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پزشک ویژه رهبر انقالب معتقد است آن طور که باید
هنوز عمق این شخصیت ایشان را نشناختهایم و برایمان
تعریف میکند که با چه مالحظات و تدابیری واکسن
ایرانی را دریافت کردند.
خیلی سرراست می گوید از زمانی که زمزمه های ساخت
واکسن کووید  19در کشورهای غربی مطرح شد شروع
به تحقیق و پژوهش کردم .تمام دغدغه مان این بود که با
دسترسی به نخستین واکسن بتوانیم سالمت رهبر انقالب را
در برابر این ویروس حفظ کنیم .حال سه دههای می شود که
دکتر مرندی به عنوان پزشک رهبر انقالب انجام خدمت میکند.
دکتر مرندی جدای از تجارب دانشیاری در دانشگاه رایت استیت
آمریکا ،دو دوره وزارت بهداشت ،نمایندگی مردم تهران در دو
دوره مجلس شورای اسالمی ،استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،کارنامه پر و پیمانی در تحقیق و پژوهش در باب
بیماریها و پیشگیری از آن ها دارد .پزشک ویژه رهبر انقالب
معتقد است آن طور که باید هنوز عمق این شخصیت وارسته را
نشناختهایم و برایمان تعریف میکند که ایشان با چه مالحظات
و تدابیری واکسن ایرانی را دریافت کردند.
آقای دکتر از چه زمانی تاکید بر دریافت واکسن برای
رهبر انقالب قوت گرفت و واکنش ایشان چگونه بود؟
چند ماهی که از شروع پاندمی این بیماری گذشته بود،
شرکتهای بزرگ واکسن سازی در دنیا کار پژوهش در این
زمینه را آغاز کردند ،ما نیز این دغدغه را داشتیم که ایشان
از نخستین کسانی باشند که واکسن برایشان تزریق شود .این

موضوع نیز از شدت عالقه و نگرانی ما نسبت به وضع سالمت
ایشان بود .البته ایشان همواره توکل الزم در همه زمینه ها را
دارند و از طرف دیگر در حدود سی سالی که پزشک ایشان
بوده ام بارها شاهد بودهام که ایشان تا چه اندازه مورد عنایت
پروردگار بوده و هستند.
همواره از تیم پزشکی ایشان این را شنیدهایم که
توصیه های پزشکی را به طور دقیق به کار می بندند و
اعتماد خوبی بین ایشان و پزشکان شان وجود دارد .در
مورد بیماری کرونا نیز ایشان همین رفتار را داشتند؟
بله .من باور دارم اگر پیشرو بودن حضرت آقا در بعضی امور
نبود ،همین حال در زمینه برخی شیوهنامه ها با مشکالت جدی
رو به رو می شدیم .ایشان از ابتدای شیوع این ویروس به طور
دقیق مطالعه میکردند .با پزشکان و محققان متعددی گفتگو
میکردند .توصیههای ایشان و از همه باالتر جدیت ایشان در
اجرا و رعایت شیوه نامه های بهداشتی کم نظیر بوده است .همه
ما میدانیم که پیش از شیوع این بیماری ،بیت ایشان محل آمد
و شد بسیاری از مردم و شخصیت ها بوده است .تصاویر ایشان
زمانی که مراسم سوگواری حضرت سید الشهدا علیه االسالم را
به تنهایی برگزار کردند ،بسیار تاثیر گذار بود.
یعنی باور شما این است که رعایت شیوه نامه ها از جانب
ایشان باعث شد تا اجرای این شیوه نامه ها در اماکن و
ایام ویژه سال بیش از پیش رعایت شود ؟
بله ،ایشان الگوی همه علما نیز شدند .االن که مدتی از
شیوع این بیماری می گذرد صحبت کردن از این موارد آسان
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است اما به خاطر بیاورید که ابتدای پاندمی این بیماری چه
مباحثی در زمینه تعطیلی مساجد ،حرم های مطهر و همچنین
برنامه های مناسبتی مذهبی و نماز جمعه و اجتماعات در جامعه
مان مطرح بود .اگر درایت و تدبیر ایشان نبود و اگر قرار بود
ایشان به تیم پزشکی خود و سایر متخصصین اعتماد نداشته
باشند شاید اوضاع این همه گیری با وخامت بیشتری پیش می
رفت .توصیه های ایشان و عمل کردن به آن ها باعث شد دیگران
هم این بیماری را جدی بگیرند و درصد بیشتری از مردم شیوه
نامه های مصوب ستاد مقابله با کرونا را رعایت کنند.
پیش از بحث واکسن ،رعایت شیوه نامه ها در بیت
ایشان به چه صورتی بود ؟
از همان روزهای نخست همه گیری ،با آقازاده های بزرگوار
ایشان و مسئولین محترم دفترشان جلساتی داشتیم .در
مورد این ویروس و نحوه سرایت آن توضیحاتی دادیم .من از
محضرشان خواستم که بین ایشان و هر کسی از اعضای خانواده
که به دیدارشان می آید پرده ای از پالستیک شفاف نصب شود.
ایشان تنها جایی که مخالفت کردند در مورد کشیدن همین
پرده بود .گفتند این برای من شدنی نیست .فرمودند من ماسک
می زنم و حتما تاکید می کنم که فاصله اصولی و درست رعایت
شود .اما با این که پرده ای بین ایشان و دیگران باشد راحت
نبودند .به هر حال مالقات های ایشان به حداقل رسید و به لطف
و عنایت خداوند ایشان در این مدت درگیر این بیماری نشدند.
زمانی که واکسن های چینی و روسیه ای وارد ایران
شد تصور بسیاری این بود که ایشان هم جزو نخستین
دریافت کنندگان این نوع واکسن ها باشند .شما که جزو
کادر درمان بودید احتماال طبق شیوه نامه پیش تر از
دیگر قشرها این واکسن ها را دریافت کردید .در آن زمان
در این زمینه توصیه ای شد که ایشان نیز این واکسن ها
را دریافت کنند.
بله ،این حساسیت وجود داشت و همان طور که گفتم خواسته
خود کادر درمان هم این بود که با نخستین واکسن های موجود،
ما سالمتی ایشان را بتوانیم حفظ کنیم .به همین دلیل من و
همکاران در مورد واکسنهای مختلف از هر گوشه دنیا در حال
تحقیق بودیم و در مورد تهیه ،نگهداشت و شرایط انتقال این
واکسن ها مطالعه می کردیم .اما کمی بعد ،سیاست ایشان در
باب واکسن برای ما روشن شد .وقتی با در دسترس قرار گرفتن
واکسن سینوفارم و اسپوتنیک از رهبر انقالب خواستیم اجازه
دهند برای ایشان نیز از این نوع واکسن ها تزریق شود ،با شرایط
ایشان رو به رو شدیم .نخستین شرط ایشان این بود که مانند
دیگر مردم در نوبتی که تعیین شده بود واکسن را دریافت کنند
و نکته مهم دیگر این که ایشان تاکید داشتند از واکسن ایرانی
استفاده کنند.
از همان موقع بود که استرس و نگرانی کار شما را به
بیماری قلبی کشاند؟
من  41سال است که علی رغم بیماری قلبی مشغول فعالیت
هستم .خود ایشان هم همواره دغدغه سالمتی من را دارند .دلیل
نگرانی من این نبود که ایشان تاکید داشتند که واکسن ایرانی



دریافت کنند .ما به دانشمندان داخلی خود ایمان داریم .واکسن
سازی در ایران از پیشینه بسیار خوب و موثری برخوردار است.
اما یک نکته بسیار مهم وجود داشت .اینکه حضرت آقا زمانی این
خواسته را مطرح کردند که واکسن برکت هنوز در فاز مطالعاتی
اولیه خود بود .در دور اول ،این داوطلب ها بودند که از این
واکسن استفاده می کردند .بنابراین چاره ای نداشتیم غیر از
اینکه از حضرت آقا بخواهیم کمی بیشتر صبر کنند.
به عنوان پزشک ویژه ایشان مخالفتی با صبرکردن در
این موضوع نداشتید؟
ایشان همیشه به بهترین شکل ممکن دستورات پزشکی و
دارویی را رعایت کرده و میکنند و همان طور که گفتم در
رعایت شیوه نامه ها پیشگام بودند اما در زمینه دریافت واکسن
داخلی بسیار جدی بودند .حرفشان را هم قبول داشتم .منتها
در دوره اول کارآزمایی این واکسن بودیم .نگرانی من در آن
روزها به اوج خود رسید .شاید همین اضطراب ها در شدت پیدا
کردن ناراحتی قلبی من موثر بود .نگرانی اول من در مورد خدای
نخواسته ابتالی ایشان به بیماری و دوم راجع به ایمن بودن
واکسن و نداشتن عوارض بود .چون در آن زمان بدون عارضه
بودن این واکسن هنوز برای ما مسجل نشده بود .الحمدهلل
ایشان پذیرفتند که صبر کنند تا اطمینان ما بیشتر شود و
ابهامات مان در زمینه درست عمل کردن این واکسن برطرف
شوند .خوشبختانه به تدریج مشخص شد که واکسن ایرانی از
استانداردهای باالیی برخوردار است.
ولی در نهایت ایشان دوز نخست خود را در دوره
کارآزمایی سوم دریافت کردند ،درست است؟
در حال حاضر ،در شرایطی هستیم که هیچ واکسنی در جهان
اجازه مصرف دائم را ندارد .یعنی تمام مجوزهای صادر شده برای
همه انواع واکسن های موجود بیماری کووید  19در سطح جهان
از نوع اضطراری هستند .در واقع به دلیل مرگ و میر باالی ناشی
از این ویروس است که فازهای مطالعاتی با سرعت بیشتری
طی شده اند و این روش برای واکسن سایر بیماریها قابل قبول
نیست .بنابراین نمی توانیم بگوییم که واکسنی علیه این بیماری
موجود هست که هیچ عارضه ای ندارد یا مطالعه درباره آن کامال
دقیق و همه جانبه است .دلیل این موضوع هم در این است که
خود این ویروس همچنان برای جامعه محققان و دانشمندان
کامال شناخته شده نیست .از پایان فاز دوم مطالعات بر روی
واکسن برکت اطمینان نسبت به عملکرد این واکسن بیشتر شد.
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به جایی رسید که مسئوالن وزارت بهداشت نیز با صدور تاییدیه
برای آن موافقت کردند .خوشحالی رهبر انقالب از این موضوع
به وضوح برای ما روشن بود .بعد از شروع فاز کارآزمایی سوم،
ایشان دیگر صبر کردن بیشتر را غیر ضروری می دانستند .به
من فرمودند که قصد دارند با حضور مسئوالن وزارت بهداشت و
موسسه برکت ،واکسن خود را دریافت کنند.
بعد از تزریق فاز اول برای ایشان عارضه های ابتدایی
ناشی از دریافت واکسن پیش نیامد؟
خوشبختانه هیچ نوع عوارض و عالئمی در ایشان به وجود
نیامد و به سالمت این دوره را نیز طی کردند .توصیه من این
بود که چون همه کارها را با دست چپ انجام می دهند ،واکسن
را به دست راست بزنند اما ایشان مایل بودند مانند دیگران این
واکسن را به دست چپ ایشان تزریق کنیم.
جناب دکتر مدتی است در فضای مجازی این ادعا
مطرح شده که شما با واردات واکسن مخالفید .همﭽنین
می گویند در زمانی که حضرت آقا نوبت اول واکسن را
تزریق می کردند شما در حضور ایشان داروی رمدسیویر
را به عنوان یک داروی ضد کرونا تبلیﻎ کردید؟
از آغاز شیوع همه گیری کرونا ،فعالیت های کشورهای
مختلف در برخورد با بیماری کرونا را در فرهنگستان علوم
پزشکی با حضور اساتید و کارشناسان این حوزه رصد و پیگیری
می کردیم .اولین راه حل مدیریت و کنترل همه گیری کرونا را
واکسیناسیون عمومی می دانستیم .سال گذشته واکسن های
مختلفی در برخی از کشورهای غربی و شرقی تولید و مورد
کارآزمایی بالینی قرار گرفت .حدود یکسال پیش در شهریور
ماه گذشته چین آمادگی داشت فاز سوم تست بالینی را عالوه
بر کشور خودش در ایران هم انجام دهد) نظیر کاری که با کوبا
انجام دادیم (و برای این کار حتی واکسن رایگان در مقیاس
وسیع هم ارائه دهد و سپس ایران را در دسته ویژه برای خرید
قرار دهد .همانطوری که در امارات و ترکیه این کار را انجام داد و
حتی در امارات تولید آن را نیز انجام داد .امارات برای سینوفارم
و ترکیه برای سینوواک یکسال پیش این شرایط را پذیرفتند.
در همان زمان در کشور ما انستیتو پاستور یا رازی از این
پیشنهاد استقبال کردند و گفتند این کار باعث می شود ما در
حوزه تست بالینی هم پیشرفت کنیم و روشهای پیشرفته تر
را بیاموزیم .جناب اقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه
هم شدیدا پیگیر قضیه شدند ،اما متاسفانه عده ای در داخل

کشور و در کنار رسانه های فارسی زبان متعلق به غربی ها و
سعودی ها که دائما چین هراسی و روسیه هراسی را ترویج می
کردند ،این اقدام را که می توانست در همان زمان تامین واکسن
را در سطح گسترده ای فراهم کند ،با تعصبات مغرضانه زیر
سوال بردند .آنها با تبلیغات گسترده علیه واکسن های چینی
و روسی و با بهانه های غیر منطقی مانع استفاده از آنها شدند.
در کنار محروم کردن مردم کشور از واکسن ،آنها بر واردات و
خرید نوعی واکسن خاص ،که در مورد امکان تامین گسترده و
همچنین سالمتی زنجیره انتقال آن نیز ابهامات بسیار زیادی
وجود داشت ،اصرار می ورزیدند .جدا از آنکه در واردات آن نیز
ذینفع بودند .متاسفانه دولت منفعالنه برخورد کرد ،ولی بعدا که
دولت اشتباه خود را متوجه شد دیگه دیر شده بود.
جناب آقای دکتر ظریف وقتی در مالقات دیگری با وزیر
خارجه چین از او درخواست واکسن بیشتر نمود ،وزیر خارجه
چین این واقعیت را به وی یادآوری کرده بود .متاسفانه از یکی
از مدیران ستاد مقابله با کرونا شنیدم که در مصاحبه ای ضمن
انتقاد به دیپلمات های ما در بی توجهی به تامین واکسن خارجی
با کنایه گفته است چرا چین که دوست صمیمی ما است به ما
واکسن کافی نمی دهد؟ باید به ایشان گفت دیپلمات های ما
یکسال قبل این شرایط را فراهم کردند ،ولی متاسفانه تبلیغات
بی اساس و مغرضانه برخی در داخل کشور و انفعال آقایان
این فرصت را سوزاند و بخاطر آن چقدر تلفات دادیم .در مورد
روسیه ،همچنین آقای دکتر ظریف زمانی که برای جلب نظر
دولت روسیه جهت کمک به واکسیناسیون در ایران ،در مصاحبه
مشترک با الوروف تایید اسپوتنیک توسط مراجع پزشکی کشور
را اعالم کرد ،عدهای از سیاسیون جامعه پزشکی به ایشان و
واکسن اسپوتنیک بدون ارائه مدرک حمله کردند .اینها با
اینگونه مواضع و با ایجاد ترس در سطح جامعه و فضای مجازی
باعث تاخیر یکساله واکسیناسیون شدند .امیدوارم روزی بتوانند
پاسخگوی وجدانشان باشند.
در خصوص بخش دوم سوال شما باید عرض کنم متاسفانه
مطالب خالف واقع توسط عده ای به من نسبت داده می شود.
اصل قضیه دروغ است ،چون زمانیکه حضرت آقا نوبت اول
واکسن را تزریق کردند بنده از شب قبل بدلیل مشکل قلبی
در بیمارستان قلب بستری شدم و توفیق حضور خدمت ایشان
را نداشتم .عالوه بر اینکه اگر هم حضور داشتم هیچ موقع و در
هیچ مکانی تبلیﻎ و توصیه دارویی را که اثر پذیری آن تا کنون
در مورد کرونا ثابت نشده است را نمی کنم .متاسفانه امروزه
تجویز داروهایی که اثر پذیری آن هیچگونه مبنای علمی نداشته
و مراکز معتبر علمی دنیا نیز تایید نکرده اند هزینه های زیادی
را به بیماران تحمیل کرده است که امیدوارم این مسئله هم
ساماندهی شود.
در ابتدای شیوع بیماری کرونا عده ای از عالمان دینی
بر این باور بودند که با تکیه بر دستورات طب سنتی
می توان به درمان این بیماری رسید و نیازی به دارو و
واکسن نیست .نظر رهبر انقالب در این زمینه چه بود؟
ما با یک ویروس ناشناخته سرو کار داریم .برای این ویروس
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داروی خاصی که مراحل علمی را طی کرده باشد کشف نشده
است .ولی این ویروس واکسن دارد .ایشان از همان ابتدا به
ساخت واکسن ایمان داشتند و باورشان این بود که کشور ما با
وجود مشکالت متعدد میتواند یکی از کشورهای تولید کننده
واکسن کرونا باشد .من خاطره ای از ایشان دارم که مربوط به
دهه  60است و نشان می دهد که ایشان از همان دوره ،اعتقاد
راسخی به استفاده از واکسن داشتند .در ابتدای انقالب و سال
های نخست جنگ تحمیلی ،بسیاری از مردم اعتقادی به واکسن
نداشتند .حتی عده ای از پزشکان به دلیل نگرانی از عوارض،
از تزریق واکسن ها و یا دادن واکسن فلج اطفال به فرزندان
خود امتناع می کردند .در آن دوره مرحوم دکتر میرشمسی
در موسسه واکسن سازی رازی فعالیت های ارزشمندی داشت.
وقتی در آن دوره به عنوان وزیر بهداشت انتخاب شدم تصمیم
گرفتم از نخستین برنامه های جدی ما تبلیﻎ برای واکسیناسیون
باشد .وقتی این موضوع را با حضرت آقا در میان گذاشتم بسیار
استقبال کردند .ایشان در آن زمان رئیس جمهور بودند .اولین

قطره از واکسن خوراکی فلج اطفال را خودشان در دهان یکی
از کودکان چکاندند و پس از آن ،در سخنرانی خود خطاب به
والدین ،زدن واکسن فرزندان را امری واجب اعالم فرمودند .من
واقعا انتظار چنین عبارتی را از سوی ایشان نداشتم .اما ایشان
فرمودند که اگر پدر و مادری بدانند که این واکسن باعث نجات
جان فرزندشان از بیماری می شود بر آنان واجب است که نسبت
به انجام این کار تعلل نکنند و آن را وظیفه خود بدانند .بعد از
این سخنرانی استقبال مردم به واکسن ها بیشتر شد و در بین
کشورهای منطقه از نخستین کشورهای پیشرو در زمینه ساخت
و مصرف واکسن ها شدیم .رهبر انقالب از همان روزها که کشور
در بحبوحه جنگ بود توجه ویژه ای به مسئله سالمت عمومی و
واکسیناسیون داشتند .امیدوارم بتوانیم با گسترش واکسیناسیون
عمومی در کشور و به ویژه در حال حاضر و علیه ویروس کرونا
هر چه زودتر نگرانی ایشان را در این زمینه برطرف کنیم.
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از همان ابتداي تشکیل انجمن ،ما به فکر مسائل بهداشت و
درمان بعد از پیروزي انقالب بودیم .بالفاصله بعد از انقالب ،من
از طرف انجمن مأمور شدم که به ایران بیایم ،سال  59بعد از
 14سال به ایران آمدم و همان اول طرح ادغام آموزش پزشکي
و وزارت بهداشت را طراحي و ارائه کردم.
اولین بار این طرح به دکتر سامي وزیر بهداري دولت موقت
ارائه شد ،منتها دکتر سامي زیاد استقبال نکردند و گفتند کشور
اﻵن فقط پزشک عمومي نیاز دارد و ما هم گفتیم این طرح
مشکل را حل ميکند ،اما استقبالي نشد ،درنهایت طرح را بردم
پیش مهندس بازرگان .ایشان گفتند طرح را بیاورید در هیئت
دولت تا آنجا مطرح کنیم .سه جلسه متوالي من به هیئت دولت
رفتم و دکتر سامي هم در جلسات حاضر نشدند .بعد از این سه
جلسه مهندس بازرگان فهمید که فع ً
ال نميتوان این طرح را
اجرا کرد.
به من گفت این دولت موقتي است و بهتر است شما بروید و
بعدا ً که دولت تثبیت شد بیایید و دوباره آن را مطرح کنید .طرح
اولیه ادغام آموزش در ارائه خدمات پزشکي بود .تمام امکانات
درماني در اختیار بهداري بود و فقط چند تا بیمارستان آموزشي
بود که وزارت علوم براي آموزش استفاده ميکرد و به هیچ عنوان
جوابگوي نیازهاي جامعه نبود.
من به آمریکا برگشتم و بعد در زمان وزارت دکتر زرگر مجددا ً
به ایران آمدم و طرح را به ایشان ارائه کردم .دکتر زرگر گفت:
شنیدن این طرح شما وقت زیادي ميخواهد .ما فردا ميخواهیم،
خدمت حضرت امام در قم برسیم ،شما هم با ما بیا و در طول راه

درباره طرح صحبت کنیم .من هم همین کار را کردم.
خدمت امام شرفیاب شدیم و وقتي برگشتیم تهران دکتر زرگر
یک حکم معاونت آموزشي براي وزارت بهداري آن موقع به نام
من زدند و گفتند طرح را بنویس و براي تصویب آماده کن.
سال  59بود و هنوز جنگ شروع نشده بود .ما طرح را نوشتیم
و با دکتر زرگر رفتیم شوراي انقالب که آن را تصویب کنیم.
شهید باهنر رئیس کمیسیون آموزش بودند.
دکتر حبیبي هم وزیر علوم بودند .شهید باهنر گفت ،دکتر
حبیبي نیست و دکتر زرگر گفت من خودم امضاي ایشان را
ميگیرم .شهید دکتر بهشتي هم امضا کردند و شد قانون .دکتر
حبیبي هم گرچه آن را امضا نکردند اما همواره یکي از اصليترین
حامیان این طرح بودند .با همین روال طرح تصویب شد.
استدالل شما براي ادغام آموزش پزشکي و وزارت
بهداشت چه بود؟
ما یک استدالل بیشتر نداشتیم .آن هم این بود که ما
ميخواهیم درمان درست و علمي انجام دهیم .ولي نميتوانیم
یک درمان کتابي داشته باشیم و یک درمان عملي .اگر قرار
است ،من به عنوان یک پزشک درمانگر در وزارت بهداشت یک
درمان علمي و صحیح انجام بدهم چه اشکالي دارد یک نفر هم
کنار دست من آن را یاد بگیرد.
فلسفه این قضیه همین است .درمان ما باید مطابق علم روز
باشد و چه بهتر که یک نفر دیگر هم کنار ما باشد و آن را
بیاموزد .در حال حاضر در آمریکا هم به همین نتیجه رسیدهاند و
در بسیاري از ایالتها بههمین شکل عمل ميکنند.

مروری بر سرطان ،پیشگیری و مدیریت آن
دکتر عباس حاجی فتحعلی

استاد گروه خون و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،رئیس بخش پیوند مغزاستخوان
بیمارستان طالقانی ،رئیس مرکزتحقیقات سلول های بنیادی خونساز
عضو گروه سالمت معنوي فرهنگستان علوم پزشکي کشور

شعار هفته ملی سالمت »:سرطان قابل پیشگیری است،
با خود مراقبتی و امید«
سرطان به گروهي از بیماريها اطالق می شود که در آن
سلول ها به صورت غیرطبیعي رشد و بدون کنترل تقسیم
ميشوند .در برخی موارد این سلول های غیر طبیعی به بافت های
اطراف حمله کرده و ميتوانند ازطریق جریان خون و سیستم
لنفاوي به سایر نقاط بدن نیز گسترش پیدا کنند .سرطان یک
بیماري منفرد نیست ،بلکه میتواند به طور همزمان ارگانهای
مختلفی را تحت تاثیر قرار دهد .در حال حاضر بیش از 100
نوع سرطان تشخیص داده شده است .سلول های غیرطبیعی
که منجر به سرطان می شوند عمدتا واجد تغییر ژنتیکی هستند
که یا از طریق وراثت و یا بر اثر عوامل جهش زای محیطي در
طوالني مدت به وجود آمده اند .گرچه تغییرات ژنتیکی در رشد
سلول های سرطانی در بدن نقش بسزایی دارند ولی اغلب عوامل
محیطی آغاز گر این تغییرات هستند .رادیکالهای آزاد یکی از
مهم ترین آغازگرهای ایجاد تغییرات ژنتیکی هستند .رادیکال
آزاد اتم های ناپایداری هستند که دارای یک یا چند الکترون
جفت نشده می باشند این گونه های فعال به دلیل واکنش
پذیری باال بسیار آسیب رسان هستند .تولید بیش از حد
رادیکال های آزاد در بدن باعث آسیب سلولی و استرس اکسیداتیو
می شود .رادیکال های آزاد به طور نامطلوبی لیپیدها ،پروتئین
ها و  DNAرا تغییر می دهند که می تواند باعث بیماری های
مختلفی از جمله سرطان شود .درحالت عادی ،سیستم دفاعی
بدن این رادیکال های آزاد تولید شده در بدن را توسط ترکیباتی
به نام آنتی اکسیدان تجزیه و خنثی می کند .عوامل مخرب
محیطی مانند اشعه ماوراء بنفش ،استعمال دخانیات ،چاقی ،کم
تحرکی ،تغذیه ناسالم ،آلودگی های آب ،هوا و غذا ،عفونت های
مزمن ویروسی ،خواب نا کافی و استرس از جمله عواملی هستند
که به تشکیل و پایداری رادیکالهای آزاد در بدن کمک می کنند
و منجر به آسیبهای اکسیداتیو می شوند .آسیبهای اکسیداتیو
در بروز بیماری های مهمی از جمله آترواسکلروز ،اورمی،
بیماری های التهابی ،بیماری آلزایمر و سرطان نقش دارند .آنتی

اکسیدان ها مکانیسم های دفاعی بدن در برابر اکسیدان ها
هستند که در حذف گونه های فعال و برقراری تعادل بین واکنش
های اکسایش -کاهش در بدن نقش مهمی ایفا می کنند .مهم
ترین و فراوان ترین آنتی اکسیدان های آنزیمی شامل کاتاالز،
گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپراسید دیسموتاز و انتی اکسیدان
های غیرآنزیمی شامل ویتامین  ،Eویتامین  ،Cویتامین ،A
فالوونوییدها ،آلبومین ،گلوتاتیون ،یون های فلزی مثل فریتین و
امثال اینها می باشند .مصرف مواد حاوی ترکیبات آنتیاکسیدان
از جمله راهکارهای کمک کننده در راستای کاهش اثرات مخرب
رادیکال های آزاد بر بدن است .آنتیاکسیدانها در بسیاری از
میوهها و سبزیجات یافت میشوند زیرا گیاهان جهت محافظت
خود در مقابل رادیکالهای حاصل از تابش آفتاب ،آنتیاکسیدان
تولید میکنند .لوتئین و زاگرانتین موجود در تخم مرغ؛ ویتامین
 Cموجود در میوه ها و سبزیجات (مرکبات ،فلفل سبز ،کلم
بروکلی ،سبزیهای برگی شکل سبزرنگ ،کیوی ،کلم ،طالبی،
توتفرنگی ،اسفناج و سیبزمینی)؛ ویتامین  Eموجود در دانههای
روغنی ،جوانه گندم ،آجیل ،غالت سبوسدار و سبزیهای برگی
شکل سبزرنگ؛ بتاکاروتن موجود در هویج ،کدو تنبل ،انواع کلم
بروکلی ،سیبزمینی شیرین ،اسفناج ،گوجهفرنگی ،طالبی ،هلو و
زردآلو و سلنیم موجود در ماهی ،گوشت قرمز ،غالت ،حبوبات،
تخممرغ ،مرغ و سیر از جمله منابع غنی و مهم آنتی اکسیدان ها
محسوب می شوند.
پیروی از سبک زندگی سالم به دور از عوامل مخرب و نیز
داشتن رژیم غذایی سالم و متعادل تا حدود زیادی می تواند خطر
ابتال به سرطان را کاهش دهد.
افزایش وزن یا چاقی با خطر ابتال به برخی سرطان ها از قبیل
سرطان روده ،پانکراس ،مری ،سینه ،رحم و کلیه در ارتباط است.
یک وزن سالم می تواند خطر ابتال به این سرطان ها را کاهش
دهد .چندین مکانیسم پیشنهاد شده است که چگونه چاقی
ممکن است خطرات برخی سرطان ها را افزایش دهد.
افراد چاق اغلب دارای التهاب مزمن هستند که با گذشت زمان
می تواند باعث آسیب  DNAشود که منجر به سرطان می شود.
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بافت چربی مقادیر بیش از حد استروژن تولید می کند که این
مقادیر باال با افزایش خطر سرطان های پستان ،آندومتر ،تخمدان
و برخی دیگر همراه است .در افراد چاق غالباً سطح انسولین و
فاکتور رشد شبه انسولین افزایش می یابد .مقادیر باالی انسولین
و  IGF -1ممکن است باعث پیشرفت سرطان روده بزرگ ،کلیه،
پروستات و آندومتر شود.
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد فعالیت جسمی خطر
ابتال به سرطان سینه و روده و همچنین سرطان آندومتر را
کاهش میدهد .سطح باالی برخی از هورمون ها خطر ابتال به
سرطان را افزایش می دهد اما ورزش منظم می تواند سطح
هورمون ها را در محدوده سالم نگه دارد.
مراقبت از پوست در برابر نور خورشید در جلوگیری از سرطان
پوست بسیار موثر است .استفاده از پوشش مناسب در برابر
آفتاب ،شامل کاله ،عینک و کرمهای ضد آفتاب با فاکتور مناسب
محافظت در برابر خورشید (فاکتور اس پی اف حداقل  )15از ابتال
به سرطان پوست محافظت ایجاد می کند.
همچنین عادت های اشتباه تغذیه ای و رفتاری در ابتال به
سرطان نقش بسزایی دارند .آمارها نشان می دهند ،نوشیدن الکل
با خطر ابتال به برخی از سرطان ها از قبیل سرطان دهان ،حلق
و حنجره ،مری ،روده بزرگ و سینه و سرطان کبد همراه است.
با ترک این نوشیدنی ها خطر ابتال به این سرطان ها کاهش می
یابد.
همچنین درصد باالیی از مرگ های ناشی از سرطان ریه با
مصرف دخانیات و سیگار کشیدن در ارتباط است .عدم استفاده
از دخانیات و مشروبات الکلی ریسک سرطان را کاهش می دهد.
استرس و فشارهای روحی از دیگر عوامل مستعد کننده برای
سرطان محسوب می شود؛ استرس روانی موجب ترشح هورمون
کورتیزول میشود که این هورمون نقش مهمی در سرکوب
سیستم ایمنی بدن دارد .هورمون کورتیزول موجب تجزیه
پروتئینهای دخیل در عملکرد سیستم ایمنی از جمله پرفورین
و اینترفرونها میشود .همچنین استرس موجب مقاومت بیشتر
سلولهای سرطانی در برابر پاسخ های سیستم ایمنی میشود.
بنابراین سبک زندگی دور از استرس و تنش در کاهش ابتال به
بیماریها و از جمله سرطان نقش دارد.
بیخوابی نه تنها خطر ابتال به سرطان را بیشتر میکند ،بلکه
موجب سرعت گرفتن رشد سلولهای سرطانی در بدن می شود.

