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دیدگاه

جمعیتی کشور

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت :در طول دو سال اخیر توانستیم حدود  26میلیون کارت ملی هوشمند صادر کنیم.
حمید درخشاننیا ،در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ثبت احوال خراسانجنوبی اظهار کرد :ظرفیت صدور کارت ملی هوشمند در کشور ،حدود  2.5میلیون کارت در ماه است.
ط اداری ،حفظ حرمت همکاران و ایجاد فضای همدلی و برادری از اهمیت زیادی برخوردار است ،ادامه داد :سازمان ثبت احوال از سازمانهای پیشرو در کشور است و در دولت الکترونیک نیز سازمان ثبت احوال
وی با اشاره به اینکه انضبا 
یکی از کلیدیترین سازمانها است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد :پس از اینکه پایگاه اطالعات جمعیتی کشور تکمیل شود ،شناسنامه بهطور کلی حذف خواهد شد.
درخشاننیا یاداور شد :امروز پایگاه اطالعات جمعیت کشور در حال بهروز رسانی است در هر ثانیه به بیش از شش هزار استعالم پاسخ داده میشود.

HIV؛ دهشتناک و مهارپذیر

هزینه ماهانه نگهداری معلوالن ضایعات نخاعی
درکشورحدود  3میلیون تومان است
عضو هیئت امنــای مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعــی ایران به هزینههای
فراوان نگهداری معلوالن ضایعات نخاعی اعم از نگهداری و دارویی اشاره کرد و گفت:
نگهداری این افراد در ماه حدود  3میلیون تومان هزینه دارد.
کاظم البرزکوه در مراســم رونمایی از دســتگاه حمل بیمار در پژوهشگاه ابن سینا
افزود:هزینه دارویی این افراد بســتگی به شرایط آنان دارد و برای هربار پانسمان زخم
بستر حدود  200هزار تومان هزینه میکنند
وی بــر لزوم اســتفاده از تجهیزات مدرن بــه بیماران معلول تاکیــد کرد و گفت:
بهرهگیری از تکنولوژی پیشرفته عالوه بر ارائه خدمت به بیمار ،زمینه جابهحایی بهتر
آنان را فراهم میاورد.
وی گفت :یکی از سیاستهای سازمان بهزیستی نگهداری این افراد در منزل است که
با بهرهگیری از اینگونه دستگاهها خانوادهها رغبت بیشتری برای این کار پیدا میکنند.
وی به کیفیت دســتگاه حمل بیمار اشاره کرد و گفت :این دستگاه از استانداردهای
باالیی برخوردار اســت به صورت راحت ،ایمن و مطمئــن خدمات جابهجایی را ارائه
میدهد.
دســتگاه حمل بیمار  12شــهریور ماه با حضور مسئوالن و دســتاندرکاران حوزه
بهداشت و درمان در پژوهشگاه ابنسینا رونمایی شد.
این دستگاه به منظور رفع مشکل جابهجایی بیماران کمتوان حرکتی و افراد بیهوش
طراحی شده است.
با این دستگاه برای هریک از پرسنل امدادی و درمانی این امکان فراهم میشود که
بیمار را در هر شرایطی جابهجا و در موقعیت مورد نظر قرار داد.
این دســتگاه قابلیت استفاده در بیمارســتان ها ،مراکز توانبخشی ،منازل و اماکن
عمومی را دارد.
احسان حاج بابایی مدیرعامل شرکت دانشبنیان و سازنده این دستگاه گفت :سه نوع
عمده این دســتگاه برای معلوالن سبک وزن ،سنگین وزن و بیمارستانی تولید شده و
در اختیار معلوالن قرار گرفته است.
وی اظهار کرد که با این دستگاه میتوان بیماران معلول و افراد بیهوشی را به راحتی
و با امنیت کامل جابهجا کرد.
حاجی بابایی به قیمت دستگاه اشاره کرد و گفت :قیمت خارجی این دستگاه حدود
 3هزار یورو است که در ایران با همان کیفیت با قیمت یک چهارم مشابه خارجی در
اختیار بیماران قرار میگیرد.
وی جلوگیری از خستگی پرسنل و ارائه خدمات مناسب را از ویژگیهای این دستگاه
اعــام کرد و گفت :عمر مفید افراد جابهجایی کننده بیماران معلول در مراکز درمانی
بین  2تا  5سال است و از این زمان به بعد خود دچار مشکالت جسمی میشوند.
 100هزار معلول نانوان جسمی در کشور وجود دارد
حاج بابایی ادامه داد:حدود  600هزار معلول در کشــور داریم که از این تعداد 100
هزار معلول ناتوان جسمی هستند.
این کارشناس ارشــد مکاترونیک افزود :از مجموع معلوالن ناتوان جسمی در کشور
حدود  10هزار معلول با ضایعات نخاعی و بیماریهای دیگر هستند که نیازمند کمک
میباشند.
وی ادامه داد که  1600مرکز توانبخشــی در کشــور جابهجایی بیماران معلول را
به صورت دســتی انجام میدادند که این کار باید با اســتفاده از سیستمهای مدرن و
پیشرفته انجام شود.
حــاج بابایــی با اشــاره بــه اینکه جمعیــت ایران به ســمت پیرشــدن به پیش
مــیرود و افراد ســالمند در حال افزایش اســت ،ادامه داد :هر روزه شــاهد افزایش
جمعیت معلول کشــور هســتیم و باید خدمات مناسب به این قشــر از جامعه ارائه
شود.
وی به هزینه جابهجایی بیمار در آمریکا اشــاره کرد و گفت :در سال  2003میالدی
حدود  24میلیارد دالر صرفه جابهجایی بیمار شــده اســت و در سال  2007میالدی
در آمریکا جابهجایی بیمار با دست ممنوع شده و تمام بیماران باید با دستگاه جابهجا
شوند.
کارشناس ارشد مکاترونیک گفت:سه بیمارستان در کشورمان دستگاه حمل بیمار از
خارج کشور وارد کرده و جابهجایی بیمار را انجام میدهند.
رئیس پژوهشــگاه ابن ســینا نیز در مراســم افتتاحیه دســتگاه حمل بیمار گفت:
برخورداری از زندگی مناســب حق همه افراد معلوالن از جمله کم توان جســمی و
ذهنی اســت و با اســتفاده از علم ،دانش و فناوری میتوان شرایط بهتری را برای این
افراد فراهم کرد .سید علی آذین اظهار کرد :مراقبان بیمارها در طی مدت ارائه خدمت
دچار مشــکالتی میشود و با این دســتگاه میتوانند خدمات بهتری به بیماران ارائه
دهند.

