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معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کردمعاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد

بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی به مراکز درمانی
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »بیمه تامین 
اجتماعی حدود هشت هزار میلیارد تومان بدهی 

به بیمارستان ها و مراکز درمانی دارد.«
به گزارش سپید، سعید کریمی گفت: »نقدینگی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی به خاطر عدم پرداخت 
صندوق های بیمه گر به خصوص تامین اجتماعی 
کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر بدهی تامین 
اجتماعی حدود هشت هزار میلیارد تومان است. 
بیمه سالمت وضعیت بهتری داشته و تقریبا به 

روزتر است.«
به گفته وی بودجه بیمارستان ها و مراکز درمانی 
کشور کاهش پیدا نکرده است. بودجه بیمارستان ها 
از محل بند و، و حقوق پرسنل نیز توسط دولت 
پرداخت می شود که طبق سنوات قبل درصدی 

افزایش پیدا می کند.
وی گفت: »درآمد اختصاصی بیمارستان ها و مراکز 
درمانی سراسر کشور تابع تعرفه ها است. هر چقدر 
خدمات ارائه شده به مراجعه کنندگان بیشتر باشد، 
باالطبع درآمد اختصاصی نیز افزایش پیدا می کند.«

به گفته کریمی اعتباربخشی بیمارستان ها به دلیل 
شیوع بیماری کرونا مدتی متوقف شده بود؛ اما این 

موضوع مجددا از سر گرفته شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کریمی گفت: 
»پیش بینی می شود کار اعتباربخشی بیمارستان ها 
و مراکز درمانی که تکمیل نشده تا پایان خرداد 
امسال انجام شود. اعتباربخشی بیمارستان ها هر 
دو سال یک بار انجام می شود و این طور نبوده 

که به پایان برسد.«.

دبیر علمی هفته جهانی سالمت گوارش با اشاره 
به اینکه سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع 
دنیا محسوب می شود ولی از طریق غربالگری 
به موقع قابل پیشگیری است، گفت: »به طور 
متوسط یک پولیپ در روده بزرگ طی 7 تا 10 
سال ممکن است تبدیل به سرطان بدخیم شود.«
به گزارش سپید، نجمه آل طه گوارش درباره 
برگزاری هفته سالمت گوارش اظهارداشت: 
»امسال در کشور از 31 اردیبهشت تا ۶ خرداد 
همزمان با هفته جهانی سالمت گوارش این 
موضوع در کشور ما نیز مد نظر قرار گرفته است 
که به صورت اختصاصی به موضوع پیشگیری 

از سرطان روده  بزرگ خواهیم پرداخت.«

وی افزود: »به طور کلی سرطان روده بزرگ 
سومین سرطان شایع دنیا و دومین سرطان 
است که بیشترین آمار مرگ و میر را به خود 
اختصاص داده است، بنابراین توجه در پیشگیری 
غربالگری و درمان به موقع این بیماری بسیار 

ضرورت دارد.«
گوارش  سالمت  جهانی  هفته  علمی  دبیر 
خاطرنشان کرد: »تقریباً ابتال به سرطان روده 
در مردان و زنان مشابه است و تفاوت جنسیتی 
خاصی وجود ندارد البته از هر 23 زن یک نفر 
می تواند در سال مبتال به سرطان روده بزرگ 
و از هر 2۵ مرد یک نفر در سال مبتال شود و 
به میزان بسیار اندکی ابتال به این سرطان در 

میان مردان بیشتر است.«
وی گفت: »بنابراین توصیه می شود که حتمًا 
نسبت به غربالگری و تشخیص به موقع این 
بیماری اقدام شود. در گذشته مدت زمانی که 
برای غربالگری در نظر گرفته می شد ۵0 تا ۵۵ 
سال به باال بود ولی از آنجایی که در حال حاضر 
افراد جوان تر هم مبتال به این سرطان می شوند 
برخی پزشکان توصیه می کنند که افراد باالی 
4۵ سال نسبت به انجام غربالگری از طریق 

کلونوسکوپی اقدام کنند.«
آل طه با بیان اینکه سرطان روده بزرگ بسیار 
شایع تر از سرطان روده باریک است، گفت: 
»از آنجایی که یک پولیپ عامل ابتال به سرطان 

روده بزرگ است بنابراین تشخیص به موقع 
بیماری بسیار حائز اهمیت است و می توان 
گفت که به نوعی سرطان روده بزرگ کاماًل 

قابل پیشگیری است.«
گوارش  سالمت  جهانی  هفته  علمی  دبیر 
اینکه  برای  پولیپ  »یک  گفت:  ایران  در 
بدخیمی  شود  و  سرطانی  توده  به  تبدیل 
به طور متوسط حدود 7 تا 10 سال زمان 
بنابراین تشخیص به موقع بیماری  می برد 
در درمان موفقیت آمیز سرطان روده بزرگ 
بسیار حائز اهمیت است بر همین اساس در 
هفته سالمت گوارش به این موضوع بیشتر 

