
اجتماعی 3

بازدید افشانی از پایتخت به مناسبت روز تهران

صبح امروز شهردار تهران با حضور در منطقه 20 از بخش های مختلف این 
منطقه بازدید کرد و قرار است امروز که به مناسبت روز تهران برگزار شده 

است از قسمت های مختلف تهران بازدید کند.
به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی صبح امروز با حضور در جمع تهرانگردان، به 

مناسبت روز تهران از قسمت های مختلف شهر تهران بازدید کرد.
در این بازدید احمد مسجدجامعی، محمدجواد حق شناس و ... افشانی را همراهی 

می کنند.
تهرانگردان در ابتدا با حضور در حرم عبدالعظیم حسنی بازدید خود را با زیارت 
آغاز کردند و بعد از آن با حضور در تکیه 600 ساله نفر آباد به عزاداری ساالر شهیدان 

پرداختند.
در ادامه افشانی از روند اجرایی شدن طرح توسعه حرم عبدالعظیم حسنی بازدید 

کرد و پای درد و دل اهالی نشست.
وی همچنین از برج تاریخی طغرل که یکی از میراث چند صد ساله ری است 

بازدید کرد.
به گزارش ایسنا، در ادامه افشانی و اعضای شورای شهر مهمان خانه جاویداالثر 
محمدرضا امیری شدند و پای صحبت پدر این جاویداالثر نشستند و پدر محمدرضا 
امیری نیز با بیان خاطراتی از فرزند جاویداالثرش گفت: مردم این مناطق محروم 

هستند و الزم است که نگاه ویژه ای به آنها شود.
وی با بیان اینکه در این محله آثار میراثی تاریخی زیادی وجود داشت اما حاال به 
محلی مخروبه تبدیل شده است گفت: ری به واسطه تاریخ چند صد ساله اش آبروی 

تهران است و باید فرهنگ آن درست شود.
وی با بیان اینکه ما گمنام هستیم همانطور که فرزندانمان گمنام رفتند، گفت: 

امیدوارم وضعیت محله ری اصالح شود.
به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی شهردار تهران با بیان اینکه شما خوشنام و 
ماندگار هستید و امروز مردم رفاه و آزادی خود را مدیون زحمات فرزندان شما 
هستند، گفت: شما خوشنام و ماندگار هستید همانطور که نام فرزندانتان در تاریخ 

ماندگار شده است.
وی با بیان اینکه مردم ایران قدردان زحمات شما هستند، تصریح کرد: ممکن 
است کمتر به شما برسند اما همه می دانند که فرزندان شما و خانواده هایشان چه 

زحماتی کشیدند.
در ادامه دکتر فرهاد افشار شهردار منطقه 15 با بیان اینکه یک طرح خاص 
برای حفظ این خانه داریم، گفت: در نظر داریم این خانه را پس از تملک به موزه 
انتظار تبدیل کنیم. چرا که برای آثار تاریخی برج طغرل، ابن بابویه، چشمه علی، و 
دژ رشکان یک رینگ گردشگری در نظر گرفتیم و برای کارخانه سیمان نیز طرح 

ویژه ای در نظر گرفته شده است که امیدواریم بتوانیم آنها را عملیاتی کنیم.

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت:

حجامت، زالودرمانی و انواع ماساژها تعرفه دار شدند
مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت از تعرفه گذاری ۱۴ خدمت طب 
سنتی ایرانی و همچنین راه اندازی ۱۱ سالمتکده تیپ تا پایان امسال خبر 

داد.
دکتر محمود خدادوست در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت خدمات تعرفه گذاری 
شده در طب سنتی ایرانی گفت: در ویرایش اول کتاب تعرفه گذاری خدمات طب 
سنتی ایرانی، 1۲ خدمت و در ویرایش آخر دو خدمت دیگر در این کتاب تعرفه 
گذاری شده است. در حال حاضر 1۴ خدمت طب سنتی ایرانی دارای تعرفه هستند. 
حجامت )تر و خشک(، فصد )خونگیری(، انواع ماساژها، آبزن) گیاهانه دارویی را 
جوشانده و در وان های مخصوصی ریخته(، بخور، زالو درمانی، الرو درمانی و ... 

