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دكتر عباس شیبانی يار ديرين و صديق انقالب درگذشت

دکتر عباس شیبانی در سال 1310 در تهران دیده به جهان 
گشود. در سال 1329 فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. فعالیِت 
سیاسی اجتماعی پیش از انقالب در کنار تحصیل پزشکی دو 
قطب اساسی دغدغه  های او را ساخته بودند که همین امر سبب 
اول مقدم حضور  باشد در خط  نیاز  او  به  گردید هر جا که 
داشته و ایفای نقش نماید. دکتر عباس شیبانی گرچه همیشه 
فعاِل حوزه ی پزشکی، سیاسی و اجتماعی شناخته شده است 
، اما هیچ گاه نمی توان زحمات و تالش  های این استاد بزرگ در 
عرصه پزشکی از جمله اقداماتی در زمینه پیوند اعضا، جراحی 
قلب، مغز و اعصاب و دیگر حوزه  های اصلی پزشکی را نادیده 

گرفت.
وي در سال 1330 وارد دانشگاه شد و در 16 مهرماه 1332، 

به همراه تعدادی از اعضای کمیته دانشگاه نهضت ملی، در 
اعتراض به محاکمه دکتر مصدق، دانشگاه را تعطیل کردند. در 
سال 1335 در تظاهرات حمایت از جمال عبدالناصر، توسط 
دکتر اقبال، ریاست دانشگاه تهران، از دانشگاه اخراج و به دست 
فرمانداری نظامی تهران، دستگیر شد. ولی به علت فشار افکار 

عمومی، از زندان آزاد و به دانشگاه مشهد تبعید شد.
او، در مشهد با مرحوم استاد محمدتقی شریعتی، آشنا شد و به 
فعالیتهای خود قوت بخشید و به همین علت، مجددا دستگیر 
و به زندان قزل قلعه تهران فرستاده شد. دکتر شیبانی، عالوه 
بر اینکه پس از 28 مرداد 1332، از مؤسسان نهضت آزادی 
مقاومت ملی بود، عضو مؤسسان جبهه ملّی دوم نیز، به شمار 

می رفت.

در آخرين لحظات صفحه آرايي مجله خبري فرهنگستان ، مطلع شديم متاسفانه استاد دكتر عباس شیباني ، پس از 
سال ها تالش و مجاهدت در عرصه  پزشكي ، سیاسي و اجتماعي دار فاني را وداع و به ديار باقي شتافتند . ضمن تسلیت 
به مناسبت درگذشت اين استاد فرهیخته ، خالصه اي از زندگي نامه مرحوم دكتر شیباني را تقديم شما خوانندگان 

گرامي مي نمايیم . 
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وی، در سال 41، به نمایندگی دانشگاه در کنگره جبهه ملی 
معرفی شد، ولی با اعتراض به نپذیرفتن نهضت آزادی ایران در 
احزاب جبهه ملّی به دلیل گرایشهای مذهبی، کنگره را ترک 
نمود و به نهضت آزادی پیوست. در 6 بهمن سال 41 که رژیم 
شاه، سران نهضت را دستگیر و به زندان انداختـ  همراه دکتر 
سحابی، مهندس بازرگان و آیت اهلل طالقانی، محاکمه و به 6 
سال زندان محکوم و در سال 1347، از زندان آزاد شد. او در 
سال 1347 به دانشگاه بازگشت و تحصیالت پزشکي خود را به 
اتمام رساند. مرحوم  دکتر شیبانی سال ها در زندان های شاه به 
سر برد و با 9 بار محکومیت 13 سال از عمر خود را در زندان 

گذراند.
انقالب در هیات دولت موقت شورای  پیروزی  از   وي پس 
اسالمی  انقالب  عضو شورای  او  کشاورزی شد.  وزیر  انقالب، 
ایران، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی، نماینده تهران 
در مجلس شورای اسالمی )5 دوره، 19 سال(، رئیس دانشگاه 
تهران، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم )یکی از 
رقبای شهید محمدعلی رجایی( و دوره پنجم )تنها رقیب آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی(، عضو شورای شهر تهران )3 دوره، 14 
سال( بود. عباس شیبانی از دوره دوم تا چهارم عضو شورای 

شهر تهران نیز بود.
مرحوم دکتر شیبانی گرچه همیشه فعاِل حوزه ی پزشکی، 
سیاسی و اجتماعی شناخته شده است ، اما هیچ گاه نمی توان 
بیش از همه چیز زحمات و تالش  های این استاد بزرگ در 
عرصه پزشکی از جمله اقداماتی در زمینه پیوند اعضا، جراحی 
قلب، مغز و اعصاب و دیگر حوزه  های اصلی پزشکی را نادیده 

گرفت .
تأسیس دفتر هیـئت امنـای صـرفه جویی ارزی در معالجـه 
ساالنه  )خرید  شنوایی  حلزون  کاشت  پروتز  تهیه  بیمـاران،  
بیش از 1000 دستگاه پروتز کاشت حلزون شنوایی و توزیع 
آن بصورت رایگان بین مراکز کاشت حلزون شنوایی کشور(،  
تأسیس و تجهیز مراکز ناباروری، حمایت از انجام انـواع پیونـد 
در داخـل کشـور )پیونـد قلـب، پیونـد ریـه، پیونـد کبـد، 
پیونـد کلیـه، پیوند قرنیه چشم و پیوند مغز استخوان( و تأمین 
تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز مراکز درمانی وابسته به وزارت 

بهداشت از اقدامات مرحوم شیبانی است.
دکتر عباس شیبانی سرانجام در یکم دی ماه 1401 دار فانی را 
وداع گفت. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب صبح 
جمعه دوم دی ماه با حضور در کنار پیکر مرحوم دکتر عباس 
شیبانی ضمن اقامه نماز و قرائت فاتحه، از تالش های آن مرحوم 
قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی تجلیل کردند و فرمودند: 
»آقای دکتر شیبانی به معنای واقعی کلمه جزو انسان های صالح 
بود. ما ایشان را خیلی وقت است، سال هاست، یعنی شاید پنجاه 
و چند سال است می شناسیم... آدم فّعال، خیرخواه و آماده به کار، 
و به معنای واقعی کلمه مبارز بود؛ واقعاً این جوری بود.« بیش 
از پنج دهه همراهی و آشنایی با دکتر شیبانی، مقاطع مهمی 

از تاریخ مبارزات مردم ایران را قبل و بعد از انقالب اسالمی 
برای یاران امام راحل و مبارزان و انقالبیون رقم زده که حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره کردند: »ایشان تازه از زندان آزاد 
شده بود، به نظرم سال 47 یا 48 بود که با ایشان آشنا شدیم... 
من با مرحوم طاهر احمدزاده از مشهد آمدیم تهران، یک کاری 
داشتیم اینجا، الزم بود جمعی از افراد صاحب فکر و صاحبنظر 
و مانند اینها مثل آقای طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، 
اینهایی که بودند، جمع می شدند؛ من و آقای احمدزاده یک 
حرفی برای آنها داشتیم. احمدزاده گفت که جمع کردِن اینها 
کار ما نیست، کار عّباس شیبانی است؛ او می تواند اینها را جمع 
کند. این بود که با ایشان تماس گرفتیم و آمد و گفتیم ما چنین 
ــ به نظرم شاید در ظرف دو روز ــ یک  کاری داریم، فوراً 
جلسه  پانزده شانزده نفره، از دکتر شریعتی، آقای بهشتی، آقای 
مطهری، همه را جمع کرد؛ یک آدم این جوری  بود؛ آماده به کار. 
بعد از انقالب هم به معنای واقعی کلمه ایشان مشغول کار بود، 

مشغول تالش بود«
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پیام تسلیت رئیس فرهنگستان علوم پزشكی به مناسب درگذشت مرحوم دكتر شیبانی
بسم اهللا الرحمن الرحیم
انا هللا و انا الیه راجعون

متاسفانه خبر ناگوار در گذشت استاد بسیار ارزشمند، گرانقدر، 
دلسوز، فرزانه، مرد علم و عمل جناب آقای دکتر عباس شیبانی 
عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی را مطلع شدم. این ضایعه 
مؤلمه را به همه اعضای محترم فرهنگستان و جامعه خدوم 
پزشکی صمیمانه تسلیت عرض می کنم. ایشان اسطوره تالش و 
مبارزه و قهرمان ملی ، بسیجی واقعی و والیتمدار بود و از وقتی 
که در مبارزه بود تا زمانی که نماینده مردم در مجلس شد و تا 
این روزها که سنین کهولت را سپری می کرد تغییری در زندگی 
وی ایجاد نشد. دکتر شیبانی از فعاالن سیاسی مذهبی در دوران 
رژیم طاغوت بود که همیشه در صف اول تظاهرات بر ضد این 
رژیم در دانشگاه تهران حضور داشت. ایشان فعالیت سیاسی خود 
را از سنین نوجوانی شروع کرد و از سال 1332 که دانشجوی 
پزشکی دانشگاه تهران شد 9 بار در دوران رژیم طاغوت به دلیل 
مبارزات سیاسی به زندان افتاد و سال ها رنج زندانی بودن را 
در آن دوران تحمل کرد.ایشان در تمام دوران خدمت خود در 
نزد همگان زبانزد بود ویکی از محورهای گردهمایی انقالبیون و 
دلسوزان نظام اسالمی بود. هرگز از امکانات دولتی استفاده نکرد 
و در کنار مردم بود و برای خود ماشین شخصی تهیه نکرد و از 

وسائل عمومی برای حمل  و نقل بهره می برد.
ساده زیستی و صبر او  نه از روی ناچاری و ناداری بود بلکه 
هرچه داشت در امور خیریه صرف کرد که ساخت مجتمع یاوران 
مهدی)عج( در جمکران تنها یک نمونه از آن است. در روح بلند 
او بی نیازی به دنیا و تالش بی وقفه و ساده زیستی و حضور در 
تمامی صحنه های خدمت  و مبارزه با بی عدالتی موج می زد. او 
با بیش از نیم قرن مبارزه و تالش و جهاد در راه خدا  در خانه 
محقری اجاره نشین بود و تا آخرین لحظه حاضر نبود خانه خود 
را عوض کند. مانند شیبانی شدن کار آسانی نیست؛ او عمرش 
را در راه خدا صرف کرد و قدمی جز برای رضای خدا بر نداشت 

که انسان به او غبطه می خورد.  ایشان عضو هیئت موسس 
نهضت آزادی بود و در کنار عناصر دینی و مذهبی به فعالیت 
در پیروزی انقالب پرداخت؛ عضویت در شورای انقالب اسالمی 
ایران، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی، وزیر کشاورزی،  
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی )5 دوره، 19 سال(، 
رئیس دانشگاه تهران،  عضو شورای شهر تهران )3 دوره، 14 
سال( از سوابق درخشان ایشان است . وی بدون اینکه یک ریال 
تبلیغ کند، در 5 دوره با رای مردم به مجلس شورای اسالمی راه 
یافت  و در مجلس هم در نهایت تواضع و فروتنی فعالیت می کرد 
و دلسوزی به معنای واقعی در همه زمینه ها و زمان ها در ایشان 
وجود داشت. ایشان در همایش سالمت معنوی که در سال 97 
توسط فرهنگستان علوم پزشکی در قم برگزار گردید به عنوان 

الگوی سالمت معنوی معرفی شد.
 مشیت الهی بر این قرار گرفت که رحلت ایشان را در ایام 
شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها قرار دهد تا انشااهلل 
هرچه بیشتر مشمول عنایات حضرت حق تعالی واقع شود. از 
دست دادن این استاد و الگوی سالمت معنوی که برای جامعه 
پزشکی به ویژه فرهنگستان علوم پزشکی و همچنین ملت شریف 
ایران ضایعه جبران ناپذیری به حساب می آید را به همه همکاران 
عزیز و به ویژه خانواده محترم و دختر گرانقدر ایشان تسلیت 
عرض می کنم و از درگاه خداوند کریم برای ایشان مغفرت و علو 

درجات آرزو می کنم.
دكتر سید علیرضا مرندی دوم ديماه 1401
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رهبر معظم انقالب در پیامی درگذشت این یار دیرین 
انقالب را تسلیت گفتند. متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
عباس  دکتر  مرحوم  عمل  و  ایمان  مرد  درگذشت 
شیبانی رحمةاهلل علیه را به بازماندگان و دوستان و 
همکارانش تسلیت عرض می کنم. وی مؤمنی صادق 
و مجاهدی خستگی ناپذیر بود و در همه ی دورانها، 
چه دوران مبارزه با طاغوت و چه دوران انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی، در صراط مستقیم، ثبات قدم نشان 

داد. رحمت و مغفرت الهی شامل حال او باد.
سّیدعلی خامنه ای   

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به مناسب درگذشت مرحوم دكتر شیبانی
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اذهان عمومي را با طرح "مطالب كذب " دچار تشويش نكنید
پاسخ فرهنگستان علوم پزشكي به " ادعاي كذب " مجله لنست

الملل دكتر سید  بین  امور  و  روابط عمومي  گزارش  به 
پزشكي  علوم  فرهنگستان  رئیس  مرندي  علیرضا 
كذب  مطالب  درج  به  نسبت  ايران  اسالمي  جمهوري 
مجله  در  سالمت  خدمات  ارائه  نظام  و  پزشكان  درباره 

علمي لنست ابراز تاسف كرد.
وی در نامه اي به پرفسور ریچارد هورتون سردبیر مجله پزشکي 

لنست ابراز ناراحتي خود را اینگونه عنوان کرد 
متن نامه به شرح ذیل است : 

پروفسور ريچارد هورتون
سردبیر مجله پزشكي لنست

عنوان                                                                         با  لنست  مجله  گزارش  به  عطف  احتراما   
 ”Iranian medics at the forefront of protests  “
ایران  اسالمی  جمهوری  درباره  کذب  سراسر  مطالبی  درج  از 
علي الخصوص  پزشکان و نظام ارائه خدمات سالمت  در مجله 
ای که بعنوان یک مجله وزین علمی  شناخته شده است بسیار 
متاسفیم. از همه تاسف بار تر آنکه تمام مطالب سراسر کذب 

را از قول منابعی نقل کرده اید که سوابق دشمنی و جاسوسی 
در کشور ما را دارند. اگر قرار بود مطالب مذکور در آن مقاله 
بر پایه علمی باشد ال اقل از منابع دیگر که با مردم و کشور 
ما دشمنی نداشته باشند نیز نقل قول می شد. فرهنگستان 
علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران که متشکل از دانشمندان 
پزشکي کشور  علوم  دانشگاه هاي  اساتید شاخص  و  فرهیخته 
می باشد، مطالب مندرج در آن مقاله را اهانت به جامعه خدوم 
علي الخصوص  و  سالمت  خدمات  و  مراقبت ها  ارائه کنندگان 
پزشکان که خدمات کم نظیر خود را به مردم در دوران جنگ 
تحمیلی صدام علیه ایران و نیزتحت شرایط تحریم های ظالمانه 
امریکا و کشورهای غربی حامی او در همه گیری کووید 19 با 
صداقت نشان داده اند می داند و از آن مجله انتظار دارد مطالب 

کذب درج شده در آن مقاله را در اسرع وقت اصالح نماید. 
با  متعارف  غیر  اقدامي  در  لنست  علمي  مجله  است  گفتني 
توهین به جامعه پزشکي ایران مطالبي کذب در خصوص برخي 
اتفاقات اخیر در ایران در آخرین نشریه خود منتشر کرده است . 

HPV ضرورت آگاه سازی جامعه درباره ويروس
پزشكی  علوم  فرهنگستان  زنان  سالمت  گروه  رئیس 
برنامه ريزی درباره عوارض  ابالغ خالصه سیاستی و  از 
ويروس hpv ) زگیل تناسلی( به دستگاه های سیاست 

گذار سالمت خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل فرهنگستان علوم 
پزشکي  ، دکتر مرضیه وحید دستجردی درباره ضرورت ورود 
فرهنگستان علوم پزشکی  کشور به موضوع سالمت جنسی 
به خصوص آگاه سازی درباره ویروس hpv ) زگیل تناسلی( 
گفت: امروز مسائل مربوط به حوزه سالمت به ویژه حوزه خانواده 
و برخی رفتار های به شدت پر خطر در ایران و جهان به آن 

پرداخته شده است.
وی با اشاره به بروز ویروس اچ  ای وی در سال های گذشته در 
جهان افزود: ده ها سال پیش ویروس ایدز )اچ  ای وی( شناخته 
شده نبود و منجر به شعله ور شدن بیماری ایدز در جهان شد 
که در کشور ما هم بروز فراوانی داشت از این رو برای اینکه از 
این رفتار های پرخطر جلوگیری کنیم و سالمت جنسی را در 

جامعه، خانواده، نسل جوان و نوجوانان داشته باشم باید به آن 
پرداخته شود.

رئیس گروه سالمت زنان فرهنگستان علوم پزشکی ادامه داد: 
یکی از مهمترین مراکزی که باید مسائل حوزه سالمت را رصد 
کند فرهنگستان علوم پزشکی است به همین منظور فرهنگستان 
جلسات مشترکی را با گروه بهداشت و تغدیه و سالمت اجتماعی 
برگزار کرد که در نهایت منجر به تدوین خالصه سیاستی در 
ارتباط با حوزه سالمت جنسی بویژه ویروس اچ پی وی شد که 

موضوعی جدید و عوارض و تبعات آن نیز جدید است.
 ،hpv دکتر وحید دستجردی گفت: عوارض ناشی از ویروس
همانند سرطان ها و از دست دادن امید به زندگی به خصوص 
در نسل جوان است که سالمتی را به خطر می اندازد، از این 
رو فرهنگستان علوم پزشکی به این موضوع پرداخت و خالصه 
سیاستی در فرهنگستان تدوین و به وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و سایر دستگاه های تأثیر گذار برای برنامه ریزی 

و سالمت کشور ابالغ کرد.

 افزايش شیوع كمردرد در كشور 
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل دكتر علیرضا 
 : گفت  پزشكي  علوم  فرهنگستان  پیوسته  عضو  زالي 
متاسفانه در كشور ما میزان كمردرد رو به افزايش است .

وي گفت : نوع فعالیت افراد ، سبک زندگي نامناسب ، سندرم 

متابولیک و پوکي استخوان باعث تشدید کمردرد مي شود و با 
انجام فعالیت هاي فیزیکي مي توان  عضالت اطراف مهره ها را 

تقویت کرد تا از میزان درد کمر کاسته شود .
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 برگزاري هفتمین همايش سالمت معنوی اسالمی و نظام آموزش كشور در اسفند ماه

هفتمین همايش سالمت معنوي 17 ، 18 و 19 اسفندماه 
سال جاري  با حضور انديشمندان صاحب نظران حوزه و 

دانشگاه در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد .
سالمت معنوی )Spiritual health(، یکی از ابعاد چهارگانه 
تصویب  طبق  معنوی(  و  اجتماعی  روانی،  )جسمی،  سالمت 
سازمان جهانی بهداشت است. بسیاری از کشورها به این بُعد 
آموزش،  عرصه های  در  را  آن  و  کرده  توجه  سالمت،  ابعاد  از 
پژوهش و مراقبت ها و خدمات بهداشتی- درمانی وارد نموده اند. 
با این حال، در کشور ما، این بُعد مهم از ابعاد سالمت، تاکنون 
چندان که شایسته و بایسته است مورد التفات و توجه جدی 
و دقیق قرار نگرفته است. این در حالی است  که بعد معنویت 
)Spirituality(، از منظر دین مبین اسالم، عمیق ترین بعد از 
ابعاد سالمت است و می تواند بر دیگر ابعاد سالمت، بیش ترین و 

عمیق ترین تأثیرات را داشته باشد. 
در کشورهاي غربي، برخی معنویت را باالتر از دین مي دانند و 
پاره اي آن را پایین تر از دین تلقي مي کنند و عده اي هم آن را 
مرتبط با اعتقادات مذهبي مي دانند. عده ای از محققان غربی، 
سالمت معنوی را با سالمت دینی به نحوی همسان می انگارند 
و معتقدند متعالی ترین شکل معنویت، با دین هم پوشانی دارد. 
اینان معتقدند معنویت بدون مذهب، به احتمال زیاد به انحراف 
کشیده می شود. اما به هرحال آنچه در نوشته هاي غربیان غلبه 
دارد، با معنویت اخروي ارتباطي نداشته و بیشتر شامل معنویت 
رواج  ما  روزگار  )Secular( است که در  این جهاني  و  دنیوي 

فراوان یافته است.
»سالمت معنوي اسالمي«، وضعیتی است که در آن بینش، 
گرایش و کنش فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان در راستای 
قرب و رضای الهی قرار گیرد. از منظر اسالمی، سالمت معنوی 
دارای جایگاه خاصی است: سالمت معنوی، مهم ترین، عمیق ترین 
و تأثیرگذارترین بُعد از ابعاد سالمت انسان است. به تعبیر دیگر: 
سالمت معنوي، یک بعد در عرِض دیگر ابعاد سالمت نیست؛ 
بلکه حیثیتي است که به نحو طولي، همة عرصه هاي جسم، روان، 
اجتماع، بینش، منش و شناخت را فرامي گیرد و تأثیرات وسیع 
و عمیقی بر ابعاد مختلف وجود آدمی مي نهد )شاید بتوان گفت 
سالمت معنوی، تنها یک بعد از ابعاد سالمت نیست، بلکه یک 

پارادایم است که بر همة ابعاد سالمت، شمول و سیطره دارد(.
زودتر،  هرچه  است  الزم  کاماًل  فوق،  نکات  نظرداشت  با 
آموزش سالمت معنوي عالوه بر محیط خانواده، مهدکودک و 
پیش دبستانی، در مقاطع مختلف تحصیلی )ابتدایی و متوسطه( 
و  پزشکي  علوم  رشته های  در  عالی  آموزش  مقاطع  در  نیز  و 
خدمات بهداشتي درماني و نیز دیگر رشته های آموزش عالی 
کشور و به ویژه در حوزه های علمیه آغاز شود. در مورد رشته های 
پزشکی و کلیه رشته های مرتبط با نظام سالمت کشور، بخشی از 
آموزش ها به صورت نظري و عمده آن باید در عرصه آموزش هاي 
عملي و در بخش هاي مختلف بالیني و خدمات سرپائي در زمان 

کارآموزي، کارورزي و دستیاري صورت پذیرد. 
اسالمی  جمهوری  پزشکی  علوم  فرهنگستان  اساس،  این  بر 

منظور  به  اسالمی«  معنوی  »گروه سالمت  محوریت  با  ایران 
گفتمان سازی مقوله سالمت معنوی در کشور و در راستای رویه 
برگزاری همایش های علمی ساالنه خود )که متأسفانه به دلیل 
شیوع بیماری کووید 19 در سال های اخیر متوقف ماند(، درصدد 
تدارک همایشی علمی در سطح ملی و با مشارکت دستگاه های 
ذیربط، با عنوان »سالمت معنوی اسالمی و نظام آموزش کشور« 
برآمد .اهداف این همایش عبارتند از :آشنایی مجموعه آموزش 
کشور )معلمان، استادان حوزه و دانشگاه، طالب و دانشجویان، 
و دانش آموزان( با مقوله سالمت معنوی و التزام به آن ،کاربست 
مهدکودک،  )از  کشور  آموزش  نظام  در  معنوی  سالمت 
پیش دبستانی و ابتدایی، تا تحصیالت تکمیلی و آموزش حوزوی( 
،بستر سازی برای نهادینه شدن آموزش معنویت محور ، حرکت در 

