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یک توئيت

نگرانیها ازحذفغربالگریجنین

کرونا

کرونای برزیلی خطرناک تر از
کرونای انگلیسی

رسانه ای شدن احتمال حذف غربالگری جنین با واکنش های گسترده مواجه شد
طراحان اظهارنظر صریح نکردند؛ ماجرا چیست؟

مصطفی عبدالهی – ماجرا با یک توییت آغاز
شد که از حذف «غربالگری های اجباری جنین»
حکایت داشــت؛ توییتی که چند ساعت بیشتر
عمر نداشت و حذف شد اما موجی از انتقادها و
اظهارنظرهارابهراهانداخت.
▪یکتوییتجنجالی

رسانه های جهان

دویـــچـــه ولـــــه :بر
اســــاس پــژوهــشــی
که وزارت بهداشت
بریتانیا زیــر عنوان
«بهداشت عمومی
انگلستان» انجام داده و نتایج آن
بهتازگی منتشر شــده اســت ،خطر
ابتالی دوباره به کرونا پس از بهبودی
دستکم تا پنج مــاه به میزان قابل
توجهی کاهش مییابد.
تی آر تــی :به گفته
مــقــامــات بــاغوحــش
سندیگو در آمریکا
لازهشت
درسهگوری 
گــوریــل کــه بــا خطر
انقراض مواجه انــد ،عالیمی از کرونا
مانندسرفهمشاهدهشدهاست.

گزیده

2.000.000قربانی کرونا
در جهان  

بر اساس دادههای پایگاه اطالعاتی ارزیابیهای
جهانی «ورلدومتر» که آمــار جهانی کرونا را به
صــورت آنالین اعــام می کند تا دیشب (جمعه
شب) تعداد قربانیان این ویــروس عجیب به 2
میلیون و 5هزار نفر رسید .همچنین تاکنون93
میلیون و 600هزارنفر نیز به این بیماری مبتال
شدهاند .طبق آمــار این پایگاه ،آمریکا با 398
هزار فوتی در صدر فهرست کشورهای دارای
بیشترین آمار جانباختگان کرونا در جهان قرار
دارد .برزیل با 207هزار و 200نفر  ،هند با152
هزار  ،مکزیک با 138هزار ،انگلیس با  86هزار
 ،ایتالیا با  80هزار  ،فرانسه با  69هزار و 500و
روسیه با  64هزار جان باخته پس از آمریکا دارای
بیشترین تعداد قربانیان کرونا در جهان هستند.
همچنین کشورهای ایران با  56هزار و ، 621
اسپانیا با  53هزار  ،کلمبیا با  47هزار  ،آلمان
با  45هزارو 500و آرژانتین با  45هزار و 125
فوتی در ردههای بعدی بیشترین قربانیان کرونا
در جهان قرار دارند .تاکنون بیش از  66میلیون
بیمارکروناییدرسراسرجهاننیزبهبودیافتهاند.

دولت نروژ پرونده مرگ ۲۳
سالمند پس از واکسیناسیون را
بررسی میکند
آژانسدارویینروژگزارشدادهاستمتخصصان
این کشور در حال بررسی پرونده فوت  ۲۳نفر
از سالمندانی هستند که واکسن کرونای فایزر
را تزریق کــرده بودند .بنابر گــزارش رادیــو آزاد
و خبرگزاری اروپایی یورونیوز ،هنوز گزارشی
دربــاره ایــن که مــرگ ایــن افــراد ناشی از تزریق
واکسن بــوده یا دالیــل دیگری داشته ،منتشر
نشده اســت .نــروژ جــزو اولین کشورهایی بود
که واکسیناسیون گــروههــای پرخطر از جمله
خانههای سالمندان در اسلو ،پایتخت این کشور
رابااستفادهازواکسنفایزرشروعکرد،ولیدولت
اعالم کرده است که زدن واکسن کرونا برای مردم
نروژ اجباری نخواهد بود .یورونیوز نیز نوشت:
طبق اعالم آژانس دارویــی نروژ ،از این مرگها
تاکنون در  ۱۳مورد ،کالبدشکافی صورت گرفته
است که نشان میدهد عوارض جانبی شایع در
واکسن ممکن است در واکنشهای شدید بین
افراد ضعیف و مسن نقش داشته باشد.

