
رئیس مرکز تحقیقات سالمت در نشست خبری گنگره سالمت زنان هشدار داد

علی اکبر ابراهیمی
 

رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری 
با اشاره به شیوه نادرست  سالمت 
بین  در  غذایی   مواد  انتخاب 
خانواده های گفت: »یکی از مشکالت 
مواد  انتخاب  خانواده ها  تغذیه ای 
غذایی  کم ارزش و ناسالم است و 
خانواده های  که  می دهد  نشان  این 
غذاهای  برای  زیادی  هزینه  ایرانی 

ناسالم پرداخت می کنند.«
به گزارش خبرنگار سپید، کامران 
خبری  نشست  در  لنکرانی  باقری 
کنگره بین المللی سالمت زنان اظهار 
کرد: »امسال هفتمین دوره از سمینار 
سالمت زنان با محوریت مخاطرات 
تاریخ  در  زنان  محیطی و سالمت 
30 آبان ماه در شهر شیراز برگزار 
می شود.« وی گفت: »زندگی مدرن  
شهری و تغییرات فناوری همه را در 
معرض  مخاطرات محیطی  قرار داده و 
به خصوص برای بانوان که در دوران 

بارداری هستند، آسیب زا است و جنین را تحت تأثیر 
قرار می دهد.« لنکرانی در ادامه بیان کرد: »مطالعات 
نشان می دهد که در برنامه ریزی برای سالمت خانواده ، 
زنان در محوریت قرار دارند. زنی که سالم باشد تمام 
ابعاد اجتماعی، معنوی و اقتصادی خانواده نیز سالمت 
است و ترویج رفتارهای سالمت در خانواده به خانم ها 
ارتباط دارد. به همین دلیل محوریت سمینار امسال را 
مخاطرات محیطی و سالمت زنان در نظر گرفته ایم.«
رئیس هفتمین سمینار بین المللی زنان و مخاطرات 
را  زنان  متعددی، سالمت  »عوامل  داد:  ادامه  طبیعی 
به  نیاز  آنها،  مدیریت  که  می دهند  قرار  تأثیر  تحت 
ما در  بررسی، واکاوی و هم افزایی تالش ها دارد و 
هفتمین کنفرانس بین المللی سالمت زنان که به مدت 
دو روز برگزار می شود، مخاطرات محیطی را مورد 

توجه قرار داده ایم.«

ارسال 450 مقاله به دبیرخانه سمینار
رئیس هفتمین سمینار بین المللی زنان و مخاطرات 
طبیعی ادامه داد: »امسال 450 مقاله به دبیرخانه سمینار 
ارسال شده که از این تعداد 330 عدد به عنوان پوستر 
برگزیده شده است. همچنین 40 سخنران داخلی و 

خارجی در این سمینار حضور خواهند داشت.«
 UCL دانشگاه  کشاورزی،  »جهاد  گفت:  وی 
و  غذا  سازمان  اسالمی ،  کنفرانس  سازمان  آمریکا، 

دارو، فرهنگستان علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات 
سیاست گذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
نیز از حامیان این سمینار هستند.« لنکرانی  با اشاره به 
اینکه بخشی از مخاطرات محیطی، مخاطرات تغذیه ای 
هستند، بیان کرد: »عامل اصلی چاقی در کشور مصرف 
باالی کربوهیدرات است در حالی که برخی متخصصان  
این عامل را به اشتباه چربی می دانند و بیشتر تمرکز آنها 
بر روی کاهش وزن و کاهش توده چربی بدن است که 
یکی از نقش های این سمینار آگاه سازی آنان است.«

رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت اظهار 
از جمله  با مشکالت دیگری  کرد: »در زمینه تغذیه 
باقی مانده سموم و کودهای شیمیایی  در مواد غذایی  
روبه رو هستیم که خوشبختانه  وزارت جهاد کشاورزی 
با همکاری وزارت بهداشت اقدامات مؤثری را انجام 
داده اند و برخی سمومی که در این زمینه مشکل ساز 
هستند را از بازار حذف کرده ایم اما هنوز مواردی را 

