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اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
مشاغل  و  حرفه  صاحبان  کلیه 
داروسازی  پیراپزشکی،  پزشکی، 
استفاده  به  ملزم  را  دامپزشکی  و 
آغاز  از  فروشگاهی  پایانه های  از 

سال ۹۸ کردند.
ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی نوبت صبح چهارشنبه، 
۶ الیحه  به تبصره  الحاقی یک  بند 
بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و 

آن را به تصویب رساندند.
صاحبان  کلیه  بند  این  براساس 
حرفه ومشاغل پزشکی، پیراپزشکی، 
مجوز  که  دامپزشکی  و  داروسازی 
فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت 
آموزش پزشکی، سازمان  درمان و 
سازمان  یا  و  ایران  پزشکی  نظام 
می شود  صادر  ایران  دامپزشکی 
نامه  آیین  چارچوب  در  مکلفند 
تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های 
و   ۱۳۶۶  /۱۲/  ۴ مصوب  مستقیم 

سال  ابتدای  از  آن  بعدی  الحاقات  و  اصالحات 
کنند. استفاده  فروشگاهی  پایانه  از   ۱۳۹۸

در جریان بررسی این بند مهرداد الهوتی پیشنهاد 
کرد:  بیان  راستا  این  در  و  داد  را  بند  این  حذف 
جدا  جامعه  در  مشاغل  سایر  از  پزشکان  »جامعه 
این  که  شده  ایجاد  جوی  امسال  متاسفانه  نیستند 

و  جامعه در حال تخلف هستند. در صدا و سیما 
می دهند  نشان  را  جامعه  این  گونه ای  به  رسانه ها 
واقعیت  این  که  هستند.  مالیاتی  فرار  حال  در  که 
مالیاتی در  ادامه اظهار کرد: »فرار  ندارد.« وی در 
هر صنفی وجود دارد. چگونه سازمان امور مالیاتی 
وصول  را  مالیات  فعال  یک  از  قدرت  با  می تواند 

را  مالیات  نمی تواند  پزشکان  جامعه  در  اما  کند 
نه  است  مالیاتی  امور  سازمان  مشکل  این  بگیرد 

پزشکان.« جامعه 
الهوتی افزود: »ما امروز در کشور ۳۰ تا ۴۰ هزار 
آنها  روی  به  را  خود  چشم  و  داریم  مالیاتی  فرار 
بسته و اکنون به سراغ جامعه پزشکان رفته ایم. این 

هجمه که به جامعه پزشکان وارد شد 
است.« غلط 

در ادامه یحیی کمالی پور در مخالفت 
با حذف این بند بیان کرد: »ما در این 
بند به دنبال ایجاد شفافیت هستیم. آنچه 
پایانه های  از  استفاده  با  که مهم است 
فروشگاهی شفافیت افزایش می یابد.« 
وی افزود: »در نهایت هدف ما از این 
بند ایجاد شفافیت است و توهینی به 

نمی کند.«  پزشکان  جامعه 
در ادامه نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره 
۶ الیحه بودجه ۹۸ را بررسی کرده و 
آن را به تصویب رساندند. به موجب 
این بند کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی 
خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، 
غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و 
۱۰ درصد  مکلفند  دولتی  شرکت های 
پزشکی  حق العمل  یا  حق الزحمه  از 
پزشکان را که به موجب دریافت وجه و 
صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و 
یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، 
به عنوان علی الحساب مالیات کسر کند 
و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از حصول 
مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی 

کند. واریز  کشور 
مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت ها 
این  الف  بند  مطابق  حقوقی  درآمد  عنوان  به  که 

تبصره مشمول کسر مالیات می گردد، نخواهد بود.

پزشکیان، نایب رئیس مجلس: 

این تصور که جامعه پزشکان
 خالف کار هستند، غلط است

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:  »این تصور که جامعه 
پزشکان خالف کار هستند و یا فرار مالیاتی دارند غلط بوده و در 

جامعه و مجلس چنین تصوری وجود ندارد.«
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در جلسه  علنی نوبت صبح 
و   ۹۸ بودجه ی  بررسی الیحه ی  در جریان  )چهارشنبه(  امروز 
بند الحاقی یک به تبصره ۶ این الیحه که مرتبط با ملزم کردن 
پزشکان به استفاده از پایانه های فروشگاهی در سال ۹۸ بود بیان 
کرد: »این که تصور شود پزشکان یا جامعه پزشکی خالف کار 
هستند و فرار مالیاتی دارند اشتباه است و در جامعه و مجلس 
نباید چنین تصوری وجود داشته باشد که امروز نیز وجود ندارد. 
اگر مشکلی نیز وجود دارد به خاطر چارچوب قانونی است که 

ما آن را می نویسیم.«

رئیس مرکز مدیریت پیوند عنوان کرد:

سکته های مغزی دومین 
عامل مرگ ومیر در بین 

بیماری های غیرواگیر
رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت 
از سکته های مغزی، ۲۴  ناشی  آمار فوت  ما  گفت: »در کشور 
نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است و دومین علت مرگ ومیر در 
»در سال  بیماری های غیرواگیر محسوب می شود.« وی گفت: 
۹۵ حدود ۵۴ بیمارستان در مراکز استان ها برای ارائه خدمات 
به بیماران سکته مغزی تحت عنوان کد ۷۲۴ تجهیز شدند که 

در سال ۹۶ با افزایش ۲۳ مرکز این خدمات بهبود پیدا کرد.«
شادنوش گفت: »علیرغم مرگ ومیرهایی که کماکان براثر سکته 
مغزی اتفاق می افتد، اثرات و عوارض ناشی از سکته مغزی در 
است،  کرده  پیدا  قابل توجهی  کاهش   ۷۲۴ طرح  اجرای  دوره 
مسئولین این کمیته به طور مداوم جلساتی را برگزار می  کنند و 
همواره به دنبال اصالح و بهبود این طرح هستند، دستگاه  های نیمه 
سبک مورد نیاز برای این طرح هم با همراهی کمیته در حال تعمیر 
است.« وی تصریح کرد: »در اجرای این طرح با مشکالت زیادی 
به خصوص کمبود نیرو های دوره دیده مواجه بودیم و متأسفانه در 
اجرای اکثر طرح  های جدید اینگونه موارد وجود دارد که باید 
برطرف شود، در حال حاضر طرح های زیادی در حال پیگیری 
و بررسی هستند و به زودی شاهد دستاورد های این تالش ها و 

فعالیت ها خواهیم بود.«

رئیس مرکز تحقیقات سالمت مردان:

مردان 5 برابر بیشتر از زنان در 
معرض حوادث ترافیکی هستند

رئیس مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری با اشاره 
به تفاوت نرخ امید زندگی در بین زنان و مردان، گفت: »میزان 
سرطان ها، تصادفات، خودکشی، بیماری های مقاربتی و بیماری های 
مزمن مانند بیماری های کبدی در بین مردان بیشتر از زنان است.«

 به گزارش سپید به نقل از وبدا، سیدجلیل حسینی در سومین 
کنگره سالمت مردان و یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات سالمت 
مردان و بهداشت باروری، اظهار داشت: »شغل مردان سخت تر از 
زنان است و طبیعتًا عواملی مانند عوامل مخاطره انگیز شغلی در 
سالمت مردان اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر حوادث ترافیکی 
در مردان ۵ برابر، اعتیاد ۱۰ برابر و سقوط از ارتفاع ۳ برابر بیشتر 
از زنان است، بنابراین باید به سالمت مردم توجه بیشتری کرد.«
وی افزود: »دالیل زیادی موجب می شود که مردان به سالمت خود 
اهمیت چندانی ندهند. وحشت از مراجعه به پزشکان، فقدان پزشک 
خانواده و بیمه، تأکید بر ویژگی ها و صفات مردانه مانند رویین 
تنی، نداشتن زمان کافی، هراس از آزمایش و چکاب و ابتال به 
بیماری و عدم تمایل برخی از مردان به  صرف هزینه های درمانی 
از مهم ترین دالیل توجه ناکافی مردان به سالمت خودشان است.«
دبیر انجمن های علمی وزارت بهداشت افزود: »اولین قدم برای 
سیاست گذاری در برنامه های اجرایی جهت بهبود سالمت مردان، 
اختصاص برنامه هایی صرفًا برای سالمت مادران است چون ایران 
در تأمین سالمت کودکان، نوزادان و مادران باردار برنامه ریزی ها 
و دستاوردهای ارزشمندی داشته بنابراین باید به سالمت مردان 

نیز ورود کنیم.«
حسینی خاطرنشان کرد: »از سال ۸۴ در کشور اطالع رسانی برای 
سالمت مردان را آغاز کردیم و در آن زمان ۵ کشور جهان در 
این زمینه برنامه داشتند، اما امروز همه کشورهای جهان به این 
مهم توجه زیادی دارند.« وی با اشاره به اطالع رسانی مناسب 
در زمینه سرطان پروستات، گفت: »خوشبختانه با اطالع رسانی 
با روش های  امروز  انجام شده  در سال های گذشته  که  خوبی 
با موارد پیشرفته و حاد  تشخیصی و آزمایش های ساده، کمتر 

سرطان پروستات روبرو هستیم.«

اخبــار 

شماره ۱۳۹۲ ۲ اسفند ۱۳۹۷
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فروکش  از  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  معاون 
کردن موج اول آنفلوآنزا در کشور خبر داد و گفت: »با ادامه سرما در 
اسفند و فروردین ماه نیز ممکن است یک موج کوتاه دیگر هم از این 

بیماری داشته باشیم.«
به گزارش سپید، محمود نبوی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در حال 
حاضر موج اولیه ویروس آنفلوآنزا در حال فروکش است، گفت: »امسال 
آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته تفاوتی  بیماری  از نظر تعداد و شدت 
چندانی نداشتیم؛ به طور کلی سه نوع ویروس آنفلوآنزای فصلی داریم 

که شامل ویروس های H۳N۲ ،H۱N۱  و B هستند.«

امسال ویروس H3N2 آنفلوآنزا بیشتر بود
وی افزود: »در سال گذشته ویروس B شیوع بیشتری در کشور داشت و سال 
 H۳N۲ بودیم، اما امسال ویروس H۱N۱ ۱۳۹۵ نیز شاهد شیوع بیشتر آنفلوآنزای
آنفلوآنزا بیشتر بوده است، اما از نظر شدت و تعداد مبتالیان تفاوت چندانی 
با سال های قبل وجود ندارد. به هر حال یک درصد موارد ابتال به آنفلوآنزا به 
ذات الریه منجر می شود و تعدادی از بیماران هم بر همین اساس به بیمارستان 
می روند.«نبوی با بیان اینکه موج اول ویروس آنفوآنزا که از اواخر آذر ماه آغاز 
شده بود، در حال فروکش است، افزود: »البته ممکن است با ادامه سرما، موج 
دیگری از این بیماری نیز تا اوایل فروردین ماه ایجاد شود. بر همین اساس 
مردم باید مسایل بهداشتی را رعایت کنند. به این ترتیب وقتی سرما می خورند 
دو روز اول را استراحت کنند، به پزشک مراجعه کنند، با یکدیگر دست ندهند 
و روبوسی نکنند و دست هایشان را مرتبا بشویند. از طرفی اشخاصی که 
ضعف ایمنی دارند شامل مبتالیان به دیابت شدید، مصرف کنندگان داروهای 
کورتون دار، مبتالیان به برونشیت مزمن، بیماری های قلب و عروقی و نارسایی 
کبد نیز واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند.« معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت تاکید کرد: »در عین حال توصیه می کنیم افراد دارای ضعف 
ایمنی، اوایل پاییز هر سال واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. بنابراین مجددا اعالم 
می کنم که امسال آنفلوآنزا شدت باالیی نداشت و در موج اول امسال هر سه 
نوع ویروس وجود داشتند، اما ویروس H۳N۲ بیشتر دیده شد. از طرفی از 
آنجایی که ویروس آنفلوآنزا تغییرپذیر است،  ممکن است انواع دیگر آن هم 
تغییراتی کرده و با ادامه سرما بروز پیدا کنند. فعال که موج اول فروکش کرده، 
اما اگر در اسفند و فروردین ماه هوا سرد شود، چون ویروس آنفلوآنزا در سرما 