خطر حمله قلبی
در کمین سالمندانی که آهسته راه میروند

تحقیقات نشان میدهد افراد میانسالی که به آهستگی راه میروند در مقایسه
با سالمندان چابک ،دو برابر بیشتر در معرض مرگ قلبی قرار دارند.
ورزش ،به خصــوص در حال حاضر ،باید بخش مهمــی از زندگی روزمره ما
باشد .گفتنی است که پیادهروی یکی از بهترین تمرینات ورزشی است و توسط
پزشکان سراسر دنیا توصیه میشود.
نتایج مطالعه محققان دانشگاه لستر بریتانیا بر اساس سرعت پیادهروی شخص،
به ویژه برای افراد میانسال ،هشداردهنده است.
طبق نتایج مطالعه ،افراد میانســال با سرعت پیادهروی آهسته در مقایسه با
کســانی که پیادهروی با سرعت ثابت و یا بسیار سریع داشتند ،در معرض باالی
خطر ابتال به بیماریهای قلبی قرار دارند.
تام یتس ،سرپرســت تیــم تحقیق ،در این باره میگوید :این یافتهها نشــان
میدهد که سرعت پیادهروی عادی عامل پیشبینی کننده مستقل مرگ مرتبط
با قلب است.
از اینرو محققان تاکید میکنند ســرعت پیادهروی قویاً با اندازهگیری تحرک
ورزشی فرد مرتبط است و معیار خوبی از آمادگی جسمانی کلی است.
وی در ادامه میافزاید :ســرعت پیادهروی میتواند برای شناسایی افرادی که
دارای آمادگی جســمانی پایین و خطر مرگومیر باال هستند استفاده شود تا از
آن برای اقدامات فیزیکی هدفمند بهرهگیری شود.
در این مطالعه ،تیم تحقیق  ۴۲۰,۷۲۷فرد میانســال را در بریتانیا بررســی
کردند.
در مدت  ۶.۳ســال ،بعد از جمعآوری دادهها ،تعــداد  ۸,۵۹۸نفر فوت کرده
بودند ۱۶۵۴ :نفر به دلیل بیماری قلبی-عروقی و  ۴۸۵۰نفر به دلیل ســرطان
جانشان را از دست داده بودند.