مردان بی خواب  2برابر دیگران در معرض ابتال به سرطان
پروستات قرار دارند و زنانی که کمتر از  6ساعت میخوابند هم
به احتمال  62درصد بیشتر از دیگران به سرطان سینه دچار
میشوند .خواب کافی میتواند به طور موثری خطر ابتال به
سرطان را کاهش دهد.
سرطان و اهمیت تشخیص زود هنگام
حدود یک سوم سرطانها در صورت شناسایي زودرس و
درمان مناسب ،قابل درمان است .حتی برای کسانی که بقای
کلی سرطان در آنها ضعیف است ،شانس زنده ماندن در زمان
تشخیص زودتر ،بیشتر است .درمان بیماری در مراحل اولیه
بیماری آسان تر ،مؤثرتر و کم هزینه تر از مراحل پیشرفته است.
همچنین ،درمان در مراحل اولیه عالوه بر کاهش مرگ موجب
بهبود کیفیت زندگی بیمار می شود .تشخیص زود هنگام شامل
دو بخش غربالگری و تشخیص به موقع است .غربالگری فرایند
شناسایی افراد سالم و یا در معرض خطر باالی بیماری بدون
عالئم بالینی است .غربالگری موجب می شود که سرطان و پیش
سرطان ها در مراحل ابتدایی ردیابی شود و درمان ارتقا یافته
و بقا افزایش یابد .همچنین به دلیل اینکه هزینه های شیمی
درمانی و بستری در مراحل پیشرفته بیماری سرطان بیشتر
است ،با تشخیص به موقع بار اقتصادی تحمیل شده به جامعه
کاهش می یابد .تشخیص به موقع و بدون تأخیر در افراد دارای
عالمت انجام می شود که یک روش تشخیص زود هنگام در همه
کشورها و سیستم های بهداشتی است و باعث آگاهی جامعه
و متخصصان درخصوص عالمت و نشانه های سرطان و انجام
اقدامات تشخیصی و درمانی مؤثر برای تمام مراجعه کنندگان می
شود .مثال در مورد سرطان پستان روش های تشخیص زودرس
و غربالگری شامل آزمون خودآگاهی ،معاینه بالینی پستان،
سونوگرافی ،مامو گرافی و  MRIپستان است.
 به طور کلی عالئم هشدار دهنده سرطان شامل مواردزیر است:
کاهش وزن بی دلیل
خستگی
عرق شبانه
از دست دادن اشتها
درد جدید و مداوم
حالت تهوع یا استفراغ مکرر
خون در ادرار
وجود خون در مدفوع (قابل مشاهده و یا قابل تشخیص با
آزمایش های خاص)
تغییر اخیر در عادات روده (یبوست یا اسهال)
تب مکرر
سرفه مزمن
تغییر در اندازه یا رنگ خال یا تغییر در زخم پوستی که بهبود
نمی یابد.
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بزرگ شدن غدد لنفاوی
زخمی که خوب نمی شود
رشد یا عالمت روی پوست که بزرگتر می شود یا ظاهر آن
تغییر می کند.
نشانه های باال مربوط به همه سرطان های شایع شامل سرطان
پوست ،سینه ،تیروئید ،روده بزرگ ،معده ،مری ،ریه ،حنجره،
تخمدان ،مثانه و خون است ،اما برخی سرطان ها از دیدگاه
سازمان جهانی بهداشت نیاز به توجه بیشتری دارد که شامل
سرطان سینه ،دهانه رحم و روده بزرگ می شود.
سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیمارانو خانواده ها
به طور سنتي تـشخيص سـرطان بـه عنوان مرگ قريب الوقوع
همـراه بـا درد و از دسـت دادن عملكـرد محسوب مي شد ،ولي
امروزه با وجود امكانات و درمانهاي جديد ،اين بيماري در بيش از
نيمي از موارد ،يك بيماري مزمن محسوب میشود  .اين بيماري
مسير زندگي فرد را تغيير ميدهد ،مشكالت فراواني در تمامي
ابعـاد جـسمي ،روانـي ،اجتمـاعي ،اقتـصادي و خانوادگي ايجاد
ميكند .فرد مبتال به سرطان ممکن است با افزایش احـساس
وابـستگي ،كاهش اعتماد به نفس ،افزايش احساس آسيب
پذيري ،گيجـي ،درد ،عالئم جسماني و افكار آشفته مواجه شود.
این بیماری میتواند عملكردهاي روزانه ،فعاليتهاي اجتماعي و
آرامش فكـري فرد را دچـار نابـساماني كند .سرطان میتواند
باعث شود بيماران به ديگران وابسته شوند و كمتر قادر به حمايت
كـردن از سايرين باشند .تمامي اين مشكالت بـه عـالوه بـستري
شـدن هـاي طوالني ،مراجعات مكرر به پزشك ،درمانهـاي
مختلـف ،عـوارض آنها و هزينه هاي باالي درمان باعث كاهش
كيفيت زندگي بيمـاران ميشود.
عالوه بر خود بیمار ،ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی
زندگی خانواده بیمار نیز تحت تاثیر سرطان قرار میگیرد .بدین
لحاظ بیماران مبتال به سرطان و خانواده های آنان از لحظه
تشخیص تا انتهای مراحل درمان و پس از درمان نیازمند توجه
خاص می باشند.
مراقبتهای حمایتی و تسکینی در مبتالیان به سرطان اهمیت
بسیار زیادی دارد به طوری که این مراقبت ها از مراقبتهای
رایج سرطان در هر کشور محسوب می شوند و بدون وجود آنها،
دستیابی به مراقبت جامع از بیمار مقدور نخواهد بود .تعریف
سازمان بهداشت جهانی از مراقبت تسکینی و حمایتی عبارت
است از رویکردی که کیفیت زندگی بیماران و خانواده آنها را
که در واقع با نوعی مشکل تهدید کننده حیات روبروشده اند ،از
طریق پیشگیری ،تسکین درد و رنج ،تشخیص زودرس ،ارزیابی
کامل و درمان درد و سایر مشکالت جسمی ،روحی و روانی ارتقاء
می دهد .با توجه به این تعریف ،پیامدهای حاصل از درمان
تسکینی و حمایتی را می توان از طریق سنجش سطح کیفیت
زندگی بیماران مورد ارزیابی قرار داد.
تیم مراقبت بـا مداخالت خود ميتواننـد بـا ايجاد و تقويت
گروههاي حمايتي و باال بردن سـطح آگـاهی به سازگاري با
بيماري و بهبودي كيفيت زندگي مددجويان در همـه ابعاد کمک



کنند .حمایت از بیمار در طول درمان ،افزایش توان خود مراقبتی
در بیمار ،برگزاری جلسات ارتباط با همتایان ،آموزش انواع
روش های آرام سازی و آموزش به بیمار از جمله اقداماتی است
که در ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان نقش دارد.
با توجه به مشكالت رواني بيماران مبتال به سرطان باید خاطر
نشان کرد که توجه بيشتر وزارت بهداشت و درمان به تدوین
برنامه هاي درماني تيم روانشناختي و بکارگیری جدي تر و
گسترده تر آن در سطح بيمارستانها محسوس و ضروری است.
جایگاه نهاد های دولتی و حاکمیتی
نهادهای دولتی و حاکمیتی با اتخاذ سیاست گذاری های
صحیح و تصمیمات کالن ،نقش بسیار پررنگی در کنترل سرطان،
پیشگیری و تشخیص زودهنگام ،درمان استاندارد ،مراقبتهای
حمایتی و تسکینی ،مبارزه با عوامل خطرزای سرطان ،باالبردن
سطح آگاهی و معلومات جامعه (سطح سواد سالمت جامعه) ایفا
می کنند .همکاری و تعامل همه مسئولین دولتی و حاکمیتی
با موسسات مردم نهاد فعال درحوزه سالمت منجر به سیاست
گذاری های صحیح در سطح حاکمیتی ،ارتقای سطح سواد
سالمت جامعه ،تغییر باورهای غلط ،ترویج فرهنگ پیشگیری
و تشخیص زودهنگام ،افزایش مطالبه گری آگاهانه و توسعه زیر
ساخت های تشخیصی و درمانی شده تا بتوان در مسیر کنترل
سرطان گام های موثری برداشت.
پیام های کلیدی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام
سرطان
از مصرف دخانیات پرهیز کنید.
فعالیت بدنی منظم داشته باشید.
وزن خود را در حالت ایده آل نگه دارید.
تغذیه سالم داشته باشید.
خود را در برابر عفونتها محافظت کنید.
از پوست خود محافظت و در منزل و محیط کار اصول ایمنی
را رعایت کنید.
زندگی روانی معنوی و اجتماعی سالمی داشته باشید.
در صورت دارا بودن عالئم هشدار دهنده سرطان به پزشک
مراجعه کنید.
منابع در دفتر مجله موجود است.
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سیاست ها و برنامه ها برای بهبود وضعیت تغذیه در منطقه و ایران
دکتر سید علی کشاورز

عضو گروه علوم پیراپزشکي
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در دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم سوء تغذیه در کشورهای
درحال توسعه از نظر کمبود انرژی ،پروتئین ،ویتامین و عناصر
معدنی بیداد می کرد .افزایش وزن و چاقی در کشورهای صنعتی
و ثروتمند رو به افزایش بود .به همین خاطر در آن زمان چاقی را
به عنوان بیماری تمدن نام گذاری کردند .در دو دهه بعدی قشر
مرفه کشورهای در حال توسعه هم دچار چاقی شدند و اسم این
بیماری را سوءتغذیه ثروتمندان گذاشتند .در دو دهه پایانی این
مسئله گسترش پیدا کرد به گونهای که طبقه متوسط و متوسط
به پایین جوامع فقیر هم دچار این مصیبت و بال شدند و بنابراین
عناوین فوق حذف شد .به همین خاطر در حال حاضر سازمان
جهانی بهداشت سوء تغذیه دو وجهی را مطرح میکند .ما باید
همزمان به کمبودها و پرخوری ها توجه کنیم .به همین خاطر ما
از طرفی سوء تغذیه الغری ،کوتاه قدی و کمبود وزن و از طرف
دیگر اضافه وزن ،چاقی و بیماریهای غیر واگیر مرتبط با آن مانند
دیابت ،بیماری های قلبی عروقی ،کبد چرب ،سنگ کیسه صفرا
و غیره را نیز داریم.
وضعیت دنیا و ایران
یک و ن ُه دهم میلیارد بزرگسال دارای اضافه وزن یا چاق هستند.
 462میلیون نفر دچار کمبود وزن هستند .در سراسر جهان در
سال  149 ،2020میلیون کودک زیر پنج سال ،کوتاه قدی (از

نظر سنی خیلی کوتاه) 45 ،میلیون نفر خیلی الغر و 38.9
میلیون نفر اضافه وزن یا چاق برآورد شدند .حدود  45درصد از
مرگ و میرهای کودکان زیر  5سال به سوء تغذیه مرتبط است.
اینها بیشتر در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می دهد .در
عین حال ،در همین کشورها ،نرخ اضافه وزن و چاقی کودکان
در حال افزایش است .اثرات توسعه ای ،اقتصادی ،اجتماعی و
پزشکی و بار جهانی سوء تغذیه برای افراد و خانواده ها ،جوامع و
کشورها جدی است .تقریباً  20.2میلیون کودک زیر  5سال به
دلیل تغذیه نامناسب از رشد کوتاهی برخوردار هستند .در عین
حال 53 ،درصد از زنان 45 ،درصد از مردان و  8درصد از کودکان
یا نوجوانان در سنین مدرسه دارای اضافه وزن یا چاق هستند.
در کشور ما برآورد میشود که در شهرهای بزرگ  50درصد
خانم ها و بیش از  20درصد آقایان اضافه وزن و چاقی دارند و
این یک نگرانی عمده است.
اگر ما نگاه کنیم به گذار تغذیه در جهان ،می بینیم که افراد
در زمانی از کمبود ریز مغذی ها که باعث آسیب های استخوانی
و غیره میشود ،رنج می بردند و بعد از آن به تدریج چاقی اتفاق
می افتد و در کشورهای صنعتی ثروتمند از حدود  40تا  50سال
قبل اقداماتی را انجام داده اند برای اینکه بتوانند چاقی را کنترل
کنند .به عنوان مثال انرژی که از قند و شکر ،نوشابه و بستنی
تامین میشد را از  24درصد به  15درصد رساندند .در واقع
حدود  40درصد از انرژی که از قند و شکر تامین می کردند را
کم کردند .همچنین مقدار روغن را نیز در غذاها کم کردند .آنچه
جای تاسف دارد این است که در کشور ما این نگاه وجود ندارد.
اگر ما امروز پدال کنترل چاقی را فشار دهیم 30 ،تا  40سال
دیگر اولین اثرات آن را در جامعه خواهیم دید .متاسفانه ما هنوز
سوبسیتمان را به جای گوشت و مرغ به روغن و شکر میدهیم.
امروزه نگرانی عمده سازمان بهداشت جهانی که به عنوان یک
پیامد اجتناب ناپذیر گذار تغذیه ای در جوامع در حال گسترش
است ،سوء تغذیه دو وجهی می باشد .از یک طرف دریافت انرژی
و از طرف دیگر متابولیسم و فعالیت بدنی است .براي کنترل وزن
باید دریافت و خرج متعادل شود و آن وقت است می توان چاقی

عملکرد غذا عبارت است از :فیزیولوژیک ،اجتماعی و روانی.
جشن ها و مراسم عزاداری و  ...با عملکرد اجتماعی غذا مرتبط
میشوند .در ارتباط با نقش روانی ،تغذیه میتواند در ایجاد تعادل
روانی موثر باشد .همچنین به هم خوردن تعادل روانی با توجه به
دگرگونی سیستم هورمونی ،تعادل تغذیه را به هم میزند .بنابراین
عملکرد غذا یک عملکرد گسترده است.
راهکارهای بهبود تغذیه در منطقه
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را کنترل کرد .یک فرد ممکن است هر دو وجه سوء تغذیه را
داشته باشد .برای مثال ممکن است فردی چاق بوده و در عین
حال دچار کمبود روی و آهن نیز باشد.

با رژیم غذایی؛ توسعه پایدار
سیاست ها و برنامه های دولت برای امنیت غذایی و تغذیه در
ایران باید شامل تامین غذای سالم و تامین امکانات اقتصادی و
اجتماعی برای همه مردم باشد .سند ملی تغذیه ایران و نقشه راه
تا سال  2021شامل سه حوزه :تامین غذای پایدار ،ایمنی غذا و
تغذیه متعادل است.

مبارزه با سوء تغذیه در تمام اشکال آن یکی از بزرگترین
چالش های بهداشت جهانی است؛ در  1آپریل سال ،2016
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال های 2025 – 2016
را دهه اقدام سازمان ملل متحد در زمینه تغذیه اعالم کرد .این
دهه فرصتی بی سابقه برای رسیدگی به همه اشکال سوء تغذیه
است .اهداف تعیین شده در دومین کنفرانس بین المللی تغذیه،
بهبود وضعیت تغذیه جهانی و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر
مرتبط با رژیم غذایی تا سال  2025است .هدف دیگر این سمینار
توسعه پایدار تا سال  2030می باشد .کشورها باید تا سال 2030
پایان گرسنگی را اعالم کنند و به امنیت غذایی دست پیدا کنند.
هدف سوم توسعه پایدار ،تضمین زندگی سالم و ارتقای رفاه و
خوشی برای همه در تمام سنین است.

نتایج سیستم امنیت غذایی و تغذیه ایران در سه دهه گذشته
عبارتند از :توسعه زیرساخت های مدیریتی و بهبود وضعیت
امنیت غذایی و تغذیه .با این حال ،تجزیه و تحلیل برنامه های
جاری نشان داد که در مسئولیت های سازمان های مرتبط در
زمینه نظارت بر ایمنی مواد غذایی (از تولید تا عرضه) هم پوشانی
و موازی کاری وجود دارد.

اقدامات سازمان جهانی بهداشت و سازمان خوار و بار و
کشاورزی ملل متحد در تغذیه خواستار اقدامات سیاستی
در  6زمینه کلیدی است :ایجاد سیستم های غذایی پایدار
و انعطاف پذیر برای رژیم های غذایی سالم؛ ارائه حمایت
اجتماعی و آموزش های مرتبط با تغذیه برای همه؛ همراستایی
سیستم های بهداشتی با نیازهای تغذیه و ارائه پوشش جهانی
مداخالت تغذیه ضروری؛ اطمینان از اینکه سیاست های تجاری
و سرمایه گذاری باعث بهبود تغذیه می شود؛ ایجاد محیط های
ایمن و حمایت کننده تغذیه ای در تمام سنین؛ تقویت و ترویج
حاکمیت تغذیه و مسئولیت پذیری در همه جا.

سند ملی در سال  1391توسط وزرات بهداشت ایران ابالغ و به
مدت  2سال اجرا شد .وزارت خانه های منتخب ،مسئول اجرای
 20برنامه ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی ( )2016 - 2011بودند .اجماع ذینفعان تا پایان
برنامه ششم توسعه ( )2021این است که همه استان ها از نظر
امنیت غذایی و تغذیه در وضعیت امن یا بسیار امن قرار گیرند.
مهم ترین چالش در تدوین اسناد ملی ،عملیاتی کردن آن ها
است .این هدف توسط یک کارگروه تغذیه و امنیت غذایی بین
بخشی محقق شد که یک تفاهم نامه کلی با سازمان های اصلی،
رسانه ها ،دانشگاه ها و بخش خصوصی تهیه کرد.

استراتژی تغذیه برای منطقه مدیترانه شرقی
2030-2020
سازمان جهانی بهداشت برای توسعه استراتژی ها و حمایت از
اجرای سیاست های بهبود تغذیه در منطقه ،دستیابی به امنیت
غذایی و رفع سوءتغذیه در همه اشکال آن ،حمایت فنی به
کشورها ارائه می کند .برای دستیابی به اهداف مورد توافق جهانی
هنوز به پیشرفت های بسیار بیشتری نیاز است .واضح است که
برنامه های تغذیه ای کنونی در ارائه مواد مغذی برای همه کامال
موفق نیست و برای بهبود دسترسی به رژیم های غذایی سالم و
پایدار ،نیاز به تغییر اساسی در سیاست ها و برنامه ها می باشد.
سازمان جهانی بهداشت برای سال های 2020-2030
چارچوبی تعیین کرده است :تالش برای رسیدن به اهداف مورد
توافق در مورد تغذیه؛ پیشگیری از بیماری های غیرواگیر مرتبط

نتایج سیستم امنیت غذایی و تغذیه ایران
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رهبری اخالقی در آموزش علوم پزشکی
دکتر عباس عباس زاده

عضو گروه پیراپزشکی و عضـو کمیته اخالق پرسـتاري

q

14
دوره جدید  -شماره پانزدهم  -اسفند 1400

مقدمه
مأموریت آموزش علوم پزشکی ،آموزش دانش آموختگان دارای
صالحیت و ارائه آموزش ،پژوهش و خدمات مربوطه با کیفیت باال،
ارتقای ایمان و معنویت و مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسین،
دانشجویان و دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی است.
با توجه به وضعیت خاص فرهنگی کشور ما و اسناد باالدستی
که وجود دارد ،این مأموریت می تواند یک ماموریت نسبتاً جامع
و کامل برای آموزش علوم پزشکی باشد .برای دستیابي به این
ماموریت باید ارزشهایی را همواره مد نظر داشته باشیم که این
ارزش ها محوری هستند .برای دستیابی به رهبری جهانی و
برتری منطقه ای مدل های آموزش پزشکی ،توسعه سالمت
و خدمات سالمت جامعه نگر ،الزم است همه اهداف به سمت
توسعه ارزش های محوری آموزش علوم پزشکی باشد.
ارزش ها
اولین ارزش ،حرفه ای بودن و حاکمیت استانداردهای اخالقی
است .اعضای هیات علمی ،دانشجویان و دانش آموختگان باید
باالترین استانداردهای اخالقی ،صداقت ،پاسخگویی و حرفه ای
بودن را در رفتار خود نشان دهند.
دومین ارزش ،رهبری حرفه ای یا اخالقی و کار گروهی است.
این مسئله در هر جایی که خدمات سالمت ارائه می شود نیاز
همیشگی است .افزایش مهارت های رهبری و مسئولیت پذیری
فردی همراه با انجام کار در فضای تیمی و بین رشته ای می تواند
رهبری حرفهای را ایجاد کند.
سومین ارزش ،کیفیت برتر است .اعضای هیات علمی،
دانشجویان و دانش آموختگان باید متعهد به دستیابی به باالترین
استانداردهای کیفیت در آموزش ،تحقیقات ،خدمات بالینی و
مدیریت نظام سالمت باشند.
چهارمین ارزش ،ارتباط و پاسخگویی است .کادر پزشکی جدا از
جامعه نیستند و باید به نیازهای جامعه پاسخگو باشند و نیازهای
آن را به خوبی بشناسند.
پنجمین ارزش ،خالقیت علمی است .باید از خالقیت ها و
نوآوری ها در حوزه خدمات سالمت و آموزش علوم پزشکی

استفاده شود.
ششمین ارزش ،عمل شفاف و واضح و در معرض دید و قضاوت
دیگران است .هر قدر نظارتهای ما سازمان یافته تر باشد کیفیت
آموزش هایمان هم بهتر خواهد شد.
رعایت اخالق
موضوع رعایت اخالق در خدمات سالمت یکی از نگرانی های
مشترک جهانی است .در گذشته انتظار از اخالق در مراقبت
سالمت ،بیشتر بر صفات پزشکان بخصوص بر نحوه ارتباط آنها
با مددجویان متمرکز بود .در قرن  21توجهات به اهمیت اخالق
در کلیه سطوح ارائه خدمات شامل کارکنان ،مدیران اجرایی و
حتی سیاستگذاران تاکید شده است .از مهم ترین عوامل ارتقای
اخالقی یک سازمان ،رهبری اخالقی در آن سازمان است.
وقتی رهبری اخالقی در موسسه ای نمره باالتری دارد ،در
خروجی های آن موسسه تأثیرگذار خواهد بود .مث ً
ال رهبری
اخالقی توانسته است باعث بهبود فضای کاری ،رضایتمندی
بیماران و  ...شود.
اهداف رهبری اخالقی در آموزش پزشکی
فردی که فارغ التحصیل می شود باید خدماتش دلسوزانه،
ایمن ،بری از خطا ،مبتنی بر بیمار و اصول چهارگانه اخالق
زیستی باشد .همچنین ما باید رفتار حرفهای را از فرد ببینیم.
رفتار حرفهای یعنی آن منش خاصی که باید در یک پزشک
وجود داشته باشد و در فارغ التحصیلی که به جامعه تحویل
میدهیم نمود پیدا کند.
علیرغم همه این اهداف خوبی که در آموزش علوم پزشکی
وجود دارد متاسفانه رفتار غیر مدنی در آموزش ،روز به روز در دنیا
در حال افزایش است .در بین دانشجویان ما هم همین وضعیت
وجود دارد .شواهد مختلف نشان مي دهد در سال های اخیر
این گونه رفتارها در کشورهاي مختلف به یک معضل اجتماعی
تبدیل شده است .این هشداری برای اصالح و بهبود رفتارهای
مدنی دانشجویان است.
مدلی که رفتار مدنی را افزایش می دهد مبتنی بر دو موضوع
است .اگر دو ویژگی توجه و احترام مورد دقت جدی یک مدیر
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و استاد دانشگاه باشد تا حد بسیار زیادی از رفتارهای غیر مدنی
جلوگیری می کند .رفتار غیر مدنی زمانی اتفاق میافتد که فرد
احساس کند به او بی توجهی می شود یا این که نسبت به او بی
احترامی صورت گرفته است .دانشجویان نیز در پرسشنامه ها
عمدتا به این دو موضوع اشاره کردهاند .بی توجهی و بی احترامی
باعث ایجاد فضای بی احترامی ،درگیری و استرس می شود.
خشونت ممکن است با یک درک ناصحیح از یک رفتار آغاز شود
و به مرور زمان گسترش یابد .احترام نگذاشتن می تواند شروعی
برای ایجاد خشونت در فرد مقابل شود .رفتارهای جزئی به مرور
زمان چرخه خشونت را گسترش می دهند .مهمترین مشکلی که
رفتار غیر مدنی می تواند ایجاد کند انتهای کار است که خشونت
فیزیکی ممکن است اتفاق بیافتد؛ مث ً
ال در بعضی از دانشگاههای
خارج می بینیم که تیراندازی اتفاق افتاده است و عده ای کشته
شده اند .ریشه های این جرائم همین رفتار های جزئی کوچک
است که به آنها توجه نشده است.
دانشجویان نیز مشکالتی دارند که گاهی اوقات باعث می شود
رفتارهای غیر مدنی را بهصورت واکنشی داشته باشند .برخی از
این مشکالت عبارتند از :حجم کاری زیاد ،مشکالت اقتصادی،
چالش ها و کشمکش های بین دانشجویان و مدرسین ،دانشجو
و دانشجو ،دانشجو با گروه های بالینی ،رقابت بر سر نمره ،تداخل
در وظایف منزل و دانشگاه و خانواده ،روشهای تدریس نامناسب
اساتید ،ابهام در وظایف و نامعلوم بودن نحوه انجام تکالیف.
مبرا از رفتارهای غیر مدنی نیستند .برخی از
اساتید نیز ّ
رفتارهای غیر مدنی اساتید عبارتند از :داشتن انتظارات غیر واقعی
از دانشجویان ،لغوکالسها بدون اطالع قبلی ،حضور در کالس
بدون آمادگی تدریس ،اجازه ندادن به بحث آزاد در کالس درس،
تحقیر و سرزنش دانشجویان ،بی تفاوتی نسبت به دانشجویان،
تهدید دانشجویان به اخراج از دانشگاه ،بی ارزش دانستن کار و
تالش و تجارب علمی قبلی دانشجو.
دالیلی که می تواند باعث شود اساتید رفتار غیر مدنی داشته
باشند عبارتند از :حجم کاری زیاد و نابرابر ،تداخل امور دانشگاه،
منزل ،خانواده و اجتماع ،مشکالت پیشرفت کاری ،انتشار مقاله،
کتاب و دیگر موضوعات علمی .رفتار غیر مدنی دانشجویان و
همکاران ،حقوق کم و فشارهای مالی و الزام به همگام پیش
رفتن با تکنولوژی.
نتیجه رفتارهای غیر مدنی ،از بین رفتن عزت نفس ،تخریب
ارتباطات ،افزایش استرس ،تخریب فضای کاری و  ...است .وقتی
رهبر اخالقی در مقام استاد ،مدیر گروه یا  ...بخواهد محیط
سالمی را فراهم کند باید به موضوع رفتار مدنی توجه کند.
ایجاد راه هایی برای توسعه رفتار مدنی در سازمان
چرخه ای از مراحل و فرایندها وجود دارد که میتواند رفتارهای
مدنی دانشجویان را در آموزش پزشکی بهبود دهد .اولین مرحله
از چرخه این است که ما باید نسبت به موضوع آگاه شویم؛ باید
بدانیم که این مسئله به عنوان یک موضوع آموزش پزشکی را
تهدید می کند .این مسئله میتواند در گروه های مختلف مطرح
شود؛ سپس از خود افراد نظرسنجی شود که چه راه حل هایی
برای کاهش رفتارهای غیر مدنی دارند .از مدیران هم باید کمک



گرفت چون در سازمان باید تغییراتی صورت گیرد .قوانین نیاز
به بازنگری دارند .مدیران ذینفعان اصلی رفتار مدنی هستند.
برای اصالح رفتار مدنی باید یک تیم تشکیل شود؛ این تیم برای
توسعه رفتار مدنی باید هیئت مدیره داشته باشد .اعضای تیم باید
در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف در زمینه توسعه رفتار مدنی
تالش کرده ،مهارت تعیین چشم اندازهای آینده را داشته و قادر
به اجرای مراحل توسعه رفتار مدنی در سازمان باشند.
برای سنجش رفتار مدنی ابزارهایی وجود دارد .با استفاده از
ابزارهای موجود می توان به بررسی فرهنگ سازمان در مورد
رفتار مدنی پرداخت .برخی از این ابزارها عبارتند از :ابزار رفتار
مدنی سازمان ،ابزار فضای فرهنگی و احترام و تعلق به سازمان.
برای ارتقای رفتار مدنی باید -1 :استراتژیهایی برای تقویت
نقاط قوت سازمان اتخاذ شود -2 .سیاستهایی برای گزارش
رفتارهای مدنی و غیر مدنی به صورت محرمانه وضع گردد-3 .
مدلهای ساختار حکومتی و تصمیم گیری مجددا ارزیابی شود.
 -4اولویتهای گزینش و استخدام سازمان مشخص شود.
برای اجرای برنامه ها ،سیاست ها و راهبردها باید به موارد
پيشرو توجه کرد :آگاهی دادن در خصوص نتایج مخرب رفتار غیر
مدنی ،برگزاری کارگاه های آموزشی ،تعهد به تغییر در سیستم
در سطح فردی و سازمانی ،برقراری ارتباط بین دانشجویان و
مدرسین ،توجه به کار تیمی و برطرف کردن سوءتفاهم ها با
رایزنی و گفتگو.
بعد از انجام این مراحل ،باید ارزیابی مجدد انجام داد تا ببینیم
بعد از چند ماه وضعیت رفتار مدنی در گروه ما چگونه بوده
است .وقتی پیشرفت را دیدیم باید برایش پاداش تعیین کنیم .از
فعالیت های گروه این باید باشد که پیشرفتش را در مدنیت ببیند
چرا که دانشگاه جامعه را می سازد .فارغ التحصیالن دانشگاه تاثیر
بسیار زیادی در ساخت رفتار مدنی و تمدن یک جامعه دارند.
تمدن سازی هم از همین جا آغاز می شود .در پایان می توان
درس آموخته های خود را به صورت مقاله یا سمینار برای دیگران
به اشتراک گذاشت.
در برخی از گروه ها به دلیل منش اخالقی مدیر ،رفتار مدنی
نهادینه شده است .در گروه های آموزشی هر دانشگاهی چند
گروه وجود دارند که اعضایشان به عنوان گروه های اخالقی
مسئولیت پذیر و دلسوز هستند .اگر بخواهیم ببینیم درون این
گروه چه اتفاقی افتاده است ،خواهیم دید که عمده این موضوع
به دلیل رهبری اخالقی مدیر گروه بوده است.
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مکاتبات ریاست محترم فرهنگستان با سازمان ها و نهادهای دولتی
با موضوع سالمت

فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسالمي ایران به عنوان اتاق فکر و دیده بان نظام سالمت کشور با استفاده از ظرفیت علمی
اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان تاثیر زیادی بر عملکرد
دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه سالمت و نیز سیاست های کالن نظام سالمت دارد .ماحصل نشست های علمی و تخصصی
گروه های  18گانه علمی فرهنگستان در حوزه های نظریه پردازی ،آینده نگری و آینده نگاری و نیز آسیب شناسی موضوعات مرتبط
با سالمت گاهی به صورت نامه و مکاتبه از طرف رئیس محترم فرهنگستان برای نهادها و دستگاه های اجرایی مسئول در داخل و یا
خارج نظام ارسال می شود که آگاهی از متن و محتوای این مکاتبات برای مسئوالن و اساتید و فرهیختگان حوزه سالمت می تواند
بسیار مهم و ارزشمند باشد .از این روی هیئت تحریریه خبرنامه داخلی فرهنگستان بر آن شد تا با هماهنگی دفتر رئیس محترم
فرهنگستان و بنا بر صالحدید هیئت رئیسه ارجمند فرهنگستان در هر شماره از نشریه نسبت به چاپ و انتشار این مکاتبات و نامه ها
اقدام نماید .گزیده این مکاتبات از آذر ماه  1400لغایت بهمن ماه  ، 1400به شرح زیر است:
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دکتر سید علیرضا مرندي رئیس فرهنگستان علوم
پزشکي دهم آذرماه ،نامه اي در خصوص "اصالح
برنامههاي اجرایي براي همهگیري کرونا" به دکتر بهرام
عین اللهی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دکتر
پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و دکتر احمد
وحیدی وزیر کشور ارسال کرد.
متن نامه به شرح ذیل است:
سالم علیکم
با احترام ،همانگونه که استحضار دارید فرهنگستان علوم

پزشکی در زمان همهگیری کرونا ،بررسیهای همه جانبهای را
در خصوص ابعاد مختلف این همهگیری انجام داده و در جهت
اصالح برنامههای اجرائی ،پیشنهاداتی را ارائه نموده است .به
پیوست توصیههایی درخصوص تبیین و ترویج واکسیناسیون
بر علیه کووید  19جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ارائه
میگردد.
متن پیوست:
توصیه هایی در مورد تبیین و ترویج واکسیناسیون بر
علیه کووید 19
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران
هرچند توصیه های فراوان برای رعایت اقدامات پیشگیرانه
فردی و اجتماعی شامل قرنطینه ،پوشیدن ماسک ،رعایت فاصله
فیزیکی و شستن دست ها جهت جلوگیری از افزایش شیوع
 COVID-19شده است ،اما همچنان موثرترین اقدام جهت
قطع زنجیره انتقال ،انجام واکسیناسیون با واکسن های اثر بخش
و ایمن می باشد .با این حال یکی از چالش های مهم در برنامه
ریزی و اجرای واکسیناسیون همگانی ،تردید نسبت به واکسن
( )Vaccine Hesitancyاست که مطابق تعریف سازمان

سالمت روان در جهان و ايران پس از كرونا
دكتر سيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان علوم
پزشكي چهاردهم آذرماه نامه اي در خصوص "سالمت
روان در جهان و ايران پس از كرونا" به دکتر احمد وحیدی
وزیر کشور ،دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،دکتر پیمان جبلی رئيس سازمان صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران و دکتر محمدمهدی
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال كرد.
متن نامه به شرح ذيل است:
سالم علیکم
با احترام ،همانگونه که مستحضرید موضوع همهگیری بیماری
کرونا در دوسال گذشته آسیبهای جدی اجتماعی روانی بر
جامعه وارد نموده است .فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری
اسالمی ایران در راستای وظایف خویش نسبت به بررسی این
آسیبها و عوارض اقدام نموده و راهکارهای پیشنهادی را به

پیوست ارائه مینماید .امید است این پیشنهادات مورد توجه
مسئولین محترم قرار گرفته و با در پیش گرفتن روشهای
درست ،آرامش روانی و رفاه اجتماعی مناسبتری برای مردم
عزیزمان فراهم شود.
متن پيوست:
خالصه سياستي فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري
اسالمي ايران در موضوع کوويد 19
موضوع :سالمت روان در جهان و ايران پساکرونا و ارائه
راهکارهاي ارتقاي آن
مقدمه
همه گيري کوويد  19در دوسال گذشته فاجعه اي انساني
را در سراسر جهان ايجاد کرده است .نگاهي مختصر به ابعاد
رواني اجتماعي اين پديده نشان مي دهد که ما فقط با عوارض
ناشي از مرگ روبرو نيستيم .بلکه عوارض و معلوليت جسمي
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بهداشت جهانی ،به معنی عدم پذیرش یا تاخیر در پذیرش
واکسن ،علیرغم دردسترس بودن آن است و در سال 2019
به عنوان یکی از  10تهدید بهداشت جهانی معرفی شد .با توجه
به اینکه پاندمی  COVID-19عالوه بر تلفات شدید انسانی،
می تواند عواقب فاجعه بار اقتصادی و حتی ورشکستگی اقتصادی
ایجاد نماید انتظار می رود کشورها در جهت اجرای موفقیت آمیز
و گسترش برنامه واکسیناسیون  COVID-19اقدامات الزم را
انجام دهند.
هر چند با تالش دولت و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،واکسن بصورت گسترده در اختیار مردم قرار گرفته
است اما متاسفانه درصد قابل توجهی نه تنها از زدن واکسن
استقبال ننموده اند بلکه بخشی از افرادی که نوبت اول واکسن
را دریافت کردهاند( .طبق آمار موجود تا تاریخ منتهی به  30آبان
ماه 56653947نفر معادل  %67.5مردم دوز اول و 44726047
نفر معادل %53.2هر دو دوز را دریافت نمودهاند) عده ای نیز
برای نوبت دوم مراجعه ننموده اند .بدیهی است شناسایی و رفع
علل و عوامل میدانی و منطقهای و استانی این مشکل برای ارائه
راهکارهای اثر بخش ضروری میباشد.
نقش صدا و سیما در شفاف سازی ،متقاعد سازی ،ایجاد اعتماد
و ضرورت واکسن اهمیت ویژه ای بر خوردار است .فرهنگستان
علوم پزشکی برخی راهکار های زیر را پیشنهاد می نماید.
راهکارهای مربوط به رسانه ملی:
 )1برگزاری پویش اجتماعی استقبال از واکسن کرونا در کشور
 )2تهیه فهرست فواید ملموس واکسیناسیون و منافع اجتماعی،
اقتصادی ،اجتماعی ،صرفه جوئی هزینه ها از دید مردم
 )3متقاعد سازی تهیه کنندگان برنامه های مختلف در صدا و
سیما و برای تهیه برنامه های مناسب

 )4سفارش تهیه مستند از تمام فرایندهای تولید ،واردات،
توزیع و انجام واکسیناسیون در جهت اطالع رسانی و شفاف
سازی
 )5استفاده از شخصیت های روحانی و فضاهای تبلیغی مانند
تریبون های نماز جمعه جهت تشویق مردم به تزریق واکسن
 )6استفاده از چهره های علمی در داخل و یا خارج کشور به
منظور کاهش نگرانی از عوارض ،ایجاد اعتماد و اطمینان به اثر
بخشی واکسن.
 )7جلب مشاركت هنرمندان و ورزشکاران در برنامه هاي
مختلف و ترويج فرهنگ واکسیناسیون و پیشگیری از کرونا
 )8تشکیل میزگردهای تخصصی براي تبيين نقش و جایگاه
واکسیناسیون در پیشگیری و کنترل کرونا.
 )9استفاده شبکه های استانی از افراد با نفوذ در ترویج
واکسیناسیون
راهکارهای سایر دستگاهها
 )10ارائه و تبیین ضرورت واکسیناسیون و دست آورد های آن
با مسئولین آموزش عالی و آموزش و پرورش
 )11استفاده از توان علمی انجمنهای علمی و تخصصی
و سازمانهای مردم نهاد برای دستیابی به ارتقاء میزان
واکسیناسیون.
 )12استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای توسعه و گسترش
اطالع رسانی همگانی واکسیناسیون
 )13طراحی و اجرای مطالعاتی به منظور پایش تاثیرات،
عوارض ,میزان پذیرش و عوامل موثر بر تردید و امتناع از
واکسیناسیون با مشارکت مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط جهت
اطالع رسانی مناسب به مردم
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مزمن ،عوارض رواني حاد و عوارض و معلولیت رواني مزمن به
عنوان عواقب این بیماري بر جامعه تحمیل شده اند .غفلت از
این ابعاد باعث سقوط سرمایه اجتماعي و نشاط و نهایتا رفاه و
سالمت رواني اجتماعي گردیده است .فرهنگستان علوم پزشکي
در بهمن ماه سال 1399یک خالصه سیاستي با همین مضون
انتشار داد .اینک با توجه به اهمیت موضوع و با بررسي ابعاد
مختلف آن ،راهکارها و پیشنهاداتي را ارائه مي نماید.
راهکارهاي کلي ارتقاي سالمت رواني اجتماعي جامعه با استناد
به بند  3سیاستهاي کلي سالمت ( ارتقاء سالمت روان جامعه
با ترویج سبک زندگي سالم اسالمي  -ایراني؛ تحکیم بنیان
خانواده؛ رفع عوامل تنش آفرین در زندگي فردي ،خانوادگي و
اجتماعي؛ ترویج آموزش هاي اخالقي و معنوي)
 -1پیشگیري :کاهش تنش هاي رواني فردي و اجتماعي،
برخورداري از فضاي اجتماعي همراه با نگاه خوشبیني،
امیدواري ،تاب آوري ،خود کارآمدي ،نشاط و شادماني ،برخوردار
از شفافیت ،صداقت ،اعتماد و سرمایه اجتماعي باال ،آموزش
مهارت هاي زندگي به ویژه در زمینه مدیریت استرس و خشم
و نیز مهارت ارتباطي با استفاده از ظرفیت شبکه هاي بهداشتي
درماني.
 -2مراقبت فعال مبتالیان :غربالگري ،انگ زدایي ،ارزیابي
دوره اي سالمت روان در کنار سالمت جسمي ،ارجاع زودرس
بیماران به مراکز درماني روانپزشکي ،تقویت خدمات درمان
اورژانس ،سرپایي و بستري ،پوشش بیمه اي خدمات روانشناختي
و روانپزشکي ،آموزش برخورد علمي اصحاب رسانه در مواجهه با
اقدامات بیماران رواني از قبیل خودکشي و غیره.
 -3مراقبت موارد مزمن :خدمات توان بخشي ،کاردرماني و
پیگیري بیماران مزمن رواني.
راهکارهاي اجرایي و اقدامات:
 .1الگو قرار دادن روش و منش مقام معظم رهبري در رعایت
مصوبات ستاد ملي کرونا و لزوم تبعیت دستگاهها و نهاد هاي
مسئول از این مصوبات.
 .2تشکیل کمیته سالمت رواني اجتماعي زیر مجموعه مستقیم
ستاد ملي کرونا.
 .3انتشار پیام واحد در مقابله با کرونا از مجموعه نظام.
 .4آگاهي بخشي عمومي مستمر از دستورالعمل هاي بهداشتي
و پیشگیري و اولویت دادن به آنها ،توسط همه رسانه ها و
تریبون ها.
 .5تدوین و اجراي مقررات انضباطي براي متخلفین از دستورات
و ضوابط و پروتکل هاي بهداشتي.
 .6نظارت بر حسن اجراي مقررات با همکاري دستگاه هاي
ناظر.
 .7اختصاص درآمد ناشي از جریمه هاي دریافتي از متخلفین،
براي اقدام هاي پیشگیري و نیز افراد آسیبدیده.
 .8پرهیز از بزرگ نمایي مشکالت دیگر کشورها در مبارزه با
کرونا در سطح رسانه ها.

