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واکنش پلیس به اظهارات 
یک نامزد درباره گشت ارشاد

فرمانــده انتظامــی 
تهران بزرگ درخصوص 
خــی  بر ت  ا ر ظهــا ا
نامزدهــای انتخابــات 
ریاست جمهوری درباره 

گشت ارشاد گفت: نمی توان با شئونات اسالمی 
و اخالقی جامعــه بازی کرد. این مســائل نباید 
برای جمع کردن رأی مورداســتفاده قرار گیرد. 
به گزارش ایســنا، حســین رحیمی بیان کرد: 
نامزدهــای محترم با شــئونات جامعه به عنوان 
یک ابزار برخورد نکنند. این رفتار زشــتی است 

و درست نیست.
    

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛ 
واکسن مشترک ایران و کوبا برای 

سنین ۱۸ تا ۸۰ سال قابل استفاده است 
مدیر پروژه فاز ســوم 
کارآزمایی بالینی واکسن 
کرونای تولید مشــترک 
ایران و کوبا این واکسن را 
برای سنین ۱۸ تا ۸۰ سال 

قابل استفاده دانست.  »احسان مصطفوی« مدیر 
پروژه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید 
مشترک ایران و کوبا در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در 
رابطه با آخرین اخبار روند تولید این واکسن، بیان 
کرد: تزریق دوم واکسن در فاز سوم کارآزمایی بالینی 
در حال انجام اســت و تاکنون در ۶ شهر اصفهان، 
زنجان، همدان، بندرعباس، کرمان و یزد تزریق دوم 

را آغاز کرده اند.
    

 بیماری تب کنگو در کشور 
شایع نیست

ه  ر ا د ا ئیــس  ر
بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز 
مدیریــت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی گفت: بیماری تب کنگو در 
کشور شیوع نیافته و امسال فقط سه مورد ابتال به این 
بیماری در کشور داریم. به گزارش ایرنا، بهزاد امیری 
تصریح کرد: موارد ابتال به تب کنگو در استان های 
گیالن، اردبیل و فارس گزارش شده و خوشبختانه 
در استان های جنوب شرق کشور به ویژه سیستان و 
بلوچستان که هرساله شاهد شیوع این بیماری بودیم 
امسال مشاهده نشده و دلیل آن جلوگیری از قاچاق 
دام است. امیری همچنین ادامه داد: مردم گوشت 
را از مراکز غیرمجاز تهیه نکنند، در حاشیه جاده ها 
مشاهده می شود که افراد دام را خریداری می کنند، 
درحالی که این دام مورد تائید سازمان دامپزشکی 
قرار نگرفته و مراحل بهداشتی و قرار گرفتن به مدت 
۲۴ ساعت در سردخانه را طی نگرفته و برای مصرف 

خطرناک بوده و باعث ابتال به تب کنگو می شود.
    

 آمارنگران کننده گرایش
 اعتیاد  به ُگل میان نوجوانان 

پژوهشگر اعتیاد اظهار 
کرد: در ایران به دلیل عدم 
آشنایی نوجوانان و جوانان 
از مخاطرات ایــن ماده و 
کنجکاوی که همانا قدم 

اول افتادن به دام اعتیاد اســت، متأســفانه تعداد 
قابل توجهی از نوجوانان به استعمال گل می پردازند. 
به گزارش رکنا، هومن منشــئی، گفــت: میزان 
اطالعاتی که به جوانــان در مورد اعتیاد می دهیم، 
ناقص است، جوانان ابراز می کنند که با یکی دو بار 
مصرف کردن سیگار یا هر ماده دیگری، اتفاقی ازنظر 

جسمی و روانی در آن ها نمی افتد.
    