جهت تربیت معنوی فرزندان و نسل جوان کشور
همچنین محورهای اصلی این همایش شامل چیستی، مؤلفه ها 
و شاخص های سالمت معنوی )با تأکید بر تفاوت دیدگاه اسالم و 
غرب( ،اهمیت سالمت معنوی و تعمیق معنویت در نظام آموزش 
کشور )با تأکید بر اسناد باالدستی نظام( ،استفاده از ظرفیت هاي 
محیط هاي آموزشی و بهداشتي- درماني در برنامه ریزی، محتوا، 
ارزیابی و ارتقاء سالمت معنوي ،راهکارهای نهادینه سازی سالمت 
ارتقاء  معنوی در نظام آموزش کشور )با رویکرد پیشگیری و 
سالمت( ،راهکارهای تعمیق همکاری علمی بین دستگاه های 
،گفتمان  معنوی  سالمت  موضوع  در  کشور  آموزش  متصدی 
سالمت معنوی در نظام آموزش کشور و ایده پردازی ،تجربه نگاری 
آموزش معنویت محور در مدرسه، دانشگاه و حوزه علمیه ، مي 

باشد .
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هم انديشی مهار حوادث ترافیكی در فرهنگستان علوم پزشكی
و  اهتمام گروه سالمت  به  ترافیکی  اندیشی مهار حوادث  هم 
اندیشمندان و  از  با حضور جمعی  المللی  بین  همکاری های 
صاحبنظران ایمنا راه کشور در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار 

شد.
در  فرهنگستان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
شديد  جراحات  و  مرگ  از  "پیشگیري  سیاستي  خالصه 
حوادث ترافیكي كشور " که توسط گروه سالمت و همکاري 
هاي بین الملل فرهنگستان علوم پزشکي تدوین شده است ، بر 

لزوم قانون گذاری برای مهار حوادث ترافیکی تاکید شد .
بر اساس این گزارش ، حوادث رانندگی و لزوم رعایت نکات 
از مرگ و میر و  ایمنی در آن، یک اصل مهم در پیشگیري 

جراحات شدید حوادث ترافیکي کشور است.
گفتني است  یکی از مهم ترین نقاط ضعف ، سیستم ایمنی 
راه کشور است که عالوه بر آن نبود نظام ارزیابی و ارزشیابی 
استفاده  و  تحلیل  و  جمع آوری  کارآمد  مکانیسم  نبود  مؤثر، 

درست از داده ها و شواهد علمی داخلی و بین المللی منجر به 
اجرای برنامه های غیر مؤثر و اجرای ضعیف برنامه ها شده است. 
همچنین توجه ناکافي به سرعت ایمن ، تاخیر در ارائه خدمات 
فوریت هاي پزشکي پس از حادثه ، سهم باالي تردد جاده اي در 
حمل و نقل کشور و توجه ناکافي به سرعت ایمن از مهم ترین 

عوامل حوادث ترافیکي درکشور شناسایي شده است .
در این نشست دکتر علیرضا خانکه عضو پیوسته فرهنگستان 
علوم پزشکی با اشاره به اینکه در حوادث ترافیکي چندین فاکتور 
نقش دارد گفت : مطالعات نشان مي دهد بیش از 90 درصد 
حوادث  ترافیکي خطاي انساني است که خودروساز باید با رعایت 

استاندارهاي خودرو خطاي انساني را پوشش دهد . 
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکي خاطر نشان کرد : یکي 
نیز  و  روها  خود  نبودن  استاندارد   ، ترافیکي  حوادث  ازعوامل 

پاسخگو نبودن خودروساز است .

انتزاع آموزش پزشكي از خدمات و مراقبت هاي سالمت مغاير با سیاست هاي كلي سالمت است.  
دکتر سید علیرضا مرندي رئیس فرهنگستان علوم پزشکي در 
نامه اي به ریاست محترم جمهور گفت : زمزمه هاي جدایي 
آموزش پزشکي از خدمات مراقبت هاي سالمت بر خالف  اسناد 

باالدستي و مغایر با سیاست هاي کلي سالمت است .
رئیس فرهنگستان علوم پزشکي با انتقاد از برخي اظهار نظرها 

در خصوص جدایي آموزش پزشکي ، از نظام خدمات درماني 
به  جمهور  رئیس  توجه  خواستار   ، دولت  بدنه  در  سالمت  و 
حساسیت هاي جامعه پزشکي و مکاتبات فرهنگستان و نیز 

نظرات  اعضاي مجمع عمومي فرهنگستان در این زمینه شد .

هشدار دوباره پدر علم ژنتیک ايران درخصوص اهمیت غربالگری جنین
علوم  گروه  رئیس  و  پیوسته  عضو  فرهود  داریوش  پروفسور 
پایه فرهنگستان علوم پزشکي کشور؛ در گفت وگوی تفصیلی 
و  مردم  )ایسنا(، گفت: »قطعاً  ایران  دانشجویان  با خبرگزاری 
مسئوالن از بحث جوان سازی و صیانت از جمعیت کشور حمایت 
غربالگری،  انجام  اهمیت  با  منافاتی  این موضوع  اما  می کنند؛ 
اطمینان از سالمت جنین و تشخیص احتمال ابتال به اختالالتی 
مانند سندرم داون و غیره ندارد و در صورت لزوم با تشخیص 

پزشک متخصص، صدور مجوز سقط قانونی باید انجام شود.
پدر علم ژنتیک ایران در این گفت و گو همچنین اظهار کرد: 
»من مخالف ازدیاد جمعیت نیستم، ولی اینها راهش نیست. این 
کار )غربالگری( به شکل خیلی خوبی حدود 45 سال قبل شروع 
شد و عده ای به محضر امام خمینی )ره( رفتند و من هم در آن 
جمع بودم و تاالسمی اولین موردی بود که توانستیم اجازه سقط 
را دریافت کنیم. بعد این کار در دست یک نهاد بسیار کارآمد به 
نام پزشکی قانونی قرار گرفت؛ یعنی در این 45 سال کار غلطی 
انجام می شد؟! این تعداد بچه عقب مانده ذهنی، از کار افتاده، 
نابینا، ناشنوا، می توانیم جلوی همه این موارد را بگیریم؟ کسانی 
که این طرح را مطرح کردند، آیا با حدود 500 انجمن های والدین 
کودکان عقب مانده صحبت کردند؟! آیا با پزشکی قانونی صحبت 
کردند؟! آیا با امثال بنده صحبت کردند؟! چطور من در سازمان 

بهداشت جهانی برای همه صحبت می کنم، اما )در کشورم( با 
من مشورت نمی کنید تا عیب های آن را به شما بگویم؟.

پروفسور فرهود برای یادآوری مجدد اهمیت موضوع غربالگری 
و خطراتی که حذف این موضوع می تواند به همراه داشته باشد، 
یادداشتی را در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( قرار 

دادند که به شرح زیر است:
ُسخنی در مورد دستورالعمل غربالگری

مورد  در  سال 1400  از  اینجانب  نوشته های  و  سخنان  پیرو 
"جوان  قانون  و 54  مواد 53  ناپذیر  و عواقب جبران  زیان ها 
سازی جمعیت و حمايت از خانواده"، از قرار معلوم بنا به 
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گفته رسانه ها این مواد مربوط به غربالگری و سقط جنین شرطی 
و قانونی" با چراغ خاموش" مسیر خود را طی کرده و اکنون به 
صورت دستورالعمل با مجازات های حبس، جزای نقدی، ابطال 
به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات  پروانه پزشکی رسماً 
بهداشتی کشور ابالغ شده! و اما ایرادات عمده این دستورالعمل:

1. از آنجائیکه این دستورالعمل، به طور واضح و جامع در تضاد با 
پیشگیری از تولد نوزادان معلول است، لذا باید نام وزارت بهداشت 
و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و شاید 
سازمان جهانی بهداشت و هرآنچه همراه کلمه بهداشت بمعنی 
پیشگیری است، برداشته شود. در چنین صورتی جناب معاون 
محترم بهداشت نیز باید دنبال عنوان دیگری برای خودشان 

باشند.
2. آنطور که در رسانه ها آورده شد، 56 تشکل علمی پزشکی 
کشور مخالفت خود را با این دستورالعمل رسماً به جناب وزیر 
این وزارت محترم  ابراز کردند. چرا  محترم بهداشت و درمان 
این  نظر  غیرعلمی،  دستورالعمل های  چنین  صدور  از  پیش 
انجمن های علمی، انجمن های مردم نهاد)NGO(، انجمن های 
والدین کودکان معلول)حدود یکصد انجمن(، نمایندگی سازمان 
جهانی بهداشت در ایران، فرهنگستان علوم پزشکی ایران را در 
مورد چنین تصمیمات هولناک و ضدمردمی، جویا نشدند. به 
طور واضح بگویید این تصمیمات چه مراحلی را طی کرده تا به 

مرحله اجرا درآید؟!
این است که جناب وزیر، معاونان محترم، مشاوران  3. تصور 
محترم، حداقل عضویت یک انجمن علمی از 56 انجمن را دارند، 

پس چطور با انجمن مربوطه خود مشورت نکردند.
4. بنده کمترین، بعنوان یک پزشک و یک ایرانی افتخار می کردم 
که چه روان و قانونی و شرعی )سازمان پزشکی قانونی کشور( 
با استناد و مدارک و آزمایش های معتبر پیش از تولد، حداقل تا 
آخرین روز هفته 18 بارداری مجاز به سقط و پیشگیری از تولد 

یک انسان ایرانی معلول بودند.
5. اگر یکی از افراد سهیم در این دستورالعمل غیر علمی، غیر 
بهداشتی و غیر مردمی، یک یا دو بچه معلول داشتند، هرگز 

چنین افاضاتی نمی فرمودند.
6. هیچ فکر کرده اید وقتی شما راه های قانونی حل یک مشکل 
مردمی را می بندید، راه های قاچاق و چاره های غیرقانونی را باز 

می کنید؟! هم اکنون پای واسطه ها برای گسیل موارد نیازمند 
به سقط پزشکی به کشورهای دیگر )نام نمی برم که تشویق به 
خالف نکرده باشم(، به پزشکان ذیربط باز شده است؛ این یعنی 

اشاعه فساد و قاچاق.
7. در کنار تورهای خارجی سقط جنین )حتما با مخارج کالن(، 
مردم تنگدست مجبور خواهند بود که این کار را در داخل کشور 
توسط افراد غیرمتخصص، همراه با خطاهای پزشکی و خطر جان 

مادران، موج شکایات آغاز خواهد شد.
8. کلیه تخصص های پزشکی و آزمایشگاهی با سرمایه گذاری های 
در حدود  باال  بسیار  در سطح  ارائه خدمات  به  مفتخر  کالن، 
باالتر از کشورهای اروپایی بودند؛ حاال تکلیف این همه  بعضاً 
متخصص، سرمایه  گذاری، تجربه چیست؟! آیا حرکت وزارت 
محترم بهداشت و درمان، عمال کمک به فرار مغزها )فرار ژن ها( 
به  حداقل  یا  خارج  به  ایرانی  ارزشمند  متخصصان  گسیل  و 

کشورهای همسایه نیست؟!
دادن  دست  از  یعنی  جمعیت  جوانی  قانون  از  مقصود  9.آیا 
 )%8-5( نوزادان  با  آنها  جایگزین  و  ساله   40-30 نخبه های 

مشکل دار است؟!
10. در طول 20-30 سال گذشته دولت ها)از کیسه ملت( هزینه 
گزاف تحصیالت خارج از کشور حدود یکصد متخصص ژنتیک 
پزشکی و تشخیص های پیش از تولد را تقبل کرده است و این 

همان ثروت های از دست رفته است.
11.  گفته شده که غربالگری موجب نگرانی )چند روزه( مادران 
می شود، ولی از آرامش خیال بقیه دوران بارداری)حدود 7-6 

ماه( و شوق تولد یک فرزند سالم، سخنی گفته نمی شود.
12.  اگر با انجمن های حمایتی خانواده های دارای کودک معلول 
گفتگو می شد، معنی "عسر و حرج" مادر و خانواده را متوجه 
می شدید که چگونه ضریب کارایی و تولید کلیه افراد خانواده از 

داشتن فرزند معلولی آسیب می بیند.
اینجانب به عنوان یک پزشک و معلم جهاندیده، بهترین راه حل 
را متوقف کردن این دستورالعمل غیرعلمی دانسته و دستور 
بررسی کامل تبعات و عواقب این دستور و بازگشت به آرامش 
و رضایت مادران و خانواده ها می دانم، زیرا یک خانواده نگران از 
سالمت جنین، هرگز اقدام به زادآوری نخواهند کرد. این راه 

جوان سازی جمعیت، کامال غلط است.

بهای افزايش قیمت دارو نبايد از جیب مصرف كننده پرداخت شود
استاد  و  پزشكی  علوم  فرهنگستان  پیوسته  عضو 
فارماكولوژی گفت: پرداخت مابه التفاوت افزايش ناگهانی 
قیمت دارو بايد توسط بیمه ها جبران شود و به دوش 

مصرف كننده نیفتد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل فرهنگستان علوم 
علوم  فرهنگستان  پیوسته  عضو  حائري  علي  دکتر  پزشکي 
پزشکي با اشاره به طرح دارویاري گفت :نرخ تمام شده داروها 
باید به گونه اي باشد که فشار بر مردم وارد نشود و با توجه به 
طرح دارویاري اگر دارویي گران هم شود مصرف کننده باید به 
خواهند کرد .نرخ گذشته دارو را تهیه کند و مابقي را دولت و یا بیمه ها تامین 
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بیش از 60 هزار نفر در كشور مبتال به بیماري هاي التهابي روده هستند  
 بیماري التهابي روده در 50 سال گذشته بسیار نادر بود 
اما امروزه بیش از 60 هزار نفر در كشور به اين بیماري 

مبتال هستند.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل فرهنگستان علوم 
پزشکي دکتر کامران باقري لنکراني عضو پیوسته فرهنگستان 
علوم پزشکي و فوق تخصص بیماري هاي گوارش گفت :بیماري 

هاي التهابي روده در کشور در حال افزایش است و اگر به موقع 
تشخیص داده نشود باعث بروز مشکالت جدي مي شود .

دکتر لنکراني افزود : بیماري التهابي روده در 50 سال گذشته 
بسیار نادر بود اما امروزه بیش از 60 هزار نفر در کشور به این 
بیماري مبتال هستندو از عالئم شایع این بیماري مي توان به 

اسهال خوني ، کاهش وزن  اشاره کرد .

تولد نوزادان زودرس در مادراني با دندان هاي پوسیده 
مراقبت از دهان و دندان كودكان بايد از قبل از تولد 

آغاز شود و مادر بايد دندان هاي سالم داشته باشد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل فرهنگستان علوم 
پزشکي دکتر حسین حصاري عضو گروه علوم دندان پزشکي 
فرهنگستان علوم پزشکي و دکتراي تخصصي سالمت دهان و 
دندانپزشکي با اشاره به بحث اهمیت مراقبت دهان و دندان 
گفت :مراقبت از دهان و دندان کودکان باید از قبل از تولد آغاز 
شود و مادر باید دندان هاي سالم داشته باشد در غیر اینصورت 
اگر مادر دچار بیماري هاي لثه و یا دندان هاي پوسیده داشته 
باشد ، منجر به تولد زودرس نوزاد مي شود .وي افزود : از سه 

سالگي به بعد پوسیدگي دندان سه برابر افزایش پیدا مي کند و 
متاسفانه در  کودکان 6 ساله ، به 6 دندان پوسیده  مي رسد .

اجازه مصرف طوالني مدت دمنوش را نداريم  
مردم بايد در استفاده از دمنوش ها توجه كنند چراكه 
مصرف بیش از اندازه دمنوش ها عوارض جانبي به دنبال 

دارد. 
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل فرهنگستان علوم 
پزشکي ، دکتر محسن ناصري عضو پیوسته فرهنگستان علوم 
پزشکي گفت : مردم باید در استفاده از دمنوش ها توجه کنند 
چراکه مصرف بیش از اندازه دمنوش ها عوارض جانبي به دنبال 

دارد. 
از نظر طب سنتي  : براي نمونه دمنوش زنجبیل  افزود  .وي 
داروي درجه سه است یعني عوارض جدي مانند تلخي دهان ، 

خشکي پوست و سوزش ادرار را در بر دارد .

دکتر ناصري درباره انتشار محتواهاي پزشکي در فضاي مجازي 
گفت : در فضاي مجازي مردم باید مطالب و محتوا را  از طریق 

سایت هاي معتبر وتایید شده پزشکي دنبال کنند .

استفاده  بیش از يكبار از بطری های آب معدنی ،خطر جدي برای سالمتی  دارد
 استفاده دوباره از بطری های آب معدنی و پر كردن آن 
براي مصارف بعدي ، بسیار پرضرر و برای سالمتی  انسان 

خطرناک می باشد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل فرهنگستان علوم 
پزشکي ، بر اساس مطالعات انجام شده از هر 9 بطری  آب معدنی 
دستکم در 7 بطری ، وجود ذرات ریز پالستیکی معلق در آب 
تایید شده است. اندازه این ذرات معموال کوچکتر از 5 میلیمتر 
است و تعدادشان غالبا کم  ، ولی در آب تولیدی کارخانه های 

مختلف متفاوت است. 
بنابر آخرین تحقیقات انجام شده ، استفاده دوباره از بطری های 

آب معدنی و پر کردن آن براي مصارف بعدي ، بسیار پرضرر 
و برای سالمتی  انسان خطرناک می باشد. در ساخت وسایل 
  BPA پالستیکی از جمله بطری های پالستیکی، از بیسفنول یا
استفاده می شود که یک ماده شیمیایی خطرناک است. بیسفنول 
توانایی وارد شدن به آب و به خطر انداختن زندگی انسان را 
دارد. بنابراین بهتر است بعد از تمام شدن آب یا نوشیدنی داخل 
بطری، دور انداخته شود  و یا توصیه می شود به جای خریدن 
آب معدنی، یک بطری پالستیکی بدون BPA، شیشه ای یا 

استیل تهیه و از آن استفاده شود.
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دکتر کامران باقري لنکراني 
عضو پیوسته و رئیس گروه ارتقاء سالمت فرهنگستان علوم پزشکي 

مقدمه ای بر رويكرد دينی به سالمت 

طب اسالمی عنوانی است که برخی دنبال می کنند. استدالل 
آن هایی که مطالبی در مورد طب اسالمی نوشته اند، این است 
که بر اساس احادیث علم دو گونه است: علم ادیان و علم بدن ها. 
مقدمه بعدی که مطرح کرده اند این است که خداوند متعال در 
قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم فرموده است که: وقتی من 
مریض می شوم خدا است که مرا شفا می دهد. بنابراین به این 
نتیجه رسیده اند که طب باید طب اسالمی باشد و طب اسالمی 
ارتباط دقیق و جامع مادیات و معنویت موجود را فراهم می کند 
و راه رستگاری و رسیدن به سالمت، منحصر به این روش است.

در احادیث از جمله در سفارش های پیامبر اعظم )ص ( به جناب 
و  فراموش می کنند: سالمتی  مردم  که  نعمت هست  دو  اباذر 
فراغت؛ انسان باید به سالمتی قبل از بیماری توجه کند و آن را 
مغتنم  شمارد. پس اهمیت سالمت موضوعی است که در دین 
هم بر آن تاکید شده است اما آیا اصوالً دین اسالم آمده است که 
طب اسالمی را بیان کند؟ مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی در همین 
زمینه می فرمودند که مرتبه و شأن پیامبر بیان مطالب طبی و 
فیزیکی نبوده است؛ بلکه شأن اصلی دین، هدایت می باشد؛ اگر 
در جایی هم در مورد نیاز های مادی نکته ای را فرموده اند از باب 
اصل دین نبوده بلکه از باب مصالح و از روی تفّضل و کمک به 
مردم بوده است. به تعبیر ایشان اگر احادیث مربوط به طب را از 
متن دین حذف کنیم نقصی در انجام وظایف پیامبری نیست؛ 

بنابراین ما از دین نباید توّقع استخراج طب داشته باشیم.
اما یکسری حوزه های مرتبط با سالمت در معارف دین وجود دارد 
که ما کمتر به اینها توجه می کنیم، مطالبی مانند: چیستی مرگ 
، زندگی و بیماری؛ ارتباط ظاهر دنیا با آخرت؛ فلسفه طبابت؛ 
حقوق بیمار، حقوق طبیب، حقوق جامعه؛ حفظ سالمت به مثابه 
تکلیف/مبانی دینی خودمراقبتی /  سبک زندگی؛ اخالق حرفه ای. 
در این موارد ما باید از معارف دینی حتماً استفاده کنیم. طب 
متداول در مورد موارد زیر کاستی هایی دارد: ارتباط نفس/ روح 
/ بدن؛ چیستی واقعیت /خیال؛ نقش تلقین؛ اخالق حقیقی نه 

تجویزی؛ حقوق مردم؛ فلسفه طبابت؛ چیستی بیماری و مرگ.
پیامبر اعظم در حدیثی فرمودند که هرگاه بیمار شدید، به دنبال 
دارو و درمان بروید. به تعبیر علما اینجا استثنا نکردند که حتی 
سراغ طبیب مسلمان بروید. البته استثنائاتی وجود دارد که مثال 
از حرام شفا نخواهید. اما درمان و دارو را در یک گستره وسیع 
مورد توجه قرا داده اند و وظیفه بیمار را تالش برای درمان خود 

دانسته اند .
اما در یک نگاه عمیق تر که اصوال بیماری و مرگ چگونه حادث 
می شوند و رابطه نفس و روح و بدن در این قضیه چیست، احتیاج 
به یک نگاه فلسفی است. آیت اهلل دکتر احمد بهشتی اصطالحی 
را مطرح فرمودند تحت عنوان طب متعالی. ایشان معتقدند که ما 
سه نوع طب: متسافل، متوسط و متعالی داریم. طب متسافل به 

سراغ جن گیرها و دعا نویس ها و شیادان دوره گرد می رود. طب 
متوسط مستقیما به سراغ بدن می رود و از حال نفس غافل است. 
طب رایج چه طب معمول و چه طبی که به عنوان طب سنتی 
مطرح می شود اغلب چنین است. اما طب متعالی به کمک نفس 
می شتابد تا کار خود را به خوبی انجام دهد و سالمت را به بدن 
باز گرداند. مداوا کردن، شیوه عقالنی و شرعی است. مداوا کردن 
از طرق نامتعارف )مانند توسل به طلسم و جادو و اجنه و روی 
آوردن به چیزهای نجس و پلید که عقال و شرعاً حرام و ناپسند 
است( ممنوع می باشد. اما  طب متعالی به رابطه بین نفس و روح 

و بدن توجه دارد. از نظر این نوع طب: 
 نفس مدیر و مدبر بدن است و باید از او برای تدبیر و مدیریت 

بیماری استعانت جست. 
 بر قوت و قاهریت نفس تکیه دارد.

 فاعل حقیقی درمان بیماری ها و عامل مرگ طبیعی خود نفس 
است.

 تا زمانی که نفس به بدن نیاز دارد، در مراقبت و محافظت و 
تدبیر و تعدیل آن می کوشد.

