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مدتی اســت کــه طــرح محدود 
و ممنوع کردن وســایل پیشــگیری 
از بــارداری در راســتای اعمال قانون 
»جوانــی جمعیت« مطرح  شــده و 
واکنش های فراوانــی را با خود همراه 
کرده اســت. بســیاری معتقدند این 
تصمیم می تواند تبعــات دامنگیری 
ازجملــه بــاال رفتــن بارداری های 
ناخواســته و افزایــش بیماری های 

مقاربتی داشته باشد.
پیشــینه طرح جوانی جمعیت به 
۲۸ خرداد ۱۳۹۲  بازمی گردد. در آن 
زمان مجلس طرحــی را تحت عنوان 
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با 
هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ 
فرزند به ازای هر زن با ۵۰ ماده از سوی 

نمایندگان تهیه و اعالم وصول کرد.
طرحی که اخیراً تصویب شــده اما 
و اگر های فراوانــی دارد. از مدت ها قبل 
زمزمه هایی مبنی بر برداشــتن اجبار 
غربالگری در این طرح، هیاهوی فراوانی 
را در جامعه ایجاد کــرد. هرچند هرگز 
در ایران غربالگری اجبــاری نبود، اما 
زمزمه ها حاکی از آن بود که قرار اســت 
حریم خصوصی آدم ها نشانه گرفته شود. 
ازجمله موارد بحث برانگیز دیگر در این 
طرح که اکنون تبدیل به قانون شــده 
است، اینکه فروش دارو های جلوگیری از 
بارداری در داروخانه ها محدود و هرگونه 

توزیع رایــگان و ارائه اقــالم مرتبط با 
پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده 
از آن ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور 

ممنوع شده است.
شاهد موج بیماران مبتالبه ایدز 

خواهیم بود 
چند روز پیش طی بخشــنامه ای 
توزیع رایــگان اقالم پیشــگیری از 
بارداری ممنوع شــد. یازدهم بهمن، 
حمیدرضا اینانلو، مدیرکل امور دارو و 
مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو 
در بخشــنامه ای خطاب بــه معاونان 
غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشــور در راســتای اجرای 
ماده ۵۱ »قانون حمایــت از خانواده و 
جوانی جمعیت« اعالم کرد: هرگونه 
توزیع رایگان یا یارانه ای اقالم مرتبط 
با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن 
اقالم پیشگیری و تشویق به استفاده 
از آن ها در شــبکه بهداشتی درمانی 
وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی 
ممنوع اســت. هرگونه ارائه داروهای 
جلوگیری از بارداری در داروخانه های 
سراسر کشور و شــبکه بهداشت و کار 
گذاشتن اقالم پیشگیری باید با تجویز 

پزشک باشد.
پیش تــر از این اما ســازمان های 
مختلف بین المللی این قانون را ناقض 
حقوق جنســی و باروری زنان ایرانی 
خوانده و  خواهان لغو آن شده اند. فعاالن 
حقوق زنان همچنین به تأثیر این قانون 
در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک 
همسری و تولد کودکان نارس هشدار 

می دهند. همچنین مسعود مردانی، 
عضو کمیته مبارزه بــا ایدز گفت بود 
این قانون نه فقط می توانــد بارداری 
ناخواســته و بیماری های مقاربتی را 
افزایش دهد، بلکه با محدودیت وسایل 
پیشــگیری از بارداری، شــاهد موج 

بیماران مبتالبه ایدز خواهیم بود.
 افزایش آمار مرگ ومیر مادران

 و سقط جنین غیرقانونی 
در این میان اما پزشکان بیشترین 
افــرادی بودند کــه بــه ممنوعیت و 
محدودیت لوازم پیشگیری از بارداری 
واکنش نشــان دادند. بــه گفته آن ها 
این طرح می تواند ابعــاد فاجعه باری 
از بیماری های مقاربتــی را با خود به 

همراه آورد.
بر اساس هشدارهای پزشکان این 
کار ۱۰۰درصد غیرعلمی و اشــتباه 
است. حذف یارانه وسایل پیشگیری از 
بارداری و محدودیت غربالگری جنین 
باعث بارداری ناخواسته و تولد نوزادان 

ناقــص و دارای مشــکالت ژنتیکی و 
مادرزادی خواهد شد و صد در صد ضرر 

آن بیشتر از سودش خواهد بود.
تبعات دیگر این طرح در برقراری 
روابط زناشــویی بــدون به کارگیری 
وســایل پیشــگیری نمایان می شود 
چراکــه بــه ایــن ترتیــب،  انتقال 
بیماری هایی نظیر زگیل تناســلی، 

