، در کل کشور طی امسال، ۳۴ 
مورد ابتال به تب کریمه کنگو داشتیم که سه مورد از آنها 
فوت کردند که البته هر سه تن نیز بیماری زمینه ای داشته اند. 
در این زمینه توصیه های الزم بهداشتی اعالم شده که باید 
مردم آنها را رعایت کنند. باید توجه کرد که عمده افرادی 
که با دام تماس مستقیم دارند و یا اقدام به ذبح دام می کنند، 
در معرض این بیماری هستند.« وی درباره برخی تخلفات 
در زمینه افزایش قیمت داروها گفت: »اینکه برخی داروها 
را دو برابر قیمت بفروشند، تخلف است. متاسفانه برخی 
در کشور می گویند اگر فالن دارو را بفروشیم باید آن را 
با قیمت بیشتری بخریم. تعدادی از واردکنندگان و توزیع 
کنندگان هم می خواهند از مابه التفاوت قیمت ارز هم سود 
کنند. این اقدام تخلف است و مردم حتما این موضوعات 

را به سامانه ۱۹۰ اطالع دهند.«

استقرار تیم های شناسایی و درمان 
تب کنگو در روستاها

از  »اطالع رسانی  بهداشت مجلس گفت:  کمیسیون  عضو 
عالئم بیماری تب کریمه کنگو می تواند مانع از گسترش 

این بیماری و مرگ و میر ناشی از آن شود.«
محمد حسین قربانی در واکنش به آمار ارائه شده از سوی 
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
مبنی بر اینکه ۳۳ نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتال 
شده و ۳ نفر در اثر ابتال به این بیماری جان خود را از 
مراجعه  تعداد  اساس  بر  آمار  »این  گفت:  داده اند،  دست 
بیماران مبتال به این بیماری به مراکز درمانی به دست آمده 
و این امکان وجود دارد که تعداد مبتالیان به این بیماری 
بیشتر هم باشد.« وی ادامه داد: »آنچه در مورد بیماری تب 
کریمه کنگو اهمیت دارد اطالع رسانی در مورد این بیماری 
است، به ویژه در حوزه های عشایرنشین و روستایی که از 
برخی محصوالت استفاده شده یا اصول بهداشتی رعایت 
نمی شود و یا در معرض گزش برخی حشرات قرار دارند 

و از این طریق ویروس این بیماری وارد بدن می شود.«
قربانی یادآورشد: »هم اکنون حوزه سالمت باید از تمام 
ظرفیت های کشور به ویژه صدا و سیما و مراکز اطالع رسانی 
محلی و استانی در جهت انتقال اطالعات جامع در مورد 
این بیماری به مردم استفاده کند، چرا که تب کریمه کنگو 
بیماری بسیار خطرناکی است که اگر پیگیری نشود ممکن 
است منتهی به مرگ بیمار شود و نگرانی هایی را در این 
»البته مراکز  اظهار کرد:  ایجاد کند.« وی  زمینه در کشور 
بهداشت از جمله خانه های بهداشت و پزشک خانواده در 
تمام استان ها و مناطق روستایی در سطح گسترده وجود 
دارد، بنابراین پیشنهاد می شود افرادی که عالئم این بیماری 
را دارند به پزشک خانواده خود و یا حتی به بهورزان در 
مناطق روستایی که در رابطه با این بیماری اطالعات الزم 
را دارند، مراجعه کنند تا به سرعت در جهت درمان این 

بیماری اقدامات الزم صورت بگیرد.«
عضو کمیسیون بهداشت  تاکید کرد: »البته استقرار تیم های 
بهداشتی و درمانی ازسوی وزارت بهداشت که در حوزه 
پیشگیری و درمان موثر بوده در مراکز استان ها و شهرستان ها 
به ویژه در روستاها و مناطق عشایرنشین که الزم است در 
آنها روند شیوع این بیماری پیگیری شود، ضروری است 
این موضوع  اگر  باید مورد توجه قرار بگیرد، چرا که  و 
پیش از این مدنظر قرار گرفته بود نباید در شرایط کنونی 

این میزان مرگ و میر را گزارش می کردیم.«

کدام بخش ها باید از خدمات بیمه 
سالمت محروم شوند

ارائه خدمات  نماینده مردم در مجلس دهم گفت: »عدم 
با  تاسیس  به داروخانه های جدید  بیمه سالمت  از سوی 
سیاست های مسئوالن ارشد این سازمان همخوانی ندارد.«

محمدجواد جمالی نوبندگانی در واکنش به چالش جدید 
ایجاد شده در حوزه درمان ناشی از عدم انعقاد قرار داد 
سازمان بیمه سالمت با داروخانه های جدید تاسیس که یکی 
از بازرسان انجمن داروسازان تهران از آن خبر داده است 
گفت: »این اقدام برخالف تفاهمی است که بین بیمه کنندگان 
و بیمه شوندگان صورت می گیرد، از سوی دیگر ممانعت 
از انعقاد قرار داد با مراکز درمانی و داروخانه های جدید 
و ایجاد محرومیت برای آنها ظلم به افرادی است که تازه 
فارغ التحصیل شده اند و حاضر هستند در چارچوب قانون 

با بیمه ها قرارداد ببندند.«
نماینده مردم فسا در مجلس دهم شورای اسالمی، ادامه 
داد: »اگر بیمارانی که به مراکز درمانی یا پزشکان حاذقی 
مراجعه کرده و نسخه دریافت می کنند از مراجعه به تمام 
چرا  است،  اشتباهی  اقدام  هم  شوند  محروم  داروخانه ها 
این نوع  بیمه کشوری بوده و حق  بیمه سالمت یک  که 

برخورد را ندارد.«
وی تصریح کرد: »بنده این احتمال را می دهم که برخی 
مسئوالن رده پایین تر بیمه سالمت چنین تصمیمی گرفته 
باشند، در غیر این صورت این نحوه برخورد با سیاست های 
وزارت بهداشت و مسئوالن ارشد بیمه سالمت که از آن 
اطالع دارم، همخوانی ندارد، ضمن اینکه اگر بیمه سالمت 
مشکلی در تامین اعتبارات دارد این راه حل مناسبی نیست 

که با خدمات دهندگان حوره سالمت قطع ارتباط کند.«
سالمت  بیمه  »هم اکنون  کرد:  تاکید  نوبندگانی  جمالی 
باید بیشتر تالش خود را در جهت نظارت بر اجرای نظام 
بی حد  نسخه نویسی های  با  برخورد  اعتباربخشی،  ارجاع، 
و حساب و ارتباطات ناسالم با خدمات دهندگان فعال در 
برخی آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها و مراکز ام آر آی و سی 
تی اسکن بکار بگیرند یا متخصصانی را بگمارند تا مانع 
از انجام عمل های جراحی بدون دلیل شوند، چرا که این 

موارد موجب نشتی منابع می شود.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: »هم اکنون 
مسئوالن بیمه سالمت باید با مراکز درمانی یا خدمات دهندگانی 
که تخلفی را مرتکب شده اند قطع ارتباط کنند، نه اینکه 
مراکزی که هنوز کار خود را آغاز نکرده اند و هیچ تخلفی 

را هم انجام نداده اند، از خدمات خود محروم کنند.«

خانهملت

کمبود ۵۷ قلم داروی خارجی در کشور

نشست دبیرخانه کمیته ملی بیماری های غیرواگیر با حضور 
گزارش  و  برگزار  اعضا  سایر  و  بهداشت  وزارت  معاونین 

کارگروه های این کمیته ارائه شد. 
به گزارش سپید باقر الریجانی نایب رییس کمیته ملی بیماریهای 
غیرواگیر در نشست دبیرخانه این کمیته با بیان اقدامات صورت 
غیرواگیر،  بیماریهای  از  پیشگیری  و  کنترل  در حوزه  گرفته 
اظهار داشت: »با تالش های صورت گرفته، اطالعات مرتبط 
با بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر آنها در سطوح ملی و 
استانی وجود دارد. بر همین اساس ضروری است برنامه ریزی 
الزم برای جمع آوری اطالعات و محاسبات مورد نیاز در سطح 
شهرستان ها نیز صورت گیرد.« الریجانی در ادامه افزود: »همانطور 
که وجود اطالعات در برنامه ریزی های مرتبط با بیماری های 
غیرواگیر اهمیت دارد، الزم است برای توسعه برنامه ریزی های 
استانی دوره های آموزشی مرتبط با پیشگیری و کنترل بیماری های 

غیرواگیر برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز برگزار شود.«
نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر با اشاره به اقدامات انجام 
بین  سه جانبه ای  همکاری  »تفاهم نامه  کرد:  تصریح  زمینه،  این  در  شده 
بهداشت درخصوص  آموزشی وزارت  بهداشت، درمان و  معاونت های 
فعالیت کلینیک های دیابت در بیمارستان های آموزشی منعقد شد که اجرای 
آن می تواند اثرات چشمگیری در کنترل بیماری دیابت داشته باشد.« وی 
با بیان اینکه ضروری است نقش سطوح مختلف نظام سالمت در کنترل و 
پیشگیری از بیماری های غیرواگیر ازجمله دیابت مشخص شود، خاطرنشان 
کرد: »گسترش نظام ثبت دیابت کشور از طریق همکاری علمی با کشور 
سوئیس، اقدامی بود که طی چندماه گذشته در کارگروه دیابت و عوامل 