بیشتر می شود، ممکن است یک موج کوتاه دیگر هم داشته باشیم.«

نبوی درباره میزان بستری های ناشی از ابتال به ویروس آنفلوآنزا در بیمارستان های 
کشور، گفت: »معموال در اپیدمی های آنفلوآنزا حدود پنج تا ۱۵ درصد جمعیت 
مبتال می شوند. امسال هم در کشور سه تا چهار درصد افراد به این ویروس 
مبتال شدند که بین نیم تا یک درصدشان نیاز به بستری پیدا می کنند. عمدتا 
افرادی بستری می شوند که بیماری زمینه ای داشته باشند. از طرفی افرادی هم 
که ناپرهیزی کنند و استراحت کافی نداشته باشند هم ممکن است در بیمارستان 

بستری شوند.«

بایدها و نبایدهای مصرف آنتی بیوتیک در آنفلوآنزا
وی با اشاره به مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک با مشاهده عالئم سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا از سوی برخی افراد، گفت: »آنفلوآنزا یکی از ۱۰ تا ۱۵ ویروس 
سرماخوردگی است و همیشه در موج های آنفلوآنزا هم سایر ویروس ها به 
صورت کم وجود دارند، اما آن ویروس ها زیر دو درصد جامعه را درگیر 
می کنند. در عین حال باید توجه کرد که در ۸۰ درصد موارد بیماران مبتال به 
این ویروس ها به مصرف آنتی بیوتیک نیاز ندارند، اما اگر بیمار برونشیت یا تب 
داشته باشد، آن وقت مشخص می شود که به آنفلوآنزا مبتال شده و بین سه تا 
پنج روز آنتی بیوتیک می خورد.« نبوی افزود: »اگر بیماری همراه با تب و خلط 
چرکی نباشد، بیمار نباید خودسرانه آنتی بیوتیک مصرف کند، بلکه باید به پزشک 
مراجعه کند. در عین حال یک قانون »سه روز« هم در آنفلوآنزا داریم. به این 
صورت که وقتی می گوییم بیماری به آنفلوآنزا مبتال شده است که با تب و سرفه 
مراجعه کند، سپس به او می گوییم اگر بعد از سه روز تبت قطع نشد و 
بهتر نشدی مجددا مراجعه کن و اگر دیدیم عارضه ندارد، دارو تجویز 

می کنیم و اما اگر ذات الریه بود او را درمان می کنیم.«

دارو  کمبود  مطلقا  آینده  سال  که  این  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
نخواهیم داشت، گفت: »اما توصیه من این است که هزینه ها مطابق 

باشد.« با درآمدهای کشور 
به  گزارش سپید به نقل از  ایسنا، سعید نمکی در حاشیه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران، با تاکید بر این که در سال آینده چیزی 
باره  این  در  داشت،  نخواهیم  مطلقا  اساسی  داروهای  کمبود  نام  به 
اظهار کرد: »من هرگز نگفته ام در زمینه دارو سال آینده سخت خواهد 
بود. من به همکارانم توصیه کرده ام که سال آینده کمربندها را باید 
محکم تر بندند و هزینه کردها منطبق با درآمدهای کمتر کشور باشد 

اقتصادی خارج شویم.« این فشارهای  از  بتوانیم  تا 
وی اضافه کرد: »هیچ کس از من سیگنالی دریافت نکرده است که 
مواجه  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  کمبود  با  آینده  سال  است  ممکن 
شویم. البته ممکن است برخی از پزشکان داروهای خارجی را نسخه 
موفقیت  با  را  خود  تست  مراحل  و  داشته  داخلی  مشابه  که  کنند 
این نوع داروها که مشابه داخلی  باشد. در مورد  پشت سر گذاشته 
از  برای حمایت  ما  کنیم.  را وارد  آنها  نمی بینیم که  نیازی  ما  دارند، 
دارند  داخلی  تجهیزاتی که مشابه  دارو و  اجازه ورود  داخلی  تولید 

را نمی دهیم و این به معنای کمبود دارو نیست.«
مالیاتی  فرار  رقم  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بهداشت  وزیر 
باره  این  در  است،  تومان  میلیارد   ۷۰۰ و  هزار  شش  پزشکان 
هم  ها  پژوهش  مرکز  نیست.  درست  رقم  »این  داد:  توضیح 
رقم  درباره  البته  نیست.  درست  رقم  این  که  است  کرده  تاکید 
که  دارد  وجود  واقعیت  این  ولی  ندارم،  اطالعی  مالیاتی  فرار 
این  نمی توان  و  می شود  مشاهده  مالیاتی  فرار  اقشار  همه  در 

موضوع را انکار کرد.«
وی درباره قیمت دارو در سال آینده نیز گفت: »افزایش قیمت 
داروها  و  است  سنواتی  افزایش  حد  در  آینده  سال  در  داروها 

افزایش قیمت نخواهند داشت.« بیش از ۱۰ درصد 
آینده،  سال  برای  پزشکی  تعرفه های  مورد  در  همچنین  نمکی 
و  کارشناسی  تیم  یک  با  بیمه  عالی  »شورای  کرد:  خاطر نشان 
ارائه دهنده خدمات و  تا هم  حرفه ای تعرفه ها را بررسی کرده 
باشند.  از تعرفه ها حداکثر رضایت را داشته  هم گیرنده خدمات 
هنوز تعرفه ها مشخص نشده است و البته بیش از حد تورمی که در 

بودجه آمده است، نمی توانیم تعرفه های دولتی را افزایش دهیم.«

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر از فروکش کردن موج اول آنفلوآنزا خبر داد

احتمال شروع موج دوم آنفلوانزا
مردم مراقب باشند

وزیر بهداشت:

تکلیف تعرفه های 98 هنوز مشخص نیست
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ماجرای انتشار آمارنامه دارویی در کشور

همواره دست اندرکاران حوزه سالمت معتقدند آمار و 
ارقام حوزه دارو توانسته خیلی از مشکالت را مرتفع 
کند به گونه ای که می توان کمبودها و ذخایر دارویی 

را رصد کرد.
به گزارش سپید به نقل از مهر، یکی از مأموریت های 
سازمان غذا و دارو در مقاطعی که کشور با کمبود دارو 
مواجه بوده، بررسی ذخایر و موجودی اقالم دارویی 
است تا بتواند بر اساس همین آمار و ارقام برای نیاز 
دارویی کشور اقدام کند، اما نکته ای که دراین بین وجود 

دارد آمارنامه ای است که منتشر می شود.
برخی دست اندرکاران حوزه دارو بر این عقیده اند که 
آمارنامه دارویی کشور چندان مستند و درست نیست و 
در همین حال آن دسته از افرادی که چنین آمارنامه هایی 
را تهیه کرده اند بر این عقیده اند که هیچ دخل و تصرفی 

در آمارها وجود ندارد.

آمار دارو شفاف است
با  دارو  و  اسبق سازمان غذا  رئیس  دیناروند،  رسول 
بیان اینکه مجموعه ارقام و آمار حوزه دارو کافی و 
مورد تأیید همگان است، می گوید: »در حوزه تجهیزات 
پزشکی اصاًل آماری منتشر نمی شد و کسی هم تاکنون 
شکایتی نداشته است، اما در حوزه دارو بیش از 3۰ 

سال است که آمارنامه منتشر می شود.«
وی می افزاید: »آمارهای بازار دارو در سال ۸2 اگرچه 
فرازوفرودهای غیرقابل توجیهی را نشان می دهد که 
نشان از خطاهای داده ای است، اما بااین وجود نسبت 
آماردهی حوزه دارو نسبت به سایر دستگاه های اجرایی 
و دولتی، چه در حوزه مدیریت اطالعات و انتشار آن و 
چه در نحوه استفاده و بهره وری اطالعات، بهتر است.«
دیناروند معتقد است: »همین االن بدون وجود یک دستگاه 
متمرکز و انبار استراتژیک دارو در وزارت بهداشت، 
رئیس سازمان غذا و دارو با اطمینان باالیی می تواند 
بگوید موجودی دارویی کشور به طور میانگین کفاف 
نیاز چند ماه کشور را می دهد، یا چند قلم دارو موجودی 
زیر دو ماه دارند و می تواند این مسائل را مدیریت کند.«
رئیس اسبق سازمان غذا و دارو تأکید می کند: »در حال 
با وجود آنکه بیش از دو میلیارد دالر صرف  حاضر 
تأمین خوراک دام می شود، اما امکان کنترل قیمت و 
موجودی این محصوالت به خوبی وجود ندارد، حال 
قیمت و موجودی و هم کمبودها  دارو هم  در  آنکه 

مدیریت می شود.«

ناکارآمدی خود را 
گردن تحریم ها می اندازیم

محمد عبده زاده، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو نیز با عنوان این مطلب که در برخی مواقع 
تحریم ها به دادمان رسید تا ناکارآمدی خود را گردن آن 
می اندازیم، معتقد است: »در دوره هایی که سنتی عمل 
کرده ایم تنها چیزی که به دادمان رسیده تحریم ها بوده 

تا ناکارآمدی خود را به گردن آن بیاندازیم.«
وی می افزاید: »اگر کسی بخواهد در سازمان غذا و دارو 
کار کند نمی تواند بدون دیتا و داده و تحلیل آن برای 
نظام دارویی کشور تصمیم گیری کند؛ در آن صورت 
مدیریت دارو مفهومی پیدا نمی کند. در ماه های گذشته 
عالوه بر فشارهای موجود که انتشار آمارنامه را با تأخیر 
انجمن های  آمارنامه های  منتظر  عمداً  ما  کرد،  مواجه 

تاکنون  که  ماندیم  تولیدکنندگان  سندیکای  و  پخش 
این اتفاق نیافتاده است.«

عبده زاده تأکید می کند: »همین االن عدد کل داروهای 
وارداتی مورد نیاز برای سال آینده که تولید داخل ندارند، 
مشخص است و می توانم ادعا کنم هیچ سازمانی در 

کشور آماری تا بدین حد روشن ندارد.«

تهیه آمارنامه دارو 
وظیفه سندیکا و انجمن ها است

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو هم با 
اشاره به اینکه انتشار آمارنامه دارویی موضوع تازه ای 
نیست، می گوید: »دوستان سندیکای داروهای انسانی و 
انجمن های داروسازی، به شیوه تهیه و تدوین و همچنین 
ارائه این آمارنامه انتقاد داشتند که بعضًا این انتقادها نیز 
وارد بود. از همین رو سال گذشته از آنها درخواست 
را خودشان  آمارنامه  این  که  دادیم  پیشنهاد  و  کردیم 
تهیه و منتشر کنند که این اتفاق نیفتاد.« وی با عنوان 
این مطلب که در همه جای دنیا این آمارنامه دارویی 
توسط سندیکاها و انجمن ها تهیه می شود، می افزاید: 
»ما نمی توانستیم منتظر دوستان باشیم و در نتیجه سال 
کردیم.« سخنگوی  منتشر  را  دارویی  آمارنامه  گذشته 
سازمان غذا و دارو با تأکید بر شفافیت و متقن بودن 
آمارنامه دارویی، تصریح کرد: »ما از سندیکا خواستیم 
این آمارنامه را با لحاظ تمامی موارد به صورت شفاف 

منتشر کند.«
جهانپور با اشاره به اینکه در آمارنامه دارویی سازمان 
غذا و دارو شاخص تعداد و سهم ریالی داروها مشخص 
است، ادامه می دهد: »متغیر مهمی که در این آمارنامه 
می بایست لحاظ شود، انواع و اشکال دارویی مختلف 
است که چند درصد سهم تولید و واردات است و ما 