 هر گاه از آن خود را بی نیاز ببیند، رهایش می کند و از این 
جهان رهسپار عالم دیگر می شود. 

 دعا و دوا و صدقه به نفس کمک می کند که بدن را درمان کند 
و این در صورتی است که ناتوان باشد.

آن چیزی که امروزه تحت عنوان طب سنتی و طب اسالمی مطرح 
می شود، در واقع طب دوره تمدن اسالمی است و شکل گیری آن 
با محوریت طب جندی شاپور بوده است. جندی شاپور در واقع 
اتصال چند مکتب طبی است و  طب شرقی هندی و  حلقه 
طب یونانی را به مبانی طبی ایرانیان باستان اضافه می کند. این 
طب بعد از اسالم نیز با همت اطباء مسلمان ارتقا پیدا می کند و 
نگاه دینی و فلسفی هم به آن اضافه می شود. بیشتر اطباء هزاره 
اول بعد از اسالم فیلسوف هم بوده اند. اما رهیافت های طب دوره 
تمدن اسالمی ممکن است ابطال پذیر باشد و مقدس نیست. 

بنابراین این مسئله با امور وحیانی متفاوت است.
ما باید احتمال دهیم که ممکن است در بررسی مطالب و تحقیق 
میراث گذشتگان، مطالبی یافت شود که امروز برای ما مفید باشد. 
این معنایش ابطال طب جدید نیست بلکه معنای آن این است 
که در کنار طب جدید، میراث گذشتگان نیز به کار گرفته شود.

باید توجه داشت همین طب سنتی یا طب دوره تمدن اسالمی با 
آسیب ها و چالش هایی روبرو ست. از جمله چالش های رویکردی 
در طب سنتی می توان به این موارد اشاره داشت: رویکرد انکار و 
حتی تهاجم به طب متداول؛ رویکرد مقلدانه نسبت به گذشتگان؛ 
رویکرد سطحی به میراث به جای مانده و بی توجهی به ظرایف و 
دقایق؛ رویکرد فن محورانه و تاکید بیش از حد بر فنونی چون 

حجامت؛ رویکرد ایجاد نیاز القایی و کسب ثروت. 
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به اهتمام گروه سالمت و همکاری های بین المللی

سواد سالمت و چالش های تغذيه در كشور

نقش غذا و چگونگی تغذیه افراد یک جامعه در سالمت، بار 
بیماری و کارآیي و ارتباط آن با توسعه اقتصادي طي تحقیقات 
وسیع جهاني به اثبات رسیده و نشان داده شده است که سرمایه 
ارتقاء سواد سالمت جامعه و تامین سالمت  گذاري در زمینه 
تغذیه اي مردم با انتخاب های آگاهانه، نه تنها با صرفه و اقتصادي 
است بلکه از ضروریات غیر قابل اجتناب ملي بشمار مي رود. 
براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت،  سواد سالمت عبارت 
از: مهارت های اجتماعی و شناختی که تعیین کننده انگیزه و 
توانایی افراد برای دستیابی به اطالعات و درک و استفاده از آن 
است به گونه ای که سالمتی حفظ و ارتقا یابد. سواد سالمت یک 
موضوع فردی نیست، سطح باالتر سواد سالمت در جوامع مزایای 
اجتماعی را به دنبال دارد. بنابراین این عامل نباید تنها به عنوان 
مسئولیت فردی در نظر گرفته شود و الزم است این اطمینان 
ایجاد شود که دولت ها و نظام های سالمت اطالعات شفاف، دقیق، 
مناسب و قابل دسترس را برای ارتقای سواد سالمت به مخاطبان 
گوناگون ارائه می دهند. بررسی اسناد باالدستی نشان می دهد که 
در حوزه سیاستگذاری تاکید زیادی بر ارتقاء سطح سواد سالمت 
کلی  سیاست های  به  می توان  اسناد  این  جمله  از  شده است. 
سالمت )مصوب 1393(، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
)مصوب 1390(، نقشه جامع علمی کشور )مصوب 1389( و 
تشکیل شورای عالی سالمت و امنیت غذایی به منظور ارتقای 
 )84( ماده  در  کشور  سالمت(  سواد  جمله  )از  سالمت  سطح 
قانون برنامه چهارم توسعه( اشاره کرد.گزارش مرکز پژوهش های 
سواد  بودن  محدود  بیانگر  در خصوص سواد سالمت؛  مجلس 
سالمت 44 درصد جمعیت شهری بزرگسال کشور )تقریبا از هر 
دو نفر یک نفر( است. این مطالعه درصد سواد سالمت محدود 
در بین زنان و مردان را به ترتیب 42 درصد و 46 درصد برآورد 
کرده است که از نظر آماری معنادار هستند.فرهنگ و سواد غذا و 
تغذیه ای، به عنوان یکی از اجزاء مهم سواد سالمت از مهمترین 
عوامل شکل دهنده الگوي غذایي و سبک زندگی افراد جامعه 
است. عادات غذایی از بدو تولد در درون خانواده شکل مي گیرد. 
مجموعه عواملي که این بستر را شکل می دهد، از فرهنگ و 
آداب و سنن هر جامعه برگرفته شده است که خود تحت تأثیر 
وضعیت جغرافیایي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و آگاهي هاي 
تغذیه اي افراد جامعه است. عدم آگاهی از انتخاب های غذایی 
سالم می تواند منجر به پذیرش عادات غذایی ناسالم شود که بر 
وضعیت سالمت و تغذیه افراد تأثیر منفی می گذارد. مطالعات 
تغذیه  فرهنگ  ترویج  با  که  است  داده  نشان  جهانی  متعدد 
صحیح و اصالح سبک زندگی تا 80 درصد بیماری دیابت، 50 
درصد بیماری های قلبی و عروقی و 30 درصد سرطان ها قابل 
پیشگیری است. هم چنین ترویج رفتارها و عادات غذایی صحیح 
از بدو تولد از جمله تغذیه کودک با شیرمادر، آموزش والدین و 

مادران در زمینه تغذیه کودک، آموزش کودکان و نوجوانان نقش 
مهمی در پیشگیری از سو،تغذیه و بیماری های مرتبط با تغذی 
در دوران بزرگسالی دارد.در حال حاضر، 82 درصد علل مرگ و 
میر در ایران مربوط به بیماری های غیرواگیر از جمله بیماری 
های قلبی و عروقی، دیابت، انواع سرطان هاست و عامل خطر 
اصلی این بیماری ها الگوی غذایی است. با آموزش و باالبردن 
سطح سواد تغذیه ای مردم برای انتخاب های غذایی سالم  درصد 

قابل توجهی از این بیماری ها قابل پیشگیری است.
طی سال های اخیر فست فود ها و غذاهاي آماده متعلق به 
و  عادات  و  است  سنتي شده  سفره  جایگزین  بیگانه،  فرهنگ 
و  نمک  قند،  زیاد  از جمله مصرف  نامناسب  غذایی  رفتارهای 
چربی، مصرف کم سبزی، میوه، حبوبات، شیر و لبنیات منجر 
به بروز سوء تغذیه ناشی از کمبود دریافت مواد مغذی و همزمان 
سوءتغذیه ناشی از بیش خواری شده است که پیامد های آن  
بصورت روند رو به افزایش چاقی و بیماری های غیرواگیر از جمله 
بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، سرطان ها، مشکالت مفصلی 
استخوانی و... هزینه های زیادی بر بخش بهداشت و درمان کشور 
تحمیل کرده است. از سوی دیگر، سوء تغذیه، توانمندی های 
ذهنی و جسمی کودکان و نوجوانان که نسل آینده کشور اسالمی 
ما هستند را کاهش می دهد.ار تقاء فرهنگ و سواد تغذیه یکی از 
محورهای اصلی امنیت غذایی است و الزم است در خانواده هاي 
ایراني آموزش فراگیر در خصوص تغذیه مناسب صورت گیرد و 
این مهم نیاز به همکاری تنگاتنگ کلیه بخش هایی که در امر 
آموزش و فرهنگسازی تغذیه صحیح و ترویج الگوی غذایی سالم 
دخیلند، بویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و تبلیغات 

اسالمی و سازمان صدا و سیما دارد.
با عنایت به نقش کلیدی سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در ترویج سبک زندگی و تغذیه سالم،  پیشنهاد 

می شود موارد زیر در اولویت قرار دهند.
1.تقویت فعالیت هاي آموزشي غذا و تغذیه و هدفمند نمودن 

آنها بر اساس آموزه های تحقیقات نوین تغذیه و طب ایرانی
2.بازنگري و ارتقای سیاست هاي جاري در امر تبلیغات غذا و 
تغذیه هماهنگ با ابالغیه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی
3.همکاري در اجراي سیاست جامع آموزش و فرهنگ سازي 

غذا و تغذیه کشور با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
4.تمهید و تسهیل پخش برنامه ها، سریال ها و تیزرهای آموزشی 
آشپزی و ترویج تغذیه سالم متناسب با زمان و گروه های هدف

5.نظارت بر مطالب کتب و مجالت و نیز تبلیغات محصوالت 
غذایی در رسانه ها و بیلبوردهای شهری و جاده ای با تاکید بر 

فرهنگ و سواد غذا و تغذیه سالم و پایدار
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متن سخنرانی : دکتر امیرحسین تکیان 
عضو  وابسته و عضو  گروه آینده نگري ، نظریه پردازي و رصد کالن سالمت فرهنگستان علوم پزشکي

تعارض منافع و مديريت آن در نظام سالمت ايران

نقش غذا و چگونگی تغذیه افراد یک جامعه  در سالمت، بار 
بیماری و کارآیي و ارتباط آن با توسعه اقتصادي طي تحقیقات 
وسیع جهاني به اثبات رسیده و نشان داده شده است که سرمایه 
تامین سالمت  و  ارتقاء سواد سالمت جامعه  زمینه  گذاري در 
تغذیه اي مردم با انتخاب های آگاهانه، نه تنها با صرفه و اقتصادي 
است بلکه از ضروریات غیر قابل اجتناب ملي بشمار مي رود. 
براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت،  سواد سالمت عبارت از: 
مهارت های اجتماعی و شناختی که تعیین کننده انگیزه و توانایی 
افراد برای دستیابی به اطالعات و درک و استفاده از آن است به 
گونه ای که سالمتی حفظ و ارتقا یابد. سواد سالمت یک موضوع 
فردی نیست، سطح باالتر سواد سالمت در جوامع مزایای اجتماعی 
را به دنبال دارد. بنابراین این عامل نباید تنها به عنوان مسئولیت 
فردی در نظر گرفته شود و الزم است این اطمینان ایجاد شود 
که دولت ها و نظام های سالمت اطالعات شفاف، دقیق، مناسب و 
قابل دسترس را برای ارتقای سواد سالمت به مخاطبان گوناگون 
ارائه می دهند. بررسی اسناد باالدستی نشان می دهد که در حوزه 
سیاستگذاری تاکید زیادی بر ارتقاء سطح سواد سالمت شده است. 
از جمله این اسناد می توان به سیاست های کلی سالمت )مصوب 
1393(، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )مصوب 1390(، 
نقشه جامع علمی کشور )مصوب 1389( و تشکیل شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی به منظور ارتقای سطح سالمت )از جمله 
سواد سالمت( کشور در ماده )84( قانون برنامه چهارم توسعه( 
اشاره کرد.گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص سواد 
سالمت؛ بیانگر محدود بودن سواد سالمت 44 درصد جمعیت 
شهری بزرگسال کشور )تقریبا از هر دو نفر یک نفر( است. این 
مطالعه درصد سواد سالمت محدود در بین زنان و مردان را به 
ترتیب 42 درصد و 46 درصد برآورد کرده است که از نظر آماری 
معنادار هستند.فرهنگ و سواد غذا و تغذیه ای، به عنوان یکی از 
اجزاء مهم سواد سالمت از مهمترین عوامل شکل دهنده الگوي 
غذایي و سبک زندگی افراد جامعه است. عادات غذایی از بدو تولد 
در درون خانواده شکل مي گیرد. مجموعه عواملي که این بستر 
را شکل می دهد، از فرهنگ و آداب و سنن هر جامعه برگرفته 
تأثیر وضعیت جغرافیایي، فرهنگي،  شده است که خود تحت 
اجتماعي، اقتصادي و آگاهي هاي تغذیه اي افراد جامعه است. 
عدم آگاهی از انتخاب های غذایی سالم می تواند منجر به پذیرش 
عادات غذایی ناسالم شود که بر وضعیت سالمت و تغذیه افراد 
تأثیر منفی می گذارد. مطالعات متعدد جهانی نشان داده است 
که با ترویج فرهنگ تغذیه صحیح و اصالح سبک زندگی تا 80 
درصد بیماری دیابت، 50 درصد بیماری های قلبی و عروقی و 30 
درصد سرطان ها قابل پیشگیری است. هم چنین ترویج رفتارها و 
عادات غذایی صحیح از بدو تولد از جمله تغذیه کودک با شیرمادر، 

آموزش والدین و مادران در زمینه تغذیه کودک، آموزش کودکان 
و نوجوانان نقش مهمی در پیشگیری از سو،تغذیه و بیماری های 

مرتبط با تغذی در دوران بزرگسالی دارد.
در حال حاضر، 82 درصد علل مرگ و میر در ایران مربوط به 
بیماری های غیرواگیر از جمله بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، 
انواع سرطان هاست و عامل خطر اصلی این بیماری ها الگوی 
غذایی است. با آموزش و باالبردن سطح سواد تغذیه ای مردم برای 
انتخاب های غذایی سالم  درصد قابل توجهی از این بیماری ها 
قابل پیشگیری است.طی سال های اخیر فست فود ها و غذاهاي 
آماده متعلق به فرهنگ بیگانه، جایگزین سفره سنتي شده است و 
عادات و رفتارهای غذایی نامناسب از جمله مصرف زیاد قند، نمک 
و چربی، مصرف کم سبزی، میوه، حبوبات، شیر و لبنیات منجر 
به بروز سوء تغذیه ناشی از کمبود دریافت مواد مغذی و همزمان 
سوءتغذیه ناشی از بیش خواری شده است که پیامد های آن  
بصورت روند رو به افزایش چاقی و بیماری های غیرواگیر از جمله 
بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، سرطان ها، مشکالت مفصلی 
استخوانی و... هزینه های زیادی بر بخش بهداشت و درمان کشور 
تحمیل کرده است. از سوی دیگر، سوء تغذیه، توانمندی های 
ذهنی و جسمی کودکان و نوجوانان که نسل آینده کشور اسالمی 

ما هستند را کاهش می دهد.
ار تقاء فرهنگ و سواد تغذیه یکی از محورهای اصلی امنیت 
غذایی است و الزم است در خانواده هاي ایراني آموزش فراگیر در 
خصوص تغذیه مناسب صورت گیرد و این مهم نیاز به همکاری 
تنگاتنگ کلیه بخش هایی که در امر آموزش و فرهنگسازی تغذیه 
صحیح و ترویج الگوی غذایی سالم دخیلند، بویژه وزارت آموزش 
و پرورش، وزارت فرهنگ و تبلیغات اسالمی و سازمان صدا و 
سیما دارد.با عنایت به نقش کلیدی سازمان صدا و سیما و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در ترویج سبک زندگی و تغذیه سالم،  

پیشنهاد می شود موارد زیر در اولویت قرار دهند.
1.تقویت فعالیت هاي آموزشي غذا و تغذیه و هدفمند نمودن آنها 

بر اساس آموزه های تحقیقات نوین تغذیه و طب ایرانی
2.بازنگري و ارتقای سیاست هاي جاري در امر تبلیغات غذا و 
تغذیه هماهنگ با ابالغیه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی
3.همکاري در اجراي سیاست جامع آموزش و فرهنگ سازي غذا 

و تغذیه کشور با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
4.تمهید و تسهیل پخش برنامه ها، سریال ها و تیزرهای آموزشی 

آشپزی و ترویج تغذیه سالم متناسب با زمان و گروه های هدف
5.نظارت بر مطالب کتب و مجالت و نیز تبلیغات محصوالت 
غذایی در رسانه ها و بیلبوردهای شهری و جاده ای با تاکید بر 

فرهنگ و سواد غذا و تغذیه سالم و پایدار
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دکتر محّمدحسین تقدیسی
عضو پیوسته و عضو گروه ارتقاء سالمت فرهنگستان علوم پزشکی

نقشه راه ارتقاء سالمت

ممتنع  و  سهل  عبارات  ارتقاء  و  آموزش  بهداشت،  های  واژه 
هستند. همه ما گمان می کنیم معنی آنها را می دانیم؛ اما وقتی 
با دقت در موردشان صحبت می کنیم، متوجه می شویم که بجز 
اصطالحات کلی، توافق بر سر معانی آنها سخت و مشکل است. 
یک سوال بنیادی که در تغییر رفتار و سبک زندگی مطرح 
می باشد این است که آیا جامعه وجود اصیل و حقیقی دارد 
یا وجودش اعتباری و انتزاعی است و فقط فرد اصالت دارد؟ 
همچنین رابطه فرد با جامعه چگونه رابطه ای است؟ حضرت 
محمد )ص( تمثیل زیبایی در بیان فلسفه امر به معروف و نهی 
از منکر دارند که افراد جامعه را به مسافران یک کشتی تشبیه 

فرموده اند. 
در خصوص اصالت فرد یا جامعه سه دیدگاه وجود دارد:

1. جامعه به عنوان پدیده ای غیرطبیعی و قراردادی: از این منظر 
جامعه اصالتی از خود ندارد، بلکه انسانها به خاطر تامین منافع 
و امنیت خود تن به قرارداد زندگی اجتماعی می دهند. انگیزه 
این کار از نظر توماس هابز ترس هر انسان از دیگری، از نظر ژان 
ژاک روسو وحدت با دیگران و از نظر جان الک حفظ دارایی 
هایش بوده است. این نظریه که بر فردگرایی استوار بوده بن مایه                                               
نظریه های لیبرالیستی قرن هجدهم نیز قرار گرفت، لکن به 

مرور زمان از قوت آن کاسته شده است.
در این دیدگاه جامعه وجودش اعتباری و انتزاعی و فرد وجودی 
کاماًل  بودن،  اصیل  دلیل  به  فرد  دیگر  بعبارت  دارد  حقیقی 
مستقل و جامعه به دلیل انتزاعی و غیرحقیقی بودن فاقد حیات 
این است که  این قسمت در  نتیجه  بنابراین  و ماهیت است. 
چنانچه مداخله ای برای تغییر رفتار بخواهد انجام پذیرد باید به 
سراغ فرد رفت، فرد تغییر کند جامعه تغییر خواهد کرد. بسیاری 

از مدل های تغییر رفتار بر این مبنی پایه گذاری شده است.
2. جامعه به عنوان یک کل تجربه ناپذیر و ماتقدم: این نظریه 
علمی  به  عنوان رشته ای  با شکل گیری جامعه شناسی  همراه 
صور ت بندی شد و مسیر افراط را در جهت عکس نظریه اول 
پیمود؛ جامعه را اصل و انسان را مدنی الطبع قلمداد کرد. هر 
چند جامعه از افراد و گروه ها تشکیل شده، لکن حقیقت فرد را 
باید در جامعه جستجو کرد. جامعه به مثابه کل، بر فرد به مثابه 
جزء سیطره و تفوق دارد. این اندیشه  دارای نوعی جمع گرایی 
و بی اعتنایی به فرد بوده  است. اگوست کنت، هربرت اسپنسر 

و امیل دورکیم را باید از طراحان اصلی این دیدگاه بر شمرد.
و  جامعه  دارد  حقیقت  و  اصالت  آنچه  دیدگاه  این  اساس  بر 

نهادهای اجتماعی است و هویت افراد در درون جامعه و براساس 
فرهنگ آن جامعه شکل می گیرند. برای تغییر رفتار از این منظر 
نیازی به فرد نیست و باید سراغ مولفه ها و نهاد های اجتماعی 
رفت که فرهنگ و جو جامعه را تحت تاثیر قرار داده و موجب 

تغییر رفتار افراد در جامعه می گردند.
3. جامعه به عنوان حاصل تعامل بین افراد و گروه ها: در این 
نظریه، برعکس دو نظریه قبلی، فرد به کلی در جامعه مستحیل 
نمی شود تا به هیچ وجه در معادله های اجتماعی به حساب نیاید 
اعضای  و  اجزاء  بر  از پیش  ما تقدم که  نیز جامعه یک کل  و 
خود مسلط باشد، تصور نمی شود. فرد به عنوان عنصری پایه، 
دارای جایگاه مهمی است و جامعه نیز از تعامل و ارتباط بین 
همین افراد و اعضاء شکل گرفته است که با از بین رفتن این 
ارتباطات آن هم نابود می شود. این نگرش توسط جورج زیمل 
مطرح شد و در مسیر بعدی جامعه شناسی در قرن بیستم تاثیر 
زیادی گذاشت. نظریه معتدل و نسبی زیمل حد فاصل دو نظریه 
افراطی دیگر، یعنی نافیان جامعه مانند هابز و قائالن به اصالت 

جامعه مانند دورکیم، قرار می گیرد.
دیدگاه اسالم نیز، اصالت توأم فرد و جامعه است. ترکیب جامعه 
یک ترکیب حقیقی مخصوص به خود است که در آن افراد در 
عین نداشتن استقالل کامل، از نوعی استقالل نسبی برخوردارند. 
آنچه که ترکیب جامعه را می سازد ، ترکیب روح ها و اندیشه ها و 
عاطفه ها و خواست ها و اراده هاست و نه ترکیب اجسام مادی که 
این ترکیب، هویت جدیدی را به نام روح جمعی پدید میآورد. 
در قرآن کریم از جامعه معموال به اّمت تعبیر شده است که به 
معنای گروهی از مردم است که دارای قصد و هدف مشترکی 
یا جامعه، وجود و حیات، مدت و  اّمت  می باشند. قرآن برای 
عمر، سرنوشت، وجدان، شعور، فهم و عمل قائل است. حضرت 
علی علیه السالم نیز می فرمایند شباهت اخالقی مردم به محیط 
اجتماعی و مقتضیات زمان خودشان، بیشتر از شباهت به صفات 
خانوادگی و خلقیات پدران آنها است. آیات قرآنی متعددی دال 
بر حقیقی بودن ترکیب جامعه و همچنین استقالل افراد وجود 
دارد. که تبیینی بر تمثیل حضرت پیامبر اکرم )ص( مبنی بر 
جامعه به مثابه یک کشتی که هم مسافران )بعنوان افراد( و هم 

کشتی )بعنوان جامعه( اصالت دارد، می باشد.
غیررسمی،  غیرمستقیم،  های  مولفه  جامعه  در  این جهت  از 
غیرکالمی و کم خودآگاه تاثیرات بیشتری بر رفتار افراد نسبت به 

موارد مستقیم، رسمی، کالمی و خودآگاه دارد.
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ارتقاء سالمت
ارتقاء سالمت فرایند توانمند سازی افراد برای کنترل و بهبود 
زندگی  برای  منبعی  سالمت  بنابراین  می باشد.  سالمتی شان 
روزانه ما است و نه هدف زندگی. بدین تعبیر که همه تالش ها و 
تصمیم ها توسط هر فردی و در هر سطحی ، با سالمت جامعه 