 .9استفاده از تجارب موفق سایر کشورها که در پیشگیري از
کرونا موفق بوده اند.
 .10توجه به نظرات کارشناسي گروه هاي مختلف پزشکي و
سالمت.
 .11پیشگیري از فرسودگي شغلي و استفاده از راهکارهاي
پیشنهادي علمي در این راستا.
 .12توصیه به ترویج مراسم مجازي براي همه فوت شدگان،
به منظور جلوگیري از بروز عوارض سوگ ابراز نشده و سوگ
مرضي.
 .13تدارک تمامي اقالم دارویي ،امکانات و تجهیزات مورد نیاز
درمان هاي روانپزشکي.
 .14پوشش کامل بیمه خدمات روانپزشکي ،روان شناختي و
مشاوره سرپایي و بستري.
 .15ضرورت توجه بیشتر به پژوهش هاي حوزه سالمت روان،
از قبیل پیمایش ملي ،غربالگري سالمت روان افراد بهبود یافته،
سوگوار و آسیب پذیر ،وارزیابي فرسودگي شغلي.
 .16پرهیز از هرگونه اقدامي که منجر به ایجاد تنش هاي بیشتر
رواني اجتماعي و یا ایجاد فضاي یاس و نومیدي درجامعه شود.
 .17تالش براي ایجاد فضاي اجتماعي مشحون از امید ،نشاط،
خوش بیني ،مشارکت اجتماعي و اعتماد عمومي باال ،همراه با
تاب آوري و خود کارآمدي ،مورد انتظار و نیاز آحاد جامعه.
 .18تالش در جهت تعادل برقراري و تداوم فضاي بیم و امید
واقع بینانه و پرهیز از شعار زدگي و غرور ،سیاه نمایي و نومیدي.
 .19صداقت و شفافیت حداکثري در اطالع رساني عمومي.
 .20حمایت از سازمان هاي مردم نهاد و داوطلبان از همه اقشار
و صنوف فعال در حوزه کرونا.
 .21تقویت اعتماد عمومي در جهت ارتقاي سرمایه اجتماعي.
 .22ارتقاي جایگاه سالمت روان و سالمت اجتماعي در ساختار
نظام سالمت از نظر تشکیالت و اعتبارات.
 .23تمرکز زدایي و تفویض اختیار ستاد به استان ها.
 .24گرامي داشت و تقدیر عملي از کادر پزشکي و داوطلبان
سالمت حاضر در صحنه و نیز فقیدان و شهیدان مدافع سالمت.
پیوست:
تحلیل وضعیت جهاني و ایران
مطالعات گسترده جهاني نشان مي دهد که بیشترین آسیب
همه گیري کرونا در قسمت سالمت روان مردم جهان بوده است.
شیوع باالي عوارضي همچون اضطراب و خستگي مزمن ،کاهش
تمرکز و حافظه ،شیوع باالتر افسردگي ،اختالالت خواب در صدر
عوارض ناشي از کرونا است .مطالعات بسیاري در طي دوسال
گذشته انجام شده که بروز بیشتر این عوارض را پس از کرونا
تایید نموده است .متاسفانه شیوع اختالالت در خانمها بیش از
آقایان و در سنین جواني بیشتر از سایر رده هاي سني است.
شیوع افسردگي و اضطراب در کشورهایي که بروز بیشتر بیماري
را تجربه کرده اند بیشتر از سایر کشورهاست و شیوع مطالعات

تصويب بيانيه تأكيد بر تداوم و تعميق ادغام آموزش و پژوهش
دكتر سيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان علوم
پزشكي بيست و يكم آذرماه در نامه اي به آیت اهلل دکتر
سید ابراهیم رئیسی ریاست جمهوری اسالمی ایران
بيانيه مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري
اسالمي ايران مبني بر "تاکيد بر تداوم و تعميق ادغام
آموزش و پژوهش علوم پزشکي در عرصه مراقبتها و
خدمات بهداشت و درمان" را ارسال كرد.
متن نامه به شرح ذيل است:
سالم علیکم
با احترام ،ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشکی در عرصه
ارائه مراقبتها و خدمات سالمت ،از مهمترین دستاوردهای
افتخارآفرین نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است که
موجبات ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی سالمت و تأسیس
دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در همه

استانهای کشور را فراهم ساخت .تعمیم و تعمیق ادغام و
تسری آن به هر  3سطح شبکه بهداشتی درمانی کشور و اهتمام
به تحقق سایر مفاد مرتبط سیاستهای کلی سالمت ابالغی
مقام معظم رهبری ،در شرایط جاری و آتی ،مهمترین راهبرد
تحقق عدالت در سالمت و برخورداری آحاد ملت شریف ایران از
مراقبتها و خدمات سالمت بشمار میرود.
اعضای محترم مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی
جمهوری اسالمی ایران ،با شناخت عمیق از این سیاست
راهبردی و عادالنه و دستاوردهای کم نظیر آن و به منظور
تحکیم و تأکید بر پایبندی عموم کنشگران سالمت نسبت به
آن ،بیانیه پیوست را تنظیم و در نشست مورخ  1400/9/18به
تصویب رساندند.
*متن پيوست در دفتر مجله موجود است.

سند حمايتطلبي آلودگي صوتي
دكتر سيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان علوم
پزشكي يازدهم دي ماه در نامه اي به دکتر بهرام
عیناللهی بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دکتر
بابک نگاهداری ،رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ،دکتر علی دلپیشه رئیس دبیرخانه شورای
عالی سالمت و امنیت غذایی ،دکتر علی سالجقه رئیس
سازمان محیط زیست" ،سند حمایت طلبی آلودگی
صوتی" تهيه شده در گروه بهداشتی و تغذیه فرهنگستان

را ارسال كرد.
متن نامه به شرح ذيل است:
سالم علیکم،
با احترام ،به پیوست نامه جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری
ریاست محترم گروه علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم
پزشکی در خصوص "سند حمایت طلبی آلودگی صوتی" جهت
استحضار جنابعالی ودستور هر گونه اقدامی که صالح بدانید
تقدیم میشود.

مکاتبات ریاست

داخلي هم بروز باالتر اين عوارض را در جمهوري اسالمي ايران
نشان مي دهد .نشانه هاي اين آسيب ها بروز بيشتر رفتارهاي
فردي ،خانوادگي و اجتماعي نامطلوب است .برخي عوامل هم
اين آسيب ها را افزون مي کند .ازجمله آنها مي توان به اين
موارد اشاره نمود.
 )1پوشش مداوم رسانهها و تاکيد بر نرخ باالي مرگ ومير
بيماري
 )2مقصر دانستن بازماندگان يا اعضاي خانواده در انتقال
بيماري به ديگران
 )3ترس و اضطراب خود فرد مبتال در آلوده کردن ديگران
 )4مرگ اعضاي نزديک خانواده و احساس گناه در بازماندگان
 )5عدم برگزاري مراسم تشييع و تدفين و ختم فوت شدگان
 )6خستگي و فرسودگي شغلي ناشي از شرايط کرونا
 )7سوء استفاده از طريق يأس آفريني و سياه نمايي دشمنان
داخلي و خارجي از اين پديده

متاسفانه در ارائه آمارها فقط به آمار فوتي هاي روزانه توجه مي
شود .در حاليکه اين فقط قله کوه يخ است و موارد مهمتر به
ترتيب در ذيل آن قرار مي گيرند.
 )1افزايش نرخ ساير مرگ هاي جامعه ،که به علت کاهش
ظرفيت پاسخگويي نظام هاي سالمت و مراجعه تاخيري بيماران
به علت ترس از بيمارستان هاي مملو از بيماران کرونايي اتفاق
مي افتد.
 )2سوگ هاي ابراز نشده ،که به علت همدلي نکردن آشنايان
در اثر ترس از ابتالي به کرونا در مواجهه با اقوام فرد فوت شده
اتفاق مي افتد و اطرافيان فرد فوت شده را دچار عوارض حاد و
مزمن سوگ ابراز نشده مي نمايد.
 )3صدمات مربوط به عوارض ناشناخته بيماري کرونا که اغلب
به مدت طوالني باقي مي مانند .عوارضي مانند اختالالت عروقي،
اختالل حس بويايي و چشايي و شنوايي ،اختالالت مزمن
تنفسي ،درد مزمن قفسه سينه و ساير موارد ،همگي خود زمينه
ساز بروز اختالالت افسردگي و اضطراب هستند.
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متن پیوست به شرح ذیل است:
سند حمایت طلبي آلودگی صوتی کالن شهرها و
راههای کنترل آن
مقدمه:
به دنبال قرار گرفتن موضوع آلودگی صوتی در کالن شهرها
به عنوان دستور کار جلسات گروه علوم بهداشتي و تغذیه و
به دنبال دعوت ریاست محترم گروه ،مسئولین و نمایندگان
دستگاههای مرتبط با آلودگی صوتی با حضور در دو جلسه
متوالی گروه به تشریح وضعیت موجود آلودگی صوتی در
کالنشهر ها پرداخته و عالوه به طرح قوانین باالدستی و چالشها،
راهکارهای اجرایی را پیشنهاد نمودند.
دستگاههای حاضر در جلسات عبارت بودند از :مدیرعامل مرکز
ملی هوا و تغییرات اقلیمی از سازمان محیط زیست به عنوان
متولی اصلی آلودگی صوتی ،معاون مرکز سالمت محیط و کار
از وزارت بهداشت ،معاون مرکز تحقیقات مسکن و شهر سازی
از وزارت راه و شهرسازي ،مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا
از شهرداری تهران ،اساتید متخصص آلودگی صدا ،سرکار خانم
دکتر نصیریان و آقای دکتر محمدرضا منظم از دانشگاه علوم
پزشکی تهران -آقای دکتر ایرج علی محمدی از دانشگاه علوم
پزشکی ایران.
با توجه به گسترش شهر نشینی و کوچ از مناطق روستایی و
شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و گسترش سیستم های
حمل و نقل و به ویژه افزایش تعداد خودروهای شخصی میزان
مواجهه مردم با صدا به شدت افزایش یافته است .بطوریکه
مهمترین عامل و منبع تولید آلودگی صوتی در کالن شهرها
صدای ترافیک جاده ای می باشد.
امروزه آلودگی صوتی یکی از معضالت جدی و مهم سالمتی
است که عالوه بر ایجاد انواع اثرات فیزیولوژیکی به ایجاد
اختالالت روحی و روانشناختی منجر میشود .آثار فیزیولوژیکی
و روانی مواجهه با صدا در انسان غالباً به تدریج ظاهر میشود
و در درازمدت پیامدهای منفی روانشناختی آن ازجمله رفتار
پرخاشگرانه ،خستگی جسمی ـ روانی ،استرس ،سرگیجه،
سردرد ،عصبانیت ،حواسپرتی ،اختالل خواب ،کاهش بازده
کاری بروز میکند .همچنین صدا دارای اثرات غیر مستقیمی بر
روی عملکرد انسان از جمله کاهش راندمان و بهره وری کاری و
افزایش خطر بروز حوادث و خطا به علت کاهش تمرکز می باشد.
اثرات شنیداری صدا را می توان شامل افت شنوایی موقت و افت

شنوایی دائم دانست .متاسفانه افت شنوایی دائم از نوع پیشرونده
و عصبی  -انتقالی می باشد به نحوی که امکان درمان آن تقریبا
غیر عملی می باشد.
طبق آخرین آمارهای سازمان جهانی بهداشت  466میلیون
نفر معادل % 1/6از جمعیت جهان دچار افت شنوایی میباشند
و هزینه های ناشی از درمان این افراد معادل  750میلیارد دالر
است.
احتمال اینکه افراد با صدا از نظر ذهنی عادت کنند وجود
دارد اما سیستم قلبی عروقی به صدا عادت نخواهد کرد .تحریک
سیستم سمپاتیک موجب تبدیل مرحله خواب عمیق به خواب
سبک ،افزایش فشار خون در حین خواب و بیداری و افزایش
تعداد ضربان قلب می باشد .اختالل در ریتم سیرکادین از دیگر
عوارض تحریک سیستم سمپاتیک می باشد.
تحقیقات متعددی نشان داده اند که صدا منجر به افزایش
هورمون های استرسی شده که بدنبال آن اختالل در خواب
بوجود می آید .با افزایش سطح چربی و کورتیزول خون
برانگیختی جزئی در افراد ایجاد می شود که در نهایت باعث
اختالالتی از قبیل افسردگی و پرخاشگری می شود.
صدا منجر به ایجاد استرس و آزردگی صوتی می شود.
آزردگی باعث تحریک سیستم سمپاتیک و افزایش خطر ابتال به
بیماریهای قلبی می گردد.
نشان داده شده است که دانش آموزان مدارس مستقر در
محیطهای پرصدا ،کارایی آموزشی کمتر (کاهش یادگیری،
درک مطلب کمتر ،و کاهش تمرکز)و استرس بیشتری در
مقایسه با دانش آموزان محیطهای ساکت دارند .بعالوه این
دانش آموزان رفتار اجتماعی نامناسبتری از خود نشان می دهند.
تماس طوالنی مدت با صدای بیشتر از  75دسی بل موجب
تغییر متابولیسم سلولهای عصبی شنوایی در حلزون گوش شده
که باعث افت شنوایی ( )NIHLافراد می گردد .تماس با صدا
می تواند از طرفی باعث وزوز گوش ( )tinnitusشود.
مسئولیتهای قانونی دستگاهها ،در کنترل آلودگی صوتی:
کنترل آلودگی صوتی در کالن شهرها مسئولیت چندین
سازمان مرتبط می باشد:
با توجه به آیین نامه اجرایی ماده  29قانون هوای پاک مصوب
 ،1397/6/27سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه محوری در
کنترل آلودگی صدا داشته و سایر دستگاه ها نیز طبق قانون
وظایفی را به عهده دارند که در جدول زیر به آنها اشاره شده
است:
 -1ماده  6آیین نامه :معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری با
مسئولیت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 -2ماده  :7اعمال قانون در مورد وسایل نقلیه موتوری با
مسئولیت نیروی انتظامی.
 -3ماده  :8ارائه مستندات رعایت حدود مجاز آلودگی صوتی
در انواع راهها با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی.
 -4ماده  :9تدوین دستورالعمل کاهش آلودگی صوتی در

فروش اينترنتي دارو و فرآوردههاي سالمت محور
دكتر سيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان علوم
پزشكي بيستم دي ماه نامه اي به حجتاالسالم
والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای رئیس قوه
قضائیه ،دکتر بهرام عیناللهی وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،دکتر ذبیحاهلل خدايیان رئیس سازمان
بازرسی کل کشور در خصوص " فروش اینترنتی دارو و
فرآوردههای سالمت محور" ارسال كرد:
سالم علیکم
با احترام ،به پیوست نامه جناب آقای دکتر علی خلج ریاست
محترم گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی درخصوص
"فروش اینترنتی دارو و فرآوردههای سالمت محور" جهت
استحضار جنابعالی و دستور هر اقدامی که ضروری بدانید،

تقدیم میشود.
متن پيوست:

جناب آقاي دکتر سيد عليرضا مرندي

رئيس محترم علمي فرهنگستان علوم پزشکي

با سالم و احترام
همانطور که مستحضر هستيد صدور پروانه تأسيس کليه
مؤسسات پزشکي و دارويي بر اساس ماده يک قانون مربوط
به مقررات امور پزشکي و دارويي ،توسط وزارت بهداشت و با
تشخيص صالحيت کميسيونهاي قانوني موضوع ماده ۲۰
قانون مزبور صورت ميگيرد و امور فني کليه مؤسسات پزشکي
از جمله داروخانهها در قالب آئيننامهها و ضوابط مربوطه زير نظر
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ساختمان سازی و راهسازی ها با مسئولیت وزارت راه و شهرساز.
 -5ماده  :10تدوین طرح جامع مدیریت کاهش آلودگی صوتی
در کالنشهرها با مسئولیت سازمان شهرداریها و دهداریها.
 -6ماده  :11راه انداری شبکه ملی پایش و اطالع رسانی با
مسئولیت سازمان محیط زیست و همکاری وزارت بهداشت.
 -7ماده  :12پیش بینی اعتبار برای اجرای تکالیف قانونی با
مسئولیت سازمان برنامه و بودجه.
مرور میزان پیشرفت آیین نامه اجرایی ماده  29قانون هوای
پاک:
ماده  8آیین نامه :رعایت حدود مجاز مربوط به حمل و نقل
عمومی ،هوایی ،ریلی و دریایی از سوی وزارت راه و شهرسازی
(تنها بخش گردآوری مستندات انجام شده است).
ماده  9آیین نامه :تدوین دستورالعمل کنترل و کاهش
آلودگی صدا ناشی از فعالیت های ساختمانی توسط وزارت راه و
شهرسازی (انجام نشده است).
ماده  10آیین نامه :تکمیل طرح جامع مدیریت کاهش
آلودگی صوتی در کالنشهرها از سوی سازمان شهرداری ها و
دهیاری کشور (انجام نشده است).
ماده  11آیین نامه :تکمیل و راه اندازی شبکه ملی پایش و
اطالع رسانی آلودگی صوتی از سوی ادارات کل حفاظت محیط
زیست با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
شهرداریها و سایر دستگاههای مربوط (انجام نشده است).
نظارت بر اجرای حدود مجاز معاینه فنی تراز صدای
خودروهای سبک از سال  1398به صورت آزمایشی بدون اعمال
قانون (انجام نشده است).
پیشنهادات اجرایی:
معضل کنترل آلودگی صوتی دردستور کار شورای عالی
سالمت و امنیت غذایی کشور قرار گیرد.

وظایف دستگاههای مسئول از دبیرخانه شورای عالی
سالمت پیگیری شود.
شبکه پایش یکپارچه ملی در مورد آلودگی صدا ایجاد شود.
میزان بار مالی حاصل از آلودگی صوتی در کالن شهرهای
کشور برآورد شود.
فرهنگ سازی و آموزش به مسئولین و مردم درباره اهمیت
آلودگی صوتی و نقش آن در ایجاد بیماری و هزینه های مالی
پیشگیری و درمان.
حمایت از تشکیل سازمانهای مردم نهاد تخصصی در
خصوص پایش و کنترل صدا.
طراحی فضاهای شهری و بلند مرتبه سازی با رعایت اصول
مهندسی آکوستیک .
توجه به مناطق حائل (.)Buffer Zone
طراحی و ساخت اتوبان ها ،بزرگراهها و خیابان های شریانی
با رعایت ضوابط آکوستیک و کنترل صدا.
حمایت از طراحی و ساخت برنامه های نرم افزاری داخلی
برای حمایت از برنامه های کنترل صدا.
حمایت از طراحی و ساخت داخلی تجهیزات و وسایل اندازه
گیری صوت.
تهیه بانک های اطالعاتی.
رعایت ضوابط و استانداردها در مراحل طراحی و ساخت
خودروهای داخلی.
حمایت از طرحهای مطالعاتی  -کاربردی در زمینه روشهای
کاهش صدای خودروها ،تاثیر سطح خیابان ها و جاده ها بر
آلودگی صوتی ،اتخاذ روش های کنترل فعال صدا در خودروها.
مدیریت و انتقال و یا ساماندهی صنایع کوچک از قبیل
صافکاری ،مکانیکی .. ،از مناطق مسکونی.



21

مکاتبات ریاست
q

22

مسئولین فني هرمؤسسه اداره ميگردد .همچنین در نامه شماره
 9120/8655مورخ  99/09/30سازمان غذا و دارو با استناد به
قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارویي و مواد خوردني
و آشامیدني مصوب  1334/03/29با اصالحات و الحاقات بعدي
(تبصره  3الحاقي مورخ  )1374 /1/29تصریح شده است که
کلیه فرآوردههاي تقویتي ،تحریککننده ،ویتأمینها و غیره که
فهرست آنها توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
اعالم و منتشر ميگردد جزء اقالم دارویي است و فروش آنها در
غیر از داروخانه ممنوع ميباشد.

دوره جدید  -شماره پانزدهم  -اسفند 1400

متاسفانه در ماههاي اخیر برخي شرکتهاي فعال در حوزه
فناوري اطالعات و فروش اینترنتي اقدام به فروش دارو و
فرآوردههاي سالمتمحور در فضاي مجازي نمودهاند .از آنجایي
که این شرکتها بدون کسب هرگونه مجوز از وزارت بهداشت
و کمیسیونهاي قانوني ذیصالح در سازمان غذا و دارو فعالیت
مينمایند امکان رصد و ارزیابي عملکرد داروخانههاي طرف
قرارداد این شرکتها از نظر مسئولین فني ،مراکز تأمین داروها و
مکملها و اجراي ضوابط اعالمي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي در خصوص چگونگي تأمین داروهاي بیماريهاي خاص،
فوق تخصصي و تحت کنترل نظیر داروهاي مخدر ،روانگردانها،
سقطکننده جنین و یا داروهایي که بایستي از شرایط خاص از
نظر دما ،نور و رطوبت نگهداري شوند وجود ندارد .همچنین
فعالیتهاي بدون نظارت این مراکز ميتواند سبب عوارض و
تداخالت دارویي کشنده و عرضه و تحویل داروهاي قاچاق و
خارج از شبکه شود .از میان این شرکتها اسنپ اعالم نموده
است که داروهاي  OTCو مکملها و دیجيکاال اعالم نموده
است که مکملها و فرآوردههاي آرایشي و بهداشتي را توزیع
مينمایند ولیکن مشاهده شده است که اسنپ داروهایي مانند
ترامادول و دگزامتازون را که توزیع آنها مستلزم تجویز پزشک
است بدون نسخه توزیع نموده است .برخي از شرکتها مانند
ویرا تندرستي ایرانیان (ارائهدهنده سرویس اسنپ دکتر) بر
خالف نص صریح ماده  8قانون تجارت الکترونیکي که بر اساس
آن باید اطالعات مبدأ ارسال کاال روشن باشد ،هیچ اطالعاتي در
مورد داروخانه ارسالکننده دارو به مشتري ارائه نمينمایند .الزم
به توضیح است که با استناد به بند ب قانون تجارت الکترونیکي،
فروش اینترنتي دارو حتي توسط داروخانهها مجاز نميباشد و
توزیع دارو در سطح گسترده که توسط ناوگان حمل و نقل
آن شرکت انجام مي شود ،نیازمند اخذ مجوز پخش از سازمان
غذا و دارو است و تاکنون چنین مجوزي براي آن شرکت صادر
نشده است.
از قرار اطالع بعضي از این شرکتها به دلیل فعالیتهاي
غیرقانوني چندین بار در مراجع قضایي محکوم به پرداخت
جریمه شدهاند ولیکن متأسفانه میزان جرایم در نظر گرفته شده
کم و آن قدر نبوده است که بازدارنده باشد .بدیهي است در
صورت ادامه اجراي این رویه غیرقانوني تولیت وزارت بهداشت بر
سالمت آحاد جامعه که در قوانین مختلف به ویژه" سیاستهاي
کلي سالمت " ابالغي از سوي مقام معظم رهبري به وضوح بر آن
تأکید شده ،زیر سوال رفته و مورد خدشه قرار ميگیرد.

شرکت کنندگان در جلسات مشترک گروه علوم دارویي
با روساي انجمنها و سندیکاهاي دارویي و قاطبه داروسازان
عقیده دارند خدمات دارورساني به شهروندان در بستر الکترونیک
در صورتي که تحت نظارت مستقیم داروساز مسئول فني
داروخانههاي طرف قرارداد و همراه با زیرساختهاي الزم براي
برقراري ارتباط بالفصل بین داروساز با پزشک و بیمار یا همراه
بیمار باشد ،داروهاي نسخ واقعي را توزیع و داروهاي خارج از
شبکه رسمي توزیع و قاچاق را عرضه ننمایند ،تحت نظارت
نهادها و سازمانهاي نظارتي دانشگاهها بر عرضه کالهاي سالمت
فعالیت نموده ،امکان پایش هزینههاي پرداختي توسط بیمار
وجود داشته باشد و نقش شرکت تجارت الکترویک تنها تهیه
پلتفرم الزم براي ارتباط بین داروساز با پزشک و بیمار تحت
درمان یا نزدیکان بیمار و ارسال اقالم دارویي یا سایر کاالهاي
سالمتمحور باشد این روش بهویژه در مورد افرادي که در
مناطق روستایي یا دور افتاده زندگي ميکنند ،یا افرادي که
ممکن است در دسترسي به داروخانه محلي مشکل داشته باشند
(براي مثال افراد سالمند ،معلولین جسمي یا افراد کم توان)
ميتواند مفید واقع شود .بدیهي است عرضه اینترنتي هرگونه
کاالي سالمت از داروخانهها مستلزم تدوین ضوابط قانوني و
تصویب مراجع ذیربط بویژه سازمان غذا و دارو و "کمیسیون
قانوني امور داروخانهها وتوزیع دارو "ميباشد .در این ارتباط گروه
علوم دارویي آمادگي دارد تا نظرات دقیق فني و کارشناسي
خود را در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات موجود در
اختیار مسئولین محترم سازمان غذا و دارو قرار دهد .علیهذا
خواهشمند است در صورت موافقت مقرر فرمایید که به وزیر
محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي پیشنهاد شود که در
صورت امکان رسماً فعالیتهاي شرکتهاي اینترنتي در عرضه
داروها و مکملها را غیر قانوني اعالم نمایند و از رؤساي محترم
قوه قضاییه و سازمان بازرسي کل کشور درخواست گردد که در
صورت امکان دستور فرمایند از توزیع دارو از طریق شرکتهاي
اینترنتي که سالمت آحاد جامعه را بهطور جدي مورد تهدید قرار
داده است جلو گیري گردد.
با تشکر

دکتر علي خلج

گزارش مجمع عمومی
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نود و ششمین جلسه مجمع عمومي با تالوت و ترجمه
آیاتي چند از قرآن مجید توسط دکتر محمدحسین
نیکنام آغاز شد.
در این جلسه دکتر مرندي با گرامي داشت یاد امام راحل(ره)
و آرزوي طول عمر همراه با سالمتي و موفقیت براي مقام معظم
رهبري ،ضمن عرض خیر مقدم به اعضاي مجمع عمومي ،اعیاد
ماه ربیعاالول به ویژه تولد حضرت پیامبر اعظم (ص) و حضرت
امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت .وي همچنین به اعضاي
جدید پیوسته آقایان دکتر نورباال ،دکتر امیدوار رضایي و دکتر
حاجي فرجي تبریک گفت.
دکتر مرندي درگذشت پدر دکتر زاهدپاشا ،دکتر کاظم
محمد و آیت اهلل عالمه حسن زاده آملي پدر همسر دکتر
الریجاني را نیز تسلیت گفت.
در ادامه جلسه رئیس فرهنگستان علوم پزشکي به مکاتبات
و فعالیتهاي انجام شده از جلسه مجمع عمومي قبلي تا کنون
اشاره کرد و گفت :نامه اي به دبیر شوراي عالي انقالب فرهنگي
در مورد کنکور سراسري و موضوعات مختلف پیرامون آن از
جمله پذیرش دانشجویان پزشکي از مقطع کارشناسي با توجه
به فضاي رسانهاي ایجاد شده در مورد پذیرش دانشجویان در
رشته هاي رقابتي و پر متقاضي ارسال شد .همچنین بیانیه
مجمع عمومي در خصوص" توصیههایي براي انتخاب و

نظارت بر عملکرد مسئولین ارشد وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي" به روساي سه قوه ،وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي ،رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،
دبیر شوراي عالي انقالب فرهنگي ،رئیس مرکز پژوهش هاي
مجلس ،دفتر مقام معظم رهبري و رئیس ستاد کل نیروهاي
مسلح ارسال شد.
در ادامه جلسه شرح حال علمي دکتر محسن ساغري جهت
عضویت پیوسته عنوان شد و پس از راي گیري کتبي عضویت
پیوسته دکتر محسن ساغري به تصویب رسید.
دکتر محققي در این جلسه گفت :همانگونه که مستحضرید
مجله فرهنگ و ارتقاي سالمت به عمدهترین و مهمترین
مسائل نظام سالمت با تحلیل علمي و پشتوانه تحقیقاتي،
اختصاص دارد .خوشبختانه با پیگیري هاي انجام شده مجوز
علمي پژوهشي نشریه فرهنگ و ارتقاي سالمت براي یک
سال صادر شده است و امیدواریم با همکاري همه اعضاي
محترم فرهنگستان مجله مذکور ارتقاء بیشتري پیدا کند و با
رعایت استانداردهاي کمیته انتشارات وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي ،مجوز دائمي کسب کند .با توجه به اینکه
قیمت کاغذ افزایش غیر مترقبه داشته و انتشار کاغذي مجالت
هم دیگر اثربخشي الزم را ندارد ،تصمیم گرفته شد که همه
نشریات فرهنگستان در تیراژ محدود ( 30تا  50نسخه) براي

اخبار داخلي فرهنگستان
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آرشیوها و عمدتاً به شکل الکترونیک منتشر شود.
معاون علمي در ادامه افزود :با پیشنهاد برخي از اعضاي
پیوسته به منظور فعال شدن بیشتر فرهنگستان قرار شد
ساختار ،فعالیتها و عملکرد گروههاي علمي بازنگري شود و
به همین دلیل موضوع مذکور در دستور کار کارگروه راهبردي
فرهنگستان قرار گرفته است و از همه اعضاي محترم گروهها
درخواست ميشود اگر ایده و یا توصیهاي در جهت ارتقاي
نقش آفریني فرهنگستان دارند ،ارائه دهند تا در مذاکرات
کارگروه مورد استفاده قرار گیرد .معاون محترم علمي اضافه
کردند ،تدوین برنامه راهبردي سوم فرهنگستان در کارگروه
ویژهاي در دست تهیه است .امیدواریم طي یک ماه آینده پیش
نویس اولیه برنامه مذکور برای اظهار نظر آماده شود.
دکتر محققي در ادامه گفت :بیانیه امروز مجمع عمومي هم
به پزشکي خانواده و نظام ارجاع اختصاص یافته که در این
ارتباط نیز کارگروهي از مدتها قبل تشکیل شده تا با بررسي
عمیق و جامع و کارشناسي موضوع مزبور ،موجب پیاده شدن
این ضرورت مهم شود.
در ادامه جلسه اعضاي مجمع عمومي پیشنهادهایي به شرح
زیر ارائه کردند:
 عنوان بیانیه با محتوا همسان نیست .بیانیه باید روي سهموضوع که در عنوان ذکر شده یعني سطح بندي مراقبت ها،
خدمات سالمت نظام ارجاع و پزشکي خانواده تمرکز پیدا کند.
 پزشک خانواده عالوه بر دانشي که یاد ميگیرد باید علممدیریت را هم آموزش ببیند و توجه خاص بر علوم پایه به
خصوص علم بیولوژي داشته باشد.
 مطالبات مقام معظم رهبري در مورد آموزش و پژوهشباید در بیانیه گنجانده شود.
 براي تحقق پزشکي خانواده تمامي مسئولین نظام ( نه فقطمسئولین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي) ،پزشکان
و مردم باید موضوع مذکور را به طور جدي بپذیرند.
 هر توصیهاي که براي مسئولین ارسال ميشود باید درسطح کالن باشد نباید به جزئیات توجه کنید.
 مهارت آموزش پزشکان نباید به سمت دارو سوق دادهشود ،مهم ترین ابزار پزشک کالم اوست.
 مقدمه بیانیه ،درباره آموزش پزشکي است که باید همراه بابخش بیان مسئله بازبیني شود.
 با توجه به این که مطالبي که از فرهنگستان به مسئوالنمنعکس ميشود باید بر علوم و دانش تکیه داشته باشد لذا ،در
بیانیه مذکور پیشبرد علم ،معنویت و اخالق مد نظر قرار گیرد.
 جزئیات باید مشخص شود تا برداشت صحیح و یکنواختاز آن صورت گیرد.
 از شتابزدگي پرهیز کنیم ،فرهنگ سازان و جامعه سازانباید بیشتر به میدان بیایند.
 -در بند پیش نیازها" ،اعطاي استقالل مالي و اداري به مراکز

بهداشتي درماني استان" ،به "اعطاي استقالل مالي و اداري
به مرکز بهداشت استان و شهرستان و تنفیذ این اختیارات به
مراکز بهداشتي درماني" اصالح شود .در بند راهبردها ،آموزش
در عرصه (سیستم بهداشتي درماني در دوره بالیني) به عنوان
یک جمله مشخص ذکر شود .در بخش ارتقاي مدیریت ،بند
اول" ،تامین منابع مالي پایدار براي سایر سطوح پزشکي"،
کلمه سایر حذف شود .در بند " :2اصالح نظام هاي پرداختي"،
در جهت پرداخت مناسب با توجه به نوع خدمت ،اضافه شود.
در بحث مدیریت فني بند " :3استفاده از بخش غیر دولتي و
بهرهگیري حداکثري از آن" ،به "آشنایي با ظرفیت هاي بخش
غیر دولتي و درصورت لزوم بهرهگیري از آن" تغییر یابد.
 با توجه به این که برنامه هفتم توسعه در حال تهیه وتدوین است فرهنگستان طي نامهنگاري سهم ارتقاي سالمت و
بهداشت در بودجه برنامه هفتم توسعه را متذکر شود.
 براي تحقق نظام ارجاع و پزشکي خانواده فرهنگ سازيباید انجام شود.
 شاخصهاي ارزشیابي باید وجود داشته باشد تا موفقیت هاو نتایج برنامه اي که اجرا شده ،مشخص شود.
 بیانیه به سند" الزامات پیادهسازي" تبدیل شود. براي تحقق پزشکي خانواده ،آسیبشناسي عدم اجرايسطح بندي و مواردي که مربوط به نظام ارجاع و پزشکي
خانواده است ،ضروري است.
 براي محقق شدن نظام ارجاع و پزشکي خانواده ،نظام ارائهخدمات سالمت باید تغییر کند .ارائه خدمات در شهرهاي
بزرگ و کالن شهرها با توجه به گسترش حاشیه نشیني و
شناور بودن جمعیت در شهرهاي بزرگ بازمهندسي شود .از
تجربیات میزان ارجاع در استانهایي که انجام شده ،استفاده
شود و تجربیات مذکور در سرفصل دروس پزشکي دیده شود.
 در بخش مقدمه باید ضرورت اجرایي شدن پزشکيخانواده ذکر شود.
 بخش راهبردي باید به راهبردهاي فوري میان مدت ودراز مدت طبقه بندي شود .تحول در بخش آموزش پزشکي
ضروري است .مدرس و فضاي آموزشي مناسب هم جزو
ضروریات است و بحث مدیریت مالي و منابع پایدار و درست
هزینه کردن هم اساسي است.
 بهتر است بخش الزامات در ابتداي بیانیه ذکر شود زیرا تاوقتي تعهد سیاسي نباشد هیچ کاري صورت نمي گیرد.
 تعریف پزشک خانواده و تخصص آن مشخص شود. نظر به این که پزشکي خانواده سالمت محور است ،تعیینمنفعت ارائه دهندگان خدمت ،سیاست گذاران و حاکمیت
باید مشخص شود.
 در بحث آموزش پزشکي خانواده به سالمت رواني ،سالمتاجتماعي و سالمت معنوي هم پرداخته شود ضمن اینکه توجه
به سالمت محوري نه پزشک محوري و رویکرد سالمت محوري
به جاي بیمار محوري مد نظر قرار گیرد.