این خأل را قبول داریم.« سخنگوی سازمان غذا و دارو 
در پاسخ به انتقاداتی که پیرامون انتشار آمارنامه وجود 
دارد، می گوید: »این کار غیرقانونی نیست، زیرا وقتی بر 
شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطالعات تأکید داریم، 
چرا نباید این آمارها منتشر شود.« وی ادامه می دهد: 
»اگر موضوع محرمانه بودن آمارها است، می بایست با 
استدالل طبقه بندی شود، اما نکته ای که وجود دارد این 
است که اصل بر شفافیت است مگر اینکه خالف آن با 

ذکر مصداق ثابت شود.«

انتشار منظم آمارنامه از سال ۶۲
علی منتصری از پیشکسوتان حوزه دارو هم در توضیح 
ایران، می گوید: »پیش از  چگونگی تولد آمارنامه در 
نام های گالوپ،  به  انقالب سه موسسه معتبر جهانی 
اسکریپت و IMS آمار دارویی را در جهان ارائه می دادند 
که از بین این مؤسسات، IMS در ایران مسئول انتشار 
آمارنامه دارویی بود.« وی می افزاید: »پس از پیروزی 
بین المللی  ادامه آن خروج کمپانی های  انقالب و در 
از کشور، وزارت بهداشت در راستای خودکفایی در 
این حوزه با عقد قراردادی با سازمان تأمین اجتماعی 
اجرای آن را به این سازمان محول کرد. البته الگو و 
روش جمع آوری داده ها مطابق با روش های موسسه 

IMS بود که پیش تر در ایران فعالیت می کرد.«
منتصری ادامه می دهد: »در سال های اولیه پس از انقالب 
تعداد اقالم دارویی موجود در فهرست رسمی کشور 
حدود ۶۰۰ مولکول و به همراه اشکال مختلف دارویی 
تقریبًا به 11۰۰ قلم دارو می رسید. سیستم دارویی از 
اوایل انقالب به شدت منضبط کار خود را شروع کرد 
و ما با استفاده از اطالعات دقیقی که از شرکت های 
تولیدکننده دارو و شرکت های پخش و توزیع دریافت 

می کردیم از سال 13۶2 آمارنامه دارویی را به صورت 
سه ماهه منتشر کردیم.«

این پیشکسوت حوزه دارو اضافه می کند: »آمارنامه ای که 
در آن سال ها ارائه می شد باوجود همه محدودیت ها و 
طی قراردادی ۶ میلیون تومانی با دولت، با الگوبرداری 
آمارنامه  شبیه   ،Fact & Comparison کتاب  از 
منتشر شده در اروپا و آمریکا بود و آن را بر اساس 
مزیت  می کرد.  تهیه  و  طبقه بندی  درمانی  گروه های 
این روش استفاده و دسترسی ساده به مطالب و آمار 
دارویی دلخواه بود، اما در ادامه سبک ارائه آمارنامه 
را تغییر دادند و آمار فروش ماهیانه شرکت ها را در 

آن اضافه شد.«

زمان بازبینی در روش های تولید آمار است
عبدالمجید چراغعلی، مشاور رئیس سابق سازمان غذا و 
دارو هم با اعالم اینکه امروز زمان بازبینی در روش های 
اگر  نیست  »قرار  است، می گوید:  دارویی  آمار  تولید 
کاری را 3۰ سال پیش به خوبی انجام می دادیم امروز 
باید بپذیریم که  ادامه دهیم بلکه  هم همان روش را 
شیوه های نوینی وجود دارد که علمی تر و کاراتر هستند.«

وی با بیان اینکه نباید نگران اصالح شیوه های انجام کار 
باشیم، می افزاید: »من هیچ گاه مخالف انتشار آمارنامه 
به همین شیوه  باید  آمارنامه  می کردم  فکر  و  نبوده ام 
»پی بی« منتشر شود، اما سؤال من این بود که سازمان 
غذا و دارو با چه مجوزی می تواند اطالعات مربوط 
به محصوالت یک شرکت را منتشر کند. چه اهمیتی 
برای سازمان غذا و دارو باید داشته باشد که استامینوفن 
تولید شده در کشور چه تعداد در شرکت های مختلف 
دارویی تولید شده است. بلکه باید برای سازمان غذا و 

دارو تنها تعداد تولیدات دارویی در کشور مهم باشد.«

اخبــار

فهرست داروهای فوریتی 
اعالم شد

با اعالم فهرست جدید دارو های فوریتی مورد نیاز سازمان غذا و 
دارو شرکت های متقاضی می توانند قیمت ارزی پیشنهادی خود 

را به اداره کل دارو ارسال کنند.
به گزارش سپید، در نامه ای از سوی مدیرکل امور دارو و مواد 
تحت کنترل این سازمان به تمامی شرکت های واردکننده دارو، 
فهرست دارو های فوریتی مورد نیاز مورخ 29/11/97 این سازمان 
اعالم شد.متن نامه به این شرح است: به پیوست فهرست دارو های 
فوریتی مورد نیاز مورخ 29/11/97 اعالم و با توجه به سیاست های 
این اداره کل در تأمین دارو های فوریتی، موارد زیر به استحضار 
می رسد. بدیهی است کلیه شرکت های متقاضی موظف به رعایت 

کلیه مفاد زیر می باشند.
کلیه شرکت های متقاضی تأمین دارو های مورد نیاز فوریتی صرفًا 
پیشنهاد قیمت ارزی خود را به این اداره کل ارسال نمایند و قیمت 
فروش به پخش بر مبنای ضابطه قیمت گذاری انجام خواهد شد. 
اطالعات درخواست شده صرفاً می باید در قالب فایل الکترونیک 
و با فرمت اکسل، در پاکت در بسته تا تاریخ 7/12/97 به دبیرخانه 
محرمانه سازمان تحویل گردد. به درخواست هایی که قبل یا پس 
از این تاریخ یا با فرمت دیگری ارسال گردند، ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. مقتضی است در ستون های مربوط به قیمت واحد 
دارو فقط یک عدد درج شود و از نوشتن واحد ارزی )ریال یا 
یورو( در کنار عدد جداً خودداری شود. مالک تصمیم گیری و 
انتخاب شرکت برنده فراخوان، مطابقت با منبع واردات و قیمت 

ارزی است.
شرکت هایی که در فراخوان تأمین دارو های فوریتی پذیرفته می شوند 
می باید حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری پس از ارسال نامه کتبی 
اداره کل امور دارو، پیش نویس IRC داروی فوریتی را تکمیل 
نموده و ظرف مدت 3۰ روز نسبت به ترخیص دارو اقدام نمایند. 
ازآنجاکه ارائه پیشنهاد قیمتی و ثبت درخواست به منزله ایجاد تعهد 
برای شرکت پذیرفته شده جهت تأمین دارو های فوریتی است لذا 
پس از اعالم کتبی اداره کل دارو به شرکت واردکننده، در صورت 
عدم تأمین به موقع یا انصراف از تأمین دارو، شرکت مربوط در 
نوبت اول به مدت سه ماه از حضور در کلیه فراخوان های قیمت 
محروم و در صورت تکرار در خصوص ادامه فعالیت آن شرکت 

در کمیسیون قانونی ساخت و ورود تصمیم گیری خواهد شد.

تولید جدیدترین داروی ضد 
لخته در آینده نزدیک

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تولید جدیدترین 
داروی ضد لخته برای درمان بیماران دچار سکته مغزی در آینده 

نزدیک خبر داد.
به گزارش سپید، فرهاد عصارزادگان در حاشیه یازدهمین کنگره 
سالیانه سکته مغزی ایران اظهار کرد: »۸۵ درصد از سکته های مغزی 
در افراد به دلیل گرفتگی عروق و 1۵ درصد به دلیل پارگی عروق 
است.« وی افزود: »در زمینه سکته های ناشی از گرفتگی عروق 
علل مختلفی می تواند دخیل باشد که مشکالت قلبی و انتقال لخته 
از قلب به سمت عروق مغز یکی از این عوامل است.« دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: »گرفتگی عروق بزرگ 
مغز و تنگ شدن رگ به دلیل رسوب طی زمان دومین دلیل و 
میکروآنژیوپاتیک یا گرفتگی عروق کوچک به دلیل فشارخون و 
دیابت دسته سوم به شمار می رود.« عصارزادگان گفت:  »دارو های 
جدید ضد لخته برای کسانی که مشکالت قلبی و نامنظمی قلبی 
دارند جایگزین مناسبی برای داروی وارفارین است، چراکه وارفارین 
همچون شمشیر دو لبه بوده و شانس خونریزی مغزی در آن زیاد 
است و بیمار نیاز به آزمایش های مکرر دارد.« دانشیار دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: »دارو های جدید ضد لخته در 
حال حاضر از دو نوع خارجی و یک نوع ایرانی در بازار وجود 
دارد و جدیدترین دارو در این زمینه به زودی در کشور تولید و 

عرضه می شود.«

شفاف سازی یا خودسانسوری

دبیر انجمن داروسازان تهران گفت: »داروخانه ها قباًل 
آزاد بودند هر میزان از هر فرآورده دارویی را برای 
۶ ماه تا یک سال ذخیره کنند، اما در پی مشکالت 
و کمبودهای دارویی اخیر اکنون برای تا دو تا سه 

ماه آینده می توانند ذخیره داشته باشند.«
ایرنا، محمدرضا دری  از  نقل  به  به گزارش سپید 
گفت: »نظارت و کنترل بر چرخه توزیع دارو در 
داروخانه ها همزمان با تغییرات قیمت ارز اتفاق افتاده 
و تشدید شده است چراکه هم اکنون دو تا سه نرخ 

برای ارز وجود دارد.«
دری ادامه داد: »ایران جزو تولیدکنندگان ارزان دارو 
است و از سوی دیگر معضل قاچاق مرزی دارو 
از داخل به کشورهای همجوار را داشتیم؛ بنابراین 
مدیریت ها بر سیستم توزیع دارو بیشتر شد تا این 

پدیده ها اتفاق نیفتد.«
وی افزود: »سطح درآمد مردم نسبت به سال گذشته 

علت  به  بنابراین  است؛  یافته  افزایش  تورم  نرخ  اما  نداشته،  تغییر 
مشکالت مالی خدمات بهداشت و درمان در اولویت های بعدی مردم 
قرار می گیرد و متأسفانه بسیاری از مردم تا مجبور نشوند به حوزه های 

درمانی مراجعه نمی کنند.« دبیر انجمن داروسازان تهران گفت: »این 
مسائل موجب شده تا داروخانه ها با کاهش میزان مراجعه کنندگان 
مواجه شوند و تعداد مراجعه کنندگان داروخانه ها تا 2۵ درصد کاهش 

یافته است که 2۵ درصد آن به علت تورم و 1۵ 
درصد به علت افزایش تعداد داروخانه ها در سراسر 

کشور است.«
اولیه  مواد  تأمین  حوزه  »در  کرد:  تصریح  دری 
دارویی برای تولید دارو 1۰ تا 1۵ درصد نسبت 
به سال گذشته تغییر نرخ ارز را داشتیم از سوی 
 1۰ ارز  و  نیمایی  ارز  تخصیص  خاطر  به  دیگر 
هزارتومانی به بسته بندی دارو، قیمت تمام شده 

داروها افزایش پیدا کرده است.«
وی خاطرنشان کرد: »قیمت خالص دارو تغییر نرخ 
اما هزینه تمام شده بسته بندی  محسوس نداشته 
داروها افزایش داشته بنابراین بسیاری از داروها 

۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.«
دبیر انجمن داروسازان تهران در پایان گفت: »در 
حال حاضر 13 هزار داروخانه در سراسر کشور 
فعالیت می کنند که 3۰۰ داروخانه دولتی هستند. 
حجم ریالی فروش داروی داروخانه های دولتی از کل سبد دارویی 
داروخانه های خصوصی  فروش  ریالی  و حجم  درصد   ۵۵ حدود 

