
روز گذشته صورت گرفت

از   SMA به  بیماران مبتال  از خانواده های  جمعی 
نشدن  پیگیری  دلیل  به  کشور  مختلف  استان های 
طرف  از  فرزندانشان  درمانی  و  دارویی  مطالبات 
وزارت بهداشت در مقابل این وزارتخانه تجمع کردند.
به گزارش سپید به نقل از فارس، تعداد زیادی از 
خانواده بیماران مبتال به SMA روز گذشته در مقابل 
ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند که این افراد 
پیگیری نشدن مطالبات دارویی و درمانی کودکان 

خود را دلیل این تجمع اعالم کرده اند.
نوعی بیماری ژنتیکی است که با ضعف عضالنی 
و نخاعی همراه بوده و هزینه های زیاد درمانی و 

دارویی به همراه دارد.

وزارت بهداشت گوش شنوا ندارد
مادر یک کودک دو ساله که در جمع معترضان 
قرار دارد، می گوید: »در حال حاضر تنها داروی اصلی 
این بیماری استینارزا بوده که نتیجه درمانی آن در 
استرالیا،  ایرلند، ترکیه و تعداد زیادی از کشورهای 

دیگر مشخص شده است، ولی متأسفانه مسئولین وزارت 
بهداشت به ما اعالم کرده اند که این دارو هزینه باالیی 
دارد و امکان ورود آن را به کشور نداریم، همچنین 
آنها مدعی هستند که اثربخشی چندانی برای این دارو 

وجود ندارد.«

کودکان ما را جزو بیماران خاص قرار دهید
وی می افزاید: »عالوه بر این مشکل، در حال حاضر 
مسئولین بیماری فرزندان ما را به رسمیت نمی شناسند  
و هیچ حمایت خیریه ای نیز در این زمینه وجود ندارد، 
تقاضا داریم حداقل بیماری SMA  را جزو بیماری های 

خاص قرار دهند.«

بهزیستی و کمیته امداد 
بیماران را تحت پوشش قرار دهند

پدر یکی دیگر از معترضان که به همراه 
فرزند چهار ساله اش با ویلچر در محل 
حضور دارد، اظهار داشت: »من از شهر 
گنبد جهت نشان دادن اعتراض خود به این 
محل آمده ام، متأسفانه بیماری SMA  حتی 
در بیمارستان هم کدی به آن اختصاص 
داده نشده و فرزند من زمان بستری به 

اسم عفونت ریه پذیرش می شود.« 
وی گفت: »هزینه های ما سرسام آور 
است و  عالوه بر مشکالت درمانی و 
بی توجهی وزارت بهداشت، بهزیستی و 
کمیته امداد کمکی برای ما انجام نمی دهند، 
حتی تأمین ویلچر نیز در این زمینه مستثنا 

نیست.«
زن میانسالی که در میان تجمع کنندگان 

قرار دارد، می گوید: »فرزند مبتالی من ۱۴ ساله است 
و زمانی که پوشک گران نبود ما مشکل داشتیم و حاال 
تصور کنید در شرایط کنونی وضعیت ما چگونه است. 
بسیاری از فرزندان ما تجهیزات مختلفی همچون دستگاه 
ساکشن، اکسیژن و بخور نیاز دارند، این وسایل برای ما 
هزینه دارد که توانایی پرداخت آن را نداریم، از طرفی، 
ژل درمانی و کاردرمانی نیز هزینه های خاص خود را 
می طلبد، ولی از آنجایی که مسئوالن با این بیماری 

آشنا نیستند، مشکالت ما چندین برابر شده است.«

افزایش سه برابری قیمت شیرخشک بیماران
برای  که  دارد  قرار  میان حضار  در  نیز  پیرمردی 
پیگیری مطالبات نوه اش در جمع معترضان قرار گرفته 
است، او می گوید: »شیر خشک خاص مربوط به این 
بیماران قبال ۸۰ هزار تومان بوده، ولی اکنون ۲۵۰ هزار 
تومان شده است، فرزندش کارگر است و هزینه های 
کاردرمانی نیز هر ۴۵ دقیقه ۶۰ تومان اعالم شده و ما 

در این شرایط بسیار با مشکل مواجهیم.«
میلیون   ۵ ماهانه  خانواده حدودا  »هر  گفت:  وی 
تومان هزینه دارد و ناشناخته بودن بیماری برای مردم 

و مسئوالن مشکالت را مضاعف کرده است.«
مرد جوانی از میان معترضان به جلو می آید و در 
مورد مشکالتش می گوید که همسرم به دلیل بیماری 
فرزندم دچار افسردگی شدید شده است، خودم کارگر 

خیاطی هستم و با فرزند و مادر مریض چه کاری 
می توانم انجام دهم؟ حداقل صدای ما را به مسئولین 
برسانید تا شاید اگر نتوانستند برای ما کاری کنند، 
برای آیندگان مثرثمر واقع شوند، و آزمایش اس ام ای 

را که ژنی شناخته شده دارد را اجباری کنند.