اجتماعی

گــروه جامعــه :ایدز را بایــد یکی از دهشــتناکترین
پدیدههای عصر حاضر دانست .بیماریای که هم خطرناک
اســت و هم کامال قابل انتقال؛ دقیقا به همین دلیل است
که کنترل ایدز یکی از دغدغههای اصلی جوامع بشری به
شمار میرود .بهطوریکه کشورها بسته به شدت و حدت
بروز این بیمــاری ،تحرکاتی جدی برای کنترل آن انجام
میدهند .در ایران هم بر خالف دهههای گذشــته که به
طور غیرقابلقبولی پرداختن به ایدز به نوعی تابو محسوب
میشد ،برنامههایی مدون در نظر گرفته شده است تا بتوان
از آســیبهای این بیماری خطرناک در امان ماند .شاید
تا مدتها پیش هرکســی به راحتی نمیتوانست نام این
بیماری را بشــنود ،زیرا آن را به نوعی به بیعفتی نسبت
میدادند؛ اما با پیشرفت آگاهی مردم مشخص شد که این
تصورات اشتباهاند و بیماران ،مجرم نیستند .شاید تنها در
یک روز و هفته خاص به یاد خطرهای این بیماری بیافتیم،
به یاد دردها و ناگفتههای کســانی که گرفتار این بیماری

هولناک شدهاند.
بر اساس گفته رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
وزارت بهداشت از سال  1365تاکنون  31هزار فرد مبتال
به ویروس  HIVدر کشور شناسایی شدهاند که تمام این
افراد بیمار نیستند .از میان بیماران ،هشت هزار نفر فوت
کردهاند ،هفتهزار نفر تحت درمان هستند و مراقبتهای
ویژه ســرپایی و بســتری برای تمام افرادی که +HIV
هستند بهصورت رایگان در کشور انجام میشود.
به گفته محمدمهدی گویا ،در این راســتا برنامه کنترل
ایدز ایران در ســال  2005میالدی و برنامه دوم در سال
 2008میالدی و برنامه ســوم در سال  2015در سازمان
بهداشت جهانی پذیرفته شد و به عنوان مدل جدید ارائه
خدمات به صندوق جهانی برای کمک مالی معرفی شد.
جزییات برنام ه وزارت بهداشت برای کنترل ایدز
در گروههای هدف
رئیس اداره ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت
جزئیــات خدمات پیشگیری از شــیوع ایــدز در میان
گروههای هدف و پرخطر را اعالم کرد و با اشاره به خدمات
وزارت بهداشــت برای پیشگیری از انتقال ایدز از مادران
باردار به نوزادان گفت :طبق برنام ه وزارت بهداشــت برای
پیشگیری از انتقال این ویــروس از مادر باردار به نوزاد،
دو نوبت تســت اچ آی وی در سهماهه اول و سهماهه آخر
دوران بارداری برای آنها انجام میشــود؛ گروهی از زنان
باردار که تحت مراقبت کلینیکهای مادر و کودک مراکز
جامع سالمت هســتند میتوانند از این خدمت استفاده
کنند .همچنین هر زن بارداری نیز میتواند با مراجعه به
مراکز بهداشتی این تســت را انجام دهد .البته انجام این
تســت در بخش خصوصی در صورتی که از آزمایشهای
مورد تایید آزمایشگاه مرجع سالمت باشد قابل انجام است.
دکتر پروین افســر کازرونی همچنیــن درباره خدمات
این وزارتخانه بــرای کنترل ایدز در میان جمعیت زنان