ایدز، هپاتیت و ... شیوع پیدا می کند.
از سوی دیگر حذف رایگان وسایل 
پیشــگیری از بارداری آمــار بارداری 
ناخواسته را هم افزایش می دهد. وقتی 
افراد به هر لحاظی بــرای فرزندآوری 
تمایل نداشته باشند، برای سقط جنین 
اقــدام خواهند کــرد و درنتیجه آمار 
ســقط جنین غیرقانونی نیز افزایش 
خواهد یافت. همچنین درصورتی که 
این ســقط ها در مراکــز زیرزمینی و 
غیرقانونــی و  غیربهداشــتی صورت 
گیرد، سبب مرگ مادر و بروز عفونت 

خواهد شد.
لوازم پیشگیری از بارداری 

چندکاربردی هستند
وسایل پیشــگیری از بارداری در 
برخی موارد تنها مختص جلوگیری از 
بارداری نیست و استفاده های پزشکی 
دیگر هم دارد. دکتر مریم کاشــانیان، 
استاد دانشــگاه علوم پزشکی ایران و 
نایب رئیس انجمن علمی متخصصین 
زنان و زایمان در این رابطه گفته است 
که برخی از مســائلی که موجب بروز 
مشکل در باروری زنان می شود شامل 
ســرطان ها، بیماری هــای مقاربتی، 

ســندرم تخمدان پلی کیســتیک و 
خشونت های جنسی است. در بسیاری 
از این موارد روش های پیشــگیری از 
بارداری می توانند به عنوان پیشگیری 
از بیماری کارآیی داشته باشند. برای 
مثال استفاده از کاندوم در جلوگیری 
از بیماری های مقاربتــی و یا کنترل و 
درمــان بیماری، مورداســتفاده قرار 

می گیرد.
او افزود: درســت اســت کــه این 
روش ها برای پیشــگیری از بارداری 
هم اســتفاده می شــوند، اما درواقع 
استفاده های زیاد دیگری هم به غیراز 
پیشــگیری از بــارداری دارنــد و آن 
پیشــگیری از بیماری هایی است که 
خود می توانند بر سالمت باروری زنان 
تأثیرگذار باشند. مثاًل قرص پیشگیری 
از بارداری به دلیل هورمون های درون 
آن، برای خونریزی هــای غیر نرمال 
رحمــی و نیز برای زنانی که ســندرم 
تخمدان پلی کیســتیک یــا بیماری 
آندومتریوز دارند و باروری شان توسط 
این بیماری هــا تحت الشــعاع قرار 
می گیرد استفاده می شود و از این طریق 
حتی می توانند برخالف اسمشان، برای 
بارداری سالم و پیشگیری از بارداری 
پرخطر و سالمت باروری کمک  کننده 

باشند.
کاشانیان گفت: لوازم پیشگیری از 
بارداری بسیار چند کاربردی هستند. 
متأسفانه با توجه به طرح مسئله افزایش 
جمعیت، مبحث روش های پیشگیری 
از بارداری حتی در آموزش و امتحان 
رزیدنت هایی که درحال گذراندن دوره 
تخصص زنان و زایمان هستند بسیار 
کمرنگ شــده و ارائه فراگیر آن ها در 
مراکز بهداشتی هم متوقف شده است.

عدم تمایل به باروری باید 
ریشه ای بررسی شود

اما نکته ای که در این مورد به چشم 
می آید این است که درنهایت دود تمام 
این محدودیت ها به چشم قشر ضعیف 
و آسیب پذیر جامعه می رود. آن قشری 
که تحصیالت دارد و می تواند از طرق 
مختلف آموزش های الزم را ببیند یا با 
هر قیمتی که شده وسایل پیشگیری را 
تهیه کند، با این طرح های کارشناسی 
نشده مشــکلی نخواهد داشت،  اما زن 
جوان روستایی و کم سواد که تنها در 
مراکز بهداشت آموزش می بیند حتماً 
با نبود این آموزش ها و لوازم پیشگیری 
از بارداری صدمه های زیادی می بیند. 