وزارت بهداشت از طرح های تحقیقاتی 
حمایت کند

مادر یکی دیگر از بیماران می گوید: »شرکت هایی 
همچون شرکت رشد برای موضوع ژن درمانی بیماران 
مبتال به SMA وارد عمل شده، ولی متأسفانه وزارت 
است،  نداده  انجام  را  الزم  حمایت های  بهداشت 
این  بیشتر  چه  هر  که  داریم  تقاضا  و  درخواست 
طرح ها را مورد حمایت قرار دهند. شرکتی همچون 
شرکت بایوژن به ما اعالم کرده که تا سال ۲۰۲۲ 
داروی جدیدی وارد بازار می کند، خواهشمندیم که 
مسئولین وزارت بهداشت حداقل به صورتی عمل 
کند که فرزندان ما تا چند سال آینده دوام بیاورند و 

حمایت های الزم در این زمینه صورت گیرد.«

یک میلیارد تومان هزینه برای دو سال عمر
این صحبت ها و خواسته های خانواده بیماران در 
حالی است که وزیر بهداشت چندی قبل در یک برنامه 
تلویزیونی گفته بود که مردم حاضر نیستند این هزینه 
سنگین را از بیت المال برای افزایش طول عمر دو یا 

سه ساله بیماران بپردازیم.

»دیابت« یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک 
غیر واگیر با عوارض ناتوان کننده است که روندی 
مزمن و نامحسوس داشته و متأسفانه شیوع آن 
در دنیا رو به افزایش است. »تبعیت از درمان« 
بیماری سخت  این  کنترل  در  مهمی  بسیار  امر 
است که توسط پژوهشگران ایرانی مورد بررسی 

قرار گرفته است.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، طبق پیش بینی ها، 
بیماری دیابت طی دو دهه آینده جزء مهم ترین 
عوامل مرگ و ناتوانی در دنیا محسوب خواهد شد. 
در این میان، دیابت نوع دو، منجر به کاهش امید به 
زندگی تا هشت سال، افزایش بروز بیماری های قلبی 
عروقی، مغزی، عروق محیطی، مشکالت بینایی، 
افسردگی  و  دیابتیک  پای  کلیوی، زخم  عصبی، 
می شود. این بیماری، با توجه به ماهیت و عوارض 

درازمدت خود، در زمره اختالالت مزمن دسته بندی 
می شود که درمان قطعی ندارد، اما قابل کنترل است.

یکی از اصول کنترل دیابت، بنا بر نظر پزشکان و 
متولیان امر، تبعیت بیماران از توصیه های درمانی پزشک 
است. این امر منجر به بهبود کنترل قند خون و کاهش 
»هموگلوبین گلیکوزیله« می شود که نتیجه آن، کاهش 
عوارض بیماری و کاهش هزینه های مربوطه است. 
عدم تبعیت از رژیم دارویی که به صورت میزان عدم 
مطابقت رفتار افراد با توصیه های سالمتی یا درمانی 
تعریف می شود، یک فرآیند رفتاری پیچیده است و 
عوامل متعددی مانند خصوصیات فردی بیماران، رابطه 
متقابل پزشک و بیمار و سیستم مراقبت از سالمتی 

روی آن تأثیر می گذارد.
با توجه به این موارد و نظر به اهمیت تعریف دقیق تر 
مفاهیم مرتبط با »تبعیت از درمان در دیابت«، محققینی 

از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مطالعه ای مروری را 
انجام داده اند که در آن، شناسایی، تعریف دقیق، ابعاد، 
موانع و روش های بهبود تبعیت از درمان در بیماران 