نمونه هایی از 1۴ خدمت دارای تعرفه هستند.
وی با بیان اینکه در مجموع 56 سالمتکده، کلینیک و درمانگاه طب سنتی 
در کشور داریم، گفت: ما متعهد شده بودیم در ۲0 دانشگاه علوم پزشکی کشور 
سالمتکده های تیپ )سالمتکده هایی که نقشه و معماری متحدالشکل و واحدی 

دارند( را راه اندازی کنیم.
خدادوست ادامه داد: در حال حاضر 11 دانشگاه علوم پزشکی برای راه اندازی این 
سالمتکده ها اعالم آمادگی کرده اند و یکی از این سالمتکده ها در استان یزد قبل از 
عاشورا افتتاح شد و استان گلستان نیز آماده افتتاح یکی دیگر از این سالمتکده هاست. 

امیدواریم تا آخر امسال مابقی سالمتکده های تیپ آماده شوند.
وی گفت: در این سالمتکده ها عالوه بر مراکز ارائه خدمات درمانی، بخش هایی 
مربوط به نمایشگاه گیاهان دارویی، نمایشگاه کتاب های طب سنتی، دمنوش خانه، 

سردنوش خانه، مشاوران تغذیه ومشاوران مزاج شناسی پیش بینی شده است.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش خبر داد

برپایی نمایشگاه های حجاب و عفاف در مدارس ابتدایی
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از تقویت هسته های 
با آغاز سال تحصیلی نمایشگاه های  مشاوره خبر داد و گفت: همزمان 

حجاب و عفاف در مدارس ابتدایی دوره دوم برپا می شود.
علیرضا کاظمی در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به برنامه های جدید این معاونت در 
راستای تقویت شادی و نشاط در مدارس اظهار کرد: امسال هسته های مشاوره را 

تقویت می کنیم و مدارس برنامه ریزی  خود را  دنبال می کنند.
وی افزود: برای ایجاد شادی و امید در فضای عمومی مدارس نیز تالش می کنیم 
و تمام فعالیت های تربیتی خود را با رویکرد مدرسه محوری طراحی و اجرا کرده و  
برنامه ها را به کف مدرسه می بریم. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه از ظرفیت تشکل ها و مشارکت دانش آموزان استفاده می کنیم گفت: 
فعال کردن شوراهای مدرسه، مجلس دانش آموزی، تئاتر مدرسه ای و سرود همگانی 
در دستور کار است. کاظمی ادامه داد: کارویژه هایی نیز داریم و نمایشگاه های حجاب 
و عفاف را برای دوره دوم ابتدایی طراحی کرده ایم. این نمایشگاه ها دارای محتوای 
مشخص هستند که  در قالب روزنامه دیواری ارائه می شوند. ۲5  روزنامه نگاری آماده 
شده و هر هفته یک مورد در مدرسه نصب و در پایان سال در قالب یک نمایشگاه 
گردآوری می شود. این روزنامه دیواری ها داستان، شعر، الگو و پیام دارند و دانش 
آموزان را با جلوه های حجاب و عفاف آشنا می کند. مدرسه مسابقه ای از محتوای 
روزنامه هم  برگزار  و به برندگان جوایزی اهداء می کند. وی افزود: عالوه بر این 
محتوای صوتی و تصویری فوق العاده جذابی نیز آماده کردیم که می توانند در کالس 
پخش و همخوانی کنند. این مجموعه دارای موسیقی های بسیار جذاب است که  
فضای مدرسه را شاداب می کند. دستورالعمل این طرح به استان ها ارسال شده و از 

مهر ماه جاری اجرا می شود.

اخبار
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 طلب بازنشستگان آموزش و پرورش تا پایان مهرماه تسویه می شود
 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت بدهی این وزارتخانه به بازنشستگان از طرف سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته که تالش داریم تا پایان مهرماه آنرا تسویه کنیم.مهرداد خان ماکو 
روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تسویه تقریبی همه طلب بازنشستگان افزود: این وزارتخانه اکنون 2 هزار و 350 میلیارد ریال بابت پاداش و بازخرید مرخصی به بازنشستگان سال های 95 و 96 بدهکار است. وی اظهار داشت: 

اعتبارات این وزارتخانه، غیر از بودجه دستگاه های وابسته به این وزارت، 360 هزار میلیارد ریال است که قابلیت افزایش تا 390 هزار میلیارد ریال را دارد.