آسیبپذیر نیز گفت :ما برای این گروه از زنان مراکز مشاوره
ویژهای راه اندازی کردهایم که در آنها خدمات آموزشی،
مشــاوره ای ،معاینــات بیماریهای زنــان ،عفونتهای
آمیزشی ،ارزیابی ابتال به اچآیوی ،درمان و همچنین ارائه
وسایل پیشگیری انجام میشود .همچنین تیمهای سیار
مراکز کاهش آســیب به معتادان کارتن خوابی که بیرون
از این مراکز هســتند سرنگ میدهند و از آنها تست اچ
آیوی میگیرند .این تیمها تالش میکنند آنها را برای
مراجعه به کلینیکهای متادون درمانی تشویق کنند.
به گفته وی ،سازمانهای متولی مراکز ترک اعتیاد نیز
مانند شهرداری و بهزیستی با هماهنگی دانشگاههای علوم
پزشکی و مراکز بهداشت استانها میتوانند از کسانی که
تحت پوشــش این مراکز هستند تست اچ آی وی و سل
بگیرنــد .اگر موردی از ابتال در میــان معتادان این مراکز
پیدا شــود ،طبق هماهنگیهای انجام شــده و با کمک
کارشناسان آموزش دیده اقدامات درمانی الزم برای آنها
صورت میگیرد.
کازرونی درباره چگونگی اجرای برنامههای کنترل ایدز
در زندانها نیز اظهار کرد :زندانها تنها مراکزی هســتند
که مراقبت و درمان مبتالیان به ایدز مانند مراکز بهداشت
و دانشگاههای علوم پزشکی انجام میشود؛ یعنی در کنار
مراقبتودرمان،برنامههایآموزشی،پیشگیریوتستهای
اچ آی وی مطابق با دســتورالعمل وزارت بهداشت انجام
میشود.
کازرونی در ادامه اظهاراتش به تفاهمنامه وزارت بهداشت
با وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم اشــاره کرد و
گفت :در برنامه چهارم اســتراتژیک کنترل ایدز در کشور
آموزش و پرورش جزو شــرکای اصلی برنامــه قرار دارد؛
چرا که یکی از گروههای هدف برای دریافت آموزشهای
پیشگیری از ایدز دانش آموزان هســتند .در این برنامه
عالوه بر آمــوزش مشــاوران و مربیان  ،دانــش آموزان

بیماریهای غیر واگیر علت  ۸۰درصد مرگ ایرانیها
وزیر بهداشــت با اشــاره به نظــر مثبت تیم
ارزیاب سازمان بهداشــت جهانی درباره اجرای
طرح ایراپن در کشور تاکید کرد :دولت دوازدهم
برای ادامه طرح تحول و پوشش بیشتر خدمات
همگانی سالمت متعهد است.
دکتر سید حسن هاشمی در نشست جمعبندی
برنامه ادغام خدمات پیشگیری از بیماریهای
غیرواگیر با حضور ارزیابان ســازمان بهداشــت
جهانی اظهــار کرد :در حال حاضــر تقریبا ۸۰
درصــد علت مــرگ ایرانیان به دلیــل ابتال به
بیماریهای غیر واگیر است و ما تالش میکنیم
که میــزان این رقم را کاهــش دهیم .در طول
دولت یازدهم برای این برنامه طرحی سراسری
به نام ایراپن پیشبینی کردیم و نمونه آزمایشی
آن را در چهار شهر اجرا کردیم.
وی افــزود :من امروز در این جلســه مطالب
بســیار امیدوارکنندهای از گــروه ارزیاب برنامه
ایراپن شــنیدم .انتظار داشتم اشکاالت زیادی را
در شروع این برنامه داشته باشیم اما خوشحالیم
که این تیم به تعهد عالی نظام جمهوری اسالمی
ایران برای تحقق پیشگیری از بیماریهای غیر
واگیر در ســطح عالی باور داشتند و اولویتهای
ما نیز صحیح بوده است .این تیم اعالم کرد که
در حوزه سرطان نیز به خوبی عمل کردیم و این
اقدامــات میتواند برای ایران در منطقه و جهان
قابل افتخار باشد.
هاشمی با اشــاره به ارتباط بین دانشگاههای
علوم پزشــکی و مراکز بهداشتی در طرح ایراپن
تصریح کــرد :امیدواریــم در بازدیدهای بعدی
تیم ارزیاب ســازمان بهداشت جهانی نکاتی که