به صورت قاچاق مشاهده می کنیم.«
این استاد دانشگاه در خصوص انتخاب مواد غذایی  
در خانوار گفت: »یکی از مشکالت ما انتخاب مواد 
می دهد  نشان  که  است  ناسالم  و  ارزش  کم  غذایی  
خانواده های ایرانی قیمت بیشتری برای غذای ناسالم 

در برابر غذای سالم و مفید پرداخت می کنند.«
مشکالت  از  دیگر  »یکی  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
انتخاب ماهی در سبد خانوار است به خصوص ماهی 

دریا که حاوی ید و مصرف آن برای خانم ها ضروری 
است به عنوان مثال تحقیقاتی انجام شده که ماهی هایی 
که چربی باالیی دارند مثل کوسه ماهی حاوی فلزات 
سنگی هستند و این برای خانواده به خصوص زنان باردار 
خطرناک است بنابراین یکی از اهداف ما در این سمینار 
آگاه سازی متخصصین و عامه مردم در انتخاب غذای 
سالم است.« وی در مورد خطرات مصرف دخانیات 
و الکل بیان کرد: »یکی از مخاطرات محیطی در زنان 
مصرف دخانیات است. آمارها نشان می دهد 4 درصد 
زنان دخانیات مصرف می کنند ولی آمار مصرف قلیان 
در خانم ها رو به افزایش است که بیشتر برای آنان جنبه 
تفریحی دارد، در این موضوع نکته  قابل تأمل مضرات 
دخانیات برای جنین است و در بسیاری از موارد در 

بانوان موجب تغییرات ژنتیکی می شود.
لنکرانی تصریح کرد: »مصرف الکل در کشور ما 
نسبت به بسیاری از کشورهای جهان کمتر است و همین 
آمارها رو به افزایش است عمده اثر الکل در سالمت 
ایرانیان بر روی سالمت، ایجاد سرطان و تصادفات 
جاده ای است که در این کنگره به آن پرداخته می  شود.«

آلودگی ششمین عامل مرگ ومیر
رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت بیان 
کرد: »مبحث بعدی که در این کنگره به آن پرداخته می شود 
بحث آلودگی هوا است که در ایران به عنوان ششمین 

عامل مرگ شناخته شده است البته 
با کشورهایی  مقایسه  در  آمار  این 
چون عربستان که 27 درصد است 
بسیار کمتر و در حدود 20 درصد 
است اما متأسفانه آثاری ماندگار در 

سالمتی انسان است.«
رئیس هفتمین سمینار بین المللی 
کرد:  اظهار  پایان  در  زنان  سالمت 
حقوق  کمیسیون  سمینار  این  »در 
بشر با قوه قضاییه  گزارش هایی در 
خصوص این مخاطرات و رابطه آن 
داد و  با حقوق شهروندی خواهد 
با  مقابله  برای  قانونی  ظرفیت های 
مخاطرات محیطی مورد بحث قرار 
می گیرد زیرا برخی از این مخاطرات 
به دلیل سود اقتصادی به مردم تحمیل 
می شود و باید با همکاری سازمان های 
مربوطه قدمی برای جلوگیری از این 

مخاطرات طبیعی برداشته شود.«
بین المللی  کنفرانس  رئیس 
باید  »کشور  گفت:  زنان،  سالمت 
پیش از آنکه دیر شود، برای مقابله 
با مصرف دخانیات در بین دختران و زنان، چاره اندیشی 
کند.« وی ادامه داد: »یکی از مهم ترین موضوعاتی که 
این خصوص مطرح است، بحث شیوع مصرف  در 
که  است  دختران  و  زنان  میان  در  قلیان  و  دخانیات 
کشور باید پیش از آنکه بیش از این دیر شود در این 