مبتالبه دیابت مورد ارزیابی علمی واقع شده است.
به طورکلی، تبعیت از درمان به صورت هرگونه تعهد 
به اجرای دستورات دارویی، اجرای رفتارهای مورد 
انتظار سالمتی و سبک زندگی است و مهم ترین موانع 
آن عبارت اند از: عملکرد ضعیف تیم درمان، تنگنای 

اجتماعی و درماندگی های شخصی.
نتایج بررسی های این پژوهش نشان می دهد که 
ویژگی های تیم مراقبتی و همچنین نظام سالمت، تأثیر 
زیادی بر میزان تبعیت دارویی بیماران مبتالبه دیابت 
دارد. بر این اساس، درواقع ارتباط مؤثر بین اعضای 
تیم مراقبت شامل پزشکان و بهورزان، باعث افزایش 

تبعیت دارویی در بیماران می شود.

صالح الدین بویا، استادیار نفرولوژی مرکز تحقیقات 
ایمینولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و 
همکارش در این تحقیق، اظهار می دارند: »عالوه بر 
موارد فوق، مطالعات نشان داده است که عوامل مرتبط 
با وضعیت بیماری و درمان، شامل سابقه عوارض، 
سابقه چربی خون باال و میزان هموگلوبین گلیکوزیله 
یا HbAlc، در بیماران با تبعیت دارویی پایین مشاهده 
شده است. به عالوه، عوامل اقتصادی و اجتماعی از 
قبیل سن، سطح تحصیالت و هزینه های مراقبت و 
دیابت  مبتالبه  بیماران  دارویی  تبعیت  میزان  درمان 
هستند. به گونه ای که با افزایش سن و سطح تحصیالت 
و کاهش هزینه های مراقبت و درمان، میزان تبعیت 

دارویی در بیماران افزایش می یابد.«
بیمار،  به  مربوط  »عوامل  می دهند:  ادامه  آن ها 
شامل باورهای مربوط به قابل کنترل بودن بیماری و 

عوارض آن و خودکارآمدی تبعیت از رژیم دارو 
هستند، بدین ترتیب که با افزایش باورهای مربوط 
به قابل کنترل بودن بیماری، آگاهی در خصوص 
عوارض بیماری و خود کارآمدی، میزان تبعیت 

بیماران افزایش می یابد.«
نتایج این مطالعه نشان از آن دارند که تبعیت از 
رژیم درمانی در افراد مبتالبه دیابت نوع دو، تحت 
تأثیر نظام مراقبت بهداشتی، حمایت اجتماعی و 
خانوادگی و باورها و ارزش های فردی بیماران است 
که ریشه در فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی دارند.
بر اساس این یافته ها، اعضای خانواده نیز نقش 
مهمی در تبعیت از درمان بیماران برعهده دارند و 
به عنوان منابع حمایتی به شمار می روند که بدون 
آنان، تبعیت فرد مبتال از رژیم درمانی، دشوار و 

گاهی غیر ممکن خواهد بود.
بویا و همکارش در نتیجه گیری نهایی از پژوهش 
خود، مهم ترین راهکارها در افزایش تبعیت از درمان 
در بیماران مبتالبه دیابت را شامل: افزایش عملکرد 
و انگیزه فرد در پایبندی به رژیم درمانی از طریق 
کاهش موانع شامل ترس، رضایت، حمایت، هشدار 
عینی و بازخوردهای نامناسب، افزایش دانش بیماران 
درباره بیماری، نتایج آزمایش ها و اهمیت کنترل به موقع 

عوارض آن ها برشمرده اند.
نتایج پژوهش مروری فوق که به کاهش عوارض 
بیماری و درنهایت ارتقاء کیفیت زندگی و سالمت 
فرد از طریق تبعیت مطلوب از توصیه های درمانی و 
کنترل متابولیکی مناسب آن تأکید دارد، در فصل نامه 
»پرستاری دیابت زابل« از نشریات علمی پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

زابل منتشر شده اند.

تجمع بیماران مبتال به SMA مقابل وزارت بهداشت
بیماران: برای زنده ماندن دارو میخواهیم
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پژوهشگران دانشگاهی مطرح کردند

 تا ۲۰ سال دیگر دیابت از مهم ترین عوامل مرگ می شود
روش هایی برای تشویق بیماران به تبعیت از درمان

سرودی که یادآور کودک آزارِی 
ساختاری یک نسل است 

بابک خطی؛ طبیب کودکان
 

باز آمد بوی ماه مدرسه 
بوی بازی های راه مدرسه 

بوی ماه مهر، ماهِ مهربان 
بوی خورشید پگاهِ مدرسه

هنوز از شنیدن و یادآوري این سرود در تلویزیون ، دلم هری پایین 
می ریزد و در آن رخت اضطراب می شویند. 