توییت «کبری خزعلی» رئیس
شـــورای فرهنگی اجتماعی
زنـــان و خــانــواده در شــورای
عالی انقالب فرهنگی ،ساعت
 12:46پنج شنبه منتشر شد«:عرض تبریک به
مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت .باالخره
باتالشبرخینمایندگانانقالبیمجلس،اجبار
به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای
غیراستاندارد و غیرمتقن علمی(که باعث قتل
جنین می شــود) برداشته شد .حاال دیگر هیچ
پزشک و مــادری مجبور به غربالگری و کشتن
جنیننیست».
▪واکنشهایتندوتیز

این توییت خیلی زود حذف شد اما واکنش هایی
را به همراه داشت که تقریبا همه آن ها در انتقاد
ازآن بود:
* چطور می شود در کشوری که ازدواج فامیلی
زیاداست،غربالگریجنینراحذفکرد؟
* همه دنیا دارنــد تــاش می کنند تستهای
غربالگریرارایگانکنند،آنوقتدرکشورمامی
خواهندحذفشکنند!

* به نظر می رسد برخی به دنبال حذف پوشش
بیمه ای غربالگری ها هستند که اگر انجام شود،
رانتبزرگیایجادخواهدکرد.
▪پاسخخزعلیبهخراسان

بــرای اطــاع از جزئیات ماجرا ،با دکتر «کبری
خزعلی» تماس گرفتیم .خزعلی در گفت وگو با
خراسان اعالم کرد که اظهارنظر رسمی در این
باره را به زمانی دیگر موکول می کند ،اما توضیح
مختصریبهماارائهکرد«:برخیپزشکانبهخاطر
اینکهاجازهسقطنمیدهندوتصمیمبهقتلنمی
گیرند ،مجازات می شوند .حاال ما می خواهیم
مجازات پزشکان حذف شود و قطعا بدانید این
طرح برای دفاع قاطع از پزشکان است ».کبری
خزعلیدرگفتوگوبامانکاتیرادربارهمحتوای
توییت اش و دلیل حذف آن هم مطرح می کند
اما درخواستش این بود که اظهاراتش در این
خصوصفعالرسانهاینشود.
▪ ۹۲هزارسقطغیردرمانیدر 3ماه؟

امــا م ــرور صحبت هــای چند مــاه قبل خزعلی
تا حــدودی مشخص می کند که او از چه سخن
گفتهاست.خردادماهامسالبودکهاودرمیزگرد
خبرگزاریمهردراینبارهگفت«:درسهماهاخیر،
۹۲هزارسقطغیردرمانیوغیراستاندارددرکشور
خدادهوطبقاعالموزارتبهداشتدرسال۹۲
ر
هم روزانه  1000سقط غیر درمانی و جنایی در
کشور انجام شده ».او درباره طرح غربالگری هم
گفته بود« :غربالگریهای غیراستانداردی در

غربالگری سالمت جنین چیست؟
آزمایش های غربالگری مجموعه ای از تست
های خون و سونوگرافی برای بررسی سالمت
جنین از لحاظ بیماری های عفونی ،سندروم
داون و برخی دیگر از نقایص ژنتیکی است.
به استناد اطالعات یکی از آزمایشگاه های
پاتوبیولوژی و ژنتیک کشور ،غربالگری مرحله
اولترکیبیازسونوگرافیجنینوآزمایشخون
مادر در سه ماه اول بارداری است .مرحله دوم
غربالگری نیز در سه ماه دوم بارداری انجام می
شودودرصدریسکابتالیجنینبهناهنجاری
های کروموزومی و بیماری های مــادرزادی را
نشان می دهد.بررسی های خراسان نشان
می دهد برخی نمایندگان مجلس به استناد
گزارش های دریافتی ،معتقدند درصد خطای
غربالگری در کشورهای پیشرفته بین  1/6تا