در قالب هفت پیشــنهاد مطرح شد ،عملی شود.
تأکیــد میکنم که دولت دوازدهم در ادامه طرح
تحول نظام ســامت و پوشــش بیشتر خدمات
همگانی سالمت متعهد است.
وی همچنیــن اضافه کــرد :تغییراتی که در
ســطح معاونان وزارت بهداشت و دانشگاههای
علوم پزشــکی رخ داده و ادامه خواهد داشت نیز
در جهت تامین این هدف اســت .ما برای ادامه
طرح تحول و اجرای ســند کنترل بیماریهای
غیر واگیر برنامه مفصلی داریم .قرار است مجمع
سالمت را به کمک اســتانداران و دستگاههای
ذیربط در استانها برگزار کنیم .این مجمع در
سطح کشــور با حضور رئیس جمهور و  ۹وزیر
کابینه ،دو نوبت در سال برگزار میشود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه این تالشها برای
این است که در پایان چهار سال دولت دوازدهم
کارنامه قابلقبولی از نظر مردم داشــته باشیم،
افــزود :مردم ایران در پایــان دولت دوازدهم از
ما میپرســند که چقدر توانســتیم به طول عمر
آنها اضافه کنیــم و بیماریها و معلولیتها را
کاهش دهیم .پایش و رصد این طرح بسیار مهم
اســت و امیدواریم بتوانیم در قبال هزینهای که
از جیب مردم میکنیم ،شــاخصها را به نحوی
تغییر دهیم کــه از نظر مردم و نمایندگان آنها
قابل قبول باشند.
وی تأکید کرد :تیم ارزیاب ســازمان بهداشت
جهانی از طرف مردم ناظر هســتند تا این مسیر
کوتاهتر و کم هزینهتر طی شود .امیدواریم برای
مردم امانتداران خوبی باشــیم و این مســیر را
کماشــتباه طی کنیم تا در پایان منجر به طول

عمری بیشــتر و زندگی ســالمتری برای آنها
شود.
وزیر بهداشت در حاشیه این مراسم نیز اظهار
کرد :هدف اصلی اجرای سند کنترل بیماریهای
غیرواگیر و طرح ایراپن ،تشخیص سریع و درمان
بیماریهای غیر واگیر با دقــت باالتر و هزینه
کمتر اســت .تالش ما بر این اســت که بتوانیم
با تکمیل این طرح زمینه تشــخیص سریعتر و
پیشگیری را فراهم کنیم تا میزان مرگومیر و
معلولیتها کاهش یابد.
هاشمی همچنین از مردم ایران درخواست کرد
که از ســامت خود مراقبت کنند و از خوردن و
آشــامیدن آنچه که برای آنها مضر است پرهیز
کننــد و گفت :چرا که افزایــش وزن و بیماری
دیابت سالبهســال در حال افزایش اســت و تا
مــردم نخواهند ،وزارت بهداشــت نیز نمیتواند
کاری انجام دهد .صداوســیما و فضای مجازی
نیز تــاش زیادی برای افزایــش آگاهی مردم
در این زمینه انجــام میدهند .در کنار آن توجه
حکومت به حوزه سالمت نیز اهمیت زیادی دارد.