خواهیم پرداخت.«

دبیر علمی هفته جهانی سالمت گوارش مطرح کرد :

سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع دنیا

مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی گفت: »آبله میمونی بیماری بازپدیدی 
است که ۸0 سال گذشته شیوع داشته و در ۹0 
درصد موارد این بیماری خفیف و قابل درمان 
است و فقط 10 درصد منجر به عوارض شدید و 

مرگ و میر می شود.«
به گزارش سپید، آبله میمونی یا مانکی پاکس نخستین 
بار در سال 1۹۵۸ در دو گروه از میمون های یک 
مرکز تحقیقاتی گزارش شد و نخستین گزارش شیوع 
انسانی به عنوان یک بیماری حدود ۸0 سال پیش 
در جمهوری کنگو بود و بعد از آن فقط در برخی 

کشورهای آفریقای غربی گزارش شد.
آبله میمونی توسط یک ویروس با DNA دو رشته ایی 
که به خانواده اورتوپاکس ویروس ها تعلق دارد ایجاد 
می شود. از لحاظ ژنتیکی دو نوع ویروس مانکی 
پاکس آفریقای مرکزی )کنگویی( و غرب آفریقا 

وجود دارد که نوع کنگویی بیماری خطرناک تر، 
شدیدتر و با قدرت سرایت و گسترش بیشتری 
همراه است. اکنون هنوز محل ذخیره طبیعی آن 
ناشناخته باقی مانده است، هرچند میمون ها و برخی 

جوندگان فعال متهم محسوب می شوند.
تاکنون سازمان جهانی بهداشت گزارشی از موارد 
تایید شده از آبله میمونی در 12 کشور از جمله 
آمریکا، استرالیا، کانادا و ۹ کشور اروپایی شامل 
انگلستان، اسپانیا، پرتغال، آلمان، بلژیک، فرانسه، 
هلند، ایتالیا و سوئد دارد، در حالی که ۵0 مورد 

مشکوک دیگر هم در حال بررسی است.
مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا درباره این 
بیماری اظهارداشت: »آبله میمونی بیماری جدید 
نیست و بیماری بازپدیدی است که سرعت انتشار 
آن فوق العاده است و در عرض دو هفته توانسته 

12 کشور در دنیا را مبتال کند.«

وی افزود: »آبله میمونی از میمون، سنجاب، راسو 
و موش به افراد منتقل می شود و مرکز شیوع این 
بیماری از آفریقای غربی و مرکزی از طریق میمون ها 
به افراد بوده و به سرعت در حال شیوع و گسترش 

سرایت به دیگران است.«
این متخصص بیماری های عفونی توضیح داد: 
»عالئم آبله میمونی در انسان شبیه یا خفیف تر 
از بیماری آبله و دوره بروز آن، پنج روز است 
که با تب، سردرد، درد عضالنی، درد کمر، لرز و 
احساس خستگی شدید شروع می شود، تنها فرق 
عالمتی آبله میمونی و سایر بیماری ها با ظاهر 
مشابه در این است که می تواند غدد لنفاوی را 

درگیر و متورم کند.«
به گفته مردانی، دوره کمون )فاصله آلودگی فرد تا 
اولین عالمت( در حدود ۶ تا 14 روز است اما پنج 
تا 21 روز هم گزارش شده بنابراین در صورت 

تماس قطعی با فرد مبتال باید دوره قرنطینه را حتی 
تا 21 روز رعایت کرد. فرد بیمار بعد از بروز تب، 
سردرد، خستگی، بثورات پوستی آبله ایی بر روی 
صورت و سایر قسمت های بدن مشاهده می کند 
و خود به خود درمان می شود و به مصرف دارو 

خاصی نیاز نیست.
وی خاطرنشان کرد: »یک مورد مشکوک به آبله 
میمونی در کشور مشاهده شده بود که با آزمایشات 

صورت گرفته، بیماری تایید نشد.«
وی تاکید کرد: »پرهیز از تماس با حیوانات، دوری 
از تماس با اشیا بخصوص محل قرارگیری و 
بستر حیوان یا فرد مبتال، ایزوله کردن فرد مبتال، 
شست وشوی مکرر دست ها با آب و صابون یا 
الکل، استفاده از لباس های محافظ برای کادر 
برای  مبتالیان هستند،  با  تماس  در  که  درمان 

مقابله با آبله میمونی ضروری است.«.

آبله میمونی بیماری بازپدید :

۹۰ درصد موارد ابتال خفیف است