خطر متابولیک پیگیری شده است.«
الریجانی با اشاره به اهمیت نقش بیماران در کنترل بیماری خود، 
گفت: »باید بسته های آموزشی برای بیماران درخصوص بیماری های 
این  کنترل  در  شایانی  می تواند کمک  امر  این  تدوین شود.  غیرواگیر 

بیماری ها و عوارض ناشی از آن داشته باشد. «
در ادامه این نشست هریک از کارگروه های کمیته ملی بیماری های 
غیرواگیر با ارائه گزارشی، پیشنهاداتی درخصوص تسهیل اجرای سند ملی 

کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر ارائه کردند.
ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت نیز در ادامه این نشست، با تاکید 
بر لزوم تعامالت برون بخشی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر گفت: 
»باید از ظرفیت دستگاه های دیگر به ویژه در حوزه پیشگیری بهره برداری 
شود.« وی به نقش مردم و مجامع استانی در پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر اشاره کرد و گفت: »یکی از برنامه هایی که الزم است در این 
راستا پیگیری شود، برنامه ریزی برای مشارکت ساختارمند مردم  و تشکیل 

کانون های سالمت محله ها و همچنین مجامع استانی است.«
محمد آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز گفت: 
»تعامالت درون بخشی و همکاری  معاونت های مختلف وزارت بهداشت 
در پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر یکی از الزاماتی است که باید 

به آن توجه شود و تاکنون نیز همکاری خوبی در این زمینه 
صورت گرفته است. الزم است در چارچوب های ملی ارائه 
خدمات در حوزه های مختلف نیز نقش هریک از معاونت ها و 

نهادهای مرتبط مشخص شود.«
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت هم در بخش 
دیگر این نشست با ارایه گزارش  کارگروه سبک زندگی سالم، 
اظهار داشت: »برنامه ایراپن در چند شهر به صورت پایلوت 
اجرا شده و باتوجه به تجاربی که در این زمینه حاصل شده الزم 
است ضمن بازنگری برنامه، اجرای آن توسط تمامی دانشگاه های 
علوم پزشکی پیگیری شود.« رضا ملک زاده معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت نیز با اشاره به اینکه عوامل مختلفی 
در ابتالی افراد به سرطان موثر هستند، گفت: »چارچوب ملی 
ارائه خدمات سرطان در دست تدوین است و در این سند به 

تمامی عوامل مرتبط توجه می شود.«
مریم حضرتی  معاون پرستاری وزارت بهداشت هم از تشکیل کارگروه 
آموزش پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در این معاونت خبر داد و 
یادآور شد: »آیین نامه هایی در رابطه با آموزش های مرتبط با بیماری های 
غیرواگیر تدوین شده و همکاری هایی با معاونت اجتماعی درخصوص 

برنامه های آموزش خودمراقبتی صورت گرفته است.«
  بنابرا اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، در پایان این نشست 
نیز نیلوفر پیکری دبیر دبیرخانه کمیته ملی بیماری های غیر واگیر با اشاره 
به ارائه گزارش عملکرد ایران در کمیسیون بیماری های غیر واگیر سازمان 
جهانی بهداشت، گفت: »در این کمیسیون توصیه هایی به کشورهای عضو 
شده که از آن جمله می توان به تاکید بر تعهد سیاستگذاران، اولویت بندی 
با مشارکت ذی نفعان، پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در راستای 
اهداف پوشش همگانی سالمت، همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه، 
سرمایه گذاری خاص در راستای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر 

و ارزیابی اقدامات در سطوح مختلف اشاره کرد. 

با حضور معاونین وزارت بهداشت و دیگر اعضای دبیرخانه کمیته ملی بیماری های غیرواگیر مطرح  شد

راهکارهایی برای اجرای سند ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر
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عضو هیئت علمی ستاد وزارت بهداشت با بیان اینکه صادرات 
گیاهان دارویی با افت محسوسی روبه رو شده و در این بخش حتی 
از امارات و ترکیه نیز در خاورمیانه عقب ماندیم، اظهار داشت: »در 
حال حاضر از رقم 5 هزار میلیارد دالری تجارت گیاهان دارویی 

در دنیا سهم ایران تنها 440 میلیون دالر است.«
 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، امیرمهدی طالب در سمینار 
گیاهان دارویی در اردبیل اظهار کرد: »کشور ما از دیرباز در حوزه 
طب سنتی و گیاهان دارویی منبع غنی و دارای اسناد معتبر بوده 
به طوری که در زیست بوم های مختلف این سرزمین گونه های مختلفی 

از گیاهان دارویی کشت و عمل آوری می شده است.«
وی وجود 2 هزار و 500 گونه گیاهی را در کشور یادآور شد 
و خاطرنشان کرد: »ما از لحاظ تولید و عمل آوری گیاهان دارویی 
دراین بین از کشورهایی نظیر چین، هندوستان و دولت های اروپائی 

عقب ماندیم به طوری که از سهم 5 هزار میلیارد دالری تجارت 
گیاهان دارویی سهم ایران تنها 440 میلیون دالر است که چهار درصد 
این سهم صادراتی متعلق به کشورمان است.« عضو هیئت علمی 
ستاد وزارت بهداشت سطح زیر کشت گونه های گیاهان دارویی 
را 150 هزار هکتار اعالم کرد و گفت: »عمده این اراضی به کشت 
زعفران، گل محمدی و بابونه اختصاص یافته و مقدار کمی تنها 
سایر گیاهان دارویی را شامل می شود.« طالب سرانه مصرف گیاهان 
دارویی را به ازای هر نفر یک کیلوگرم در طول سال دانست و 
افزود: »ظرفیت کارخانه های اسانس و عصاره گیری ما 200 هزار 
تن است، درحالی که دراین بین ما می توانیم با توجه به اقلیم و 
شرایط آب و هوایی کشورمان تولید متنوعی را داشته باشیم تا به 
اسناد چشم انداز 20 ساله دست یابیم.« وی ادامه داد: »90 درصد 
فرآورده های گیاهان دارویی ما وارداتی است به طوری که از 1059 

فرآورده به ثبت رسیده اکثر آنها در داروخانه ها توزیع نمی شود.« 
عضو هیئت علمی ستاد وزارت بهداشت تأکید کرد: »باید بر اساس 
سند چشم انداز توسعه کشت اراضی در این بخش تا 500 هزار 
هکتار افزایش یابد که به نظر می رسد ما از این برنامه عقب هستیم 
و مهم ترین چالش ما پائین بودن سهممان از بازارهای جهانی است 
که هنوز نتوانسته ایم با توجه به ارزش افزوده باالی این محصول 
صادرات خوبی را در این بخش داشته باشیم.« طالب تصریح کرد: 
»به غیراز زعفران ما در سایر محصوالت با افت صادرات روبرو 
هستیم به طوری که کشور هندوستان در تمامی بخش ها با قوت 
سنتی  وزارت طب  حتی  و  می کند  روبه جلو حرکت  قدرت  و 
جدا دارد.« وی بی توجهی پزشکان کشورمان را به این حوزه و 
سرکوب بسیاری از فعالیت ها در این زمینه را به شکل عمدی در 
یک فرهنگ سازی غلط یادآور شد و اظهار کرد: ما امیدواریم به رغم 

تولید انبوه داروهای گیاهی زمینه صادرات آن نیز به شایستگی 
فراهم آید. دبیر سندیکای تولیدکنندگان گیاهان دارویی نیز در این 
سمینار به 120 میلیارد دالر گردش مالی حوزه گیاهان دارویی در 
جهان اشاره کرد و گفت: »40 میلیارد دالر از این مبلغ محصوالت 
آرایشی و بهداشتی را شامل می شود.« جعفر میرفخرایی اضافه 
کرد: »ما در حال حاضر 160 عضو داریم که باالترین ارگان صنفی 
کشور را شامل می شود و امیدواریم به فرآیند تولید تا عمل آوری 
و عرضه و صادرات گیاهان دارویی توجهی جدی داشته باشیم.« 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این سمینار 
به شکل گیری کلکسیون گیاهان دارویی شمال غرب در ایستگاه 
سامیان اردبیل با جمع آوری 176 گونه اشاره و اظهار کرد: »تاکنون 
نسبت به شناسایی 270 گونه گیاه دارویی و معطر به شکل علمی 

اقدام کردیم که از بین آنها 5 تا 10 گونه باید برندسازی شود.«

سهم 440 میلیون دالری ایران از بازار 5 هزارمیلیاردی تجارت گیاهان دارویی

پیامدهایآییننامهجدیدمجوزتأسیسداروخانهها

آغاز مهاجرت داروخانه ها به نقاط برخوردار
داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
تهران گفت: »اگر شرایط اعطای پروانه 
تأسیس داروخانه مبنی بر رعایت فاصله 
حذف شود، احتمال وقوع موج بزرگ 
مهاجرت داروخانه ها از شهرستان ها به 
استان ها و از محله های محروم شهری 
به بافت متمول و ثروتمند وجود دارد.«

به گزارش سپید، در حال حاضر تنها 
تأیید  و  تأسیس  مجوز  صدور  مرجع 
بر  نظارت  و  داروخانه ها  صالحیت 
آنها بر عهده سازمان غذا و دارو است. 
سالهاست که دو محدودیت حدنصاب 
جمعیت و فاصله برای مجوز تأسیس 
داروخانه ها اعمال شده است اما اکنون 
زمزمه هایی مبنی بر ابالغ آیین نامه جدید 
مجوز تأسیس داروخانه ها وجود دارد که 
بر اساس آن، دو شرط یاد شده یعنی 
برداشته  و جمعیت  فاصله  حدنصاب 
می شود و داروخانه ها مجازند در هر 

نقطه ای که بخواهند تأسیس شوند.