مهارتهای زندگی ،مهمترین اصل
آموزش در مقابله با اعتیاد است
یک روانشــناس بالینــی در رابطه با بحث اجتماعی شــدن
مبــارزه با مواد مخدر گفت :اصل بحــث مبارزه اجتماعی با مواد
مخدر آمــوزش به پدرانومادران و توانمندســازی آنان در برابر
واکنشهــای فرزندانشــان برای مصرف موادمخــدر صنعتی و
شیمیایی است.
مینا کریــمزاده افــزود :مهارتهای زندگــی مهمترین اصل
آموزش در مقابله با اعتیاد اســت باید به والدین آموزش داد که
این مهارتها شامل چیست؟
وی بــا بیان اینکه منظور از مهارتهای زندگی آن اســت که
فرد در رابطه با خود ،جامعه و دیگران مســئوالنه برخورد کند و
تصمیمگیریهای صحیح در مواقع پرخطر داشــته باشد ،اظهار
کرد :فردی که مهارتهــای زندگی را یاد میگیرد ،بدون اینکه
به خود یا دیگران صدمه بزند ،مســئولیتپذیر میشود و در برابر
مشکالت بهترین عکسالعمل نشان میدهد.
به گزارش ایســنا ،این روانشناس بالینی ادامه داد :باید به پدر
و مادرها آموزش دهیم و آنها را توانمند ســازیم به عنوان مثال
در گذشــته زنان در هنگام آشــپزی در خصوص مسائل زندگی
صحبت میکردند تا مشــکالت را برطرف کنند و یا اینکه وقتی
کــودک با پدرش به خریــد میرفت ،یــاد میگرفت که چطور
هنــگام خرید چانه بزند ولی در شــرایط کنونی اکثر کودکان از
این امکانات محرومند.
کریمزاده با اظهار تاســف از اینکه امروزه نوجوانان فقط برای
ورود به دانشگاه تالش میکنند ،اضافه کرد :بنابراین جوانهایی

را خواهیم داشــت که از نظر عملی هنوز کودک هستند ،در وهله
اول اجتماعی شــدن مبارزه با اعتیاد خــود پدرومادرها باید این
مهارتها را یــاد بگیرند و دوم اینکه همانطــور که به بچهها
ریاضی و جغرافیا فرا میگیرند ،مهارتهای زندگی را هم آموزش
دهیم .وی ،مهارتهای دوستیابی ،برقراری ارتباط اجتماعی ،نه
گفتن ،تفکر نقد و تصمیمگیری را از مواردی دانســت که برای
مقابله با اعتیاد مهم اســت و باید والدیــن و نوجوانان و جوانان
آموزش ببینند.
کریــمزاده با اشــاره به اینکه اگــر والدین با ایــن مهارتها
آشــنا باشــند و فرزندان خود را میتوانند با این مهارتها مس
مهارتهای زندگی ،مهمترین اصــل آموزش در مقابله با اعتیاد
اســت لح کنند تا میزان انحراف آنها کم شــود ،تصریح کرد:
یکی دیگر از مهمترین مهارتهای پیشگیری از اعتیاد ،مهارت
قاطعیت است ،مثال در هنگام فشار همساالن ،نه بگوید.
به گزارش روابط عمومی ســتاد مبارزه با مواد مخدر ،به گفته
وی ،والدیــن باید بدانند که روزی فرزند ما نیز در معرض تعارف
مواد مخدر قرار میگیرد و در آن روز ما کنار او نیســتیم و او در
یک آزمون ســخت قرار میگیرد ،در این زمان مهمترین چیزی
که فرزند ما را حفظ میکند ،آموزش مهارتهای زندگی است.
این روانشناس بالینی از مسئوالن و دستاندرکاران امر مبارزه
با مواد مخدر خواست بسترهای آموزش والدین در تمامی سطوح
مختلف را فراهم کنند تا همه بهصورت عمومی با اظهار نظرات
کارشناسان و صاحبنظران برای مقابله با اعتیاد استفاده کنند.