و آن مجموعه گره خورده است.
بر خالف رویکرد سنتی که فرد گرا ) اصالت فردی محض( مشکل 
مبنائي، مقطعی و قسمت نگري، تکیه بر نداشته ها، تاکید بر خود 
رفتار، پزشک درمانگرا، مراقبت از بیماری و مدیریت متمرکز         
) power over  ( بود رویکرد  نوین ارتقاء سالمت هم فرد هم 
جمع گرا ) اصالت  فرد و جامعه( سبک زندگي، سیستم مبنائي، 
تکیه بر داشته ها )مثبت گرا(، فرایند ایجاد رفتار، پزشک جامعه 
نگر، مراقبت از سالمتی و مدیریت خود و مدیریت مشارکتي               

) power within( تاکید می نماید.
آنها  دوی  هر  هستند.  کبوتر  یک  بال  دو  ارتقاء  و  آموزش 
سبک زندگی را متاثّر می کنند. قبل از Alma Ata آموزش 
وجود داشت. بعد از Alma Ata آموزش و ارتقاء به صورت 
 Ottawa منشور  از  بعد  اّما  گردیدند.  مطرح  شده  تفکیک 
تغییر  با  اتاوا  تنده شدند.  منشور  و در هم  یکپارچه  دو  این 
گام   Setting به   Problem از  سالمت  ارتقاء  رویکرد 
بین                                                                                        تفاوت  و  آورد  پدید  مداخالتی  های  برنامه  در  بزرگی 
با                                                                    را   Health promotion in the setting
و  نمود   تبیین  را   Health promoting setting
جانبه                                                                               همه  و  فرایندی  سیستمی،   بنیادی،  نقش  بر 
Health promoting setting   در  مداخالت تاکید نمود.  
تا  اتاوا  از  گانه  نه  های  کنگره  طی  بهداشت  جهانی  سازمان 
شانگهای )2016تا 1986( تالش نموده است تا مفهوم و رویکرد 
ارتقاء سالمت را از نگاه ابزاری و موردی به رویکردی فرایندی و 
سیستمی تبدیل نماید و در کنگره شانگهای )2016 ( ارتباط 
تنگاتنگ توسعه و سالمت را با بیان آرمان های هفده گانه از 
جمله  نبود فقر، به صفر رساندن گرسنگی، سالمت مطلوب و 
رفاه، آموزش با کیفیت، آب سالم و تاسیسات بهداشتی، انرژی 
پاک و قابل دسترس، کاهش نابرابری ها، شهرها و جوامع پایدار، 
آب،  زیر  زندگی  اقلیم،  برای  اقدام  و مصرف مسئوالنه،  تولید 
زندگی روی زمین، صلح، عدالت و نهادهای توانمند و مشارکت 
و .... را تبیین نمود. همچنین سازمان جهانی بهداشت در این 
کنگره اعالم نمود حیطه های اولویت دار عوامل اجتماعی تعیین 
کننده سالمت جهت برنامه های عملیاتی عبارتند از: تکامل 
عادالنه  ارائه  روانی،  و  معنوی  کودکی، سالمت  ابتدای  دوران 
خدمات سالمت، بیکاری و امنیت شغلی، تغذیه و امنیت غذایی، 
سبک زندگی سالم، آموزش، آگاهی، مسکن، محیط های سالم، 
حمایت اجتماعی، حاشیه نشینی و مناطق محروم دور افتاده، 

توزیع عادالنه درآمد و امنیت اقتصادی، حوادث. 
مداخالت ارتقاء سالمت

فرایند تغییر در مدل های تغییر رفتار، در بستر تاریخی ، که 
  HBM و KAP از مدل های روانشناختی و خطی همچون

به مدل های جامعه شناختی و سپس به مدل های سیستمی              
)Organizational Models (  توسعه   و پیشرفت نموده 

       CICI  است. برای مثال به چارچوب
 The Context and Implementation of        
Complex Interventions framework مورد استفاده 

در اروپا اشاره اجمالی خواهیم نمود.
 ،)Context(  شامل سه بعد، زمینه و بستر CICI چارچوب  
است    )Setting( و ستینگ    )  Implementation( اجرا 
که با یکدیگر و در بعد مداخله در تعامل هستند. که زمینه 
و یا بستر شامل هفت حوزه است )شامل: زمینه جغرافیایی، 
اپیدمیولوژیک، اجتماعی-فرهنگی، اجتماعی-اقتصادی، اخالقی، 
حقوقی، سیاسی( و اجرا از پنج حوزه )یعنی تئوری اجرا، فرآیند، 
ستینگ  است.  شده  تشکیل  نتایج(  و  عوامل  ها،  استراتژی 
)setting ( نیز در این مدل و چارچوب به مکان فیزیکی خاصی 
اشاره دارد که در آن مداخله در عمل انجام می شود. مداخله 
و نحوه اجرای آن در یک محیط و زمینه معین می تواند در 
سطوح خرد، متوسط و کالن رخ دهد. ابزارهای عملیاتی کردن 
چارچوب که شامل یک چک لیست و یک ابزار استخراج داده 
برای بررسی های کمی و کیفی و یک راهنمای مشاوره برای 

ارزیابی های کاربردی است.

 نقشه راه ارتقاء سالمت
ارتقاء سالمت به عنوان یک سرمایه عظیم اجتماعی و ماندگار 
است. ما در جامعه نباید به دنبال چیزی بگردیم که هیچکس 
راجع به آن فکر نکرده باشد؛ بلکه باید به سراغ مسائلی برویم 
انجام  اما کاری برای آن  که همه می بینند و شهود می کنند 
نمی دهند. از انجائیکه سالمت برای همه، هدف اصلی اجتماعی 

دولت ها، و سنگ بنای اصلی توسعه پایدار است.
بنابراین بهره مند شدن از باالترین سطح استانداردهای سالمت، 
یکی از حقوق اصلی هر انسان  و هر شهروند می باشد. یکی از 
مسئولیت های حاکمیت، توجه کردن به سالمت همه جانبه و 
ارتقاء سالمت بعنوان عدالت در سالمت و عدالت اجتماعی است. 
مسئولیت سالمت مردم تنها بر عهده ی نظام سالمت نیست، 
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بلکه سالمت یک موضوع مرتبط با تمامی سیاستگذاران نظام و 
حاکمیت می باشد. به تعبیر دیگر تصمیم هر تصمیم گیرنده ای 
خرد کالن و در کلیه سطوح جامعه مستقیم و غیر مستقیم بر 
سالمت مردم تاثیر می گذارد.  بنابراین تمامی ارکان حکومت و 

دولت را نسبت به ارتقاء سالمت، متعهد و درگیر می نماید. 
سالمت در همه ی سیاست ها ، رویکردی به تمام سیاست های 
به طور سیستماتیک  که  است  ها  بخش  از  فراتر  و  حکومت 
در تصمیم گیری های  اجرایي سالمت، موثر بوده و به دنبال 
بر سالمت  مضر  عوامل  از  که  ها،  بخش  تعامل   و  هم سویی 
جلوگیري می کنند. در این راستا است که سالمت جامعه ارتقاء 
رویکرد  واقع  در  می گردد.  محقق  در سالمت  عدالت  و  یافته 
سالمت در همه سیاست ها، مسئولیت پاسخگو بودن تصمیم 
تمام  اثرات سالمت در  برابر  را در  گیرندگان و سیاستگذاران 
نتایج  بر  رویکرد  این  مي بخشد.  بهبود  سیاستگذاري  سطوح 
سیاست هاي عمومي بر سیستم هاي سالمت، عوامل مؤثر بر 

سالمت و رفاه تاکید می نماید.
کرد.  معجزه خواهد  بیفتد  بین مسئولین جا  مفهوم  این  اگر 
ارتقاء سالمت شامل همه زندگی ما می شود؛ هرکاری که قرار 
است انجام شود، باید دید که چه تاثیری روی سالمت جامعه               
)HIA ( دارد. خوشبختانه آنقدر مستندات  و تجربیات بین 
آنها در  اجرای  و موضوع  تنها مسئله   دارد که  المللی وجود 
جامعه می باشد. هر تصمیم گیرنده خرد و کالنی باید ببیند که 
تصمیمش چه تاثیری روی سالمت افراد می گذارد. متاسفانه 
ذهنیت ما پیرامون مسائل هنوز خطی است. یکی از مشکالت 
و  کار می کنند  ای  به صورت جزیره  است که سازمان ها  این 
هماهنگ و همسو نیستند. همچنین ارتباط وزارت بهداشت با 

وزات  خانه های دیگر کامال مشخص و سیتماتیک نیست.
درحال  و  یافته  توسعه  کشورهای  از  توجهی  قابل  کشورهای 
توسعه، استراتژی های ارتقاء سالمت جامعه خود را تدوین و 
عملی نموده اند و مستندات فرایند اجرائی آن را منتشر کرده اند. 
برای نمونه می توان به سالمت در همه سیاست ها در کشور 

فنالند و کشور تایلند اشاره نمود.
در  برنامه سالمت در همه سیاست های دولت تایلند، با تدوین  
و  وزات خانه ها  در  انتظار  مورد  سالمت  ارتقاء  استراتژی های 
و  خطر  عوامل  مدیریت  ظرفیت  تایلند،  جامعه  سازمان ها، 
محیط های ایجاد کننده بیماری های مرتبط با سبک زندگی 
را از طریق حرکت جمعی تمامی بخش ها به صورت یکپارچه، 
متعادل، پایدار و رضایت بخش براساس فلسفه اقتصاد خود کفا 
دارا می باشد. رسالت این برنامه، برخورداری از جوامع کوچک و 
بزرگ آگاه، از عوامل خطر ساز است که اقداماتی را در جهت 
کاهش این عوامل و افزایش عوامل قادرساز انجام می دهند و به 
صورت فعاالنه در تبدیل سیاست به عمل، شناسایی مشکالت، 
مراقبت و نظارت، پیشگیری و کنترل، مدیریت و توسعه تمامی 
مشارکت  موثر  و  جامع  سیستماتیک،  صورت  به  ها  بخش 

می کنند.
استراتژی های این برنامه عبارتند از: 

 سیاست های عمومی سالم )فعالیت فیزیکی، امنیت غذایی و 
تولید غذای سالم، تشویق کنترل وزن، مدیریت استرس(

 بسیج اجتماعی و ارتباطات عمومی )ارتقای آگاهی و مشارکت 
بخش های مختلف در شبکه سالمت(

 اجتماع سازی)جوامع خود اتکا ،آگاه و قادر به مدیریت سبک 
زندگی(

و  یکپارچه  نظام  ایجاد   ( نظارت  و  مراقبت  نظام   
استانداردها،مشارکت بخش های مختلف در غربالگری، مدیریت 

عوارض و ارجاع موارد(
 ظرفیت سازی )مدیریت و حمایت از برنامه، دسترسی به 

دانش ، کنترل و ارزشیابی با کیفیت(
موارد زیر درس هایی است که می توان از این برنامه آموخت:

 هم راستایی برنامه سالمت با برنامه توسعه
 توجه به تغییرات توسعه ای مهم جهانی و اولویت ها

 توجه به ارزش ها، فرهنگ و اخالقیات
 توجه به مدیریت دانش و فن آوری و شواهد در برنامه ریزی و 

سیاست گذاری
 توجه به خود اتکایی و شادمانی و صلح

 توجه به ارزیابی تاثیرات سیاست ها و برنامه ها
 توجه به نقش سازمان ها و همکاری بین بخشی

 توجه به حاکمیت شفاف، پاسخگویی
 توجه به تمرکز زدایی و مشارکت )3625 بخش و 1 و نیم 

میلیون رهبر محلی( )تاثیرات فندق شکن(
 توجه به منابع و سرمایه ها )همه برای سالمت(

 حفظ تعادل و میانه روی
 انعطاف پذیری نسبت به تغییرات و بحرانهای اقتصادی

در ایران هم اکنون با بهره مندی از تجارب بین المللی، برنامه 
ارتقاء  به  پرداختن  برای  مناسبی  توسعه هفتم کشور فرصت 
سالمت همه جانبه و سیستماتیک در کلیه برنامه های توسعه 
بصورت  سالمت  ارتقاء  نقشه  زیر  چارت  در  باشد.  می  کشور 
شماتیک و پیشنهادی ارائه گردیده است که می تواند با توسعه و 

تبیین آن راهکار های اجرائی تدوین گردد.

اله
 مق

ی و
لم

ی ع
ران

خن
س



14
01 

دی
 - 

هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

د -
دي

 ج
ره

دو

18

q

متن سخنرانی :دکتر عّباس عّباس زاده
عضو وابسته فرهنگستان و عضو گروه پیراپزشکی

وضعیت رشته پرستاری در ايران و جهان

تقریباً 27 میلیون مرد و زن نیروی کار جهانی پرستاری و 
مامایی را تشکیل می دهند. این تعداد تقریباً 50 درصد از نیروی 
کار در بخش سالمت را شامل می شود. در تعداد کارکنان بخش 
سالمت به ویژه پرستاران و ماماها در جهان کمبود وجود دارد. 
بیشترین کمبود پرستار و ماما در جنوب شرقی آسیا و آفریقا 
است. سازمان جهانی بهداشت تخمین زده است برای اینکه همه 
کشورها به هدف توسعه پایدار در زمینه سالمت و رفاه برسند، 
جهان تا سال 2030 به نُه میلیون پرستار و مامای دیگر نیاز 

دارد.
پرستاران نقش مهمی در ارتقای سالمت، پیشگیری از بیماری 
ها و ارائه مراقبت های اولیه و جامعه نگر ایفا می کنند. این گروه، 
مراقبت های الزم را در شرایط اورژانس و بالیا را ارائه می دهند و 
در عین حال کلید دستیابی به پوشش سالمت همگانی هستند. 
پرستاران گروهی در دسترس هستند که خدمات آنها در مقایسه 
با گروه های تخصصی، با کیفیت یکسان هزینه کمتری می برد و 
بنابراین با بکارگیری آنها در سطوح مختلف پیشگیری اثربخشی 
هزینه را افزایش می دهد. شعار دستیابی به سالمت برای همه به 
این ترتیب وابسته به تامین و تربیت تعداد کافی پرستار و ماما و 
حمایت حرفه ای از آنان دارد. در این شرایط الزم است این گروه 
متناسب با خدماتی که در قالب استانداردهای حرفه ای ارائه می 

کنند، از دستمزد و تقدیر متناسبی بهره مند شوند.
سرمایه گذاری  اقتصادی،  جنبه  از  سالمت  های  سازمان  در 
گزارش  دارد.  بسزایی  مالی  بازده  ماماها  و  پرستاران  روی  بر 
کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در زمینه اشتغال بهداشتی 
و رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه گذاری در آموزش و 
ایجاد شغل در بخش های بهداشتی و اجتماعی منجر به بازدهی 
سه برابری از نتایج بهبود یافته سالمت، امنیت، بهداشت جهانی 

و رشد اقتصادی فراگیر می شود.
است،  پرستاری  حرفه  مرکزی  هسته  مراقبت  که  آنجا  از 
 )PHC( پرستاران و ماماها در کانوِن مراقبت های اولیه سالمت
هستند و اغلب اولین و گاهی تنها متخصص بهداشتی هستند 
که مردم به آنها مراجعه می کنند و کیفیت ارزیابی اولیه، مراقبت 

و درمان توسط آنها حیاتی است. پرستاران، بخشی از ساختار 
جامعه بومِی خود هستند - فرهنگ، نقاط قوت و آسیب پذیری 
آن را به خوبی درک می کنند - و می توانند مداخالت موثری 
را برای رفع نیازهای بیماران، خانواده ها و جوامع، شکل و ارائه 

دهند.
تعداد  هستند،  پیشرو  سالمت  لحاظ  از  که  کشورهایی  در 
پرستاران به ازای هر هزار نفر جمعیت، بین 10 تا 18 نفر، می 
باشد. در کشور ما این عدد، 2/1 در هزار نفر می باشد درحالی که 

میانگین کلی دنیا 4 نفر در هزار نفر است. 
نسبت پزشک به پرستار شاخصی است که اگر متناسب نباشد، 
نشان می دهد که ما چقدر هزینه های خدمات سالمت را برای 
مردم افزایش می دهیم و چقدر درمان گران تمام می شود. چون 
تربیت پزشکان مخصوصا پزشکان متخصص و فوق تخصص هم 
برای مردم و هم برای دولت ها بسیار هزینه بر است. در کشور 
آمریکا 2/6 پزشک و 16 پرستار در هزار نفر جمعیت وجود دارد 
که تعداد پرستاران تقریبا شش برابر پزشکان است. در کشور 
ایران 1/6 پزشک در مقابل 2/1 پرستار در هزار نفر جمعیت 

می باشد. این نسبت به خوبی نشان از کمبود پرستار دارد.
ما از نظر میانگین پزشک، به دنیا نزدیک هستیم اما از لحاظ 
میانگین پرستار خیلی فاصله داریم. در اغلب کشورها سرعت 
افزایش تعداد پرستار چشم گیر است. همین مسئله باعث شده 
که تقریبا همه کشورها مهاجر پذیر باشند. کشوری که در حال 
آلمان  افزایش می دهد،  را  تعداد مهاجرانش  به سرعت  حاضر 
است. نکته ی خطرناک برای ما این است که نیرو هایمان را از 
دست می دهیم. کشورهای حاشیه خلیج فارس برنامه های خیلی 
زیادی برای گسترش سالمت شان دارند و از نیروهای تعلیم یافته 

در ایران به راحتی و با قیمت نسبتاً ارزان استفاده می کنند. 
درآمدی  وضعیت  ببینیم  باید  که  است  این  دیگر  نکته ی 
امریکا  کشور  در  است.  چگونه  ایران  در  پرستاران  و  پزشکان 
اگر پزشک به عنوان پزشک عمومی بخواهد کار کند، ساالنه 
حدود 200000 دالر دریافت می کند. اما اگر پرستار بخواهد به 
عنوان پرستار متخصص کار کند، نزدیک 56 درصد آن حقوق را 
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دریافت می کند، یعنی 111840 دالر. میانگین دریافتی پزشکان 
متخصص نسبت به پرستاران در دنیا، 2/4 برابر است. پرستاران 
در کشورهای دیگر در مقایسه با داخل کشور و در مقایسه با سایر 
مشاغل درآمد نسبتاً باالیی دارند. این موضوع جاذبه مهاجرت را 

بسیار افزایش می دهد.
تعداد پرستاران در ایران

کل کادر پرستاری و مامایی کشور ما در تمام بخش ها اعم 
از دولتی و خصوصی و خیریه، حدود 250 هزار نفر است که 
پرستارهای  نسبت  هستند.  زن  درصد  و 75  مرد  درصد   25
غیر ایرانی 0/03 درصد است. یعنی 80 درصد از پرستاران در 
مقطع کارشناسی می باشند. 9 درصد از این شاغلین در رشته 
کارکنان  پرستاری  کادر  از  درصد  هستند. حدود 15  مامایی 
کمکی )کمک پرستار، بهیار و کمک بهیار(، 8 درصد اتاق عمل 
و 7 درصد هوشبری می باشند. از لحاظ مقطع تحصیلی، 80 
و 3  کاردان  درصد  دیپلم، 3/3  درصد  کارشناس، 11  درصد 
درصد کارشناس ارشد می باشند. بر اساس استانداردهای اعتبار 
بخشی خیلی از بخش ها به کارشناس ارشد نیاز دارند که این 
  PhD تعداد کفاف همه بخش ها را نمی دهد. تعداد دارندگان
پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستان ها، 127 نفر معادل  

0/06 درصد می باشد.  
تعداد کل پرستاران بر اساس نوع استخدام 36 درصد رسمی، 
20 درصد قراردادی، 16 درصد طرحی، 11 درصد پیمانی و 
7/4 درصد شرکتی می باشند. در حال حاضر 33774 نفر پرستار 
و مامای طرحی در بیمارستان ها انجام خدمت می کنند. توزیع 
پرستار در استان ها متوازن نیست. در استان تهران 42536 نفر 
پرستار و ماما وجود دارند که برابر است با 21 درصد از جمعیت 
پرستاری کشور. در حالی که برای مثال در استان ایالم 0/75 
درصد از جمعیت پرستاری حضور دارند. در حالیکه در بعضی 
استان ها نسبت پرستار به جمعیت نزدیک به 2/8 در هزار می 
باشد، در استان  سیستان و بلوچستان این نسبت 1/8 درهزار 

است.
نیروی پرستاری در کشور جوان است. 31 درصد از پرستاران  
1 تا 5 سال و 20 درصد آن ها 6 تا 10 سال سابقه کار دارند. در 

مجموع بیش از 50 درصد آنها زیر 10 سال سابقه دارند.  
در بخش نیروی انسانی آموزش دهنده، در بخش دولتی، تعداد 
71 استاد، 189 دانشیار، 397 استادیار و 848 مربی مشغول 
به فعالیت هستند و نزدیک به 600 عضو هیئت علمی نیز در 
آموزش  مراکز  دارند.  پرستاری حضور  رشته  در  آزاد  دانشگاه 
گروه  و 86  دولتی  پزشکی  علوم  دانشگاه  شامل: 84  دهنده 
پرستاری در دانشگاه آزاد اسالمی و جمعا 170 مرکز در کشور 

مشغول آموزش پرستار در مقاطع مختلف تحصیلی هستند. 
دو انجمن علمی به نام های انجمن علمی پرستاری ایران و 
انجمن علمی پرستاران قلب ایران از قبل فعالیت داشته اند و 4 
انجمن نیز اخیرا به تصویب رسیده اند که اسامی آن ها عبارتند 
از: انجمن علمی پرستاری سالمت جامعه و سالمندی، انجمن 
بزرگساالن  پرستاری  انجمن علمی  پرستاری کودکان،  علمی 
و انجمن علمی مدیریت پرستاری. تعداد 33 مجله داخلی در 

موضوعات پرستاری منتشر می شود که 19 مجله فارسی زبان 
و 14 مجله انگلیسی زبان می باشند. از این تعداد، 7 مجله نمایه 
Scopus، 2 مجله نمایه ISI و 3 مجله نمایه PubMed دارند. 
28 مرکز تحقیقاتی مستقیماً در زمینه پرستاری فعالیت می 
کنند و 6 مرکز نیز مرتبط با پرستاری در کشور وجود دارد. 
عملکرد پژوهشی پرستاران در کنار سایر خدمات آنها شایان 
 H-Index ،توجه است. 366 نفر عضو هیئت علمی پرستاری
پنج و باالتر دارند. پرستاران دارای وابستگی سازمانِی ایران، در 
اسکوپوس 14257 مقاله دارند. در رشته پرستاری در دانشگاه 
های علوم پزشکی کشور، سرانه مقاله در بازه ی 10 ساله، 9/5 

به ازای هر عضو هیئت علمی می باشد. 
پرستاری  انجمن  از:  عبارتند  پرستاری  حرفه ای  تشکل های 
ایران که قبل از انقالب فعالیت می کرده است؛ سازمان نظام 
پرستاری جمهوری اسالمی ایران که طبق قانون تشکیل شده 

است؛ خانه پرستار که یک انجمن سیاسی و صنفی است. 
آینده نگری و سیاست گذاری در حوزه پرستاری

مردم(  شدن  )سالمند  ناپذیر  اجتناب  جمعیتی  تغییرات 
به پرستار و مراقبت در خانه را  نیاز  و پیشرفت های فناوری، 
افزایش می دهد. پیشرفت های فناوری باعث می شود افراد نیاز 
Tele- به مراجعه به آزمایشگاه و ... را نداشته باشند و می توان از

nursing استفاده کرد. بحث اقتصاد سالمت را باید به عنوان 
یک موضوع مبنایی در نظر بگیریم تا خدمات ما به صرفه، با 
کیفیت و مناسب باشد. همچنین باید نیازهای اجتماعی رو به 
افزایش مردم را در نظر گرفت. براساس این تغییرات، سازمان 
ببینیم که  باید  ما  بهداشت جهانی ده پیشنهاد داده است و 

کدامیک از این پیشنهادات برای کشور ما قابل استفاده است: 
1- کشورهای دچار کمبود، نیاز به افزایش بودجه برای آموزش 

و استخدام حداقل 5/9 میلیون پرستار دارند.
2- کشورها باید ظرفیت جمع آوری، تجزیه و تحلیل و استفاده 

از داده های نیروی کار در حوزه سالمت را تقویت کنند.
3- تحرک و مهاجرت پرستاران باید به طور موثر نظارت و 

مسئوالنه و اخالقی مدیریت شود.
را  پرستارانی  باید  پرستار  تربیت  و  آموزش  برنامه های   -4
اولیه  مراقبت های  در  پیشرفت  باعث  که  کند  فارغ التحصیل 

بهداشتی و پوشش همگانی سالمت شوند.
5- رهبری و حکمرانی در پرستاری برای تقویت نیروی کار 

پرستاری ضروری است.
6- برنامه ریزان و قانونگذاران باید از ظرفیت عملکرد پرستاری 

در خدمات سالمت به صورت بهینه استفاده کنند.
7- سیاست گذاران، کارفرمایان و قانون گذاران باید اقداماتی را 

برای حمایت از شرایط کار مناسب پرستاران فراهم کنند. 
8- کشورها باید برای تامین نیروی انسانی متناسب با جنسیت 

)زن و مرد( برنامه ریزی کنند.
9- مقررات حرفه ای پرستاری باید مدرن شود.

