
اجتماعی 3

 مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل  احمر :

4 قلم داروی خارجی مورد نیاز بیماران تامین شد
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل  احمر از تامین 4 قلم داروی 
خارجی مورد نیاز بیماران سالک، افراد دچار نبود انطباق RH خون مادر و 

جنین، بیماران سرطان و کزاز خبر داد.
علی فرجی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: این 4 قلم 
داروی مورد نیاز بیماران شامل آمپول گلوکانتیم داروی موثر در درمان سالک، آمپول 
روگام آنتی D مربوط به عدم انطباق RH خون مادر و جنین، قرص مرکاپتوپورین برای 
بیماران سرطان  وآمپول ُکزاز طبق مجوز دریافتی از سازمان غذا و دارو در مورد واردات 

داروهای فوریتی تامین شده است.
وی درباره داروهای تامین شده و موارد مصرف آنها توضیح داد: آمپول گلوکانتیم داروی 
موثر در درمان سالک است که در حال حاضر در بعضی از استان های کشور متاسفانه 

شایع شده و نیاز به تامین فوری آن وجود داشت.
سالک یک بیماری پوستی است که به وسیله گزش پشه خاکی آلوده به نوعی انگل، 
منتقل می شود و ساالنه حدود 2 میلیون مورد بیماری در سراسر دنیا و از جمله ایران 
اتفاق می افتد، این بیماری سالک در کشور ما در بسیاری از نقاط وجود دارد از جمله در 
استان های گلستان، سمنان، اصفهان، یزد، کرمان، فارس، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، 
ایالم و سیستان و بلوچستان وجود دارد و ساالنه بالغ بر 20 هزار مورد مبتال به سالک 
در کشور ثبت و گزارش می  شود  مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل 
احمر ادامه داد: داروی دیگری که از سوی شرکت بازرگانی سها کیش هالل احمر وابسته 
به این سازمان تامین شده آمپول روگام است که مربوط به عدم انطباق RH خون مادر 
و جنین است و می تواند باعث سقط جنین در زایمان های بعدی یا ناقص الخلقه شدن 

جنین در زایمان های بعدی شود.
فرجی توضیح داد: داروی purinetol )مرکاپتوپورین( که تامین شده قرص مربوط 
به بیماران مبتال سرطان است که بیشتر در درمان لوسمی های حاد، میلومونوسیتیک 
حاد ومیلوسیتیک مزمن، لنفوهای غیر هوچکینی، پلی سیتمی ورا، بیماری التهابی روده 

و آرتریت ناشی از پسوریازیس کودکان مصرف می شود.
وی اظهار داشت: داروی tetasamma )آمپول ُکزاز( نیز دیگر دارویی است که تامین 
شده و در موارد جراحی تصادفات و بالیای طبیعی مصرف اصلی دارد که خوشبختانه این 
دارو نیز قبل از وقوع زلزله اخیر در شهرستان های سرپل ذهاب و قصر شیرین تامین شد 

و امکان تحویل این دارو به هموطنان زلزله زده غرب کرمانشاه وجود دارد.

یک مسئول:

تکالیف مهارت محور جای مشق شب را می گیرد
 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: تکالیف 

مهارت محور جای مشق شب بیش از 17 هزار دانش آموز زنجانی را می گیرد.
 اصغر بیات در گفت وگو با ایسنا،  در خصوص برنامه تکالیف مهارت محور اظهار کرد: 
برنامه مهارت محور از برنامه های مورد تاکید معاونت آموزش وزارت آموزش و پرورش بوده 
و می تواند شوق و ذوق یادگیری را در بین دانش آموزان افزایش دهد و یادگیری در بین 