زنگ خطر مرگ خاموش

هشدار نسبت به رکوردشکنی قربانیان گاز گرفتگی در سال جاری
مدیرعامل انجمن جامعه ایمن با تشریح آمارهای مرگ و 
میر بر اثر گازگرفتگی در سال های اخیر و عوامل مرتبط 
با آن نسبت به افزایش آمار حوادث گازگرفتگی در سال 
جاری هشدار داد و گفت که به دلیل نوسان قیمت ها و 
کاهش قدرت خرید در جامعه در حالت بدبینانه پیش بینی 
می شود که امسال مرگ و میر بر اثر گاز گرفتگی به بیش از 

۱02۴ نفر سال 86 برسد.
نزدیک شدن  ایسنا، در مورد  با  نوفرستی در گفت وگو  جواد 
به فصل سرما و افزایش حوادث گازگرفتگی اظهار کرد: اگر در 
ابتدا بخواهیم بگوییم که حوادث گازگرفتگی چگونه رخ می دهد، 
باید بگوییم که این اتفاق عمدتا بر اثر بدسوزی یا احتراق ناقص 
سوخت های فسیلی می افتد. آنچه بیشتر رایج است گاز گرفتگی در 
خانه ها و محل های سکونت با وسایل گاز سوز است. در حال حاضر 
باالی 95 درصد از مشترکان خانگی در مناطق شهری و باالی 70 
درصد هم در مناطق روستایی از گاز طبیعی استفاده می کنند و 

حوادث گاز گرفتگی هم بیشتر شامل این بخش ها می شود.
مدیر عامل انجمن جامعه ایمن با تأکید بر اینکه این حوادث تنها 
محدود به خانه ها نیست و در کارگاه های ساختمانی و محل هایی 
مانند اغذیه فروشی ها که کارگران شب را در آنجا اقامت می کنند 
نیز رخ می دهد و این افراد به دلیل استفاده از وسایل گرمازای 
نامناسب دچار گاز گرفتگی می شوند، ادامه داد: همچنین هر 
ساله در میان راننده های کامیون هم گاز گرفتگی دیده می شود. 
بسیاری از آنها شب را در اتاقک های کامیون خود می گذرانند و به 
وسیله پیک نیک خود را گرم می کنند. در مجموع در هر جایی که 
فضای بسته باشد و از وسایل گرما زا به صورت نا مناسب استفاده 

شود این اتفاق ها رخ می دهد.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد راهی برای رد و بدل شدن هوا در 
مکان بسته گفت: حتی در سردترین زمان هم نباید جلوی ورود 
هوای تازه به محل را بست زیرا کاهش هوا منجر به بد سوزی 
وسایل گرمازا و تولید گاز مونو اکسید کربن می شود که می تواند 

منجر به گاز گرفتگی شود.
نوفرستی با اشاره به آمار حوادث گاز گرفتگی در سال های 
مختلف افزود: اگر به آمارها توجه کنیم می بینیم که باالترین آمار 
مرگ بر اثر گاز گرفتگی مربوط به سال 86 است. آن سال اولین و 
تنها سالی بود که آمار به 10۲۴ نفر رسید، هر چند نسبت به سال 
قبلش رشد باالیی نداشت و این رشد در حدود 5 درصد بود. آمار ها 
از سال 8۲ تا 86 روندی افزایشی را داشتند و مرگ و میر ناشی از 
گاز گرفتگی از 580 نفر تا 10۲۴ نفر هم رسید و ساالنه به صورت 

میانگین حدود 15 درصد رشد داشت.
وی ادامه داد: در سال 86 دستگاه های مختلف احساس خطر و 
برخی هم احساس مسئولیت کردند و حرکت هایی انجام شد. در 
جامعه ایمن نیز کارگروه پیشگیری از مرگ های خاموش تشکیل 
شد که بعدها تبدیل به کارگروه کشوری شد و نمایندگان 15 
سازمان مختلف که مسئولیت داشتند در آن حضور داشتند. البته 

برخی از این دستگاه ها همکاری های کمتری داشتند از جمله 
وزارت راه و شهرسازی همکاری خوبی نداشتند و حتی با اینکه 
به جلسات دعوت می شدند نمی آمدند در حالی که مسئولیت 
اصلی با این دستگاه بود. امیدوارم که امسال بیشتر توجه کنند؛ چرا 
که مبحث ۲۲ مقررات ساختمان مربوط به نگه داری و تعمیرات 