گزارش مجمع عمومی

 از ظرفيت هاي بخش خصوصي در پزشكي خانوادهاستفاده شود.
 سالمت فقط به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکيمربوط نميشود و تمام دستگاهها از جمله قوه قضاييه ،قوه
مجريه و ساير وزارتخانهها در آن دخيل هستند .لذا نظام ارجاع
بايد به صورت شبكه عمل كند.
دکتر محققي از نظرات ارائه شده تشكر كرد و گفت :تالش
خواهيم کرد که با کمک دوستان ،ويراست نهايي را تهيه و
براي مسئوالن ذيربط ارسال كنيم.
دكتر مرندي گفت :سخنراني آقاي دكتر تابعي در مورد طب
متعالي در دستور كار مجمع قرار داشت ولي با توجه به طوالني
شدن مذاكرات مجمع ،فرصت كافي براي سخنراني آقاي دكتر
تابعي پيش نيامد ،لذا قرار شد مطلب ايشان به صورت مكتوب
در كانال اطالع رساني مجازي فرهنگستان قرار گيرد و اعضاء
محترم نظرات خود را به ايشان ارائه نمايند.
***
در نود و هفتمين جلسه مجمع عمومي ،دكتر مرندي
با گرامي داشت ياد امام راحل(ره) و آرزوي طول عمر
همراه با سالمتي و موفقيت براي مقام معظم رهبري،
به اعضاي مجمع عمومي خير مقدم عرض كرد .رئيس
فرهنگستان علوم پزشكي گزارشي از اقدامات انجام
شده و نامه هاي ارسال شده از رياست فرهنگستان را
برای اعضاء مجمع بیان نمودند.
در ادامه جلسه شرح حال اعضاي وابسته پيشنهادي مطرح
شد و پس از راي گيري كتبي دکتر حسين کشاورز وليان،
دکتر جعفر حسن زاده ،دکتر پيمان اديبي ،دکتر محسن و
دکتر علي دباغ با حداكثر راي موافق به عنوان عضو وابسته
انتخاب شدند.
در اين جلسه پيش نويس بيانيه مجمع عمومي فرهنگستان
درخصوص "تاكيد بر تداوم و تعميق ادغام آموزش و پژوهش
علوم پزشكي در مراقبتها و خدمات سالمت" مورد بررسي
قرار گرفت.
دكتر محققي ضمن تشكر از حضور اعضاي مجمع عمومي
گفت :مهمترين فعاليت حوزه معاونت علمي در شرايط جاري،
تبيين برنامه راهبردي سوم فرهنگستان است .سال جاري
آخرين سال اجراي برنامه راهبردي دوم است .وي افزود:
خوشبختانه بسياري از مواد پيش بيني شده در برنامه دوم
فرهنگستان ،اجرايي و عملياتي شده است .برنامه دوم حاوي
 24راهبرد و  96برنامه است که در بعضي از برنامه ها به
ميزان پيش بيني و بعضي از برنامه ها بيشر از حد پيش بيني،
پيشرفت داشتيم ،بر همين اساس با داشتن تحليلي واقعبينانه
از برنامه راهبردي دوم ،کارگروهي متشكل از نمايندگان
گروههاي علمي برنامه سوم را در دست تهيه دارند.
معاون علمي فرهنگستان گفت :در کارگروه مذكور چهار
محور کالن براي برنامههاي فرهنگستان در دوره  ۵ساله آينده
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پيش بيني شده است كه شامل فرهنگ و فرهنگ سازي
سالمت ،پيشرفت علمي ،رصد کالن و مشارکت در رصد کالن
سالمت کشور و جنبههاي حمايت طلبي است .اميدواريم اين
برنامه بزودي آماده و جهت اظهار نظر خدمت گروههاي محترم
علمي ارسال شود تا پس از اعمال نظرات اصالحي در مجمع
عمومي طرح و تصويب گردد .از فعاليتهاي مهم تشکيل
کارگروه پزشکي خانواده و نظام ارجاع است که با تشكيل
جلسات منظم  3طرح تحقيقاتي ارائه كرده است .زيرگروهي
نيز براي تعيين مهارت هاي ضروري پزشکان عمومي تشكيل
شده که با همكاري مسئولين محترم ذيربط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي ،اميدواريم بسته هاي معتبر و قابل
اجرا در اين حوزه ارائه شود .با توجه به اين كه موضوع افزايش
ظرفيت پزشكي در حال حاضر مطرح است ،بايد به مسئولين
يادآوري شود تربيت پزشک خانواده و استقرار آنها در مناطق
مختلف کشور ميتواند مشکالت آن نواحي را حل کند.
در ادامه جلسه دکتر امامي رضوي توضيحاتي در خصوص
بيانيه فرهنگستان كه در ارتباط با بحث ادغام آموزش پزشکي
در خدمات سالمت است ،ارائه كرد و گفت :دليل انتخاب
موضوع مذكور صحبتهاي وزير محترم علوم ،تحقيقات و
فناوري در خصوص انتزاع بخش آموزش و الحاق آن به وزارت
علوم و بحث افزايش ظرفيت پزشكي است .پيش نويس بيانيه
آماده و جهت اظهار نظر خدمت اعضاي محترم مجمع ارسال
شده و اميدواريم پس از اعمال نظرات اصالحي بزودي براي
مسئوالن ارسال شود.
در پايان جلسه اعضاي مجمع عمومي پيشنهاداتي را ارائه
كردند كه از جمله آن ها مي توان به استاندارد سازي نظام
دانشگاهي كشور ،بررسي و تبيين برنامه راهبردي سوم ،اطالع
رساني مناسب در خصوص انتشار نشريات فرهنگستان به
صورت مجازي در بين اعضاي فرهنگستان و تاكيد بر کوتاه
بودن بيانيه فرهنگستان اشاره كرد.

اخبار داخلي فرهنگستان

ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﯽ

یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای علمی با تالوت و
تفسیر آیاتي از کالم اهلل مجید توسط دکتر محمدحسین
نیکنام آغاز شد.
q
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دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان ضمن
خوشآمد گویی به اعضاي شوراي علمي ،میالد حضرت رسول
اکرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت.
وی درگذشت دکتر طریقت منفرد را تسلیت گفت و پس از
خواندن حمد و سوره ،جلسه را با گزارش کوتاهي از فعالیت ها
و مکاتبات انجام شده ،آغاز کرد.
وی گفت :نظر گروه علوم دارویي در خصوص "گذراندن
واحدهاي کار آموزي دانشجویان داروسازي با انترنهاي
پزشکي" به وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و رونوشت
آن به معاون آموزشي وزارتخانه ،دبیر شوراي آموزش داروسازي
و تخصصي وزارتخانه ،دبیر شوراي آموزش پزشکي عمومي
وزارتخانه و دبیر شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به صورت مکتوب ارسال
شده است .همچنین نظرگروه ارتقاء سالمت در خصوص "سواد
سالمت" نیز براي وزراي بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي،
علوم ،تحقیقات و فناوري ،فرهنگ و ارشاد اسالمي ،آموزش
وپرورش ،رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس حوزههاي علمیه
ارسال شد.
دکتر مرندی افزود :درخصوص "دستور انجام سونوگرافي"

توسط فردي که ادعا کرده داراي گواهینامه طب سنتي از
دانشگاه پیام نور بوده نامه ای به رئیس سازمان نظام پزشکي
کل کشور ارسال شده است.
دکتر مرندي در ادامه سخنان خود ضمن اشاره کوتاهي به
چاپ سخنرانيهاي قبلي حضرت آیتاهلل خامنهاي در ارتباط با
تفسیر قرآن و همچنین چاپ کتاب "طرح کلي اندیشه اسالمي
در قرآن" و آرزوي سالمتي براي رهبر معظم انقالب ،به اعضاي
شوراي علمي توصیه کرد دو مجموعه آموزنده مذکور را مطالعه
نمایند.
در ادامه جلسه اعضاي وابسته پیشنهادي مطرح شدند .پس
از راي گیري کتبي ،عضویت وابسته دکتر حسین کشاورز
ولیان ،دکتر پیمان ادیبي ،دکتر محسن مقدمي و دکترعلي
دباغ با حداکثر رای موافق مورد تصویب قرار گرفت.
در این جلسه دکتر محققي گفت :بیانیه فرهنگستان در
خصوص نظام ارجاع پس از اعمال نظرات همکاران در اوایل
هفته آینده براي مسئوالن ارسال و در مجله فرهنگ و ارتقاي
سالمت هم به چاپ خواهد رسید .از آنجا که مقرر شده تا در هر
جلسه مجمع عمومي راجع به یک موضوع مهم نظام سالمت
بحث شود ،طبق نظر هیئت رئیسه فرهنگستان در جلسه آذر
ماه مجمع عمومي ،موضوع "اجتماعي شدن سالمت" به بحث
گذاشته خواهد شد.
معاون علمي افزود :موضوع مهمي که نیاز به مشارکت

دكتر محققي عنوان کرد :همانگونه كه در جريان هستيد،
كار گروه اولويت هاي پژوهشي نيز تشكيل شده و اولين
محصول آن تعيين عنوان اولويتهاي سال  ۱۴۰۰در 10بند
بود كه در شوراي علمي ارائه شد و مورد تصويب قرار گرفت.
در جلسات آتي شوراي علمي ،گزارش اجراي طرحهاي
مصوب سال  1400را ارائه خواهيم كرد .مسئوليت بعدي كار
گروه مذكور ،تدوين برنامه راهبردي سوم فرهنگستان است كه
در سه محور تهيه ميشود .پيش نويس اوليه آن را در شوراي
علمي ارائه و پس از تصويب در مجمع عمومي به سازمان
مديريت فرستاده خواهد شد.
دكتر مرندي گزارشي را در مورد موضوع يكنواخت سازي
اساسنامه فرهنگستان ها كه در جلسه شوراي معين شوراي
عالي انقالب فرهنگي مطرح شده بود ارائه کرد و گفت :شوراي
عالي انقالب فرهنگي در نظر دارد اساسنامه فرهنگستان ها
در ارتباط با اصل واليت فقيه تدوين شده باشد ،در اين راستا
تغيير اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي را الزم ندانستند
و قرار شد اساسنامه ساير فرهنگستان ها را مشابه اساسنامه
فرهنگستان علوم پزشكي تغيير دهند .خوشبختانه آیین نامه
پذيرش اعضاي فرهنگستان علوم پزشكي الگو قرار گرفت
و به تصويب رسيد و مقرر شد تا ساير فرهنگستان ها هم
آيين نامه هاي داخلي خود را طبق آيين نامه ما طراحي كنند.
در ادامه جلسه دكتر سجادي نیز توضيحاتي با داليل علمي
جديد در مورد علت تفاوت ميزان ابتال در افراد مختلف به
بيماري كوويد  19را به جلسه ارائه کرد.
همچنین دکتر امامي رضوي در مورد علت تعداد مرگ و
مير پايين گزارش شده توسط برخي كشورها توضيح داد كه
در مقايسه تعداد مرگ هاي گزارش شده كوويد  19با تعداد
مرگ هايي كه به علت كوويد 19نبوده است در سال جاري
نسبت به سال گذشته ،مي توان نتيجه گرفت كه تعداد موارد
گزارش نشده در ساير كشورها خيلي باال بوده است.
***

يكصد و پنجاهمين جلسه شوراي علمي پس از تفسير
آياتي از کالم اهلل مجيد توسط دکتر نيکنام آغاز شد.
دکتر مرندی در این جلسه گفت :در مورد موضوع طرح
"اصالح نظام آموزش پزشكي و ايجاد عدالت در دسترسي به
خدمات درماني" كه در ارتباط با لزوم افزايش نيروي انساني
گروه پزشكي و جدا كردن حوزه آموزش پزشكي از وزارت

گزارش شورای علمی

فعال گروه ها دارد ،تجديد نظر در ساختار و فعاليت هاي
ت كه می بایست با رعايت اساسنامه و در
فرهنگستان اس 
محدوده اختيارات داخلي فرهنگستان اين كار ،انجام شود.
در همين راستا كارگروه راهبردي در دو جلسه اخير ،بررسي
اساسنامه فرهنگستان و ارتقاء فعاليت گروههاي علمي و ساير
فعاليتهاي فرهنگستان را در دستور کار قرار داده و اميدوار
هستيم که نتايج آن بزودي جمع بندي و براي نظرخواهي
خدمت روساي محترم گروههاي علمي فرستاده شود.



بهداشت است ،نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسالمي ارسال
شد .همچنین درمورد اظهارات وزير علوم در جلسه شوراي
راهبردي نقشه جامع علمي كشور مبني بر ضرورت ادغام
هر چه زودتر دو وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي ،نامه اي به ايشان ارسال شد .تصوير
آن هم براي رئيس جمهور و دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي
فرستاده شده است .در مورد افزايش ظرفيت پزشكي نیز
نامهاي به رئيس جمهور ارسال شد.
دكتر مرندي در ادامه سخنان خود گفت :بنا به پيشنهاد
آقاي دكتر امامي رضوي و تأييد شوراي علمي كارگروه كوويد
 19تشكيل و فعاليت خود را آغاز كرده است.
رئیس فرهنگستان ضمن تشكر از آقاي دكتر امامي رضوي،
از اعضاء شوراي علمي خواستند هر گونه اطالعات و يا حتي
شايعاتي در مورد كوويد  19دارند ،در اختيار كارگروه مذكور
قرار دهند .وی افزود :قرار بود تزريق دز سوم واكسن كرونا براي
اعضاي پيوسته فرهنگستان ها ،اعضاي شوراي عالي انقالب
فرهنگي و چهره هاي ماندگار در تاريخ  29آبان ماه انجام شود
ولي به علت اين كه واكسن پاستوكووك مجوز نگرفته بود و
بنا به اظهارات آقاي دكتر گويا ،واكسن مذكور مناسب ترين
واكسنهاست ،قرار شد انجام واكسيناسيون به تاريخ ديگري
موكول شود.
در ادامه طرحهاي واصله از گروههاي علمي مورد بررسي
قرارگرفت .طرح"بررسي عوامل موثر بر سالمت اجتماعي زنان
در ايران و ارائه راهکارهاي ارتقاء آن ،مطالعه کيفي" از طرف
گروه سالمت زنان پس از رأيگيري كتبي مورد تصويب قرار
گرفت.
دكتر محققي در ادامه جلسه گفت :در جلسات قبلي مجمع
عمومي و شوراي علمي پيشنهادهايي در مورد فعال شدن
گروه هاي علمي ارائه شد .در اين راستا گروهي به عنوان
گروه راهبردي فرهنگستان انتخاب شد تا موضوع مذكور را
بررسي نمايد .اهم محور هاي مطرح و بررسي شده در جلسات
راهبردي شامل موارد زير بوده است:
 تعيين شرح وظايف گروه هاي علمي بر اساس اساسنامه تعيين شرح وظايف اعضاي وابسته و پيوسته و ابالغ شرحوظایف به آنها

27

اخبار داخلي فرهنگستان

 نحوه جایگزین شدن اعضاء وابسته و مدعوي که طبقشاخصها ،فعالیتي در تراز فرهنگستان ندارند با اعضاء جدید
و مناسب
 تقویت ارتباطات بیروني و رابط راهبردي فرهنگستان بامراجع داخلي مرتبط
معاون علمي فرهنگستان در خصوص حضور اعضاء افزود:
ترتیبي اتخاذ خواهد شد تا افرادي که فعالیتي در حدود و تراز
فرهنگستان در یک مدت طوالني انجام نميدهند ،عضویت
شان تمدید نشود و افراد جدید جایگزین شوند.
دکتر مرندي در ادامه جلسه ضمن تأیید ارزش حضور
اعضاء گروهها در جلسات ،ارزش کیفي حضور در جلسات
را نیز مطرح کرد .وی جلب مشارکت و فعالیت اعضاء را از
وظایف روساي گروههاي علمي دانست و خواستار ارائه موضوع
سنجش کیفي حضور اعضاء به صورت مکتوب از طرف گروهها
شد .رئیس فرهنگستان گفت :هر مطلب یا نکتهاي که از سوي
روساي محترم گروهها ارائه شود با امضاء رئیس فرهنگستان
منعکس ميشود.
دکتر محققي در مورد موضوع همکاريهاي مشترک بین
فرهنگستان ها گفت :کارگروهي به نام "هنجارهاي فرهنگي"
چند سال است که به طور مشترک در سطح دبیران و معاونین
علمي و پژوهشي چهار فرهنگستان فعال شده و جلسات
منظمي برگزار مي کند .در دستور کار جلسه مذکور تهیه یک
تک نگاشت راجع به آموزش و پرورش در آستانه قرن پانزدهم
هجري وجود دارد .امیدوار هستیم این کتاب در دهه فجر با
آرم هر چهار فرهنگستان چاپ و منتشر شود .براي حوزه هاي
دیگر هم این کارگروه برنامههایي دارد.
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دکتر محققي گفت :چند ماهي است براي تدوین برنامه پنج
ساله سوم فرهنگستان کار گروهي تشکیل شده است .بر اساس
اساسنامه و با در نظر گرفتن قسمت هاي اجرا شده و اجرا
نشده دو برنامه قبلي ،در چهار محور ،فعالیت هاي فرهنگستان
در دست تهیه است و پیشنویسهایي هم آماده شده که قبل
از جلسه بعدي خدمتتان ارائه ميکنیم .از آنجایيکه این برنامه
مالک فعالیتهاي فرهنگستان در چهار سال آینده خواهد بود
و طبق روال باید در مجمع عمومي اسفندماه فرهنگستان به
تصویب برسد ،لذا بعد از این که پیش نویس خدمت شما ارائه
شد ،انتظار داریم که بسیار فعال در مورد برنامههاي مورد نظر
گروهها و کارگروهها و مجموعه فرهنگستان اظهار نظر شود.
وی افزود :در مورد بیانیه فرهنگستان در مجمع عمومي
آذرماه که حدود یک ماه دیگر برگزار مي شود ،ما دو موضوع
را شناسایي کردیم.
 )1موضوع اول اجتماعي شدن سالمت است که کار گروهي
تشکیل و پیش نویسهایي هم تهیه شد .ولي از نظر کارشناسي
به حد نصاب نرسید .از آنجایيکه براي طرح در جلسه مجمع
عمومي آذرماه وقت محدود است ،تکمیل و ارائه آن به جلسات
بعدي مجمع عمومي موکول شد.

 )2موضوع بعدي ادغام آموزش و پژوهش در مراقبت ها و
خدمات سالمت است .آنطور که مطلع شدیم از کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس دو موضوع در دستور کار مجلس
قرار دارد که هر دو ،مرتبط با موضوع ادغام هستند .سوابق و
مکاتبات قبلي وجود دارد و الزم است که فرهنگستان بیانیهاي
جامع و کارشناسي شده در این حوزه ارائه کند .بنابراین بیانیه
بعدي فرهنگستان راجع به ادغام است .انتظار داریم همکاران
پیشنویسهایي که خدمتشان ارسال ميشود را با دقت
بررسي و نقطه نظرات خود را ارائه کنند تا انشاءاهلل بیانیهاي
علمي و کارشناسيشده در مجمع عمومي آینده تصویب و
منعکس شود.
***

در یکصد و پنجاه ویکمین جلسه شورای علمی ،دکتر
مرندي پس از عرض خیر مقدم خدمت اعضاي محترم
شوراي علمي ،گزارش کوتاهي از فعالیت ها و مکاتبات
انجام شده اخیر را به شرح ذیل برشمرد:
 نامه در خصوص افزایش پذیرش ظرفیت پزشکي به رهبرمعظم انقالب و رئیس جمهور با امضاي همه اعضاي مجمع
عمومي (مصوبه مجمع عمومي)
 بیانیه فرهنگستان علوم پزشکي در خصوص" ادغام آموزشو پژوهش علوم پزشکي در عرصه ارائه مراقبتها و خدمات
سالمت" به مسئوالن ذي ربط
 نامه تشکر از رهبر معظم انقالب بخاطر بیانات مهمایشان در روز پرستار و تاکید بر تمرکز دولت و دستگاهها بر
پیشگیري و بهداشت و همچنین بازسازي و تقویت شبکه هاي
بهداشتي درماني کشور
 مالقات با رئیس مجلس شوراي اسالميرئیس فرهنگستان سپس گزارش کوتاهي از مذاکراتي که
با چند تن از اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئیس
مجلس شوراي اسالمي در ارتباط با افزایش ظرفیت پزشکي
انجام داده بود را ارائه کرد و گفت :در جلسهاي همراه آقاي
دکتر سجادي خدمت مقام معظم رهبري بودیم و پیام مجمع
عمومي فرهنگستان در خصوص افزایش ظرفیت پزشکي را به
ایشان منتقل کردیم ،اینجانب خدمت ایشان عرض کردم که
اگر نظام شبکه در کشور تقویت ميشد دستاوردهاي بسیار
بیشتري همراه داشت .ایشان نیز رهنمودهایي در این زمینه
مطرح کردند ،ان شاءا ...موثر واقع شود.
در ادامه جلسه اعضاء شوراي علمي به بحث و تبادل نظر
پیرامون موضوع افزایش ظرفیت پذیرش پزشکي پرداختند که
اهم مطالب به شرح زیر مطرح شد:
 موضوع مذکور در حالي در جلسه شوراي ستاد راهبردياجراي نقشه جامع علمي کشور مطرح و بررسي ميشود که
حتي یک نفر از همکاران پزشک در بین اعضاء شوراي مذکور
وجود ندارند.

 به نظر مي رسد اكثريت اعضاء شوراي عالي انقالب فرهنگيبا طرح افزايش ظرفيت پزشكي موافق باشند و اختالف نظر در
تعداد پذيرش است .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
با ارائه نظر مشخص خود ميتواند تا حدودي باعث تعديل اين
روند شود .لحاظ شدن پزشكان ايراني خارج از كشور كه به
كشور بر مي گردند ،دانشگاه هاي غيردولتي و سهميه ها ،ارائه
راهكارهايي براي توزيع عادالنه پزشكان ،اشتغال پزشكان يا
ماندگاري پزشكان در حرفه خود از جمله موضوعاتي است كه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در ارائه نظر خود مي
تواند به آنها بپردازد.
 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي با همكاريفرهنگستان علوم پزشكي و سازمان نظام پزشكي در همايش
بزرگي جزئيات طرح افزايش ظرفيت پزشكي را بررسي و
موضوع را رسانه اي كند.
 در موضوع افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكيالزم است افزايش ساير رده ها مانند پرستاران ،ماماها و
بهورزان هم ديده شوند .همچنين توزيع عادالنه پزشك و
ريزش پزشكان فارغ التحصيل از طريق مهاجرت به خارج يا
اشتغال پزشكان در مشاغلي غير از پزشكي موضوعاتي است كه
نبايد از نظر دور داشت.
 افزايش بيش از حد پزشك براي جامعه مفيد نيست وميتواند اثر معكوس هم داشته باشد .ضمن اينكه در افزايش
تعداد پزشك مسئله كيفيت آموزش نكته مهمي است كه نبايد
به آن بي توجه بود.
 با توجه به اين كه سرمايه گذاري زيادي در نظام شبكهانجام شده است ،اطالعات زيادي از نظر كمبودها و ميزان نياز
به پزشك و كادر پشتيبان را از اين نظام مي توان دريافت كرد.
 الزم است همزمان با افزايش ظرفيت پزشكي بهزيرساختهايي مانند اشتغال پزشكان و همچنين تجهيزات
آموزشي و خوابگاهها هم توجه داشته باشيم.
 در مورد وضعيت دستياران و متخصصين ،با ارائه دادههايرسانهاي موثق تصور ذهني واقعي در اذهان مسئولين و مردم
ايجاد شود.
 با توجه به گزارشهاي متعدد در خصوص وضعيت خروجنخبگان در حوزه هاي مختلف ،بايد مطالعات آيندهنگري براي
ده سال آينده کشور ترسيم شو د و اين موضوع به عنوان يک
مسئله جدي آيندهنگري مورد توجه ويژه قرارگيرد .رياست
محترم فرهنگستان از آقاي دكتر قانعي خواستند كه موضوع
مذكور را در گروه آينده نگاري و نظريه پردازي و رصد كالن
سالمت بررسي نمايند.
در ادامه جلسه دكتر فروتن گفت :در جلسه قبل برگزيدگان

پس از راي گيري دكتر تهراني دوست به عنوان عضو
برگزيده گروه سالمت روان به اتفاق آرا مورد تصويب قرار
گرفت .همچنین پيشنهاد عضويت وابسته دكتر سياوش صحت
مطرح شد و پس از راي گيري كتبي عضويت پيوسته وی با
حداکثر رأي موافق به تصويب شوراي علمي رسيد.
دكتر محققي معاون علمی فرهنگستان گفت :ساختار و
فعاليتهاي فرهنگستان در كارگروه راهبردي مورد بررسي قرار
گرفته است و چهار پيشنهاد در اين كارگروه تصويب شده است
كه زمينه همه اين پيشنهادها در اساسنامه تصريح شده است.
بر اساس اين پيشنهادها ساختار فعلي گروهها حفظ ميشود و
تغيير عمدتاً در کارگروهها است .وی افزود :البته يک پشتوانه
کارشناسي از طريق معاونت علمي براي گروهها ايجاد ميشود.
شرح وظايف گروهها ،شرح وظايف اعضاي پيوسته و وابسته
تدوين و ابالغ ميشود .به طور خالصه ،شيوه نظارت برفعاليت
گروه ها و کارگروه ها و کارنامه عملکرد براي اعضاء تعيين
ميشود.
وی از اعضاي شوراي علمي درخواست كرد نقطه نظرات
خود را در اين زمينه به صورت مكتوب ارائه دهند تا بعد از
تجميع نظرات و تدوين نهايي به مجمع عمومي ارائه شود.
معاون علمي فرهنگستان در خصوص برنامه پنج ساله سوم
راهبردي فرهنگستان گفت :برنامه راهبردي دوم فرهنگستان با
 24راهبرد و  96برنامه در اسفندماه امسال به پايان ميرسد و
با تالشهايي که انجام شد بسياري از  ۹۶برنامه دوم راهبردي
عملياتي شده است .گزارشي نيز از برنامه راهبردي دوم تهيه
شده كه در آخر سال ارائه خواهد شد .کارگروهي هم ماموريت
پيدا کرد که چارچوب برنامه سوم را تنظيم کند.
وی گفت :در كارگروه مذكور بر اساس اساسنامه ،چهار محور
كالن براي فعاليت هاي فرهنگستان در نظر گرفته شده است
كه به صورت پيش نويس خدمتتان ارائه شده است .اين چهار
محور عبارت اند از فرهنگ و فرهنگ سازي ،پيشرفت علم و
فناوري ناظر بر اهداف و وظايف فرهنگستان در اساسنامه ،رصد
کالن و مشارکت در رصد کالن نظام سالمت و حمايت طلبي.
معاون علمي فرهنگستان با ارائه توضيحاتي در مورد چهار
محور پيشنهادي از روساي گروه ها خواستند موضوع مذكور
را در گروه های علمی مطرح و نظرات اصالحي گروه ها را به
معاونت علمي منعكس نمايند تا پس از طرح در هيئت رئيسه
فرهنگستان و كسب نظرات اعضاي پيوسته ،جهت تصويب
نهايي در مجمع عمومي مطرح شود.

گزارش شورای علمی

 حضور و اظهار نظر كارشناسي ،كارشناسان سازمانبهداشت جهاني ديدگاههاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي را تقويت كرد.

گروه هاي علمي براي تجليل در جشنواره علمي انتخاب شدند.
از گروه سالمت روان آقاي دكتر سيد محمود طباطبايي
انتخاب شدند كه پس از اعالم نظر شورا به ايشان ،آقاي دكتر
طباطبايي خواستند نامشان از اين فهرست حذف شود .طبق
صالحديد آقاي دكتر مرندي ،موضوع مجددا در شورا مطرح
ميشود تا براي انتخاب نفر دوم ،جناب آقاي دكتر تهراني
دوست رأي گيري به عمل آيد.
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در ادامه جلسه دکتر امامي رضوي گزارشي از روند فعالیت
کارگروه مذکور ارائه داد و گفت :پس از تصویب شوراي علمي
کارگروه کووید  19تشکیل شد که تاکنون شش جلسه تشکیل
و هر جلسه آن منجر به تهیه بیانیههاي سیاستي و راهکارهاي
مفید عملي در حل مشکالت ناشي از بیماري کووید  19شده
است که براي مسئوالن ذي ربط هم ارسال شده است 7 .
اولویت پژوهشي در کارگروه مورد بررسي قرار گرفته و قرار
شده به مراکزي که در مورد بحث های سیاستگذاری سالمت
فعالیت دارند ،سفارش داده شود.
***

یکصد و پنجاه و دومین جلسه شوراي علمي پانزدهم
دي ماه برگزار شد .در این جلسه دکتر مرندي ضمن عرض
تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ،سالگرد شهادت
سپهبد شهید ،حاج قاسم سلیماني را گرامي داشت .وي
درگذشت همشیره دکتر محققي و همسر دکتر دولتي را نیز
تسلیت گفت .سپس براي شادي روح همه درگذشتگان و
سردار شهید حاج قاسم سلیماني ،یک حمد و سوره تالوت شد.
دکتر مرندي گزارشي از مکاتبات انجام شده در فاصله دو
جلسه شوراي علمي را برای حضّ ار بیان نمودند.
دکتر مرندي همچنین از رونمایي از سند آلودگي هوا که
جدیدا ً بازبیني شده است خبر داد و گفت :سند قبلي در
جلسات زیر گروه سالمت و همکاريهاي بین الملل تهیه شده
بود.
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رئیس فرهنگستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت
بیانیه گام دوم گفت :الزم است تالش بیشتري انجام دهیم
تا هر چه بیشتر بیانیه مذکور عملیاتي شود و الگویي براي
دیگران بشویم.

دوره جدید  -شماره پانزدهم  -اسفند 1400

دکتر فروتن گفت :در همین راستا کارگروه جوان متشکل
از حدود  25نفر از اعضاي جوان به ریاست دکتر حقدوست،
جوان ترین عضو پیوسته فرهنگستان تشکیل شد .قبل از شروع
کرونا جلسات متعددي برگزار و گزارش اولیهاي هم ارائه شد.
با شروع بیماري کرونا تاکنون بیشتر جلسات به صورت مجازي
تشکیل مي شوند .قرار بر این شد که در هر گروه یک عضو
جوان از این کارگروه حضور داشته باشد که البته گروه علوم
دارویي قب ً
ال زیرگروهي از دانشگاهیان جوان تشکیل دادهاند
و یک سري فعالیت هایي که اعضاي گروه به علت مشغله
نميتوانند انجام بدهند ،به این مجموعه سپرده ميشود .در
آخر جلسه آقاي دکتر خلج توضیحاتي در این خصوص ارائه
خواهند کرد.
در این جلسه در مورد عضو وابسته پیشنهادي راي گیري
انجام شد .در این خصوص شرح حال علمي دکتر علي دل
پیشه مطرح شد .پس از راي گیري کتبي دکتر دل پیشه که
از طرف گروه علوم بهداشتي و تغذیه معرفي شدهاند به عنوان
عضو وابسته انتخاب و موضوع جهت تایید نهایي به مجمع
عمومي منعکس شد.

دکتر محققي معاون علمی فرهنگستان در این جلسه گفت:
مجموعه مذکور با عنوان مستند آشنایي با سالمت معنوي ویژه
آموزش عالي سالمت تهیه شده است .شخصیت هاي نویسنده
آن هم از شخصیتهاي صاحب نظر حوزه و دانشگاه هستند.
دکتر محققی گفت :ضمن بیان روند تدوین این مجموعه،
آن را از کتاب هاي با ارزش و فاخر فرهنگستان دانستند و
اظهار امیدواري کردند که از این مجموعه براي معرفي سالمت
معنوي در محافل دانشگاهي و علمي استفاده شود.
دکتر محققي در اظهارات خود توضیحاتي در مورد برنامه
هاي اول و دوم فرهنگستان ارائه کرد .وي مهمترین وظیفه
فرهنگستان را که تاکنون اجرا نشده یا اقدام کمي انجام شده،
فرهنگ و فرهنگ سازي سالمت عنوان کرد .معاون علمي
فرهنگستان در راستاي اجراي برنامه دوم فرهنگستان گزارش
کوتاهي در مورد تشکیل جلسات مرتب شوراي آیندهنگاري،
هیئت رئیسه ،روابط عمومي ،انتشارات ،کارگروه هنجارهاي
فرهنگي ،همایشها ،وبینارها ،مراسم فرهنگي و ترویجي و
اجراي جشنواره فرهنگستان به جلسه ارائه داد .در ادامه نیز با
توضیحات مبسوطي برنامه ها و فعالیت هاي پیش بیني شده
در برنامه پنج ساله سوم را به اعضاء شوراي عملي ارائه داد.
دکتر مرندي ضمن تشکر از دکتر محققي گفت :تاکنون
فرهنگستان فعالیت هاي ارزشمندي در مورد فرهنگ و
فرهنگ سازي انجام داده است .انتشار مستندات حمایت
طلبي ،نشریات ،کتب ،خالصه سیاستي ها و چاپ کتاب
سالمت در جمهوري اسالمي ایران از جمله فعالیت هاي مهم
فرهنگستان در این زمینه بوده است .حتي مکاتباتي که انجام
مي دهیم حتماً به ارتقاء فرهنگ سالمت کمک مي کند.
وي همچنین تاکید کرد :هر بحث و برنامه ریزي که انجام
ميدهیم باید الزاماً در قالب اساسنامه فرهنگستان انجام شود.
در ادامه جلسه دکتر محققي در مورد بررسي بخش عملیاتي
برنامه پنج ساله سوم راهبردي فرهنگستان علوم پزشکي
توضیحاتي ارائه داد .وي در بخشي از توضیحات خود گفت :در
این برنامه به فرهنگ و مفاهیم فرهنگي و همچنین اولویتهاي
فرهنگي و مصادیق آن توجه شده است .جنبه هاي معنوي،
فرهنگي و اخالقي جامعه پزشکي ،و در وهله بعد مردم مثل
ارتقاء سواد و سالمت جامعه در نظر گرفته شده است.
دکتر محققي گفت :جلسه بررسي برنامه راهبردي سوم سه
شنبه آینده به ریاست آقاي دکتر فروتن برگزار ميشود .مطالب
مطرح شده امروز بانضمام مطالبي که همکاران ارائه ميکنند را
در ویراست  ، 5منظور و مجددا ً در کارگروه بحث کنیم .برنامه
در  2سطح تفصیلي و اجمالي تهیه ميشود .پس از آخرین
ویراست که اعمال همه دیدگاه ها در آن هست ،در هیئت
رئیسه بحث نهایي ميشود و در روز  19اسفند به یاري خداوند
براي مجمع عمومي آماده مي کنیم.