دانش آموختگان مادام العمر خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: در این برنامه، دانش آموزان تکالیف درسی خود را در راستای 
تثبیت یادگیری و مهارت های اصلی خواندن، نوشتن، حساب کردن در کالس و زیر نظر 
معلم انجام داده و بازخوردهای اصالحی را دریافت می کنند و در ساعت های یادگیری 
خارج از مدرسه، به جای مشق شب، تکالیف مهارت محور انجام خواهد شد.  وی افزود: 
تکالیف مهارت محور، تکالیفی هستند که منجر به مهارت های زندگی، اجتماعی و 
حرفه ای دانش آموزان شود. در غیر این صورت فعالیت های مهارتی محسوب نمی شود 
و بایستی مراقبت شود دیدگاه سنتی رونویسی یا همان مشق شب در مدارس به هیچ 
شکلی وجود نداشته باشد. بیات تصریح کرد: مهم ترین ضرورت اجرای این برنامه، تفکیک 
دو مفهوم یادگیری و یادسپاری از سوی آموزگار و تثبیت، تعمیق و ترویج یادگیری فعال 
با ارائه فعالیت های عملکردی به دانش آموزان است که در صورت رعایت این دو مساله در 
اجرای برنامه، یادگیری در بین دانش آموزان مادام العمر می شود. معاون آموزش ابتدایی 
اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، یادآور شد: در سال تحصیلی 98-97، برنامه 
مهارت محور در 657 کالس با آمار 15 تا 26 نفر مدارس دوره اول ابتدایی اجرا می شود 

که در این برنامه 17 هزار و 207 دانش آموز تحت پوشش این برنامه  قرار می گیرند.

فرزندانی که قربانی سالیق والدینشان می شوند
و  اعتقادات  دلیل  به  والدین  که  الکچری  تقویمی  تولدهای  پدیده  درکنار 
قربانی دیدگاهشان می کنند، داشتن  را  فرزندان خود  نگرش های مختلف، 
از دیگر مسائل مطرح شبکه های  اندام  در کودکان  سیکس پک و پرورش 
مجازی در این روزهاست؛ کودکانی که به اجبار والدینشان باید برای کسب 
شهرت و درآمد خود و خانواده به رغم رنج های بسیاری، تن به فعالیت های 

ورزشی زجرآوری دهند.
در همین راستا دکتر سارا گلستانی، روانشناس در گفت وگو با ایسنا، رفتارهای اجباری 
و تحمیلی به کودکان را نوعی کودک آزاری جدی می داند و می گوید: انجام هر فعالیت 
خاصی که مشروط به پذیرش بی قید و شرط کودک کمتر از شش سال باشد نوعی 
کودک آزاری محسوب می شود. وی معتقد است والدینی که از فرزندان خود استفاده 
ابزاری کرده و یا آنها را مجبور به انجام فعالیت هایی که خالف سلیقه و سن کودک است 
می کنند امری غیرهوشمندانه است. کودکان از بدو تولد تا شش سالگی شرایط بسیار 
ویژه و آسیب پذیری را تجربه می کنند، بطوریکه تنها نقطه اتکا و حامی آنها والدینشان 
محسوب می شوند و به واسطه آنها در این دنیا زندگی می کنند بنابراین هر خواسته والدین 
برای کودکان سندی برای تضمین  بقایشان به شمار می رود. این روانشناس با بیان اینکه 
والدین تعیین کننده نوع شکل گیری و شخصیت رفتار فرزندان خود هستند می افزاید: 
اگر کودکی از بدو تولد ویژگی، استعداد و مهارت های خاصی دارد والدین باید بر اساس 
ویژگی های رشدی و سنی به آنها کمک کنند تا ویژگی های کودکشان شکوفا و حفظ 
شود اما با توجه به تفکر برخی والدین این روزها شاهدیم که بعضا تامین نیازهای روانی 
کودکان مشروط به انجام فعالیت های غیرمعقول می شود کما اینکه ممکن است نیازهای 
جسمی و رفاهی کودک نیز به ازای انجام همین فعالیتها تامین شود. گلستانی معتقد 
است که رفتارهای اجباری و تحمیلی پیام های اشتباهی را به کودکان گوشزد می کند؛ 
پیام هایی مانند تا زمانی که مورد توجه دیگران باشی دوست داشتنی هستی، تا زمانی 
که به دلیل فعالیت های خاصی توسط والدین و جامعه مجازی به تو توجه شود ارزشمند 
هستی و در غیر این صورت ارزشی نداری و... که این مسائل می تواند مراحل رشد 
جسمی و روانی کودک را تحت تاثیر قرار دهد؛ این رفتارها نهایتا عاقبت روانی خوبی برای 
کودک به همراه ندارد. وی این نوع از رفتارهای والدین را ناشی از نادانی و ناآگاهی نسبت 
به مراحل رشدی و روانی کودک می داند و می افزاید: آزادی کودک زمانی اتفاق می افتد 
که بتواند به راحتی فعالیت هایی را مطابق با سن و عالقه خود انجام دهد اما اگر کودکی را 
مجبور به حرکاتی با تعداد دفعات موردنظر کنیم نوعی کودک آزاری جدی انجام داده ایم.