رابطه چاره اندیشی کند.«
وی تصریح کرد: »استعمال سیگار در میان زنان حدود 
4 درصد است که در مقابل مردان که حدود 2۸ درصد 
است، چندان زیاد نیست ولی به هرحال ازآنجایی که به 
نظر می رسد صنعت دخانیات در دنیا توجه ویژه ای به 
بازار مصرف زنان و دختران دارد، باید در این رابطه 

دقت نظر بیشتری لحاظ شود.«
رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت افزود: 
»البته بیش از سیگار آنچه نگران کننده است استعمال 
قلیان است، چراکه این باور غلط در میان مردم شایع 
مخاطره  و  آسیب  سیگار،  نسبت  به  قلیان  که  است 
نیم  هر  و  نیست  اینگونه  دارد. درصورتی که  کمتری 
ساعت قلیان کشیدن، معادل 40 نخ سیگار کشیدن، سم 
وارد بدن می کند.« به گفته لنکرانی، استعمال سیگار در 
زمان بارداری، هم سالمت مادر و هم سالمت جنین را 
تحت شعاع قرار می دهد و نکته بسیار مهم این است 
که مصرف قلیان می تواند این منجر به تغییرات ژنتیکی 
ماندگار در جنین شود که درواقع یک سری عوارض 

بین نسلی ایجاد می کند.

گفت:  مجلس  ایثارگران  فراکسیون  عضو 
ام آر آی های  و  سی تی اسکن ها  »نسخه ها، 
بی مورد بر توانایی مالی بیمه ها برای تحت 
پوشش قرار دادن نیازمندی های واقعی درمانی 

تاثیر منفی می گذارد.«
به  بااشاره  نوبندگانی  جمالی  محمدجواد 
مشکالت جانبازان برای تهیه دارو گفت: »یکی 
از مشکالت نسخه نویسی در حوزه بهداشت 
و درمان به طور کلی و به طور اخص برای 
جانبازان، این است که ما به صورت گایدالین یا 
سیستمی که پزشک را هدایت کند که چگونه و 
چه مقدار نسخه بنویسد، متاسفانه وجود ندارد.«
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی 
افزود: »متاسفانه برخی از شرکت های دارویی 
که واردکنندگان دارویی هستند، به انواع مختلف 
ارتباطاتی برقرار می کنند و مراکز درمانی و 
برای  الزاماً  که  می کنند  ترغیب  را  پزشکان 
بیماران خود داروی خارجی بنویسند. بیمه ها 
نیز متاسفانه بیمه های ورشکسته ای هستند و 

به آن صورت حساب و کتابی ندارند. دولت و مجلس 
بر این ها یک مسائل و وظایفی را تحمیل کرده اما در 

کنار آن منابع مالی نیز برای آنها دیده نشده است.«

تاثیر منفی برخی نسخ بر توانایی مالی بیمه ها 
 وی تصریح کرد: »از طرفی در نوشتن دارو و پاراکلینیک 
مثال برای کسی که سر وی درد می کند، همان دفعه اول 
سی تی اسکن نوشته می شود، حتی اگر چیزی نداشته 

باشد، ام آر آی نیز نوشته می شود. درحالی که بسیار ضرر 
دارد. من دیدم که حتی برای یک توده کوچک چربی 
در دست نیز ام آر آی نوشتند. اینها مواردی است که 
بر توانایی مالی بیمه ها برای تحت پوشش قرار دادن 

نیازمندی های واقعی درمانی تاثیر منفی می گذارد.«

باید به ایثارگران و جانبازان نگاه ویژه ای شود
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به مشکالت 

جانبازان برای تهیه دارو خاطرنشان کرد: »اینکه توقع 
داشته باشیم جانبازان نیز داروهای 3ماهه یا 6ماه خود 
را یکجا بگیرند در هیچ جا مرسوم و عملیاتی نیست. 
با توجه به سختی شرایط این افراد بایستی پرداخت 
دارویی به این افراد نسبت به بیماران عادی بیشتر باشد 
اما یکجا دادن داروها مشکالتی از جمله خراب شدن 
دارو و اووردوز شدن و مسمومیت بر اثر مصرف زیاد 