کاهش دسترسی مردم به دارو
آرش محبوبی، عضو هیئت مدیره انجمن 
داروسازان تهران در گفت و گو با ایرنا، 
گفت:  تغییرات  این  پیامدهای  درباره 
»حذف فاکتورهای حدنصاب جمعیتی 
و فاصله داروخانه ها در مرحله نخست 
به سالمت جامعه آسیب می زند چراکه 
به  دسترسی  سطح  اولین  داروخانه ها 
هستند  بهداشتی  و  درمانی  امکانات 
به  اغلب  بیماران  مراجعه  اولین  و 

داروخانه هاست.«
محبوبی افزود: »از سوی دیگر گردش 
سرمایه و سوددهی داروخانه ها وابسته 
نسخ و مطب های مجاورت  تعداد  به 
هیئت مدیره  عضو  است.«  داروخانه 
انجمن داروسازان تهران اظهار داشت: 
یک  محله  هر  در  حاضر  حال  »در 
شرط  اگر  اما  دارد  وجود  داروخانه 
رعایت تأسیس داروخانه برداشته شود، 
داروخانه ها با توجه به تمرکز مطب ها و 
مجتمع های پزشکی در یک منطقه، همه 

در یکجا متمرکز خواهند شد چون سود 
داروخانه ها به لحاظ مالی بهتر می شود.«

محبوبی اضافه کرد: »این مسئله موجب 
می شود که دسترسی مردم به دارو کاهش 
تأسیس  متقاضیان  هم اکنون  کند.  پیدا 
داروخانه برحسب شرط رعایت فاصله 
به شهرستان ها مراجعه می کنند اما اگر 
شرایط اعطای پروانه تأسیس داروخانه 
مبنی بر رعایت فاصله حذف شود، موج 
مهاجرت بزرگ داروخانه از شهرستان ها 
به استان ها و از محله های محروم به بافت 
شهری غنی و ثروتمند ایجاد خواهد شد.«

وی خاطرنشان کرد: »هنگامی که قشر 
ضعیف از خدمات دارویی محروم شوند، 
میزان عدالت اجتماعی و دسترسی به دارو 
اگر از بین نرود به طورقطع، کم خواهد 
شد.« وی تأکید کرد: »حتی در بخش درمان 
نیز مسئله »توجیه اقتصادی« مطرح است 
بنابراین با حذف شرط رعایت فاصله، 
برای فروش کاال یعنی دارو، رقابتی بین 

داروخانه ها ایجاد می شود که این مسئله 
نیاز القائی مردم را در پی خواهد داشت.«

احتمال شکل گیری روابط ناسالم 
بین پزشک و داروساز 

داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
حذف  با  »همچنین  داد:  ادامه  تهران 
شرایط حدنصاب فاصله و جمعیت برای 
احتمال شکل گیری  داروخانه  تأسیس 
روابط ناسالم بین پزشک و داروساز و 
نیز بازار سیاه وجود دارد.« به گفته محبوبی 
با شرایط  داروخانه ها  در حال حاضر 
موجود، وضعیت خوبی از نظر اقتصادی 
ندارند و مطالبات آنها از بیمارستان ها و 
بیمه ها به هشت ماه قبل بازمی گردد و با 
برداشتن حدنصاب جمعیت و فاصله، بار 
دیگری به داروخانه ها تحمیل می شود.«

داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
تهران گفت: »حذف حدنصاب جمعیت 
و فاصله برای تأسیس داروخانه و تغییر 

آیین نامه های مربوط به آن برای داروسازان 
شوک بزرگی به شمار می رود.« محبوبی 
تغییر  برای  اینکه  »ضمن  کرد:  اضافه 
آیین نامه های مربوط به تأسیس داروخانه، 
نظری از انجمن داروسازان تهران گرفته 
نشده است و این تصمیم به نظام دارویی 

کشور آسیب خواهد زد.«
وی در پاسخ به این سؤال که آیا وجود 
شرط حدنصاب فاصله و جمعیت برای 
تأسیس داروخانه موجب نشده است 
و  مطب ها  مجاور  داروخانه های  که 
مجتمع های پزشکی به شکل انحصاری 
در یک منطقه سود داشته باشند، گفت: 
»داروسازانی که در مناطق خاص داروخانه 
دارند، قدیمی هستند و تجربه دارند و برای 
کار خود زحمت کشیده اند و از سوی 
دیگر به طورقطع در خدمات تخصصی 
مانند خدمات دارویی به هرحال انحصار 

خواهیم داشت و کاماًل طبیعی است.«
داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 

که  »همانگونه  افزود:  تهران 
دانش آموختگان رشته پزشکی نمی توانند 
بالفاصله در تهران مطب بزنند، این شرایط 
برای داروسازان جدیدتر نیز هست اما 
این مسئله در رشته پزشکی پذیرفته شده 
است.« وی یادآور شد: »اغلب کسانی که 
در مناطق خوب داروخانه دارند، سابقه 
فعالیت در شهرستان داشته اند و امتیاز 
جمع کرده اند؛ مسئله انحصار داروخانه ها 
فقط بهانه جویی برای عده ای است که 
مسیرهایی را روبه جلو حرکت کرده اند، اما 
موفق نشده اند و حاال می خواهند سیستم 
موجود را از کار بیندازند.« وی این پرسش 
را مطرح کرد که اگرچند داروخانه کنار 
همدیگر، خدمات مشابهی را ارائه کنند، 
آیا احتمال فساد در ارائه خدمات مشاهده 
نخواهد شد؟ این در حالی است که اغلب 
کشورها مانند آلمان، فرانسه و انگلیس 
قوانینی مانند رعایت حدنصاب فاصله و 

جمعیت برای تأسیس داروخانه را دارند.

 ایران طی سال گذشته بیش از 15 میلیون دالر انواع دارو با عناوینی 
مانند داروهای دارای هورمون، مکمل های دارویی برای خرده فروشی 
که تولید داخلی مشابه ندارند و انواع ضدعفونی کننده های دارای 
گرید دارویی به صورت محصول آماده از آمریکا وارد کرده است.

 به گزارش سپید به نقل از تجارت  نیوز، ارتباط ایران و آمریکا 
سال هاست که در پایین ترین سطح خود قرار دارد. با وجود این، 
باشد.  تامل  قابل  این دو کشور  بین  تجارت  میزان  بررسی  شاید 
خصوصا آنکه بعد از برجام تجارت ایران با کشورهای غربی تا 

حدودی روندی جهشی به خود گرفت.
براساس آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال 1396، 
ایران به کشور آمریکا بیش از 132 میلیون دالر کاال صادر کرده است. 
حجم قابل توجهی از این کاالها از طریق گمرک غرب تهران به 
آمریکا صادر شده است. به نحوی که بیش از 97 میلیون دالر از 
ارزش دالری این کاالها از طریق گمرک غرب تهران صادر شده 
است. گمرک های فرودگاه امام خمینی )ره(، مشهد، منطقه ویژه 

اقتصادی شیراز در رده های بعدی قرار دارند.
بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می دهد که محصوالتی مانند 
ایران  مهم  محصوالتی صادراتی  از جمله  انواع کف پوش ها 

به آمریکا بوده است. به نحوی که آمارهای گمرک نشان می دهد 
محصولی به نام »سایر کف پوش ها به جز گبه از پشم یا از موی نرم 
)کرک( حیوان« در صدر محصوالت صادراتی قرار گرفته است. از 
جمله محصوالت صادراتی دیگر به آمریکا می توان به فرش، گلیم، 

گبه، میوه های خشک شده و سبزیجات اشاره کرد.

با این حال، آمارهای واردات از آمریکا نشان می دهد که در سال 
1396، آمریکا بیش از 169 میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده که 

نشان دهنده تراز تجاری منفی ایران در این زمینه است.
نکته قابل تامل در تجارت ایران با آمریکا در این برهه زمانی 
آن است که از جمله اقالم مهم صادراتی آمریکا به کشور ما دارو 
است. به نحوی که براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران 
در سال 1396، یکی از مهم ترین اقالم صادراتی ایاالت متحده به 
ایران محصولی با نام »سایر داروهایی که تولید داخل ندارند« است.
دالر  میلیون   15 از  بیش  گذشته  سال  طی  ایران  مجموع  در 
انواع دارو با عناوینی مانند داروهای دارای هورمون، مکمل های 
دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند و انواع 
ضدعفونی کننده های دارای گرید دارویی به صورت محصول آماده 

از آمریکا وارد کرده است.
مکمل های غذایی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی، 
محصوالت مربوط دامپزشک و خمیر چوب شیمیایی از جمله اقالم 
مهم صادراتی آمریکا به ایران بوده است. براساس آمار، کاالهای 
آمریکایی بیشتر از طریق گمرک های فرودگاه امام خمینی )ره(، 

شهید رجایی و معاونت واردات و ترانزیت تهران وارد شده است.