به رشد  فرزندپروری سالم  با هدف  باید  والدین  اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  این 
کودک شان کمک کنند می گوید: اگر والدین به ویژگی های رشدی و شرایط سنی فرزند 
خود که از نظر روانشناختی و فیزیولوژیکی مشخص کننده توانمندی های جسمی و 
روحی فرزندشان است آگاه باشند، در ابتدا توجه خود را معطوف به نیازها و ویژگی های 

فرزندشان کرده و سپس بعد از مشاهده نیازهای کودک برای آنها برنامه ریزی می کنند.
به گفته وی تا سن شش سالگی هر فعالیتی که مانع پذیرش بی قید و شرط کودکان 
شود نوعی کودک آزاری محسوب می شود، چراکه زمانی که نیاز و تصمیم افراد نسبت به 
نیاز کودک ارجحیت داشته باشد و بقای کودک در گرو حمایت عمومی والدین تعریف 

شود، رسما نوعی کودک آزاری و تجاوز به کودک انجام می شود.

اخبار
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جریمه های اشتباهی برخی خودروهای دارای معاینه فنی
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در مورد اتصال سامانه معاینه فنی سازمان راهداری به سیمفا، گفت: اتصال از سامانه سازمان راهداری به سامانه سیمفا در وزارت کشور انجام شده؛ اما همچنان جریمه های اشتباه صورت می گیرد. به طوریکه برخی خودروها، گواهی معاینه 

فنی دارند؛ اما باز هم جریمه می شوند. این موضوع حتما باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد ترحمی در سی و دومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در مورد ابطال معاینه فنی خودروها در زمان دودزا بودن و نقص فنی خودرو اظهارکرد: 
بر اساس آئین نامه معاینه فنی سال 93 تنها در زمان تصادف، پلیس می تواند معاینه فنی را ابطال و فرد را برای دریافت معاینه فنی مجدد اعزام کند؛ اما می توان در مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به سایر موارد مربوط به ضرورت دریافت معاینه فنی مجدد اشاره کرد.

استفاده از وسیله شخصی 5 برابر آلودگی بیشتر تولید می کند

تاثیر سفر با خودروهای شخصی بر افزایش آلودگی هوا
فردی که با خودروی شخصی خود سفر می کند به طور 
با  را  مسیر  همان  که  فردی  برابر  پنج  از  بیش  متوسط 
اتوبوس یا قطار طی می کند، سبب انتشار گاز دی اکسید 

کربن می شود.
تعداد  افزایش  طریق  از  اقتصادی  توسعه  ایسنا،  گزاش  به 
خودروهای سواری شخصی منجر به افزایش آلودگی هوا شده 
سوخت های  بی رویه  مصرف  و  خودروها  تعداد  افزایش  است. 
فسیلی، انتشار گازهای گلخانه ای را به طور گسترده ای در پی داشته 
که عامل اصلی گرمایش زمین و افزایش بارش باران های اسیدی و 

در نتیجه آلودگی آب، خاک و هوا است.
مواردی چون افزایش ترافیک، افزایش زمان سفرها، افزایش 
فزاینده آلودگی هوا، سر و صدای ناشی از ترافیک، کاهش ایمنی 
راه ها، آسیب دیدن و تخریب بناهای تاریخی، کاهش میزان فضای 
باز، افزایش استفاده از سوخت های فسیلی و گرم شدن فزاینده 
زمین، از جمله مواردی هستند که ضرورت حمل و نقل فعال را 