اگر هدفمان این است که جمعیت 
را به باروری تشــویق کنیم، جمعیت 
سالمی به وجود بیاید و بتواند شکاف 
جمعیتی را در جامعه پــر کند. برای 
رسیدن به این هدف باید ببینیم اساساً 

چرا کاهش باروری اتفــاق افتاد. چرا 
تمایل به ازدواج و بچه دار شدن کم شد 
و چرا این قدر طالق زیاد شــده است؟ 
اگر بخواهیم به زمینه سازهای کاهش 
فرزنــد آوری فکر کنیــم، روش های 
پیشــگیری از بارداری مطلقــاً در آن 
به حســاب نمی آید. اتفاقــاً برعکس 
آن، روش های پیشــگیری از بارداری 
می تواننــد از طریــق پیشــگیری از 
بارداری های ناخواســته به ســالمت 
بــاروری کمک کننــد. بارداری های 
ناخواسته جزو حاملگی های پرخطر 
محسوب می شــوند، به این دلیل که 
هم تمایل برای ســقط در این دسته از 
بارداری ها زیاد است، هم در بسیاری 
از موارد ممکن اســت زنــان بیماری 
زمینه ای داشته باشــند و به این دلیل 
که ناخواســته باردار شده اند، خود آن 
بیماری زمینه ای بر ســالمت جنین و 

مادر تأثیر بگذارد.
 وقتــی زوجین به دالیلــی مانند 
مســائل اقتصادی اصاًل نمی خواهند 
بچه دار شــوند، مطلقاً نمی توانیم آنها 
را به فرزندآوری تشویق کنیم. مسئله 
بسیار فراتر از قضیه دادن چند میلیون 

وام و این قبیل تشویق هاست.
شــرایط فقر اقتصادی و اجتماعی 
یکی از مسائلی است که به بیماری های 
مقاربتی را دامن می زند. طبیعتاً روابط 
کنترل نشــده زمانی که جوانان امکان 
زندگی مشترک سالم نداشته باشند، 
افزایش خواهد یافت و می تواند منجر 
به افزایش بیماری های مقاربتی شود. 
بیماری های مقاربتــی و عفونت های 
شدید ناشــی از آن می تواند یک زن را 
برای همیشه از قدرت باروری محروم 
کند. درنتیجه این که چنین طرح هایی 
شاید در بعضی از اقشار ثمربخش  باشد 
اما در طوالنی مدت عماًل غیرکاربردی 
اســت. به جای آن بهتر است شرایط 
سخت اقتصادی اصالح شود تا زوج ها 
با تصــور آینده ای روشــن اقــدام به 

فرزندآوری کنند. 

محدودیت های توزیع و خرید وسایل جلوگیری از بارداری باالخره ابالغ شد؛

»تولید مثل« بر اساس دستور و بخشنامه!

سالمت

اپیدمیولوژیســت و استاد دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران، با بیان اینکه مرگ های ناشی 
از اومیکرون هنوز شــروع نشــده و به قله این 
بیماری نرسیده ایم؛ گفت: در حال حاضر روزانه 
۲۵ درصد افزایش موارد ابتــال داریم، در حالت 
تصاعدی و به فاصله ۳ تا ۴ روز، موارد ابتال ۲ برابر 
می شــود؛ به طوری که آمار ۲۸ هزار مبتال، در ۴ 
روز آینده به ۵۶ هزار مبتال و هفته آینده به باالی 

۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید. 
به گزارش مهر، مسعود یونسیان اظهار کرد: 
در شــاخه باالرونده موج اومیکرون قرار داریم و 
بروز مجدد مرگ های بــاالی ۱۰۰ بیمار در روز 

دور از انتظار نیست.
 بازگشت دو هفته ای محدودیت ها 

به کشور
دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا 
با اشاره به شیوع گســترده اُمیکرون در کشور، 
گفت: توصیه و مصوبه مورد اجماع اعضای کمیته 
علمی کرونا در جلسه روز گذشــته این بود که 

محدودیت های اجتماعی تا دو هفته در سراسر 
کشــور اجرا شــود و پس از آن دوباره بر اساس 

شرایط کشور، تصمیم گیری می شود.
 درمان دلتا و امیکرون
 تفاوت چندانی ندارد

به گزارش ایسنا، حمیدرضا جماعتی اظهار 
کرد: بر اســاس آخرین پروتکل درمانی کشور 
برای کرونا، درمان اُمیکرون تفاوت چندانی با دلتا 
ندارد اما اُمیکرون سرایت پذیری بیشتری دارد و 
برخالف دلتا، سیستم تنفسی فوقانی را بیشتر 
درگیر می کند. بنابراین اگر بیماری دارای عالئم 
ریوی و درگیری سیستم تنفسی تحتانی داشته 
باشد و اکسیژن خون این فرد کاهش پیدا کند و 
بستری شود، ازنظر درمانی، تفاوتی با درمان دلتا 
ندارد و از درمان ها و داروهای معمول در پروتکل 