 2درصد است اما میزان خطای این غربالگری
در کشور ما در مواردی تا 10برابر بیشتر است.
از سوی دیگر گفته می شود پزشکان در صورت
به دنیا آوردن نوزادانی که به بیماری هایی از
جمله سندروم داون مبتال باشند ،به پرداخت
جریمهمحکوممیشوندبههمیندلیلترجیح
می دهند احتمال خطای باال در غربالگری را
نادیده بگیرند و اجازه سقط بدهند .به همین
دلیل گفته می شود کمیسیون مشترکی در
مجلس قصد دارد برای به حداقل رساندن این
خطاها و حمایت از پزشکان ،طرح غربالگری
فعلیرابازنگریکند.حاالاینکهاینبازنگری
چه جزئیاتی دارد و پاسخش به نگرانی ها و
انتقادهایمطرحشدهچهخواهدبود،موضوعی
استکهبایدمنتظرآنبمانیم.

دوگانهخطرناکدربازگشاییمدارس
وزیر بهداشت :مخالف بازگشایی مدارس هستیم
وزیر آموزش و پرورش :مطالعات نشان میدهد تاثیر تعیین کننده ای
بین بازگشایی و شیوع بیماری وجود ندارد
غـــفـــوریـــان -آن طــــور که
مسئوالن آمـــوزش و پــرورش
اعــام کــرده انــد ،ظاهرا قرار
است از ابتدای بهمن مدارس
بـــرای دو مقطع اول و دوم
ابتدایی و نیز مدارس کمتر از
50نفربازگشاییشود.درعینحالوزیربهداشت
در اظهار نظری صریح می گوید با بازگشایی
مدارس مخالفیم«:مخالف بازگشایی مدارس
هستیم؛ نگرانیم که دوباره با عادی انگاری به تله
اردیبهشت و خرداد ماه بیفتیم ».این دو قطبی
در مسائل کالن کرونا از آسیب هایی است که از
ابتدای شیوع کرونا ،کشور به آن مبتالست .وزیر
بهداشت در توضیح مخالفت اش با بازگشایی
مدارسمیگوید«:اگراینبارگرفتارشویم،موجو
شدتخیزجدیدکرونادرکشورشایدبیشترباشد
و نیروهای ما ممکن است توان و انــرژی مقابله
چندباره با موجی جدید را نداشته باشند ».اما
ظاهرا نظر وزیربهداشت به عنوان نفر اول حوزه
بهداشت و درمان کشور و فرمانده اجرایی ستاد
ملی کرونا ،چندان بــرای آمــوزش و پــرورش
محلیازاعرابنداردووزیرآموزشوپرورشساز
دیگریمیزند«:مطالعاتنشانمیدهدتاثیر
تعیینکنندهایبینبازگشاییوشیوعبیماری
وجود ندارد ».همچنین وزیر آموزش و پرورش
بهایننکتهدرصحبتهایشاشارهکردهاست:
«دربسیاری از کشورهای دنیا مدارس اولین
مکان بود که تعطیل شد و با توسعه آگاهیها و
ارزیابیها،بهتدریجدرصددبازگشاییمدارس
خود هستند .امروز این سیاست در کشورهای
زیــادی حتی با میزان ابتال و فوت بیش از ما
جریاندارد».اینسخنوزیردربارهکشورهای
جهان در حالی است که حوزه اروپا از هراس