واردات ۱5 میلیون دالری دارو از آمریکا

رستوران ها هر 45 روز بازرسی می شوند
باشگاه خبرنگاران: رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن 
عمومی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: »بازرسی از 
مراکز تهیه مواد غذایی از اولویت های وزارت بهداشت است.« سید رضا 
غالمی اظهار کرد: »به طورکلی بازرسی از مراکز و مکان های تهیه،  طبخ 
و توزیع مواد غذایی یکی از اولویت های اصلی مرکز سالمت محیط و 
کار است، در همین راستا در طول سال برنامه ریزی منظم و مدونی برای 
بازدید از رستوران های بین راهی،  اغذیه فروشی های شهری و روستایی 
انجام شده است.« وی افزود: »بازرسی از اماکن تهیه و توزیع شیرینی،  
نانوایی ها و تهیه مواد غذایی در ساعات غیراداری و تعطیل افزایش پیدا 
می کند. همچنین در ایام نوروز،  ماه رمضان،  ماه محرم و اربعین اینگونه 
بازرسی ها به صورت فشرده و طی دوره های زمانی کوتاه تر انجام می شود.« 
غالمی عنوان کرد: »از نظر مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
نانوایی،  رستوران و اغذیه فروشی ها جزء مراکز حساس محسوب می شوند؛ 
بازرسی ها در شهرهای کوچک و روستاها در فاصله زمانی کوتاه تر و در 
شهرهای بزرگ تر با فاصله زمانی بیشتری صورت می گیرد.« رئیس اداره 
بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی تأکید کرد: »بازرسی از 
نانوایی ها در شهرهای بزرگ، به صورت ماهانه و در شهرهای کوچک هر 
20 روز یکبار انجام می شود، همچنین بازرسی از رستوران ها در شهرهای 
بزرگ هر 45 روز و در شهرهای کوچک، هر 15 روز حداقل یکبار از 

طرف بازرسان وزارت بهداشت انجام می شود.«

نتایج تزریق واکسن HPV در زنان انگلیسی

ایسنا: آمارهای جدید در انگلیس نشان می دهد که واکسن پاپیلوماویروس 
انسانی )HPV( می تواند تقریباً به طور کامل عفونت ناشی از این ویروس 
را در زنان جوان از بین ببرد. واکسن HPV تقریباً عفونت ناشی از این 
ویروس را در زنان جوان از بین برده است و درصورتی که تزریق آن در 
مردان هم انجام شود می تواند از هزاران مورد ساالنه ی ابتال به سرطان 
در این کشور جلوگیری کند. آمارهای جدید حاکی از آن است که میزان 
آلوده شدن به این ویروس در زنان 16 تا 21 ساله انگلیسی که در فاصله 
سال های 2010 تا 2016 واکسینه شده اند حدود ۸6 درصد کاهش پیدا 
کرده است. همچنین انتظار می رود تزریق این واکسن به پسران هم گسترش 
پیدا کند چراکه کمیته مشترک واکسینه کردن و مصون سازی در انگلیس 
مقرون به صرف بودن این واکسن را تأیید کرده است. ویروس پاپیلومای 
انسانی موجب می شود ساالنه 2000 مرد در انگلیس به سرطان مبتال شوند 
و حدود 650 مورد فوتی به همراه دارد که بیشتر آن ها بر اثر سرطان گلو 
بوده است. پزشکان انگلیسی اظهار داشتند: اجرای برنامه واکسیناسیون 
HPV جان هزاران نفر را در این کشور نجات داده و افزودن پسران به 
گروه دریافت کننده این واکسن مطلوب است. به گزارش روزنامه تلگراف، 
برنامه واکسیناسیون HPV اولین بار در سال 200۸ در انگلیس اجرا شد 

که ۸0 درصد دختران 15 تا 24 ساله مصون شده اند.

ضرورت نظارت وزارت بهداشت 
بر عرضه مکمل های ورزشی

سپید: رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران خواستار 
نظارت وزارت بهداشت بر عرضه مکمل های ورزشی شد. عباس کبریایی زاده 
در آستانه برگزاری ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی گفت: 
»مکمل های ورزشی یکی از حوزه های نابسامان در عرصه مکمل های 
غذایی و رژیمی است که درخواست می کنیم وزارت بهداشت نظارت 
بیشتری بر عرضه این قبیل مکمل ها داشته باشد.« وی با بیان اینکه امروز 
مکمل های ورزشی به صورت نامطمئن در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد، 
نسبت به اضافه کردن ترکیبات شیمیایی به این قبیل مکمل ها هشدار داد و 
افزود: »بیشترین مصرف کنندگان مکمل های ورزشی، افراد جوان و نوجوان 
جامعه هستند که در سن رشد قرار دارند. از همین رو می بایست مراقب 
بود که مکمل های غیرمجاز در اختیار آنها قرار نگیرد.« کبریایی زاده در 
ادامه فهرست ممنوعه و تغییرات آن در سال 201۸، اشاره کرد و گفت: 
»تازه های طراحی برنامه غذایی ورزشکاران، غذاهای عمل گرا و نقش آنها 
در ورزش، مکمل های ارگوژن در ورزش، ترکیب بدن و کنترل وزن؛ اهداف 
و روش ها به عنوان محورهای سمپوزیوم پایش سالمت مکمل های ورزشی 
اعالم شده است.« گفتنی است ششمین همایش مکمل های غذایی و 
رژیمی با محور »کنترل کیفی و پایش سالمت مکمل های غذایی و 

رژیمی«، از 29 تا 31 خرداد 97 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

اخبــار



گزارشی از گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت انجمن جامعه شناسی ایران

خصوصی سازی، واگذاری و برون سپاری بهداشت و درمان 
گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت انجمن جامعه شناسی ایران

 

وزیر بهداشت به عنوان یکی از بیمارستان داران بخش خصوصی و عضو باشگاه ثروتمندترین 
پزشکان ایران، البته که همیشه باید منتقد اندیشه های چپ گرایانه و حتی نهادگرایانه در 
زمینه بهداشت و درمان باشد. اما منتقدان روند خصوصی سازی پس از اجرای طرح تحول 
سالمت از سوی وزارتخانه متبوعش، تا مدت ها در تعجب و سردرگمی بودند که چرا 
یکی از مدافعان همیشگی خصوصی سازی، بودجه های دولتی را در زمینه درمان افزایش 
به جیب  اکثر بودجه طرح تحول سالمت  اینکه مشخص شد،  از  البته پس  داده است. 

پزشکان در رأس هرم بیمارستانی و شرکت های تأمین کننده تجهیزات و مواد رفته است، 
شفافیت به جای سردرگمی نشست. با این حال حمله اصلی برای خصوصی سازی هنوز 
در راه بود و در دولت دوم روحانی جبهه اصلی گشوده شد. شرکت وزیر در افتتاح یک 
کیترینگ تهیه غذای بیمارستانی در کرج و دفاع همه جانبه او از برون  سپاری تهیه غذای 
بیمارستانی نشان داد که مسأله واگذاری و برون سپاری فقط به بخش های رادیولوژِی 
بیمارستان های دانشگاهی محدود نمانده و تهیه غذای بیمارستان نیز باید به شرکت های 
خصوصی سپرده شود. این سناریو وقتی تکمیل شد که آگهی های واگذاری پایگاه های 
بهداشت در روزنامه های کثیراالنتشار رصد شدند و از آنجا که بر اساس قانون اساسی 

سالمت مردم بر عهده دولت گذاشته شده است، این روند برون سپاری و واگذاری در 
خفای کامل خبری صورت گرفته و می گیرد.

گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت انجمن جامعه شناسی ایران در نشستی به این مسأله 
پرداخته است و صاحبنظران حوزه سالمت و بهداشت به تعریف مبانی خصوصی سازی، نتایج 
طبقاتی این روند و روح حاکم بر اصطالحاتی چون واگذاری و برون سپاری پرداخته اند. 
شرکت کنندگان در این پانل، علی شفیعی پزشک و پژوهشگر اعتیاد، سیمین کاظمی پزشک 
و جامعه شناس و پیام روشنفکر پژوهشگر حوزه سالمت و بهداشت بودند که در ذیل، 

سخنرانی دو تن از آنان خواهد آمد.