حدود 4۵ درصد است.«

دبیر انجمن داروسازان تهران عنوان کرد

کاهش مدت زمان ذخیره فرآورده های دارویی به ۳ ماه



طراحی  از  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
خبر  خودمراقبتی  ملی  هوشمند  اپلیکیشن 
داد و گفت : »این اپلیکیشن خود مراقبتی که 
امکان اتصال آن به پرونده سالمت افراد وجود 
دارد، طراحی شده است و تا نیمه اول سال 

۹۸ راه اندازی خواهد شد.«
علیرضا  از  ایسنا،  نقل  به  سپید  گزارش  به  
و  مردان  کنگره سالمت  رئیسی در سومین 
سالمت  تحقیقات  مرکز  کنگره  یازدهمین 
علوم  دانشگاه  باروری  بهداشت  و  مردان 
پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: »اپلیکیشنی 
در حوزه خودمراقبتی که امکان اتصال آن به 
پرونده سالمت افراد وجود دارد، طراحی شده 
و تا نیمه اول سال ۱۳۹۸ راه اندازی می شود 
و افراد با نصب این اپلیکیشن در گوشی های 
هوشمند می توانند ضمن وارد کردن اطالعات 
سالمتی خود به سیستم، به پرونده الکترونیک 
سالمت خود نیز دسترسی داشته باشند و از 
آگاه شود. همچنین  وضعیت سالمت خود 
می توانند از این اطالعات برای مراجعه پزشک 
استفاده کنند و با استفاده از کد شناسه ای که 

برای آن تعریف می شود پزشکان نیز می توانند به این 
اطالعات دسترسی داشته باشند.« 

وی با تأکید بر موضوع »خودمراقبتی« و اهمیت آن در 
سالمت مردان گفت: »در این رابطه باید برنامه ریزی های 
گسترده تری صورت بگیرد به گونه ای که برای آموزش 
و هشدار افراد به سمت آنها حرکت کنند و یا با افزایش 
امکان دسترسی شرایط مراجعه آنان به مراکز سالمت 

و درمانی را هموارتر کنیم.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: »در 
این  راستا راه سومی نیز دیده شده و باید مورد توجه 
قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر باید خودمراقبتی را توسط 
رسانه ها به نظام سالمت کشور متصل کنیم؛ بنابراین 
باید به جای مراجعه خانه به خانه برای رصد سالمت 
اپلیکیشن های خودمراقبتی جامعه،  مردم با رسانه و 
اطالعات سالمت آنان را به هسته اصلی نظام سالمت 
کشور متصل کنیم و تحقق این مسئله مطمئنًا به افزایش 

آگاهی و بهبود امور منجر می شود.«
ایران و  با مرور وضعیت سالمت مردان در  رئیسی 
اقدامات وزارت بهداشت و با اشاره به اینکه در این 
زمینه از نظر زیرساخت و طراحی دست ما پر است، 

دنبال آن  به  نظام شبکه و  گفت: »در زمینه طراحی 
ارائه  برای  جنسیتی  و  سنی  گروه های  همه  پوشش 

خدمات دست ما پر است.«
کمتر  مراجعه  و  مردان  کم توجهی  به  اشاره  با  وی 
آنان به مراکز سالمت و درمان، اظهار کرد: »تا سنین 
پایین که پسران تحت کنترل مادران خود قرار دارند، 
وضعیت سالمتشان مناسب و تحت کنترل است ولی 
از زمانی که مستقل می شوند مشکالت آغاز می شود؛ 

بنابراین باید برای این دوره نیز برنامه ریزی شود.«
رئیسی با اشاره به برنامه ریزی دفتر جمعیت سالمت 
خانواده  از سال ۲۰۰۷ برای گروه های سنی مختلف، 
اظهار کرد: »در این برنامه برای مردان گروه سنی ۳۰ 
بهداشتی  معاونت  در  متعددی  خدمات  ساله   ۵۹ تا 
تعریف شد و ارائه این خدمات از سال ۸۴ در زمینه 

سالمت مردان آغاز شد.«
وی با اشاره به شاخص SDH یا همان سطح سواد 
مردان،  و  زنان  بین  موجود  تفاوت های  و  جامعه 
خاطرنشان کرد: »میانگین سطح سواد جامعه در کل 
کشور حدود هشت سال و برای آقایان حدود ۹ سال 

تعریف شده است.«

97 درصد مردان یک ریسک فاکتور 
بیماری های قلبی و عروقی دارند

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به پوشش 
بیمه ای در کشور اظهار کرد: »بیش از ۹۳ درصد زنان 
در کشور بیمه هستند، درحالی که این رقم برای مردان 
کمتر از ۹۱ درصد است.« رئیسی افزود: »۹۷ درصد 
از مردان حداقل یک ریسک فاکتور برای بیماری های 
قلبی و عروقی دارند و ۴۵ درصد نیز دچار افزایش 
وزن و چاقی هستند. همچنین ۲۰ درصد آنان دخانیات 
مصرف می کنند و ۱۳ درصد دچار قند خون هستند. 
اچ آی وی در سطح  به  مبتالیان  از  ۸۳ درصد  نیز 

کشور را مردان تشکیل می دهند.« 
وی ادامه  داد: »۱۷ درصد از مردان و ۱۱ درصد از 
زنان نسبت به مصرف غذای فوری اقدام می کنند و 
فعالیت فیزیکی کاًل در هر دو جنس ضعیف است 
که باید در این زمینه متمرکز شویم.« معاون بهداشت 
وزارت بهداشت با اشاره به آمار مرگ ومیر در سنین 
۳۰ تا ۷۰ سال، اظهار کرد: »ابتال به بیماری های قلبی 
ترافیکی،  حوادث  و  دارد  قرار  در صدر  عروقی  و 
دیابت، انواع سرطان و به خصوص سرطان گوارش 

در رتبه های بعدی قرار دارند.«
در  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سیاست گذاری ها به این نکته که در همه 
خانم ها  به  نسبت  آقایان  سنی  رده های 
توجه  هستند،  خطر  معرض  در  بیشتر 
آمار  ترافیکی  شود، گفت : »در حوادث 
مرگ ومیر و آسیب مردان نسبت به زنان 
سه به یک است. همچنین مردان در زمینه 
بسیار جدی عمل می کنند و  خودکشی 
حتمًا  مردان  خودکشی  به  اقدام  اغلب 

منجر به مرگ می شود.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره 
به مبحث »عمر ازدست رفته«، اظهار کرد: 
بیماری های  تصادف،  اصلی  عامل  »سه 
اسکلتی و عضالنی، سرطان و سالمت 
ذهنی در این زمینه دخالت عمده ای دارند 
و آمارها نشان می دهد که مراجعه مردان و 
پوشش آنها نسبت به خانم ها کمتر است.«
رئیسی با بیان اینکه در سیاست گذاری ها 
برنامه های جدید و تدوین بسته های  و 
خدماتی باید به این مسائل توجه شود، 
خاطرنشان کرد: »باید در این زمینه به دنبال کنترل 
در سطح  حال  حاضر  در  که  باشیم  ریزفاکتورهایی 
مسائلی  زمینه  این  در  و  شده  برنامه ریزی  شبکه 
همچون توانمندسازی، آموزش و در دسترس قرار 
دادن خدمات سالمت و مشاوره را برای آقایان مورد 

توجه قرار دهیم.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به برخی آمار درباره 
سالمت مردان، بیان  کرد: »۵۹ درصد از مردان ترجیح 
مراکز سالمت  در  آنان  مراقب سالمت  که  می دهند 
دولتی  بهداشتی  مراکز  نیز  درصد   ۴۵ و  باشند  مرد 
را به مراکز خصوصی ترجیح می دهند. همچنین ۴۲ 
درصد پزشکان عمومی در مراکز دولتی را به پزشکان 
تخصصی ترجیح داده و ۱۸ درصد نیز خواهان دریافت 

خدمات سالمت در محیط کار خود هستند.«
وی در خاتمه با اشاره به تمایل پایین مردان برای 
سالمت  به  کم  توجهی  و  درمانی  مراکز  به  مراجعه 
فردی، خاطرنشان کرد: »یکی از راهکارها این است 
بیشتر و حتی  برای مردان  به خدمات  که دسترسی 
به گونه ای برنامه ریزی شود که برای ارائه خدمات 

سالمتی به محیط کار افراد مراجعه کنیم.«

نیروي انساني، اولین قرباني 
کاهش درآمد بیمارستان ها

  انيس ناوند، مدير پرستاري بيمارستان ايران مهر

علي رغم تعدد شعارهاي جذاب و رنگارنگ و فریبنده در خصوص 
اصلي ترین سرمایه هر سازمان،  عنوان  به  انساني  نیروي  اهمیت 
متاسفانه این قشر اولین قرباني کاهش درآمد سازمان ها مي گردند. 
در حال حاضر که افزایش بسیار شدید هزینه ها و ثابت بودن تعرفه ها 
باعث کاهش درآمد بیمارستان هاي خودگردان شده، اولین استراتژي، 
کاهش هزینه های اصلي بیمارستان یعني حقوق و دستمزد پرسنل است. 
براي کم کردن این هزینه تعدیل نیروي انساني رخ مي دهد که کابوس 
همیشگي پرسنل غیراستخدامي و قشر ضعیف و در معرض آسیب 
بیمارستان ها است. در حالي که با احتساب هزینه آموزش و انرژي و 
زمان کسب مهارت این پرسنل در می یابیم که نه تنها این امر باعث ذخیره 
مالي و کمک به بیمارستان ها نشده بلکه در نهایت بیمارستان ها متحمل 
خسارت و متضرر نیز شده اند. جدا از سرگشتگي پرسنل و افزایش 
بیکاري که تاثیرات منفي بسیاری در جامعه هم دارد، احساس عدم امنیت 
در سایر پرسنل باقي مانده در بیمارستان باعث کاهش انگیزه، ابتکار، 
خالقیت و عالقمندي به کار می شود. ناگفته پیدا است متضرر اصلي 
این روند، بیماري است که باید روند درمان خود را با پرسنلی که دائما 
در وحشت از دست دادن شغل خود هستند، طي کند. به نظر مي رسد 
تب همه گیر اخیر درمان کشور تعدیل نیروي انساني است که حتي دامن 

مراکز دولتي را نیز گرفته است.
روش دیگر تعدیل نیرو که شاید نامحسوس بوده و چشمگیر نیست اما 
خطر بیشتري دارد، جایگزیني نیروهاي متخصص ماهر و البته گران تر 
که با پرداخت مزایاي بیشتر بار مالي بیشتري  براي بیمارستان ها ایجاد 
مي نمایند با پرسنل کم تجربه و غیرمتخصص و ارزان است. متاسفانه 
مدیران و مسئولین بیمارستان ها صرفا با ارقام ملموس و اعداد قابل 
انداز ه گیري در کوتاه مدت آشنایي دارند و تعیین کننده سودآوري 
بیمارستاني براي ایشان است. اما در واقع اصلي ترین هزینه هاي 
بیمارستاني غیرملموس و غیرقابل اندازه گیري در کوتاه مدت هستند، 
مثل هزینه آموزش پرسنل که منافع آن به فوریت قابل اندازه گیري 

نیستند.
روش دیگر معمول این روزها کاهش پرداخت به پرسنل است؛ مانند 
کاهش کارانه ها، پرکیس ها، پاداش ها و ... که این راهکار نیز از نیروي 
انساني مراکز درماني قربانیان دیگري مي گیرد. در بهترین حالت حتي 
در مراکز فوق با حذف خدمات رفاهي پرسنل و حتی گاه حذف غذاي 
پرسنل مواجه می شویم. فارغ از بایدها و نبایدها و بدون سوگیري، 
با توجه به اهمیت آسیب های روحي هم به پرسنل تعدیل شده و هم 
پرسنل باقي مانده، شواهد زیادي دال بر کاهش جدي کیفیت عملکردی 
مراکز درماني در ارائه خدمت به بیماران در صورت عدم توجه مدیران به 
این تاثیرات وجود دارد. تاثیرات کاهش وفاداري و حس وظیفه شناسي 
و عدم اشتیاق به انجام وظایف خارج از شرح وظیفه و عدم اعتماد به 
مدیریت در پرسنل باقي مانده باید در این موارد کامال در نظر گرفته شود. 
مي توان فرآیند تعدیل نیرو را به شکل مسالمت آمیز و با آسیب های کمتر 
انجام داد، براي مثال مي توان قبل از فرآیند تعدیل نیرو با پرسنل گفت وگو 
کرده و دالیل را توضیح داد. در این مواقع باید محیطي امن را فراهم 
نمود تا پرسنل نیز بتوانند مشکالت خود را بازگو کنند. همچنین باید در 
انتخاب پرسنلي که قرار است در فرآیند تعدیل نیرو قرار بگیرند کامال 
بیطرفانه، منصفانه و با توجه به عملکرد ساالنه و ارزشیابي آنان )مبتني بر 
شواهد و گزارشات( تصمیم گرفته شود. همین طور مي توان با پرداخت 
حق و حقوق کامل به پرسنل تعدیل شده از مشکالت آنان تا حدودي 

کاست.
در پایان الزم می دانم مجددا بر اهمیت سرمایه هاي اصلي سازمان ها 
که همانا نیروي انساني متخصص هستند، تاکید کرده و توجه مدیران 
و مسئولین مراکز درماني را به اتخاذ تصمیم مقتضي و روش اجرایي 

صحیح در خصوص فرآیند فوق جلب کنم.