دوره دیده به عنوان ســفیران سالمت انتخاب میشوند و
پیامهای سالمت و خود مراقبتی را به سایر دانش آموزان
مقاطع متوســطه اول و دوم و همچنین خانوادههای خود
منتقل میکنند .برای دانــش آموزان مقاطع پایینتر نیز
آموزشهای مهارتهای زندگی در نظر گرفته شده است.
به گفته وی ،طبق تفاهمنام ه وزارت بهداشــت با وزارت
علــوم ،از ابتدای ســال جــاری انجمنهــا و کانونهای
دانشجویی درزمینه پیشگیری از ایدز آموزش دیده و این
آموختهها را به سایر دانشجویان منتقل کنند.
سر و کله  HIVاز کجا پیدا شد؟
ویروس  HIVاز سالها پیش در میمونها شناخته شده
بود .بســیاری از بیماریها مانند تب مالت از حیوانات به
انسان منتقل میشوند .بسیاری از بیماریها نیز (مثل ابوال)
بــر اثر جهشهای ژنتیکی بهگونه متفاوت از ویروس مادر
قابلیت حمله به انســان را پیدا میکنند .در مورد ایدز به
نظر میرسد ویروسی که قبال در میمون بود چنان جهش
ژنتیکیای کرد که توانســت به انســانها نیز حمله کند.
معموال ویروسها و میکروبهایی که از حیوانات وحشی
به انســانها انتقال مییابند بر اثر مراودات شکارچیها با
شکار به صورت مصرف گوشت یا انتقال میکروب از الشه به
بدن شکارچی به واسطه زخمی که مثال روی دستش قرار
دارد ایجاد میشود .پژوهشگران میگویند به صورت قطعی
نمیتــوان گفت ایدز چطور بهوجود آمــده ،ولی احتماال
چنین سرگذشتی داشته است.
نکته مهم دیگر اینکه داشــتن ویروس اچآیوی الزاما
ن ویروس میتوانند زیر
بهمعنی ابتال به ایدز نیســت .ناقال 
نظر پزشــک ،تا سالها در سالمت زندگی کنند و از تمام
عوارض بیماری ایدز ،از جمله ضعف سیستم دفاعی بدن
در امان باشــند .در حقیقت اچآیوی ،ویروس عامل ابتال
به ایدز اســت ،اما در همه موارد ،چنین نتیجهای بهدنبال
نخواهد داشت.

کار بیهوشی در بیمارستان ها
سخت میشود
هیئــت مدیــره و بازرســی انجمــن
آنســتزیولوژی و مراقبهای ویژه ایران،
در واکنــش به کاهش  ۲۵درصدی تعرفه
بیهوشی ،بیانیهای صادر کرد.
در بیانیه هیئت مدیره و بازرسی انجمن
آنســتزیولوژی و مراقبهای ویژه ایران،
آمده است :درود بر شما همکاران گرامی
کــه در ماراتون نفسگیر و اســترسزای
۶ماهه اخیر همواره صبــر و متانت خود
را نشــان دادید و همواره بیش از معیشت
و درآمد تأکیدتان بــر آرامش بیماران و
دردمندان و مصالح ملت بزرگ و کشــور
عزیزمــان بود و به گواه مســئوالن هیچ
اقدامی بر خالف قانون و تعهد و شــرافت
پزشکی انجام ندادهاید.
در ایــن مدت رایزنیهــای ۶ماهه تنها
خواســت ما اقنــاع و ارائه شــواهد این
کاهش ظالمانه و غیرعادالنه بود و هرقدر
رایزنیهــا ادامه یافت آنچــه برایمان به
مثابه نمایندگان شــما معلوم شد ،بیپایه
بودن و تناقضــات مخاطبانمان در حین
مذاکرات بود و سســت بودن دالیلشان و
ظلمی که مقرر است بر ما روا داشته شود
و سرانجام روز  ۸شــهریور بدون هرگونه
هماهنگــی قبلی ،دســتپخت ناشــیانه
کارشــناسنمایان منتشــر شــد تا عمال
نشــان دهند اعضای یک جامعه قانونمند
و پاکدســت که به کلی بــا مقولههایی
چون زیرمیزی و انباشت ثروت بیگانهاند
برایشان هیچ ارزشی ندارد!