گروه ارتقاي سالمت
اخبار گروههای علمی

جلسه چهل و پنجم گروه ارتقای سالمت برگزار شد.
در این جلسه دکتر سیدعباس متولیان ،استاد اپیدمیولووژي
دانشگاه علوم پزشکي ایران خالصه اي از روش اجرا و نتایج طرح
تحقیقاتي "کوپسیر" را ارائه کرد.
دکتر متولیان گفت :هدف از انجام این مطالعه پایش آگاهی،
خطر درک شده ،رفتارهای پیشگیرانه ،مولفه های روانشناختی،
نیازهای ضروری و اعتماد عمومی در جریان اپیدمی کووید 19
است .در این مطالعه از الگوی مطالعه بین المللی COSMO
که توسط  5دانشگاه آلمانی و دفتر اروپایی سازمان جهانی
بهداشت طراحی شده ،استفاده شده است .این مطالعه به صورت
یک پیمایش ملی مقطعی مکرر طراحی و در چندین نوبت انجام
شده و روند تغییرات اپیدمی کووید 19تحت تاثیر روند تغییرات
رفتارهای مردم است.

استاد دانشگاه علوم پزشکي ایران افزود :در نوبت سیزدهم
مطالعه که در آبان ماه سال  1400صورت گرفت %90 ،از
مردان و  %87از زنان واکسینه شده بودند .حدود  %86از شرکت
کنندگان در مطالعه ،واکسن را پذیرفته بودند و بیشترین علت
عدم پذیرش واکسن را نگراني از عوارض عنوان کرده بودند .در
ابتداي ورود واکسن به ایران ،که به دالیل مختلف مخالفت با
دریافت واکسن بیشتر بود ،عرضه واکسن کم بود .خوشبختانه
با افزایش پذیرش واکسن ،عرضه واکسن هم گسترش یافت و
این همزمانی عرضه و تقاضا ،باعث افزایش پوشش واکسیناسیون
کووید 19در ایران گردیده است .در آخرین نوبت پژوهش%80 ،
از پاسخگویان واکسن سینوفارم تزریق کرده بودند.
وي با بیان اینکه بیشترین نگرانی پاسخگویان ،برای از دست
دادن یکي از عزیزان بود ،گفت :تردید در واکسن به تاخیر در
پذیرش یا رد پذیرش واکسن با وجود عرضه شدن آن در نظام
سالمت گفته میشود .مدلی که برای تردید در پذیرش واکسن
مطرح است شامل سه بعد است ) )Convenienceدسترسي
و ( )Conﬁdenceاطمینان از اثربخشي و بدون عارضه بودن
و ( ) Complacencyاحساس نیاز .از تداخل این سه جنبه
باهم ،تردید در تزریق واکسن پیش مي آید.
وي در پایان گفت :به نظر مي رسد باتوجه به نبود داروهاي
موثر بر روي این ویروس ،تنها راه بازگشت به زندگي عادي،
واکسیناسیون گسترده در کوتاه ترین مدت ممکن است.

گروه آیندهنگری ،نظریهپردازي و رصد کالن سالمت

جلسه هفتاد و پنجم گروه آیندهنگری ،نظریهپردازي و
رصد کالن سالمت با موضوع "واکسیناسیون کووید19 -
در کودکان و نوجوانان ،راهکارها و چالش ها" برگزار شد.
در این جلسه دکتر سید علیرضا مرندي گفت :باعث خوشحالي
است که تولید واکسن در کشور ما طي دهها سال گذشته در
انستیتو رازي و نیز انستیتو پاستور صورت ميگرفته است .اما
علیرغم این امتیاز ارزشمند ،متأسفانه حتي تا سالهاي بعد از
پیروزي انقالب اسالمي از امر واکسیناسیون کودکان آنگونه که
باید استقبال نميشد و در نتیجه بیماريهایي نظیر دیفتري،

کزاز ،سیاه سرفه ،سرخک ،فلج اطفال ،مننژیت سلي و سل ارزني
در بین کودکان رایج و میزان مرگ و میر ناشي از آنها خیلي باال
بود .البته پایین بودن سواد سالمت جامعه نقش بسیار مهمی
داشت ولي شاید از دالیل مهم دیگر این بود که دانشکدههاي
گروه پزشکي در آن ایام زیر نظر وزارت علوم و کام ً
ال بدون ارتباط
با عرصه مراقبتها و خدمات سالمت بود و درنتیجه اساتید،
پزشکان و دانشجویان ،آشنایي محدودي با نیازهاي سالمت
جامعه داشتند.
وي افزود :پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي ،اقدامات
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ارزشمندي صورت پذیرفت که از جمله آنها ميتوان از گسترش
برنامه ایمن سازي مادران و کودکان ،گسترش شبکه بهداشتي
درماني کشور ،تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي،
تأسیس دانشگاههاي علوم پزشکي در همه استانهاي کشور و
ادغام آموزش و پژوهش در عرصه ارائه خدمات سالمت نام برد.
این اقدامات موجب ارتقای سواد و فرهنگ سالمت و آشنایي هر
چه بیشتر پزشکان با نیازهاي سالمت جامعه و حرکت به طرف
عدالت در سالمت شد.
رئیس فرهنگستان علوم پزشکي گفت :هر چند در همه
قوانین و مقررات کشور و برنامههاي همه وزراي بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي بر اولویت بهداشت بر درمان تأکید
ميشود ،ولي متأسفانه عم ً
ال همه توجهات و اعتبارات در بستر
درمان هزینه ميشود .به همین دلیل دهها سال در زمینه
تولید و تزریق واکسنهاي جدیدتر سرمایه گذاري نشد و ما
کشور ردیف  187از  194کشور عضو سازمان جهاني بهداشت
بودیم ،زماني که واکسن ضدمیکروب هموفیلوس آنفلوانزا را به
فهرست واکسنهاي کودکان اضافه کردیم و علیرغم دهها سال
توصیه و تالش کمیته ایمن سازي کشوري براي تولید و تزریق
رایگان واکسن پنوموکوک ،متأسفانه واکسن پنوموکوک را فقط
متمکنین از داروخانهها ابتیاع ميکنند ولي کودکان دهکهاي
اقتصادي پایین و متوسط از دریافت آن محروم ماندهاند .قطعاً
بيتوجهي به پیشگیري و بهداشت و نیز شبکه بهداشتي درماني
کشور ،پزشکي خانواده ،عوامل اجتماعي سالمت و بیماريهاي
غیرواگیر را مطلقاً نميتوان در راستاي نیل به اقتصاد مقاومتي و
عدالت در سالمت دانست.
وي ادامه داد :تجربه همین یکي دو سال اخیر در مبارزه با
ویروس کرونا هم نشان داد که زماني که از ارائه مراقبتها و
خدمات بهداشتي درماني در قالب شبکه بهداشتي درماني و در
محیط جامعه غفلت نموده و بیماران و مردم را راهي اورژانسها
و بیمارستانها نمودیم ،به سرعت بر خیل عظیم بیماران و
مرگهاي ناشي از آن اضافه شد و آنگاه که مردم را به ماندن در
منزل و ارائه مراقبت به آنان در منزل و در جامعه تشویق نموده و
از نیروهاي بسیجي و غیره استفاده نمودیم ،آمار بیماران و مرگ
و میرها کاهش یافت .االن هم ضمن جدي گرفتن همه اقدامات
پیشگیرانه در مقابل ویروس نظیر استفاده از ماسک ،فاصله
گذاري اجتماعي و شستشوي دستها باید امر واکسیناسیون
را خیلي جدي گرفت و به درصدهاي پایین واکسینه شدهها
بسنده نکرد.
دکتر مصطفي قانعي رئیس گروه گفت :به صورت کلي مزایاي
سیستم آموزشي مجازي عبارتند از عدم نیاز به مراجعه حضوری،
دسترسی طوالنی مدت به محتواهای آموزشی ،زمان بندی
شناور ،عدم نیاز به رفت و آمد و صرف زمان کمتر .همچنین
معایب نیز شامل احتمال وابستگی زیاد به موبایل و تبلت،
تاثیرگذاری کمتر و یادگیری کمتر ،عدم آموزش معلمان برای
تدریس های مجازی و عدم وجود تجربه مشابه ،عدم نظارت
بر انجام تکالیف ،درگیری زیاد والدین در آموزش مجازی که
نیازمند انضباط و تداوم در پیگیری است.

وي بازگشایی مدارس را منوط به اطمینان از تحقق مراحل
 4گانه ارزیابی خطر برای کارکنان ،تهیه پروتکلهای شفاف و
دقیق و فاصله گذاری اجتماعی ،بازنگری در ساعات حضور دانش
آموزان برای ایمنی باالتر و اطمینان از حضور تعداد کافی مربیان
آموزش دیده و معلمان دانست و گفت :در صورت بازگشایی
مدارس باید به بررسی اثرات آموزش مجازی بر روی یادگیری
دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و ارتقای سیستم های
آموزش از راه دور با کسب تجارب فعلی پرداخته شود.
دکتر قانعي گفت :خالصه رویکرد کشورها به واکسیناسیون
کودکان و نوجوانان  12سال به باال اینطور است که در برخي از
کشورها بعد از شروع واکسیناسیون ،بازگشایي ترکیبي مدارس
را آغاز نموده اند از جمله در قاره آمریکا کشورهاي آمریکا ،شیلی،
کانادا ،در خاورمیانه رژیم اشغالگر قدس و کشور امارات ،در قاره
آسیا-اقیانوسیه کشورهاي سنگاپور ،ژاپن ،فیلیپین ،هنگ کنگ
اعضای اتحادیه ،در قاره اروپا کشور هاي فرانسه ،آلمان ،لیتوانی،
ایتالیا ،استونی ،اتریش ،مجارستان و غیره و اعضای اتحادیه اروپا
در بریتانیا ،نروژ ،سوییس ،سان مارینو .همچنین واکسیناسیون
سنین زیر  12سال در کشورهای محدودی مانند چین ،کوبا،
هند در حال انجام است.
در ادامه دکتر اکبری سیاری گفت :پژوهشهای محدود انجام
شده نشان میدهد ،واکسیناسیون به میزان قابل توجه در کاهش
بستری و مرگ به ویژه در گروههای سالمند و میانسال موثر و
هزینه اثربخش است .در گروههای کودکان و نوجوانان هم تا
حدود زیادی هزینه اثربخش است اما مقدار آن از سالمندان
پایینتر است.
وي افزود :از طرف دیگر با توجه به اینکه واکسیناسیون در
جامعه به صورت مرحله ای انجام میشود و در ابتدا گروههای
سنی باالتر واکسینه میشوند ،به طور خودکار سرایت بیماری به
گروههای سنی کمتر نیز کاهش پیدا میکند و این خود باعث
ایجاد مصونیت در کودکان و نوجوانان میشود .همچنین همزمان
با افزایش پوشش واکسیناسیون ،با افزایش ابتال نیز مصونیت در
جامعه افزایش پیدا میکند .در حال حاضر ایمنی و اثربخشی
واکسن فایزر در افراد باالی  12سال تایید شده است اما در مورد
واکسن سینوفارم شواهد کافی موجود نیست.
دکتر اکبری سیاری گفت :یکی از بهترین مطالعاتی که میزان
اثربخشی واکسن سینوفارم را در کاهش بستری و فوت کودکان
و نوجوانان نشان میدهد ،مطالعه انجام شده در بحرین است.
االن بیش از  14کشور توسعه یافته واکسیناسیون افرادباالی
 12سال را به صورت گسترده با واکسن فایزر که مورد تایید
سازمان بهداشت جهانی نیز هست شروع کردهاند .برخی کشورها
همچون چین ،امارات و بحرین نیز واکسیناسیون افراد باالی
 12سال را به صورت گستره با واکسن سینوفارم که هنوز مورد
تایید سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفتهاست و در حال بررسی
است شروع کردهاند .برای واکسیناسیون افراد زیر  12سال فعال
گزارش و شواهد موثقی وجود ندارد ،اگر چه برخی کشورها
به صورت تحقیقاتی واکسیناسیون افراد زیر  12سال را هم
شروع نموده اند .نکته مهم این است که تکمیل واکسیناسیون
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سالمندان و افراد میانسال تا حد باالی نزدیک به  100درصد،
به مراتب اثرات مثبت بیشتری نسبت به واکسیناسیون کودکان
خواهد داشت و واکسیناسیون کودکان باالی  12سال در اولویت
بعدی قرار میگیرد .برای واکسیناسیون کودکان زیر  12سال نیز
فعال تا بدست آمدن شواهد معتبر بایستی صبر نمود.
در ادامه جلسه دکتر اکبری سیاری به برخي از چالشها اشاره
كرد و گفت :انجام واکسیناسیون ،اگر چه بسیار موثر است؛ به
تنهایی اصال کافی نیست و الزم است با اقدامات مهم دیگر
همچون رعایت فاصله فیزیکی ،استفاده از ماسک ،تهویه مناسب
و ردیابی افراد بیمار و مشکوک تکمیل شود .همچنين بسیاری
از کشورهای موفق ،بازگشایی مدارس را منوط به واکسیناسیون
کودکان نکرده اند و به اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه دیگر در
کنار واکسیناسیون توجه بیشتری نمودهاند .مدارس به خاطر
اهمیت باال معموال از اولین مراکزی هستند که بازمیشوند؛ اگر
چه شرط اصلی بازگشایی آنها آمادگی الزم قبل از بازگشایی و
در طول بازگشایی مدارس است؛ واکسیناسیون کودکان هم یک
اقدام مکمل میباشد.
دکتر اکبری سیاری گفت :تا زمانی که آمادگی نسبتا کامل
قبل از بازگشایی مدارس ایجاد نشود و آمادگی نسبتا کامل در
حین بازگشایی مدارس وجود نداشته باشد ،فارغ از انجام شدن
یا انجام نشدن برنامه واکسیناسیون کودکان و نوجوانان ،ممکن
است بازگشایی مدارس با خطرات زیادی برای دانش آموزان،
معلمان و خانوادهها همراه باشد و توصیه میشود این اقدام
به صورت تدریجی و مرحلهبندی شده و با رعایت شرایط و
احتیاطهای الزم انجام شود.
سپس دکتر عبداهلل کریمی گفت :در خصوص واکسیناسیون
کودکان به نظر می رسد چند چالش عمده وجود داشته باشد،
چالش اول در مورد نیاز به واکسیناسیون در کودکان است و این
که آیا فواید آن بیشتر است یا مضرات آن؟ آیا پرداختن به این
چالش در حال حاضر اولویت دارد یا خیر .مورد بعدی آزاد شدن
دیتاها است و این که استفاده اورژانسی در کشور ما آیا چالش
است یا خیر .چالش بعدی وجود شفافیت و اعتمادی است که
همکاران باید داشته باشند .چالش دیگر مربوط به ایمنی واکسن
هاست و پرداختن به این که اثربخشترین واکسن کدام است.
چالش آخر نیز در مورد بازگشایی مدارس است.
وي افزود :ممکن است واکسیناسیون کودکان نسبت به
واکسیناسیون سایر گروه های سنی در اولويت نباشند ولی باید
توجه داشت که کودکان به عنوان یک گروه بسیار مهم در انتقال
ویروسها و ایجاد سویهها نقش دارند .کشور و جامعه پزشکی را
باید از مرحله اجتناب (چه در پزشکان چه در کادر بهداشت و
چه مردم) به سمت پذیرش سوق داده و در آنها تقاضا ایجاد
کرد .این امر باید جزو مطالبات مردمی باشد .در صورتی که اگر
شفافسازی صورت نگيرد این اتفاق نخواهد افتاد .بايد اطمینان
جامعه آنقدر باال برود که جامعه خود درگیر این بحثها شود.
در ادامه دکتر احسان شمسی کوشگی گفت :بحثی که در
شرایط فعلی مطرح میشود ،استدالل این مطلب است که آیا
تزریق دوز بوستر به افراد سالمند و ...بر واکسیناسیون کودکان

اولویت دارد یا خیر .در حال حاضر کمبود واکسن به مفهوم
جدی وجود ندارد .حتی در مورد واردات هم باید اندکی آرامتر
حرکت کرد چون تولید داخل هم به نتیجه رسیده است .لذا
مسئله اولویت بندی عمال دیگر مطرح نیست و اگر مطرح شد،
می توان با استفاده از شواهد در مورد آن صحبت کرد.
وي گفت :واکسیناسیون اطفال به لحاظ اخالقی چند مسئله
را مطرح میکند .مهمترین چالشی که در حال حاضر با آن
مواجه هستیم این است که پروتکلهای مربوطه به سازمان غذا
و دارو داده شده تا کارآزماییهای مربوطه برای واکسیناسیون
اطفال را انجام دهد .بحث های خیلی فنی وجود دارد که آیا این
کارآزمایی ها را می توان انجام داد یا خیر .در این جا بحث به دو
شاخه تقسیم میشود .قسمت اول در مورد واکسن هایی مثل
برکت است که پروتکلهای آن برای تزریق به افراد زیر  18سال
در سازمان غذا و دارو در حال بررسی است .شرکت برکت تا فاز
 3کارآزمایی بالینی را طی کرده و واکسن در کشور ثبت شده
است .لذا االن به لحاظ اخالقی و فنی میتوانند تقاضای انجام
کارآزمایی بالینی برای تزریق به افراد  12تا  18سال را داشته
باشند .البته این تقاضا داده شده و در آینده نزدیک به کمیته
اخالق خواهد رسید.
وي افزود :مسئله بسیار مهمی که وجود دارد ،انتشار نتایج
کارآزمایی بالینی است كه متاسفانه علی رغم تاکید مقام معظم
رهبری ،در انتشار نتایج تعلل شد .با اینکه واکسنها ثبت شده
اند اما در خصوص انتشار نتایج سرعت و دقت کافی وجود
ندارد و دادهها نیز به صورت عمومی منتشر نشدهاند .در بحث
اخالق ،یک بحثی وجود دارد با عنوان "مشارکت"؛ بدین مفهوم
که ذینفعان اصلی باید در تصمیمگیری مشارکت داشته باشند.
انتشار یک نتیجه علمی ،بخشی از مراحل پژوهش است و انتشار،
صرفا به معنی پخش و اطالع رسانی نتایج نیست ،بلکه به معنای
داوری نتایج هم می باشد.
***
جلسه هفتاد و ششم گروه آیندهنگری ،نظريهپردازي
و رصد كالن سالمت برگزار شد .در اين جلسه كه به
"چالش هاي اثر بخشي واكسن هاي كرونا و موج جديد" پرداخته
شد ،دكتر مصطفي قانعی گفت :یکی از موضوعاتی که در چند
ماه اخیر با آن روبرو بودهایم ،چالش های مربوط به واکسیناسیون
در کشور است .ضمن این که در اثر بخشی و میزان کاهش
مرگ و میر ناشی از واکسیناسیون تردیدی نیست ولی بعضی بی
رغبتی ها را در امر واکسیناسیون شاهد بوده ایم .به همین خاطر
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این جلسه به بررسی نتایج تحقیقاتی که در کشور انجام شده
اختصاص داده شد .تصمیم بر این شد که مدارک و مستندات
علمی متقنی که در مورد واکسن ها انجام شده ارائه شود.
دکتر فرید نجفي گفت :در این جلسه نتایج دو مطالعه ای
که با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری صورت گرفته بیان
خواهد شد .اما قبل از آن ،به مقدماتی راجع به وضعیت اپیدمی
کووید 19با تمرکز بر روی بحث واکسن اشاره میکنیم.
وي افزود :سه کشور ایران ،امریکا و انگلستان با یکدیگر قیاس
می شود زیرا موج های اپیدمی این سه کشور به نوعی شبیه هم
بوده است .در بحث مرگ و میر کماکان در بعضی از کشورها و
در بعضی از قاره ها و از جمله در آمریکا و انگلیس آرام آرام دوباره
روند افزایش مشاهده میشود .واکسیناسیون در ایران به طور
جدی تقریباً از اواخر جوالی شروع شده و تعداد دوزهای واکسن
باال رفته است .علی رغم این که واکسیناسیون در کشور و در
کشورهای دیگر هم انجام شده است ولی در کل واکسیناسیون
به تنهایی به معنای کنترل واقعی بیماری نیست ولی نقش بسیار
مهمی می تواند داشته باشد.
دکتر نجفي گفت :در نرخ مرگ و میر کماکان در بعضی از قاره
ها روند افزایشی مشاهده میشود .به خصوص در قاره اروپا در
 7روز گذشته  12درصد افزایش مرگ و میر وجود داشته است.
در آمریکا نیز نرخ مرگ و میر در طی چند هفته اخیر کاهش
پیدا کرده و بعد از آن کاهش خیلی شدیدی داشته است .البته
در تعداد موارد ابتال  3درصد افزایش وجود داشته است و انتظار
می رود در قاره های دیگر به خصوص غرب اقیانوس آرام و
آسیای جنوب شرقی تعداد مرگ ها و تعداد کیس ها افزایش
یابد .در آسیای جنوب شرقی نیز تعداد مرگ ها خیلی باال رفته
است .این مسئله چالشی است که گروه های ضد واکسن از
آن استقبال میکنند .اما چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ اوالً در
بسیاری از کشورها و نیز در کشور ایران کسانی هستند که در
واکسیناسیون تردید دارند .کشوری مثل ایاالت متحده تقریباً
 30درصد مردم جزو کسانی هستند که دارای تردید در واکسن
هستند و کشور ایران نیز از این چالش بسیار مهم مستثنا نیست.
وي ادامه داد :اما از جمله دالیلی که برای کنترل غیر بهینه
پاندمی کووید  19در دنیا وجود دارد مي توان حداقل  3مورد
متصور بود که عبارتند از بحث واکسن که هنوز پوشش کاملي
در دنیا براي آن ایجاد نشده است ،بحث اثربخشی واکسن و
همچنین نبود درمان درست و قطعی برای بیماری .اگر درمان
قطعی در خصوص بیماري کووید  19وجود داشت ،شاید دوره
بیماری کوتاهتر و کنترل بیماری نیز راحت تر بود .البته تبعیت
مردم ،دولت ها و بسیاری از سازمان هایی که درگیر هستند به
فعالیت های کاهش بیماری در طول زمان در حال کاهش است.
دکتر نجفي گفت :در روزهای اولی که واکسیناسیون آغاز شد،
دوره تزریق بعضی از واکسن ها ،بدون اینکه از دستورالعمل خارج
شویم ،طوالنی تر شد .این تاخیر به دلیل کمبود در مقدار واکسن،
در تمام کشورها اتفاق افتاد .نکته دیگر این که تعدادی از افرادی
که در یک کارآزمایی بالینی شرکت می کنند ،بخاطر شرایط
کارآزمایی بالینی یا بخاطر مسائل اخالقی ،حذف میشوند؛ در

حالی که در دنیای واقعی این چنین نیست .پس مطابق حداقل
این یک دلیل ،بسیار اشتباه است که صرفا بر مبنای کارایی
واکسن ،از مطالعه اثربخشی آن اجتناب شود .در واقع یک شکاف
بین کارایی ثبت شده در اثربخشی مشاهده شده وجود دارد،
لذا مطالعه اثربخشی پراهمیت می شود .معموالً زیرمجموعههای
جمعیتی که در ریسک بیماری هستند ،در کارآزمایی بالینی
مورد بررسی قرار نمیگیرند و به همین جهت؛ یکی از نکات
بسیار مهمی که ضرورت مطالعات اثربخشی را اثبات می کند،
مدت زمان محافظت است .این مسئله برای دوز یادآورنده و دوز
سوم و مسائلی از این قبیل و نیز در مورد بحث سویههای جدید
و رانش بین ژنی بسیار مهم بوده و به طور مشخص یکی از
چالش های مهم در بحث اثربخشی واکسن است.
وي کارایی ،اثربخشی و تأثیر نهایی را با هم متفاوت دانست و
گفت :تأثیر نهایی در برهه زمانی فعلی اندازه گیری نمی شود .لذا
مسئله اصلی بحث اثربخشی واکسن است .یعنی مطالعاتی که بر
روی افرادی که واکسینه شده در مقایسه با افرادی که واکسن
نزده اند انجام می شوند .در واقع کارآیی واکسن را براساس
شاخص های مختلف مانند ابتال ،مرگ و میر ،بستری در بخش
مراقبت های ویژه و  ...اندازه گیری میکنند .در حالی که بحث
تأثیر نهایی واکسن ،بررسی قضیه در کل جمعیت کشور است
که البته در حال حاضر امکان این مطالعه نیز وجود دارد اما به
دلیل عدم دسترسی به دادههای کشوری ،این اتفاق تا این لحظه
رخ نداده است.
***
جلسه هفتاد و هفتم گروه آیندهنگری ،نظریهپردازي و
رصد کالن سالمت برگزار شد .در این جلسه که با موضوع
" الزامات و ضرورت هاي سالمت الکترونیک با محوریت پرونده
الکترونیک سالمت" برگزار شد ،دکتر سید حسن امامي رضوي
گفت :موضوع سالمت الکترونیک و کاربردهاي آن (پرونده
الکترونیک ،نسخه هاي الکترونیک) بحث بسیار مهمي است که
هم در اسناد باالدستي پشتیبانی شده و هم فواید و مزایایي در
اصالح نظام سالمت دارد که کامال به آن واقف هستیم ولي از
گذشته در زمینه سازي براي اجرا ،چه در بسترهاي ارائه خدمات
درماني چه در حوزه پیشگیري و بحث نظام هاي ارجاع و پزشکي
خانواده با چالش هایی مواجه بوده ایم.
وي گفت :نسخه الکترونیک هم بر اساس اسناد و قوانین
موجود به این صورت است که مهلت قانوني آن از اول دي ماه
است و مکلف به اجراي کامل آن هستیم .نامهنگاری هایي هم
از جایگاه هاي مختلف از جمله شوراي عالي بیمه ،سازمان نظام
پزشکي ،اطالعات و فن آوري وزارت بهداشت و  ...جهت تعیین
مهلت  6ماهه براي ایجاد زیر ساخت بهتر و آمادگي بهتري به
منظور اجراي کامل آن صورت گرفت که مورد موافقت رئیس
محترم جمهور قرار نگرفت.
دکتر امامي رضوي گفت :مواردي را باید مد نظر قرار داد تا
ابعاد پیچیده و پنهان موضوع بار دیگر مورد بررسي قرار گیرد و
سواالت مد نظر نیز توسط همکاران مجري بحث شود ،از جمله:

اخبار گروههای علمی

 -1نسخه الكترونيك فرابخشي -فراسازماني و ملي است سوال
اينكه مجري و ناظر مستقيم چه ارگان و چه كساني هستند؟ آيا
وزارت بهداشت و سازمانهاي بيمه هستند؟ آيا ارگان هاي غير از
حوزه سالمت مثل فن آوري اطالعات مجري هستند؟
 -2آيا ابعاد مختلف نسخه الكترونيك قبل از اجراي كامل و
ملي با همه ذي نفعان از جمله مردم و گروههاي ارائه دهنده
خدمات پزشكي كامال تشريح شده و با آنها به توافق رسيده شده
است يا خير؟ يا در جلسات برنامه ريزي آيا نمايندگان آنها حضور
داشته اند يا خير؟
 -3هدف از اين كار چيست؟ آيا هدف اين است كه نسخه
هاي كاغذي حذف شود يا هدف اين است كه ارائه خدمات به
سمت الكترونيك شدن برود؟ آيا قرار است ذخیره و حفظ منابع
يا توزيع عادالنه منابع را داشته باشيم؟
 -4در مورد ناظر و نظارت درست و جايگاهي كه نقش رصد آن
را دارد آيا كمكي از مراكز تحقيقاتي گرفته مي شود يا هر ارگاني
خودش بحث نظارت و ارزيابي را دارد؟
 -5آيا شناخت چالش ها و راهكار هاي اجرايي آن را انجام
داده ايم؟
این موارد سواالتي بود كه در مجموعه مشورتي با صاحبنظران
داشته ايم.
در ادامه دكتر محمد مهدي ناصحي گفت :بحث نسخه
الكترونيك بحثي است كه چند سالي است راجع به آن مصوبات
مكرر داشته ايم .در بودجه سال  1399و 1400روي آن تاكيد
شده است .مقرر شد كه در ابتدا وزارت بهداشت و شوراي عالي
بيمه آن را اجرا نموده و اگر تا مدت سه ماه شروع نكردند بيمه
ها مكلف به انجام آن هستند .سه ماه گذشته و به بيمه ها سپرده
شد .در سال  1398شكل گرفت و بيمه ها مكلف به فراهم
نمودن زيرساخت هاي نرم افزاري شدند .مقرر شد تا بحث هاي
استحقاق سنجي ،بانك اطالعات ،نرم افزار يا سامانه الكترونيك
را انجام دهند.
وي افزود :اقداماتي كه بر اساس تكليف قانوني بر عهده بيماران
بود شكل گرفت .سازمان بيمه سالمت از يك طرف و سازمان
تامين اجتماعي هم متعاقبا سامانه اي را طراحي نمودند تا ارائه
دهندگان خدمت بتوانند در آن پنل نسخه بنويسند .در آن زمان
دخالت وزارت بهداشت براي يكپارچه كردن سامانه ها وجود
نداشت و از همين مسير ادامه پيدا كرد و بيمه ها با ارتباطاتي كه
داشتند موسسات و پزشكان را تشويق كردند تا نسخه ها بصورت
الكترونيك نوشته شود .مشوق هايي هم برای داروخانهها قرار
داده شد كه مثال به ازاي هر نسخه الكترونيك  5000تومان
پرداخت شود که بعدا به  4000تومن رسيد.
وي تاكيد كرد :متاسفانه كار تمام نشده را بر عهده بيمه ها
قرار دادند براي مثال امكان طراحي پنل و سامانه كه كار بيمه
ها نيست از سال  1393بانک اطالعات بيمه شدگان در بيمه
سالمت شكل گرفته و از سال  1396استحقاق سنجی و ایجاد
پایگاه برخط بیمه شدگان کشور شكل گرفته و طراحي سامانه
آن انجام شده و در اختيار ذينفعان قرار گرفته است و به همه

بيمه ها داده شده است .سپس قرار دادها شكل گرفت و در ادامه
كار نسخه الكترونيك توسعه يافت و از كرمان شروع و در سطح
ملي توسعه پيدا نمود .از ابتداي سال  99در حد  5درصد بوديم و
اكنون  80درصد پوشش نسخه هاي الكترونيك در بخش دولتي
و خصوصي داريم.
دكتر ناصحي گفت :در ادامه سامانه شهروندي طراحي شد
كه در نرم افزار هاي موجود در بازار وجود دارد .بيست عملكرد
ديگر نيز در سامانه شهروندي وجود دارد .رسيدگي آنالين و بر
خط بر نسخ وجود دارد و كسورات مراكز به شدت كاهش پيدا
مي كند .زيرا همان لحظه تناقضات مشخص مي شود .تاكنون
صد نرم افزار بخش خصوصي از آزمايشگاه الكترونيك بيمه
سالمت تایيديه دريافت نمودند و در بخش سالمت فعال هستند.
وي در سخنان خود دستاوردهای طرح را به شرح ذيل برشمرد:
رسیدگی برخط نسخ و اعالم سهم سازمان و بیمه شده در
لحظه نسخه نویسی و نسخه پیچی
کاهش کسورات مراکز درمانی با استفاده از مکانیزم های
رسیدگی برخط
ارائه سرویس و سامانه خدمات شهروندی جهت دسترسی
شهروندان به تاریخچه نسخ ( 2سامانه و  4اپلیکیشن)
ارائه سرویس های نسخه الکترونیک قابل پیاده سازی در نرم
افزارهای مراکز درمانی (بیش از  100نرم افزار پیاده سازی شده
است).
پیاده سازی نظام ارجاع الکترونیکی بر پایه نسخه الکترونیکی
بررسی صحت و اعتبار اطالعات به صورت برخط (حیات،
نظام پزشکی ،قیمت دارو ،شماره موبایل و)...
وي تاكيد كرد :قطعا اشكاالتي در اين زمينه وجود دارد و اگر
از ابتدا معماري درستي انجام مي شد بسيار بهتر امكان هدايت
وجود داشت اما از وسط كار تاكيد بر اجرايي شدن آن صورت
گرفت .اين كار با تمام عيوب در سطح كشور فراگير شد اما
اكنون بايد اصالحات آن انجام شود .تعامالت با وزارت بهداشت،
تامين اجتماعي و ساير موسسات انجام و جلسات مختلف
صورت گرفت كه در اين زمينه با اين دو ارگان مسئله را پيش
برديم و ساير بيمه ها نيز اعالم آمادگي نمودند .توسعه استقرار
نسخه هاي الكترونيك در سطح كشور از فروردين تا شهريور
رشد مناسبي داشت( .از  %7تا ) %83
وي ادامه داد :تعداد كل نسخ از ابتدا تاكنون در روند نسخه
نويسي الكترونيك آنها كه طرف قرارداد هستند نسبت
مطب هاي فعال ،آزمايشگاه ها ،درمانگاه ها ،داروخانه ها و
 ..همه بررسي شد .از مطب ها كه  %91تا آزمايشگاه ها كه
 %96همه پوشش الكترونيك را داريم .كاهش كاربرد دفترچه
تا آذرماه  1400است .استان هاي ايالم ،كهگيلويه و بويراحمد
و يزد  %100طرف قرارداد هستند و نسخه هاي الكترونيك مي
نويسند .استان اصفهان  %59ولي خود شهرهاي اصفهان %86
است .كالن شهرهايي مثل اصفهان ،تهران و مشهد ،البرز ،سمنان
و سيستان و بلوچستان كمي مشكالت دارند ولي شهرهاي آنها
آمار بهتري دارند.
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دکتر ناصحي عنوان کرد :همراهی در حوزه وزارت بهداشت
شکل گرفت و در استان هایي که زیر ساخت هاي ضعیف تري
داشتند نیز پیشرفت ایجاد شد .سوالي که وجود دارد این است
که آیا این کار به طور کامل در کشور قابل انجام شدن است؟ که
در جواب مي گویم خیر و همه ما نسبت به این موضوع مشرف
هستیم که باید راه هایي پیش بیني شود که به عنوان مثال در
خصوص وجود نقاط کور در برخي از استان ها که نمي توانند از
نسخ الکترونیک استفاده کنند باید نسخ کاغذي استفاده کرد و
نمي توان صد در صد از نسخ الکترونیک استفاده نمود .همچنین
باید فرصتي بدهیم تا دانشگاه ها بتوانند اجرا کنند و پرداخت آنها
منوط به پرداخت نسخه الکترونیک نباشد.
دکتر ناصحي در پایان سخنان خود چالش ها و راهکارهاي
موجود را به شرح ذیل عنوان کرد:
چالش ها:
عدم سرویس کدینگ مناسب در خصوص دارو ،تجهیزات و
خدمات
وجود تعارض منافع بسیار در ذینفعان طرح

عدم وجود زیرساختهای ارتباطی مناسب در برخی مراکز
عدم وجود سازمان های یکپارچه سازمان هاي بیمه گرا
عدم همراهی مراکز دولتی برای استقرار سرویس های نسخه
الکترونیک
راهکارها:
ارائه سرویس متناسب با قوانین بیمه ای از سوی سازمان غذا
و دارو و وزارت بهداشت
ایجاد توافق و تفاهم بر روی شیوه های اجرایی طرح
تخصیص تسهیالت و یا مشوق ها برای ارتقای زیرساخت ها
پیاده سازی سرویس های سازمان های بیمه گر در نرم
افزارهای مراکز
ارائه پنل و سرویس یکپارچه سازمان های بیمه گر پس از
ارائه کدینگ وزارت بهداشت
همراهی بیشتر وزارت بهداشت در الزام به استفاده از سرویس
های نسخه الکترونیک سازمان های بیمه گر

گروه علوم دارویي

q
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در جلسه پانصد و چهل و ششم گروه علوم دارویي
درمورد تعداد پذیرش دانشجویان داروسازي در رشتههاي
تخصصي بحث و تبادلنظر صورت گرفت .در این خصوص
دکتر عبدالمجید چراغعلي گفت :چند روز گذشته امتحان رزیدنتي
در رشتههاي مختلف برگزار شد که تعداد شرکتکنندگان دور از
انتظار بود .از  13رشته در  7رشته تعداد شرکتکنندگان کمتر از
تعداد پذیرش بود .از طرف دیگر بخش عمده قبولشدگان خانمها
هستند .بهتر است یک بررسي انجام و اگر اصالحاتي بهنظر ميرسد
به وزارت بهداشت پیشنهاد داده شود.
در این ارتباط دکتر یوسفي گفت :در این مورد مطالعهاي در
صنعت در حال اجرا ميباشد ولي رویکرد آن این است که چقدر به
خانمها در فضاهاي مختلف فرصت کار کردن داده ميشود ،تبعیض
جنسیتي در داروسازي چگونه در حال رخ دادن است و مشخص
شود که آیا دلیل آن عدم توانمندي و یا عدم وقتگذاري خانمها
است و یا اینکه فرصتهاي شغلي براي خانمها متفاوت ميباشد.