نشان می دهند.
یکی از معیارهای حفظ محیط زیست در زمینه حمل و نقل، 
قابلیت دسترسی است. دسترسی سبب می شود خانواده ها ناگزیر 
به داشتن یک یا چند خودرو نباشند. در شهرهای دوستدار محیط 
و  اتوبوس  قبیل  از  عمومی  نقل  و  سیستم های حمل  زیست، 
خطوط مترو به خوبی توسعه یافته است، مردم به راحتی امکان 
استفاده از دوچرخه و پیاده روی را برای رسیدن به مقصد خود 
دارند،  مسیرهای حمل و نقل فعال زیبا و ایمن در دسترس مردم 
قرار دارد، مسیرهای ویژه ای برای حمل و نقل فعال )پیاده روی 
مقررات  دولت ها  شده،  گرفته  نظر  در  سواری(  دوچرخه  و 
سختیگرانه ای را برای تردد بی هدف یا غیر ضروری خودروها در 
شهر وضع کرده اند، استفاده از خودروهای شخصی پر هزینه است 

و محدودیت های سرعت به دقت اعمال می شوند.
یکی از ویژگی های کارآمد بودن یک شهر، سیستم حمل و نقل 
آن است. ارتقای ناوگان حمل و نقل عمومی سبب کاهش نیاز به 
استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش آلودگی های 
محیطی مانند آلودگی هوا و سر و صدا و حفظ فضای سبز می شود. 
بیشترین نرخ رشد مالکیت خودرو در شهرهای بزرگ کشورهای 

در حال توسعه است.
بر اساس کتاب ورزش و محیط زیست، هر چه میزان گازهای 

خروجی و مصرف سوخت یک خودرو کمتر باشد، آسیب کمتری 
به محیط زیست وارد می کند. از این رو خودروهای کوچک با 

بهره وری سوخت باال انتخاب مناسبی است.
استفاده از سیستم الکترونیک برای ارسال نامه یا قبض ها و 
رسیدها به جای سیستم کاغذی، عالوه بر کاهش هزینه های 
خدماتی و مصرف کاغذ، صرفه جویی قابل توجهی در هزینه مالی 
و وقت را در پی خواهد داشت و در کاستن از میزان تولید دی 

اکسید کربن براثر استفاده کمتر از خودرو موثر خواهد بود.
توسعه اینترنت و افزایش پهنای باند و انجام امور اداری به صورت 
الکترونیک توسط شبکه های اینترنت و اینترانت، عالوه بر کمک 
به مردم برای استفاده بهتر از فرصت های کاری و تحصیلی، تعداد 

رفت و آمدهای غیر ضروری مردم را کاهش می دهد.
یا  دولتی  اماکن  در  بویژه  سواری  دوچرخه  به  مردم  تشویق 
دانشگاه ها )از طریق محدودیت تردد با خودروهای شخصی در این 

محیط ها( می تواند عالوه بر حفظ و بهبود محیط زیست، ارتقای 
سالمت مردم را به دنبال داشته باشد.

عمومی،  نقل  و  حمل  شبکه  ارتقای  گزارش،  این  اساس  بر 
گسترش، اصالح و تعریض خیابان ها، محدودسازی تردد با خودرو، 
ترافیکی،  محدوده  طرح  اجرای  خودرو،  مالکیت  محدودسازی 
احداث خیابان های یک طرفه، اولویت دهی مسیرها به اتوبوس ها 
و وسایل حمل و نقل عمومی، پرداخت یارانه و کاهش هزینه 
تردد با وسایل نقلیه عمومی، بهبود شرایط دسترسی به وسایل 
نقلیه عمومی، به کارگیری چراغ های راهنمای هوشمند از جمله 
راهکارهای کاهش استفاده از خودرو و ارتقای حمل و نقل فعال 

است.
همچنین مجهز ساختن چهارراه ها به زمان سنج، از رده خارج 
کردن وسایل نقلیه فرسوده، ساخت پارکینگ های متعدد طبقاتی 
در بازارها و نقاط پر تردد، افزایش مالیات بر خودروهای قدیمی 

و آالینده محیط زیست، فعالیت وسایل نقلیه عمومی تا ساعات 
انتهایی شب، طراحی و احداث کمربندی در اطراف کالن شهرها، 
تشدید مجازات تخلفات راهنمایی و رانندگی و نصب دوربین، 
مجازات و سختگیری در خصوص سرعت غیرمجاز، افزایش قیمت 
سوخت، نصب پارکومتر و ممنوعیت پارک رایگان در کنار خیابان 