وزیر آموزش وپرورش:
تالش می کنیم کالس های درس 

حضوری شود
وزیر آموزش وپرورش 
با تکذیب شایعه دریافت 
هزینه برای شــبکه شاد 
تأکید کرد: تــالش این 
است که کالس های درس 

حضوری شــود. به گزارش ایلنا، محســن حاجی 
میرزایی درباره دریافت هزینه برای شبکه شاد گفت: 
این خبر را تکذیب می کنم، این شــبکه به دستور 
رئیس جمهور رایگان است و قرار نیست هزینه ای 
در قبال آن دریافت شــود. او افزود: غالب کشورها 
فعالیت مدارس خودشــان را آغاز کرده اند، فعال 
شدن مدارس بسیار ضروری است و توصیه در دنیا 
این است که به خاطر سالمتی روانی دانش آموزان، 

مدارس باید باز شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»پروانه ای« شــدن همیشــه هم 
زیبا نیســت. این بار این کلمه مفهومی 
رمانتیک و عاشــقانه نــدارد، برعکس 
پروانه شــدن در این گزارش به معنی 
زندگی کردن با رنج و درد و پانســمان 
است. زخم هایی که زندگی را روزبه روز 
سخت تر می کند. زخم هایی که هیچ گاه 
التیام پیدا نخواهند کرد و همواره بر تن 

خواهند ماند. 
بیماری »پروانه ای« با نام بین المللی 
»EB« بیماری خاص و دردناک ناشی از 
یک جهش ژنتیکی است که از بدو تولد تا 
پایان عمر همراه بیمار خواهد بود و هیچ 
التیامی برایش وجود نــدارد. مگر آنکه 
بتوان با شیوه های گوناگون و پرهزینه از 

افزایش و دشواری های آن کاست. 
 »درد« همراه همیشگی 

بیماران ای بی 
»اپیدرمولیز بولوسا« با نام اختصاری 
»EB«  یک بیماری ارثی در بافت های 
پوستی اســت که در پوســت و غشای 
مخاطــی ایجاد تــاول می کنــد. این 
بیماری به دلیل نازک شــدن پوســت 
و آســیب پذیری آن به بالــه ای پروانه 
تشبیه می شود، و در ایران بانام بیماری 
» پروانه ای« شناخته شده است. شیوع 
این بیماری به صورت ارثی و یک در ۵۰ 
هزار نفر است. شــدت آن نیز از مالیم تا 
کشنده است. به طوری که ممکن است 
بسیاری از بافت های حساس بدن را از 
بین ببرد. ای بی یا پروانه ای به هیچ قومیت 
خاصی تعلق ندارد و در تمام نقاط جهان 

رخ می دهد و به طور مساوی بر مردان و 
زنان اثر می کند. یکی از مهم ترین علل 
بیماری ای بی ازدواج های فامیلی است. 
بســیاری از کودکان پروانه ای از پدر و 
مادری متولدشده اند که ازدواج فامیلی 
داشته اند. به همین دلیل پزشکان توصیه 
می کنند که کسانی که ازدواج فامیلی 
انجام می دهند حتماً بعد از آزمایش های 
ژنتیکی اقدام به بارداری کنند. در ای بی 
پوســت به شدت حســاس و شکننده 
خواهد شــد به طوری که کوچک ترین 
خراش یا آســیبی موجــب تاول های 
عذاب آور و عفونت های زیــادی برای 
بیمار شود. اما به هیچ وجه واگیر ندارد. 
پوست انسان شــامل دوالیه است. الیه 
خارجی که روی پوســت اســت و الیه 
داخلی که زیر قرار دارد. در افراد ســالم 
کالژن بین این دوالیه وجــود دارد که 
مانع از حرکت های اصطکاکی این دوالیه 
روی هم می شود. اما در افراد مبتالبه این 
بیماری پروتئیــن کالژن وجود ندارد 
و کوچک ترین چیــزی مانند مالیدن 
دست باعث ایجاد این اصطکاک و تاول و 
زخم های دردناک می شود به طوری که 
درد ناشی از آن با سوختگی درجه ۳ که 
در آن تمام الیه های پوست تخریب شده 
است مقایسه می شود. ای بی هیچ درمانی 
ندارد و فقط می توان بــا مراقبت های 
ویژه ازجملــه خوراک هــای غذایی و 
پانسمان های خاص میزان زخم های آن 
کاست. اما گاهی ممکن است یک بیمار 
نتواند از شدت جراحات حتی یک لباس 
بر تن کند و گاه ممکن است شدت یک 
بیماری منجر به از دست رفتن قسمتی 
از اعضای بدن مانند دست ها و یا پاها و یا 

درنهایت منجر به مرگ بیمار شود.