در ادامه جلسه دکتر علي خلج رئیس گروه گفت :دو هفته قبل
اولین جلسه کارگروه جوانان گروه علوم دارویي جهت برنامهریزي
براي برگزاري وبینارها و سمینارهاي گروه برگزار و مقرر شد که
کارگروه مورادي از جمله نوشتن پروپوزالي درمورد آسیبشناسي
پژوهشها باالخص در علوم دارویي در ایران ،ایجاد بانک اطالعاتي
از اسامي دانشمندان علوم دارویي ایراني خارج از کشور و بررسي

اساسنامههاي فرهنگستانهاي کشورهاي دیگر و بهروزرساني
گزارشي که در فرهنگستان در همین مورد  10سال قبل انجام
شده است را انجام دهند.

دکتر سیدعلي فاطمي نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به
بیان نظرات موافقان و مخالفان عرضه داروها پرداخت و گفت :بر
اساس ماده  6قانون تجارت الکترونیک که در سال  1382مصوب
شد ،فروش و تحویل دارو به صورت الکترونیک ممنوع است .ولیکن
با شیوع کرونا در خرداد سال  1399ریاست جمهوري وقت ،اذن
رهبري براي توقف اجراي این ماده از قانون را گرفتند و مقرر شد تا
پایان سال  1400این بند اجرا شود.

وي افزود :الیحه تسهیل ارائه خدمات دارویي به روش الکترونیکي
در تاریخ  25مرداد امسال از دولت به مجلس تقدیم شد که بر
اساس آن "فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق ابزار الکترونیک
آزاد" شود و خوشبختانه کلیات الیحه در تاریخ  8دي  99با اکثریت
مطلق آرا در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رد شد .در نتیجه
در حال حاضر بحث اینکه دارو اینترنتي به فروش رسد قانوني
نیست.
دکتر فاطمي گفت :بر اساس
مورخ  99/09/30سازمان غذا و
مربوط به مقررات امور پزشکي و
آشامیدني مصوب  1334/03/29با

نامه شماره 91208/655
دارو با استناد به قانون
دارویي و مواد خوردني و
اصالحات و الحاقات بعدي

وي در ادامه افزود :با وجود این مدير عامل اسنپ گفته است
با قانونگذاري در ابتداي کار مخالف هستند و سيستم "راه
بنداز جابنداز" را دارند .مديرعامل ديجيکاال هم گفته است که
"زيرساختهاي فني را آماده کردهايم تا توزيع مکملها و داروهاي
 OTCرا شروع نماييم .توزيع داروهاي  OTCرا اسنپ شروع
کرده است و ديجيکاال هم مکملها و فرآوردههاي آرايشي و
بهداشتي را توزيع مينمايد .نحوه همکاري داروخانهها با ديجي
کاال به اين ترتيب است که تمام سفارشات به ديجيکاال است و
فقط ديجيکاال مشتري را به يکي از داروخانههايي که در فهرست
آنها ميباشد ،هدايت ميکند .داروخانه بستهبندي و برچسب زنی را
انجام می دهد ،به انبار ديجيکاال ارسال می کند که از آنجا به دست
مشتري ميرسد و در نهايت داروخانه پول را از ديجيکاال ميگيرد.

نايب رئيس انجمن داروسازان ايران افزود :در يک اقدام غيرقانوني
ديگر يک شرکت ارائهدهنده اين سرويس (ويرا تندرستي ايرانيان)
بر خالف نص صريح ماده  ۸قانون تجارت الکترونيکي که بر اساس
آن بايد اطالعات مبدا ارسال کاال روشن باشد ،هيچ اطالعاتي
درمورد داروخانه ارسالکننده دارو به مشتري ارائه نمينمايد ،لذا
اين خطر وجود دارد که از اين طريق ،داروهاي خارج از شبکه
و تقلبي نيز براي مشتريان ارسال شود .در اسنپ دکتر نيز نام
داروخانه اعالم نميشود و داروهايي مانند دگزامتازون و ترامادول را
به صورت بدون نسخه عرضه مينمايند.
وي در پايان تاكيد كرد :عالوه بر آنچه که گفته شد سازمان
غذا و دارو هم به تازگی " دستورالعمل عرضه کاالهاي سالمت
در فضاي مجازي و فناوري ديجيتال" (هنوز ابالغ نشده است) را
تهيه کرده است که در آن همه اشخاص حقيقي و حقوقي عالقمند
به فعاليت و کسب و کار در عرضه کاالهاي سالمت ،حتي بدون
پروانه فعاليت قانوني از وزارت بهداشت ،صرفا با اخذ پروانه از نظام
صنفي رايانهاي و حتي بدون الزام به داشتن مسئول فني ميتوانند
مجوز فروش اينترنتي دريافت کنند! عالوه بر مشکل ياد شده ،بر
اساس بند  ۱ماده  ۳اين دستورالعمل ،شرکتهاي توليد و پخش
فرآوردههاي طبيعي و سنتي مجاز به عرضه کاال در فضاي مجازي
هستند .بر اساس بند  ۵ماده  ۳اين دستورالعمل ،واردکنندگان و
توليدکنندگان مکملهاي غذايي ميتوانند مجوز فروش مستقيم
(به صورت اينترنتي) دريافت کنند!

***
در جلسه پانصد و چهل و هفتم گروه علوم دارويي درمورد
وضعيت داروسازي کشور با حضور تعدادي از رؤساي
انجمنها و سنديکاهاي داروسازي کشور تبادلنظر انجام
شد.
دكتر خلج در خصوص كارگروه جوانان گروه علوم دارويي و
برگزاري وبينار در مورد كوويد  19گفت :كارگروه جوانان گروه

اخبار گروههای علمی

(تبصره  3الحاقی  )1374 /1/29تصريح مينمايد که کليه
فرآوردههاي تقويتي ،تحريککننده ،ويتامينها و غيره که فهرست
آنها توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي اعالم و منتشر
می شود جزو اقالم دارويي است و فروش آنها در غير از داروخانه
ها ممنوع است.

علوم دارويي جهت برنامهريزي براي برگزاري وبينارها و سمينارهاي
دارويي برگزار شد و قرار است كه در سه حوزه نوشتن طرحي
در مورد آسيبشناسي پژوهش به خصوص در علوم دارويي در
ايران ،ايجاد بانك اطالعاتي از اسامي دانشمندان ايراني در خارج از
كشور و بررسي اساسنامههاي فرهنگستانهاي كشورهاي ديگر و
بهروزرساني طرحي كه در فرهنگستان در این مورد  10سال پيش
انجام شده است اقدام شود .وی سپس فهرست سخنرانان و موضوع
سخنراني وبيناري را که توسط کار گروه تهيه شده است عنوان و
سپس اعضاي گروه پيشنهاداتي در این خصوص مطرح کردند.

الف-سازمان غذا و دارو بايد برنامهمحور و آيندهمحور بوده و
شوراي تدوين دارويي كشور را فعال ،از صادرات دارو توسط
شركتهاي دانشبنيان و صنايع دارويي حمايت و از علم اقتصاد و
مديريت دارو براي استفاده بهينه از منابع مالي و بودجه محدودي
كه دارد ،استفاده نمايد.

ب-در حاليکه ارز  4200تومانی به داروهاي وارداتي اختصاص
داده و قيمت داروهاي وارداتي براساس خوداظهاري تعيين ميشود،
درمورد داروهاي ساخت داخل ،فقط به ماده اصلي دارويي ارز
 4200توماني اختصاص داده و ساير مواد الزم براي تهيه فراورده
دارويي بايد با ارز قيمت آزاد تهيه شود وليکن قيمتگذاري براساس
قيمت تمامشده تعيين ميشود و در واقع بهجاي حمايت از صنايع
داخلي به واردات سوبسيد داده ميشود.
ج-صنايع داروسازي در ايران بايد با توجه به پيشرفتهاي اين
صنعت در دنيا بازسازي و نوسازي شده و براي داروسازي در آينده
زيرساختهاي الزم فراهم شود.

د-ساختار ،سياستها و روشهاي بيمهها بايد بازنگري و به روز
شود.

***
در جلسه پانصد و چهل و هشتم گروه علوم دارويی
درمورد "وضعيت داروسازي كشور باالخص عرضه داروها
از طريق مجازي" در حضور تعدادي از رؤساي انجمنها
و سنديكاهاي داروسازي كشور بحث و تبادلنظر انجام
گرفت .در این جلسه دكتر عبدالحسين روحاالميني نجفآبادي،
عضو هيئت علمي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران
و نماينده دوره يازدهم مجلس شوراي اسالمي نیز حضور داشت.
در این جلسه اعضاء حاضر با فعاليت داروخانههاي آنالين بهشرط
آنکه ضابطهمند ،قانونمند و شفاف بوده و نقش و جايگاه داروساز
در اين داروخانهها مشخص باشد موافق بودند .مشكالت اينگونه
داروخانهها را در حال حاضر :احتمال ارسال داروهاي قاچاق و
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تقلبي ،استفاده از نسخ جعلي ،دیده نشدن نقش داروساز و جایگاه
مشاوره و جایگاه نظارتي و کنترل سازمانها ،نهادها ،دانشگاهها و
سازمانهاي بیمهگر و عدم توجه به اسناد باالدستي از جمله بند 3
ردیف  5ماده  70از بخش  14قانون برنامه پنجساله ششم که در آن
تمام مؤسسات ارائه دهنده خدمات سالمت باید از خطمشيهاي
مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تبعیت کنند،
عنوان نمودند.
شرکتکنندگان در جلسه علل رشد اینگونه فعالیتهاي
غیرقانوني را عدم توجه مسئولین در برخورد جدي و قانوني در
ابتداي شروع فعالیت این داروخانهها ،صدور بيرویه مجوز تأسیس
داروخانهها ،عدم برنامهریزي براي اشتغال داروسازان و عدم وجود
تعامل ،هماهنگي و وجود صداي واحد در داروسازان دانستند و
عقیده داشتند که محور همه بحثها بهجاي اینکه صنفي باشد باید
حرفهاي و براساس منافع و حفظ سالمت بیمار باشد.

دوره جدید  -شماره پانزدهم  -اسفند 1400

***
جلسه پانصد و چهل و نهم گروه علوم دارویی در مورد
"داروخانههاي مجازي" و "آئین نامه جدید داروخانهها " با
حضور مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل و سرپرست
امور داروخانهها و شرکتهاي پخش سازمان غذا -دارو،
رؤساي انجمن داروسازان ایران و انجمن علمي داروسازان
و معاونتهاي غذا-دارو دانشگاههاي علوم پزشکي ایران،
تهران و شهید بهشتي بحث و تبادل نظر انجام شد.
در ادامه جلسه به مشکالت نسخ الکترونیک پرداخته شد و به
مواردي همچون پایین بودن سرعت و اینترنت و یا قطع سامانه،
طوالنیتر شدن تحویل داروهای نسخ الکترویک در مقایسه با نسخ
کاغذی ،لزوم افزایش پرسنل داروخانهها ،وجود داروهایي در لیست
دارویی کشور که در بازار دارویي موجود نميباشند ،کامل نبودن
تایید امضای الکترونیک تمام پزشکان توسط سازمان نظام پزشکی
اشاره شد.
در ادامه بحثهای جلسات گذشته گروه که در حضور رؤسای
انجمنها و سندیکاهای داروسازی در ارتباط با داروخانههای
مجازی تشکیل شد ،اعضای گروه توصیه نمودند که به سازمان
غذا دارو پیشنهاد شود کمیتهای جهت تدوین آییننامه این نوع
داروخانهها و کارگروهی به سرپرستی دکتر حمیدی ،عضو وابسته
گروه تشکیل و نظرات اعضای گروه را به کمیته نام برده اعالم شود.
دکتر فاطمی ،نایب رئیس انجمن داروسازان ،گفت :براساس قانون
سال  1334برای تأسیس داروخانه مانند سایر مؤسسات پزشکی باید
مجوز دریافت شود و آییننامه این قانون از نظر حد نصاب جمعیتی
و فاصله بین داروخانهها در سالهای 1389، 1385، 1382، 1379
 1397 ،روند کاهشی داشته است و در سال  1395سازماني به اسم
مرکز ملي رقابت با استناد به اجراي سیاستهاي اصل  44قانون
اساسي ،حدنصاب جمعیت و فاصله را از آییننامه وقت داروخانهها
حذف ميکنند .بر اساس آییننامه جدید سازمان غذا دارو در سال
 1400برای صدور مجوز تاسیس داروخانه در تهران  1800امتیاز
نیاز است که حاصل جمع امتیازات مرتبط با داشتن سرمایه :امضاي
الکترونیک ،ثبت اثر انگشت ،محل انتظار بیمار ،پارکینگ ،امکانات

الزم جهت رفاه مراجعین دارای ناتوانیهای جسمی ،روپوش متمایز،
دوربین ،نوبتدهي مکانیزه میباشد .در این آییننامه هیچ امتیازی
برای سابقه کار قبلی در داروخانه یا سابقه کار در نقاط محروم دکتر
داروساز متقاضی تأسیس داروخانه در نظر گرفته نشده است و به
نظر میرسد که در صورت ادامه اجرای آن شهرستانها به ویژه
نقاط محروم کشور دچار کمبود داروساز و داروخانه شوند و مشکل
به نظر میرسد که شرکتهاي پخش بتوانند به همه این داروخانهها
دارو بدهند و یا سازمانهاي بیمه خود را ملزوم بدانند که با همه
داروخانهها قرارداد ببندند.

***
جلسه پانصد و پنجاهم گروه علوم دارویی با موضوع وبینار
آیندهپژوهی و مسﺌولیت اجتماعی برگزار شد .هدف اصلی
این وبینار ،بیان نقش فرهنگستان علوم پزشکی در تقویت،
هدایت و راهبری گفتمان آیندهنگری و مسﺆولیتپذیری
اجتماعی دانشگاههای علوم پزشکی در ایران بوده است.
در ابتدا دکتر مهرداد حمیدی ،استاد دانشکده داروسازی دانشگاه
علوم پزشکی زنجان و عضو وابسته گروه علوم دارویی فرهنگستان
در سخنرانی تحت عنوان "آموزش و رهبران آینده نظام سالمت"،
رهبری را هنر ایجاد انگیزه و توانایی برای تاثیرگذاری در گروهی
از افراد برای فعالیت و تالش متعهدانه بسوی نیل به هدف
متعالی دانست .وی همچنین گفت :مدیریت فرایند برنامهریزی،
سازماندهی ،هماهنگی ،هدایت و پایش فعالیتهای دیگران است.
وی رهبری در نظام سالمت را توسعه مهارتها ،آفرینش نقشهای
جدید ،توسعه هماهنگیهای عمودی و افقی در سازمانها و باالخره
بررسی جدی فرصتهای موجود برای همکاری با فضای خارج
از نظام سالمت در راستای پوشش چالشها عنوان کرد و گفت:
رهبری در نظام سالمت ،رهبری نوآورانه ،رهبری کاریزماتیک،
رهبری موقعیتی و رهبری تحول (مبنی بر توانمندسازی افراد
نقشآفرین در نظام سالمت برای مشارکت در شروع تغییرات)
است.
در ادامه دکتر محمد حسینیمقدم ،عضوهیئت علمی مؤسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
سخنرانی تحت عنوان " نگاهی به تحوالت پیش روی دانشگاههای
علوم پزشکی در سایه آیندهنگری علم و فناوری" گفت :دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی به شکلی اجتنابناپذیر
نیازمند بازاندیشی و روزآمدسازی کارکردهای خود هستند؛ در
غیر اینصورت حذف شدن و در معرض تهدید قرار گرفتن بقای
دانشگاههای علوم پزشکی یکی از آیندههای پیشرو است و
چنانچه دانشگاه موفق نشود واقعیاتی که آن را احاطه کرده خوب
درک کند نقشه و چارچوب ذهنی برای تصمیمگیری و راهبردها،
سیاستها و برنامههای اقدامی که بر پایه فهم واقعیتها مدون
نموده است معیوب و ناقص از کار در خواهند آمد .بکارگیری
رویکردهای میانرشتهای و کلنگر یکی از الزامات اساسی تحول در
وضعیت کنونی دانشگاه و هدایت آن به وضعیتی است که با تکیه
بر ظرفیتها و توانمندیهای حوزههای تخصصی متفاوت برای فهم
تحوالت علم و فناوری از وضع موجود به سوی وضع مطلوب گام
بردارد.

گروه سالمت زنان
اخبار گروههای علمی

جلسه سیصد و هفتاد و هفتم گروه سالمت زنان
برگزار شد .در این جلسه به ارائه گزارش نهایی طرح بررسی
وضعیت سالمت زنان در ایران پرداخته شد .در این خصوص
دکتر احمدی عضو گروه با اشاره به اینکه زنان نیمي از جمعیت
کشور را تشکیل مي دهند گفت :هدف رسیدن به جامعه اي
سالم در گروه سالمت زنان ،مادران و دختران آن جامعه است.
بنابر اهمیت جایگاه زنان در جامعه و نقش آنان در توسعه همه
جانبه کشور ،اطالع از وضعیت سالمت و بهداشت زنان و شناخت
عوامل مؤثر بر آن مي تواند اساس برنامه ریزي ها و سیاستگذاري
مناسب در جهت اصالح وضعیت و پیشرفت زنان قرار گیرد.
وی افزود :سالمت زنان شامل رفاه جسمي ،رواني ،عاطفي،
اجتماعي و معنوي زنان بوده و تحت تأثیر شرایط بیولوژیک،
اجتماعي ،سیاسي و اقتصادي زندگي آنان مي باشد .توجه به
مشکالت سالمت و پاسخ به چالش ها و نیازهاي سالمت زنان به
عنوان نیمي از جمعیت کشور در زمان حال و آینده از اهمیت
خاصي برخوردار است .توجه به تمامي ابعاد سالمت زنان در طي
دوره هاي مختلف زندگي و تأثیر شرایط اجتماعي ،اقتصادي و
منزلت زن در جامعه ،همراه با تمرکز بر نظام سالمت کشور ،با
رویکردي کل نگر و جامع ،همکاري و تعامل بین بخشي مي
توان در جهت بهبود سیاستگذاري و برنامه ریزي بخش سالمت
و سایر بخش هاي اجتماعي به سوي آینده اي بهتر حرکت نمود.
دکتر احمدی گفت :سالمت زنان ،به دلیل ویژگي هاي
بیولوژیک و نقش باروري آن ها و همچنین ،نقش محوري و
اساسي آن ها در ارائه مراقبت هاي سالمت در خانواده و جامعه
با مردان متفاوت بوده و اهمیت ویژه اي دارد .براساس اطالعات
منابع علمی ،زنان به دلیل ایفاي نقش هاي متعدد در خانواده
و جامعه ،گذراندن دوره هاي فیزیولوژیکي مختلف مانند بلوغ،
قاعدگي ،بارداري ،زایمان و یائسگي و همچنین ،احتمال خطر
بیشتر در ابتال به فقر ،گرسنگي و سوء تغذیه ،بار کاري زیاد و
تبعیض ،گروه پرخطر محسوب مي شوند.
وی افزود :پیش بینی تغییرات جمعیتی در طی دوره های
آینده حاکی از افزایش گروه های سنی میانسال و سالمند
می باشد که مستلزم توجه به نیازهای این گروههای سنی به

خصوص در زنان است و در طراحی برنامه های ابتکاری باید به
موارد پیشرو توجه کرد:
زنان عمرطوالنی تری دارند.
بیماري ها و شرایط مزمن در زنان شایع تر است.
جمعیت زیاد زنان در سنین باروری به مراقبتهای سالمت
باروری و با کیفیت باال نیازمند هستند.
روند رو به افزایش جمعیت میانسال و سالمند زنان نیازمند
برنامه ریزي مراقبتهاي ویژه این دوران است.
با توجه به وظایف فرهنگستان در مورد رصد سالمت جامعه،
شناخت وضعیت سالمت زنان و تعیین نقاط ضعف و قوت و
اولویتهای سالمت آنان از مهمترین اهداف گروه سالمت زنان
است که در راستاي تدوین سیاستهاي الزم جهت تأمین سالمت
زنان و دستیابي آنان به مراقبتهاي بهداشتي جامع ،با کیفیت
مناسب و منطبق بر نیاز در دوره هاي مختلف زندگي می تواند
عمل نماید.
***
جلسه سیصد و هفتاد و هشتم گروه سالمت زنان
برگزار شد .در ابتدای جلسه دکتر دستجردی ،رئیس گروه
گفت :دکتر محققی ،معاون محترم علمی طی نامه ای خطاب
به گروه های علمی درخواست کردند در جهت ارتقاء ساختار و
عملکرد فرهنگستان ،یک تحلیل وضعیت (نقاط قوت و ضعف،
تهدیدها و فرصتها) توسط گروه ها انجام شود.
وی از اعضای گروه درخواست کردند برای جلسه آینده نظرات
خود را مطرح کنند.
در ادامه دکتر احمدی به ارائه گزارش نهایی طرح بررسی
وضعیت سالمت زنان در ایران-بخش وضعیت سالمت ،بیماری
و مرگ زنان پرداخت.
وی گفت :بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی،
شاخص های سالمت زنان ایران به طور متوسط یکی از
بهترین های منطقه مدیترانه شرقی است .سالمت زنان در ایران
در دهه های اخیر بهبود چشمگیری یافته است و زنان عمر
طوالنی تری یافته و امید به زندگی آنها بیشتر از مردان است.
اگرچه احتماال به دلیل عمر طوالنی تر آنان ،زنان سالمند زودتر
و بیشتر مبتال به بیماریهای مزمن و تجمع بیماریهای غیرکشنده
مانند آرتروز ،پوکی استخوان و افسردگی می شوند .آنان با ابتال
به این بیماری ها و عمر طوالنی ،در سالخوردگی سال های
بیشتری را با ناتوانی تجربه می کنند.
دکتر احمدی افزایش امید به زندگی ،کاهش مرگ مادران در
اثر عوارض بارداری و زایمان و مرگ ناشی از بیماریهای عفونی،
افزایش سالمندی جمعیت ،شیوع بیماری های غیر واگیر به
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عنوان علت مرگ را از مهمترین رخدادهای سالمت زنان در
کشور دانست و گفت :سیاست های سالمت باید سایر ابعاد
سالمت در طی دوره های زندگی زنان از جمله بیماری های
مزمن و غیرواگیر مثل قلبی عروقی ،اسکلتی عضالنی و اختالالت
روانی را نیز مد نظر قرار دهند و پیامدهای آنها مورد توجه جدی
مسئولین سالمت کشور قرار گیرد.
وی در خصوص سهم مرگ ناشی از بیماری ها در زنان ایران
تمامی سنین در سال  1990و  2019عنوان کرد :مقایسه
مرگ ناشی از بیماری ها برای تمامی سنین در زنان در سال
 1999با سال  2019نشان می دهد که با کاهش مرگ ناشی از
بیماری های واگیر و هم چنین مرگ ناشی از بالیا و جراحات،
بیماری های غیرواگیر رشد چشمگیری داشته است .به طوریکه
نسبت مرگ از کل مرگ های ناشی از بیماری های ایسکمیک
قلبی از  % 23.87به  % 26.69و برای سکته مغزی از %11.01
به  ٪ 12.15افزایش یافته است.
وی افزود :این نسبت برای بیماری دیابت از  % 1.78به
 % 4.75و برای آلزایمر  % 1.79به % 4.21نیز روندی افزایشی
داشته است .در مورد سرطان پستان این تغییر از نسبت
 % 1.47به  % 2.82افزایش یافته که این افزایش می تواند تاثیر
افزایش ثبت مرگ ناشی از بهبود سیستم ثبت سرطان باشد.
طبق نتایج مطالعه در سال  5 )2019( 1398رتبه اول مرگ
در زنان مربوط به دسته بیماریهای قلبی عروقی ،سرطان ها،
دیابت و اختالالت مزمن کلیوی ،اختالالت سیستم عصبی و
بیماری های مزمن تنفسی بودند.
وی با اشاره به اینکه بیماریهای دیابت ،اختالالت سیستم
عصبی و مزمن تنفسی روند رو به افزایش و نگران کننده ای
دارند ،گفت :دیابت از مرتبه  6در سال  1999به رتبه  3در
 2019در زنان با شدت قابل مالحظه ای تغییر یافته است .مرگ
مادران و نوزادان از موارد موفق کاهش مرگ است و از رتبه 2
به رتبه  10تنزل یافته است .کنترل بیماری های واگیردار نیز از
موفقیت های چشمگیر نظام سالمت ایران بوده و از رتبه  4به
 9تنزل یافته است.
دکتر احمدی تاکید کرد :تغییرات در میزان ابتال ،مرگ ناشی
از بیماری های مختلف نشان میدهد بهبود برنامههای پیشگیری
و درمان در کاهش ابتال و مرگ بیماریهای واگیردار ،حوادث
جادهای ،مرگ نوزادان و مادران مؤثر بوده است .با کاهش میزان
مرگ ناشی از ابتال به این بیماری ها ،سهم مرگ بیماری های
غیرواگیر افزایش یافته است .رتبه بندی عوامل خطر بیماری
ها بر اساس میزان مرگ برای زنان ایران نشان می دهد که در
سال  2019باال بودن فشارخون سیستولی ،باال بودن قند خون
ناشتا ،شاخص باالی توده بدنی به ترتیب  3بیماری عامل اول
خطر مرگ بودند.
دکتر احمدی ضمن مقایسه بار بیماری ها سال  2019با
 1999گفت :در سال  2019باالترین بار بیماریها در زنان ایران
به بیماریهای قلبی-عروقی ،اختالالت روانی ،اختالالت عضالنی
اسکلتی ،سرطان ها و اختالالت سیستم عصبی اختصاص دارد.
در واقع باالترین بار بیماری های زنان مربوط به بیماری های

غیرواگیر است .همچنین رتبه بندی عوامل خطر بیماری ها بر
اساس میزان بار بیماری برای زنان ایران نشان می دهد که در
سال  2019باال بودن شاخص توده بدنی ،فشارخون سیستولی
و قند خون ناشتا به ترتیب مهمترین  3عامل خطر بار بیماری
ها در زنان بودند .قند خون ناشتای باال از رتبه  7در سال 1999
به رتبه  3در سال  2019افزایش یافته است .این روند در زنان
بسیار نگران کننده است و در کنار باال بودن شاخص توده بدنی
و چاقی نشان دهنده شیوع سبک زندگی ناسالم در زنان طی دو
دهه اخیر است.
وی تصریح کرد :رتبه بندی بیماری ها براساس میزان YLDs
برای زنان سال  2019نشان داد که در سال  2019باالترین بار
بیماریها در زنان ایران به اختالالت روانی ،اختالالت عضالنی
اسکلتی و اختالالت سیستم عصبی اختصاص دارد .در واقع
باالترین میزان  YLDsزنان مربوط به بیماریهای غیرواگیر
است .رتبه بندی عوامل خطر بیماریها بر اساس میزان YLDs
برای زنان ایران نشان می دهد که در سال  2019باال بودن
شاخص باالی توده بدنی ،قند خون ناشتا و سوء تغذیه مادر
و کودک و خشونت همسر به ترتیب مهمترین  4عامل خطر
 YLDsبودند.
***
در جلسه سیصد و هفتاد و نهم گروه سالمت زنان دکتر
رستمی به ارائه گزارش پیشرفت طرح "بررسي روند
تحوالت جمعیتي و سالمت زنان ایران و آینده نگري
شاخص های اجتماعي و سالمت در زنان سالمند دربازه
زمانی "1400-1415پرداخت.
دکتر رستمی ،مجری طرح گفت :روند تغییرات جمعیتی در
دنیا و با سرعت بیشتر در کشوهای در حال توسعه در حال وقوع
است و جمعیت زنان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
مطالعات نشان می دهد ترکیب جمعیتی سالمندان به سمت
زنانه شدن سالمندی رفته و عالوه بر تفاوت در نسبت جمعیتی،
روند تحوالت حاکی از آن است که ویژگی جمعیت سالمندان در
آینده با ویژگی های جامعه سالمند کنونی متفاوت است.
وی افزود :در این مطالعه بر آن هستیم تا با تحلیل کمی
روند شاخص های مهم در زمینه عوامل تاثیر گذار بر سالمت
و بیماری زنان سالمند در بازه زمانی  1400 -1415تصویری
از سیمای سالمت زنان سالمند ارائه دهیم تا آینده نگری در
خصوص خدمات مورد نیاز برای پاسخگویی به نیازهای سالمت
این گروه از جامعه تسهیل شود .این طرح با همکاری مرکز
تحقیقات بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران به
ریاست جناب آقای دکتر فرزاد فر در حال انجام است .در این
مطالعه آینده پژوهی ،از روش های کمی (تحلیل روند ،مدل
سازی و شبیه سازی) برای پیش بینی شاخص های سالمت و
ویژگی های اجتماعی  -اقتصادی زنان سالمند استفاده خواهد
شد.
دکتر رستمی گفت :روش کار بدین صورت است که در ابتدا
بانک های اطالعاتی مورد نیاز و موجود شناسایی شده و از لحاظ
کیفیت داده ها ،امکان تجمیع داده ها و هم خوانی آنها بررسی

بروز و شیوع:
سرطان دستگاه گوارش
کولورکتال
معده
نازوفارنکس
پانکراس
 تحلیل روند و پیش بینی میزان ابتال به سرطان هایشایع در جمعیت زنان سالمند باالی  65سال در فاصله زمانی
1400- 1415
بروز و شیوع:
سرطان پستان
سرطان دستگاه تناسلی
رحم
سرویکس
تخمدان
 تحلیل روند و پیش بینی میزان ابتال به بیماری های اسکلتی عضالنی در جمعیت زنان سالمند باالی  65سال در فاصلهزمانی 1400- 1415
بروز و شیوع :
بیماری های اسکلتی -عضالنی
 تحلیل روند و پیش بینی میزان ابتال به اختالالت روانی درجمعیت زنان سالمند باالی  65سال در فاصله زمانی 1415
1400بروز و شیوع:
افسردگی
اضطراب
دمانس
 تحلیل روند و پیش بینی میزان ابتال به اختالالت شنوایی وبینایی در جمعیت زنان سالمند باالی  65سال در فاصله زمانی
1400- 1415
بروز و شیوع:
اختالالت بینایی
اختالالت شنوایی
وی در ادامه گفت :تحلیل روند و پیش بینی نرخ باسوادی
در جمعیت زنان سالمند باالی  65سال در فاصله زمانی
 ،1400 – 1415تحلیل روند و پیش بینی وضعیت زندگی
خانوادگی (درصد زنان سالمند خویش سرپرست ،زندگی با
همسر ،زندگی با فرزند) در جمعیت زنان سالمند باالی 65
سال در فاصله زمانی  ،1400- 1415تحلیل روند و پیش بینی
نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت زنان سالمند باالی  65سال
در فاصله زمانی  1400- 1415و تحلیل روند و پیش بینی
وضعیت اقتصادی در جمعیت زنان سالمند باالی  65سال در
فاصله زمانی  1400- 1415از جمله سایر اهدافی هستند که
قرار است احصا شود.
در پایان خانم دکتر رستمی عنوان کرد 60 :درصد طرح
پیشرفت داشته است و الزمه ادامه پیشرفت همکاری گروه
آماری مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر است .وی از خانم