از دیگر راهکارهای کاهش استفاده از خودرو است.
به گزارش ایسنا، ترغیب مردم به کاهش استفاده از خودرو، یکی 
از شیوه های کنترل آلودگی هواست، از این رو همه ساله در برخی 
شهرهای اروپایی، تردد خودروها برای یک روز ممنوع می شود 
و همگان در این روز تنها اجازه استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
یا دوچرخه را دارند. استفاده از وسایل نقلیه عمومی در برخی 
شهرها در روز بدون خودرو رایگان است. این روز عالوه بر آنکه 
فرصتی برای کاهش میزان آالینده های هواست در آن بر استفاده 

از دوچرخه و آموزش محیط زیست تاکید می شود.

پایلوت طرح »نماد« در شش استان

شناسایی دانش آموزان پرخطر

اجازه دهید کودک خودش عذرخواهی کند

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش از پایلوت طرح نماد 
)نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان( در شش استان خبر داد و گفت: در 
مناطق پایلوت، همه والدین را آموزش دادیم و فعالیت های جایگزین نظیر 

توسعه تربیت بدنی را برای دانش آموزان پرخطر انجام دادیم.
مهرزاد حمیدی در گفت وگو با ایسنا، جزئیاتی از  طرح نماد )نظام مراقبت اجتماعی 
دانش آموزان( ارائه و اظهار کرد: اگر بخواهیم طرح نماد را در گستره تمام مدارس اجرا 

کنیم، به زمان بیشتر و منابع بسیار ویژه نیاز داریم.
وی افزود: طرح نماد، روی ریل است و خوب و علمی پیش می رود. نماد دو محور 
دارد که یکی آموزش های ارتقایی و توانمندسازی و دیگری مددکاری، غربالگری و 

شناسایی است.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در محور آموزش، 
بسته های آموزشی بسیار خوبی تهیه کردیم که برخی توزیع و برخی زیر چاپ است 
اظهار کرد: برای هر آسیبی یک کتابچه تهیه کردیم که به مدارس ارسال می کنیم. این 
منابع را برای آموزش والدین مدنظر قرار می دهیم. دانش آموزان نیز آموزش های الزم 
را کسب می کنند، البته این بسته های آموزشی برای والدین جدای از سه کتابی است 
که برای سه پایه اول دوره ابتدایی تهیه کردیم تا ابتدا معلمان مدارس آموزش ببینند 

و پیام های کتاب را به دانش آموزان منتقل کنند.
حمیدی ادامه داد: تهیه کتابچه ها و بسته های آموزشی از جمله زیرساخت های طرح 

نماد است و شمار آن به بیش از 70 منبع رسیده است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از زیرساخت های طرح نماد، ابزارهای غربالگری است 

عنوان کرد: نماد را در شش استان پایلوت کرده ایم گفت: بازخوردهای الزم را گرفته ایم، 
اشکاالت اصالح و ابزارهای غربالگری نهایی شده اند. یک تجربه میدانی برای گسترش 

نماد در کل کشور پیدا کرده ایم و همکاری های درون منطقه ای شکل گرفته است.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش افزود: در مناطق پایلوت، 
همه والدین را آموزش دادیم و فعالیت های جایگزین نظیر توسعه تربیت بدنی را برای 

دانش آموزان پرخطر انجام دادیم.
حمیدی افزود: عالوه بر این امسال سامانه نماد را نیز ایجاد کردیم که به همه مدارس 
رفته و درگاهی ایجاد شده تا همه مشکالت و آسیب های مدارس احصاء شود و مدیر 
مدرسه نوع آسیب ها و وضعیت آن را ذکر کند و دانش آموزان پرخطر را مشخص کنند. 
ما در حال تکمیل و بروزرسانی اطالعات مربوط به انواع آسیب ها و مناطق و مدارس 
پرخطر هستیم. افراد پرخطر در مدرسه توسط مشاور مدرسه یا مشاوری که در منطقه 
است تحت مشاوره و مددکاری قرار می گیرند و اگر مشکل حل نشد به دستگاه های 

مرتبط دیگر از جمله بهزیستی ارجاع داده می شوند.
وی تاکید کرد: طرح نماد یک طرح توانمندسازی و مداخله است و دستگاه های 
مختلف از دادگستری تا نیروی انتظامی همکار و همیار ما هستند. نیروی انتظامی 
در کنار مدارس است و حاشیه مدارس را مشهود و غیرمشهود مورد رصد قرار 

می دهد.

