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هشدار شدیداللحن وزارت بهداشت به بیمارستانها و پزشکان درباره زایمانهای تقویمی

یک عکس

سالقبلهمینروزهابودکهخبرگسترش
یــک ویـــروس مــرگــبــار در ووهـــان چین
منتشرشد.

رسانه های جهان

ایندیپندنت:حزب
کارگر انگلستان از
بــوریــس جــانــســون
نــخــســتوزیــر ایــن
کـــشـــور خـــواســـت
فردی را به عنوان وزیر نظارت بر توزیع
واکسن کرونا منصوب کند چرا که در
صورت تایید نهایی واکسنها ،توزیع
آن به کار گستردهای نیاز دارد.

اســـپـــوتـــنـــیـــک:
پزشکان مسکویی از
بینی مــرد  59ساله
روس یــک ســکــه را
بیرون کشیدند که به
مدت  50سال در یکی از حفرههای
بینیاوجاخوشکردهبود.

  واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد
به ایمنی ۷۰درصد رسید
دانشگاه آکسفورد نتایج مرحله آزمایش وسیع
انسانی واکسن کرونای تولیدی خود را اعالم
کرده که براساس آن ،این واکسن بهشدت موثر
بــوده و نشان از آن دارد کــه  ۷۰درصــد باعث
جلوگیری از ابتال به کووید  ۱۹میشود و در
صــورت بــاال بــردن دوز میتواند تا  ۹۰درصد
نتیجهبخش باشد .بی بی سی نوشت :این نتیجه
هم نشاندهنده موفقیت این واکسن است و هم به
نسبت نتایج دو واکسن تولیدشده توسط شرکت
فایزر و مدرنا که بیش از نود درصد کارایی داشتند،
ناامیدکننده است .با این حال واکسن دانشگاه
آکسفورد بسیار ارزانتر و نگهداری آن سادهتر و
بهراحتی به همه نقاط دنیا قابل حمل است.
در صورت تایید نهادهای مرجع این واکسن نیز
میتواند نقش بسزایی در مبارزه با شیوع کرونا
داشته باشد.
ایــن خبر حــاکــی اســــت،در روزهــــای گذشته
شرکتهای فایزر و بیوانتک و مدرنا اعالم کردند
که آزمایش واکسن کرونای آنــان بسیار موفق
بوده است.گفته می شود ،وزارت بهداشت
کشورمان با سازنده ایــن واکسن قــرارداد
خرید منعقد کرده است.

یاش
عبدالهی -یکماه قبل ،تولد  11سالگ 
را جشن گرفتند« .علیرضا» و «مهسا» کنار
«آب ــان» نشستند تا کیک تولد دخترشان
را فوت کنند .یک ،دو ،سه  11 . ...شمع
روی کیک فوت شد و «آبان» لبخند زد اما
«علیرضا» و «مهسا» دوباره گریه کردند،
مثل همه  10سال گذشته. ...
چندماه ،قبل از اینکه به دنیا بیاید
اســمــش را انــتــخــاب کـــرده بــودنــد.
بــرایــشــان لــذتبــخــش ب ــود کــه اســم
فرزندشان همنام ماهی باشد که در آن
متولد میشود .این حقشان بود که نام او
را چیزی بگذارند که دوستش دارند اما حق
نداشتند زندگی او را تباه کنند .اما این کار را
کردند ،به قیمت دوست داشتنی که حقشان
نبود .تصمیمشان را بعد از آن شب مهمانی
گرفتند ،همان شبی که دوست مهسا با هیجان
و ذوقزدگی پیشنهادی داد« :حاال که بچهتون
داره توی آبان سال  88به دنیا میاد ،ای کاش
روز تولدش رو هم بذارین هشتم باشه ،این
جوری میشه متولد  ،88/8/8خیلی خوب
میشه» .این همان تصمیم تلخی بود که آن
شب گرفتند و حاال 10سال در هشتم آبانماه،
تولد میگیرند و اشک میریزند ،چرا که تولد
زودرس «آبان» ،با ریههای او کاری کرده است
که تا آخرین روز زندگی از شر تنگی نفس رها
نخواهد شد.
▪دوباره یک تاریخ الکچری!