ای یک مسئله  ای و بین رشته  10- همکاری درون حرفه 
کلیدی و اساسی است. 
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دکتر محمدجواد کبیر 
عضو وابسته و عضو گروه ارتقاء سالمت فرهنگستان علوم پزشکي

نقش مشاركت جامعه و همكاري هاي بین بخشي در ارتقاء سالمت 

جامعه و نظام شبكه خدمات جامع و همگانی سالمت

اولین  اجتماعی  واحد  كوچكترين  عنوان  به  خانواده 
كانون تعامل است. مشاركت جامعه پايه و اساس شكل 
گیری نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كشورها 
می باشد و به عنوان مهم ترين ركن در اداره امور جاری 
همراهی  و  اجتماعی  مشاركت  بدون  می رود.  شمار  به 
و  توسعه  الزامات  فراهم  شدن  امكان  مردم   آگاهانه 
رشد  در همه كشور امكان پذير نیست. اساس حقوق 
شهروندی برای تعالی يک جامعه پويا و كارآمد بر پايه 
حضور فعال و مشاركت داوطلبانه مردم  بنا شده است. 
و  وحدت  و  اجتماعی  انسجام   اساس  جامعه  مشاركت 
همبستگی ملی است.  با توجه به اين بحث چیستی و 
چرايی متوجه می شويم  كه مشاركت در درون جامعه ما 
دارای يک فلسفه و تاريخچه ای است.  مشاركت جامعه 
اقتصادی  نظام  توسعه  در  اساسی  اصل  يک  عنوان  به 

اجتماعی بايد مورد توجه قرار گیرد.
از: حساس  تعریفی که ما در مشارکت داریم  عبارت است 
نمودن و درگیر شدن مردم  در شناخت و تأمین نیازهای خود، 
افزایش دانش و آگاهی آحاد جامعه، توانمند شدن مردم  برای 
شناخت اولویت بندی نمودن، تحقق نیاز و خواسته ها با کسب 
دانش و مهارت و اثرگذاری در تامین نیازها و حل مشکالت. 
مشارکت به عبارت دیگر قبول همکاری آگاهانه و از روی میل 

و اراده برای رسیدن به یک هدف خاص است.
سالمت به عنوان محصول یا نتیجه کلیه فعالیت های منسجم  
و به هم  پیوسته و هدفمند کلیه حوزه های اجرایی که در امر 

توسعه تالش می کنند، می باشد.
فرایند  مردم  در  مشارکت  سالمت،  خدمات  نظام  ارائه  در 
نیازسنجی، کسب دانش و مهارت برای شناسایی، دسته بندی و 
اولویت گذاری مشکالت و مداخالت از مهمترین اصول موفقیت 
است. مشارکت به عنوان بخش اساسی از سیاست های سالمت 

شناخته شده است. با پذیرش مراقبت های بهداشتی درمانی 
اولیه به عنوان سیاست های دولت ها همه اعضای سازمان جهانی 
بهداشت اهمیت درگیری آگاهانه ذینفعان در طراحی و اجرای 
خدمات و برنامه های سالمتی را به رسمیت شناختند. از طرفی 
بانک جهانی تاکید می کند که در امر توسعه مشارکت مردمی، 
مردم  را برخوردار از مقدار زیادی تجربه و بینش درباره اینکه 
چه کاری باید انجام شود و اینکه چه کارهایی نباید انجام  شود، 
می کند. مشارکت مردم  در طراحی پروژه می تواند تعهد آنها را 
نسبت به اجرای پروژه افزایش دهد. همچنین مشارکت مردم 
 در افزایش منابع در دسترس برای برنامه بسیار موثر و اثر بخش 
است و راهی برای تحقق یادگیری اجتماعی برای طراحان و 
بهداشتی  شبکه های  ساختار  باشد.  می تواند  برنامه  ذینفعان 
درمانی مبتنی بر نظام  سطح بندی و سطوح پیشگیری و بر 
اساس نیاز سالمت مردم  طراحی گردیده است. در پیاده سازی 
جامعه  همراهی  و  مشارکت  مقبولیت، حمایت،  ساختار  این 
شرط اساسی برای کارایی، اثربخشی و بهره وری مورد تاکید 
بوده است. شبکه های بهداشتی درمانی با ساختار خوشه ای و 
فراگیر تالش نموده تا بر اساس محدوده جغرافیایی و شرایط 
پوشش،  تحت  جمعیت  سالمت  ویژگی های  دموگرافیک 
نیازهای سالمت مردم  را شناسایی تا مداخالت مورد نیاز را از 

طریق جلب مشارکت جامعه اجرایی نماید.
در اجزای نظام  مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی در ساختار 
شبکه های  بهداشتی درمانی، اولین جزء آموزش و ارتقاء سطح 
سالمت تعیین شده است و در اصول آن جلب مشارکت مردم 
 به عنوان اصل مهم  در مشروعیت بخشیدن برای مقبولیت و 

حمایت، مورد تاکید می باشد.
اساس جلب مشارکت جامعه در راستای ارتقاء سطح آگاهی 
برای هماهنگی، همسویی و هم افزایی ظرفیت های اجتماعی 
است که برای بهبود کارایی و اثربخشی می توانند مورد استفاده 
از  گیری  بهره  با  درمانی  بهداشتی  های  شبکه  گیرند.  قرار 
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ظرفیت های بالقوه جامعه تالش نموده اند تا در محدوده هر 
واحد ارائه خدمات، حوزه های اثر گذار اجتماعی را شناسایی 
کنند و مشارکت آنها را فراهم کنند و در برنامه ریزی، اجرا و 
ارزیابی امکان بهره گیری از آنها را داشته باشند؛ از این رو از 
طریق نهاد سازی و ساختار مند نمودن حوزه اجتماعی تالش 
ارائه خدمات  را در  اثربخش جامعه  امکان مشارکت  تا  دارند 

سالمت فراهم  بیاورند.
در منشور اتاوا، ارتقاء سالمت از سال 1980 تاکنون فرایند 
قادر سازی مردم  برای افزایش کنترلشان بر سالمت و بهبودی 
است. در این زمینه ما ظرفیت های خیلی خوبی داریم.  در واقع 
نظام  مراقبت های بهداشتی درمانی با استفاده از ظرفیت های 
خود و آگاه سازی مردم  توانسته اند نظام  مراقبت فعال را مبتنی 
بر مشارکت آگاهانه مردم  به عنوان رویکردی اثربخش در دستور 
برنامه های اجرایی خودشان قرار بدهند. اما نکته ای که حائز 
اهمیت است، یکی از بحث هایی که ما در این زمینه داریم 
 مشارکت از دیدگاه آموزه های دینی ما است. وقتی در قرآن و 
توضیح های ائمه اطهار نگاه می کنیم،  دستورات خیلی خوبی 
اینکه  به  این زمینه داریم.  در قرآن به شدت تاکید دارد  در 
بتواند از ظرفیت مشارکت جامعه استفاده کند. در قرآن تاکید 
بر شورا دارد و اینکه تغییر جامعه بستگی به اراده خودشان 
دارد. پیامبر گرامی  در تعامل با جامعه و در ترویج دین و فلسفه 
بعثت، نشان گرهای ارزشمندی را در آگاه سازی و همراهی و 
مشارکت آگاهانه مردم  مورد توجه قرار می دهند. حضرت علی 
علیه السالم   در نهج البالغه در ضرورت و اهمیت امر به معروف و 
نهی از منکر و مسئولیت پذیری و پاسخ در برابر جامعه به نوعی 
تاکید بر نظارت اجتماعی و همراه سازی آنها دارد. حضرت 
امام خمینی )ره ( توصیه و تاکید بر استفاده از ظرفیت اجتماعی 
جامعه،  مردم  در حل مشکالت  همراهی  و  اهمیت  مساجد، 
پاسخگویی و تعهد به حقوق مردم داشتند؛ مقام  معظم  رهبری 

نیز در فرمایشاتشان بر مردم ساالری دینی تاکید دارند.
در   حاضر  درحال  که  موفقی  کشورهای  تجارب  طرفی  از 
منطقه  شاهد هستیم مثل تایلند و مالزی نشان داده است که 
در حوزه های مشارکت اجتماعی و عوامل تعیین کننده های 

اثرگذار در سالمت دارای کارنامه موفقی بوده اند. در این کشورها 
موضوع سواد سالمت و آموزش مردم و  ارتقاء سطح سالمت به 

شکل خیلی قابل قبولی پیاده سازی شده است.
دالیل توجه به مشارکت مردم  در نظام  ارائه خدمات می تواند 
بر اساس استدالل خدمات سالمتی، اقتصادی، ارتقاء سالمت 
سالمتی  خدمات  استدالل  در  باشد.  اجتماعی  حقوق  یا  و 
شده  تامین  خدمات  از  مردم  بسیاری  مشارکت  بدون  قطعاً 
بدون استفاده مانده و یا به درستی استفاده نمی شود. از لحاظ 
استدالل اقتصادی، هر جامعه ای برخوردار از منابع اقتصادی 
ارتقای سالمت  برای  را  آنها  باید  انسانی است که  فیزیکی و 
باالترین  سالمت،  ارتقاء  استدالل  بُعد  از  کند.  بسیج  جامعه 
ارتقاء سالمت مردم  نتیجه ای است از آنچه که می توانند برای 
خودشان انجام دهند. تصور اینکه ما با مداخالت طبی بتوانیم  به 
نیازهای مردم  پاسخ دهیم، تصور غلطی است؛ خیلی از اتفاقات 
و مداخالت را می توانیم  از طریق خود مردم  انجام  دهیم . در 
خصوص استدالل حقوق اجتماعی، همه مردم  بخصوص فقرا و 
محرومین حق و وظیفه دارند که در تصمیمات موثر بر زندگی 
روزانه خودشان درگیر  شوند. ما در قانون اساسی و سیاست 
های کلی در سند چشم انداز و در اهداف برنامه های توسعه 
اقتصادی و اجتماعی تاکید های زیادی در این زمینه داشته ایم. 
 اما متاسفانه در این مسئله به آن شکلی که آن را حل کنیم، 
 عمل نکردیم  یا نتوانستیم  از این ظرفیت ها استفاده بهینه کنیم. 
 امروزه در شبکه های بهداشتی- درمانی نیاز به یک اصالح داریم 
و شبکه را باید بازسازی و کارآمد کنیم.  اساس این شبکه بر 
پایه مشارکت آگاهانه و اثربخش جامعه و همکاری های بین 
بخشی پایه ریزی شده است. همانطور که در سطوح نظام  شبکه 
می بینیم که خدمات از فرد شروع می شود و به خانواده و جامعه 
)اولین سطح ارائه خدمت( می رسیم. مشارکت جامعه از طریق 
فراهم  نمودن بستر آگاهی و همچنین ارتقاء سطح سواد جامعه 
می تواند شرایط نظام  ارائه خدمت را منطقی و متعادل کند. 
خیلی از خدمات با آموزه های بسیار ساده و خود ارزیابی و خود 
مراقبتی، تبدیل به یک مشکل نمی شوند. کارایی و اثربخشی 
شبکه خدمات جامع و همگانی سالمت در گرو فراهم  شدن 
پذیری،  استمرار، مسئولیت  عادالنه،  برخورداری  و  دسترسی 
خدمات  کنندگان  ارائه  و  جامعه  رضایتمندی  و  پاسخگویی 

می باشد.
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دکتر داریوش فرهود
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکي 

جايزه نوبل پزشكي 2022 با موضوع 

" ژنوم انسان تباران منقرض شده و تكامل انسان "

ايشان  است.  نوبل سال 2020  برنده جايزه  پابو  سوانت 
زيست شناس و متخصص ژنتیک تكاملي اهل سوئد است 
و در 20 آوريل 1955 در استكهلم به دنیا آمد. پدرش، 
سونه بريسترم)SuneBergström(، بیوشیمي دان بود 
بنگت  همراه  به  را   1982 سال  پزشكي  نوبل  جايزه  كه 
ساموئلسون )Bengt Samuelsson(  و جان رابرت وين 
)JohnR.Vane( براي اكتشاف در مورد "پروستاگالندين 

و مواد مرتبط با آن" دريافت كرد.
پابو در سال 1997 به عنوان مدیر بخش ژنتیک در موسسه 
انسان شناسي تکاملي موسسه تحقیقاتي ماکس پالنک در الیپزیگ 
انتخاب شد. او و همکارانش در سال 1997، توالي یابي  آلمان 
نئاندرتال را   )mtDNA( میتوکندریایي DNA موفقیت آمیز
گزارش کردند. پابو در سال 2006، طرحي را براي بازسازي کل 
ژنوم نئاندرتال ها ارائه کرد و در سال 2007، به عنوان یکي از 
100 شخص تاثیرگذار سال مجله Time انتخاب شد. در فوریه 
  )AAAS(2009، در نشست ساالنه انجمن پیشبرد علوم آمریکا
در شیکاگو اعالم شد که موسسه انسان شناسي تکاملي ماکس 
پالنک الیپزیگ آلمان، نخستین نسخه پیش نویس ژنوم نئاندرتال 
را تکمیل کرده است. پابو و همکارانش در مارس 2010، گزارشي 
درباره تجزیه و تحلیل DNA استخوان انگشتي را که در غار 

دنیسووا )Denisova( در سیبري یافت شد، منتشر کردند.
سوانت پابو، از طریق تحقیقات پیشگامانه خود یک رشته علمي 
کامال جدید به نام پالئوژنتیک )paleogenetics( را پایه گذاري 
ماقبل  انسان هاي  کروناویروس،  که  دارد  وجود  شواهدي  کرد. 
از آن  تاریخ )prehistoric humans( را درگیر کرده است. 
جایي که ماده ژنتیکي انسان هاي مدرن اطالعات کاملي از ده ها 
اثرات  بررسي  از آن در  از خود دارد، مي توان  هزار سال پیش 
ویروس بر نوادگان انسان ها یا پیش بیني پاندمي آینده استفاده 
کرد. پالئوژنتیک نشان مي دهد تاریخچه کووید به 20000 سال 

پیش و قسمتي از آسیا برمي گردد.
ژنوم  توالي  پیش نویس  مي 2010،  ماه  در  همکارانش  و  پابو 
نئاندرتال را در مجله ساینس)Science(  منتشر کردند. آنها به 
این نتیجه رسیدند که احتماال بین نئاندرتال ها و انسان هاي اوراسیا 
کتاب"انسان  سال 2014،  در  پابو  است.  داشته  وجود  تالقي 
نئاندرتال: در جستجوي ژنوم هاي گمشده" را منتشر کرد. 
در سال 2020، پابو مشخص کرد تأثیرات شدیدتري بر قربانیان 
از جمله ضرورت بستري شدن در بیمارستان و آسیب پذیري 

 DNA از طریق تجزیه و تحلیل برابر بیماري کووید-19  در 
وجود دارد که در گونه هاي ژنتیکي در ناحیه کروموزومي 3 بیان 
مي شود. این ویژگي ها با میراث نئاندرتال اروپایي مرتبط هستند. 
ژنوم  توالي  تعیین  پرداخت  آن  بررسي  به  پابو  که  موضوعي 
نئاندرتال، یکي از خویشاوندان منقرض شده انسان امروزي بود. 
او کشف هیجان انگیزي در مورد یک انسان تبار ناشناخته به نام 
“دنیسووا )Denisova(  انجام داد. نکته مهم این است که پابو 
انسان  به  منقرض شده  انسان تباران  این  از  ژن  انتقال  دریافت 
خردمند پس از مهاجرت به خارج از آفریقا در حدود 70 هزار 
سال پیش رخ داده است. او در خصوص موضوع پژوهش تکامل 
انسان شواهدي ارائه کرد که انسان مدرن )هوموساپینس( براي 
افریقا حدود 300000 سال پیش ظاهر شد، در  بار در  اولین 
حالي که نزدیکترین خویشاوندان شناخته شده ما، نئاندرتال ها، 
در خارج از افریقا توسعه یافتند و از حدود 400000 سال تا 
30000 سال پیش، در اروپا و آسیاي غربي حضور داشتند. حدود 
70000 سال پیش، گروه هایي از هوموساپینس ها از آفریقا به 
خاورمیانه )فالت ایران، Mesopotamien( مهاجرت کردند و 
از آنجا به سایر نقاط جهان گسترش یافتند. انسان هاي خردمند 
و نئاندرتال ها به  مدت ده ها هزار سال در بخش هاي وسیعي از 

اوراسیا همزیستي داشتند.
از  استفاده  امکان  مجذوب  خود  کار  اوایل  در  پابو  سوانت 
روش هاي ژنتیکي مدرن براي مطالعه DNA نئاندرتال ها شد. 
او به عنوان دانشجوي فوق دکترا با آلن ویلسون، پیشگام در زمینه 
زیست شناسي تکاملي، شروع به توسعه روش هایي براي مطالعه 
به طول  نئاندرتال ها کرد، تالشي که چندین دهه  از   DNA
انجامید. تجزیه و تحلیل هاي مقایسه اي نشان داد که جدیدترین 
جد مشترک نئاندرتال، دنیسوا و انسان خردمند، حدود 80000 
سال پیش مي زیسته است. اکتشافات پابو منبع منحصربه فردي 
ایجاد کرده که به طور گسترده توسط جامعه علمي براي درک 
حال،  این  با  مي شود.  استفاده  انسان  مهاجرت  و  تکامل  بهتر 
به  آفریقا  در  منقرض شده  هومینین هاي  از  ژنومي  هیچ  هنوز 
دلیل تخریب سریع DNA باستاني در آب و هواي گرمسیري، 
اکنون  پابو،  سوانت  اکتشافات  لطف  به  است.  نشده  توالي یابي 
مي دانیم توالي هاي ژني باستاني از خویشاوندان منقرض شده ما 
بر فیزیولوژي انسان هاي امروزي تأثیر گذار بوده اند. نمونه هایي نیز 
از ژن هاي نئاندرتال بر پاسخ ایمني ما به انواع مختلف عفونت ها 

تأثیر مي گذارند.
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عضو گروه پیراپزشکی

شبكه ملی اطالعات سالمت

وقتی به شبكه ملی سالمت اشاره می كنیم، بايد يک تلقی 
درست از سیستم ملی سالمت داشته باشیم. تلقی نادرست 
باعث می شود كه معماری شبكه ای كه راه اندازی می شود، 
نادرست شود. برداشتی كه مسئولین مركز آمار و فناوری 
اطالعات سالمت وزارت بهداشت از سیستم ملی سالمت 
داشتند، اين بود كه اگر تمامی سازمان هايی كه در قلمرو 
جغرافیايی- سازمانی وزارت بهداشت هستند، به هم لینک 
شوند پروژه شمس ايجاد می شود. اما سیستم ملی سالمت 
قضیه  اين  روی  بهداشت  وزارت  است.  فراتر  هم  اين  از 
تمركزی ندارد و پروژه شمس هم همچنان يک معماری 
ناقص دارد. سیستم های اطالعات بیمارستانی كشورمان 
نیز معماری ناقص دارند چون سطح توقعی كه مركز آمار 
 HIS و فناوری اطالعات سالمت در سال 1390 برای تولید
ها با يک سند مشخص كرد، اشتباه داشت؛ به همین دلیل 
نرم   سند  آن  با  هم  افزار  نرم  كننده  تولید  شركت های 

افزارهای خود را تولید كردند كه همچنان ناقص است.
یکی از پروژه های کشورهای توسعه یافته دنیا شبکه ملی اطالعات 
سالمت است که در واقع آینه تمام نمایی است که باید برای شبکه 
ملی سالمت شکل بگیرد. چون از طریق شبکه کامپیوتری انجام 

می شود، یک شبکه ملی اطالعات به حساب می آید.
بایستی  که  است  آمده  دنیا  کشورهای  تمام  اساسی  قانون  در 
سالمتی آحاد جامعه از طریق ارائه خدمات سالمتی تضمین شده 
و ارتقاء پیدا کند؛ این کار وظیفه وزارت بهداشت هر کشوری است 
که از طریق ارائه خدمات مطلوب جامعه این سالمتی را ارتقاء 
می دهد. نام دقیق هر وزارتخانه ای در هر کشور نشان دهنده 
نگرش آن جامعه به سالمتی است و نام وزارتخانه ها از یک کشور 
به کشوری دیگر متفاوت است.وزارت بهداشت بخش عمده ای از 
ماموریتش را از طریق سازمان های مراقبت بهداشتی در سه حوزه 
پیشگیری، درمان و توانبخشی دنبال می کند. در کشور ما پرداختن 
به توانبخشی جزء امور مهم وزارت رفاه و تعاون می باشد. هر سازمان 
مراقبت بهداشتی با سه ویژگی مشخص می شود: برخورداری از 
تسهیالت، تجهیزات و امکانات دائمی، ارائه مراقبت و مدیریت 
اطالعات بیماران. سازمان های مراقبت بهداشتی شامل مطب ها، 
درمانگاه ها، مراکز اورژانس، مرکز بهداشت روان، مراکز توانبخشی 
و بیمارستان ها هستند. یکی از اصولی که تمام وزارت بهداشت های 
کشورها رعایت می کنند و با استفاده از آن اصل سالمتی را در 
جامعه ارتقاء می دهند، اصل استمرار مراقبت است. این مسئله بسیار 
حائز اهمیت می باشد. وزارت بهداشت هم مسئولیت اجرای این 
اصل را از طریق مدیریت اطالعات پزشکی شهروندان و همینطور 
ایجاد یک شبکه ارتباطی بین تمام نودهای شبکه دارد؛ اگر این دو 