محققان اظهار کردند: هیچگاه از کودکان نخواهید که سریع عذرخواهی 
کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، نتایج  مطالعات حاکی از آن 
است، قبل اینکه از فرزند خود بخواهید تا عذرخواهی کند، یک وقفه بگذارید.

کارشناسان عنوان کردند: والدینی که کودکان خود را مجبور به عذرخواهی از 
دیگران می کنند، قبل از اینکه آنها واقعا متاسف از انجام کار خود باشند، ممکن 
است با این کار آسیب بیشتری ببینند و این رفتار نه تنها نتیجه مثبتی ندارد،  

بلکه نتیجه منفی هم به دنبال دارد.
هدف از عذرخواهی، اصالح رابطه و ابراز ندامت است، اما زمانی که کودک از 
روی اجبار، عذرخواهی می کند، ممکن است بعد از عذرخواهی هم به کارش ادامه 

دهد و حتی جسورانه تر از قبل عمل کند.
محققان دانشگاه میشیگان این بررسی را انجام دادند تا دریابند که آیا کودکان، 
تفاوت کار با میل و رغبت را با  کار از روی اجبار تشخیص می دهند یا خیر؟. 
یافته ها نشان می دهد که روش های آموزش به کودکان برای همدلی با دیگران، 

فهم اشتباه و عذرخواهی صادقانه، سازنده تر از بالفاصله عذرخواهی کردن است.

کارشناسان عنوان کردند: باید اطمینان حاصل شود که کودک متوجه احساس 
بد دیگران نسبت به کارش شده است و واقعا قصد عذرخواهی کردن را دارد و نه 

اینکه فقط با اجبار والدین عذرخواهی کند..
کریگ اسمیت، نویسنده این مطالعه اظهار کرد: اجبار کودک برای عذرخواهی، 

نتیجه معکوس دارد.
رفته  بین  از  در عذرخواهی کودکان  آموزشی  اجباری، عنصر  در عذرخواهی 
است و  هدف از عذرخواهی سریع، تنها این است که با بیان احساسات، دیگران 

را تسکین دهد و به نوعی کودک، فراموش شده است.
همه کودکان پس از عذر خواهی، احساس بدی نسبت به گذشته دارند، اما 
عذرخواهی اجباری در کودکان هفت تا 9 ساله منجر به احساسات بد ناشی از 
اخطارهای دیگران مانند نگرانی از مجازات شدن و تنبیه  می شود و نه پشیمانی 

از عمل نادرستی که انجام داده است.
محققان این بررسی را در بین کودکان چهار تا 9 ساله انجام داده و سه نوع 
عذرخواهی را در آنها مورد مطالعه قرار دادند؛ عذرخواهی غیرمنتظره، عذرخواهی 

از روی میل، عذرخواهی اجباری.

کارشناسان توصیه می کنند، زمانی که کودک آرام است از او بخواهید تا درباره 
کار اشتباهش توضیح دهد تا بتواند با میل و اراده اش از فردی که ناراحت شده، 

عذرخواهی کند.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: 25 تا 30 هزار والدت با 
معلولیت در سال، رقم باالیی است و به همین علت اعالم 
کردیم که آمادگی آزمایش اجباری ژنتیک در قالب نظام 
سالمت را داریم و آیین نامه آن تهیه شده و اکنون در 
دستور کار دولت است؛ هرچند روند آن کمی طوالنی شده 

است.
به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی، 
پنجشنبه در هفتمین سمینار کشوری »مشاوره ژنتیک و نقش آن 
در پیشگیری از معلولیت ها« افزود: علم ژنتیک و نیروی متخصص 
مورد نیاز آن در کشور وجود دارد و به دولت اعالم کردیم که 
می توانیم از آزمایش ژنتیک داوطلبانه فاصله گرفته و آن را در 

جامعه نهادینه کنیم.
محسنی بندپی گفت: در هر دولت به فراخور امکانات، بخشی 
از برنامه ریزی های کالن به سالمت اختصاص می یابد؛ زیرا اساس 

یک زندگی پویا و مولد، سالمت است.