ديدگــاه
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معاون بهداشت در سومین کنگره سالمت مردان خبر داد

 طراحی اپلیکیشن ملی خودمراقبتی ایرانیان

نظام پزشکی کشور گفت:  رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان 
»کدهای اخالقی مصوب سازمان نظام پزشکی به تأیید وزارت بهداشت 
رسیده و ضروری است که ابعاد مختلف روابط پزشک با بیمار مورد 

توجه قرار گیرد.«
کمیسیون  اعضای  جلسه  در  ظفرقندی  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
تخصصی اخالق پزشکی شورای عالی نظام پزشکی به ماده سه قانون 
تشکیل سازمان نظام پزشکی اشاره و اظهار کرد: »طبق بند »ب« در 
تنظیم دستورالعمل تبلیغاتی و آگهی دارویی و مواد خوراکی و غیره 
و اعالم به مراجع ذی ربط، سازمان نظام پزشکی موظف است تا ۱۵ 
روز از تاریخ وصول استعالم نظر خود را به مراجع ذی ربط اعالم کند 

بنابراین باید تعامل الزم را با وزارت بهداشت داشته باشیم.«
وی در ادامه به آموزش منشی مطب ها برای برخورد بهتر با بیماران 
اشاره کرد و گفت: »بیشتر مواجهه ها در مطب ها توسط منشی ها انجام 
می شود بنابراین بهتراست طرحی را برای آموزش های مجازی به منظور 
تربیت نیروی منشی در مطب ها پیاده سازی کنیم و از جامعه پزشکی 
بخواهیم که منشی های خود را برای شرکت در این دوره ها معرفی کنند 
و یک امتیاز هم برای آنها در نظر گرفته شود تا بتوانیم از هر پتانسیلی 

که داریم برای رفاه و آسایش مردم در حوزه پزشکی استفاده کنیم.«

سرپرست سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه راهنمای مصوب سازمان نظام 
پزشکی به عنوان کدهای مصوب اخالقی در وزارت بهداشت موردقبول واقع 
شده است، گفت: »ضروری است این راهنما به عنوان مصوبه شورای عالی 
اخالق به همه دانشگاه ها ابالغ و زمینه پیشبرد این کار نیز فراهم شود.«
ظفرقندی با اشاره به اینکه در مجمع انجمن های علمی مصوب شد که 
کمیته های اخالقی در انجمن ها تشکیل شود، افزود: »باید پیگیری های 
الزم را انجام دهیم و دانستن این نکته ضروری است که تبلیغات مواد 
قانون  طبق  دارد  سروکار  جامعه  سالمت  با  که  آشامیدنی  و  خوراکی 
از منظر  باید  تبلیغات  تمام  بنابراین  نظام پزشکی است  وظیفه سازمان 
سازمان نظام پزشکی عبور کند تا موارد اخالقی به لحاظ قانونی در آن 

رعایت شده باشد.«
بنابر اعالم سازمان نظام پزشکی، مصطفی معین، رئیس کمیسیون تخصصی 
اخالق پزشکی شورای عالی نظام پزشکی نیز در این نشست به برگزاری 
ده ها کنگره علمی پزشکی در طی سال اشاره کرد و گفت: »بهتر است 
در هر کدام از این کنگره ها میزگرد اخالق برای جامعه پزشکی برگزار 
شود تا بتوانند از مباحث اخالقی مطرح شده در این کتابچه نیز بهره مند 
شوند و برگزاری پنل های اخالقی می تواند نتایج خوبی را برای جامعه 

پزشکی در برداشته باشد.«

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت در امور بیماری ها گفت: »تاکنون 
۶۴ هزار بیمار مبتالبه ام اس در کشور شناسایی شده و تهران بیشترین 

تعداد مبتالیان به این بیماری را دارد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، جمشید کرمانچی در همایش ساالنه 
مدیران عامل و مدیران ارشد انجمن ام اس کشور، افزود: »پس از تهران 
بیشترین مبتالیان به ام اس در شهرهای کرج، تبریز و اصفهان قرار دارند.«
وی از اجرای بسته خدمتی ویژه بیماران خاص و صعب العالج در ۲۰۰ 
بیمارستان و مرکز درمانی کشور خبر داد و تصریح کرد: »در این بسته 

کمک به امر درمان بیماران ام اس نیز پیش بینی شده است.«
کرمانچی بیان کرد: »در این چارچوب، تمام خدمات مورد نیاز تشخیصی، 
درمانی و مشاوره ای برای بیماران خاص و صعب العالج ازجمله ام اس 
در مراکز جامع تخصصی ارائه می شود که از این طریق هزینه پرداختی 

بیماران نیز کاهش می یابد.«
در ادامه همایش محمدعلی صحراییان، نایب رئیس انجمن ام اس ایران 
گفت: »تعداد مبتالیان به بیماری ام اس در کشور رو به افزایش است و 
طی یک دهه گذشته تعداد این بیماران افزایش چند برابری داشته است.« 
وی تعداد مبتالیان به ام اس را در کشور در یک دهه گذشته ۱۰ هزار نفر 
عنوان کرد و گفت: »در حال حاضر ۴۶ انجمن ام اس در کشور فعال است.«
سابقه  سال   ۲۰ از  بیش  با  ایران  ام اس  »انجمن  کرد:  اظهار  صحراییان 
فعالیت، خانه امن بیماران ام اس بوده و تمامی انجمن ها باید در مسیر 
آنان تالش  بیماران و خانواده های  آرامش و کاهش اضطراب  افزایش 
کنند.« نایب رئیس انجمن ام اس ایران در پایان از آغاز عملیات اجرایی 
بزرگ ترین مرکز درمانی ام اس شمال شرق کشور در مشهد با همکاری 

خیران سالمت خبر داد.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی:

به کدهای اخالقی حرف پزشکی بیشتر توجه شود

نمشاور معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۶۴ هزار بیمار مبتالبه ام اس در کشور

هشدار رئیس انجمن جراحان پالستیک ایران؛

تزریق بوتاکس در 
آرایشگاه ها غیرقانونی است

رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران ضمن هشدار در 
مورد انجام بوتاکس در آرایشگاه ها و مراکز غیرمجاز گفت: »قوانین 
کنونی در زمینه برخورد با این قبیل تخلفات، بازدارنده نیست.«
به گزارش سپید، علی بیژنی در افتتاحیه کنگره بین المللی جراحان 
پالستیک و زیبایی ایران اظهار داشت: »متأسفانه امروزه برخی از 
مردم که تمایل به انجام اعمال زیبایی تیک دارند، آگاهی کامل 
نداشته و باید تحقیقات الزم را در این زمینه در مورد پزشک خود 
انجام دهند. همچنین به این موضوع توجه داشته باشند که انجام 
جراحی حتی از نوع غیرتهاجمی نباید توسط افراد غیرپزشک 
و غیرحرفه ای صورت گیرد.« وی ضمن هشدار در مورد انجام 
سالمت  مسئله  »این  گفت:   آرایشگاه ها،  از  برخی  در  بوتاکس 
مردم را به خطر می اندازد و عوارض زیادی را می تواند به همراه 
داشته باشد؛ بنابراین پیشگیری از این مسئله امری ضروری به 
شمار می رود.« وی با اشاره به اینکه تمایل به انجام اعمال زیبایی 
نه تنها در ایران بلکه در دنیا افزایش یافته است،  افزود: »ارتقاء 
آگاهی مردم جهت پیشگیری از عوارض ناشی از جراحی توسط 
افراد غیرپزشک و غیرحرفه ای امری ضروری به شمار می رود.«

بیژنی تأکید کرد: »برای پیشگیری از عارضه های ناشی از جراحی های 
زیبایی تنها با برخورد با افراد خاطی نمی توان به نتیجه مطلوب 
دست یافت بلکه به این نکته باید توجه داشت که فرهنگ سازی 
و ارتقاء آگاهی مردم نقش پررنگی دارد. البته قوانین کنونی نیز 

چندان بازدارنده نیست و اصالح و جامع کردن آن الزم است.«

انجمـن
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درباره نشانگان بعد از بیمارستان در سالمندان

بیماری بد است، بیمارستان از آن بدتر
هاریت الندو با بیماری های مزمن خاص سالمندان 
سر می کرد، تا اینکه شکستگی ستون مهره ها دردی 
را به او تحمیل کرد که دیگر تحمل پذیر نبود. کارش 
به بیمارستان کشید، در آنجا دردش به کمک مورفین 
آرام گرفت، اما بعد از مرخصی از بیمارستان، دچار مشکلی شد که 
کارشناسان به آن »نشانگان بعد از بیمارستان« می گویند؛ یعنی فشار 
بستری شدن خوابش را به هم ریخت، باعث شد کمی به هذیان گویی 

بیفتد، جهت یابی را گم کند و ضعیف شود.

به نظر آنها، نشانگان بعد از بیمارستان زمینه ساز بستری شدن دوباره 
 2016 سال  در  است.  سالمند  بیماران  بین  بیمارستان  به  بازگشت  و 
میالدی، براساس آمارهای اعالم شده از سوی دولت، 18درصد از بیماران 
تحت پوشش بیمه مدیکر، بیمه دولتی آمریکا برای سالمندان، ظرف 
30 روز دوباره به بیمارستان بازگشته اند. یکی از آنها خانم الندو که 
3 هفته بعد به دلیل آمبولی ریه، وجود لخته خون در ریه ، که پزشکان 
دلیل احتمالی آن را کم تحرکی تشخیص دادند دوباره مجبور شد در 
بیمارستان بستری شود. لخته باعث شد قلبش هم دچار مشکل شود، 
بعد ریه هایش آب آورد و پاهایش هم ورم کرد و تازه شکستگی های 
دیگر ستون فقرات هم به قبلی ها اضافه شد. این بستری شدن ها شیوه 
زندگی هاریت الندو را به کل تغییر داد تا جایی که دیگر نمی توانست 

مانند سابق مستقال زندگی کند.
عبارت »نشانگان بعد از بیمارستان« اولین بار در سال 2013میالدی، 
توسط یک متخصص قلب از دانشگاه یل به نام »کرامهولز« ابداع شد. 
وقتی قرار شد بیمه های دولتی بیمارستان ها را به خاطر دوباره بستری 
کردن بیمار در کمتر از 1 ماه جریمه کنند، دکتر کرامهولز نگاهی به 
آمارها انداخت و متوجه شد اغلب پذیرش های دوباره در شرایطی به نظر 
بی ارتباط با بیماری بار اول انجام گرفته است. او می گوید: »تمام هم 
و غم پزشکان درمان بیماری ای است که بیمار به آن مبتال شده. بقیه 
مشکالتی که ممکن است بیمار در بیمارستان به آنها دچار شود، به 
نظرمان ناچیز می آید.« به نظر او، مرخصی از بیمارستان می تواند آغاز 
یک دوره 60 تا 90 روزه آسیب پذیری نسبت به مشکالت دیگر باشد 

که فشار بستری شدن به بیمار وارد کرده است. اینها دیگردردسر نیستند. 
مشکالت زهرآگینی هستند که بر بهبود بیمار اثری قطعی می گذارند.