شــیــوع کــرونــای انگلیسی
همچنانسیاستمحدودیت
هایشدیدرابرایکشورهای
خود اتخاذ کرده اند .به عالوه
طی دو روز گذشته از گونه
ک ــرون ــای بــرزیــلــی صحبت
می شود که خطرناک تر از کرونای انگلیسی
است .به نظر می رسد ،اغلب کشور این روزها
در یک بی خیالی به سر می برد و با این توهم که
کرونا تمام یا ضعیف شده است اهتمام گذشته بر
پروتکل های بهداشتی کم رنگ شده است .باید
بپذیریم این حرف وزیر بهداشت را که« :هرگونه
عادی پنداری و سهل انگاری به دلیل فروکش
کــردن بیماری در استان ها موجب بازگشت
رفتارهای اجتماعی نادرست و شیوع مجدد
بیماری خــواهــد ش ــد ».بنابراین همه مــا چه
شهروندانعادیوچهآقایوزیرآموزشوپرورش
در این شرایط باید به دیدگاه کارشناسی وزارت
بهداشتتمکینکنیمکه درشمارمطالباترهبر
انقالبنیزمحسوبمیشود.

حال انجام است و هیچ جای جهان این شیوه را
نمیپذیرند،هماکنونطرحغربالگریبرایهمه
مادراناجباریاستدرحالیکهدرجهانتنهادر
شرایطخاصانجاممیشود».
▪موضعوزارتبهداشت  

گسترده شدن دامنه واکنش
ها،راهیجزاینباقینگذاشت
که وزارت بهداشت هم موضع
خودرادربارهاینموضوعاعالم
کند .ظهر دیروز «کیانوش جهانپور» رئیس مرکز
اطالع رسانی وزارت بهداشت در رشته توییتی
نوشت«:وزارتبهداشتبهعنوانتولیتسالمت
درقبالتولدکودکانسالموسالمتنسلآینده،
خود را مسئول میداند .غربالگری بیماری های
ژنتیکی که برپایه شواهد علمی و فناوری های
موجود،پیشگیریازآنمیسرباشد،سیاستیدر
راستای ارتقای سالمت عمومی است ،همزمان
وزارت بهداشت خود را در قبال سیاست های
کالن جمعیت و مقابله با پدیده سقط غیرقانونی
و غیرعلمی نیز متعهد می دان ــد ...غربالگری
بیماریهای ژنتیکی جنین هیچ گاه اجباری
نیستودستورالعملوزارتبهداشتدراینباره
با مشارکت آگاهانه والدین ،عملی شده و البته
نقش موثری در کاهش موارد تولید بیماریهای
ژنتیکیازجملهسندرومداونو...داشتهوخواهد
داشت .همه در قبال جمعیت و سالمت جمعیت
در چارچوب دستاوردهای دانش نوین بشری
مسئولیم،نهیککلمهبیشونهیککلمهکم».
▪تولدساالنه 35هزارکودکمعلولدرکشور

براساس اعالم سازمان بهزیستی ساالنه  29تا
 35هزار کودک معلول در کشور متولد می شوند
کهنیمیازآنهاحاصلاختالالتژنتیکیهستند
و بررسی های علمی نشان می دهند می توان با
علت یابی ژنتیکی ،معلول زایی را کاهش داد .به
گفته «وحیدقبادیدانا»رئیسجدیداینسازمان
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« در سال  98با سقط درمانی و با مجوز پزشکی
قانونی از تولد  1444نــوزاد دارای معلولیت
جلوگیریشدهاست».
▪هنوزچیزیتصویبنشدهاست