وی خاطرنشان کرد: سالمت امری بین بخشی است و براساس 
اعالم وزارت بهداشت، 20 درصد سالمت به این وزارتخانه مربوط 
است و برای مابقی، دستگاه های دیگر نیز باید کمک کنند، حفظ 
سالمت به افزایش سرمایه اجتماعی منجر می شود و عواملی مانند 
سبک زندگی، عوامل محیطی، استرس و عوامل فردی و ساختاری 

که به ژنتیک بر می گردد، سالمت افراد را به خطر می اندازد.
محسنی بندپی ادامه داد: ناهنجاری های کروموزومی، اختالالت 
برخی  و  جسمی  و  ذهنی  افتادگی های  عقب  و  متابولیسمی 

بیماری های قندی از جمله بیماری های با منشا ژنتیک هستند.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه امید به زندگی، یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی و سالمتی، مهمترین عامل کیفیت 
از دست رفته زندگی به  زندگی است، اظهار داشت: سال های 
علت مرگ زودهنگام، حوادث جاده ای و معلولیت ها، باالترین وزن 

ناتوانی را دارند که بخشی از آنها دارای منشا ژنتیکی است.
وسیله  به  غربالگری شنوایی سنجی  درباره  بندپی  محسنی 

قبل  سال   20 از  بهزیستی  داشت:  اظهار  بهزیستی  سازمان 
غربالگری های شنوایی سنجی را شروع کرده و این غربالگری از 
بدو تولد انجام می شود و سال به سال تعداد مدارس کودکان ناشنوا 
و کم شنوا رو به کاهش است؛ زیرا مداخالت به موقع صورت 
می گیرد، درباره تنبلی چشم نیز همین طور است و غربالگری، نقش 

مهمی در پیشگیری از نابینایی دارد.
وی با اشاره به دالیل توجه سازمان بهزیستی به غربالگری های 
ژنتیک بیان کرد: وجود معلول جسمی و ذهنی زیر پوشش با 
عوامل غیراکتسابی رو به افزایش بود و با خانوارهایی با چند 
معلول مواجه بودیم و به همین علت، 350 هزار معلول جدید 
را عالوه بر یک میلیون و 300هزار معلول، تحت پوشش قرار 

دادیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور درخصوص دالیل معلولیت ها 
نیز گفت: معلولیت علت های مختلفی دارد؛ گاهی معلولیت هنگام 
تولد رخ می دهد که در این شرایط بار عاطفی و روحی و روانی بر 

والدین بسیار قابل توجه است، شیوع ازدواج های فامیلی باعث شد 
بهزیستی به این امر ورود کند و در ماده 52 تاسیس بهزیستی، 
پیشگیری از بروز معلولیت ها به عنوان یکی از ماموریت های اساسی 

ذکر شده است.
داشت:  اظهار  ژنتیک  غربالگری های  درباره  بندپی  محسنی 
سقط قانونی جنین در سال 96 نسبت به 95 حدود هزار و 480 
مورد افزایش داشت و سال قبل آن نیز همین طور بود، در زمینه 
غربالگری ژنتیک، قصد تصدی گری نداریم، ولی امکاناتی هست 

که می توان در اختیار شبکه درمان بگذاریم.
وی تصریح کرد: با اینکه مجلس کمتر روی الیحه بودجه دولت 
افزایش اعتبار می دهد، ولی نمایندگان برای غربالگری ژنتیک 
ازدواج کمک کردند، اعتبارات اورژانس اجتماعی و بودجه پرسنل 
بهزیستی را نیز برای امسال افزایش دادند، شاید 25 میلیارد تومان 
بودجه باالیی نباشد، ولی این تغییر نگرش بسیار مهم است و 

می توان به کاهش بروز معلولیت ها امیدوار بود.

 رئیس سازمان بهزیستی :

آیین نامه آزمایش اجباری ژنتیک در دولت بررسی می شود