علی شفیعی, رئیس گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت
 

مواد مخدر به عنوان یک امر تاریخی
انواع مواد به ويژه مواد مخدر نظير ترياک ، پيوندي ناگسستني با طب در ايران داشته و استفاده 
دارويي از اين مواد ريشه اي باستاني در تاريخ اين بخش از جهان و فرهنگ هاي مرتبط با آن دارد. 
اگرچه تلقي اعتياد به اين مواد به عنوان يک بيماري نيز مسبوق به سابقه است اما از قرن دهم هجري 
به بعد است که در مقاطعي )نظير دوره صفوي، قاجار و پهلوي اول( به عنوان يک مشکل طبي يا 
بهداشتي شناخته شده، نظام ديوانساالر براي کنترل آن به اقداماتي مبادرت مي ورزد. شايد ورود حوزه 
درمان به اين مقوله، متعاقب پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي ترياک در ابتداي قرن بيستم ميالدي 
و بعدها تصويب قانون تحديد ترياک در مجلس شوراي ملي )سال 1329 قمري( اتفاق افتاده باشد. 
اين مقررات اگرچه زمينه هاي کامال اقتصادي داشتند اما باب محدودسازي توليد، تجارت و بعدها 
مصرف مواد مخدر از يک سو و جرم/بيماري انگاري اعتياد را از سوي ديگر باز کرد تا در نهايت 

مصرف مواد جز در مواردي که دليل پزشکي داشته باشد ممنوع شود.

سابقه برخورد و مبارزه با مواد مخدر
پس از انقالب اسالمي اعتياد به عنوان دسيسه دشمنان و معتادان بعنوان عمال يا قربانيان ايشان 
تلقي گرديدند و درنتيجه براي بيش از دو دهه مداخالت درماني اعتياد کمرنگ شد و بجاي آن، 
پاک کردن جامعه از لوث وجود معتادان در دستور کار قرار گرفت. با شيوع ابتال به ويروس اچ 
اي وي در بين معتادان تزريقي )بخصوص زندانيان( در اواخر دهه هفتاد شمسي، جنبه هاي طبي 
اعتياد بار ديگر مورد توجه قرار گرفت و با حمايت يابي نظام سالمت امکان ارايه مداخالت درمان 
و کاهش آسيب اعتياد فراهم گرديد. اين اقدامات ضمن اينکه توانست روند شيوع ابتالء مصرف 
کنندگان تزريقي مواد به ويروس ايدز و هپاتيت را کنترل کند بعنوان نمونه اي درخشان از مشارکت 
نظام سالمت و قوه قضائيه در دنيا مطرح شد. با آشکار شدن نتايج مثبت درمانهاي طبي اعتياد بويژه 
درمان با داروهاي نگهدارنده اي نظير متادون و بعدها بوپرنورفين و شربت ترياک بويژه در مقايسه با 
شيوه هاي سنتي ترک مصرف که ميزان عود بااليي داشتند، درمان طبي اعتياد متقاضيان بيشتري پيدا 

کرد تا آنجا که بخش دولتي نظام سالمت از يک سو به تنهايي امکان براورده کردن اين تقاضا را 
نداشت و از سوي ديگر استيگماي اعتياد و معتاد، صرف منابع براي اين بخش از خدمات درماني را 
از اولويت بخش دولتي نظام سالمت خارج مي کرد. همپاي با اين مسئله، شيوع روزافزون مصرف 
مواد و افزايش تعداد معتادان به داليل متعدد، بيکاري تعداد قابل توجهي از پزشکان عمومي و ناتواني 
نظام سالمت در استفاده بهينه از آنها موجب شد هزاران کلينيک خصوصي درمان سرپايي مصرف 

مواد در سراسر کشور تاسيس گردد.

وضعیت مراکز درمانی و بازپروری
امروز بيش از 8 هزار مرکز سرپايي و اقامتي )کمپ( براي درمان اعتياد در کشور داير گرديده که 
عمدتا توسط بخش خصوصي و غيردولتي تاسيس شده اند و درصد بسيار اندکي از آن را مراکز دولتي 
تشکيل مي دهند. از آنجا که مصرف مواد در ايران جرم شناخته شده و براي معتادان محدوديت ها 
و تنبيهاتي درنظر گرفته ميشود، بخش خصوصي درمان اعتياد توانسته به صورت نسبي بيماراني که 
از مراجعه به مراکز دولتي بيم دارند را به شکلي وسيع جذب و از بازار مواد غيرقانوني خارج کند. 
اما اين تعداد مرکز درماني به معني پوشش مناسب درمان اعتياد در کشور نيست و به نظر مي رسد 

بخش مهمي از مصرف کنندگان مواد بخاطر شرايط عمدتا اجتماعي خود از اين امکان بي بهره اند.

درمان به مثابه منفعت بخش خصوصی؟
 در بسياري از مناطق حاشيه اي و محروم از امکانات بهداشتي- درماني، بخش خصوصي طبيعتا 
منفعتي براي حضور نيافته و دانشگاه هاي علوم پزشکي و سازمان بهزيستي )به عنوان متولي مراکز 
اقامتي( هم با محاسبه هزينه- سود براي تاسيس مراکز درمان اعتياد رغبتي ندارند. بسياري از آسيب 
ديدگان اجتماعي مصرف کننده مواد که به دليل عوارض جسمي، رواني و اجتماعي اعتياد و آسيبهاي 
زمينه اي در مراحل پيشرفته آسيب و بيماري اعتياد قرار دارند از حمايت هاي دولتي براي درمان و 
بازتواني اعتياد محرومند و درعين حال بضاعت پرداخت هزينه هاي درمان در مراکز خصوصي و حتي 
دولتي را ندارند. اعمال اتوريته بوروکراتيک نظام سالمت از طريق پروتکل هاي درماني غير منعطف 
)که به جبران غيبت بخش دولتي در آن عرصه صورت مي گيرد( نيز موجب شده بسياري از بيماران 

درمان متناسب با نياز خود در مراکز خصوصي را پيدا نکنند و در نهايت اين رويکرد با مديکاليزه 
کردن پديده چند وجهي اعتياد آن را به يک بيماري طبي تقليل مي دهد و ساير پيامدهاي اعتياد و 
مصرف مواد و آسيب هاي اجتماعي نيازمند مداخله آن را ناديده مي گيرد و به اين ترتيب آسيب 
ديده ترين بيماران امکان ورود يا ماندگاري در يک برنامه درماني اثربخش را پيدا نمي کنند. اين به 
نوبه خود موجب گرديده حضور آسيب ديدگان اجتماعي مصرف کننده مواد که از خدمات درماني 
و حمايتي محروم مانده اند، در فضاي عمومي چنان پررنگ شود که گروهي ديگر با فرصت طلبي آن 
را به عنوان ناکارامدي درمان اعتياد جلوه دهند و به روش هاي بي حاصل و پرهزينه دهه هاي گذشته 
مانند جمع آوري و نگهداري هاي مکرر اين افراد دست بيازند و اين خود به مهم ترين تهديد حوزه 

درمان اعتياد در کشور تبديل شده است.

سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس
 

خصوصی سازی نظام مراقبت سالمت و واگذاری مراکز ارائه خدمات دولتی به بخش خصوصی در 
سال های اخير شدت و سرعت گرفته ولی تاکنون کمتر از موضع انتقادی به اقدامات دولت در حوزه 
بهداشت و درمان پرداخته شده است. از آنجا که در يک رويکرد واقع گرايانه به موضوع الزم است 
که تغييرات اعمال شده توسط سيستم بهداشتی را بيش از يک عمل صرفاً اداری و منتج از تحقيق 
علمی و مطالعات دقيق، به عنوان تجلی تغيير در قدرت سياسی و حاصل تحول در ديدگاه های 
اداره کنندگان کشور به حساب آورد، در اين بحث سعی بر آن است که به مبانی نظری خصوصی 

سازی، وضعيت خصوصی سازی در ايران و پيامدهای آن پرداخته شود.

اقتصاِد سیاسی نظام های بهداشتی درمانی 
نظام های مراقبت سالمت در بهبود سالمت هر جامعه نقش مهم و تعيين کننده ای دارند. اين 
نظام ها عموماً به وسيله ساختار و سطح توسعه يک کشور تعيين می شوند و چگونگی آنها در هر 
جامعه از فلسفه سياسی و اقتصادی حاکم بر آن کشور تبعيت می کند. بسته به اينکه در سيستم 
سياسی-اقتصادی حاکم، سالمت يک حق تلقی شود يا يک امتياز، نوع خاصی از نظام مراقبت 
سالمت شکل می گيرد. تلقی از سالمت به مثابه يک حق عمومی، نظام سياسی را مکلف می کند که 
خدمات سالمت را به رايگان يا به قيمت ارزان در دسترس همه افراد قرار دهد. اما در صورتی که 
سالمت به عنوان يک امتياز محسوب شود، شهروندان بايد در ازای مطالبه خدمات بهداشتی-درمانی 

هزينه اش را پرداخت کنند.
نظام های مراقبت سالمت در کشورهای پيرامون سرمايه داری با کشورهای توسعه يافته تفاوت های 
قابل توجهی دارند. خصلت طبقاتی مراقبت سالمت در کشورهای پيرامون سرمايه داری بيشتر از 
در  کمبودهای جدی  و  نقص ها  اغلب  است.  کرده  پيدا  توسعه  ثروتمند  کشورهای سرمايه داری 
فراهم کردن منافع و کيفيت شان دارند. گاهی بخش هايی از جمعيت از جمله بخش غير رسمی و 
مناطق شهری را از پوشش خدمات حذف می کنند؛ پول کافی برای مراقبت سالمت وجود ندارد، 
به خصوص در بحران های اقتصادی و مالی؛ ساير فعاليت های سياسی به طور آشکار بر مراقبت 
سالمت اولويت دارند، بودجه بسيار محدود است؛ بعضی اوقات افزايش ماليات غير مؤثر است و 

فساد و فقدان کنترل موانع مهمی هستند. 
در بعضی کشورها به موازات سيستم مراقبت سالمت همگانی يک بخش خصوصی گسترده 
وجود دارد. بخش خصوصی اينها اغلب بخش در حال رشدی است که توسط دولت ها و قوانين و 
ماليات حمايت می شود. مؤسسات پزشکی در بخش خصوصی سطح فناوری بااليی دارند، اما عمدتًا 
توسط طبقات باال و نيز طبقات متوسط مورد استفاده قرار می گيرد. حال در اين کشورها برای گريز 
از چنين مشکالتی، خصوصی سازی به عنوان راهکاری که هزينه ها را کمتر و کيفيت را بهتر می کند، 
مطرح می شود. در واقع با اتخاذ چنين سياستی دولت از وظايف خود در قلمرو عمومی و در قبال 

ملت ها عقب نشينی کرده و از تأمين سالمت به عنوان يک وظيفه سرباز می زنند. 