کار انجام نشود استمرار مراقبت به وجود نمی آید.
وقتی ما به سیستم سنتی متوسل شویم، اصل استمرار مراقبت به 
پرونده کاغذی پزشکی و سیستم ارجاع متکی می شود اما وقتی 

ما شبکه کامپیوتری داریم، استمرار مراقبت از طریق ایجاد پرونده 
الکترونیک پزشکی است که به راحتی تمام نودهای شبکه کامپیوتری 
جابجا می شود و در دسترس است و سیستم یکپارچه ارائه مراقبت 
های بهداشتی به وجود می آید.پرونده ای که هر شخص در این 
سیستم دارد، پرونده الکترونیک بیمار نام دارد که فراتر از پرونده 
الکترونیک پزشکی است؛ چون پرونده الکترونیک پزشکی خروجی 
یک HIS است در حالی که پرونده الکترونیک بیمار خروجی یک 
سیستم به هم پیوسته سازمان های مراقبت بهداشتی می باشد و 
خیلی مطمئن تر است. نکته ای که باید توجه داشته باشیم این است 
که سیستم یکپارچه ارائه مراقبت های بهداشتی، تمام سیستم 
بهداشتی نیست بلکه بخشی از سیستم بهداشتی می باشد. تصور ما 
این است که تمام سازمان هایی که زیر نظر وزارت بهداشت هستند 
اگر با کامپیوتر به هم مرتبط شوند ، آن وقت ما سیستم  بهداشتی 
خواهیم داشت؛ در حالی که این یک سیستم بهداشتی نیست. ما 
باید نگاهمان را به سیستم بهداشتی تغییر دهیم چون مرز سیستم 
بهداشتی متناظر است با مرز جغرافیای یک کشور و تمامی وزارت 
خانه ها عالوه بر وزارت بهداشت، این سیستم بهداشتی را ایجاد می 
کنند. ماموریت 18 وزارت خانه کشور، تامین سالمتی مردم نیست 
اما بخشی از فعالیت های آن ها با سالمتی مردم مرتبط است. تمامی 
سازمان هایی که فعالیت هایشان مستقیم یا غیر مستقیم با سالمتی 
مردم مربوط است، در سیستم ملی سالمت هستند. شبکه ای که 
از انسجام وزارتخانه ها و به اشتراک گذاری اطالعاتشان با همدیگر 
ایجاد می شود، شبکه ملی اطالعات سالمت را تشکیل می دهند 
که به عنوان یک زیرساخت برای سیستم اطالعات سالمت منسجم 
می باشد.وزارت بهداشت بایستی در ایجاد این شبکه ملی اطالعات 
سالمت سعی داشته باشد تا بتواند خروجی EHR را از این شبکه 
ملی اطالعات سالمت داشته باشد. وقتی ادعا می کنیم که پرونده 
الکترونیک سالمت داریم، این پرونده الکترونیک سالمت خروجی 
یک شبکه ملی اطالعات سالمت است نه خروجی یک سیستم 
یکپارچه ارائه مراقبت های بهداشتی و تمامی اطالعات مربوط به 
قبل از دوران جنینی در باب مختصات سلول ها و مولکول های یک 
شخص تا هنگام مرگ را بایستی شامل شود؛ تمامی فعالیت هایی 
که یک نفر در حوزه سالمتی انجام می دهد در این شبکه ملی 
سالمت  ثبت شده و محتویات یک پرونده الکترونیک سالمت 
را داراست.شبکه ملی اطالعات سالمت شامل تمام سیستم های 
انواع  الکترونیک سالمت،  پرونده  بیمارستانی-درمانی،  اطالعات 
رجیستری ها، انواع وب سایت های سالمتی، سیستم های تصمیم یار 
پزشکی، سیستم های خبره، سیستم های موبایل محور، سیستم های 
مراقبت-مکان، کیوسک های بهداشتی، سالمت از راه دور و سیستم 
مدیریت دانش می باشد. شبکه ملی اطالعات سالمت به مثابه یک 
ربات غول پیکر است که می تواند وضعیت سالمت کشور را لحظه 

به لحظه پایش کند.
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دکتر فروزان آتش زاده شوریده
 عضو کمیته اخالق پرستاری گروه پیراپزشکی 

رفتارهای غیر مدنی در محیط های آموزشی و درمانی

امری  و  نامناسب  تعامل  نوعی  مدنی  غیر  رفتارهای 
 64 از  بیش  كه  طوری  به  است،  كار  محیط  در  شايع 
درصد پرستاران رفتارهای غیر مدنی همكاران را تجربه 
می كنند. مطالعات نشان می دهند كه میزان رفتارهای 
ساير  از  بیش  درصد   10-15 پرستاری  در  مدنی  غیر 
به معنای رفتار غیر  "رفتار غیر مدنی"  مشاغل است. 
مودبانه، غافلگیركننده و گستاخانه است كه بی توجهی 
يا بی احترامی به ديگران را نشان می دهد. رفتارهای غیر 
مدنی متداول شامل گستاخی، بی ادبی، تندی، بی میلی 
يا امتناع از پاسخگوئی به سواالت، بی احترامی و تضعیف 
نفس،  به  اعتماد  كاهش  به  منجر  رفتارها  اين  است. 
اضطراب، اختالالت خواب، كابوس های شبانه، خودخوری 
و افسردگی شده و بر ايمنی بیمار اثر منفی دارد. هم 
چنین رفتارهای غیر مدنی با كاهش اخالقیات، تقلیل 
رضايتمندی، افت بهره وری پرستاران، افزايش غیبت و 
ترک خدمت و آسیب های شغلی سبب بروز پیامدهای 
پرستاران  شغلی  عملكرد  كاهش  و  سازمان  منفی 
می شوند. از طرفی رفتارهای غیر مدنی می تواند با ايجاد 
فرهنگ  به  بدبینانه  و  خشن  دوستانه،  غیر  كاری  جو 
سازمانی نیز سرايت كند. ارتباطات به واسطه رفتارهای 
غیر مدنی مختل شده و افزايش خطاهای دارويی، كاهش 
كیفیت مراقبت های پرستاری و پیامدهای منفی در بیمار 

را به ارمغان می آورند.
تعاریف مختلفی از رفتار غیر مدنی در محیط کار ارائه شده 
است که قابل قبول ترین و پرکاربردترین آن تعریف آندرسون 
در  مدنی  غیر  رفتار  آنان  است.  سال 1999  در  پیرسون1  و 
محیط کار را به عنوان رفتارهای منفی خفیف با نیت مبهم 
تعریف کردند که هنجارهای مورد نیاز برای احترام دو طرفه 
در محیط کار را نقض می کنند. رفتارهای غیر مدنی در محیط 

کار شامل دامنه وسیعی از اعمال  سوء استفاده کالمی2 )جیغ 
کردن/توهین  انتقاد  دیگران  حضور  در  فریادکشیدن،  زدن، 
بی احترامی،  کردن،  شایعه پراکنی/غیبت  همکار،  به  کردن 
باال  )ابرو  کالمی3   غیر  استفاده  سوء  فحاشی(،  گستاخی، 
بردن، چشم غره رفتن، زل زدن، شکلک درآوردن، رها کردن 
جنسی4)پیشنهاد  اذیت  و  آزار  کردن(،  بی محلی  صحبت، 
ارتباط جنسی، لطیفه گویی مبتذل، تماس جسمی(، رفتارهای 
پرخاشگرانه انفعالی5)امتناع از ارتباط با دیگران، عدم حمایت 
و زورگویی6)متهم کردن  افراد(  زمینه سازی شکست  همکار، 
فرد به اشتباهاتی که توسط شخص دیگری  انجام شده است، 
تحمیل کار ناخوشایند، تکلیف کردن به کاری در مهلت زمانی 
غیرممکن، دریافت انتقاد ناعادالنه یا نامعتبر و سوء استفاده 

روانی( می باشد.
رفتارهای غیر مدنی نسبت به پرستاران در محیط بیمارستان 
می تواند منابع مختلفی داشته باشد که می توان به رفتار غیر 
سرپرستاران/سوپروایزرها،  پرستار،  همکاران  عمومی،  مدنی 
مروری  مطالعه  نمود.  اشاره  بیمار/خانواده  و  پزشکان 
سیستماتیک و متاآنالیز انجام شده در سال 2021 نشان داد 
که رفتارهای غیر مدنی جانبی )همکار بر همکار( بیش از سایر 
رفتارهای غیر مدنی است و این رفتارها در کل مطالعات تقریبا 
در سطح متوسط بوده است. در همین راستا مطالعه دیگری که 
در سال 2022 انجام شد بیانگر رفتارهای غیر مدنی پرستاران 
بر دانشجویان پرستاری به میزان متوسط بود. در مطالعه ی 
حسین پور و همکاران در سال 2017 بیشترین رفتار غیر مدنی 
مربوط به بخش های اطفال بیمارستان های آموزشی دانشگاه 
مطالعه ی  در  حالی که  در  بود.  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
در  مدنی  غیر  رفتارهای  بیشترین  همکاران  و  شمشیری 
بخش های ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و در مطالعه ی 
دیگری در بخش های اورژانس عربستان سعودی گزارش شد. 

۱.Anderson & Pearson  
۲.Verbal abuse  
۳.Nonverbal abuse  
۴.Sexual harassment  
۵.Passive aggressive behaviors  
۶.Bullying  
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با عنایت به این که هر نوع بی احترامی و رفتار غیر مدنی ممکن 
است جو سازمانی محیط کار را تغییر داده و بر شدت فرسودگی 
شغلی پرستاران بیافزاید و منجر به بروز پیامدهای ناگوار از 
قبیل خطاهای بالینی و در نتیجه تهدید جان بیمار شود، لذا 

الزم است این مفهوم مورد مطالعه قرار گیرد. 
محیط کاری پرستار ممکن است بر شیوع رفتار غیر مدنی 
اثر داشته باشد. منظور از محیط کاری، ویژگی های سازمان 
است که تسهیل کننده یا بازدارنده عملکرد حرفه ای پرستاری 
است. عالوه بر آگاهی از رفتارهایی که فرهنگ ایمنی در محیط 
کار را تهدید می کند، ضروری است عوامل مؤثر در بروز این 
نوع رفتارها شناسایی شوند. همه  افراد تجربیاتی از زندگی 
خانوادگی و محل کار شامل آموزش، تعصبات فرهنگی، قومی، 
نسلی و جنسیتی، ارزش های شخصی، سبک های ارتباطی، 
اختالالت شخصیت و سایر رویدادهای مؤثر بر خلق و خو، نگرش 
و عمل را به همراه دارند که روی رفتارهای مخرب در محل کار 
تأثیرگذار هستند. رفتارهای غیر مدنی و بی ادبانه اغلب از طریق 
تعامالت ناراحت کننده به صورت عاطفی در نتیجه ابراز خشم به 
صورت نامناسب، کار زیاد، تنش، فقدان ارتباط، باال بودن حجم 
کار، عدم امنیت شغلی، تغییر سازمانی، سازماندهی ضعیف کار،  
تفاوت های قدرت اجتماعی و وابستگی متقابل وظایف ایجاد 
می شوند. جنس و سن نیز از عوامل میانجی اگر در بروز رفتار 
غیر مدنی هستند. پیرسون، آندرسون و پوراس نشان دادند که 
مردان هفت برابر بیش تر از زنان روی افرادی که در موقعیت 
پایین تر از خود دارند رفتار غیر مدنی اِعمال می کنند. با این 
حال، زنان کمتر همساالن خود را مورد هدف قرار می دهند و 
همچنین هر دو جنس تمایل دارند بر  همجنس خود رفتار غیر 

مدنی اِعمال کنند.
مطالعات نشان می دهند زن ها بیش تر مورد هدف رفتار 
غیر مدنی قرار می گیرند و رفتار غیر مدنی از باال به پایین در             
سازمان ها، بیش تر از رده های سازمانی پایین به باال می باشد. 
یونگ و گریفین در سال 2008 شرح دادند که قدرت، غرور، 
تکبر و رقابت برای منابع کمیاب و فرصت های پیشرفت ممکن 
است به افزایش بروز رفتار غیر مدنی در میان موقعیت های 

ارشد سازمان کمک کند. 
موقعیت قدرت مدیر ممکن است یک دلیل برای بروز رفتار 
غیر مدنی میان پرستار و مدیر باشد، مدیر در جایگاه مدیریت 
قدرت است در حالی  که پرستار از این موقعیت محروم است. 
توجه به عامل موقعیت و قدرت و چگونگی اثرگذاری بر تعامالت 
محیط کار مهم است. به  طور کلی جامعه، قدرت بیش تر )مثل 
دسترسی به منابع( را در اختیار افراد خاص قرار می دهد و 
افراد فاقد منابع در معرض خطر بیش تری برای اِعمال قدرت 

آن ها، قرار دارند.
عواطف مرتبط با شغل نقش مهمی در بروز رفتار غیر مدنی 
دارند. تحقیقات نشان داده اند  کارکنانی که احساس می کنند 
است  نمی شود، ممکن  رفتار  منصفانه  ها  آن  با  در سازمان 
به انجام رفتار غیر مدنی اقدام کنند. به عالوه تحقیقات اثر 

چرخشی و افزایشی رفتار غیر مدنی را نشان داده اند. به  طوری 
که افرادی که رفتار غیر مدنی را تجربه کرده اند به منظور دفاع 
از هویت اجتماعی خود، عمل مرتکب  شونده را تالفی می کنند 
و به  این  ترتیب مرتکب شونده اصلی دوباره تالفی می کند 
و رفتار غیر مدنی ادامه پیدا می کند و حتی ممکن است به 

رفتارهای شدیدتری منجر شود.
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای انحرافی، ویژگی های 
شخصیتی هستند. عرب و همکاران )1392( نشان دادند بین 
ویژگی های شخصیتی توافق پذیری و وظیفه  شناسی و ارتکاب 
روان  ویژگی شخصیتی  بین  و  رابطه منفی  رفتار غیر مدنی 
آزردگی گرایی و ارتکاب رفتار غیر مدنی رابطه مثبت وجود دارد.

برنامه های  کاربرد  و  آموزش  که  می دارد  اذعان  گریفین 
شناختی سبب ارتقا آگاهی پرستاران از رفتارهای غیر مدنی و 
توسعه توانمندی آنان جهت رویارویی و مقابله با این رفتارها و 
کاهش فراوانی رفتارهای غیر مدنی درک شده می شود. آموزش 
از برنامه های شناختی اثرات  رفتارهای غیر مدنی و استفاده 
ترکیبی بر توانایی پرستاران در رویارویی آنان با این رفتارها 
دارد. در مطالعه گریفین 100 درصد پرستاران اظهار نمودند که 
پس از این برنامه قادر به رویارویی کامل و مدیریت این رفتارها 
شدند. این در حالی است که در مطالعه استیج و همکاران 70 
درصد پرستاران باور داشتند که قادر به مداخله ی موقعیت های 
27/5درصد  همکاران  و  وارنر  مطالعه ی  در  و  بودند  قلدری 
غیر  رفتارهای  آموزشی،  برنامه ی  از  توانستند پس  پرستاران 
مدنی را کنترل نمایند. از سوی دیگر مطالعه ی ترکیبی الزستر 
و همکاران نشان داد که پس از آموزش و ایفای نقش، پرستاران 

بهتر قادر به شناسایی و مواجهه رفتارهای غیر مدنی بودند. 
مطالعه کوشا و همکاران در سال 2022 در بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان داد که آموزش و 
تمرین شناختی نتوانست بر مدیریت رفتارهای غیر مدنی تاثیر 
بگذارد. در این مطالعه مشخص گردید که فرهنگ سازمانی و 
آموزش همه جانبه و کلیه کارکنان اثرات بهتر و بیشتری بر 
مدیریت رفتارهای غیر مدنی دارد. در مطالعه ای که در سال 
2018 انجام شد، مشخص گردید که رفتارهای غیر مدنی در 
نسل کنونی بیش از نسل گذشته بروز می کند. مطالعه دیگری 
که در سال 2018 انجام شد نشان داد استفاده از روش های 
بازاندیشی و ماژول های متعدد مبتنی بر سناریوها در مدیریت 

رفتارهای غیر مدنی دانشجویان موثر است. 
لذا الزم است نه تنها منابع رفتارهای غیر مدنی شناسایی 
شوند بلکه ارتقا فرهنگ سازمانی، تقویت ارتباط موثر و همکاری 
تیمی، اصالح نگرش منفی نسبت به همکاران، گزینش مناسب 
کارکنان، استفاده از شیوه های رهبری مناسب )نظیر رهبری 
تحول گرا، رهبری معنوی، رهبری اخالقی(، آموزش مناسب 
در دانشکده ها با روش بازاندیشی و سناریو، تقویت کمیته های 
اخالق سازمانی جهت رسیدگی به رفتارهای غیر مدنی و ارتقا 
شجاعت اخالقی و خودکارآمدی به منظور کاهش قابل توجه 

رفتارهای غیر مدنی مورد توجه قرار گیرند.  
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مكاتبات رئیس فرهنگستان علوم پزشكی با سازمان ها و نهادهای دولتیم

 با موضوع سالمت

فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسالمي ایران به عنوان اتاق فکر و دیده بان نظام سالمت کشور با استفاده ازظرفیت هاي علمي 
اساتید و اعضاي هیات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي به عنوان اعضاي پیوسته و وابسته فرهنگستان ، تاثیر به سزایي بر عملکرد 
دستگاه هاي اجرایي مرتبط با حوزه سالمت و نیز سیاست هاي کالن نظام سالمت دارد. ماحصل نشست هاي علمي و تخصصي   
گروه هاي 18 گانه علمي فرهنگستان در حوزه هاي نظریه پردازي ،آینده نگري و آینده نگاري و نیز آسیب شناسي موضوعات مرتبط 
با سالمت ،گاهي به صورت نامه و مکاتبه از طرف رئیس محترم فرهنگستان براي نهاد ها و دستگاه هاي اجرایي مسئول در داخل یا 
خارج نظام ارسال مي شود که آگاهي از متن و محتویات این مکاتبات براي مسئوالن و اساتید و فرهیختگان حوزه سالمت مي تواند 
بسیار مهم و ارزشمند باشد . از این روي هیئت تحریریه خبرنامه داخلي فرهنگستان بر آن شد تا با هماهنگي دفتر رئیس فرهنگستان 
و بنابر صالحدید هیئت رئیسه فرهنگستان ، در هر شماره از نشریه نسبت به چاپ و انتشار این مکاتبات و نامه ها اقدام نماید. گزیده 

این مکاتبات، به شرح زیر است:

نقشه جامع علمي كشور   
دکتر سید علیرضا مرندي رئیس فرهنگستان علوم پزشکي 
نامه اي در خصوص " نقشه جامع علمي كشور"  به  مقام 
معظم رهبري حضرت آیت ا..خامنه اي  ارسال کرد،  متن نامه 

به شرح ذیل است : 
محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمي 

حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي
سالم علیکم

با احترام، از آنجا که وفق تدابیر داهیانه حضرت عالي، شورایعالي 
انقالب فرهنگي مسؤلیت خطیر تجدید نظر و ارتقاي نقشه جامع 
علمي کشور را عهده دار شده است، موارد مهمي را براساس 
هم اندیشي انجام شده در فرهنگستان علوم پزشکي محضرتان 
فرمائید در  تا در صورت صالحدید دستور  معروض مي دارد، 

بازبیني مورد توجه قرار گیرد:
1- این سند بسیار مهم باید از چارچوب علمي »نقشه هاي 

جامع« تبعیت نماید که اهم آن عبارتند از: 
براساس  فناوري  و  علم  جاري  وضع  )تحلیل  مبدأ:  الف( 

شاخص هاي معتبر(
ب( مقصد: )دورنماي منطقي و قابل دستیابي و ترسیم تصویري 
از آینده، در زمان تعیین شده، براساس شاخص هاي  درست 

معتبر(
 ج( روش معتبر براي انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب- 
که وفق مفاد صفحه 3 سند موجود فعلي، مستلزم داشتن منابع 
و امکانات الزم، تقسیم کار ملي و الزامات شفاف و دقیق مي باشد.

2- بدون تردید در همه ارکان نقشه جامع علمي، باید اولویت 
اول با مسائل اعتقادي و جنبه هاي ارزشي و ایماني و اشراف 

اخالق اسالمي باشد. این مهم باید در تمام شئون سند تسري 
پیدا کرده و فقط به ذکر ارزش هاي بنیادین در مقدمه سند 

اکتفا نشود.
3- اولویت دوم که مانند اولویت اول باید در جایجاي سند 
رعایت شود، پاسخگویي به مسائل و مشکالت جامعه و حل آنها 
است، که همانا هدف اصلي از تدوین و تصویب و اجراي سند 

نیز مي باشد.
از آنجا که پیشرفت و توسعه براي انسان بوده و انسان   -4
مهمترین عامل پیشرفت و توسعه علم و فناوري است، الزم است 
پس از توجه به ارزش هاي اسالمي، به خود انسان و سالمت، 
دانایي و مهارت او پرداخته شود و  برخورداري از انسان هاي 
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اضافه شدن واكسنHPV به برنامه ايمن سازي
رئیس فرهنگستان علوم پزشکي  در زمینه اضافه شدن واکسن 
به برنامه ایمن سازي کشور نامه اي به دکتر بهرام عین الهي وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال کرد .
 متن نامه به شرح ذیل است : 

برادر ارجمند جناب آقای دكتر بهرام عین اللهی
وزير  محترم  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی

سالم علیکم
با احترام، به استحضار می رساند در حال حاضر ضروری است 
هرچه سریع تر واکسن های روتاویروس، پنوموکوک و HPV به 

برنامه ایمن سازی کشور اضافه شود.
دو واکسن روتاویروس و پنوموکوک ضرورت تزریقشان چند 
سال است که در کمیته ایمنسازی کشور با حضور کلیه اعضاء 
مورد تائید قرار گرفته است و بیش از دو سال است که قرار بوده 
در انستیتو پاستور ایران تولید و به مجموعه برنامه EPI کشور 
اضافه شود. متاسفانه هنوز این برنامه محقق نشده است و قرار 

است که انستیتو پاستور ایران شروع کار را اعالم نماید.
 در مورد واکسن HPV موضوع مورد بحث قرار گرفته ، در 
حال حاضر یک واکسن دو ظرفیتی HPV در بخش خصوصی 
تولید شده که این واکسن از لحاظ کیفی نیازهای پیشگیری از 
زگیل تناسلی را فراهم نمی کند و تنها برای پیشگیری از سرطان 
دهانه رحم می تواند موثر واقع شود. این واکسن هم الزم است 

در برنامه ایمن سازی کشور گنجانده شود.
 این سه واکسن هر سه از ضروری ترین واکسن های برنامه 
دنیا مورد  اکثریت کشورهای  اکنون در  و  بوده  دنیا  EPI در 

استفاده قرار می گیرند.
عالوه بر این ها واکسن های جدید دیگری هستند مثل واکسن 
آبله مرغان، واکسن منگوکوک، واکسن پرتوسیس آسلوالر که در 
بعضی از کشورها در برنامه ایمن سازی منظور شده است ولی 

هنوز در اولویت برنامه ایمن سازی کشور ما قرار نگرفته است.
خواهشمند است جهت جبران عقب افتادگی کشور ما حتی 
از کشورهای فقیر منطقه دستور عاجل صادر فرمائید. ظاهراً 
یونیسف با استفاده از GAVI قادر است واکسن ها را باقیمت 
را ظرف  نکته  این   . دهد  قرار  اختیار کشورما  در  نازل  بسیار 

هفته های اخیر به جناب آقای دکتر نیک نام هم عرض کردم . 