ساختمان است که به این وزارت خانه بر می گردد.
نوفرستی به تبلیغات غلط در زمینه صرفه جویی که منجر به 
مرگ بر اثر گاز گرفتگی شدند اشاره کرد و گفت: در زمستان سال 
87 تبلیغات اشتباهی در این زمینه انجام شد و می گفتند که باید 
برای صرفه جویی در مصرف انرژی پنجره ها را بست و از درزبند 
استفاده کرد و در واقع راهکارهای منجر به مرگ را به مردم آموزش 
دادند.حتی پنجره های دو جداره هم به اشتباه ترویج شد. استفاده 
از چنین پنجره هایی اشتباه نیست اما به این موضوع تاکید نشد که 
وقتی در یک جا از وسیله درون سوز استفاده می شود حتما باید 

پیش بینی دریچه هوا شود.
وی با اشاره به افزایشی شدن آمار مرگ و میر با گازگرفتگی در 
سال 89 همزمان با هدفمندی یارانه ها، اظهار کرد: در این زمان که 
فاز اول هدفمندی ها انجام شد و قیمت گاز هفت برابر شد، به دلیل 
همین آموزش های ناقص، در سال 89 بر عکس زمستان سال قبل 
آن که آمارها ۲6 درصد کاهش داشت، آمارها در سال 89 با رشد 

60 درصدی همراه شد.
مدیرعامل انجمن جامعه ایمن، ادامه داد: خوشبختانه در سالهای 
93 و 9۴ مرگ خاموش کنترل شد و در این دوسال میزان تلفات 

در سال به 6۲6 نفر رسید. این در حالی بود که در آن سال ها بطور 
میانگین سالی 600 تا 700 هزار خانه ساخته شد و به صورت 
میانگین 800 هزار ازدواج هم صورت گرفته بود و به بیش از یک 
میلیون مشترک جدید هم گازرسانی شد و همه اینها نشان از 
ایجاد پتانسیل بیشتر برای بروز این حوادث بود ولی خوشبختانه با 

هماهنگی سازمان های مسئول، آمار کنترل شد.
وی افزود: اما متاسفانه در دو سال قبل اتفاقهایی افتاد که باعث 
شد در زمستان 95 نسبت به زمستان 9۴ آمار گازگرفتگی از 6۲6 
نفر به 836 نفر برسد. متاسفانه بسیاری از مسئوالن وقتی می بینند 
که آمارهای حوادث روند کاهشی پیدا می کند، نسبت به تمرکز بر 
اطالع رسانی و آموزش کم کاری می کنند که این عامل در افزایش 
آمار در این سال تاثیر داشت و ما رشد بی سابقه 33.5 درصدی 
را شاهد بودیم. خوشبختانه در سال گذشته دوباره اقدامات خوبی 
انجام شد و میزان مرگ و میر با گازگرفتگی به 766 نفر رسید که 

نسبت به سال قبل از آن 8.۴ درصد کاهش داشت.
نوفرستی به میزان باالی مسمومیت بر اثر گاز مونو اکسید کربن 
هم اشاره کرد و گفت: طبق اعالم وزارت بهداشت در سال گذشته، 
آمار مسمومیت ها نیز در کشور ما باال بود. درست است که میانگین 
مرگ و میر 800 نفر است اما آمار مسمومیت ها صد برابر آن یعنی 

هشتاد هزار نفر است که این موضوع هم قابل توجه است.
از  استفاده  جای  به  ها  خانواده  از  خیلی  افزود:  ادامه  در  وی 
سرویس کاران خود اقدام به نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی 
می کنند و این مسئله بر افزایش حوادث تاثیر گذار است و از طرف 

دیگر بسیاری از وسایل گرمازا به واسطه استفاده در چند سال، نیاز 
به تعویض دارند و با کاهش قدرت خرید خیلی ها این کار را انجام 
نمی دهند و از همان وسایل قدیمی استفاده می کنند و این عدم 