خصوصی سازی راه حل است یا مشکل؟
در نگاه اول به نظر می رسد که در افتادن به چنين مسيری يک انتخاب عقالنی دولت ها در مواجهه 
با مشکل است، اما با بررسی مسأله در مقياس جهانی مشخص می شود که در عصر حاضر اکثر کشورها 
با روند جهانی شدن، مقررات زدايی و خصوصی سازی مواجه هستند و در داخل کشورها، بخش 
عمومی به خصوص مراقبت سالمت همگانی به شدت با رشد اين روند رو به رو شده اند.  برنامه های 
تعديل ساختاری با سياست رياضت اجتماعی آسيب زيادی بر زيرساخت های خدمات سالمت در 
کشورهای پيرامون سرمايه داری وارد کرده است. امروزه تحت اجبار تمهيدات اعتباری و وام بانک 
جهانی و صندوق بين المللی پول کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه مشغول برچيدن خدمات 
مراقبت بهداشتی و بخش آموزش عمومی و نيز خصوصی سازی بخش های مختلف خدمات عمومی 

هستند. اين تغييرات محصول روندی است که از آن به عنوان جهانی شدن ياد می شود.
جهانی شدن در واقع، يک پروژه نئوليبرال برای گسترش سياست های طبقاتی سرمايه داری در 
جهان است و نتيجه آن از دهه 1980 افزايش سريع نابرابری های اجتماعی ، حمالت بيشتر و بيشتر 
به خدمات عمومی، دعوت به پرداخت در برابر استفاده و نيز خصوصی سازی خدمات سالمت 
دولتی بوده است. تهاجمی ترين مسأله در روند جهانی شدن اين است که مؤسساتی مانند بانک 
جهانی، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی همزمان با تأمين سرمايه مالی و اعطای 
برخی اعتبارات سياست هايی را به کشورها ديکته می کنند که بخش های مختلف جامعه چگونه بايد 
ساخته شوند و چه کاری بايد انجام دهند. آنها از ابزارهايی مانند اعتبارهای مالی با شرايط خاص 
استفاده می کنند، که اين شرايط خاص عمدتاً اجبار به خصوصی سازی دارايی های عمومی در بخش 

اجتماعی است. آنها تعيين می کنند که بازار و رقابت بايد روابط اجتماعی را تنظيم کنند و مديريت 
تجاری در همه ارکان و موقعيت های اجتماعی نفوذ می کند که هدف اين مديريت هميشه ايجاد 
سود است. تأثير نئوليبراليسم بر سالمت عمومی و تغيير متعاقب نرخ های بيماری می رود تا به يکی 

از بزرگ ترين دگرگونی های پايگاه های سالمت در جهان مدرن منجر شود.
در اينجا اگر چه مشکل اصلی نابرابری عظيم سالمت، همدستی طبقات حاکم کشورهای توسعه 
يافته با طبقات حاکم کشورهای کمتر توسعه يافته است؛ اما بسياری از مشکالت کشورهای فقيرتر  

را می توان به پای طبقات مسلط خودشان گذاشت و نه صرفاً فشارهای خارجی.

نظام سالمت در ایران و نئولیبرالیسم
در ايران، نظام ارائه مراقبت سالمت يک نظام مختلط است که در آن هم بخش دولتی و هم بخش 
خصوصی فعال هستند اما تا کنون سهم بخش دولتی بيشتر از بخش خصوصی بوده است. بخش 
خصوصی عمدتاً در حوزه درمان فعال بوده و مراقبت های بهداشتی به صورت دولتی و رايگان ارائه 
شده است.  در حال حاضر سيستم بهداشتی و درمانی ايران با مشکالت مهمی همچون کسری مزمن 
بودجه، سرانه پايين تخت بيمارستانی، سرانه پايين پزشک و... مواجه است. به نظر می رسد برای حل 
چنين مشکالتی دولت ها راه حل را در آنچه برونسپاری وظايف دولت به بخش خصوصی می نامند، 
يافته اند. از اين رو خصوصی سازی که ابتدا از  بخش درمان و واگذاری بيمارستان های دولتی به 
بخش خصوصی آغاز شده بود اکنون به مراکز و پايگاه های بهداشتی تسری يافته و اين مراکز يکی 
پس از ديگری واگذار می شوند. در وزارت بهداشت اکنون مديريت تجاری مستولی شده و درباره 
اموال و دارايی های عمومی به مثابه کاالهايی صحبت می شود که بايد برای شان در بخش خصوصی 
مشتری پيدا کرد. نقل قول های وزير بهداشت در خبرگزاری ها عمدتاً حول محور حمايت از بخش 
خصوصی و جلب مشارکت آنهاست و برای عقب نشستن هر چه بيشتر دولت از ارائه خدمات تالش 
می شود. تجربه خصوصی سازی بهداشت و درمان در کشورهای ديگر حاکی از آن است که اين حرکت 
پرشتاب در ايران عاری از ريسک و خطر نخواهد بود. دستاورد جهانی سياست های نئوليبراليستی 
تاکنون، گسترش فقر، افزايش سريع نابرابری های اجتماعی، افزايش ناپايداری و قطبی شدن جامعه، 
نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و محروميت طبقات فرودست اقتصادی در استفاده 

از اين خدمات بوده که با پاسخگو نبودن و بی مسئوليتی دولت ها  همراه بوده است. 
تجربه گسترش بخش خصوصی نشان داده که پاسخگو بودن دولت به نيازهای مردم کاهش می يابد؛ 
استفاده از امکانات و دسترسی عادالنه به خصوص برای فقرا و فرودستان جامعه دشوار می شود، 
و نبايد فراموش کرد که هدف عدالت اجتماعی با اهداف بخش خصوصی در تضاد است. عالوه 
بر اين کارکنان بخش های دولتی واگذار شده در معرض فقدان امنيت شغلی و شرايط دشوار و غير 
منصفانه ای همچون حقوق پرداختی کمتر و نيز ساعات کاری بيشتر قرار می گيرند. اگر بپذيريم که 
معيار اصلی برای يک نظام مراقبت سالمت بايد برابری و عدالت اجتماعی، توجه به ارتقاء سالمت 
و طب پيشگيری، پايبندی به ارزش های انسانی و کيفيت باال و کارايی در ارائه مراقبت سالمت و 

اولويت دادن به نيازمندان باشد، خصوصی سازی توجيه منطقی و عقالنی نخواهد داشت.؟

پیامدهاي خصوصي سازي درمان اعتیاد در ایران

خصوصی سازی سالمت یا نئولیبرالیسم لجام گسیخته
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اگر فرزند خردسال شما زیاد دروغ می گوید، بخوانید!

دلیل دروغ مرا درک کن
 ترجمه: ندا 

احمدلو
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بسیاری از والدین در موقعیت های مختلف با دروغ های بزرگ و کوچکی از طرف فرزندان خود مواجه می شوند و شاید ندانند دلیل این 
دروغگویی ها و راه مواجهه با آنها چیست؟! دروغ گفتن کودکان در سنین مختلف می تواند دالیل متعددی داشته باشد که آگاهی والدین از 
این دالیل، کمک بزرگی برای اصالح این رفتار نادرست کودکان خواهد بود. از این  رو، در ادامه این مطلب با مهم ترین دالیل دروغگویی 

در سنین مختلف و بهترین راه های مواجهه با این رفتار آشنا می شوید.