بیماران پروانه ای به خاطر 
تحریم ها می میرند

بیمــاران ای بی عالوه بــر درد باید 
هزینه های زیادی را برای پانســمان ها 
پرداخت کنند و در سال های اخیر عالوه 
بر درد بیمــاری و هزینه های هنگفت 
پانســمان ها باید نگران تحریم ها هم 
باشند. تحریم هایی که تنها راه زندگی 
کردن آن ها را با مشکل روبه رو کرده است.  
بنابر گفته های سید حمیدرضا هاشمی، 
مدیرعامل خانه ای بی در سال های اخیر 
بیماران پروانه ای با مشــکالتی مواجه 
بوده اند که بخش عمده آن به تحریم ها 
مربوط می شــود. با خــروج یک جانبه 
آمریکا از برجــام، تحریم ها به یک باره 
افزایش یافــت و از مــی ۲۰۱۸ تا می 
۲۰۱۹ به علت افزایــش تحریم ها ۱۵ 
نفر از بیماران پروانه ای به علت نداشتن 

پانسمان جان خود را از دست دادند.
آن طور که هاشــمی گفته اســت 
پانســمان بیماران ای بی توســط یک 
شرکت در ســوئد تولید می شود و فقط 
باید همین پانســمان بــرای بیماران 
پروانه ای استفاده شود. بیش از ۵۰ کشور 
دنیا که بیماران ای بــی دارند از همین 
پانسمان استفاده می کنند. این پانسمان 
نتایج بســیار خوبی داشــته و کیفیت 
قابل قبولی دارد. تولید این پانسمان در 
کشورهای دیگر امکان پذیر نیست زیرا 
تولید آن برای جمعیت معدود بیماران 
ای بی در کشورها مقرون به صرفه نبوده 
ضمن اینکه تکنولوژی ســاخت را نیز 
کشورهای دیگر ندارند. حاال، بعدازاینکه 
ورود پانســمان های بیماران ای بی به 
علت تحریم ها به کشور قطع شد، ۱۵ نفر 
از بیماران پروانه ای را ازدســت داده ایم، 

درحالی که کشورهای دیگر ادعا می کند 
غذا و دارو جزو تحریم نیست. 

 پانسمان ها به علت تحریم
  به ایران نمی رسند

مدیرعامل خانه ای بی در ادامه به این 
نکته اشاره کرد که خانه ای بی به عنوان 
یک سازمان مردم نهاد با شرکت سوئدی 
مکاتبه کرده اســت. این شرکت جواب 
نماینده خانه ای بــی را داد و اعالم کرد 
که ایران در تحریم است و به همین علت 
اجازه فروش پانسمان را به ایران نداریم. 
بعد آمریکا ادعا کرد که فروش پانسمان 
به ایران را تعدیل می کنــد اما در ظاهر 
تعدیل کردند، در عمل حتی اگر شرکت 
سوئدی می خواست به ایران پانسمان 
بدهد، راهی برای انتقال پول آن نداشتیم 
و نمی توانستیم از طریق بانک ها برای 
پرداخت پول پانسمان ها اقدام کنیم و 
اگر پول هم پرداخت می شد برای ورود 
پانسمان ها از طریق کشتی ها مشکل 
داشــتیم به همین علت بــرای تأمین 
پانسمان بیماران ای بی مشکل داشتیم.

این درحالی اســت که با پیگیری 
برخی مســئولین از طریق یونیسف 

در سال ۹۹، ۵.۸ تن پانسمان موردنیاز 
بیمــاران ای بی بــه ایران فرســتاد. 
بااین حال تا حدود یک ســال آینده، 
پانســمان بیماران ای بی تأمین شده 
اســت. البته میزان پانسمان موجود و 
ســهمیه ای که در اختیار این بیماران 
قرار می گیــرد برای بیمــاران مکفی 
نیســت اما به هرحال نیــاز بیماران تا 