دارو ایجاد می کند.«

مشکالت جانبازان با بیماری هایی که بر اثر 
کهولت سن ایجاد می شود

جمالی نوبندگانی با اشاره به ناکارآمدی بیمه ها 
و بالتکلیفی جانبازان گفت: »باید یک هماهنگی 
بین معاونت درمان بنیاد جانبازان و معاونت درمان 
و داروی وزارت بهداشت و درمان باید صورت 
بگیرد. قدیم در این مسائل ارتباطات و هماهنگی ها 
بیشتر بود. در حال حاضر با توجه به اینکه جانبازان 
عالوه بر مسائل مربوط به درمان جانبازی، سنشان 
نیز باال رفته است، از آخرین روزهای جنگ قریب 
به 30سال می گذرد و بیماری هایی که مردم عادی 
می گیرند، آنها نیز می گیرند و بر بیماری فعلی آنها، 
دیابت، بیماری های قلبی، اعصاب و روان و ... 
مشکالت جانبازان را که بر اثر ترکش، شیمیایی 

شدن و ... ایجاد شده، تشدید می کند.«

جانبازان آیینه تمام قد دفاع مقدس 
هستند

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس با بیان اینکه 
جانبازان آیینه تمام قد دفاع مقدس و ایثارگری هستند 
افزود: »باید به ایثارگران و جانبازان نگاه ویژه ای شود 
و باید برای آنها توضیح داده شود و آنها را توجیه کرد 
که چرا روش درمان آنها به این صورت است. با توجه 
به اینکه از اواخر جنگ تاکنون سال ها از عمر جانبازان 
گذشته است و گذر عمر و جمع شدن بیماری های 
عادی و کهولت سن آنها، می طلبد که نگاه ویژه ای به 

جانبازان شود.«

تاکید شهریاری بر رفع محدودیت منابع مالی حوزه سالمت

پایان بدهی بیمه ها به بیمارستان ها 
رئیس کمیسیون بهداشت  ودرمان مجلس بابیان اینکه بدهکاری 
بیمه ها به  بیمارستان ها معضلی در  جهت خدمات رسانی بهینه درمانی 
است، گفت: »حل شدن معضل بدهکاری بیمه ها به بیمارستان ها  
نیازمند رفع منابع مالی محدود درحوزه بهداشت و درمان است.«
به  بیمه ها  بدهکاری  وضعیت  درباره  شهریاری   حسینعلی 
بیمارستان ها، گفت: »اگر بطورواقع بینانه خواهان رفع بدهکاری 
برای  اساسی  فکری  می بایست  هستیم،  بیمارستان ها  به  بیمه ها 
رفع منابع مالی محدود  در حوزه بهداشت و درمان کرد تا بتوان  

خدمات رسانی در  حوزه بهداشت و درمان را توسعه داد.«

کنترل هزینه های درمانی راهکار اساسی اجرایی کامل 
طرح پزشک خانواده

نماینده مردم  زاهدان در مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه 
برای کنترل هزینه های درمانی راهکار اساسی اجرایی کامل طرح 
پزشک خانواده است تصریح کرد: »با ساختار کنونی که هم اکنون 
وجود دارد یک فرد با دفترچه بیمه می تواند به 10 پزشک نیز 
مراجعه کند که این امر نمی تواند در  حوزه درمان  مورد قبول باشد.«

صرفه جویی در تجویز دارو  با  اجرایی طرح پزشک 
خانواده

وی ادامه داد: »با اجرایی طرح پزشک خانواده بطور مسلم این 
امکان وجود خواهد داشت که اگر  پزشک  خانواده بر طبق شرایط 
بیمار صالح دانست، فرد بیمار را به انجام امور تصویربرداری 
پزشکی یا ارجاع  به متخصص  رهسپار کند و در غیر این صورت 