اخبار گروههای علمی

الزم انجام می شود .در حال حاضر داده های نظام ثبت مرگ و
 ، NASBOD ، STEPSپیمایش های هزینه  -درآمد خانوار
( )HIESو برخی مطالعات انجام شده مانند مطالعه ویژگی های
اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی و سالمت سالمندان و نیز سیمای
سالمت سالمندان موجود و الزم است کیفیت داده ها و هم
خوانی آنها بررسی شود.
وی ادامه داد :از نتایج به دست آمده از این مطالعه برای برآورد
نیاز جامعه زنان سالمند در  15سال آینده به خدمات سالمت
با توجه به ویژگی های اقتصادی  -اجتماعی این گروه استفاده
خواهد شد .همچنین انتظار می رود در مجموع مطالعه رصد
کالن تحوالت جمعیت و پیامدهای سالمتی و اجتماعی در زنان
به سیاست گذاران کمک نماید نسبت به ایجاد زیر ساخت های
مناسب برای پاسخگویی به نیازهای سالمت زنان سالمند با توجه
به ظرفیت های این گروه پیش از مواجهه با این مسئله برنامه
ریزی نمایند.
دکتر رستمی هدف اصلی طرح را تحليل روند تحوالت
جمعيتي و سالمتي زنان ايران و آينده نگري در خصوص
پيامدهاي سالمت اجتماعي زنان سالمند در 1400-1415
عنوان کرد و سپس به بیان روند و پیش بینی میزان شیوع بر
اساس نمودارها در طبقه بندی های زیر پرداخت:
 تحلیل روند و پیش بینی میزان شیوع عوامل خطر تغذیه ایو متابولیک بیماری های مزمن در جمعیت زنان سالمند باالی
 65سال در فاصله زمانی :1400- 1415
فشارخون باال
دیابت
کلسترول خون باال
مصرف باالی نمک
مصرف کم میوه و سبزیجات
 تحلیل روند و پیش بینی میزان شیوع عوامل خطر رفتاریبیماری های مزمن در جمعیت زنان سالمند باالی  65سال در
فاصله زمانی : 1400- 1415
اضافه وزن و چاقی
کم تحرکی
مصرف دخانیات( ،سیگار )
تنباکو
جویدن تنباکو
دود ثانویه سیگار
سوء مصرف مواد مخدر
 تحلیل روند و پیش بینی میزان ابتال به بیماریهای قلبیعروقی در جمعیت زنان سالمند باالی  65سال در فاصله زمانی
1400- 1415
بروز و شیوع:
بیماری عروق کرونر قلب
سکته مغزی (ایسکمیک)
خونریزی درون بطنی
 تحلیل روند و پیش بینی میزان ابتال به سرطان هایشایع در جمعیت زنان سالمند باالی  65سال در فاصله زمانی
1400- 1415
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دکتر دستجردی ،رئیس گروه سالمت زنان درخواست کرد طی
مکاتبه ای با مرکز مربوطه درخواست مشارکت بیشتر و تسریع
در انجام امور مربوط به طرح را خواستار شوند.
***
در جلسه سیصد و هشتادم گروه سالمت زنان به
گزارش پیشرفت طرح بررسی وضعیت موجود سیاستها
و قوانین در خصوص ارائه خدمات و به کارگیری روشهای
نوین کمک باروری در ایران پرداخته شد.
دکتر دستجردی ،رئیس گروه زنان گفت :دکتر محققی ،معاون
محترم علمی طی نامه ای به گروههاي علمي ،وبینار تخصصي
گروه آیندهنگري ،نظریهپردازي و رصد کالن سالمت با موضوع
چالشهاي اثربخشي واکسنهاي کرونا و موج جدید را اطالع
رساني کردند .دعوتنامه وبینار براي اعضاي محترم گروه ارسال
شده و دوباره نیز ارسال ميشود.
دکتر دستجردی افزود :از ایشان براي شرکت در جلسه 101
شوراي آیندهنگاري مورخ 1400/08/27دعوت به عمل آمده
است .موضوع جلسه راهکارهاي اجرایي شدن قانون جواني
جمعیت و حمایت از خانواده است .مقرر شد قانون مصوب جواني
جمعیت و حمایت از خانواده توسط کارشناس گروه براي اعضا
ارسال شود تا اساتید نظرات خود را اعالم کنند.
در ادامه جلسه دکتر فرزدي ،مجري طرح پیشرفت طرح بررسی
وضعیت موجود سیاستها و قوانین در خصوص ارائه خدمات و
به کارگیری روشهای نوین کمک باروری در ایران به ارائه گزارش
پرداخت و گفت :نازایی یکی از مهمترین مسائل مهم مرتبط با
بهداشت باروری است که می تواند مشکالت زیادی در زندگی
یک خانواده ایجاد کند .روشهای کمک باروری از چهار دهه
گذشته تاکنون ،نقش مهمی در درمان ناباروری داشته است.
وی افزود :شیوههاي جدید کمک باروري ،امکان باروري بدون
رابطه جنسي و نیز امکان مشارکت شخص ثالث در فرآیند
باروري را از طریق اهدای اسپرم ،تخمک ،جنین و یا رحم فراهم
ساخته است .این روشها هرچند در پاسخ به نیازهاي انساني
و عاطفي زوجین نابارور ابداع شدهاند ،اما با ظهور خود ،مسائل
اخالقي ،عاطفي ،اجتماعي و حقوقي را پیش کشیدهاند که بدون
پاسخگویي به آنها نميتوان امیدوار بود که بتوان آسوده خاطر در
ترویج استفاده از هر یک از این روش ها اقدام نمود و به مثبت
بودن پیامدهاي آن اطمینان داشت .مخاطرات اخالقی مختلفی
در خصوص روش های درمان ناباروری و کمک باروری نوین
مطرح است .عمده این مخاطرات ناشی از در معرض احتمال
خطر قرار دادن سالمت جسمی و روانی گیرندگان این خدمات
است .از جمله احتمال خطر ناشی از فرایندهای کمک باروری
برای زوجین ،بارداری و زایمان برای مادر جایگزین ،اهدای
تخمک برای اهدا کننده تخمک و حتی احتمال آسیب به
سالمت روانی و اجتماعی خانواده (همسر یا فرزندان) فرد ثالث
در کمک به باروری زوجین نابارور.
دکتر فرزدی عنوان کرد :سودرسانی به سایر افراد (غیر از زوجین
نابارور) درگیر در روش کمک باروری اگر چه اخالقی است اما
میتواند مخاطرات اجتماعی مانند استفاده ابزاري و استثمار افراد

کم درآمد و سوءاستفاده از افراد با انگیزههاي اقتصادي را به
همراه داشته باشد .عالوه بر این موضوعاتی چون باروری پس
از مرگ و باروری در سن باال نیز میتواند با مخاطرات اجتماعی
همراه باشد .لذا بکارگیری روشهای کمک باروری در بسیاری از
حوزه ها نیازمند قوانین مناسب برای فراهم نمودن زیر ساختهای
الزم برای استفاده از این روشها و کنترل مخاطرات آنهاست.
وی ادامه داد :این مطالعه با هدف پاسخ گویی به اینکه آیا
سیاستها و قوانین کشور برای ارائه خدمات کمک باروری و
کنترل مخاطرات اخالقی و اجتماعی روش های نوین کمک
باروری از تناسب و کفایت الزم برخوردار هستند؟ و هم چنین
شناسایی موارد اصالحی و تکمیلی به منظور بهبود زیرساختهای
قانونی برای ارائه خدمات و کنترل مخاطرات به کارگیری
روشهای نوین کمک باروری متناسب با ارزشها و مباني اعتقادي
در کشور ،به بررسی و تحلیل وضعیت موجود سیاستها و قانون
در این خصوص خواهد پرداخت.
وی افزود :این مطالعه از نوع اسنادی و کیفی است که در طی
مراحل مختلف اجرا می شود .در مرحله اول طرح ،اطالعات مورد
نیاز جمع آوری می شود .در این مرحله متون علمی منتشر
شده بررسی و مستندات علمی در خصوص انواع روش های
کمک باروری و مخاطرات و چالشهای به کارگیری روشهای
نوین باروری شناسایی می شوند .سیاستها و قوانین کشور در
خصوص خدمات و به کارگیری روش های نوین کمک باروری
در مطالعه اسنادی ،شناسایی می شوند .در مرحله دوم طرح ،به
منظور تکمیل اطالعات ،در مطالعه کیفی نظرات افراد فعال در
مراکز تحقیقاتی و خدماتی مرتبط با کمک باروری در خصوص
انواع روشهای کمک باروری و مخاطرات آنها و زیرساختهای
قانونی الزم جمع آوری می شود .در این مطالعه کیفی بر حسب
نیاز و شرایط موجود از یک یا چند روش دلفی ،مصاحبه عمیق،
نشست تخصصی و بحث گروهی متمرکز استفاده خواهد
شد .در مرحله سوم طرح ،اطالعات حاصل از مراحل قبل در
نشست های تخصصی با حضور اعضای گروه تحقیق و افراد فعال
و صاحب نظر در حوزههای فقهی ،حقوقی ،سیاستگذاری مرتبط
مورد بررسی قرار خواهد گرفت و وضعیت قوانین موجود از نظر
تامین زیرساختهای قانونی ارائه خدمات کمک باروری و کنترل
مخاطرات اخالقی و اجتماعی ناشی از روشهای نوین کمک
باروری تحلیل خواهد شد.
دکتر فرزدی ادامه داد :در مطالعه اسنادی ،تمام سیاست ها و
قوانین در خصوص روشهای کمک باروری بررسی می شوند.
در مطالعه کیفی برای اخذ نظرات افراد فعال و صاحبنظر در
حوزههای پژوهشی و ارائه خدمات کمک باروری ،کلیه مراکز
علمی-پژوهشی ارائه کننده خدمات کمک باروری دارای مجوز
از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شناسایی خواهند
شد .متخصصان دارای سابقه انجام پژوهش یا ارائه خدمات کمک
باروری در این مراکز در صورت تمایل وارد مطالعه خواهند شد.
انجام مطالعه تا زمان اشباع اطالعات ادامه خواهد داشت.
در نشست تخصصی تحلیل اطالعات ،اعضای گروه تحقیق به
همراه مشاورینی (حداقل یک نفر) از حوزههای فقهی ،قانونی و

گروه حکمت ،طب سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ایران

در جلسه چهارصد و شصت و ششم گروه حکمت ،طب
سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ایران به تحلیل وضعیت
جاري طب سنتي (در ابعاد آموزشي ،پژوهشي ،مراقبت و
خدمات چالش ها ،فرصت ها ،ﻇرفیت ها ،جنبه هاي ترویجي
و  ).....پرداخته شد.
در این جلسه عنوان شد :طبق روال جاري فرهنگستان جلسات
حضوري و با شرکت تمام اعضای محترم به صورت منظم و پویا
برگزار خواهد شد و توالي جلسات هر دو هفته یکبار خواهد بود.
همچنین از اعضای گروه درخواست شد ،افراد با تجربه و فعاالن

حوزه طب سنتي و زیرگروه هاي فعال را معرفي نمایند.

در این جلسه دکتر حسیني یکتا گزارش جامعي درباره موضوع
"تحلیل وضعیت جاري طب سنتي (در ابعاد آموزشي ،پژوهشي،
مراقبت و خدمات چالش ها ،فرصت ها ،ظرفیت ها ،جنبه هاي
ترویجي و  ").....را ارائه نمود .دراین خصوص مقرر شد :این گزارش
خروجي داشته باشد و به صورت مستندي تهیه و در خبرنامه و
وب سایت فرهنگستان منتشر شود .همچنین به صورت یک مقاله
علمي همراه با ذکرمنابع موجود مستندسازي تا در مجله پزشکي
اسالم و ایران چاپ شود.

گروه علوم پایه

در جلسه چهارصد و چهاردهم گروه علوم پایه ،دکتر
میرداوود عمراني عضو گروه در خصوص "واکسنهاي
کووید  "19به ایراد سخنراني پرداخت .وي گفت :ویروس
کرونا یک  RNAویروس در خانواده بتا کرونا ویروس
است .پروتﺌینهاي ساختماني اسﭙایک  S1و  S2در

بیماريزایي نقش دارند و آنتيباديهاي تولید شده در
واکسنها علیه این قسمتها است.
وي افزود :در کشورهاي مختلف به دلیل جهش ویروس،
سویههاي مختلفي ایجاد شدند و االن سویه غالب ،دلتا است .نوع
جهش ،میزان بیماريزایي و آنتيباديگریزي را نشان ميدهد.

اخبار گروههای علمی

سیاستگذاری شرکت خواهند داشت.
وی در سخنان خود به بیان مخاطرات روش کمک باروري
رحم جایگزین اشاره کرد و موارد ذیل را نام برد:
عوارض جسمی و روانی ناشی از بارداری و زایمان در حین و
بعد از بارداری و زایمان در زن صاحب رحم جایگزین
مخاطرات روانی ناشی از جدایی نوزاد از زن صاحب رحم
جایگزین به دلیل حس مادری ناشی از شرایط فیزیولوژیک
بارداری
آسیب بر میزان رضایتمندی روابط عاطفی و جنسی زن
صاحب رحم جایگزین با همسر
آسیب های روان شناختی بر اعضای خانواده زن صاحب
رحم جایگزین
آسیب های اجتماعی ناشی از مشخص نبودن رابطه والد
فرزندی زن صاحب رحم جایگزین با جنین زوجین نابارور و نوزاد

حاصل
مخاطرات ناشی از مشخص نبودن وضعیت زن صاحب رحم
جایگزین از نظر محرمیت ،ارث و حضانت با کودک متولد شده
از جنین زوجین نابارور
مشخص نبودن وضعیت شرعی جایگزینی جنین در رحمی
غیر از مادر از بعد حالل یا حرامی فعل انجام شده
مخاطرات حقوقی و مغایر با نظم عمومی ناشی از منافات با
اصل غیر قابل تصرف بودن جسم انسان
مخاطرات ناشی از تجاری شدن و سود جویی
مخاطرات سالمتی جنین و نوزاد زوجین نابارور ناشی از
امتناع از مراقبت حین بارداري توسط زن صاحب رحم جایگزین
مخاطرات ناشی از امتناع از اهدای کودک به والدین ژنتیکي
مخاطرات جسمی نوزاد به واسطه قطع شیردهی به دلیل
جداشدن از زن صاحب رحم جایگزین
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اخبار داخلي فرهنگستان

براي وارد کردن واکسن به داخل کشور ،باید ابتدا سویههاي
غالب در کشور شناسایي شوند و بعد بر حسب آنها نوع واکسن
مناسب وارد شود .انواع واکسنهایي که هماکنون مورد استفاده
هستند عبارتند از ،واکسنها با پایه  mRNAمانند فایزر و
مدرنا ،واکسنهایي که  vector-basedهستند مثل آسترازنکا،
جانسون اند جانسون و اسپوتنیک  ،vپروتئین واکسنها
مانند نوواکس و پاستوکووک ،واکسنهاي ویروس غیرفعال و
کشتهشده مانند سینووک ،سینوفارم ،بهارات ،برکت و فخرا.

دکتر عمراني گفت :بازده واکسن مدرنا  %94/1و دو -دوزي
است .بازده واکسن فایزر باالتر است و تا  %95ميرسد .دلیل اینکه
ایران این واکسن را وارد نکرد این بود که سیستم زنجیره سرماي
معاونت بهداشتي ما این آمادگي را ندارد که دماي منفي  70درجه
مورد نیاز این واکسن را فراهم کند .واکسن استرازنکا آکسفورد که
 adeno-basedاست ،بازده  %82دارد ،اما در مقابل دلتا
کمتر از  %50بازده دارد .واکسن جانسون اند جانسون تک-
دوزي و آدنوویروس است ،اما تمامي واکسنهاي  mRNAو
 ،adeno-basedفالوآپ کافي نشدهاند و نميدانیم در آینده
چه خواهد شد .هنوز مشخص نیست که آیا آنها ميتوانند
وارد ژنوم شوند و عوارض خاص خود را داشته باشند یا خیر.
کارایي واکسنهاي ویروس کشتهشده ،مانند سینوفارم در مقابل
ویروسهاي جهشیافته کنوني ،تنها  %11است .تولید آنتيبادي
با ایجاد ایمني متفاوت است ،زیرا با وارد کردن کمي استرس به
بدن هم آنتيبادي تولید ميشود .لذا فردي که آنتيبادي تولید
کرده باید وارد جامعه شود و تست شود که آیا ابتال به بیماري
نیز کاهش پیدا کرده و ایمني حاصل شده یا خیر .اینکه از ایجاد
بیماري عالمتدار جلوگیري شود مهم است .واکسن فایزر بین
 90الي  99درصد از مرگ و میر جلوگیري ميکند.
q
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دکتر عمراني گفت :در انستیتو پاستور ایران ،واکسن تولیدشده
 protein-basedاست .ما تکنولوژي را از کوبا منتقل
کردیم .کوبایيها از لحاظ واکسنسازي در دنیا جزو بهترینها
هستند .اساس این واکسن ،بخشي از پروتئین اسپایک به نام
 Receptor Binding Domainميباشد .این واکسن
خطر مداخله با ژنوم را ندارد .ميتوان این گیرندهها را بر اساس
جهشهایي که ویروس انجام ميدهد بهراحتي تغییر داد و بر
اساس نوع جهش ،واکسن جدید تولید کرد .این کار در پاستور
انجام شد .االن در ایران پاستوکووک یک و دو و سوبرانوپالس
داریم که بوستر و یادآوري است و در دوز سوم باید تزریق شود.
فاز یک و دو این واکسن در کوبا انجام شده است .در ایران بر
روي  24هزار نفر کارآزمایي بالیني سه انجام شد .این کار در
هشت شهر انجام شد 30 .درصد افرادي که بیماري زمینهاي
داشتند وارد کارآزمایي شدند .آنها در سنین مختلف و از دو
جنس بودند .در این کارآزمایي بالیني مشخص شد این واکسن
تا چه حد از بروز عفونت جلوگیري ميکند .اثربخشي آن در
گروههاي مختلف تست شد .ما در گروه واکسن نما ،تنها یک
مورد مرگ از  24000نفر داشتیم .این واکسن تا  %83پیشگیري
داشت و کوچکترین عارضهاي در محل تزریق به جز درد دیده
نشد.

وي در ادامه گفت :سطح آنتيبادي بعد از چندین ماه بسیار
باال بود که باعث افتخار است .با تمام کارشکنيها ،هشت میلیون
دوز از این واکسن ساخته شد و بین  2الي  3میلیون واکسن
نیز توزیع شد .اما ما هیچ متقاضي نداشتیم و حمایتي از ما نشد.
اگر از این واکسن حمایت شود ،این قابلیت را دارد که در مقابل
پیکهاي بعدي بسیار کارآمد باشد.
دکتر شهرآبادي نیز گفت :تمامي واکسنها حالت تولید
اضطراري هستند و طي ده سال آینده عوارض آنها مشخص
خواهد شد .آدنوویروس در بدن ما وجود دارد و از واکسنهایي
که ویروس زنده هستند هم نباید ترسید .همه واکسنها االن
بهخوبي جواب دادهاند .جهشها در هر دو سمت خوب و بد وجود
دارند ،اما جهش خوب را نميشود بهراحتي پیدا کرد .هماکنون
خبرهاي خوبي در سراسر دنیا شنیده ميشود که با جهشهایي
که در ویروس رخ داده است ،ویروس خودبهخود نابود ميشود.
افراد مبتال و همچنین زدن واکسن ،هر دو ،در ایجاد ایمني نقش
دارند و سبب جلوگیري از بروز بیماري ميشوند.
***

در جلسه چهارصد و شصت و ششم گروه حکمت،
طب سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ایران به تحلیل
وضعیت جاري طب سنتي (در ابعاد آموزشي ،پژوهشي،
مراقبت و خدمات چالش ها ،فرصت ها ،ﻇرفیت ها ،جنبه
هاي ترویجي و  ).....پرداخته شد.

در این جلسه عنوان شد :طبق روال جاري فرهنگستان جلسات
حضوري و با شرکت تمام اعضای محترم به صورت منظم و پویا
برگزار خواهد شد و توالي جلسات هر دو هفته یکبار خواهد بود.
همچنین از اعضای گروه درخواست شد ،افراد با تجربه و فعاالن
حوزه طب سنتي و زیرگروه هاي فعال را معرفي نمایند.

در این جلسه دکتر حسیني یکتا گزارش جامعي درباره موضوع
"تحلیل وضعیت جاري طب سنتي (در ابعاد آموزشي ،پژوهشي،
مراقبت و خدمات چالش ها ،فرصت ها ،ظرفیت ها ،جنبه
هاي ترویجي و  ").....را ارائه نمود .دراین خصوص مقرر شد:
این گزارش خروجي داشته باشد و به صورت مستندي تهیه و
در خبرنامه و وب سایت فرهنگستان منتشر شود .همچنین به
صورت یک مقاله علمي همراه با ذکرمنابع موجود مستندسازي
تا در مجله پزشکي اسالم و ایران چاپ شود.

گروه علوم دندان پزشکي
اخبار گروههای علمی
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جلسه ي سیصد و هشتاد و نهم گروه علوم دندان
پزشکي با موضوع پیشنهاد عملي براي ارزیابي عملي
دانشجویان قبل از فراغت از تحصیل برگزار شد.

پیرامون دستور جلسه با موضوع »بررسی توزیع نیروی
انسانی دندانپزشکی شامل وضعیت موجود ،مشکالت و
چالشها ،راهحل و پیشنهادها« بحث و تبادل نظر شد.

دکتر فاضل در این خصوص انجام آزمون خارجی در خود
دانشکده بعد از برگزاری امتحانات داخلی را عملیترین راهحل
عنوان کرد.

در این جلسه دکتر فاضل به خالصهای از روند تشکیل
دانشکدههای دندانپزشکی در کلیه استانها و برنامه پذیرش
دانشجویان بومی در هر استان اشاره کرد و گفت :دانشجوی
بومی با شرایط خاص پذیرفته شد ولی ماندگاری در استان
صورت نگرفت.

در ابتداي این جلسه دکتر شیرازی با گرامی داشت یاد مرحوم
استاد دکتر یزدی ،به موضوع پیشنهاد عملی برای ارزیابی عملی
دانشجویان دندانپزشکی قبل از فراغت از تحصیل پرداخت و
سپس اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

با عنایت به اینکه این مطلب از ابتدای سال  99مورد نظر و
دغدغه گروه بوده تمامی اعضا به اهمیت و لزوم بررسی همه
جانبه موضوع اذعان داشتند.

دکترخادمی نیز کاهش تعرفههای درمانی در دانشکدههای
دندانپزشکی ،رفع مشکل مالی دانشکدهها در جهت تهیه مواد و
تجهیزات موردنیاز ،انجام آزمون عملی قبل از گرفتن مجوز نظام
پزشکی را پیشنهاد کرد.

سپس دکتر پاکشیر گفت :پذیرش دانشجوی بومی برنامه
خوبی بود ولی متأسفانه سیستم نظارتی مطلوبی وجود نداشت
و اکنون در اصل ،راهکاری است که باید برای آن پیشنهاد شود.

براساس این گزارش ،دکترطاهری نیز عالوه بر مشکل کاهش
بیماران در بخشها به علت تعرفه باالي درماني ،کاهش استادان
مجرب و با سابقه در بخشها و سپردن آموزش عملی به اساتید
جوان ضریب  Kرا در این مورد مؤثر دانست و بر انجام ارزیابی
عملی دانشجویان تاکید کرد.
***

سپس دکتر حائریان گفت :متأسفانه اجزای وزارت بهداشت
و درمان هماهنگ نبوده و شاید در زمینه تدوین آییننامهها
کمبودی نباشد ولی در زمینه اجرا معموالً با مشکل مواجه
هستیم و در هر صورت با افزایش تعداد دندانپزشکان مشکالت
برطرف نخواهد شد.

در ادامه جلسه دکترشیرازی گفت :آزمونهای عملی
دانشجویان با کمک معاونت بهداشتی درمانی دانشگاهها با
گذراندن یک دوره چند ماهه در این مراکز انجام شود و پس از
ارزیابی تواناییهای عملی آنها گواهی پایان دوره ارائه شود.

در سیصد و نودمین جلسه گروه علوم دندانپزشکی

دکتر خادمی نیز عنوان کرد :در حال حاضر حدود 40هزار
دندانپزشک داریم که  40تا  45درصد در تهران و شهرهای
بزرگ هستند و سیستان و بلوچستان و شهرهای غربی کشور با
کمبود مواجه است و نمیتوان با تربیت بیشتر دندانپزشک این
کمبود را جبران کرد.

در شوراي آینده نگاري ،نظریه پردازي و رصد کالن سالمت مطرح شد:
اخبار داخلي فرهنگستان
q
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مقدمه:
سالمت الکترونیک ( )E-Healthکلیه تکنولوژيهایي را که
در جریان اطالعات و فرآیندهاي ارائه مراقبتهاي بهداشتي
را بهبود ميبخشید در بر ميگیرد و شبکههاي الکترونیک
اطالعات گسسته را ادغام نموده و دانش جدیدي با شبکه نمودن
پایگاههاي داده به وجود ميآورد .سالمت الکترونیک شامل طیف
وسیعي از خدمات یا سیستمهایي است که در حیطه پزشکي/
بهداشت ،درمان و فنآوري اطالعات قرار دادند.
نظام درماني کشور از جمله مواردي است که هر ساله هزینههاي
زیادي را هم به دولت و هم به دستگاههاي بیمه وارد ميکند.
ارتقاء این نظام به یک سیستم پویا ،روزآمد ،ایمن و سریع که
گردش اطالعات در آن تأمینکننده نیازهاي سیستم ميباشد،
عالوه بر ارتقاءکیفیت ارائه خدمات بهداشتي درماني به جامعه،
زمینه صرفهجویي هنگفتي در هزینههاي درماني کشور را موجب
خواهد شد .در این میان پروندههاي الکترونیکي ابزاري هستند
که مراکز مراقبتي را براي رویارویي با چالشهاي موجود آماده
ميکنند .از مزایاي این برنامه دسترسي سریع و همزمان به سوابق
بیمار از مکانهاي مختلف توسط مشاوران ،پزشکان و پرستاران و
سایر ذیربطان ،دستیابي به اطالعات و آمار بیماريهاي موجود،
پشتیباني ورود اطالعات ساختار یافته و تصمیمگیري بر اساس
آن ،تبادل الکترونیک اطالعات و مشارکت در مراقبت طبي،
تکریم بیمار ،ارائه بهترین خدمات با کمترین نگراني و کاهش
تبعات فشارهاي رواني بیمار و همراهان و نیز کاهش هزینهها
و بهبود کیفیت ارائه خدمات با سیاستگذاري بهتر و درنهایت
افزایش بهرهوري ،ارتقاء کیفي و کمي و افزایش رفاه جامعه
است ،بهعالوه نسخه الکترونیک دسترسي به گزینههاي تجویز،
چاپ نسخه براي بیماران و انتقال نسخه الکترونیک از گروههاي
مختلف درماني مث ً
ال پزشک به داروساز را تسهیل ميکند.
در تعریف سالمت الکترونیک به ابعاد و اهداف گستردهتري
ميتوان رسید ،مثل افزایش اثربخشي مراقبت بهداشت و متعاقب
آن کاهش هزینهها که یکي از اهداف سالمت الکترونیک ميباشد
که با افزایش اثربخشي کیفیت مراقبت بهداشتي نیز افزایش
ميیابد .از دیگر مزایاي اجراي سالمت الکترونیک ،توانمندسازي
بیماران و سایر استفادهکنندگان از خدمات سالمت خواهند بود
که موجب ترویج پزشکي بیمار محور و تصمیمگیري مشترک
براي سالمت افراد خواهد بود .آموزش و بهروز شدن درمانگران،
تبادل اطالعات و ارتباطات و توسعه حیطه مراقبت بهداشتي و
در نهایت گسترش در برخورداري از خدمات مراقبت بهداشتي از
اهداف مهم سالمت الکترونیک ميباشد.
موضوع سالمت الکترونیک و کاربردهاي آن (پرونده الکترونیک
و نسخههاي الکترونیک) بحث بسیار مهمي است که فواید و
مزایایي در اصالح نظام سالمت دارد و در اسناد باالدستي هم
پشتیباني شده است ،موضوع نسخه الکترونیک هم در برنامه
ششم توسعه ،و هم قوانین بودجه سال  99 ،98و  1400و

مصوبات شوراي اجرایي فناوري اطالعات از الزامات و قوانین
مرتبط با اجراي نسخه الکترونیک ميباشد و براساس اسناد و
قوانین موجود مکلف به اجراي آن هستیم و مهلت قانوني اجرایي
شدن آن در کشور اول ديماه  1400اعالم شده است.
از سال  1393بانک اطالعات بیمهشدگان شکل گرفت و در آذر
ماه سال  1400در بخش دولتي و خصوصي پوشش نسخههاي
الکترونیک  91درصد گزارش شده است .همراهي در حوزه
بهداشت شکل گرفته و در استانهاي داراي زیر ساختهاي
ضعیف نیز پیشرفت ایجاد شده است ولي هنوز در این شرایط
این کار به طور کامل در کشور قابل انجام شدن نیست.
با در نظر گرفتن اهمیت موضوع و تعیین مهلت قانوني براي
اجرایي شدن طرح و نیز انعکاس نظرات برخي از مجریان مبنيبر
عدم قابلیت اجراي کامل تا زمان تعیین شده ،فرهنگستان علوم
پزشکي موضوع «اجرایي شدن نسخه الکترونیک ،چالشها و
راهکارها» را در دستور یکصد و دومین جلسه شوراي آیندهنگاري
و نظریهپردازي سالمت فرهنگستان قرارداد .در این نشست پس
از ارائه گزارش طرح نسخه الکترونیک سازمان بیمه سالمت،
گزارش معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعي و گزارش نظام
سالمت الکترونیک توسط رئیس محترم مدیریت بیمارستان
و خدمات بالیني وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي،
شرکتکنندگان حضوري و مجازي به بحث و ارائه نظرات
پرداختند .خالصه مذاکرات در قالب چالشها و راهکارهاي
اجراي طرح به شرح زیر گزارش ميشود.
چالشها:
 -1در پیشبرد هدفهاي تعیین شده مشکالت زیر موجود است:
پرداخت آزاد بیمار
عدم شکلگیري پرونده بیمار
عدم نظارت کافي بر فرایند اجرا
عدم شفافیت بانک قواعد (ابزار نظام سالمت ،منطبق بر
ساختار بیمهها ،ایجاد نظارت دبیرخانه شوراي عالي بیمه و دفتر
تعرفه)
عدم تعیین دقیق پرداخت از جیب
عدم اطمینان از پیادهسازي گایدالینها (راهنماها) و پروتکلها
(شیوه نامهها)
 -2معلوم نبودن محل شمارش و نگهداري اطالعات و پرونده
جامع سالمت یا پروژه جامع بیمه شده.
 -3نگرانيهاي درمان از اجراي نسخه الکترونیک:
زمانبر بودن نسخهنویسي بدلیل دشواري در جستجوي دارو
و آزمایش و...
خطا در ثبت نسخه بدلیل ثبت نسخه توسط منشيها و پایین
آمدن کیفیت درمان
کاهش میزان ویزیت بیمار ،کاهش درآمد بیمارستان
ایجاد صف در درمانگاهها و داروخانهها و نارضایتي بیماران به
علت تأخیر

اخبار داخلي فرهنگستان

ضعف در مكانيزمهاي تشويقي پزشكان
 -4اشكاالت و چالشهاي وزارت بهداشت:
عدم ثبات در مديريت طرح
نقص برخي از كدينگها و عدم پاسخگويي سريع در ارائه
كدينگهاي استاندارد
آماده نبودن سرويس استعالم اصالت براي كليه داروها و
تجهيزات پزشكي
عدم ابالغ دستورالعملهاي يكپارچه و راهنماهاي باليني
الكترونيكي براي خريد راهبردي خدمات سالمت در بستر
الكترونيك
مشخص نكردن ضمانت اجرايي (مشوقها و الزامات اجرايي)
در نظارت بر اجراي آنها
عدم پيشنهاد تعرفههاي مربوط به فرآيندهاي الكترونيكسازي
و پايش (كنترل) اصالت و رهگيري دارو
 -5اشكاالت و چالشهاي فرابخشي نسخهنويسي الكترونيك:
عدم اجراي مصوبه وزارت بهداشت و شوراي عالي بيمه سالمت
بهعنوان متولي تدوين طرح نسخه الكترونيك و مشخص نبودن
تعريف جايگزين ارائه شده توسط شوراي اجرايي فناوري
اطالعات
عدم وفاق ملي براي اجراي مشترك در دستگاهها
زمانبندي غير واقعي برخي از اجزاي طرح مانند استعالم
اصالت كليه داروها و تجهيزات پزشكي يا پيادهسازي راهنماهاي
باليني توسط بيمهها
 -6اشكاالت و سازمانهاي بيمهگر
عدم همراهي در ايجاد وحدت رويه در طراحي و راهاندازي
سامانهها
عدم رعايت استانداردها و كدينگ ابالغي وزارت بهداشت
(منظور تبادل اطالعات و ارسال پروژهها به سامانه پرونده
الكترونيك سالمت)
عدم رعايت طراحي نسخه الكترونيك مبتنيبر پرونده
الكترونيك سالمت
رويكرد دوگانه سازمان بيمه و عدم تعيين تكليف مسير اجرا
عدم هماهنگي با ستاد وزارت در بروزرساني خدمات
طراحي ناقص فرآيندها مانند بيمه تكميلي
ضعف امنيت سامانه اطالعاتي
 -7چالشهاي خدمت گيرندگان (بيماران)
در نظر نگرفتن نياز مردم در طراحي و اجراي طرح
عدم درگاه يا سامانه پاسخگويي به مشكالت مردم
عدم اطالعرساني كافي در تغيير فرآيندهاي محيطي براي
اجراي سامانههاي ملي و سردرگمي مردم
طراحي ناقص يا اجراي پر اشكال سامانهها ناشي از نقص در
فرآيندهاي پيشبيني شده
نگراني از نقض حريم خصوصي و افشاء يا سوءاستفاده از
اطالعات شخصي
 -8وجود تعارض منافع بسيار در ذينفعان طرح
 -9آشنايي ناكافي متوليان امور بهداشتي كشور با قابليتهاي
فنآوريهاي اطالعاتي و ارتباطي و عدم اطالع كافي مديران و
فعاالن حوزه بهداشت از چشمانداز و اهداف كالن طرح

 -10وجود موانع استقرار نظام سالمت الكترونيك (عوامل
فرهنگي ،اجتماعي ،فني ،مديريتي ،حقوق و مالي)
 -11چالش نسخه الكترونيك از منظر نظام سالمت و سازمانهاي
ذينفع:
عدم وجود برنامه ملي براي اجراي گام به گام طرح و نبود
وحدت در فرماندهي و مديريت كلي پروژه
عدم هماهنگي كامل بين سازمانهاي بيمهگر و وزارت
بهداشت
مشكالت موجود در زير ساختهاي مخابراتي ،دغدغههاي
امنيتي سامانههاي نسخهنويسي
دغدغههاي قانوني ناشي از عدم امضای الكترونيكي
راهكارهايپيشنهادي:
 -1سالمت الكترونيكي انقالب عظيم در پزشكي نوين است و
با تقويت عوامل سوقدهنده و با برنامهريزي براي رفع موانع و
چالشهاي فرا روي آن ميتوان افقهاي جديدي را در حوزه
سالمت ايجاد كرد .لذا مسئولين و متوليان سالمت بايد از اين
فرصت نوين و مجال مناسب براي تفكر مجدد و بازآفريني
فرآيندهاي بهداشتي در جهت ارتقاء كيفيت خدمات و تندرستي
بر مبناي فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده كنند.
 -2سالمت الكترونيك بر محور پروژه الكترونيك سالمت بنا
ميشود كه هدف آن جمعآوري ،حفظ و نگهداري اطالعات
بهداشتي درماني تمام عمر فرد و قابل دسترس نمودن آن در
هر زمان و مكان و در مواقع مورد نياز توسط افراد مجاز است.
در رويكرد توسعه سالمت الكترونيك بايستي متوليان سالمت
بخشهاي ديگر مانند نسخه الكترونيك ،پزشكي از راه دور،
نوبتدهي از راه دور را مورد توجه ويژه اي قرار داد.
 -3سالمت الكترونيك تنها به معناي الكترونيكي شدن امور
و فعاليتهاي اين حوزه نيست ،بلكه ابعاد ديگري را مثل
افزايش اثربخشي و كيفيت مراقبت بهداشت ،توسعه تحقيقات
و تصميمات مبتنيبر شواهد ،توانمندسازي مراجعين و بيماران
(پزشكي بيمار محور) ،آموزش ارائه دهندگان خدمت ،توانايي
تبادل اطالعات و ارتباطات ،ترغيب به مشاركت ذيربطان،
ظرفيتسازي ،اخالقيات و نهايتاً گسترش عدالت در برخورداري
از خدمات مراقبت بهداشتي را در بر ميگيرد كه بايد هدفگذاري
و به شكل جامع اجرايي سازند.
 -4الزم است موانع استقرار كامل نظام سالمت الكترونيك
(عوامل فرهنگي ،اجتماعي ،فني ،مديريتي ،حقوق و مالي)
بازبيني ،تحليل و مبتنيبر آن برنامه جامع كشوري باز تعريف و
با حمايت مراجع باالدستي به اجرا در آيد.
 -5در اين راستا سواد سالمت الكترونيك به عنوان «توانايي
جستجو ،يافتن ،درك و ارزيابي اطالعات بهداشتي» و استفاده
از آن دانش براي رسيدگي يا حل مشكل بهداشتي بسيار مهم
است و الزم است با شناخت زيرمجموعهها ،زيرساختها و پيش
نيازهاي الزم براي ارتقاء سواد سالمت الكترونيك مشتريان
دروني و بيروني نظام سالمت را فراهم نمايند.
 -6نسخه الكترونيك از مهمترين خدمات در حيطه بهداشت
و درمان و فنآوري اطالعات است كه دسترسي به گزينههاي
تجويز ،چاپ نسخه براي بيماران و انتقال اطالعات الكترونيك
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از پزشکان به سایر گروههاي درماني در صورت لزوم را فراهم
ميسازد .باید اجراي طرح نسخه الکترونیک با حمایت مراجع
باالدست در قالب یک برنامه ملي و مشارکت همه نهادهاي
ذیربط به صورت کامل در کشور اجرا و ارتقاء یابد.
 -7نسخه الکترونیک فرابخشي ،فراسازماني و ملي است و باید
سازمان متولي ،ناظر و مجري به طور شفاف تعریف و به عنوان
پاسخگو تعیین شود.
 -8عليرغم دستاوردهاي مهم اجراي طرح در کشور در
سالهاي اخیر ،توسعه و استقرار کامل نسخههاي الکترونیک در
سطح کشور نیازمند اصالحات است .باید مشکالت و چالشهاي
پیشرو با توافق و تعامل و اقدامات هماهنگ وزارت بهداشت،
تأمین اجتماعي ،سازمان بیمه و سایر مؤسسات و تحلیل و
راهکارهاي مناسب اجرایي شود.
 -9براي تحقق اهداف و رشد نسخهنویسي الکترونیکي ،طرح
بایستي با سرعت بیشتر ،مشارکت فعال مراکز دولتي و دانشگاهي
با جدیت بیشتري اجرا و ارتقاء یابد.
 -10باید هر چه زودتر سیاست کالن کشور براي توسعه نسخه
نویسي متولي طرح به روشني تعریف و معین شود و نیز سامانه
اجرا معلوم و به ذينفعان اعالم شود.
 -11براي حل چالشهاي نسخ الکترونیک از منظر مردم باید
اقدام عاجل صورت گیرد و نتیجه اقدامات به اطالع آنها برسد .از
جمله :سردرگمي بیمار در مواقع قطعي برق و کندي اینترنت در

داروخانهها و مراکز درماني ،عدم اطالع بیمار از محتویات نسخه
و عدم ارائه فاکتور دارویي توسط داروخانهها و رفع نگراني از
سوءاستفادههاي اجتماعي از شماره ملي و سایر اطالعات آنها و
حفظ امنیت و حریم خصوصي بیماران
 -12براي پیادهسازي نسخه الکترونیک بایستي اهتمام کافي
صورت گیرد تا خدمات استاندارد و عادالنه به شهروندان به شکل
زیر ارائه شود.
برنامه ملي براي نسخهنویسي و نسخهپیچي تهیه و تدوین
شود.
خدمترساني با کمترین اشکال همراه باشد و باالترین ضریب
رضایت بیمار را کسب کند.
در بستري بسیار امن و با ضریب اطمینان باال برقرار شود.
از کلیه ساختارهاي استاندارد برخوردار بوده و ابعاد نظام
سالمت را پوشش دهد.
سیستمهاي نظارتي ،داده کاوي ،براي مدیریت الگوي مصرف
و تجویز خدمات ارتقاء یابد.
با وحدت رویه و رعایت استانداردها اجزاي طرح بطور واقعي
زمانبندي شود.
 -13اطالعرساني مناسب به ذينفعان به ویژه مردم ،درباره
هدف طرح ،منافع مردم و ارائهدهندگان خدمات از منافع اجراي
طرح و اطالعرساني کافي در تغییر فرآیندهاي محیطي انجام
طرح توسط متولي و مجریان طرح ضروري است.