جایگزینی نیز می تواند خطرآفرین باشد.
او همچنین به ساختمان هایی که برای استفاده از پکیج طراحی 
شدند نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از ساختمان ها از جمله 
مسکن مهر شرایطی دارند که باید از پکیج در آنها استفاده شود؛ اما 
متاسفانه در حال حاضر در بازار یا پکیچ نیست و یا اگر باشد هم 
قیمت آن چند برابر است و همین امر منجر به این می شود که 
بسیاری از افراد در چنین ساختمان هایی از آبگرمکن و بخاری به 
جای پکیج استفاده کنند و این درحالی است که در این ساختمان 
ها شرایط استاندارد برای استفاده از این وسایل معموال وجود ندارد. 
باید تاکید کنم که در حال حاضر بیش از 50 درصد مسکن های 

مهر این شرایط را دارند و برای استفاده پکیج طراحی شده اند.
مدیرعامل انجمن جامعه ایمن با هشدار نسبت به احتمال افزایش 
حوادث گازگرفتگی در سال جاری، تصریح کرد: معموال اولین موج 
افزایش حوادث گازگرفتگی با شروع سرما شاهد هستیم و موج 
بعدی نیز در دی ماه رخ می دهد. ما امسال به واسطه نوسانات ارزی 
در مناطق محروم و در بین دهک های پایین  احتماال شاهد افزایش 
آمار تلفات با گاز مونو اکسید کربن باشیم که امیدواریم با کاهشی 
که در نرخ ارز رخ داده ، نتایج آن را در کاهش قیمت وسایل 
گرمازای استاندارد و پکیج ها شاهد باشیم تا در افزایش آمار مرگ و 

میرها کمتر تاثیر بگذارند.

 صندوق پرداخت سهام به بازنشستگان ایجاد می شود

پرداخت کمک معیشت به سالمندان تهرانی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( گفت: یکی از 
اقدامات شستا توجه ویژه به معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی است که 
به همین منظور برای واگذاری سهام به این افراد، صندوق سرمایه گذاری 

ایجاد می شود.
مرتضی لطفی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: تالش می 
شود واگذاری سهام به بازنشستگان صورت گیرد تا این افراد از مزایای آن بهره مند 

شوند.
وی اظهار داشت: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از تشکیل صندوق 
سرمایه  گذاری در شستا، صاحب سهام می شوند، به همین منظور سبد سهامی به 
صورت اقساط در اختیار بازنشستگان قرار می  گیرد و ارزش آن از حقوق آنان کسر 
می شود. لطفی تصریح کرد: برای این منظور بیش از سه هزار میلیارد تومان در برخی 
صنایع سهام مازاد وجود دارد که تا پیش از این به صورت ُخرد از طریق بورس ارائه 
می  شد اما امسال با تاسیس و ثبت این شرکت سرمایه گذاری، سهام شرکت از طریق 
بازار بورس ارائه می شود. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اظهار 
داشت: بیش از 100 نوع سهم در حوزه نفت، گاز و  سیمان وجود دارد و بخشی 

از این سهام متناسب با تقاضای همکاران و بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت 
اقساط واگذار می شود. لطفی افزود: معتقدیم عرضه سهام به نوعی خروج از بنگاهداری 
محسوب می شود و قرار است بر اساس تفاهم نامه ای با تامین اجتماعی سه محصول 
یخچال، جاروبرقی و لباسشویی تولیدی کارخانه پارس در قالب وام بانکی و با تخفیف 
به بازنشستگان ارائه شود. وی به چابک سازی و شفاف سازی به عنوان دو موضوع 
مورد پیگیری در شستا اشاره کرد و گفت: خروج از بنگاهداری با رویکرد سهامداری 
به این اعتبار که سرمایه و ذخایر کارگران را در ۲0 تا 30 صنعت برتر سودده ببریم، 
یکی از کارهای خوبی است که جامعه کارگری، شرکای اقتصادی و سهامداران باید به 
آن توجه داشته باشند البته با این فرض که اشتغال، حفظ شود و توسعه یابد و درآمد 

حاصل از این واگذاری ها صرف توسعه سرمایه و در راستای ماموریت های ما باشد.
لطفی اظهار داشت: واگذاری تنها با هدف توسعه اشتغال و حفظ منابع کارگران 

صورت می گیرد تا کارگران و سهامداران دغدغه کمتری داشته باشند.
شستا اکنون با ۲7۴ شرکت در صنایع مختلف کشور در قالب 9 هلدینگ نفت، گاز، 
انرژی، دارو، سیمان، رایتل، کانی های فلزی، حمل و نقل دریایی کشتیرانی جمهوری 