حدی تأمین می شود.
عدم شفافیت وزارت بهداشت در 
مورد پانسمان های اهدایی یونیسف

در ایــن میــان امــا می گوینــد 
پانســمان های اهدایی به ایران دست 
وزارت بهداشت اســت و این وزارتخانه 
در رابطه با آن ها شفاف سازی نمی کند 
و توضیحــی نمی دهد. از ســوی دیگر 
این پانسمان ها به دست مسئوالن خانه 
ای بی هم نرسیده است. مدیرعامل خانه 
ای بی چند روز پیش گفت: نحوه توزیع 
محموله ۵/۸ تنی پانسمان ها پر از ابهام 
است. وزارت بهداشــت نه تاریخ تولید 
و انقضای آن را می گویــد و نه در مورد 
نگهداری و توزیع آن حرفی می زند. به 
گفته او وزارت بهداشــت هیچ تعاملی 
با خانــه ای بی ندارد و بــا آن ها برخورد 
امنیتی می کند.  او همچنین اضافه کرد: 
آن ها فقط ۲/۵ تن از این پانسمان ها را به 
ما تحویل داده اند و سرنوشت بیش از سه 
تن از این پانسمان های اهدایی نامشخص 
است.در حال حاضر تنها نهاد رسمی که 
در سطح کشور اجازه فعالیت در زمینه 
بیماران پروانــه ای را دارد، خانه ای بی 
است، اما وزارت بهداشت هیچ پاسخی 
به ما نمی دهد و ماجرای پانسمان های 
اهدایی را اطالع رســانی نمی کند. این 
مسئوالن بی مسئولیت هیچ برنامه ریزی 
دقیقی برای در اختیار گذاشــتن این 
پانســمان ها به بیماران ای بی ندارند و 

به راحتی با جان آن ها بازی می کنند.
پانسمان های یونیسف از بازار آزاد 

سر درآورد
در ادامه بی خبری از پانسمان های 
اهدایی یونیسف، هاشمی ادعا می کند 
این پانســمان ها در بازار آزاد به فروش 
می رســند. او بیــان کرد: متأســفانه 
پانسمان هایی که می توانست به صورت 
رایگان به دست بیماران ای بی برسد با 
هزینه سرسام آوری در بازار آزاد به فروش 
می رسد. پانســمان هایی که اهدایی از 
یونیســف بود،  اما معلوم نیست چگونه 
به جای اینکه به خانه ای بی برســد به 
دست دالالن رســیده است؟ به همین 
دلیل وزارت بهداشت باید پاسخگوی این 
مسئله باشد و یک نهاد نظارتی و امنیتی 
این ماجرا را پیگیری کند. هاشــمی در 
ادامه افزود: این پانســمان ها یا از خانه 

ای بی به دســت دالالن رسیده یا اینکه 
یکی از مسئوالن وزارت بهداشت آن ها را 
به بازار فروخته است. اگر بعد از بررسی ها 
این کار را من انجــام داده بودم، اعدامم 
کنند)!( و اگر وزارت بهداشت خطا کرده 
است، آن ها را به اشد مجازات برسانند، 
زیرا که جان بیماران پروانه ای را به بازی 
گرفته اند.. او از بی توجهی وزیر بهداشت 
نسبت به بیماران پروانه ای شکایت کرد 
و ادامه داد:  ۲7 ماه اســت که از راه های 
مختلفی از وزیر بهداشت خواسته ام برای 
بیماران پروانه ای وقــت بگذارد، اما این 
مقام مسئول، هیچ توجهی به این مسئله 
نداشــته و ندارد. حتــی در برنامه های 
تلویزیون نیز خطاب به آقای وزیر گفته ایم 
که به این انجمن وقت مالقات بدهند،  اما 
نه تنها به انجمن ای بی فرصت ندادند، 
بلکه حتی معاونــت اجتماعی وزارت 
بهداشت را نیز منحل کردند؛ معاونتی 
که پناهی برای حل مشکالت بیماران 