کشوری استفاده می شود.
او یادآور شــد: اگر بیمــاری درگیری ریوی 
نداشته اما عوامل خطر داشــته باشد که فرد را 
مستعد بستری شدن در بیمارستان و بخش های 

مراقبت های ویژه کند و یا باعث افزایش میزان 
مرگ ومیر او شود، درمان ســه روزه رمدسیویر 
در کلینیک های ســرپایی مورد تائید معاونت 
درمان وزارت بهداشــت توصیه می شود که در 
پروتکل ۱۱ درمان کووید۱۹ نیز از ســوی این 
معاونت به دانشــگاه ها و دانشــکده های علوم 
پزشکی ابالغ شده است. پزشکان و کادر درمانی 
می توانند بــا مراجعه به پروتــکل ۱۱ معاونت 
درمان، تمامی زوایای درمانی را بدانند و بر اساس 

آن، تصمیم گیری کنند.
 استفاده از ماسک در بیرون خانه را 

جدی بگیریم
جماعتی گفت: با توجه به شــیوع گسترده 
اُمیکــرون که باعــث تبدیل رنگ تعــدادی از 
شهرهای کشور به قرمز و نارنجی شده، توصیه 
و مصوبه مورد اجماع اعضای کمیته علمی کرونا 
این بود که محدودیت های اجتماعی تا دو هفته 
در سراسر کشور اجرا شود که این محدودیت ها 
می تواند در مجامعی مانند مدارس، دانشگاه ها، 

کنســرت ها، مجموعه هــای ورزشــی و ... که 
تعداد زیادی افــراد در آن حضور دارند، اجرایی 
شود و پس از آن دوباره بر اساس شرایط کشور، 

تصمیم گیری می شود.
او خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از ابتال به 
اُمیکرون، توصیه ما این است که همه افرادی که 
از منزل خارج می شوند، حتماً از ماسک استفاده 
کنند و ماسک به طور درست و کامل دهان و بینی 
را بپوشاند. توصیه می شــود که تمامی مجامع 
و محل هایی که افراد زیــادی رفت و آمد دارند، 
استفاده از ماســک باید الزامی باشد و اگر فردی 

فاقد ماسک اســت، به صورت رایگان در اختیار 
او قرار گیرد؛ چراکه استفاده از ماسک در کاهش 

سرایت زایی بیماری، تأثیر بسیار زیادی دارد.
تزریق واکسن به 5 تا 11 ساله ها رسید

به گفته دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا، 
تزریق واکسن در گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال که در 
ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسیده، در دو 
نوبت و به اندازه حجم تزریقی به بزرگ ســاالن 
خواهد بود و بر اســاس مجوزهای سازمان غذا و 
دارو و مطالعات انجام شــده، ُدز تزریقی در این 

گروه سنی، به اندازه بالغین است.  

فوتی های اومیکرون هنوز شروع نشده است

روزانه ۱۰۰ هزار نفر؛ آمار ابتال از هفته آینده

در راستای اجرای ماده 51 
»قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت« هرگونه 

توزیع رایگان یا یارانه ای 
اقالم مرتبط با پیشگیری از 
بارداری، کار گذاشتن اقالم 

پیشگیری و تشویق به 
استفاده از آن ها در شبکه 

بهداشتی درمانی وابسته به 
دانشگاه های علوم پزشکی 

ممنوع شد

بر اساس هشدارهای 
پزشکان حذف یارانه 
وسایل پیشگیری از 

بارداری و محدودیت 
غربالگری جنین باعث 
گسترش بارداری های 

ناخواسته و تولد نوزادان 
ناقص با مشکالت ژنتیکی و 

مادرزادی خواهد شد 
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ریحانه جوالیی