احتماال پنج روز دیگر دوباره نوزادانی به دنیا
میآیند که سرنوشت تعدادی از آنها مشابه
سرنوشت «آبــان» خواهد بــود .والدینی که
ذوقزده از ثبت تاریخ  99/9/9در شناسنامه
فرزندشان ،در صف سزارین میایستند ،غافل
از اینکه ممکن است همچون علیرضا و مهسا،
سالهای سال شب تولد فرزندشان تلخترین
شب زندگیشان باشد.
▪تجربههای تلخ

طی سالهای اخیر تمایل خانوادهها به این
تاریخها بیشتر شده و تعداد تولدها در این
روزها بیشتر از حد معمول بوده است .مانند

نــوزادان متولد 9آذر 99چقدر خواهد بود،
امــا به نظر میرسد بــاز هم تجربهای تلخ
رقم خواهد خورد و مصداقش هم این
ادعــای یکی از پرستاران است که
یک خبرنگار آن را در توئیتی آورده
اســت« :خــانــوادهای بــرای تولد
فرزندشان در ساعت  09:09روز
 99/9/9یکصد و30میلیون
تومان پول رزرو اتاق عمل دادهاند!»
▪خط و نشان وزارت بهداشت

این تاریخها که طبق خبرها،
تعداد زایمانها در آنها حداقل
دو برابر تعداد روزهای عادی بوده است.
 :98/8/8تولد  5242نوزاد
( 2187 :97/7/7تعداد تولدهای ثبت
شده در ثبت احوال طی  4روز از  15روز مهلت
قانونی)
 ۵۶۸۰ :96/6/6نوزاد
 6013 :95/5/5نوزاد
 :88/8/8تولد  4195نوزاد
▪چه بر سر جنین میآید؟

با دکتر «شیرین نیرومنش» متخصص زنان و
زایمان و فلوشیپ طب مادر و جنین گفتوگو
میکنم و او در پاسخ به «خراسان» در اینباره
میگوید« :در صــورت سالمت کامل مــادر
و جنین ،تکامل نهایی جنین به حــدود 40
هفته زمــان نیاز دارد و گاهی ممکن است
تا  42هفته هم طــول بکشد .امــا متاسفانه
چندسالی است که در کشور ما خانواد هها
در مدت زمان حاملگی دخالت میکنند و به
خواست خودشان آن را تغییر میدهند و از قبل
برای تاریخ دقیق تولد نوزاد در یک روز خاص
مثل  99/9/9حساب و کتاب میکنند.
خانمهایی را داریــم که با تشخیص پزشک
باید اول آذرماه سزارین میشدند اما به اصرار
زایمانشان را عقب انداختهاند ،یا خانمهای

دیگری که باید مثال
 20آذر زایمان کنند اما
اصرار دارند که حتما  9آذر فرزندشان به دنیا
بیاید» .دکتر نیرومنش دربــاره عــوارض این
نوع زایمانها توضیحاتی ارائه میکند «:این
تصمیمات اشتباه به جز عــوارض هیچچیز
دیگری به همراه نــدارد .با تاخیر انداختن
زایمان ،ممکن است جفت پیر شود و جنین با
کمبود اکسیژن مواجه شود .یا ممکن است
عقب انداختن زایمان در مادرانی که قبال
سزارین داشتهاند ،پارگی رحم را به دنبال
داشته باشد .کم وزنــی ،نارس بودن ریهها و
مشکالت تنفسی برخی از عوارض زایمانهای
زود یا با تاخیر است که هم به نوزاد و هم به روح و
روان خانوادهها آسیب میزند».
▪ 130میلیون برای رزرو اتاق عمل؟!