پس از واکنش ها به طرح مجلس و اعالم موضع
وزارت بهداشت دکتر «حسینعلی شهریاری»
رئیسکمیسیونبهداشتمجلسهمپایصحبت
دربــاره این موضوع آمد و توضیحاتی ارائه کرد.
شهریاریدرگفتوگوبااعتمادآنالینگفت«:این
مسئلهکهدرحدپیشنهاداستوهنوزهمتصویب
نشده ،تنها بحث «اجباری بودن غربالگری» را
حذف میکند ،حتی اگر این مسئله تصویب هم
بشود -که هنوز معلوم نیست -در همه کشور در
مراکز مختلف کمیتهها و تیمهای پایش برای
مــادران بــاردار وجــود دارد و همچنان اگر مادر
بــارداری نیاز به غربالگری داشته باشد ،دستور
انجاماینکارصادرمیشود».
▪ترجیحبهسکوتتازمانمناسب

روز گذشته تالش کردیم با برخی نمایندگان
مجلس که در جریان این طرح قرار دارند گفت
وگوییداشتهباشیم.دکتر«فاطمهمحمدبیگی»
ودکتر«امیرحسینبانکیپور»دونمایندهصاحب
نظر در این حــوزه بودند که گفت وگــوی نسبتا
مفصلی هم با ما داشتند و در دفاع از این طرح،
نکاتقابلتوجهیرامطرحکردند اماترجیحشان
اینبودکهاینصحبتهاواستداللهایعلمیدر
زمانمناسبتریرسانهایشود.
▪و اما ...

با وجود همه این جنجال ها و اظهار نظر ها توجه
به دو نکته اهمیت دارد -۱:وجود مجوز شرعی
برای سقط جنین در صورت وجود نقص تا قبل از
دمیدن روح در آن -۲.این یک واقعیت است که
اغلبکسانیکهمیلبهتولدفرزندندارند،موانع
قانونیمانعازارادهآنهابرایسقطنمیشود.

گروه اجتماعی -در شرایطی که جهان ،نگران
فراگیرشدن کرونای انگلیسی است ،تولد گونه
جهش یافته ویروس کرونا در برزیل باعث نگرانی
شدهاست.بیبیسیدیروزعصرنوشت«:درشهر
مانائوس برزیل ،که شاهد افزایش شدید شمار
بیماران و قربانیان است ،بعضی بیمارستانها
دیگر بــرای بیماران اکسیژن ندارند».برزیل
با ثبت  ۲۰۵هــزار مرگ با ابتال به کرونا پس از
آمریکا بیشترین شمار درگذشتگان همهگیری
را دارد .دولت بریتانیا میگوید به دلیل نگرانی
از گونه برزیلی ویــروس کرونا ورود مسافران از
آمریکای جنوبی را ممنوع میکند .روزهای اخیر
مرگبارترین روزهای همهگیری کرونا در جهان
بود هوازسهشنبهتاپنجشنبههرروزبین ۱۵تا۱۶
هزار مرگ با ابتال به کووید ۱۹ثبت شده است.
▪کمیته اضطراری برای کروناهای جدید

آن طور که دیــروز یورونیوز گــزارش داد ،کمیته
اضطراری سازمان جهانی بهداشت که به طور
معمول هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه میدهد
 ،این بار به درخواست دبیرکل سازمان بهداشت
جهانی ،دو هفته زودتر از موعد مقرر اعضای این
کمیتهرابرایحلاینمشکلدعوتکرد.اعضای
کمیته اضطراری سازمان جهانی بهداشت قرار
است درباره گونههای جدید جهش یافته ویروس
بحثوگفتوگوکنند.طبقاعالمسازمانجهانی
بهداشت جدیدترین جهش ویروس که منشأ آن
برزیل است و در هفته ای که گذشته چند مورد
ابتال به آن در ژاپن گزارش شد ،میتواند بر پاسخ
ایمنی بدن تاثیر بگذارد .قبل از این نیز دو نوع
دیگر ویروس جهش یافته با سرعت شیوع بیشتر
در بریتانیا و آفریقای جنوبی مشاهده شد که نوع
جهشیافتهبامنشأبریتانیادردستکم ۵۰کشور
و با منشأ آفریقای جنوبی در دست کم  ۲۰کشور
دیده شده است.