او  اقوام  یا  بستری شده  بیمارستان  بیماری که دوره ای در  تقریبا هر 
می توانند چند تا از این فشارها را بریتان بشمارند؛ خواب آشفته وقتی 
کارکنان بیمارستان خونگیری و ثبت عالئم حیاتی را ساعت 4 صبح 
انجام می دهند، حس پریشانی گم کردن روز و شب، سرو غذاهای 

بدمزه در ساعت های نامناسب.
حتی چند روز بستری می تواند حجم عضالت و توانایی حفظ تعادل 
را کاهش دهد. داروهای جدید با نتایج ناشناخته، اتاق های مشترک، 
هذیان گویی و درد همه می توانند از عوارض بستری شدن باشند. به نظر 

کرامهولز، بستری شدن بر هورمون هایتان، متابولیسم و سیستم ایمنی تان 
اثر می گذارند و باعث می شوند مردم تحلیل بروند و توانایی شان را 
برای دفع خطرات دیگری که سالمت آنها را تهدید می کند، کاهش 

یابد. این شرایط آثار متفاوتی بر فرد می گذارند.
پژوهشگران دانشگاه یل بیماران تحت پوشش بیمه را که از بیمارستان 
مرخص می شوند از 3 نظر  مورد بررسی قرار دادند؛ ناکارآمدی قلبی، 
حمالت قلبی و ذات الریه. آنها فهمیدند پذیرش دوباره در بیمارستان، 
خونریزی معده و روده و کم خونی در 4 تا 10 روز بعد از مرخصی 
افزایش نشان می دهد و خطر ضایعاتی مانند افتادن یا حوادث دیگر در 
3 تا 5 هفته بعد از مرخص شدن از بیمارستان همچنان جدی هستند. 

هرچند نشانگان بعد از بیمارستان نظریه ای است که باید بر آن بررسی 
شود، تحقیقات در جهت اثبات آن پیش می رود. کارشناسان دیگر نیز 
بین فشارهایی که در بیمارستان بر بیماران حمالت قلبی وارد می شود 
و بستری شدن دوباره آنها نسبت مستقیم پیدا کرده اند. به نظر آنها، 
بیماران حمله قلبی باید فشارهای مختلفی را تجربه کنند؛ از ترس از 
مرگ بگیرید تا دغدغه های مالی. به همه اینها باید اثر محیط بیمارستان 
را نیز اضافه کرد. تیم کارشناسی وضعیت بیماران با متوسط سنی 63 
سال را که به بخش اورژانس مراجعه می کنند، در 2 حالت بررسی کرد؛ 
اول در زمان شلوغی و دیگر در زمان خلوتی. معلوم شد هرقدر بیمار 
در ساعت های شلوغی به اورژانس مراجعه کند، احتمال آنکه بعد از 
یک ماه با ناهنجاری فشار بعد از ضایعه )پی تی اس دی( دوباره بستری 

شود، افزایش پیدا می کند.
به حمالت  مبتال  بیمار  کلمبیا وضعیت 1000  دانشگاه  حاال محققان 
قلبی را دنبال می کنند. وزنشان و میزان فشاری را که بر آنها آمده اندازه 
می گیرند و به هر یک وسیله ای پوشیدنی داده اند تا بتوانند میزان تحرک 
بدنی و خواب آنها را اندازه بگیرند. شاید نتایج این بررسی بتواند اثر 
نشانگان بعد از بیمارستان را اثبات کند. دکتر ادموندسون، سرپرست تیم 
تحقیق، می گوید: »ما هر روز در درمان ناهنجاری ها پیشرفت می کنیم، 
اما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که بتوانیم جلوی صدمات را بگیریم.«

برای  بستری شدن  از  ناشی  توانسته اند جلوی صدمات  بیمارستان ها 
کودکان را بگیرند، به همین دلیل کارشناسان فکر می کنند، این هدف 
برای سالمندان هم هدفی دست نیافتنی نیست، مثال می توان به بیمار 
اجازه داد لباس های خودش را بپوشد، برای قدم زدن از تخت پایین 
بیاید یا به قدر کافی بخورد تا کاهش وزن نداشته باشد. می توان حساب 
کرد که بیمار واقعا نیازمند چه تعداد آزمایش است یا اینکه الزم است 

قبل از طلوع آفتاب از او خون گرفت؟
به نظر کارشناسان، هرگز نباید بدون دلیل موجه بیماری را از خواب 
بیدار کرد. شرایط درمانگر توجیهی برای بیدار کردن بیمار نیست، اما 
تا وقتی تحقیقات به نتیجه برسد و سیاست گذاری ها تغییر کند، می توان 

از خانواده بیمار برای بهتر شده شرایط بستری کمک گرفت. 
منبع: نیویورک تایمز

بچه ها کم تحرک تر و وابسته تر می شوند

تحقیقات یک گروه کارشناسی در نیوزیلند نشان می دهد، گروه موردمطالعه اغلب وقت خود را در خانه دوستان 
یا در غذافروشی ها و فروشگاه های اطراف خانه می گذرانند. آنها که اغلب ترجیح می دهند از نزدیکی های خانه 
دور نشوند، هر روز کم تحرک تر و وابسته تر می شوند. این مطالعه که با حمایل دانشگاه  هاروارد روی یک گروه از 
کودکان 13-11 سال انجام شده، حاکی از آن است که 50درصد از وقت فراغت این کودکان حوالی 500 متری 
از منزلشان می گذرد. کارشناسان عقیده دارند، میزان تحرک نوجوانان نسل فعلی بسیار کمتر از نسل های قبلی است 
که شاید یکی از دالیل آن ترس از کمبود امنیت در خیابان ها باشد. یکی از نتایج این مطالعه به آنجا می رسد که 

یکی از عوامل رفاه در عصر ما وضعیت محالت است.
منبع: گاردین

آمریکا

آمریکا

 مرجان 
یشایایی

شرکت بین المللی فیلیپ موریس، تولیدکننده سیگار مارلبورو 
و سایر برندهای مشهور سیگار در جهان، امید دارند بتوانند 
در آینده تولید سیگارهای سنتی حاوی توتون را به کلی کنار 

بگذارند و به سمت تولید محصوالت بدون دود بروند.

این شرکت غول آسای چندمیلیارد دالری که مرکز آن در شهر 
نیویورک است، اعالم کرده با این اقدام بزرگ، به جای تولید 
سیگارهای حاوی تنباکو، نوع الکترونیک سیگارها را تولید خواهد 

کرد.
فیلیپ موریس در حال حاضر روی ماده ای به نام »آی کیواواس« 
تمرکز کرده که به جای سوزندان توتون آن را داغ و ادعا می کند 
این تغییر می تواند میزان عناصر شیمیایی سمی در دود سیگار را 

تا 95درصد کاهش دهد.
شما  »اگر  داشته:  اظهار  گفت وگویی  در  موریس  فیلیپ  مدیر 
دیگر سیگار نفروشید، افراد دیگری این کار را انجام می دهند 
چون مردم مشتری این کاال هستند بنابراین فکر نمی کنم توقف 
فروش سیگار اثری بر سالمت مردم یا سالمت عمومی داشته 
باشد. امید ما این است که درنهایت بتوانیم برای افرادی که مایل 
به سیگار کشیدن هستند، سیگارهای سنتی را با انواع محصوالت 

دیگر جایگزین کنیم.«
آژانس سالمت عمومی دولت بریتانیا اعالم کرده، هرچند محصوالت 
دخانی حاوی توتون های داغ احتماال حاوی ترکیبات کمتر مضر 
نسبت به سیگارهای کالسیک هستند، شواهد محدودی که تابه حال 
به دست آمده حاکی از آن است که ضرر سیگارهای الکترونیک 
از سیگارهای داغ کمتر است. بنابراین، سیگارهای داغ براساس 
تحقیقاتی که تا به حال انجام شده، در طیف میانه بین سیگارهای 

سوزان مضر و سیگارهای الکترونیک قرار می گیرند.
شرکت فیلیپ موریس که هم محصوالت دخانی تولید می کند و 
هم سیگارهای الکترونیک، هنوز مشخص نکرده که قرار است 

چه زمانی تولید محصوالت دخانی خود را متوقف کند.
این شرکت در توضیح دلیل تغییر محصوالتی که چند دهه است 
منبع سودی سرشار بوده اند، می گوید: »ما درک می کنیم که میلیون ها 
زن و مرد سیگاری به دنبال محصوالتی کم ضررتر هستند و قصد 
دارند دود کردن را کنار بگذارند. ما این فرصت را دراختیارشان 
قرار می دهیم. از سوی دیگر، ما به کارکنانمان و سهامداران شرکت 
نیز متعهدیم و به این تهعد با دنبال کردن افقی تازه و بلندمدت 
برای تولید محصوالت جایگزین، عمل خواهیم کرد.جامعه از ما 
توقع دارد مسووالنه عمل کنیم و ما بنا داریم با طراحی آینده ای 

بدود دود، مسوولیت خود را به جا بیاوریم.«
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، توتون 
مسوول مرگ نزدیک به 6میلیون مرگ در سراسر جهان است. 
عبارتی،  به  یا  سال  در  480هزار  متحده،  ایاالت  در  میزان  این 

1300 نفر در روز است.
از هر 20 فرد بالغ در آمریکا، 1 نفر از سیگارهای الکترونیک 
استفاده می کند؛ یعنی نزدیک به 11میلیون آمریکایی مصرف کننده 
از  کمتری  هرچند ضرر  سیگارها  این  هستند.  محصوالت  این 
سیگارهای سنتی حاوی توتون دارند، تیم پژوهشگران دانشگاه 
نوشته اند  شده،  منتشر  تازگی  به  که  تحقیقی  در  هاپکینز  جان 
اغلب استفاده از سیگارهای الکترونیک همراه با سایر رفتارهای 
پرخطر برای سالمت افراد دیده می شوند و الگوی غالب در این 

کشور، استفاده دوگانه از سیگارهای الکترونیک و سنتی است.
پژوهشگران درضمن دریافته اند بیش از نیمی از مشتریان سیگارهای 
الکترونیک کمتر از 35 سال دارند. سرپرست این بررسی می گوید: 
»روشن است که گروه های شاخص آسیب پذیر در خطر بزرگ 
سیگارهای  از  بسیاری  هستند.  الکترونیک  سیگارهای  قبول 
الکترونیک حاوی نیکوتین هستند و به همین دلیل می توانند اثر 
نباشد،  موجود  هم  نیکوتینی  اگر  حتی  باشند.  داشته  اعتیادآور 
طمع دهنده ها و سایر عناصر موجود در مایع سیگارهای الکترونیک 
که تبدیل به بخاری می شود که از دهان بیرون می آید، می توانند 

مشکالت تنفسی ایجاد کنند.« 
منبع: نیوزویک

سازمان جهانی بهداشت از مقابله با آلودگی هوا، چاقی مفرط و 
عدم تمایل به واکسیناسیون به عنوان 3 اولویت خود در سال جدید 

میالدی خبر داد.
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد همچنین 10 تهدید بهداشتی را 
که از نظر این سازمان باید در 12 ماه آینده به آنها به طور ویژه توجه 
کرد، برشمرد. در این فهرست بیماری های غیرمسری مانند ناراحتی های 
قلبی- عروقی، دیابت و سرطان کنار بیماری واگیردار عفونی مانند 

ابتال به اچ آی وی و ویروس ابوال قرار گرفته اند.
در این گزارش نگاهی به عواملی انداخته ایم که سازمان جهانی بهداشت 

از آنها به عنوان تهدید در سال جدید میالدی یاد کرده است.

آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی
از هر 10 فرد ساکن کره زمین 9 نفر هر روز هوای آلوده تنفس می کنند. 
سازمان جهانی بهداشت آلودگی هوا را مهم ترین تهدید برای سالمت 

افراد از نظر زیست محیطی تشخیص داده است.
ساالنه 7 میلیون نفر به دلیل ابتال به بیماری های مرتبط با آلودگی هوا 

جان خود را از دست می دهند.

بیماری های غیرمسری
منشاء بیش از 70 درصد موارد مرگ ومیر در جهان ابتال به بیماری های 
غیرمسری مانند دیابت، سرطان و ناراحتی های قلبی- عروقی است. این 

در حالی است که 15 میلیون نفر از افرادی که به دلیل ابتال به بیماری 
غیرمسری جان خود را از دست می دهند، بین 30 تا 69 سال دارند.

مصرف سیگار، عدم فعالیت جسمی، مصرف الکل، رژیم غذایی نامناسب 
و آلودگی هوا 5 عامل موثر در افزایش بیماری های غیرمسری هستند.

شیوع آنفلوانزا در سطح جهان
سازمان جهانی بهداشت بر این باور است که جهان با شیوع آنفلوانزا 
روبرو خواهد شد. با این حال زمان و گستردگی شیوع آن مشخص 
نیست. نهاد وابسته به سازمان ملل متحد به طور منظم ویروس های 

پخش شده در سطح جهان را تحت نظر دارد.

موقعیت های شکننده و آسیب پذیر
سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند 1 میلیارد و 600 میلیون نفر 
از ساکنان کره زمین در مناطقی زندگی می کنند که مناقشات سیاسی و 
اجتماعی و ضعف خدمات پزشکی، آنها را از خدمات اولیه و اساسی 

بهداشتی محروم کرده است.

مقاومت ضدمیکروبی
ماالریا، ضدویروسی و  با  مقابله  داروهای  برابر  بدن در  مقاومت 
ضدمیکروبی یکی از 10 خطر اصلی برای بهداشت ساکنان کره 
زمین محسوب می شود. مقاومت در برابر داروهای ضدمیکروبی ممکن 
است بار دیگر بشر را در موقعیت عدم دسترسی به درمان موثر برای 

درمان عفونت ها قرار دهد.
عدم امکان مقابله با عفونت ها می تواند عمل های جراحی و شیمی درمانی 

برای مقابله با سرطان را دشوار کند.

ابوال و دیگر ویروس های بیماری زا
جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2018 میالدی با دو مورد از 
شیوع ویروس ابوال روبرو شد. هر دو مورد از شیوع ویروس ابوال به 

شهرهای پرجمعیت گسترش یافت.
سازمان جهانی بهداشت هشدار می دهد برای بسیاری از ویروس های 

بیماری زا درمان و واکسن مناسب وجود ندارد.
ضعف اولیه خدمات پزشکی، عدم تمایل به واکسیناسیون، تب 
دنگی و ابتال به »اچ آی وی« از دیگر تهدیدهایی است که سازمان 
جهانی بهداشت نسبت به پیامدهای آنها در سال 2019 میالدی 

هشدار داده است.
منبع: سازمان جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت ۱۰کارخانه مارلبورو تولید سیگار را متوقف می کند؟
 تهدید اصلی برای سالمت بشر را معرفی کرد 

گرانی سوخت؛ ایتالیایی ها بعد از ۸۴ سال هنوز مالیات جنگ اتیوپی را می دهند

اعتراض جلیقه زردهای فرانسوی به افزایش بهای سوخت در این کشور موجب شد. بحث مربوط به گران بودن 
سوخت در ایتالیا نیز باال بگیرد. بهای سوخت در ایتالیا بیش از فرانسه است و این کشور یکی از باالترین بهای 
بنزین و گازوئیل را میان کشورهای اروپا دارد.کنار مالیات بر ارزش افزوده که سهمی 22 درصدی روی بهای بنزین 
و گازوئیل در ایتالیا دارد، فهرستی بلند از 17 نوع مالیات دیگر نیز وجود دارد که باعث می شود بهای سوخت برای 
مصرف کننده بسیار گران تمام شود. شاید باورش چندان ساده نباشد، اما ایتالیایی ها هر بار که به پمپ بنزین می روند 
مبلغی را نیز برای مالیات و هزینه های جنگ اتیوپی پرداخت می کنند، جنگی که 84 سال پیش به وقوع پیوست، اما 

هنوز هزینه هایی که این جنگ بر اقتصاد ایتالیا گذاشت را مردم این کشور می پردازند.
منبع: یورونیوز

ایتالیا
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تب، گلودرد و بی حالی را برای 
گوگل می نویسد تا بفهمد دخترش 
چه بیماری ای دارد؟ حاال خوشحال 
است که به جای دادن ویزیت دکتر 
فقط با چند کلیک توانسته بیماری دخترش را تشخیص 
دهد و به همین دلیل هم درمان بیماری را جستجو 
می کند،  چندتایی قرص و دارو برای درمان این بیماری 
پیشنهاد شده که البته بدون تجویز پزشک نمی تواند 
بخرد،  چاره اي نیست. سراغ داروهای گیاهی می رود 
و با انبوهی از دمنوش های معجزه گر و جادویی مواجه 
می شود که می تواند در چند ساعت تمام عالئم بیماری 
را برای همیشه محو کند. دست به کار می شود و 
یکی- دو روز فقط دمنوش درمانی می کند اما عالئم 
بیماری نه تنها محو نمی شوند، بلکه بیشتر شده و 
حتی عالئم جدیدی هم برای بیماری دخترک ظاهر 
می شوند، اما باز هم یک هفته درمان پزشکی کودک 
را به گوگل می سپارد تا شاید در بلندمدت نتیجه 
بهتری بگیرد. بعد از یک هفته کودک تشنج می کند 
و حاال چاره ای جز مراجعه به پزشک متخصص و 
بیمارستان ندارند. پزشک بیمارستان عفونت دستگاه 
گوارش را تشخیص می دهد و دخترک را بستری 
می کنند. عفونت دستگاه گوارش بیماری ای بود که 
هیچ کدام از سایت ها برای دختر تشخیص نداده بودند 
و حاال به جای اینکه با دارو طول درمان کوتاهی 
داشته باشد به علت درمان های خانگی مجبور است 
چند هفته را در بیمارستان بماند تا روند درمان به 
حالت طبیعی بازگردد. این فقط یکی از تجربه های 
تلخ یکی از پزشکان بیمارستانی در تهران است که 
از خوددرمانی های والدین کودکان به یاد دارد و به 
گفته او، آمار مراجعات بیمارانی با حال بد ناشی از 

خوددرمانی با اینترنت روزانه افزایش پیدا می کند.

گوگل درمانی ممنوع!
اگر کلید واژه »عالئم« را برای گوگل تایپ کنید، فهرست 
عالئم انواع بیماری ها را برای شما نمایش می دهد که 
براساس آن حتما یکی از بیماری های مورد نظر را 
دارید. بعد از آن کافی است کلیدواژه »درمان بیماری...« 
را برایش بنویسید تا انواع درمان سنتی و غیرسنتی را 
برای شما نشان دهد. نمونه باال یکی از مواردی بود 
که تشخیص اشتباه اینترنتی و خانگی به جای بهبود 
بیماری را تشدید کرد و یک درمان یک هفته ای را 
به درمان حداقل یک ماهه تبدیل کرد. از آن بدتر 
باعث تشنج کودک شده بود اما هنوز هم این موارد 
به وفور پیدا می شوند، مثال کودکی دیگر هم بر اثر 
آنتی بیوتیک تجویزشده توسط پدرومادر حاال دچار 
نارسایی قلبی شده و در بیمارستان بستری است، در 
حالی که مشکل اصلی او عفونت گوش میانی بوده 
و با داروی اشتباه تجویزشده بدون نظر پزشک دچار 

این نارسایی شده  است.
به  و  نیست  شایع  ایران  در  فقط  اینترنت درماني 
مشکل جهانی در زمینه پزشکی تبدیل شده  است. 
خوددرمانی های اینترنتی در سال های اخیر به عنوان 
چالش جدی مطرح شده و با فراگیر شدن اینترنت 
جدی تر هم می شود. مطالعات چند سال اخیر انتشارات 
Wolters Kluwer Health نشان می دهد یکی از 

مهم ترین چالش های پیش روی پزشکان، بیماراني 
هستند که اطالعات غلط پزشکی دارند. این 

مطالعه که روی 300 پزشک انجام گرفت، 
نشان داد 53 درصد پزشکان از وجود 

اطالعات غلط بین بیماران شکایت 
دارند.

به گفته محققان، بیش از 50 
برتر  نتیجه   10 از  درصد 
برای جستجوهای انجام شده 
برمبنای عالئم بیماری، کامال 
مسووالن  هستند.  بی ربط 

گوگل برآورد می کنند یکی از هر 20 جستجوی 
به دست  این موتور جستجو  از طریق  انجام شده 
آوردن اطالعاتی در مورد مسائل مربوط به سالمت 
است اما بررسی موتورهای جستجوی پرکاربر مانند 
گوگل و بینگ نشان می دهد اکثر قریب به اتفاق این 
نتایج، نادرست هستند و می توانند به تشخیص غلط 
و حتی خوددرمانی بر پایه آن تشخیص بینجامند و 

مشکل ساز شوند.

 نسخه نهایی را به پزشک بسپارید
با همه این شرایط، در دنیای امروز که حرف اول را 
اینترنت می زند نمی توان از مردم خواست برای داشتن 
اطالعات پزشکی اصال به اینترنت مراجعه نکنند، اما 
به دست آوردن اطالعات با پیدا کردن راهي براي 
درمان متفاوت است. برخی پزشکان سعی می کنند با 
آموزش هایی شیوه درست مواجهه با اطالعات پزشکی 
در اینترنت را آموزش دهند. در همین مورد، مریم صدر، 
پزشک عمومی که در یکی از بیمارستان های تهران 
مشغول به کار است به »سالمت« می گوید: »استفاده از 
اینترنت برای مسائل پزشکی باید با اعتبارسنجی مطالب 
همراه باشد. در واقع در صورت امکان اطالعاتی را 
که از طریق اینترنت به دست آورده اند با منابع دیگر 
مثل کتاب ها و مجالت معتبر مقایسه کنند چرا که 
اعتبار مطالب کتاب معموال از مطالب درج شده در 

اینترنت بیشتر است.«
وی با اشاره به اینکه نویسنده یک متن پزشکی 

در اینترنت هم اهمیت زیادی دارد، تاکید 
مي کند: »مردم به هیچ وجه به اطالعاتی 

که افراد بدون آموزش پزشکی در 
چت روم ها از تجربیات شخصی 

خود می نویسند، اعتماد نکنند 
و تنها در صورتی اطمینان 

پیدا کنند که نویسنده 
مطلب یک پزشک 

همچنین  باشد. 
مفید  به  نباید 

بودن درمان 
خاصی 

برای 

یک فرد اعتماد کرد چون ممکن است این درمان 
فقط در مورد او مفید باشد و اصال از لحاظ علمی 