سالم و بهره مند از موهبت سالمت همه جانبه، بویژه سالمت 
معنوي و ارتقاء مستمر آن تضمین شود. در سند موجود، رکن 
اصلي، یعني سالمت، بصورت بسیار فرعي و غیر متناسب با شأن 
نقشه، ترسیم شده است. در بازنگري، باید سالمت در جایگاه 
صحیح خود و به عنوان الزمه و رکن پیشرفت پایدار در سایر 

شئون، طراحي و تدبیر شود.
5- عطف مجدد به بند 2 این نوشته، در تنظیم اولویت هاي علم 
و فناوري کشور، علوم انساني و معارف اسالمي باید در اولویت 
اول قرار گرفته و طبقه بندي اولویت ها بصورت و با گزاره ها و 
واژه هایي تنظیم شود که مهم ترین و جامع ترین رکن پیشرفت 
و تعالي )جنبه هاي اعتقادي، ارزشي و ایماني( در هیچ شرایطي 

فراموش نشده و همواره الزم االجراء باشد.
نیز ضمن  فناوري،  و  علم  توسعه  راهبردهاي  بخش  در   -6
رعایت مفاد فوق االشاره، تربیت و توانمندسازي سرمایه انساني 
با تأکید بر پرورش انسان هاي متقي، عالم، کارآفرین، خودباور، 
نوآور و توانمند در تولید علم و فناوري و نوآوري متناسب با 
ارزش هاي اسالمي و نیازهاي جامعه، از اولین مرتبه اولویت و به 
منزله جامع ترین و واجب ترین راهبرد )راهبرد کالن 1( انتخاب 
شود و اقدامات ذیل آن نیز از اولویت و اهمیت مضاعف برخوردار 
باشند. همچنین راهبردهاي کالن 5 و 6 در سند موجود با 
حفظ همه محتوا و مفهوم در ذیل راهبرد کالن 1 در سند 

جدید کارسازي  شود. 

7- شایسته است در بازنگري این سند مهم ملي، از واژه ها و 
گزاره هاي جامع و بصورت صحیح استفاده شود )بعنوان مثال 
از واژه سالمت، بجاي واژه پزشکي یا علوم پزشکي یا بهداشت، 

استفاده گردد(.
8- راهبرد کالن 7 در سند موجود باید در بازنگري، جایگزین 
راهبرد کالن 2 شود و اقدامات ذیل آن نیز به همین ترتیب 

داراي اولویت باشند.
بر  9- عطف بمراتب فوق، تنظیم سندي منطقي و مبتني 
شواهد متقن علمي و تجارب فاخر ملي و بومي و استوار بر 
شالوده هاي اعتقادي و تربیتي اسالمي، متضمن تربیت نیروهاي 
انساني مسؤل و پاسخگو به نیازهاي جامعه و استفاده از شیوه 
آینده نگرانه و آینده پژوهانه و رعایت منطقي و اصولي اولویت ها، 

مورد انتظار است. 
از  اجتناب  و  کالن  راهبرد   5 حداکثر  اختصار  رعایت   -10
جزئیات غیرضرور، تدوین شاخص ها و نظام رصد کالن و تعیین 
متولي ومتولیان قانونمند آن، نیز از اقتضائات دیگر نقشه جامع 
و  قانوني  است تحکیم جایگاه  بدیهي  علمي کشور مي باشد. 
تنظیم و تصویب پشتوانه برنامه اي و بودجه اي، به تحقق اهداف 

و آرمان ها کمک شایان خواهد نمود.
توفیقات  و  عزت  با  عمر  طول  و  سالمت  متعال  خداوند  از 

روزافزون آن رهبر فرزانه را مسئلت دارد.
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آسیب شناسي كالن نظام سالمت در نامه دكتر مرندی به دبیر شورايعالی انقالب فرهنگی

آسیب   " موضوع   خصوص  در  مرندي  علیرضا  سید  دکتر 
حجت االسالم  به  اي  نامه   " سالمت  نظام  كالن  شناسي 
والمسلمین دکتر سیدسعیدرضا عاملي ارسال نمود ، متن نامه 

به شرح ذیل است : 
برادر ارجمند حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي 

دکتر سیدسعیدرضا عاملي 
دبیر محترم شورایعالي انقالب فرهنگي 

سالم علیکم
مورخ  شماره 1401/9964/دش،  نامه  به  بازگشت  احترام،  با 
1401/6/29، توجه حضرت عالي را به موارد زیر معطوف مي دارد:
سالمت،  نظام  کالن  آسیب شناسي  ضروري  و  مهم  موضوع 
نیازمند بررسي و مطالعه دقیق، ریشه یابي و تجزیه و تحلیل علل 
و عوامل اجرائي نشدن سیاست هاي کلي سالمت ابالغي مقام 
معظم رهبري است. این مهم در فرهنگستان در دست انجام و 
اطالعات ضروري مورد نیاز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
دریافت  پاسخي  تاکنون  که  است  شده  درخواست  پزشکي 
اطالعات  با دریافت  آینده،  ماه  امیدواریم طي دو  ایم.  ننموده 
ضروري و برگیري از تجربیات و نظرات کارشناسي صاحبنظران 
فرهنگستان، نتایج آن آماده و منعکس شود. در مورد مصادیق 

مطروحه در نامه فوق الذکر نیز موارد زیر به استحضار مي رسد:
شرایط اقتصادي عمومي جامعه، مجموعه نظام سالمت را نیز 
بیشترین  است.  داده  قرار  و غیرمستقیم  تاثیر مستقیم  تحت 
هزینه هاي این بخش صرف نیروي انساني مي شود. تصمیمات 
متخذه در سال 1400 و تداوم آن در 1401 در مورد پائین بودن 
تعرفه ها، محدود کردن سقف درآمدها و پلکاني نمودن مالیات 
و نظایر آن، موجب تزلزل اصل خدمات تمام وقت اعضاي هیات 
علمي و پزشکان و متخصصان و گرایش آنان به بخش خصوصي 
مراقبت ها و خدمات  ارائه  پژوهشي،  آموزشي،  امور  و تضعیف 
سالمت در مراکز آموزشي و سایر مراکز دولتي شده است. از 

طرفي تقاضاي القایي تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تبلیغات 
کاذب در فضاهاي مجازي، جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي، نظام 
هاي پرداخت نامناسب، نظیر Fee for Service و سایر عوامل، 
موجب رواج بعضي درمان هاي غیر ضروري در حوزه هاي جراحي 
ترمیمي و پالستیک و سایر زمینه ها شده است. نظارت ناکافي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نیز مزید بر علت است. 
یکي از ابعاد اقتصادي و اجتماعي در حوزه آموزش تخصصي، 
آینده نگري داوطلبان در مورد انتخاب رشته ها است. همچنین 
عواملي نظیر درآمد ناکافي و مشکالت حرفه اي پزشکان عمومي، 
و نیز پاره اي مجوزهاي حساب نشده به آنان در مورد دخالت در 
امور تخصصي، موجبات گرایش به اقدامات غیرضروري ترمیمي 

و زیبایي در این قشر مهم از جامعه پزشکي شده است. 
تجربیات دوره هاي اخیر نشان داده است که، آینده شغلي و 
درآمدي رشته هاي تخصصي، مهمترین عامل براي انتخاب آنها 
توسط داوطلبان است. این عامل سبب شده تا در درجه اول 
رشته هاي مادر نظیر داخلي و کودکان، از کمترین استقبال و 
رشته هاي دیگر که جاذبه شغلي و درآمدي بیشتر دارند، مورد 
اقبال بیشتر قرار گیرند. گرایش به فوق تخصص هاي بالیني و 
هاي  جاذبه  تابع  نیز  )فلوشیپ(  تخصصي  تکمیلي  رشته هاي 

مادي است.
موضوع عمومي و فراگیر تاثیرگذار دیگر، منزلت اجتماعي حرف 
سالمت است که این فرهنگستان اخیراً بیانیه اي در این زمینه 
منتشر نموده است .هجمه هاي غیرمنطقي و نارواي رسانه اي به 
جامعه پزشکي و سالمت، بي توجهي به نظریات کارشناسانه 
نهادهاي متولي سالمت در مواردي نظیر افزایش ظرفیت رشته 
نظام  گزاري  خدمت  فضاي  نیز  ناخواسته  عوامل  سایر  و  ها، 
سالمت را بدرجات تحت الشعاع قرار داده است. عطف به مراتب 
پس از تهیه گزارش جامع آسیب شناسانه و عالج جویانه این 
محترم  شوراي  آن  به  مراتب  سالمت،  حوزه  در  فرهنگستان 

منعکس خواهد شد.

پرداختن به مسائل فرهنگي در شوراي عالي انقالب فرهنگي
موضوع  خصوص  در  پزشکي  علوم  فرهنگستان  رئیس 
"پرداختن به مسائل فرهنگي در شورالي عالي انقالب 
فرهنگي" به دکترسید ابراهیم رئیسي رئیس جمهور کشور 

نامه اي به شرح ذیل ارسال کرد :
دكتر  آقاي  جناب  آيت اهللا  حضرت  ارجمند  برادر 

سیدابراهیم رئیسي 
رئیس  و  فرهنگي  انقالب  شورايعالي  محترم  رئیس 

محترم جمهور
سالم علیکم

با احترام، به استحضار مي رساند همانطورکه مقام معظم رهبري 
فرهنگي  انقالب  شورایعالي  اساسي  "وظیفه  فرمودند،  تاکید 

هدایت کردن مسائل فرهنگي است" )1380/9/19( و ایشان 
"یکي از سه مسئله اولویت دار کشور که از لحاظ ریشه اي بودن 
و حل مشکالت دیگر مهم تر است را )در کنار اقتصاد مقاومتي و 
جهش علمي( مصون سازي فرهنگي دانسته اند و تاکید فرمودند 
که باید کشور، ملت و جوانان را مصون سازي کنیم و براي 
تحقق آن نیاز به کار و برنامه مي باشد" )1394/12/20(. لذا 
به نظر مي رسد که موضوعات دیگر مانند سند ملي و دانش 
بنیان امنیت غذایي یا افزایش ظرفیت رشته هاي تحصیلي و 
موارد دیگر، به جاي شورایعالي انقالب فرهنگي مي تواند توسط 
متولیان آن مانند شورایعالي سالمت و امنیت غذایي، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت علوم مورد بررسي 

قرار گیرد.
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پیام دكتر مرندي در خصوص  حادثه جانگداز حرم شاهچراغ 

و لزوم حفظ انسجام و وحدت جامعه پزشكي، فرهیخته و دانشگاهیان

دكتر سید علیرضا مرندي طي پیامي حادثه جانگداز 
حرم مطهر شاهچراغ و شهادت جمعي از هموطنان بي 

گناه را بسیار ناگوار خواند  .
در این پیام آمده است :

 حادثه جانگداز حرم مطهر حضرت احمد ابن موسي )ع( در 
شیراز که منجر به شهادت تعدادي از هموطنان بیگناه عزیزمان 
از زن و مرد و کودک و پیرو جوان گردید بار دیگر نشان داد که 
دشمنان قسم خورده این مرزو بوم در غبار فتنه ننگیني که به 
بهانه هاي مختلف ایجاد مي کنند، به هر جنایتي دست مي زنند. 
در  دانشگاهي کشور که همیشه  و  فرهیخته  علمي،  جامعه 
بحران ها در کنار ملت مظلوم ایران بوده اند در این مقطع نیز با 
حفظ وحدت و یکپارچگي خود در مقابل مکر و حیله دشمنان 
خواهد کوشید که به امید صادق و متکي به واقعیت هاي عیني 
رهبر معظم انقالب در ایجاد امید و نگاه خوشبینانه به آینده 
در جوانان این کشور از هیچ کوششي دریغ نکنند. چرا که 
و  تبلیغي  مانند همیشه، سیاست  "اکنون  ایشان  فرموده  به 
رسانه اي دشمن و فعال ترین برنامه هاي آن، مأیوس سازي مردم 
و حّتي مسئوالن و مدیران ما از آینده است. خبرهاي دروغ، 
تحلیل هاي مغرضانه، وارونه  نشان دادن واقعیتها، پنهان کردن 
جلوه هاي امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک 
نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه  ي همیشگي هزاران 
رسانه ي صوتي و تصویري و اینترنتي دشمنان ملّت ایران است؛ 
و البّته دنباله هاي آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که 
با استفاده از آزادي ها در خدمت دشمن حرکت میکنند". آنچه 
که امروز، دشمنان ما را جري نموده تا با ایجاد فتنه دست 
به هرجنایتي مي زنند محصولي است که در طول نزدیک به 
نیم قرن در قالب آزادي، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، 
عّزت، عقالنیت، برادري توسط این ملت صبور و علیرغم جنگ 
تحمیلي و تحریم ها و جنایت هاي بي نظیر حاصل شده است. 

جامعه پزشکي کشور در کنار دیگر اقشار فرهیخته علمي و 
بر دانشگاهي  تاکید  انقالب،  دانشگاهي همپاي رهبر معظم 
اصولي، اعتالطلب، در خدمت مردم، فعال و از لحاظ علمي و 
فکري پرنشاط دارد و معتقد است دانشگاه، پایگاه اصلي انقالب 
اسالمي بوده و باز هم خواهد بود و نسل جوان دانشجو اجازه 
نخواهد داد که دانشگاه، خانه امن دشمنان این ملت و فریب 
خوردگان بیگانه شود. با یاري خداوند همچون همیشه در این 
مقاطع حساس دست به دست هم مي دهیم و با حفظ وحدت 
کلمه، دشمنان این ملت را که درصدد نابودي درخت تناوري 
هستند که با خون هزاران شهید مظلوم آبیاري شده، مانند 

همیشه مایوس و ناامید خواهیم کرد.
همچنین دکتر سید علیرضا مرندي در خصوص  نامه دکتر 
محسن شیرازي رئیس گروه علوم دندان پزشکي فرهنگستان 
علوم پزشکي  در خصوص افزایش ظرفیت دانشجویان دندان 
پزشکي به میزان بیست درصد  و ضرورت اقدامات کارشناسی 
قبل از اجرای این دستور العمل با  دکتر سید ابراهیم رئیسي 

رئیس جمهوراسالمی ایران و برخی مراجع مرتبط مکاتبه نمود.
دکتر سید علیرضا مرندي رئیس فرهنگستان علوم پزشکي 
با ارسال نامه ای به وزیر آموزش و پرورش و دیگر مسئوالن 
مرتبط با نظام آموزشی کشور سند حمایت طلبي درخصوص 
موضوع "سالمت و مدرسه" که توسط گروه ارتقاء سالمت 
 . نمود  ارسال  است  شده  تهیه  پزشکي  علوم  فرهنگستان 
همچنین رئیس فرهنگستان علوم پزشکي  طی نامه اي  دیگر 
به دکتر سعید رضا عاملي دبیر شوراي عالي انقالب فرهنگي 

خواستار بازبینی و ارتقاء نقشه جامع علمی سالمت شد . 
بر اساس این گزارش دکتر مرندی درخصوص " تبیین و 
ارزيابي اجراي  طرح ژنريک و نظام دارويي ملي كشور" 
نیز با دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و برخی مراجع 

ذیربط مکاتبه نمود.  
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نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص )سیاست هاي كلي برنامه هفتم توسعه (
دکتر سید علیرضا مرندي رئیس فرهنگستان علوم پزشکي طي 
نامه اي به حضرت آیت ا... صادق آملي الریجاني رئیس محترم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص )سیاست هاي کلي 
برنامه هفتم توسعه ( ارسال کرد . متن نامه به شرح ذیل است :

سالم علیکم
مورخ  پ  ع  ف   /7541 شماره  نامه  به  عطف  احترام،  با 
1401/05/10 به ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
علیرغم پیگیري هاي تلفني متعدد و حتي درخواست فرصت 
ذوالقدر  آقاي دکتر محمدباقر  ارجمند جناب  برادر  با  مذاکره 
دبیر محترم مجمع که تا این لحظه محقق نشده است، بنظر 
مي رسد کمیسیون محترم علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون مشترک به مندرجات نامه 
فرهنگستان علوم پزشکي عنایت الزم نکرده اند، با این فرض که 

مکتوب مصوبات کمیسیون کافي است.
اما با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبري مبني بر اولویت 
شبکه  بازسازي  و  تقویت  اهمیت  نیز  و  درمان  بر  پیشگیري 
مصوبات  در  که  مي رساند  استحضار  به  درماني،  بهداشتي 
کمیسیون مشترک به ارکان اصلي سیاست هاي کلي سالمت 

توجه نشده که مهمترین موارد به شرح زیر است:
- در بند 24 بجاي تاکید بر بازسازي، توسعه و تعمیق شبکه 
بهداشتي درماني، که الزمه قطعي تامین، حفظ و ارتقاء سالمت 
آحاد جامعه و تضمین کننده عدالت در سالمت است، به ترویج 
و توسعه بیمارستان ها و موسسات درماني غیردولتي تاکید شده، 
که در صورت عملیاتي شدن، نتیجه معکوس داشته و طبیعتاً 
پرداخت از جیب مردم و هزینه هاي دولت را نیز افزایش خواهد 

داد.
لذا پیشنهاد مي گردد بند 24 به صورت ذیل اصالح گردد:

ارتقاي نظام سالمت بر اساس سیاست هاي کلي سالمت به 
نظارت  پاسخگوئي،  سالمت،  در  عدالت  تامین  منظور 
پذيري، اقتصاد مقاومتي، اعتالي فرهنگ و سواد سالمت 
و  تقويت  بازسازي،  طريق  از  منحصراً  همه  كه  جامعه 
تكمیل شبكه بهداشتي درماني كشور و تحكیم و تعمیق 
ادغام آموزش در مراقبت ها و خدمات سالمت امكان پذير 

است
و  تشویق  موالید،  و  باروري  نرخ  افزایش  بند 21 الزمه  در   -
تسهیل ازدواج هاي آسان و در سنین مناسب است که باید در 
مفاد بند تصریح شود. لذا پیشنهاد مي گردد بند 21 به صورت 

ذیل اصالح گردد:
تشويق و تسهیل ازدواج هاي آسان و بهنگام و افزایش نرخ 
باروري و موالید به حداقل 2/5 فرزند طي پنج سال و حمایت 
همه جانبه از فرزند آوري با رفع موانع و ایجاد مشوق هاي موثر 

و اصالح فرهنگي
مردم،  آحاد  مستمر  مندي  بهره  و  دسترسي  بند 11،  در   -
بخصوص دهک هاي پائین اقتصادي و اجتماعي، از غذاي مکفي 
و مواد مغذي سالم، بسیار ضروري است و الزم است در مفاد 
بند تصریح شود. لذا پیشنهاد مي گردد بند 11 به صورت ذیل 

اصالح گردد:
تامین امنیت غذایي با رویکرد خود اتکایي در تولید کاالهاي 
اساسي و اقالم غذایي، همراه با حفظ و ارتقاء ذخائر ژنتیکي 
و منابع آبي و افزایش سطح سالمت و ایمني و بهداشت مواد 
غذایي و بهره گیري از فناوري هاي نوین و کشاورزي دانش بنیان 
و اصالح الگوي کشت با رعایت سیاست هاي کلي سالمت آمایش 
سرزمین و اطمینان از دسترسي و بهره مندي مستمر همه 
آحاد مردم بخصوص دهک هاي پايین اقتصادي از مواد 

مغزي مكفي و سالم

لزوم رعايت سیاست هاي كلي سالمت در سند تحول دولت مردمي
دکتر سید علیرضا مرندي رئیس فرهنگستان علوم پزشکي نامه 
اي در خصوص لزوم رعایت سیاست هاي کلي سالمت در سند 
تحول دولت مردمي و تاکید مجدد بر مفاد آن ارسال نمود ، متن 

نامه به شرح ذیل است :
برادر ارجمندحضرت آیت ا... جناب آقاي دکتر سیدابراهیم رئیسي

رئیس محترم جمهوري اسالمي ایران
سالم علیکم

با احترام، پیرو نامه شماره 7004/ ف ع پ مورخ 1400/12/25 
سند  در  سالمت  کلي  سیاست هاي  رعایت  لزوم  درخصوص 
تحول دولت مردمي و تاکید مجدد بر مفاد آن، به استحضار 
عالي مي رسد، متاسفانه در عمل به مفاد حیاتي نامه فوق توجهي 
نشده و آنچه در مکاتبات رسمي ابالغ شده است، همان مفاد 
قبلي یعني فاقد رعایت سیاست هاي کلي سالمت است. از آنجا 
که فرهنگستان علوم پزشکي ایرادات سند فوق االشاره در مورد 
عدم رعایت مفاد سند سیاست هاي کلي سالمت را به دفعات به 

صورت حضوري و مکتوب به استحضار رسانده است، موجب 
امتنان خواهد بود اگر دستور صریح فرمائید که در اسرع وقت 
این اصل مهم در بازنگري بخش سالمت در سند تحول دولت 
مردمي رعایت و متن اصالح شده ابالغ گردد. قباًل از توجهات و 

دستورات راهگشاي حضرت عالي سپاسگزارم.
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م تفاهم نامه همكاري مركز مديريت حوزه هاي علمیه، وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري )مدظله ( در دانشگاه ها 

علوم  فرهنگستان  رئیس  مرندي  علیرضا  سید  دکتر 
پزشکي نامه اي در خصوص "تفاهم نامه همكاري مركز 
مديريت حوزه هاي علمیه، وزارت بهداشت، درمان و 
نمايندگي مقام معظم رهبري  نهاد  آموزش پزشكي و 

مدظله العالي در دانشگاه ها " ارسال کرد.
 متن نامه به شرح زیر است :

برادر ارجمند حضرت آیت اهلل جناب آقاي علیرضا اعرافي
مدیر محترم حوزه هاي علمیه کل کشور

سالم علیکم
با احترام، پیرو مذاکره تلفني در مورد تفاهم نامه همکاري مرکز 
مدیریت حوزه هاي علمیه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي و نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري مدظله العالي در 

دانشگاه ها موارد زیر به استحضار عالي مي رساند:
 در تالش هاي متعامل قبلي تا این تاریخ سالمت معنوي 
ساحتي است از سالمت که با احاطه بر سایر ابعاد سالمت همه 
جانبه )جسماني، رواني و اجتماعي(، با تسري کامل آموزه هاي 
جامع معنویت اسالمي و با رویکرد پیشگیري و ارتقاي سالمت، 
باید در تمام شئون جامعه تسري داشته باشد. البته گفتمان 
سالمت معنوي اسالمي همچنان ادامه دارد و شمه اي از آن 
در مجموعه »مستند آشنائي با سالمت معنوي« ویژه آموزش 
عالي سالمت مندرج شده است و در کارگاه اخیر با معاونین 
محترم آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، 

درماني سراسر کشور ارائه شده است.
تفاهم نامه مورد اشاره، ضمن اشاره به مفادي از سیاست هاي 
سالمت  دایره  از  رهبري،  معظم  مقام  ابالغي  سالمت  کلي 

