اجتماعی

یک شنبه  11شهریور 21.1397ذی الحجه .1439شماره 19904

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت :بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از ابتدای امسال تا به االن  ٦٦مورد
ابتال به تب کریمه کنگو داشته ایم که  ٩مورد از آن منجر به مرگ شده است.محمد مهدی گویا همچنین درباره بیماری وبا نیز یادآور شد:
از ابتدای امسال تاکنون هیچ موردی از ابتال به بیماری وبا نداشته ایم.

...
رسانهها

پزشکی قانونی:

ماهانه  10جسد در تهران مومیایی میشود

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از مومیایی میانگین
 ۱۰جسد در پایتخت به صورت ماهانه خبر داد .به گزارش
فارس،مسعودقادیپاشادربارهمومیاییاجساد،اظهارکرد:
در صورتی که درخواستی از سوی خانواده متوفی برای انجام
مومیاییباشد،ایناقدامدرپزشکیقانونیانجاممیگیرد.او
افزود :بیشتر اجسادی که مومیایی میشوند در واقع روندی
برای ارسال به خارج بوده و برخی از اجساد که قرار است در
خارج از کشور دفن شوند ،برای تابعیت از قانون حمل و نقل
اجساد ،مومیایی میشوند که بیشتر اجساد مومیایی شده
مربوطبهکشورهایآسیاییواروپاییاست.مدیرکلپزشکی
قانونیاستانتهرانبااشارهبهاینکههزینهمومیاییدرکشور
نسبت به کشورهای مشابه پایینتر است ،گفت :این مبلغ هم
اکنونحدودسهمیلیونتوماناست.

پیشنویسبرقراریعمرهمفردهتحویل
مسئوالنحجعربستانشد
نماینده ولیفقیه در امــور حج و زیــارت با اشــاره به این که
پیشنویس از سرگیری اعزام زائران ایرانی به عمره مفرده
تحویل مسئوالن حج عربستان شده است ،گفت :در صورت
پذیرش شرایط ایران توسط مسئوالن سعودی ،عمره مفرده
در ایران برگزار میشود .به گزارش مهر   ،قاضی عسکر پس
ازبازگشتازعربستانبهایراناظهارکرد :درصورتپذیرش
شرایط ما به خصوص حفظ عزت و کرامت زائــران ایرانی
همانند حج تمتع توسط مسئوالن کشور میزبان ،پس از
مشورتبابرخیمسئوالنمربوطهدرکشورامیدواریمبتوانیم
اینمهمرانیزبهانجامبرسانیم.

جزئیاتجدیدازنحوهشهادتدیپلمات
ایرانیدرفاجعهمنا
مرتضیرکنآبادیبرادرشهیدمناغضنفررکنآبادی،سفیر
پیشین ایران در لبنان دربــاره حادثه منا به موارد جدیدی
اشاره کرد وگفت :پیکرشهید رکنآبادی از بین آن شهدایی
کهحدود۵۰۰نفربودندازهمهسالمترماندهبود.بهگزارش
روزنامه قانون وی افزود :دلیلی که چرا مغز و اعضای بدن
شهید رکــن آبــادی را خــارج کردند ،ایــن اســت که بنده با
کارشناسان امنیتی صحبت کردم ،آنها معتقد بودند که به
احتمالزیادایشانراربودهبودندوبهاوآمپولاعترافزدند؛
مغز ایشان را برای این مورد از بدن خارج کردند .برای تخلیه
بقیهاعضایبدنگفتندکهبهاحتمالزیاداوراباآمپولسمی
شهید کرده اند چون آثار آمپول ها در بدن می ماند به همین
دلیلمغزواعضاراازپیکرتخلیهکردند.درواقعمیخواستند
اثرانگشتشانراپاککنند.

 ٩مورد فوتی
بر اثر ابتال به تب کریمه کنگو

بالتکلیفی 3ساله آیین نامه ارائه خدمات
سلول درمانی در وزارت بهداشت

  استیضاح بطحایی در میان موج مخالفت ها سه شنبه انجام می شود

 16سوال استیضاح کنندگان
از وزیر آموزش و پرورش
گروه اجتماعی -ظاهرا مجلس هنوز از فضای سوال و استیضاح
خارج نشده است و پس از استیضاح دو وزیردر هفته های اخیر،
سوالازرئیسجمهور،حاالاستیضاحوزیرآموزشوپرورشوالبته
سوالازوزیرامورخارجهرادر دستورکاردارد.استیضاحسیدمحمد
بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حالی سه شنبه 16شهریوردر
مجلس انجام می شود که برخی معتقدند این استیضاح در آستانه
بازگشاییمدارسبهصالحنیست.چنانچهآیتا...سلیمانیامام
جمعهزاهداناینهفتهدرنمازجمعهازایناستیضاحانتقادوبیان
کرد :اگرقراراستوزیریاستیضاحشودبایددرزمانیباشد
کهبخشیازکارهایسنگینجامعهفلجنشود.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان
نیز گفت« :با در نظر گرفتن وضع کشور و در پیش بودن
سال جدید تحصیلی؛ استیضاح وزیر آموزش
و پـــرورش آســیــب زیـــادی بــه جامعه وارد
میکند».
همچنین میرزاده سخنگوی کمیسیون
آمــوزش مجلس گفته است« :اگر شخص
بــنــده بــخــواهــم روزی بــــرای ســــوال یا
استیضاح وزیر آموزش و پرورش
اقدامی انجام دهم این فصل را
مناسب نمیدانم».
به هر روی طرح این استیضاح با امضای
 ۲۰نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس
شدهوقراراستسهشنبهمطرحشود.استیضاح
کنندگان که 6شهریور از پاسخ های وزیر در
کمیسیون آموزش قانع نشدند 16 ،سوال و
چالش را پیش روی این وزارتخانه می بینند
کهبهنظرمیرسداغلباینموارد،موضوعات