ثابت شده نباشد.«

صفحات مجازی، شلوغ تر از مطب پزشک
درمان سرطان بدون دارو 

صفحه هایی با عنوان درمان خانگی، طب سنتی و... 
متخصص  پزشکان  مطب  از  شلوغ تر  روزها  این 
در این زمینه هستند. امکان ندارد کاربر شبکه های 
اجتماعی پرمخاطب در ایران مثل اینستاگرام و تلگرام 
باشید و حداقل روزی یک یا دو پست درباره کنار 
گذاشتن قرص های شیمیایی و استفاده از دمنوش ها 
و درمان های سنتی و گیاهی نبینید. جالب  است که 
برخی از این صفحات حتی از درمان سرماخوردگی 
و دل درد هم پا را فراتر گذاشته اند و معتقدند با همین 
طب سنتی و داروهای گیاهی می توان ام اس،  سرطان 
و بیماری های خاص دیگری را هم درمان کرد. یکی 
از همین صفحات معجون ساده و گیاهی از یک 
دانشمند اتریشی را تبلیغ کرده و معتقد است طی تنها 
42 روز بدون شیمی درمانی می توانید با این معجون 
تمامی سلول های سرطانی را نابود کنید و دیگر نیازی 
به شیمی درمانی ندارید. نظرات پایین این پست هم 
جالب است. یکی- دو نفر منبع خواسته و بقیه افراد 
سوال هایی از آماده کردن این معجون پرسیده اند. بعد 
از هر چند نظر هم یک نفر گفته: » من امتحان کردم، 
واقعا جواب می ده. فقط باید تمام داروهای شیمیایی 
رو کنار بذارین.« البته واضح است که این کامنت 
صرفا برای تبلیغات گذاشته شده و هیچ فرد حقیقی 
که از این معجون به اصطالح جادویی استفاده کرده 
باشد وجود ندارد اما این تمام ماجرا نیست. متاسفانه 
صفحات بسیاری هم با عکس و فیلم نحوه تشخیص 
انواع سرطان، خصوصا سرطان پستان که در زنان رایج 
است را به اشتراک می گذارند، در حالی که ممکن 
است بسیاری از این عالئم در یک فرد وجود داشته 
باشد و او دچار سرطان پستان یا سرطان های دیگر 
نباشد، اما مشاهده این عالئم حداقل برای چند 
روز می تواند ذهن آن فرد را مشغول کند تا 
به پزشک مراجعه کند و از صحت آن 
مطمئن شود بنابراین الزم است در 
ضمن توضیح این عالئم مراجعه 

به پزشک متخصص و قطعی 
نبودن آنها حتما ذکر 

شود.

نیش عسل درمانی بر بدن بیماران ام اس
تب اینترنت و وسوسه گیاهان دارویی عرصه را برای 
شیادان سالمت فراهم کرده است. از یک طرف باور 
عمومی جامعه بر بی عارضه بودن داروهای گیاهی 
است و از سوی دیگر هم فاصله هر کس تا دنیای 
اینترنت تنها یک کلیک است. هرچقدر بیماری جدیدتر 
باشد و کمترشناخته، بیشتر محل دام بالست و ام اس 
یکی از همین جاذبه های وهم آلود است که از همان 
ابتدای شروع عالئم می تواند راه سوءاستفاده را برای 
درمانگران بی شناسنامه باز کند. گیاه غافث کنفی، 
ریشه بابا آدم، علف گربه، آب قره قاط، گیاه کهن دار، 
بداغ جنگلی، خارمریم، گیاه آب قاشقی، شبدر قرمز، 
شاهدانه چینی، ریشه و برگ قاصدک، بالنگ، آب 
زرشک، پنیر باد خواب آور و لوبیای چشم بلبلی و 
حتی خوردن کله پاچه درمان هایی است که درمانگران 
ناشناس آنالین ارائه کرده اند. بین تمام این راهکارهای 
عجیب و غریب گیاهی برای درمان ام اس زهر زنبور 
عسل یکی از راه های پرتکرار پیشنهاد شده از طرف 
درمانگران مجازی است و از آن جالب تر غذای ملکه 
زنبور است که از اثر  درمانی متفاوت و معجزه آسایش 
بر ام اس بسیار گفته شده و به نظر می رسد اسم اعیانی 
و الکچری اش قدرت مانور روی آن را به عنوان 
یک درمان فوق العاده  برای کالهبرداری از بیماران 
آنالین باال برده است. عسل درمانی و استفاده از زهر 
زنبورعسل یکی از شایع ترین درمان هایی است که 
تمام درمان های کالسیک و گام به گام این بیماری را 
به باد می دهد و به گفته تمامی پزشکان، به هیچ عنوان  

درمانی برای بیماری ام اس نیست.

عامی شدن پزشکی و خطرات آن
در حال حاضر کانال های تلگرامی زیادی از طب سنتی 
اسالمی گرفته تا طب باستانی و طب ایرانی برای مردم 
نسخه می پیچند که عمال صالحیت ندارند و مردم را 
گمراه می کنند. به طور مثال در این کانال ها می گویند 
که بعد از غذا چنین چیزی را نخورید یا از این میوه 
و جوشانده استفاده کنید، حال آنکه هیچ کدام از این 
مباحث علمی نیست و درنهایت عامی  شدن دانش 

پزشکی را به دنبال دارد. طب عوام زده 
به خودش اجازه می دهد در مورد 
هر نوع بیماری ای اظهارنظر کند و 
متاسفانه هیچ نظارتی هم در این 
مورد وجود ندارد. شاید همه 
شما تجربیات موفقی از این 
درمان های خانگی در سطح 

بیماری های سطحی و کوچک مثل سرماخوردگی 
داشته باشید، بیماری هایی که حتی شاید بدون مراجعه 
به اینترنت با چند قرص ساده که در همه خانه ها وجود 
دارد، درمان شوند یا مثال با خوردن لیمو و عسل 
توانسته باشید از بروز سرماخوردگی جلوگیری کنید  
اما توجه داشته باشید برخی بیماری ها عالئمی شبیه 
همین سرماخوردگی دارند و شما با خوردن مسکن 
و آنتی بیوتیک های بی ربط که خودتان تجویز می کنید 
فقط روند درمان بیماری  را به تعویق می اندازید. در 
واقع، نوع بیماری ها متفاوت است و نمی توان فرض 
را بر این استوار کرد که به  عنوان  مثال هر نوع بیماری 
قلبی یک راه درمان یا یک عالمت خاص برای همه 
افراد دارد زیرا همان گونه که قلب اجزای مختلفی دارد، 
بیماری های مرتبط با این اجزا نیز از یک جنس نیست 
و متفاوت است. در چنین شرایطی که پزشکان از 
دالیل بروز بیماری ها آگاهی دارند و قادرند انواع آنها 
را در حیطه تخصصی شان تشخیص دهند، می توانند 
با کمترین میزان خطای ممکن، به درمان افراد بیمار 
بپردازند. عالوه براین، پزشکان از عوارض داروها 
باخبرند و می توانند آنها را مطابق با نوع بیماری و 

قدرت تحمل بدن افراد تجویز کنند .

تشدید عالئم خودبیمارانگاری با اینترنت درمانی
مراجعه به اینترنت فقط برای بیماری های جسمی 
عالئم  برای  افراد  هم  مواقع  خیلی  و  نیست 
بیماری های روانی به اینترنت مراجعه می کنند، در 
حالی که تشخیص این بیماری ها بدون دیدن فرد 
اینها کافی است عالئم  امکانپذیر نیست. با همه 
بیماری اسکیزوفرنیا را در اینترنت جستجو کنید. 
آن وقت می بینید به احتمال قوی شما هم در برهه ای 
از زندگی تان، یکی از نشانه های این اختالل شدید 
روانی را داشته اید و حداقل چند نفر از اطرافیان تان 

از این بیماری رنج می برند.
رویا کامکار، روان شناس در همین مورد با اشاره به 
وسواس ایجادشده درنتیجه جستجوهای اینترنتی 
می گوید:  »سالمت«  به  روانی  بیماری های  برای 
»جستجوی اینترنتی مداوم درباره بیماری های روانی، 
وسواس ابتال به یک بیماری را ناخودآگاه به جان 
طرف می اندازد. برای مثال اگر مدام عالئم افسردگی 
را برای کسی توضیح دهید، او حتما یکی- دو مورد 
را در خودش پیدا می کند و به صورت ناخودآگاه 
سایر عالئم هم در او به وجود می آیند و دچار 
افسردگی می شود، در صورتی که ممکن 
است آن عالئم برای آن فرد در شرایط 

خاصی به وجود آمده باشند.«
او در همین مورد ادامه می دهد: »بدتر آنکه 
هر جستجوی اینترنتی درباره بیماری، 
ما را با بیماری بعدی آشنا می کند و 
جستجوهای بعدی، ما را نسبت به 
بیماری های دیگری آگاه خواهد کرد. 
افتادن در دایره بیماری های مختلف و 
خودبیمارانگاری، عارضه شایعی است 
که با افراط در جستجوی اینترنتی حاصل 
می شود.« کامکار با اشاره به بروز یک بیماری 
روانی به نام خودبیمارانگاری اضافه می کند: 
»این جستجوهای مداوم در اینترنت فرد را در 
دام یک بیماری شایع به نام »خودبیمارانگاری« یا 
»هایپوکاندریاک« می اندازد، بیماری ای که مبتال به 
آن با وجود برخورداری از سالمت بدنی و جسمی 
همیشه احساس می کند بیمار است و حتی احساس 

درد هم می کند، در صورتی که دردی ندارد.«
 این روان شناس در توضیح این بیماری می گوید: 
»معموال معاینات پزشکی این بیماران موردی را نشان 
نمی دهد اما استرس و نگرانی با بیمار همراه است و 
این استرس می تواند تاثیرات بسیار زیادی بر سالمت 

روان و حتی جسم فرد بگذارد.«

خوددرمانی اينترنتی، بالی پزشكي شده؛ درمان هايي مانند خوردن پاچه براي درمان ام اس يا خوردن معجون اتريشي براي درمان سرطان

دکتری به نام اینترنت!

 ريحانه 
تهراني

توصیه های 
خطرناک 
پزشکی در 

شبکه های اجتماعی

تمام مشکالتی که با فراگیری اینترنت ظاهر 
می شوند، با همه گیر شدن شبکه های اجتماعی خیلی 

بیشتر از قبل خودشان را نشان می دهند و اینترنت درمانی یا 
درمان بیماری ها با اطالعات اینترنتی هم از این قاعده مستثنی 

نیست. شما با مراجعه به شبکه های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام 
که در ایران بیشترین کاربرها را دارند، با کوهی از اطالعات پزشکی مواجه 

می شوید که گروه بندی شده هم نیستند و صرفا به شما می گویند برای درمان 
بیماری ها چه بکنید. این اطالعات بدون گروه بندی و به طور غیرانتخابی در شبکه های 

اجتماعی مدام جلوی چشمان شما قرار دارند و حتی اگر از اول قصد این نوع خوددرمانی ها 
را نداشته اید می توانند شما را به خوبی وسوسه کنند اما نکته مهم در این مورد این است که مردم 

عادی نمی توانند به راحتی اطالعات تخصصی درست را از نادرست تشخیص دهند و به همین دلیل 
خطر و امکان خطا در این نوع درمان ها زیاد می شود. »اینترنت درمانی« معضلی جهانی است و مختص کشور 

ما نیست. در شبکه های اجتماعی مانند »یوتیوپ« افراد غیرمتخصص دارو و روش های  درمانی را بر اساس تجویز 
و صالحدید خودشان انجام می دهند و در تمامی مدت درمان از خودشان فیلم تهیه می کنند و بعد از چند ماه در صورتی 

که زنده بمانند، این تجربه را به سادگی و رایگان در اختیار دیگران قرار می دهند. این در حالی است که عالوه بر اینکه فرد 
پزشک نیست و حق طبابت ندارد، سالمت افراد جامعه را هم به  خطر می اندازد  اما این اقدام بسیار خطرناک است چراکه بسیاری 

از داروها مالحظات خاصی همراه دارد که برای هر فرد باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

اینترنت درماني فقط در ایران 
شایع نیست و به مشکل جهانی در 
زمینه پزشکی تبدیل شده  است. 
خوددرمانی های اینترنتی در سال های 
اخیر به عنوان چالش جدی مطرح 
شده و با فراگیر شدن اینترنت 
جدی تر هم می شود
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