معلوم نیست در خبرهای هفته بعد ،آمار

در همین حال روز گذشته وزارت بهداشت
خبری را منتشر کرد که از برخورد جدیتر این
وزارتخانه با شیوع تولدهای الکچری حکایت
دارد .دکتر «قاسم جانبابایی» در نامهای به
دانشگا ههای علوم پزشکی سراسر کشور با
اشــاره به تجربه نگرا نکننده در تاریخهای
الکچری سا لهای قبل ،دستورالعملی را
ابالغ کرده و هشدارهای جدی به متخلفان
داده است:
* چندین تاریخ مناسبتی و تقویمی در سال
جاری رصد شد که متاسفانه نتایج آن حاکی
از افزایش معنادار آمار سزارینهای غیر ضرور
توسط بعضی از پزشکان و بیمارستانهاست.
* با توجه به در پیش بودن تاریخ ، 99/9/9
بررسی و شناسایی میزان همراهی و عملکرد
پزشکان و بیمارستانها در کنترل این اقدام
غیرموجه در دستور کار جدی وزارت متبوع
قرار گرفته است.
* دانشگاهها موظفاند عملکرد افزایش آماری
سزارینهای بیمارستانها و پزشکان در تاریخ
 99/9/9را مورد بررسی دقیق قرار دهند
و به مسئول فنی بیمارستانهای دارای آمار
نامتعارف تذکر مکتوب ابالغ کنند و پزشکان
متخصص زنان و زایمان با آمار افزایشی را به
هیئت انتظامی استان معرفی کنند.
* آمــارهــای ارائ ـهشــده به وزارتخانه با سایر
دادههای دریافتی از سامانههای دراختیار و
اطالعات بازدیدهای حضوری ،راستیآزمایی
میشود و با بیمارستانها و پزشکان دارای
سابقهآمارباالیسزارینمدیریتنشده،مطابق
با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

ورود سازمان بازرسی به ادعای آزمایش داروهای خارجی کرونا روی3هزار ایرانی
گــروه اجتماعی -حجتاالسالم درویشیان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ،از بررسی
«ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی روی
 ۳هزارنفرازمبتالیانبهکرونادرکشور»خبرداد
و گفت :تحقیق درباره حضور ایران در بین این
کشورها ،نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان
بهداشت جهانی و رعایت یا عدم رعایت اصول
اخالق پزشکی از جمله اطالع بیمار در هنگام
تحقیقات ،نحوه دریافت و هزینهکرد اعتبارات
احتمالی مربوط بهطرح و شفافیتآن دردستور
کارقراردارد.
گـــزارش خــراســان حــاکــی اس ــت ،هفته قبل
احمدینژاد رئیسجمهورسابق در یک فایل
ویدئویی ادعا کرد که برخی در داخل با انعقاد
قــرارداد و دریافت پول ،مجوز آزمایش بالینی
داروهـــای خارجی کرونا روی 3هـــزارو500
ایرانی را صــادر کردند .وی در ادعایش بیان

میکندکه«آنطور
کهمناطالعیافتم
در کــــل جــهــان
11هزارو500نفر
بـــــرای ایــــن دارو
انتخاب شــدهانــد
که 3هـــزارو500
نــفــر آن از ایـــران
هستند».
البتهپیشازایندرمهرماه،ملکزادهعضوکمیته
علمی ستاد ملی کرونا و معاون وقت تحقیقات
وزارت بهداشت گفته بود« :از بین  28کشوری
کهدرمطالعهوحدتیاهمبستگیحضور دارند،
جمهوری اسالمی ایران با مشارکت سه هزار و
 500بیمار از همه کشورها حضور پررنگتری
دارد و خیلی امیدواریم که این مطالعه ادامهدار،
در آینده بتواند به درمان موثری برای بیماری