کودکان نوپا: اولین دروغ های جزیی

آنها  از  یک  کدام  بدهند  تشخیص  به راحتی  می توانند  معموال  هستند،  دوقلو  فرزندان  دارای  که  والدینی 

پوشکش را کثیف کرده و پی بردن به این مساله نیز اساسا کار چندان سختی نیست. با این حال، متخصصان 

با دوقلوهای 2 ساله ای مواجه شده اند که اگر در چنین شرایطی از آنها درباره کثیف بودن پوشک شان سوال 

کنید، هر دو سریع یکدیگر را به کثیف بودن پوشک متهم می کنند. درواقع، آنها نمی خواهند روند تعویض 

پوشک و شستشو را سپری کنند و برای رسیدن به هدفشان دروغ می گویند. این دروغ های جزیی برای حفظ 

منافع خود، اولین نوع از دروغ هایی هستند که میان کودکان نوپا رواج دارند. همان طور که همه مادران دارای 

کودکان نوپا تجربه کرده اند و می توانند این قضیه را تصدیق کنند، کودکان 3 ساله و بعضا 2 ساله دروغ های 

خیلی ریزی به والدین شان می گویند و اعمال خودشان را انکار می کنند، فقط و فقط با این هدف که چیزی 

را مطابق میلشان به دست بیاورند. به نظر متخصصان، معنایی ندارد که کودکان نوپا را به خاطر تحریف 

حقیقت مجازات یا تنبیه کنید زیرا آنها هنوز درکی نسبت به اشتباه بودن رفتارشان ندارند. برای مثال، اگر 

یک کودک 2 ساله به آزار دادن موجوداتی مانند گربه اصرار دارد و این اتفاق را به دوست خیالی اش نسبت 

می دهد، بهترین واکنش این است که به او بگویید: »گربه هم مثل همه موجودات دارای احساس است.« 

درواقع، شما نباید قضیه را به یک مشاجره اساسی تبدیل کنید تا کودک صریح اظهار کند شخص خودش 

مقصر است. بهترین راهکار این است که ابتدا از تبدیل شدن ماجرا به یک زورآزمایی بین خودتان و کودک 

جلوگیری کنید، مثال به جای اینکه بگویید »چه کسی گلدان را شکسته است؟«، بگویید »نگاه کن! گلدان 

شکسته است!« درواقع، اگر با عصبانیت کودک را مورد اتهام قرار دهید، سریع یک دروغ خواهید شنید.

امیال مرتبط شوند، مثال کودکی را داستان های عجیب کودکان پیش دبستانی در بعضی موارد می توانند صرفا یک بازی خیالی کودکان پیش دبستانی: آدم های کوچک، داستان های عجیب بر  مبتنی  به فکرهای  واقعی است، قارچ متنفر است ولی مجبور است این غذا را بخورد. با این حال، متخصصان می گویند فرض کنید که می گوید خواهر خیالی اش هرگز قارچ نمی خورد چون درواقع خودش از باشند و در بعضی مواقع هم  اینکه جهان خیالی شان کامال  بر  مبنی  پیش دبستانی  آنها کمک نگران قضیه شوید. بعضی متخصصان درباره این حالت می گویند خیال پردازی کودکان این افراد خیالی اما مهم دارد، نباید نسبت به خیال پردازی او واکنش منفی نشان بدهید یا اگر به نظر می رسد کودک شما کامال شاد است و روابط واقع گرایانه ای در زندگی اش با دردسر می اندازد،  بسیار مهم است که قبل از هر اقدامی همه چیز را مد نظر قرار دهید. می دهد. اگر یکی از این داستان های عجیب و شاخدار واقعا شما را آزار می دهد یا به فقط اهمیت، برجستگی و ژرفای تصاویر مربوط به دوستان خیالی اش را به شما انتقال محسوب نمی شود. وقتی فرزند شما اصرار می کند »دوست« خیالی اش کامال واقعی است،  اصال غیرعادی و خطرناک نیست. این اصرار حتی نوعی دروغ به معنای منفی کلمه نیز اصرار کردن کودکان  تلویزیون به سرگرم شدن  از اختراع  می رسند، به سادگی فقط یکی از شیوه های پردازش ایده های جدید در ذهن کودکان هستند.می کرد. به یاد داشته باشید بعضی موارد که در نظر بزرگساالن عجیب و نگران کننده به نظر دقیقا همان کار رایجی است که پیش 

کودکان دبستانی: آنها دالیل خودشان را دارند

احتماال شما هم کودکان دبستانی ای را دیده اید که برای جلوگیری از مقصر شناخته شدن 

برادر یا دوست صمیمی شان تالش می کنند و حتی در این راه دروغ می گویند. به نظر 

متخصصان، این کار واقعا تحول مهمی را در تکامل ذهن کودکان نشان می دهد؛ به دست 

آوردن قابلیت الزم برای گفتن دروغ »سفید«. این دروغ ها با هدف منفعت رسانی به انسان های 

دیگر یا جلوگیری از آسیب دیدن احساسات آنها انجام می گیرد. به گفته متخصصان، این 

دروغ ها سطح خاصی از آگاهی اجتماعی و حساسیت اجتماعی را نشان می دهند.

با این حال، مواردی از دروغگویی های کودکان دبستانی نشان می دهد آنها هنوز هم گاه به گاه 

به دروغ های نه چندان سفید متوسل می شوند. درواقع، کودکان در این دوره سنی براساس 

طیف وسیعی از دالیل قابل فهم و حتی قابل بخشایش دروغ می گویند. برای مثال، آنها حتی 

در مواردی که احساس می کنند فراتر از ظرفیت ها و قابلیت های واقعی شان تحت فشار 

قرار گرفته اند،  باز هم از ناامید کردن والدین شان یا مجازات و تنبیهی که در انتظارشان 

است، می ترسند. پس مثال اگر کودک دبستانی شما با درس ریاضی مشکل داشته باشد، 

ممکن است اصرار کند اصال در خانه تکلیف ریاضی برای انجام دادن ندارد. بنابراین، 

پیش از اینکه کودک را با هدف تنبیه به اتاقش بفرستید یا تماشای تلویزیون را برایش 

ممنوع کنید، سعی کنید بفهمید چه عاملی او را به دروغ گفتن وادار کرده و در ادامه دالیل 
او را برای این کار با دقت بررسی کنید.

کودکان باشند. البته برخی کودکان باهوش نیز از دروغگویی به  عنوان نوعی تاکتیک برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند.درنتیجه برای کنترل اوضاع دروغ می گویند. این دروغ ها می توانند نشانه هایی مبنی بر وجود عوامل استرس زای مهم در زندگی حوزه سالمت روان بروند. بعضی کودکان در این دوره سنی شدیدا اضطراب دارند و نمی توانند بعضی موقعیت ها را مدیریت کنند، به این رفتارها اظهار کنند. با این حال، اگر کودکان در این دوره سنی به طور منظم و همیشگی دروغ بگویند، باید نزد متخصصان مسواک زدن در این دوره سنی غیرعادی نیستند اما بهترین واکنش والدین در چنین مواردی این است که نارضایتی خودشان را نسبت آنها دروغ گفته و اصال مسوولیت پذیر نبوده است. به گفته متخصصان، دروغ های گاه به گاه درباره تکالیف مدرسه، کارهای خانه یا خود او می گذارند و همه چیز هم طوری پیش می رود که گویا هیچ مشکلی وجود ندارد اما درنهایت می فهمند فرزندشان فقط به مسیر نادرستی بهره بگیرند. برای مثال، بعضی والدین به فرزندشان در زمینه های تحصیلی اعتماد می کنند و مسوولیت را برعهده به بلوغ نیستند. البته همان طور که کودکان به مرور زمان استقالل بیشتری به دست می آورند، ممکن است بخواهند از این استقالل در به نظر متخصصان، فرزندانی که در سنین 13 تا 14 سالگی همه چیز را به والدین شان می گویند، اساسا در حال رشد کردن و رسیدن درواقع، این رفتارها فقط روندهای روبه رشد بلوغ را در کودکان 8 تا 12 ساله نشان می دهند. این نکته را هم نباید فراموش کرد که می دارد، اصال نباید تعجب کنید. این پنهانکاری های جدید اصال به معنای عدم صداقت یا افتادن کودکان در مسیر نادرست نیستند. به تازگی طوری با شما رفتار می کند که تا همین یکی- دو سال گذشته این طور نبوده و خصوصا موارد خاصی را از شما پنهان نگه تفسیر کردن تمام جزییات در زندگی شان شدیدا مستعد می شوند و رفتارهای جدیدی از خودشان نشان می دهند. پس اگر فرزندتان مقابل فضای خاکستری میان حقیقت و دروغ کامال ساده لوح هستند. در ارتباط با این فضاهای خاکستری، این کودکان نسبت به کودکان در این دوره سنی به درک مشخصی از حقیقت و دروغ می رسند و ایده های قابل قبولی در مورد آنها دارند اما هنوز در کودکان 8 تا 12 ساله: رشد سریع و بسط دادن حقایق
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به کودکان خود بیاموزید که...

1. زمانی که کاری در اتاق، آشپزخانه یا سرویس های بهداشتی ندارند،  حتما المپ آنجا را خاموش کنند تا انرژی اضافی 
مصرف نشود.

2. زمانی که کارشان با لپ تاپ، رایانه یا سایر وسایل الکترونیکی تمام می شود، دوشاخه شارژر را کامال از پریز برق بکشند. 
رعایت این نکته در بلندمدت می تواند تاثیر چشمگیری بر کاهش میزان اتالف انرژی داشته باشد.