حاجیان – سال هاست رشد قارچ گونه مراکزی
که بــدون تخصص و تحت عنوانی جعلی ،بانام
مــراکــز سلو ل درمــانــی  ،درکــشــور فعالیت می
کنندبه موضوعی نــگــران کننده تبدیل شده
است .فعالیت غیر قانونی این مراکز عالوه براین
که سالمت جامعه را نشانه گرفته است  ،درعین
حال مداخالت درمانی این مراکز ؛به دلیل آشنا
نبودن با تکنیک هــای علمی وپیچیده سلول
درمانی ؛به نتایج مطلوبی نیزختم نمی شود و
همین مسئله باعث خــدش ـهدار شــدن اعتماد
مردم به سلول درمانی می شود.این وضعیت از
حــدود سه سال پیش پژوهشگاه رویــان را برآن
داشــت تابه عنوان قطب سلول درمانی کشور
با همکاری وزارت بهداشت ،آیین نامه ای را
برای سامان دهی ارائه خدمات سلول درمانی
تدوین کند اما با گذشت سه سال از این اقدام ؛
این آیین نامه هنوز در انتظار تایید نهایی وابالغ
وزارت بهداشت است  .دکتر امیر علی حمیدیه
دبیر ستاد توسعه سلول های بنیادی معاونت
علمی وفــنــاوری ریــاســت جمهوری در گفت و
گو با خراسان با اعــام ایــن که آیین نامه ارائــه
خدمات سلول درمانی همچنان در معاونت درمان
وزارت بهداشت در انتظار تایید نهایی است ،می
گوید  :با توجه به نتایج چشمگیری که استفاده از
سلولهای بنیادی در درمان برخی بیماری ها
داشته است  ،اعتبار عمومی مناسبی در سطح
جامعه بــرای استفاده از ایــن روش  ،دردرمــان
بیماری هــا ایــجــاد شــده اســت و همین مسئله
طبیعتا مورد سوءاستفاده مراکز وافرادی قرارمی

جدیدینیستوآموزشوپرورشهموارهطیسالهایگذشته
بااینچالشهادستوپنجهنرمکردهاست.
بــنــابــراعــام فــــارس بــه نــقــل از عــضــو کمیسیون آمـــوزش
مجلس محورهای استیضاح و 16ســوال نمایندگان از وزیر
آموزش و پرورش شامل این موارد می شود 1:ــ عدم اجرای سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش 2ــ عدم اجرای نظام رتبهبندی
معلمان 3ــ عدم دقت در کتب درسی 4ــ عدم پرداخت مطالبات
فرهنگیان و بیتوجهی به مشکالت رفاهی آنان 5ــ عدم توجه
بهمعلمانحقالتدریسوکارشکنیدرمسیرقانونیکردن
بهکارگیری آن ها 6ــ نبود ضابطه در انتخاب مدیران و
عدول از قانون 7ــ کاهش اعتبارات آموزش و پرورش
بهدلیل عدم پیگیری و سوء مدیریت در تأثیرگذاری
در دولــت 8ــ کاهش شدید اعتبارات سازمان
نوسازی م ــدارس 9ــ تضعیف دانشگاه
فرهنگیان 10ــ عدم توجه و عدم توان
برنامه ارائهشده به مجلس 11ــ جعل
تاریخ در کتابهای درسی 12ــ ورود
زودهنگام و خالف قانون دانشگاه
فرهنگیان بــه تبلیغات انتخابات
مجلس یازدهم و ســوء استفاده از
جایگاه 13ــ عدم پذیرش مسئولیت
وعذرخواهیبابتاتفاقشوممنطقه
غــرب تــهــران 14ــ عــدم پایبندی به
برنامه ارائهشده در زمان اخذ رأی15
ــ فساد اخالقی در مدارس بهعلت سوء
مدیریت 16ــ بیتوجهی به زبانهای
مــادری و ایجاد زمینه اختالف در کشور
بهجای وفاق ملی و تأکید بر زبان روسی.