خاص بود.
احتماالً در ایران 1200 بیمار 

پروانه ای داریم
آمار دقیقی از اینکه چند بیمار ای بی 
در ایران وجود دارد در دســت نیست. 
ایسنا حدود سه سال پیش از زبان مدیر 
خانه ای بی اعالم کرده بود که ایران باید 
بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ بیمار پروانه ای داشته 
باشد.  این بیماری یکی از بیماری های 
پرهزینه در تمام دنیا شناخته می شود. 
برای مثال یــک بیمار ای بــی به طور 
ماهیانه بالغ بر ۶ میلیون تومان باید برای 
پانسمان ها هزینه کند. این پانسمان ها 
عمدتاً بیــش از دو روز دوام نمی آورند و 
باید مرتب عوض شوند. بسیاری از کرم ها 
و داروهای مورد مصرف بیماران ای بی، 
کرم های ترمیمی هستند که به عنوان 
کرم های زیبایی شــناخته می شــوند 
و متأســفانه شــامل بیمه نمی شوند. 
همچنین بسیاری از بیمه های تکمیلی 
از ایــن بیماران حمایــت نمی کنند. با 
چنین شرایطی بیماری ای بی هنوز جز 

بیماری خاص به  شمار نمی آید. 

وزارت بهداشت در مورد چرایی موضوع شفاف سازی کند؛

خرید و فروش پانسمان  اهدایی یونیسف به پروانه ای ها در بازار آزاد!

خبر

مشاور وزیر بهداشت در امور توان بخشی وزارت 
بهداشت گفت: شایع ترین مشــکل سالمندان 

اختالل های حافظه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدتقی جغتایی در 
مورد مهم ترین اولویت های سالمندان کشور، بیان 
کرد: سالمندان یک مسئله ی مهم برای کشوری 
هستند و حتی در این رابطه نیاز به دادن آمار  نیست 
چون تا اآلن آمار های زیادی در رابطه با سالمندان 
اعالم شده اســت و روزبه روز هم بیشتر می شود، 
حتی همکاران سازمان بهزیســتی به ماجرای 
سونامی سالمندان اشاره کرده بودند که درست هم 
بود و به دنبال آن بود که من اعالم کردم برنامه ملی 
سالمندان تصویب و ابالغ شده و اآلن در این مورد 
سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت در حال انجام 

و بررسی کارهای مربوط به خودش است.
نیاز مبرم به رشته های تخصصی سالمندان

جغتایی ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان 
هم مهم ترین اولویت این اســت که اول نیروی 
انسانی موردنیاز تکمیل شود، یعنی باید رشته های 
تخصص سالمندی را تأسیس کنیم که چند سال 
فعال شــده بود ولی اآلن متوقف شده، همچنین 
دوره های کوتاه مدت که اآلن همکاران متخصص 

بالینی در چند دانشگاه برگزار می کنند تا از این 
طریق ما متخصصینی داشته باشیم که در حوزه ی 
سالمندی کار کنند. جغتایی افزود: به عبارتی طب 
سالمندی باید جایگاهش در کشور گسترش پیدا 
کند و ما درزمینه ی نیروی انسانی متخصصین 
مختلف داریم ولی آمــوزش تخصصی الزم برای 
مداخالت خدمات درمانی و توان بخشی سالمندان 
کم داریم. او گفت: نکته دیگر به پرستارهایی مربوط 
است که اختصاصاً با ســالمندان کار می کنند، 
فوق لیسانس این رشته سال هاست که ایجادشده 
و باید گســترش پیدا کند تا در این حوزه بتوانند 

بهتر کار کنند.
سالمندان در بیمارستان یا کلینیک ها 

خدمات اختصاصی بگیرند
جغتایی افــزود: موضوع دیگر این اســت که 
باید برای سالمندان در مراکز ارائه ی خدمات در 
بیمارســتان یا کلینیک ها، ساختارهای درست 
شود تا خدمات اختصاصی سالمندان را بگیرند که 
این هم همکاران دفتر سالمندی در حال پیگیری 
هستند تا این اتفاق بیفتد و مهم تر از آن این است که 