آشــکارا اعالم میداریم که این تصمیم
غلــط یک بیعدالتی محــض و یک ظلم
آشکار است و عواقب احتمالی اجرای آن
از  ٩شهریور به قرار زیر است:
 -۱کاهش شــدید تعداد اعمال جراحی
الکتیو در سطح کشور
 -۲اســتعفای اعضــای محتــرم بورد
تخصصی بیهوشی
 -۳انجام وظایف شغلی به میزان ساعت
موظفی
 -۴عــدم ارائــه خدمات بیهوشــی به
بیماران با ریسک باال در مراکز غیر مجهز
 -۵عــدم انجــام بیهوشــی بــدون
آزمایشهــای تکمیلــی و مشــاورهها و
امکانات استاندارد و پیشرفته
 -۶مــا اعــام میداریــم کــه همواره
خدمتگــذار ملت بزرگ ایــران بودیم و
هســتیم و این اقدام ما نــه یک مطالبه
مالی ،بلکه اعتــراض به یک تصمیم غلط
است و اعاده حیثیت هدف ما است.
در نهایــت مطالبات جامعه بیهوشــی
بدین شرح است؛
الف -توقف کاهش  ٢٥درصدی تعرفه
ب -اعالم و اجرای مصوبه بالینی بودن
رشــته بیهوشــی و مراقبتهای ویژه از
سوی مسوالن
ج -کاهش منطقی ظرفیت دســتیاری
رشته بیهوشی از سوی وزارت بهداشت
د -جایگزیــن نمــودن کتــاب تعرفه
کالیفرنیای  ٢٠١٧بدون دخل و تصرف

صدورکارت معلولیت برای  ۴۵درصد معلوالن
معاون امور توانبخشــی سازمان بهزیستی کشور
از صدور کارت معلولیت برای  ۴۵درصد از معلوالن
تحت پوشــش خبر داد و گفت :تا پایان ســال ۹۷
برای تمامی معلوالن کارت صادر خواهد شد.
حســین نحوینژاد در گفتگو با مهر به آمارهای
جهانی معلولیتها اشــاره کرد و گفت :براســاس
آمارها  ۳درصد از افراد جامعه دچار ناتوانی هستند
که البته تمامی آنان نیاز به دریافت خدمات ندارند
و از حــدود  ۲میلیون و  ۸۰۰هــزار فرد ناتوان در
کشور ،یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر نیازمند دریافت
خدمات بوده و در مراکز تحت پوشــش ســازمان
نگهداری میشوند.
وی در مــورد تجهیزات مورد نیاز معلوالن تاکید
کرد :با توجه به اینکه معلــوالن برای رفتوآمد و
حضور در جامعه نیازمند اســتفاده از وسایل کمک
توانبخشــی هســتند به همین دلیل با همکاری
شــرکتهای تولیدکننده توانســتهایم نیاز آنان را
در ایــن زمینه تأمین کنیم و هم اکنون  ۷۰درصد
این وســایل در داخل کشــور تولید میشوند این
درحالی است که طی  ۵ســال گذشته  ۶۰درصد
این تجهیزات صادراتی بود.
معــاون امور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی
در مــورد کارتهــای معلولیت نیــز گفت :صدور
کارتهای بینالمللی معلولیــت برای افراد معلول
تحت پوشش ســازمان ،مدتی است که در دستور

کار بهزیســتی قرار گرفته به طوریکه پرونده ۶۰
درصد معلوالن در کمیســیونهای پزشــکی مورد
بررســی قرار گرفتهاند و برای  ۴۵درصد این تعداد
نیز کارت جدید صادر شده است.
نحوینژاد با اشــاره به اینکــه کارتهای قبلی
معلوالن همچنان دارای اعتبار است ،افزود :افرادی
که هنوز کارت جدید برایشــان صادر نشده نگران
نباشــند و با همان کارت قبلی میتوانند خدمات
دریافت کنند.
به گفته وی ،براساس برنامه ریزیهای انجام شده
ســعی خواهیم کرد تا پایان سال  ۹۷برای تمامی
معلوالن کارتهای جدید معلولیت صادر شود.