شوربختانه این سروده  زیبای قیصر امین پور زیر سایه خشونتی 
قرار گرفت که در مدارس ما جریان داشت؛ مدرسه هایی که با وجود 
تمام تالش معلمان زحمتکش جایی برای آرامش و آموزش راه 
زندگی درست برایمان نبود. محیط پادگانی، تفتیش بدنی هنگام 
ورود، گشتن کیف های دانش آموزان در زنگ های تفریح، اجیر کردن 
خبرکش از میان دانش آموزان با روحیه  ی ضعیف برای خبر دادن 
چیزهای کوچکی مثل خوردن بستنی، رفتن به کلوپ فوتبال دستی و 
پینگ پنگ ، سینما و ... که اصال محل رخ دادنش بیرون مدرسه بود، 
تنبیهات بدنی قرون وسطایی، دخالت در ساده ترین پوشش های آن 
زمان - در حد بند و تعداد چسب های کفش دانش آموزان ، ممنوع 
بودن جوراب رنگ سفید برای دختران ...- و... به عالوه  مصائب متعدد 
مختص مدارس دخترانه از مدارس، محیطی ترسناک ساخته بود.

شاید امروز »کودک آزاری« برای شرایطی چنان، تعبیری مناسب 
باشد. آزار و خشونتی که شاید هیچ یک از اولیای مدرسه یا والدین 
نبود و این خشونت غیرالزم به صورت  در آن مستقیما مقصر 
ساختاری اعمال می شد. بدین معنی که مدیریت آموزش و پرورش، 
ساختاری برای آموزش طراحی کرده بود که چنین خشونت هایی 
داشته  نقشی  آن  در  پرورش  و  آموزش  قاعده هرم  اینکه  بدون 
باشند، اجتناب ناپذیر می نمود. معلمین اکثرا زحمتکش و دلسوز  
بدون داشتن اختیاری برای تغییر ، مجبور به ادامه بودند و گرنه به 
عنوان آموزگارانی کار نابلد و بی عرضه شناخته و توبیخ می شدند و 
معدود کسانی که اعتراض می کردند، در برابر این طوفان خشونت 
تاب نمی آوردند و یا تنها قادر به ایجاد تغییرات کوچک- و البته 
ارزشمند- در سطح بسیار محدود چهاردیواری کالس خود بودند.
امروز هیچ راهی برای تخمین میزان کودک آزاری ساختاری آن 
دوران و آسیب های روحی و تخریب اعتماد به نفس دانش آموزان 
در آن زمان و عواقب گاه غیرقابل برگشت آن و ضربه های اجباری 
وارد آمده به منش معلمان دلسوز آن دوره وجود ندارد. اما راس هرم 
آموزش و پرورش بی تجربه  آن زمان به دلیل عدم استفاده از نیروهای 
متخصص برای طراحی آموزش، یک پاسخگویی در برابر وجدان 
خود و یک عذرخواهی بسیار بزرگ- هر چند بی اثر- صرفا برای 
تشفی خاطر از دانش آموزان و معلمان آن دوره، به آنان بدهکار است.
طلب بخشایشی که تا کنون انجام نشده است اما وظیفه را از 

مسئوالن وقت آموزش و پرورش ساقط نمی کند.

دیدگــاه

خودت! 
 خودت بمال

  وزیر بهداشت خطاب به پیرمرد ناتوان از پرداخت هزینه فیزیوتراپی

 خودت بزن
  وزیر بهداشت خطاب به بیمار نیازمند به پیوند زدن کبد

 خودت بدوز
  وزیر بهداشت خطاب به مجروح نیازمند به بخیه زدن

 خودت درآر
  وزیر بهداشت خطاب به بیمار مبتال به غده سرطانی

 خودت ببند
  وزیر بهداشت خطاب به بیمار لگن شکسته نیازمند به ارتوپد

 خودت بِکش
  وزیر بهداشت خطاب به بیمار مبتال به دندان درد

 خودت بساز
وزیر بهداشت خطاب به بیمار نیازمند به داروی کمیاب

به نقل از بی قانون  

در رسانه ها