...
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پرستاران

ادعای عضو شورای عالی نظام پرستاری



...
خبر

ظریف :حذف تحریم دارو شعاری بود که
آمریکا به آن عمل نکرد

گیردکه بدون داشتن تخصص کافی  ،مبادرت به
مداخله در امورمتخصصان این حوزه می کنند
درحالیکهاستفاده ازسلولهایبنیادینیازمند
مالحظات علمی ،قانونی و اخالقی اســت .به
گفته وی رشد روزافزون مراکز درمانی که مدعی
ارائه خدمات سلول در مانی هستند ،می طلبد
که برای جلوگیری از این موارد و امکان نظارت
بیشتر براین مراکز؛ آیین نامه ارائه خدمات سلول
درمانی ،هر چه زودتر ابالغ شود ودردستور کار
مراکز درمانی معتبر ودارای مجوز ،قــرار گیرد
.حمیدیه با بیان این که در سال  95آیین نامه
ارائه خدمات سلول درمانی پوست از سوی وزارت
بهداشت ابالغ شده است ،می افزاید :آیین نامه
جدیدی که منتظر ابــاغ آن هستیم خدمات
جامع تری را از جمله درحوزه درمان بیماری های
قلبی وعروقی  ،اعصاب ،بیماری های چشمی؛
غضروف  ،استخوان و ...در برمی گیرد و با ایجاد
شفافیت درفرایند صدور مجوز برای مراکز ارائه
کننده خدمات سلول درمانی  ،دست افراد و مراکز
سودجو را نیز از این حوزه کوتاه خواهدکرد   .

...

بهداشت

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو

درآمد پزشکان ایران ۱۰۰۰ ،برابر پرستاران است

توزیعواکسنجدیدآنفلوآنزاازنیمهشهریور

عضوشورایعالینظامپرستاریکشوربااستناد بهنتایجیکمقایسهبیندرآمدپرستارانوپزشکاندر ۱۴کشورجهان
اظهارکرد:هیچکجایجهان،درآمدپزشکان،هزاربرابرپرستاراننیست!حسینعلینسائیبااشارهبه«دریافتیهای
نجومی»برخیپزشکانمتخصصدرایرانافزود:اختالفحداقل ۴۰برابریبیندرآمد گروهپزشکانوگروهپرستاری
درایرانوجودداردکهدرهیچجایدنیاچنیناختالفدریافتیوجودندارد؛ایناختالفگاهیاوقاتبهچندصدوحتی
۱۰۰۰برابرمیرسد.بهگفتهنسائیطرحتحولسالمت،تضادطبقاتیحاکمبربخشدرمانکشورراچندبرابرکرد هاست.

رئیسادارهبیولوژیکسازمانغذاوداروازتوزیعواکسنآنفلوآنزاازنیمهشهریورماهخبردادوگفت:امسالبرایدو
میلیونو 200هزاردوزواکسنآنفلوآنزابرنامهریزیکردهایم .دکترعلیواشقانیتوصیهکرد:کودکانششماهتا
هشتسال،افرادباالی ۶۰سال،زنانباردار،افرادیکهمشکالتقلبیعروقیدارند،مبتالیانبهدیابت،افرادی
یکنندوافرادیکهمشکالتکبدییاکلیویدارندواکسنآنفلوآنزا
کهطییکدورانطوالنیازآسپریناستفادهم 
راتزریقکنند.

حوزه دارویی از استثناهای تحریم های آمریکاست ولی
این هم مثل بقیه حرف هایشان شعار است.
وزیــر امــور خــارجــه کــشــورمــان گفت :حــوزه دارویـــی از
استثناهای تحریم های آمریکاست ،ولی این هم مثل بقیه
حرف هایشان شعار است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ وزیر امور خارجه در
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارتخانه های
بهداشت و خارجه گفت :حــوزه سالمت یکی از حوزه
های پرافتخار کشور است که نقش مهم و برجسته ای در
دیپلماسی کشور دارد.
وی افزود :امیدواریم خدمات بهتری به همکاران در وزارت
بهداشت تقدیم کنیم ،البته پیشرفت های ایران در زمینه
علم بسیار قابل توجه بوده و معرف فعالیت های خوب
کشورمان است .
این دیپلمات کشورمان با بیان این که با تالش وزارت
بهداشت جایگاه خوبی در زمینه علمی در دنیا پیدا
کــرده ایــم ،خاطرنشان کــرد :یکی از حــوزه هــای مهم
دیپلماسی ،دیپلماسی علمی اســت .مــا در خصوص
همکاری بین المللی و ارتقای سطح علمی مقداری مشکل
و کاستی داریــم که تالش می کنیم بهبود یابد و قوی تر
شویم ،همچنین در حوزه گردشگری سالمت می توانیم
در دیپلماسی منطقه ای و اقتصاد مقاومتی نقش مهمی
داشته باشیم.
وزیــر امورخارجه ادامــه داد :حــوزه گردشگری سالمت
ارزآوری و نام آوری دارد .در شرایط تحریم وزارت امور
خارجه وظیفه خود می داند که در بحث تامین دارو تالش
کند چرا که حوزه ای است که مورد تحریم ظالمانه آمریکا
قرار گرفته است.ظریف بابیان این که حوزه دارویــی از
استثناهای تحریم های آمریکاست ولی این هم مثل بقیه
حرف هایشان شعار است ،افــزود :تالش می کنیم تا در
زمینه دارو با مشکلی روبه رو نشویم و دسترسی مردم به
خدمات پزشکی و علمی تسهیل شود.
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