3. اگر از سه راهی برای شارژ کردن یا از چند وسیله برقی به طور همزمان استفاده می کنند، بعد از اتمام کار خود دکمه 
روشن و خاموش سه راهی را بزنند و آن را خاموش کنند. شاید روشن بودن چراغ قرمز و بسیار کوچک سه راهی ها چندان 
در اتالف انرژی موثر به نظر نرسد، اما همین چراغ های کوچک و ظاهرا بی ارزش می توانند سالیانه 5 درصد از مصرف برق 

خانه شما را به خود اختصاص دهند.

4. هنگام خروج از منزل همیشه یک نایلون در کیف کودک خود قرار دهید و از او بخواهید تمام زباله های ریز و درشت، 
از پوست آدامس و دستمال کاغذی گرفته تا بسته بندی انواع محصوالت غذایی یا بطری های 
نوشیدنی را درون آن کیسه بگذارد و کیسه را بعد از بازگشت به خانه، داخل سطل زباله بیندازد.

5. به کودک خود از همان سنین نوپایی آموزش بدهید هرگز حتی یک پوست تخمه را 
هم در محیط اطراف خود رها نکند زیرا کوچک ترین زباله تولیدی و رهاشده در طبیعت 

می تواند جان پرندگان، خزندگان و حشرات را به خطر بیندازد.

6. از سنین نوپایی تفاوت زباله های تر و خشک را به فرزندان خود آموزش بدهید و در قالب 
بازی ها از آنها بخواهید همیشه زباله های خشک و تر را برای بازیافت بهتر این محصوالت از 
یکدیگر جدا کنند. خودتان هم همیشه در منزل سطل های جداگانه برای قرار دادن زباله های 

خشک و تر در نظر بگیرید و زباله های خشک را به مراکز بازیافت تحویل دهید.

7. اگر فرزندتان مواد غذایی مختلف؛ از میوه و لقمه صبحانه گرفته تا ناهار و میان وعده 
را با خود به مدرسه می برد، برای آموزش اهمیت حفظ محیط زیست هرگز خوراکی های او 
را در نایلون های یکبار مصرف قرار ندهید و برای او دستمال کاغذی کنار نگذارید. بهتر 
است به جای این کار، یک ظرف مخصوص خوراکی مدرسه و یک دستمال نخی مناسب 
برای فرزندتان در نظر بگیرید تا او از سنین کودکی متوجه شود نیازی به تولید بیش از 
اندازه و بی جهت زباله در زندگی وجود ندارد. دستمالی که شما برای مدرسه فرزندتان در 

نظر می گیرید، می تواند به صورت روزانه شسته شود.

8. از همان دوران کودکی به فرزندتان 
بیاموزید برای تولید کاغذ و دستمال کاغذی 
نیاز به قطع کردن درختان وجود دارد. از 
این رو، باید مصرف دستمال کاغذی را 
به مواقع واقعا ضروری اختصاص دهد و 
برای نوشتن یا نقاشی کشیدن نیز از تمام 

فضای کاغذ استفاده کند.

9. از همان سنین نوپایی به فرزندان خود 
بیاموزید برای حمام کردن، شستن دست ها 
یا شستن ظرف ها نیازی نیست تمام مدت 
آب لوله کشی باز باشد. برای آموزش این 
نکته بهتر است تصاویری از کم آبی در نقاط 
مختلف جهان و مشکالتی که کم آبی برای 
کودکان کشورهای کم آب یا برای حیوانات 

آبزی به وجود آورده را به او نشان دهید.

10. زمانی که فرزندتان کار خوبی انجام 
می دهد و شما می خواهید او را تشویق 
خریدن  سراغ  همیشه  است  بهتر  کنید، 
اسباب بازی های متفاوت و مناسب برای 
سنین مختلف نروید و جایزه او را رفتن 
به کوه یا طبیعت و جمع آوری زباله های 
موجود در محیط زیست در نظر بگیرید. 
کار حتما  این  به  فرزندتان  تشویق  برای 
زباله های  با  که  حیواناتی  از  تصاویری 
انسانی دچار مشکالت مختلفی شده اند را 
به او نشان دهید تا حس دلسوزی نسبت 

به محیط زیست را در او برانگیخته کنید.

حفظ  اهمیت  بتوانید  اینکه  برای   .1 1
محیط زیست را به کودکتان بیاموزید، بهتر 
است خودتان هم نکات خاصی را رعایت 
کنید، مثال برای بیرون رفتن همیشه از وسایل 
مکان های  نکنید،  استفاده  شخصی  نقلیه 

پیاده  را  بروید، گاهی برای رفتن به پارک یا گردش نزدیک 
از دوچرخه به جای خودرو استفاده کنید و درنهایت اینکه بعضی روزها، حتی به صورت 

خانوادگی از مترو، اتوبوس یا تاکسی برای رسیدن به مقصد کمک بگیرید.

12. زمانی که با فرزندتان به خرید می روید، حتما در صورت امکان محصوالتی که بسته بندی 
قابل استفاده دارند را به سایر محصوالت ترجیح دهید، مثال هنگام انتخاب مربا، سس، رب 
و... محصوالتی را خریداری کنید که داخل شیشه های دردار هستند و شما می توانید از 
شیشه این محصوالت برای نگهداری خوراکی هایی مانند بیسکویت، شکالت، انواع ادویه ها 
یا سبزی های خشک در خانه استفاده کنید. خرید خوراکی هایی که در ظروف پالستیکی و 

یکبار مصرف هستند، می تواند درنهایت باعث آسیب  به محیط زیست شود.

13. هنگام خرید انواع محصوالت سعی کنید تا حد امکان، آنهایی که قابلیت بازیافت دارند 
را انتخاب کنید. معموال روی چنین محصوالتی عبارت Recyclable درج شده است.

14. زمانی که پوست میوه ها را جدا می کنید یا هسته آنها را در می آورید، آنها را در ظرف 
کود  به عنوان  زباله ها  این  از  که می توان  بیاموزید  فرزندتان  به  و  دهید  قرار  جداگانه ای 
درختان یا گیاهان باغچه استفاده کرد و در ادامه با پوشیدن دستکش به کمک فرزندتان،  

این زباله ها را داخل باغچه حیاط بکارید.

15. حداقل سالی یک مرتبه با فرزندتان در حیاط خانه یا نزدیک ترین پارک و جنگل طبیعی، یک درخت بکارید.

16. زمانی که با فرزندتان برای تفریح و گردش به جنگل، کوه یا دریا می روید، حتما کیسه مخصوص جمع آوری زباله 
همراه داشته باشید و به کودکتان آموزش بدهید که از تخریب محیط زیست به هر نحوی )شکستن گل ها و درختان، ریختن 

زباله و...( خودداری کند.

17. برای حفظ محیط زیست و حیات جانوری، از سنین نوپایی به فرزندانتان بیاموزید هرگز از لباس ها، کیف و کفشی که 
از پوست یا موی حیوانات تهیه شده، استفاده نکنند.

18. هنگامی که برای خرید با فرزندتان از منزل خارج می شوید، حتما کیسه های پارچه ای با ابعاد مختلف در کیف خود 
بگذارید و بعد از خرید، از فروشنده بخواهید خریدهایتان را به جای قرار دادن در کیسه پالستیکی، داخل کیسه پارچه ای 

همراه تان بگذارد. همین کارهای ظاهرا کوچک و ناچیز می توانند کمک بزرگی برای محیط زیست باشند.
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18 راهکار برای آموزش حفظ محیط  زیست به کودکان

بچه های سبز
روز جهانی محیط زیست حدود 46 سال پیش با هدف افزایش آگاهی مردم برای نگهداری از محیط زیست، از سوی سازمان ملل به جهانیان اعالم شد. سازمان ملل بعد از نامگذاری 
روزی به عنوان روز محیط زیست اعالم کرد قصد دارد سیاستمداران جهان را برای گرفتن تصمیمات مناسب به منظور مواجهه با تخریب محیط زیست و گونه های جانوری تشویق 
کند. از این رو، برای اولین بار کنفرانسی را با عنوان انسان و محیط زیست در استکهلم سوئد برگزار کرد. معموال در روز جهانی محیط زیست، مردم کشورهای مختلف جهان 
با کاشتن درخت، استفاده از دوچرخه به جای خودرو، راهپیمایی و پاکسازی محیط هایی مانند جنگل ها یا سواحل دریاها، همبستگی و عالقه خودشان را به محیط زیست نشان 
می دهند. روز جهانی محیط زیست امسال با شعار »ایجاد ارتباط میان مردم و طبیعت« همراه است تا مردم به حضور در طبیعت و پاک سازی آن به منظور حفظ زیبایی هایش ترغیب و تشویق شوند. 
یکی از نکاتی که همواره از سوی فعاالن محیط زیست در سراسر جهان مورد توجه قرار داشته، آموزش راه های حفظ محیط زیست به کودکان زیر 12 سال در روز جهانی محیط زیست و سایر 

روزهای سال توسط والدین آنهاست. مهم ترین نکاتی که فعاالن محیط زیست در سال جاری آموزش آن را توسط والدین برای کودکان الزم و ضروری می دانند، به شرح زیر هستند.

 ترجمه: 
راضیه فیضی

6
شماره 1237 29 خرداد 1397


	1
	2
	3
	4
	5
	6