انتشار ویراست دوم سند کنترل آلودگی هوا
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کیفیت هوای کالنشهرهای کشور در بخش قابل توجهی از
روزهای سال تحت تاثیر حجم گسترده ای از آلودگی هوا قرار
دارد و این مسئله سالمت جامعه بهویژه گروههای آسیبپذیر
ازجمله کودکان و سالمندان را تهدید میکند .مطالعات سازمان
جهانی بهداشت نشان میدهد با کاهش آالیندههای هوا ،کشورها
میتوانند بخش قابلتوجهی از بار بیماریهای مرتبط با سکته
مغزی ،بیماریهای قلبی ،سرطان ریه و بیماریهای حاد و مزمن
تنفسی ازجمله آسم را کاهش دهند.
تالشهای گسترده طی سالهای اخیر برای کاهش آلودگی
هوا به دلیل مسائل مختلف از جمله فقدان سرمایهگذاری،
چالشهای سیاستی و فرهنگ نادرست استفاده از انرژی به
نتیجه مطلوب نرسیده است.
گروه سالمت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم
پزشکی طی سال های گذشته با تشکیل کارگروه آلودگی هوا به
حمایتطلبی در حوزه کنترل آلودگی هوا و کاهش پیامدهای
آن بر سالمت پرداخته و در این زمینه تالش کرده است به جلب
مشارکت بخشهای اجرایی ،تقنینی و نظارتی کشور و همچنین
مجموعه های غیردولتی ،سازمانهای مردمنهاد و پایگاههای
مذهبی مورد وثوق جامعه بپردازد .حاصل این تالشها در سال
 1395در سند جامع کنترل آلودگی هوا و کاهش تبعات آن بر
سالمت منتشر شد .با توجه به لزوم بروز رسانی دادهها و منابع

مندرج در سند و با عنایت به تغییر قوانین کشور طی سالهای
اخیر ،کارگروه آلودگی هوای فرهنگستان ضمن بازنگری در
دادهها و اطالعات موجود ،اقدام به بروز رسانی و انتشار مجدد
این سند نموده است .در تدوین سند جدید به ویژه از همکاری
سازمان حفاظت محیطزیست ،پژوهشکده محیطزیست دانشگاه
علوم پزشکی تهران و شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری
تهران بهره گرفتهشده است .امید می رود این سند بتواند نقش
موثری در سیاست گذاری و برنامه های کشوری در حوزه
آلودگی هوا و کاهش آسیب های آن بر سالمت جامعه داشته
باشد .شایان ذکر است ،نسخه الکترونیک این سند برای بهره
برداری عالقه مندان در سایت فرهنگستان علوم پزشکی موجود
است.

به مناسبت هفته ارتقای آگاهي سالمت بارداري
باآغاز واكسيناسيون همگاني ،نگراني از مبتال شدن بانوان باردار به كرونا كاهش يافته است.

دكتر مرضيه دستجردي عضو پيوسته و رئيس گروه سالمت
زنان فرهنگستان علوم پزشكي در گفتگو با خبرنگار روابط
عمومي و امور بين الملل گفت :زماني كه ما هيچگونه واكسني
در دسترس نداشتيم ،نگراني ها در خصوص بانوان باردار بيشتر
بود ،چرا كه در دوران بارداري رحم بزرگتر مي شود و فشار
بيشتري به ريه وارد مي كند و مشكالت تنفسي بسياري به
وجود مي آورد و در مواردي نيز مادر بستري مي شود و تحت
درمان قرار مي گيرد و حتي مرگ و مير جنين نیز در موارد نادر
بر اثر كروناي شديد مادر داشتيم.
عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي خاطر نشان كرد :عقب
ماندگي رشد جنين و كم شدن ميزان مايع آمنیوتيك نيز از
عوارض مبتال شدن مادران باردار به كرونا است.
وي گفت :ما به همه بانواني كه قصد باردار شدن دارند توصيه
مي كنيم سه دوز واكسن خود را بزنند و سپس اقدام به بارداري
كنند و حتي اگر هنوز دوز سوم را تزريق نكردند ،مي توانند باردار
شوند و در هفته دوازدهم دوز سوم خود را تزريق كنند.
دكتر دستجردي در خصوص مراقبت هاي پيش از بارداري
و اينكه تا چه ميزان مي تواند به افزايش آگاهي زنان براي
محافظت از نوزاد كمك كند گفت :مهم ترين عاملي كه مي تواند
بر روي سالمت مادر و جنين اثر بگذارد آموزش است و ما بايد
فرهنگ سالمت را از طريق مشاوره ،فرهنگ سازي ،رسانه هاي
جمعي ،فضاي مجازي ،جزوات ،پوستر ها و بروشور ها به زنان
باردار آموزش دهيم.
رئيس گروه سالمت زنان فرهنگستان علوم پزشكي كشور ادامه
داد :بانوان باردار ممكن است در معرض يك سري بيماري ها
مانند كم كاري يا پر كاري تيروئيد باشند كه نه تنها بر روي
مادر بلكه جنين را هم تحت تاثير قرار مي دهد و اگر كم كاري
تيروئيد درمان نشود جنين ممكن است دچار عقب ماندگي
ذهني شود.
همچنين اختالالت تغذيه اي و سوء تغذيه مادر مانند مصرف
نكردن پروتئين به اندازه كافي ،ويتامين ها ،لبنيات ،منيزيم،
كلسيم ،آهن حتي به ميزان كم ،تاثيرات بدي را در متابوليك
بدن در آينده نوزاد خواهد داشت و اگر مادر فشار خون داشته
باشد و در دوران بارداري باال برود ممكن است منجر به مرگ
مادر يا مرگ جنين و يا عقب ماندگي هاي رشدي و جسمي و
مغزي جنين شود.
وي ادامه داد :اگر مادر افزايش وزن بي رويه داشته باشد يا
ديابت ناشناخته از قبل داشته باشد و يا در دوران بارداري دچار
ديابت بارداري شود مي تواند موجب مشكالت جدي براي مادر و
جنين شود ،بنابراين بخش كمي از مشكالتي كه يك مادر داشته
باشد ممكن است منجر به مشکالت دائمي براي نوزاد شود.
وی گفت :راه جلوگيري از اين اتفاقات و پايه اصلي آن ،آموزش،
مشاوره ،فرهنگ سازي براي بانوان باردار است و اگر آموزش

آنها را جدي بگيريم ،آينده كودكان و جوانان كشور را تضمين
كرده ايم.
دكتر دستجردي در خصوص اقدامات قبل از بارداري افزود :اولين
و مهم ترين اقدام ،مراجعه به يك پزشك متخصص و يا ماما
است .ابتدا بايد معاينه واژينال و تست پاپ اسمير از بانوان انجام
شود كه اگر عفونتي وجود دارد درمان شود و تمامي آزمايشات
پيش از بارداري بايد انجام شود كه اين آزمايشات معموال با بيمه
ها پرداخت مي شوند از جمله آزمايشاتي كه بايد انجام شود
آزمايش خون است كه از بابت كم خوني و فاكتورهايي كه مربوط
به خون و بعضي از جزئيات خون و پالكت و غيره وجود دارد،
بررسي شود ،همچنين آزمايش اوره و كراتينين كه عملكرد
كليه را مشخص مي كند ،آزمايشات عفوني مانند هپاتيت ، B
هپاتيت  ، Cآزمايش كشت ادرار كه عفونت ادرار يا چيزهاي
ديگر نظير آن را نشان مي دهد ،نيز بايد انجام شود.
وی تصریح کرد :اگر خانمي ديابت دارد عالوه بر قند ناشتا،
قند دو ساعت بعد از صبحانه و دو ساعت بعد از ناهار ،بايد يك
آزمايش قند مخفي انجام دهد و نيز آزمايشات انعقادي مانند
 PTو  PTTو  INRنيز بايد انجام شود .آزمايش كومبس
غير مستقيم بايد قبل از بارداري انجام شود و گروه خون نيز بايد
چك شود چون بعضي از مادران گروه خون خود را نمي دانند.
دکتر دستجردی گفت :در خصوص مادراني كه وزن باال دارند
بايد رژيم غذايي (كم كربوهيدرات ،كم شيرين) به آنها داده شود
و همچنين پياده روي بهترين ورزش براي دوران بارداري است.
بيشترين مشكالت بانوان باردار وزن باال است كه باعث بروز
ديابت و فشار خون مي شود كه براي جنين بسيار خطرناك
است .همچنين مادر بايد يك تغذيه متعادل داشته باشد يعني از
همه مواد غذايي در حد تعادل استفاده كند.
وي همچنین افزود :خانمي كه قصد بارداري دارد و به پزشك
مراجعه مي كند پزشك يا ماما بايد از سه ماه قبل از اقدام به
بارداري ،فوليك اسيد را براي ايشان تجويز كند كه روزي يك
عدد تا سه ماه قبل از اينكه باردار شود و بعد از بارداري نيز
تا ماه چهارم ادامه دهد .تاثير فوليك اسيد در اين است كه
اگر مادر كمبود فوالت در بدن داشته باشد جنين ممكن است
دچار اختالالت مغزي و اختالالت لوله نخاعي شود كه با مصرف
فوليك اسيد جلوي اين اختالالت گرفته مي شود.
رئيس گروه سالمت زنان فرهنگستان گفت :امروزه سطح آگاهي
مادران باردار نسبت به گذشته از طريق رسانه هاي جمعي و
فضاي مجازي بسيار باالتر رفته است ،البته فضاي مجازي در
افزايش استرس مادران باردار نیز نقش داشته است و خانمي كه
شرايط نرمالي دارد نبايد استرس داشته باشد.
دكتر دستجردي در پایان تاكيد كرد :توصيه مي كنم كه مدت
پيشگيري از بارداري در زوج هاي جوان طوالني نباشد چراكه
پيشگيري طوالني مدت نقش مهمي در ناباروري دارد.

اخبار داخلي فرهنگستان

دكتر مرضيه دستجردي عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي كشور:
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گزیدهاي از تازههاي پزشکي »بیماريهاي داخلي و کودکان«
انتشارات

شماره صد و چهلوچهارم نشریه گزیدهاي از تازههاي
پزشکي بیماريهاي داخلي و کودکان در فرهنگستان
علوم پزشکي به چاپ رسید.
این شماره شامل موضوعاتي با عناوین ذیل است:
کورتیکواستروییدها در  ARDSناشي از کووید19-
میگرن مهارکنندههاي پمپ پروتون در کودکان :خوب ،بد ،و
زشت بازگشت ایمن به مدرسه :دعوت به عمل (قسمت اول)
غربالگري اختالل شنوایي در مراقبت اولیه تأثیر پدران در
تکامل و رفاه فرزندان تشخیص شما چیست؟ مرد  58ساله
دیابتي با پاي گرم و اریتماتو دستورالعملهاي بالیني جهاني
سال  2020انجمن بینالمللي فشارخون براي پرفشاري خون
اپيگلوتیت

نشریه فرهنگ و ارتقاي سالمت
شماره سوم از سال پنجم نشریه فرهنگ و ارتقاي
سالمت ،پاییز  1400در فرهنگستان علوم پزشکي به
چاپ رسید.
این شماره شامل موضوعات زیر است:
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سخن سردبیر :چشمهاي از عدالت در سالمت پیشگفتار:
رهیافتي از قرآن کریم در مورد نیاز انسان به معنویت و زندگي
سالم معنوي نامه :افزایش ظرفیت دانشجو و حواشي آن
چارچوب مفهومي مطالعات سبک زندگي سالم اسالمي
ایراني الگوي بهزیستي روانشناختي :حیاتي تعادلي در سبک
زندگي فلسفي از منظر امام خمیني (ره) سبک زندگي
مشترک و متمایز در متأهلین :چالشها و پیشنهادهاي سیاستي
اثر هشت هفته تمرینات هوازي به صورت مجازي بر
شادکامي ،ارتباطات اجتماعي و پیشرفت تحصیلي در
دانشآموزان دختر غیرفعال در دوران کرونا بررسي تأثیر
سالمتي نفس بر ابعاد مختلف سالمت انسان براساس تنوع
تعابیر آن در قرآن کریم خالصه سیاستي :سالمت روان در
جهان و ایران پساکرونا و ارائه راهکارهاي ارتقاي آن ارتقای
سالمت روان ،از مستندگرایی تا عملگرایی شناسایي
آسیبهاي جامعهشناختي بیماری کووید 19-در ایران مبانی
و مفاهیم پیشرفت اجتماعی اولویتهای سالمت معنوی
اسالمی در حوزه آموزش و پژوهش تحلیل مرگ افزوده در
همهگیري کرونا در ایران بیانیه :پزشکي خانواده ،راهبرد
اصلي براي تحقق بهرهمندي همگان از مراقبتها و خدمات
عادالنه سالمت 1400/08/9 ،اجراي اثربخش برنامه پزشکي
خانواده در ایران :الزامات و راهبردها واکاوي پایینتر بودن
میزان امید زندگي در بدو تولد در ایران در مقایسه با ژاپن :علل
و تأثیر گروههاي سني و علل مرگ بررسي رابطه پویاي بین

انتشار دياکسید کربن ،مخارج سالمت و رشد اقتصادي
کشورهاي اسالمي تأثیر مداخالت رفتاري و مؤلفههاي
اقتصادي بر مشارکت در فعالیتهاي بدني دین و سالمت
معنوي :تعریف ،پیشینه ،ضرورت و مباني بیانیه :طرحهاي
تشکیل «سازمان طب اسالمي  -ایراني» و «سازمان نظام طب
مکمل اسالمي  -ایران» خالصه اجرایي :آموزش حضوري
مدارس و دانشگاهها در همهگیري کووید1400/08/23 ،19-
بررسي نقش سیاستهاي کلي سالمت در تحقق اقتصاد
مقاومتي در بخش سالمت کنترل دخانیات ،چالشها و
راهکارها بیانیه :تأکید بر تداوم و تعمیق ادغام آموزش و
پژوهش علوم پزشکي در عرصه مراقبتها و خدمات بهداشت و
درمان نامه به سردبیر :سیر تکامل وب در حوزه سالمت با
تأکید بر ورود به نسل چهارم راهاندازي نرمافزار کتابخانه
دیجیتال «راهکار آذرسا» فرهنگستان علوم پزشکي معرفی
گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی

مج ّله طب سنّتي اسالم و ایران
انتشارات
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شماره دوم از سال دوازدهم مجله طب سنتي اسالم
و ایران ،تابستان  1400در فرهنگستان علوم پزشکي شماره سوم از سال دوازدهم مجله طب سنتي اسالم و
ایران ،پاییز  1400در فرهنگستان علوم پزشکي منتشر
منتشر شد.
شد.
این شماره شامل موضوعات زیر است:
نامه به سردبیر «مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان این شماره شامل موضوعات زیر است:
نامه به سردبیر :نگاهی بر مقاله «چشماندازی از پزشکی
دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال »1398
مقایسه مزاج در بیماران سکته قلبی با افراد سالم بررسی ساسانیان :کتاب مقدمهای بر پزشکی در دوران ساسانیان در بوته
آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم نقد» بررسي و اولویتبندی داروهای مؤثر در درمان بلخیه
(سالک) در منابع منتخب طب سنتي
پزشکی گیالن در زمینه درمانهای
ایراني بررسی آلودگی میکروبی و
1399
طب سنتی و مکمل در سال
توجه :از پاییز  1399مجله طب سنتي
مطالعه تطبیقی عناوین اسالم و ایران در سایت طب سنتي است :میزان خلوص دوازده نوع ادویه طب
سنتی ایرانی در سطح شهر تهران در
بیماریهای مغز و اعصاب در متون
www.jiitm.ir
سال  1395تعریف سالمت و بیماری
طب ایرانی (قرن  2تا  15ه.ق) با
سرفصلهای معادل آن در ویرایش دهم طبقهبندی بینالمللی از منظر ابنسینا و طب رایج جستاری در باب ناهممقیاسی
طب سنتی ایرانی و پزشکی مبتنی
بیماریها ( )ICD-10نقش ترس و نگرانی در ابتال به مفهومی میان پارادایمهای ّ
علیت تأثیر رایحه گل سرخ بر اضطراب و
همهگیریها و تدابیر آن در طب ایرانی اتنوفارماکولوژی گیاه بر شواهد در مفهوم ّ
دارویی شوید (مطالعه موردی در شهر اردستان) چشماندازی کیفیت خواب در سهماهه سوم زنان باردار مراجعهکننده به
از پزشکی ساسانیان :کتاب «مقدمهای بر پزشکی در دوران درمانگاههای شهر ابهر مطالعه دانش بومی و مصارف سنتی
ساسانیان» در بوته نقد معرفي کتاب :انتقال از جمعآوری برخی از گیاهان دارویی در منطقه بلوچستان ایران معرفی
اطالعات بهسوی تحلیل دادهها در طب ایرانی در کتاب کتاب حیات االنسان ،متنی فارسی و کهن با رویکرد جانورـ
داروشناسی از سده دهم هجری
«مقدمهای بر پزشکی دوران ساسانیان»

یادواره استاد مرحوم دکتر اسماعیل یزدي
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استاد دکتر اسماعیل یزدی در سال  1310در شهر قزوین متولد
شد ،تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در تهران ،دبستان ادب
و دبیرستان دارالفنون در سال  1327به اتمام رسانید ،سپس
با موفقیت در آزمون ورودی به دانشگاه تهران راه یافت و در
سال  1332با کسب رتبه اولی از دانشکده دندان پزشکی فارغ
التحصیل شد و پس از دفاع از پایان نامه خود با درجه ممتاز
عنوان دکترای دندان پزشکی را دریافت کرد.
آنگاه با استفاده از قانون اعزام رتبه های اول دانشگاه به خارج
از کشور و دریافت بورس تحصیلی عازم ایاالت متحده آمریکا
شد و تحصیالت تخصصی خود را در دو رشته جراحی و آسیب
شناسی دهان و فک و صورت در مراکز وابسته به دانشگاه هاروارد
 Harvardو دانشکده دندان پزشکی تافتس  Tuftsدر شهر
بوستون به پایان رسانید.
وی در سال  1338به میهن بازگشت و اولین ارزشنامه تخصصی
در جراحی دهان و فک و صورت به عنوان یکی از رشته های
تخصصی دندان پزشکی را دریافت کرد .وی نخستین مطب
محدود به این رشته تخصصی را دایر و همزمان در بیمارستان
پارس تهران به عنوان مسئول جراحی های دهان و فک و صورت
شروع به فعالیت کرد و اولین جراحی های ارتوگناتیک را طبق
روش روز انجام داد.دکتر یزدی فعالیت دانشگاهی را از فروردین
 1339با سمت عضو هیئت علمی در بخش آسیب شناسی
دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال  1340با
تخصصی رئیس درمانگاهی
شرکت و موفقیت در مسابقه امتحان ّ
تخصصی فعلی) با عنوان متخصص و رئیس
(برابر امتحانات بورد ّ
درمانگاه (استادیاری فعلی) در رشته آسیب شناسی به خدمات
خود در دانشکده پزشکی و دندانپزشکی ادامه داد .دکتر اسماعیل
یزدی پس از کسب امتیازات الزم و ارتقاء به مرتبه دانشیاری در
سال  1345به خاطر اهمیت و همچنین عالقه فراوان به رشته
آسیب شناسی فک و دهان به تأسیس و راه اندازی بخش و
تخصصی آسیب شناسی فک و دهان در دانشکده
آزمایشگاه ّ
دندانپزشکی دانشگاه تهران اقدام و به عنوان بنیان گذار این
رشته ،برنامه درسی آن را تدوین کرد .
دکتر یزدی در سال  1353به مرتبه استادی ارتقا یافت و به
واسطه فعالیتهای درخشان دانشگاهی ،آموزشی ،وی عالوه بر
فعالیت آموزشی ،سمت های اجرایی ،کارشناسی و مشاوره ای
بسیاری را به عهده داشته است که از آنها می توان به مدیریت
گروه آسیب شناسی فک و دهان دانشگاه علوم پزشکی تهران،
معاونت آموزشی و سپس ریاست دانشکده دندانپزشکی دانشگاه

تهران نام برد.
برخی از مسﺌولیت ها و سمت های ایشان عبارتند از:
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی از سال 1371
رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران از سال  1347تا
1350
دریافت لوح استادی ممتاز در سال 1369
معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی از سال  1381تا
1384
عضویت در شورای واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی در کمیته دندانپزشکی
نظام پزشکی در سال های  1352تا  1353و 1355
عضو هیات ممیزه مرکزی دانشگاه ها و کمیته تخصصی آن
عضو کمیسیون پزشکی شورای پژوهش های کشور 1369
عضو هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1370
عضو شورای اجرایی گروه آسیب شناسی پریودانتولوژی و
جراحی دهان و فک و صورت 1351
عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1370
عضو شورای واژه گزینی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
مشاور سازمان جهانی بهداشت در منطقه شرق خاورمیانه
()EMRO
عضو افتخاری کانون پزشکان و دندانپزشکان ایرانی مقیم
آلمان ،دریافت لوح تقدیر و سپاس وزارت بهداشت در سال
 ،1367دریافت لوح پزشک نمونه (سازمان نظام پزشکی) در سال
84
صاحب امتیاز مجله آسیب شناسی و جراحی دهان ،رابط
مجله علمی آکادمی دندانپزشکی آمریکا در ایران
همچنین انتشار بیش از  60مقاله اصیل که اکثرا ً گزارش
پژوهشهای انجام یافته ایشان است و ترجمه در مجالت علمی
معتبر داخل و خارج از کشور که بعضی از آنها گزارش اولین مورد
در زمینههای مختلف بودهاند از آنجمله :اولین گزارش در مورد
وجود پتانسیل کارسینومای اسپینوسلولر در سطح دورسال زبان
معتادان به تریاک در مجله  Oral Medicineآمریکا ،1969
اولین گزارش در مورد تومور  AOTخارج استخوانی در مجله
(OOO )Oral Surgery. Oral Medicine, Oral
 Pathologyآمریکا  ،1974گزارش اولین مورد چسبندگی
مادرزادی فک باال و پایین ( )Syngnathiaدر ایران مجله
 AIMفرهنگستان علوم پزشکی در سال  2000و سخنرانیهای
گوناگون در محافل علمی داخل و خارج کشور.
استاد دکتر اسماعیل یزدی همچنین به واسطه خدمات و
فعالیتهای علمی ارزنده موفق به دریافت دو نشان درجه اول و
چندین جایزه و تقدیرنامه شد .استاد دکتر یزدی پس از 42
سال فعالیت مستمر علمی – دانشگاهی بنا به درخواست شخصی
در سال  1380در سن  70سالگی به افتخار بازنشستگی نائل
شد و از آن زمان به همکاری در زمینه تحقیقات و انتشارات با
فرهنگستان علوم پزشکی پرداخت.
مرحوم استاد گرانقدر دکتر یزدي در بیست و دوم
اسفندماه  1398دار فاني را وداع گفت.

خالصه زندگینامه خودنوشت استاد دکتر عبدالکریم وصال
تسلیت
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در آخرین لحظات صفحه آرایي مجله خبري فرهنگستان از طریق استاد ارجمند جناب آقاي دکتر باقري لنکراني مطلع شدیم که
استاد دکتر وصال عضو پیوسته فرهنگستان پس از سال ها تالش و مجاهدت در گسترش و ترویج علم رادیولوژي و تعلیم و تربیت
شاگردان برجسته در رشته رادیولوژي دار فانی را وداع و به دیار باقي شتافتند .ضمن تسلیت به مناسبت در گذشت این استاد فرهیخته
خالصه اي از زندگینامه خودنوشت مرحوم استاد دکتر وصال را تقدیم شما خوانندگان گرامي مي نماییم.
من در سال  1312در شهر شیراز به دنیا آمدم .پدرم نوه وصال
شیرازی بزرگ ،از شعرا ،ادیبان و خوشنویسان معروف شیراز در
سده سیزدهم هجری بود.
ما  5فرزند بودیم ،چهار برادر و یک خواهر که یک خواهر و یک
برادرم فوت کرده اند و دو برادر دیگرم در قید حیات هستند.
مرحوم عبدالوهاب نورانی وصال برادر بزرگترم از مشاهیر ادب
فارسی است که در رشته ادبیات فارسی تحصیل کرده بود .من
فرزند چهارم خانواده بودم.
تحصیالت ابتدایی را در مدرسه ابن سینا در خیابان قاآنی شیراز
گذراندم .در آن زمان امکانات تحصیلی محدود بود و درس
خواندن و ادامه تحصیل کار دشواری بود .دقیقا به یاد دارم که

مدرسه ما  500متر با خانه فاصله داشت ،اما در زمستان ها
برای رفتن به مدرسه شرایط بسیار سختی را تحمل می کردیم
چون درآن دوره خیابان ها آسفالت نبود .اما امروز ،خدا را شکر
برای دانش آموزان همه چیز مهیا و فراهم شده است .بعد از
پایان دبستان ،کل خانواده ما به تهران مهاجرت کردند و در این
شهر ساکن شدند .تحصیالت متوسطه را در مدرسه «رهنما»
در خیابان ارامنه تهران سپری نمودم و در سال  1331دیپلم
متوسطه را دریافت کردم.
پس از شرکت در کنکور و پذیرفته شدن در رشته پزشـکی
دانشگاه تهــران ،یک سال در این دانشگاه ،پزشکی خواندم اما از
آنجا که تصمیم گرفته بودم برای ادامه تحصیل ایران را ترک کنم
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چندان جدی به آن نپرداختم.
در آن زمان قانونی بود که خدمت دانشگاهی با سربازی حساب
می شد و فردی که به تحصیل مشغول نبود نیازی به گذراندن
دوره سربازی نداشت .اما همه دانشجویان باید دوره تعلیمات
عمومی نظامی را طی 13هفته در فرح آباد تهران می گذراندند
که من نیز از این قانون مستثنی نبودم و این دوره را گذراندم.
بعد از آن راهی آلمان شدم که پزشکی را در آنجا تحصیل کنم.
در سال  1336از دانشگاه مونیخ آلمان با مدرک دکترای عمومی
فارغ التحصیل شدم .به دلیل عالقه ای که به رشته فیزیک
داشتم ،در رشته کارشناسـی فیـزیک تحصیل کــردم و مـدرکم
را در سال  1960از دانشگاه برلین گرفتـم و حدودا دو سـال نیز
دستـیار جراحـی در یکــی از بیمارستان های لنــدن شدم و
بعــد از آن دوباره به آلمـان برگشتم.
درباره انتخاب رشته رادیولوژی برای تخصص هم باید بگویم که
همان طور که قبول شدن در پزشکی افتخار و منزلت خاصی بود،
پذیرفته شدن در تخصص رادیولوژی نیز تالش و کوشش خاصی
می طلبید و بسیار با اهمیت محسوب می شد .از طرفی همانطور
که پیش تر گفتم من به رشته های علوم پایه مخصوصاً فیزیک
عالقه خاصی داشتم و این که پایــه و اساس علــم رادیولوژی،
فیــزیک است .به سبب همین عالقه هم بود که مدرک لیسانس
فیزیک را در آلمان گرفته بودم و این من را بیشتر به سمت
رادیولوژي سوق داد .ناگفته نماند که من در دوران پزشـکی
عمومـی هیچ تمایلی به تخصص خاصی نداشتم و هیچ تصمیمی
هم نگرفته بودم.
تخصص رادیولوژی در آلمان ،جزو رشته هایی بود که همه برای
ادامه تحصیل انتخاب نمی کردند چون معلوم نبود بتوانند سرمایه
گذاری اولیه را انجام بدهند .دستگاه های رادیولوژی گران بودند
و در خود کشور آلمان هم برای این که یک مطب رادیولوژی راه
اندازی شود در آن زمان هم به میلیون ها مارک هزینه نیاز بود.

در سال  1962دستیاری رادیولوژی را در دانشگاه برلین آلمان
آغاز کردم .دو سال در بیمارستان  Virchowو یک سال در دو
بیمارستان  Neukolnو  Westendدستیار رادیولوژی بودم و
سرانجام در سال  1965تخصص ام را در رادیولوژی گرفتم.
بعد از گذراندن دوره پزشکی عمومی ،تخصص و چند سال
فعالیت پزشکی در کشور آلمان بعد از حدود  13سال به ایران
بازگشتم .در همان ابتدا به دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمدم و
به عنوان استاد دانشگاه شیراز مشغول به کار شدم .وضعیت کار
اساتید در دانشگاه شیراز به این شکل بود که در بخش بالینی که
رادیولوژی را هم شامل می شد هم باید تدریس می کردیم و هم
کار کلینیکی و مداوای بیماران را انجام می دادیم.
پایه گذار انجمن رادیولوژی ایران ،شخصی به نام مرحوم دکتر
فاتح بود .ایشان برای رادیولوژی خیلی زحمت کشید ،اما گویا
تخصصی در این زمینه نداشت و در دانشگاه معتبری هم درس
نخوانده بود.
در شیراز رادیولوژیستی با درجه علمی باالتر از من وجود نداشت
چون دانشگاه شیراز سابقه چندان طوالنی هم در آن زمان نداشت.
من و تعدادی از هم دوره هایم ،آموزش رادیولوژی مدرن ایران
را در دانشگاه شروع کردیم؛ در واقع می تــوان گفت رادیولوژی
مدرن را من در شــیراز و مرحوم دکتر روح االمینی که تخصص
رادیولوژی را در آمریکا گذرانده بود ،در تهران پایه گذاری کردیم.
زمانی که وارد ایران شدم هنوز سونوگرافی و سیتی اسکن اختراع
نشده بود و بعدها این دستگاه ها وارد عرصه رادیولــوژی شدند
و به ایــران آمدند .از آنجـا که هر فردی در هر رشـته ،حرفـه و
تخصصی که فعالیت می کنـد باید خـودش را با پیشرفت های
دانـش همتـراز کنـد ما هم کار با این دستگاه های جدید را
آموختیم .دسـتگاه ام آر آی بسیار دیرتر از سونوگرافی و سیتی
اسکن وارد ایران شد.
جالب است بدانیم که منشأ کار تمام این دستگاه هایی که در
تکنولوژی مبتنی بر تصویرگری از زوایای چندگانه هستند ،در
آموزه های خوارزمی دانشمند ایرانی (ریاضــیدان) آمـده است.
محمد خوارزمی درخششی عظیم در تاریخ علم داشته است.
بسیار تالش کردم که به این شخصیت در رادیولوژی بها داده
شود و ارزشش را بدانند .تمام سعی ام بر این بوده که نشان دهم
ایرانی ها چنین هموطنی داشته اند که زمانی بزرگترین دانشمند
دنیا بوده است اما در دنیا این منزلت خیلی کم شـناخته شده
است و کسی قــدر آن را نمی داند.
سایر کشورها به دانشمندان و افراد خود خیلی بهــا و پر و بال
می دهنـد و وظیفه ماست که خوارزمی را به جهانیان بشناسانیم
که متاسفانه این کار را نکرده ایم .البته غربی ها تا جایی که تاریخ
علم آنها را مجبور کرده خوارزمی را همانند پورسینا به عنوان
چهره های بین المللی می شناسند.
روحش شاد و یادش گرامی
مدیر مسﺌول
منبع :انجمن رادیولوژی ایران
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