 مدل جدید کفن پوشی
 در بروجرد

درپی زندانی شدن 
رئیس شــورای شهر 
بروجــرد تعــدادی از 
شهروندان این شهر با 
حضور در یک مسجد 
به شیوه ای جدید کفن پوشیدند.به گزارش جماران،  
محمد پاپی نژاد، رئیس شورای شهر بروجرد در پی 
شکایت فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در 
مجلس شورای اســالمی و رحیم جافری شهردار 
پیشین این شــهر، به اتهام توهین و نشر اکاذیب 
در دادگاه مجرم شــناخته و به شــش ماه حبس و 
۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود که 
عصر دیروز با حضور در زندان خرم آباد، خود را برای 
اجرای مدت زمان حبس معرفی کرد.ساعتی پس از 
معرفی پاپی نژاد به زندان خرم آباد، تعدادی از اهالی 
شهرستان بروجرد با حضور در یک مسجد با شیوه ای 
جدید اعالم کردند که کفن پوشیده اند و خواستار 
آزادی رئیس زندانی شــورای شــهر شدند.ماجرا 
به نطقی از سوی این عضو شــورای شهر بروجرد 
می گردد که طی آن الفاظی را خطاب به نماینده این 

شهر به کار برده است.
    

ایجاد مدرسه ویژه دانش آموزان 
اتیسم در هر استان

رئیس ســازمان آموزش وپرورش اســتثنایی 
بر تکمیــل پروژه های 
نیمه تمام، ســاخت 
مدارس اتیسم و تجهیز 
مــدارس اســتثنایی 
ز اســتان ها  نوســا
به سیســتم گرمایشــی و تجهیزات آموزشــی و 
توان بخشــی تأکید کرد.به گــزارش ایلنا، حمید 
طریفی حسینی گفت: یکی از اولویت های اصلی 
سازمان آموزش وپرورش استثنایی وجود حداقل 
یک مدرسه ویژه دانش آموزان طیف اتیسم در هر 
استان است که ساخت این مدارس در استان های 
فاقد مدرسه اتیسم و اتمام پروژه های نیمه تمام حوزه 
اتیسم، نیازمند مساعدت سازمان نوسازی، توسعه و 

تجهیز مدارس است.
    

 سگ های ولگرد جان
 یک استاد دانشگاه را گرفتند

استاد دانشگاه اهواز هنگام فرار از حمله سگ های 
ولگرد, تصادف کرد و جان خود را از دست داد!

به گزارش تســنیم؛ دکتر مریم جوادپور, عضو 
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز پس 
از مواجهه با گله ای از سگ های ولگرد، درحالی که 
تالش می کرد از آن ها فرار کند با خودروهای عبوری 

تصادف کرد و جان خود را از دست داد.
    

اعتراض عضو شورای شهر به 
بودجه بندی زاکانی برای تهران

عضو کمیســیون 
برنامه وبودجه شورای 
شهر تهران از افزایش 
۱۰۲ درصــدی حوزه 
فرهنگــی و تنهــا ۲۴ 
درصدی حوزه حمل ونقل در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداری تهران گالیه کرد.به گزارش ایسنا، ناصر 
امانی بابیــان این که به اذعان همه اعضای شــورا و 
مدیران شهری مهم ترین چالش امروز ما حمل ونقل 
است که همه از آن احساس خطر می کنند، تصریح 
کرد: همه ما گزارش مدیرعامل مترو را شــنیدیم 
که چقدر نگران بود و استرس داشت، اما متأسفانه 
می بینیم که اصاًل بودجه حمل ونقل متناســب با 
افزایش ۵۳ درصدی بودجه نیست، به طوری که سهم 
حمل ونقل تنها ۲۴.۵ درصد است و نسبت به بودجه 
سال جاری نیز این درصد کاهش یافته است.او اضافه 
کرد: ما مصوب کردیم که حداقل باید ۴۰ درصد از 
بودجه شهرداری به سمت عمران و توسعه برود اما 
می بینیم که سهم عمران ۳۵ درصد است اما در عوض 
ســهم بودجه اجتماعی و فرهنگی ۵۶۸۶ میلیارد 

تومان است که ۱۰۲ درصد افزایش داشته است.
    

شهرداری مدیران متروی تهران 
را »فاسد« خواند

روز گذشته حساب اینستاگرام شهرداری تهران 
در اقدامی عجیب از شرکت متروی تهران انتقاد کرد. 
این اکانت در انتقاد به شــرکت متروی تهران 
نوشت: »مدیریت و نگهداری متروی تهران در دست 
شهرداری تهران نیست. لطفاً جهت نا به سامان بودن 
مترو مخصوصاً خط ۵ به شرکت متروی تهران پیام 
بدهید.«این اکانت همچنین نوشت: »مترو خط پنج 
تهران بنابر مشاهدات عینی شبیه قطار باری شده و 
گویا سال هاست نظافت هم نمی شود. واقعاً متأسفیم 

برای مدیران فاسد متروی تهران.« 

از گوشه و کنار