فرد می تواند تحت مداوای پزشک خانواده قرار بگیرد.«
»با اجرایی طرح پزشک خانواده می توان  افزود:  شهریاری 
برای  بنابراین  داد  ارائه  جامعه  اقشار  تمام  به  وسیعی  خدمات 
رهایی از  مشکالت منابع مالی محدود  در  حوزه بهداشت  ودرمان 
باید عزم  جدی در اجرایی طرح پزشک خانواده استوار شود.«

 نماینده مردم  زاهدان در  مجلس افزود: »بطور عملی سیستم 
امر پرواضح  این  ارجاع پزشک خانواده اجرایی نشده است و 
است که اگر  مشکالت منابع مالی محدود را  کنترل نکنیم با 

مشکل روبه رو می شویم.«
رییس کمیسیون بهداشت  و درمان مجلس بابیان اینکه  بدهکاری 
بیمه ها به  بیمارستان ها معضلی در  جهت خدمات رسانی در  حوزه 
درمان است یادآورشد: »حل شدن معضل بدهکاری بیمه ها به 

بیمارستان ها نیازمند رفع محدودیت منابع مالی است.«

سلیمی تاکید کرد

 ارزانی عمل های جراحی مزیتی 
برای حضور توریست های خارجی

نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه ارزانی عمل های جراحی 
در کشورمان مزیتی برای حضور توریست های خارجی در حوزه 
گردشگری سالمت تلقی می شود، گفت: »توقف عملکرد مراکز 
غیرمجاز در حیطه امور درمانی و زیبایی برای پاسداری از سالمت 

شهروندان الزامی است.«
اصغر سلیمی درباره وضعیت حضور  بیماران خارجی در حوزه 
درمان در کشور، گفت: »سرمایه گذاری برای ورود بیماران خارجی 
در حوزه درمان، دروازه اقتصادی مثبت را به روی ما باز می کند 
بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاری در  جذب 
بیماران  خارجی در قالب توریست بسیار می تواند رونق مناسبی 

را نصیب حوزه سالمت کشور بکند.«

امور درمانی  در مراکز غیر تخصصی از جمله آرایشگاه ها  
متوقف شود

 نماینده مردم سمیرم در مجلس   تصریح کرد: »امور درمانی  در 
مراکز غیر تخصصی از  جمله آرایشگاه ها متوقف شود و فعالیت در 
این حیطه تنها با مجوز وزارت بهداشت و درمان  امکان پذیر است 
زیرا  امور درمانی و زیبا شناسی  تنها باید زیر نظر متخصصین و 
پزشکان کاردان  عملیاتی شود و این در حالی است که سالمت 

بیماران از  هرمسئله ای  باالتر است.«

ارزانی خدمات درمانی بیماران خارجی  را به ایران 
می آورد

زیبایی در کشور  »ارزانی هزینه های جراحی  افزود:  سلیمی 
از  درمان  برای  توریست ها   از  بسیاری  شود،  موجب  می تواند 
سرتاسر جهان  به کشورمان دعوت شوند تا بتوان اقتصاد حوزه 
پزشکی و درمانی را نیز تقویت کرد و این در حالی است که در 
کشور نیز نباید جراحی  در مراکز غیر استاندارد  زیر نظر  وزارت 

بهداشت و درمان  عملیاتی  شود .«

ارزانی  عمل های جراحی مزیتی برای حضور  
توریست های خارجی

بیان  با  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  سخنگوی 
اینکه ارزانی عمل های جراحی مزیتی برای حضور  توریست های 
خارجی در  حوزه گردشگری سالمت تلقی می شود یادآورشد: 
»توقف عملکرد مراکز غیر مجاز در حیطه  امور درمانی و زیبایی 

برای  سالمت شهروندان  الزامی است.«

خانه ملت

روش غلط خانواده ها در انتخاب مواد غذایی
 ششمین عامل مرگ در ایران آلودگی هواست
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جمالی نوبندگانی مطرح کرد

تاثیر منفی برخی نسخ بر توانایی مالی بیمه ها