اسالمی و ساختمان سازی فعالیت دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران ضمن ارائه گزارشی از خدمات ارائه شده 
به سالمندان تحت حمایت گفت: کمیته امداد استان تهران در شش ماه 
نخست امسال هشت میلیارد و ۴00 میلیون تومان کمک هزینه معیشت به 

سالمندان تحت حمایت پرداخت کرده است.
حمیدرضا شیران در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه هم اکنون ۲9 هزار و 970 
سالمند از خدمات کمیته امداد استان بهره مند هستند، افزود: در شش ماه نخست 
امسال هشت میلیارد و ۴00 میلیون تومان کمک هزینه معیشت به آنها پرداخت 

شده است.
وی ادامه داد: ۲0 هزار و 970 نفر از سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان 

تهران را زنان تشکیل می دهند که بیش از نیمی از آن ها سرپرست خانوار هستند.
مدیر کل کمیته امداد استان تهران در ادامه به گروه سنی سالمندان تحت حمایت 
اشاره کرد و افزود: 1۴ هزار و 867 نفر از سالمندان در رده سنی 60 تا 73 سال، 
1۲ هزار و 955 سالمند در رده سنی 7۴ تا 90 سال و همچنین هزار و ۲1۲ نفر از 
سالمندان نیز در رده سنی باالی 90 سال هستند که از خدمات کمیته امداد در استان 

تهران بهره مند هستند. شیران با بیان اینکه 3۴7 نفر از سالمندان تحت حمایت کمیته 
امداد استان تهران نیازمند نگهداری هستند، گفت: عالوه بر کمک هزینه معیشت به 
سالمندان، در شش ماهه نخست امسال 70 میلیون تومان برای ارائه خدمات ویژه  به 

آنها پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در هفته سالمند خدمات مختلفی از جمله اردوهای زیارتی، چکاپ 
پزشکی، کالس های آموزشی نحوه مراقبت از سالمندان، تعذیه سالم و طب سنتی برای 

سالمندان تحت حمایت کمیته امداد در استان تهران انجام می شود.

معاون مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
به  دسترسی  در  چالش  بروز  علل  به  اشاره  با  بهداشت 
محلول دیالیز صفاقی در کشور، گفت: ناکافی بودن  تعداد 
محلول توزیع شده برای بیماران به دلیل عدم ترخیص 
یا کاهش تولید  نتیجه توقف  از گمرک و در  اولیه  مواد 
محصول در خط تولید کارخانه ایجاد شد که با اقدامات 
انجام شده، مقرر شد تعداد شرکت های تولیدکننده این 

محلول افزایش یابد و مشکل کمبود آن نیز رفع شد.
دکتر جمشید کرمانچی در گفت وگو با ایسنا،  با بیان اینکه 
بیماران دچار نارسایی کلیوی در مراحل پیشرفته، برای ادامه 
حیات شان نیازمند یک روش جایگزین درمان هستند، گفت: در 
این زمینه سه روش مشخص وجود دارد که شامل پیوند کلیه، 
دیالیز خونی به صورت دوره ای و منظم و دیالیز صفاقی است که 
در دیالیز صفاقی محلولی در داخل حفره شکمی تزریق می شود 
و سموم بدن در این محلول جذب و بعد از مدتی این محلول از 
حفره شکمی خارج می شود. خوشبختانه در کشورمان هر سه 

روش در دسترس بیماران قرار دارد.
وجود 30 هزار بیمار دیالیز خونی در کشور

وی افزود: دیالیز خونی در کشور ما قدمتی باالی ۴0 سال و 

دیالیز صفاقی قدمتی ۲0 ساله دارد. طبق آمار سال 97 حدود 
31 هزار و 651 بیمار دیالیز خونی در کشور وجود دارد که این 
بیماران در 565 بخش دیالیز خدمات دیالیز خونی را دریافت 
می کنند. باید توجه کرد که 7۲ درصد مراکز دیالیز خونی در  
کشور در فضای دانشگاهی و بیمارستان های دانشگاهی قرار دارند، 
۲0 درصدشان در بخش خصوصی و هشت درصد آنها هم خیریه 
هستند. این خدمت، خدمتی مستمر است و تعطیل بردار نیست. 
از طرفی بیمار باید عالوه بر دریافت خدمت با استفاده از یکسری 
داروها و مکمل ها سعی کند که شرایط طبیعی بدن را تا حد 