این خدمات در نظام شبکه ادغام شود.
او ادامه داد: شــایع ترین مشکل که باید به آن 

توجه شود، اختالل های حافظه است که برنامه ایی 
برای آن ها در نظر گرفته شــده، افــرادی که در 
معرض این مشکل هستند غربالگری می شوند 
و به دنبال آن خدمات توان بخشــی به آن ها داده 
می شود. برنامه توان بخشی ابالغ شده ی کشوری 
است و پیگیری می کنیم تا بخش هایی از برنامه 
توان بخشی در قانون هفتم توسعه کشور گنجانده 

شود تا به تغییرات دولت ها ربطی پیدا نکند.
 خدمات توان بخشی 

تحت پوشش بیمه قرار گیرد
مشــاور وزیر بهداشــت در امور توان بخشی 
وزارت بهداشــت افزود: در طول ســالیان قبل 
به ویژه از ۲۰۱۴ به بعد سازمان بهداشت جهانی 
برنامه ای ویژه در حوزه توان بخشــی تعیین کرد 
تا این خدمات در دســترس باشــد و گسترش 
پیدا کند که در سال ۲۰۱7 این موضوع دقیق تر 
بررسی شــد واصل هایی برای آن تعیین شد. در 
این راستا مشخص شد که خدمات توان بخشی 
پزشکی باید در تمام سیاست های درمانی تسری 
یابد و همچنین درون ساختارهای ارائه خدمات 
سالمت، ساختار خدمات توان بخشی هم وجود 
داشته باشد و این خدمات دیگر نباید سطح سوم 

ارائه خدمات باشد و باید در سطوح ارائه خدمات 
پیشگیری و درمان ادغام شــود و حتی خدمات 
توان بخشی پزشکی باید به تدریج تحت پوشش 

بیمه قرار گیرد.
جغتایــی گفــت: از طرفی وســایل کمکی 
توان بخشی مانند سمعک، ویلچر در اختیار آن ها 
قرار گیرد و بر اســاس این نکات قرار شد برنامه 
کشوری توان بخشی پزشــکی تدوین شود که  
۲ سال برای آن زمان گذاشــتیم و حاصل آن به 
دانشــگاه های علوم پزشکی ابالغ شــد، درواقع 
برنامه ی ما این است که خدمات توان بخشی در 
نظام ارائه خدمات دیگر ادغام شــود و مراکز ارائه 

خدمات توان بخشی گسترش یابد.
او ادامه داد: همچنین اقداماتی در راســتای 

گســترش خدمات نظام غربالگری ارائه شود که 
بیماران زودتر شناسایی شوند و موضوع دیگر تحت 
پوشــش رفتن خدمات توان بخشی است، البته 
اکنون خیلی از خدمات توان بخشی در کشور ارائه 
می شود ولی مشکل ما در خدماتی است که نیاز به 
کار تیمی دارد مانند افراد دچار سکته مغزی، قطع 
عضو، ضایعات پیش رونده که این بیماری ها باید 
در دسته خدمات اولویت دار قرار گیرد و تمرکز ما 

بر این خدمات است.
جغتایی افزود: بر اساس پیش بینی ها و بررسی 
صورت گرفته در کشور ساالنه حدود ۱۰۰ هزارنفر 
دچار ناتوانی ناشــی از سکته مغزی می شوند که 
به درمان جــواب می دهنــد و همچنین حدود  

۳۰۰۰نفر در سال دچار ضایعه نخاعی می شوند.

مشاور وزیر در امور توان بخشی وزارت بهداشت:

شایع ترین مشکل سالمندان اختالل  حافظه است

مدیرعامل خانه ای بی: 
پانسمان های اهدایی 

یونیسف که می توانست 
به صورت رایگان به دست 

بیماران ای بی برسد با قیمت 
سرسام آوری در بازار آزاد 
به فروش می رسد و معلوم 

نیست چگونه به جای اینکه 
به خانه ای بی برسد به دست 

دالالن رسیده است

مدیرعامل خانه ای بی 
چند روز پیش گفت: نحوه 

توزیع محموله 5/8 تنی 
پانسمان های اهدایی پر از 

ابهام است. وزارت بهداشت 
نه تاریخ تولید و انقضای 

آن را می گوید و نه در مورد 
نگهداری و توزیع آن حرفی 

می زند
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