کـــــــوویـــــــد19
برسد».
از ســــوی دیــگــر
در پـــی ادعــــای
احـــمـــدینـــژاد،
کیانوشجهانپور،
رئــــیــــس مــرکــز
اطـــاعرســـانـــی
وزارت بهداشت
در توئیتی نوشت :دهها مطالعه بالینی داروی
رمدسیویر و صدها کــارآزمــایــی بالینی روی
داروهای موجود با فرضیه اثربخشی احتمالی
بر کرونا در دنیا انجام شــده و در حــال انجام
است .یکی از این صدها مطالعه به نام مطالعه
همبستگیبامحوریتسازمانبهداشتجهانی
در 30کشور از جمله در ایران انجام شده است.
جهانپور البته در بخشی دیگر هــم ایــن نوع

ادعاها و طرح موضوعها را سیاسی دانست.
همچنین برخی نیز ماجرای استعفای جنجالی
معاون تحقیقات وزارت بهداشت و دعوایش با
وزیر را به همین موضوع مرتبط دانستند و این
معاون را عامل انجام این آزمایشها دانستند.
حـــاال بــایــد دیـــد اســاســا آزم ــای ــش داروهــــا
و واکسنها در چه شرایطی غیرقانونی و
غیراخالقی اســت و آیــا تمام آزمایشهای
اینگونه تخلف از قانون است؟

5
گزیده

واکنش رئیسی به دعوای
وزارت بهداشتیها
در پی دعوای روزهای گذشته میان وزیر بهداشت
و یکی از معاونانش که به استعفای جنجالی آقای
معاون منجر شد ،رئیس قوه قضاییه به مسئوالن
وزارت بهداشت توصیه کــرد که دچــار حاشیه
نشوند .رئیسی که دیروز در جلسه شورای عالی
قوه قضاییه سخن میگفت ،با بیان اینکه در این
شرایطکشورنیازمندانسجاموهمدلیوهماهنگی
است ،به مسئوالن وزارت بهداشت توصیه کرد که
درگیر حاشیهها نشوند و در یک کار جمعی همه
ظرفیتهای علمی و پژوهشی و امکانات و نیروی
انسانی کارآمد این مجموعه را در جهت تأمین
امنیتجانیمردمبهکارگیرند.رئیسقوهقضاییه
توجهبهفرهنگبسیجرابرایپیشبردمأموریتهای
دستگاهد قضا ضــروری دانست و اظهار کرد:
روحیه بسیجی و استفاده از نیروهای قدرتمند،
متدینوانقالبیمیتواندمارادرپیشگیریوکشف
جرم و همچنین آسیبشناسی و آسیبزدایی
و حل اختالفات و اصــاح مجرمان یــاری دهد و
مشکالتمانرابکاهد.

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست:

امسال  ۲۵هزار هکتار از مراتع و
جنگلها در آتش سوخت
کالنتری :خیلی نباید نگران جنگلسوزیها
باشیم!

معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت
محیطزیست با اشاره به حریق  ۲۵هزار هکتار
از مراتع و جنگلها در سال  99گفت :در کل
خیلی نباید نگران این مسئله باشیم ،بلکه این
نگرانی را باید برای مسائل دیگر مثل آلودگی
هوا ،از بین بردن منابع تجدیدپذیر بهطورکل،
توسعههای غلط و استفادههای بیرویه از منابع
طبیعی داشته باشیم ،چون این موارد صدها برابر
آتش سوزیها به طبیعت لطمه میزند .عیسی
کــانــتــری بــه ایــلــنــا گــفــت :آت ـشســوزیهــای
اتفا قافتاده را ما بیش از حد در جامعه بزرگ
میکنیم ،چون بخشی از آن طبیعی است و بخش
دیگر هم به موضوع فرهنگ جامعه مربوط است و
عمدتا هم علت آتش سوزیها به همین دو مورد
برمیگردد.
نکته :با توجه به این نکات آقای کالنتری جا دارد
فقط با ایشان دو پرسش را در میان بگذاریم :آیا
واقعا نباید نگران حریق جنگلها و مراتع بود؟
آیا این نوع نگاه ،باعث ولنگاری در برخورد با
عامالن حریق و پیشگیری از جنگلسوز یها
نمیشود؟