امکان حفظ کند.
یکبار دیالیز در بخش دولتی و خصوصی چقدر آب 

می خورد؟
معاون مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت 
با اشاره به سهم کم دیالیز صفاقی در برابر دیالیز خونی، اظهار 
کرد: بسیاری از پزشکان ما عمدتا با دیالیز خونی کار کردند و 
توسعه این نوع از دیالیز در دانشگاه های علوم پزشکی بیشتر بوده 
است. در عین حال با اینکه دیالیز صفاقی در منزل انجام می شود، 
اما از آنجایی که بیمار خودش باید مسوولیت درمانش را برعهده 
گیرد، با دیالیز خونی متفاوت است. گاهی می بینیم که بیمار وقت 

می گذارد و هفته ای سه نوبت به بخش دیالیز مراجعه می کند، اما 
خودش دیالیز صفاقی را در منزل انجام نمی دهد. معتقدیم این 
نسبت نباید اینقدر کم باشد و باید سهم دیالیز صفاقی از کل 
بیماران دیالیزی مان بیشتر شود که این موضوع مستلزم آموزش، 
فراهم کردن امکانات روش های نوین دیالیز صفاقی و... است. باید 
توجه کرد که برخی کشورها 80 درصد دیالیزشان را به صورت 

صفاقی انجام می دهند.
علت بروز چالش در دسترسی به محلول دیالیز

کرمانچی درباره وضعیت دسترسی بیماران دیالیز صفاقی به 
محلول این دیالیز که گفته می شد دچار کمبود شده است، گفت: 
چالش هایی که در زمینه دیالیز صفاقی به وجود آمد از چند جهت 
بود؛ یکی وقفه در تولید  محلول و تأمین ملزومات دیالیز صفاقی 
مانند مینی کپ که به دلیل عدم ترخیص مواد اولیه از گمرک 
اتفاق افتاده بود که در این زمینه مکاتبات مستمری با سازمان 
غذا دارو و بیمه سالمت برای رفع بدهی های مالی  و در نهایت 
صدور اجازه ترخیص مواد اولیه از سازمان گمرک جهت راه اندازی 
مجدد خط تولید محلول و تأمین متناسب و منظم محلول دیالیز 
صفاقی انجام شده است و در حال حاضر مینی کپ مورد نیاز تامین 

شده است.

نبود  زمینه  این  در  مشکالت  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
محلول های با کیفیت باال و مناسب در یک برهه زمانی محدود 
بود که در این زمینه هم با شرکت تولیدکننده درباره ضرورت 
ارتقای کیفیت تولیدات محلول دیالیز صفاقی شرکت، معرفی انواع 
محلول های جدید و فیزیولوژیک و تالش برای ورود محلول های 
در  شود.  برطرف  نیز  مشکل  این  تا  کرده ایم  مذاکراتی  جدید 
عین حال ناکافی بودن تعداد محلول توزیع شده برای بیماران 
به دلیل عدم ترخیص مواد اولیه از گمرک و در نتیجه توقف 
یا کاهش تولید محصول در خط تولید کارخانه نیز ایجاد شده 
بود که با رایزنی و برگزاری جلساتی با سازمان غذا دارو و سایر 
مراجع ذیربط درخواست کردیم که تعداد شرکت های تولیدکننده 
محلول افزایش یابد که این اتفاق افتاد و مشکل کمبود محلول 

دیالیز صفاقی نیز رفع شد.
چشم انداز ۴ ساله دیالیز

تا  وی همچنین اظهار کرد:  در یک چشم انداز چهار ساله 
سال 1۴00، نیت مان این است که هر ساله سه تا پنج درصد به 
میزان دیالیز صفاقی در کشور اضافه کنیم. بر این اساس بازآموزی 
همکاران مان و پشتیبانی از تامین محلول ها و تجهیزات دیالیز 

صفاقی در دستور کار این حوزه قرار گرفته است.

رفع کمبود محلول دیالیز صفاقی در کشور

چشم انداز ۴ ساله دیالیز در ایران