معنوي فراتر رفته و موضوعات متنوع دیگري نیز لحاظ شده 
است، نظیر: »طب سنتي« ، »دین، بهداشت وسالمت«، »ایجاد 
رشته هاي تخصصي«، »تولید محتوي الهیات سالمت، فلسفه، 
اخالق و فقه سالمت«، »طرح سنجش و غربالگري سالمت 
و  بهداشت  دین،  پژوهشگاه  »ایجاد  جدید الورود«،  طالب 
سالمت«، »ایجاد شوراي عالي فقه و احکام پزشکي«، »سبک 
زندگي«، »تأسیس سالمتکده طب ایراني«، و »فروش گیاهان 

دارویي« و سایر موضوعات.
در این تفاهم نامه روح سیاست هاي کلي سالمت که همانا 
به  ورود  و  نشده  رعایت  است،  سالمت  ارتقاء  و  پیشگیري 
عرصه هائي نظیر طب سنتي، گیاهان داروئي و ایجاد رشته ها 
و مقاطع جدید در طیف گسترده اي از مطالب مشروحه باال، 
مقاطع  و  رشته ها  از  ارزیابي  و  سنجي  نیاز  و  مطالعه  بدون 
قبلي، توصیه شده است. ضمن اشاره به ضرورت تقویت مرکز 
موضوع شناسي احکام فقهي، بیانیه در بند 3 تأسیس شوراي 
عالي فقه و احکام پزشکي را مطرح نموده، که اقدامي موازي و 
تکراري است و در عمل موجب تضعیف مرکز موضوع شناسي 

احکام فقهي خواهد شد.
ورود به عرصه هاي طب سنتي و تأسیس سالمتکده و تعابیر 
مشابه در بیانیه، موجب ورود حوزه هاي علمیه به عرصه درمان 
و دارو و انحراف از رسالت اصلي خواهد شد که عواقب نامطلوبي 
به دنبال خواهد داشت. عطف به مراتب فوق، شایسته است 
در بازنگري مضمون تفاهم نامه، با تأکید بر جنبه هاي مهم و 
مرتبطي نظیر سالمت معنوي و سبک زندگي سالم اسالمي- 
ایراني، اهتمام فرمائید. فرهنگستان علوم پزشکي آمادگي دارد 
دیدگاه هاي کارشناسانه مورد نیاز را بصورت مسؤالنه ارائه دهد.
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نامه به رئیس  سازمان صدا و سیما در خصوص )  شبكه سالمت (
دکتر سید علیرضا مرندي رئیس فرهنگستان علوم پزشکي   در 
نامه اي به  رئیس صدا و سیما در مورد شبکه سالمت توضیحاتي 

ارائه نمود ، متن نامه به شرح ذیل است : 
برادر ارجمند جناب آقای دکتر پیمان جبلی

ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سالم علیکم 

سیمای  و  صدا  سازمان  مستحضرید  که  همانطور  احترام،  با 
مدیریت  و  هدایت  خطیر  ماموریت  ایران،  اسالمی  جمهوری 
فرهنگ و افکار عمومی جامعه و وظایف متعددی از جمله آگاهی 
و ترویج سبک زندگی سالم اسالمی ایرانی در میان آحاد ملت 
را بر عهده دارد و به فرموده حضرت امام راحل )ره( نقش یک 
دانشگاه بسیار ارزشمند را ایفا می کند. یکی از موضوعات مهم 
در این خصوص ارتقاء فرهنگ و سواد سالمت جامعه و آحاد 
آن در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و به ویژه معنوی می باشد. 
انتضار دارمدستور فرمائید شبکه سالمت صدا و سیما به گونه ای 
تقویت شود که عمدتاً مباحث آن در راستای پیشگیری و ارتقای 
سالمت جامعه و آن هم با بیان و زبان روان و ساده صورت پذیرد 
و حتی المقدور از ورود به موضوعات پیچیده تخصصی و فوق 

تخصصی و مباحثی که مبلغ تجهیزات و امکانات خیلی پیشرفته 
و گران پزشکی است خودداری شود. همچنین درخواست دارم 
دستور فرمائید شورای سیاستگزاری سالمت که سالهای طوالنی 
ارائه خدمت می کرد ولی گاهی به دلیل عضویت اعضائی که 
به مسائل سالمت عمومی جامعه اشراف نداشتند دچار ضعف 
در عملکرد می شد، مجدداً احیاء شده و بر عملکرد آن با دقت 
نظارت به عمل آید. از عنایتی که می فرمائید سپاسگزارم و برای 

آن برادر عزیز آرزوی سالمت و توفیق روزافزون دارم.

حوادث ترافیكی و عواقب ناشـی از مرگ و جراحات شديـد آن

دکتر سید علیرضا مرندي رئیس فرهنگستان علوم پزشکي 
نامه اي در خصوص " حوادث ترافیکی و عواقب ناشـی از مرگ 
و جراحات شدیـد آن" به دکتر سید ابراهیم رئیسي ، رئیس 

جمهور محترم ارسال کرد ، متن نامه به شرح ذیل است :
برادر ارجمندحضرت آیت ااهلل دکترسیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
سالم علیکم

بـا احترام، همـانگونه که مستحضـرید موضوع حوادث ترافیکی 

و عواقب ناشـی از مرگ و جراحات شدیـد آن از موضوعات مهم 
کشور بوده و با وجود اقـدامات پیشـگیرانه انجام شده، متاسـفانه 
توفیقات مورد انتظار در کاهش بار ناشـی از آن بر سالمت و 
اقتصاد کشور حاصل نشـده است. فرهنگسـتان علوم پزشـکی 
با مشارکت کارشناسان و مسئولین مرتبط، خالصه سـیاستی 
درصورت  است  خواهشـمند  است.  نموده  آماده  را  پیوست 
صالحدید دستور فرمایید در دستور کار هیات محترم وزیران 

قرار گیرد. )متن پیوست  در دفتر مجله موجود است(
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در نود و نهمین نشست مجمع عمومي  از كتاب سالمت 
در جمهوري اسالمي ايران رونمايي شد .

در این جلسه دکترمحمد باقر الریجاني ضمن ارائه توضیحاتي 
در مورد چاپ کتاب سالمت در جمهوري اسالمي ایران،اظهار 
داشت : تقریباً 23 سال پیش در سال 77 چاپ اول کتاب 
سالمت در جمهوري اسالمي ایران منتشر شد، 7 سال بعد 
چاپ دوم و چاپ سوم به چاپ رسید وتالش بر این شده که 
بر اساس سبک کتاب هاي قبلي، مستندسازي در سیاست ها، 
برنامه ها و دستاوردهاي جمهوري اسالمي در حوزه سالمت 

انجام شود. 
به  این که کتاب مذکور  به  با توجه  افزود:  دکتر الریجاني 
تحوالت و دستاوردهاي حوزه سالمت پرداخته ، مي تواند مرجع 
و الگوي خوبي براي همه دست اندرکاران حوزه سالمت باشد. 
 Iranian Health Book کتاب بصورت مجازي در سایت
قابل دسترسي است و دست اندکاران حوزه سالمت با مطالعه 
کتاب مي توانند به بخش هاي مربوطه مطالبي اضافه کرده و یا 

تغییر دهند تا کتاب تداوم داشته باشد وبروز شود .
در این نشست دکتر محققي از مشارکت بسیار فعال همه 
اعضا در پیشبرد اهداف و برنامه هاي فرهنگستان علوم پزشکي 
:  علیرغم شرایط و محدودیت  تقدیر و تشکر کرد و گفت 
ها، همة شاخص هاي فعالیت هاي فرهنگستان از نظر کمي و 

کیفي در سال 1400 ارتقا پیدا کرد. بیش از 300 جلسه در 
سال 1400 برگزار شد که بسیاري از آن جلسات خروجي هاي 
برنامه  پایاني  روزهاي  که  این  به  توجه  با  داشتند.  فاخري 
از  از موارد، بیش  راهبردي دوم را مي گذرانیم، در بسیاري 
برنامه پیش بیني شده در برنامه راهبردي دوم کار انجام شده .

وي گفت : مبناي برنامه راهبردي سوم، اساسنامه فرهنگستان 
است، محتوا وروح برنامه، تحقق سیاست هاي کلي سالمت 
ابالغي مقام معظم رهبري و تحقق منویات بیانیه گام دوم 
انقالب است. چهار محور کالن براي برنامه راهبردي انتخاب 

شده است: 
1- فرهنگ و فرهنگ سازي سالمت

2- پیشرفت علم و فناوري در حوزه سالمت
 3- رصد کالن نظام سالمت

 4- حمایت و حمایت طلبي درراستاي تامین، حفظ و ارتقاء 
سالمت مردم. 

آنچه که امروز ارائه خواهد شد و آنچه که تا امروز از گروه ها 
و اعضاي دریافت شده در ویراست آخر لحاظ و به هیئت رئیسه 
محترم ارائه مي شود و برنامه تصویب شده و مالک عملکرد پنج 

سال آینده فرهنگستان خواهد بود.

رونمایی از کتاب سالمت در جمهوري اسالمی ایران 

در نود و نهمین نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی 
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در يكصدمین جلسه مجمع عمومي به بررسي پیش 
درخصوص  فرهنگستان  عمومي  مجمع  بیانیه  نويس 
توسعه"  هفتم  برنامه  در  سالمت  بخش  "اولويت هاي 

پرداخته شد .
دکتر  محمد علي محققي معاون علمي فرهنگستان در این 
نشست گفت : در  جلسات مجمع عمومي، یکي از ضروري 
ترین و مهمترین مشکالت حوزه سالمت انتخاب ودر فاصله 
بین دو جلسه مجمع، بررسي هاي بیشتري صورت گرفته و به 
تدریج به یک بیانیة  دقیق ، کارشناسي شده و بر پایه آراء شما 
بزرگواران تبدیل  و پس از طرح در جلسه مجمع عمومي و 
اعمال اصالحات نهایي، براي مسئوالن ذیربط ارسال مي شود. 
تا کنون  مجموعاَ  16 بیانیه صادر شده که اخیراً دریک مجموعه 
چاپ شده که در آخر جلسه امروز تقدیم خواهد  شد. معاون 
محترم علمي افزودند، این  بیانیه به بررسي مسائل مربوط به 
حوزه سالمت در برنامه پنج ساله هفتم توسعه اختصاص یافته 
است. در این راستا رایزني هاي بسیاري در سطح فرهنگستان با 
مسئولین مراجع مختلف مخصوصاً کارشناسان مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمي در بیش از یک سال 
انجام  و تالش شده که در بیانیه،  سیاست هاي کلي سالمت در 
برنامه هفتم توسعه تحکیم شود. امیدواریم ضروري ترین جنبه 
هاي  سیاست هاي کلي سالمت از قبیل توسعه، تعمیق و 
تحکیم شبکه بهداشتي درماني کشور، ادغام و.... در سند برنامه 
هفتم توسعه مورد تاکید قرار گیرد.وي گفت :  بعد از مذاکرات 
و اعمال اصالحات،  بیانیه حمایتي تنظیم و به مراجع سیاست 
گذار و تعیین کننده مقدرات سالمت در 5 سال آینده منعکس 

خواهد شد و امیدواریم  مانند بیانیه هاي قبلي که بازتاب بسیار 
خوبي در سطوح عالي نهادهاي سیاستگذاري و اجرایي کشور 

در بر داشت، موثر واقع شود. 
دکتر محققي افزود : موضوع بحث دیگر ، برنامه راهبردي سوم 
است که با اهتمام مجمع عمومي به تصویب رسید و مشتمل 
بر حدود 600 برنامه براي 5 سال است، 138 برنامه براي سال 
اول انتخاب شده است که در آن همه گروه ها مشارکت دارند. 
امیدواریم برنامه مذکور موجب تحول در تمام فعالیت ها و 
ظرفیت هاي گروههاي علمي شود و فرهنگستان را به سمت و 
سوي اولویت هاي نظام سالمت سوق دهد. البته باید در عرصه 
هایي که تا کنون کمتر به آن پرداخته ایم مانند نظریه پردازي 
اهتمام بیشتري انجام دهیم تا این موضوع هم در فرهنگستان 
کارها،  پیشرفت  تناسب  به  که  است  بدیهي  شود.  شکوفا 
راهبردي  برنامه  عملکرد  گزارش  عمومي  مجمع  درجلسات 

سوم جهت استحضار اعضاي محترم  ارائه خواهد شد. 
سپس دکتر امامي رضوي مشاور رئیس فرهنگستان  ضمن 
ارسال  بیانیه  مورد  در  را  خود  نظرات  که  اعضایي  از  تشکر 
کرده اند گفت :  بیانیه ها و مطالبي که از طرف فرهنگستان  به 
نهادهاي مختلف کشور ارائه مي شود مورد  توجه قرار مي گیرد.

وي گفت : هر زمان که  فرهنگستان نقطه نظرات خود را 
منعکس مي کند  مورد توجه قرار مي گیرد و شاهد هستیم که 
از مجموعه 4 فرهنگستان، فرهنگستان علوم پزشکي با حضور 
آقاي دکتر مرندي و اعضاي محترم فرهیختة مجمع عمومي 
اثرات مثبتي در  مشاوره و کمک به  نهادهاي اجرایي در حوزه 
نظام سالمت دارند. وی سپس توضیحاتي در موردبیانیه تهیه 
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شده ارائه کرد .
شبكه  گنجینه  از  جستارهايي  كتاب  از  رونمايي    

بهداشتي درماني جمهوري اسالمي ايران
پیوسته  عضو  افضلي  ملک  حسین  دکتر  بخش  این  در 
فرهنگستان ادامه داد :  در دهه 60 با رهبري آقاي دکتر مرندي 
و کارشناسان  عرصه بهداشت و نیز محیط انقالبي که در کشور 
حاکم بود ،  کارهاي ارزشمندي انجام شد که  آثاري  از قبیل 
کاهش ده برابري مرگ و میر کودکان، کاهش مرگ و میر  
مادران و افزایش 24 سال به امید زندگي مشاهده مي شود. لذا 
در سال 97 در صدد برآمدم چند پروژه در فرهنگستان را  به 
بررسي  و تحلیل اقدامات موفق در آن زمان اختصاص  دهم 
. در این راستا با چند تن از مدیران وقت وزارتخانه که در قید 
حیات هستند مصاحبه هایي انجام شد که حاصل آن تالش، 
کتابي با عنوان " جستاري از گنجینه شبکه بهداشتي درماني 

کشور" است .
سپس شرح حال علمي اعضاي وابسته پیشنهادي مطرح شد 
و پس از راي گیري ، دکتر محمد واسعي ،  دکتر امید براتي  
،  دکتر فرشید عابدي و دکتر شیرین جاللي به عنوان اعضاء 

وابسته انتخاب شدند.
***

علوم  فرهنگستان  عمومی  مجمع  جلسه  يكصدمین 
پزشكی برگزار شد

جلسه  با تالوت و ترجمه آياتي از قرآن مجید توسط 
دكتر صدر شروع شد.

در این نشست  شرح حال اعضاي پیوسته پیشنهادي مطرح 
شد و پس از راي گیري کتبي، محمد رضا زرین دست ، آقاي 
دکتر محمود شمسي شهرآبادي و آقاي دکتر احمد رضا دهپور 

به عنوان عضو پیوسته انتخاب شدند. 
همچنین دکتر ضیاء اهلل حقي ، دکتر عبداهلل بهرامي ، دکتر 
سید حسین  فتاحي معصوم ، دکتر مجید ابریشمي ، دکتر 
علي اصغر فرشاد ، دکتر محمد تقي رجبي مشهدي ، دکتر 
محمد باقر رکني ،  دکتر مهدي تهراني دوست ، دکتر علیرضا 
بیگلري  ، دکتر حسن جوالیي ، دکتر عباس عباس زاده ، دکتر 
خلیل علي محمدزاده  ، دکتر محمد علي کیاني ، دکتر مسعود 

ملکي موافق به عنوان عضو وابسته انتخاب شدند.
بررسي پیش نويس بیانیه مجمع عمومي فرهنگستان 
درخصوص "اهمیت تامین، توانمندسازي و نگهداشت 

نیروي انساني نظام سالمت" 
سپس دکتر محققي ضمن ارائه توضیحاتي در مورد اهمیت 
بیانیه مجمع عمومي،   : انساني حوزه سالمت گفت  نیروي 
حاصل دو نشست شوراي آینده نگاري و نظریه پردازي سالمت  
و چندین  پیش جلسه دیگر است. امیدواریم با نظرات اعضاي 
محترم مجمع عمومي که به آن اضافه مي شود به یک بیانیه 
راهگشا و مسئوالنه تبدیل شده و مبدایي براي تحوالت مثبت 

و مبارک در عرصه نیروي انساني سالمت باشد . 
در ادامه دکتر امامي رضوي اظهار افزود : موضوع بیانیه توسط 
برخي از اعضاي محترم پیوسته در یکصدمین جلسه مجمع 
عمومي مطرح شد و سپس در دو جلسه شوراي آینده نگاري 
با حضور سخنران هایي  از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي و بنیاد ملي نخبگان مورد بررسي قرار گرفت. وي ادامه 
داد : همانطور که اطالع دارید اقدامات زیادي انجام  شده و 
همه ما به دستاوردهاي نیروي انساني حوزه سالمت عنایت 
داریم اما اکنون در شرایط خاصي قرار داریم و با چالش هاي 
زیادي روبروهستیم  و ضروري است براي تامین نیروي انساني 
و  توانمندسازي، نگهداشت آن  مدیریت صحیحي بکار ببریم . 
در این  بیانیه به  موارد  ذکر شده در قالب یک مقدمه و چند 
چالش پرداخته شده است. راجع به اهمیت موضوع در مقدمه 
بیانیه، نکاتي آمده که مهمترین زیرساخت نظام سالمت، نیروي 
انساني ماهر متعهد و توانمند است و به بند 13 سیاست هاي 
کلي سالمت در مورد تربیت نیروي انساني، نظام ارائه خدمات 
سالمت به صورت توسعه کمي و کیفي نظام آموزش علوم 
پزشکي به صورت هدفمند، سالمت محور، مبتني بر نیازهاي 
جامعه، پاسخگو و عادالنه و با تربیت نیروي انساني کارآمد 
متعهد به اخالق اسالمي حرفه اي و داراي مهارت و شایستگي 
هاي متناسب با نیازهاي مناطق مختلف کشور اشاره شده 
است. در بیانیه مذکور به پنج چالش و راهکارهاي برطرف 
شدن چالش ها  پرداخته شده است. ایشان سپس توضیحات 

مبسوطي در مورد بیانبه ارائه کرد.
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   يكصد و پنجاه و سومین جلسه شوراي علمي  با 
تالوت آياتي از قران مجید آغاز شد. 

رئیس  مرندي  علیرضا  دکتر سید  نشست،  این  ابتداي  در 
فرهنگستان علوم پزشکي  در این نشست گفت :  به پیشنهاد 
آقاي دکتر حسیني قرار است یک شبکه خبري مجازي ایجاد 
شود تا مطالب علمي صحیح در آن شبکه جهت استفاده عموم 
منتشر شود و از روساي محترم گروهها درخواست مي شود 
با روابط عمومي همکاري داشته  جهت تهیه مطالب علمي 

باشند .
 دکتر مرندي همچنین گفت :  یک استودیوي فیلمبرداري 
قابلیت پخش در  اساتید صاحب نظر که  با  جهت مصاحبه 
تلویزیون و شبکه هاي مجازي داشته باشد،  در فرهنگستان در 

دست اقدام و راه اندازي است.
در ادامه جلسه دکتر فروتن در خصوص روند پیشنهاد افراد 
جهت عضویت وابسته توضیحاتي ارائه کرد و افزود: طبق آیین 
نامه ، افرادي که براي عضویت وابسته پیشنهاد مي شوند یا از 

طریق گروههاي علمي  و یا توسط رئیس محترم فرهنگستان 
به شوراي علمي معرفي مي شوند . پیشنهاد عضویت آقاي 
دکتر باقري فرد و آقاي دکتر حیدري نیز با همین استناد انجام 

شده است .
چند تن از اعضاء شوراي علمي متذکر شدند سمت و مقام 
براي  تصمیم گیري  در  تأثیري  شده  پیشنهاد  افراد  اجرایي 
انتخاب اعضاء فرهنگستان نداشته باشد و شایستگي افراد تنها 

بر اساس ضوابط فرهنگستان سنجیده شود.
مجازي  خبري  شبکه  ساخت  موضوع  جلسه  ادامه  در 
فرهنگستان مطرح شد و برخي از پیشنهادات به شرح زیر 

مطرح شد : 
و  زیاد  اطالعات  حاضر  حال  در  که  این  به  توجه  با   -
غیرمعتبري وارد شبکه مجازي مي شود ، فرهنگستان مي تواند 
به عنوان کانال معتبر علمي براي ورود اطالعات حوزه پزشکي 
به شبکه مجازي عمل کند. هدف اصلي قرار گرفتن اطالعات 
صحیح وعلمي در اختیار مردم است و بهتر است هیئت ناظري  

گزارش جلسات شوراي علمی
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براي جمع آوري و اعتبارسنجي اطالعاتي که قرار است در 
اختیار مردم قرار گیرد، تعیین شود.  اگر این کار با ساختار 
درست انجام شود مي تواند فرهنگستان را  به صورت منبع 
علمي معتبري به مردم معرفي نماید . هدف فرعي این پروژه 
مي تواند مصاحبه با پیشکسوتان علوم پزشکي کشور و تدوین 
تاریخ گویاي پزشکي کشور باشد . هدف فرعي دیگر مي تواند 
بخش کتابشناسي مجازي فرهنگستان باشد . خصوصاً در مورد 
کتابهاي ارزشمندي که به عنوان مدارک تاریخي و با ارزش 

پزشکي کشور وجود دارند. 
- هرچند فرهنگستان علوم پزشکي داراي ظرفیت معتبر 
بحران ها و مشکالت در حوزه  براي  علمي است و مي تواند 
پزشکي راه گشا باشد ، ولي هنوز حتي در جامعه سالمت 
کشور حضوري کم رنگ دارد. این خالء به دلیل عدم ارتباط 
سیستماتیک با رسانه ها است . فرهنگستان براساس برنامه 
راهبردي ، با هدف ایجاد جریاني براي اطالع رساني عموم 
مردم و هماهنگ با جریان رسانه اي کشور ، با طراحي و راه 
اندازي سامانه اي با پشتوانه محتوایي یک تیم تراز اول علمي 
و با هدایت ریاست محترم فرهنگستان ، مي تواند این هدف را 

محقق سازد. 
- واقعیت این است که فرهنگستان علوم پزشکي در صدا 
واقعي  جایگاه  شناساندن   . نیست  شده  شناخته  سیما  و 
فرهنگستان کاري تدریجي و حساب شده است و نیاز به زمان 

دارد. 
- در حال حاضر ارگانهاي دیگري این کار را انجام مي دهند. 
ورود فرهنگستان به این کار یک کار حرفه اي رسانه اي است و 
نیاز به پشتوانه علمي دارد. باید بتوانیم پیام درست و مورد نیاز 
جامعه را به موقع تأمین کنیم و دوم اینکه پیام را به صورت 

اثرگذار و صحیح منتقل کنیم . 
دكتر مرندي در پايان ضمن تأيید اين نكته كه تاكنون 
علوم  فرهنگستان  معرفي  و  شناساندن  براي  تالشي 
مردم  و  پزشكي  جامعه   ، سیاستگذاران  به  پزشكي 
انجام نشده است،  افزود:  از آنجايي كه يكي از وظايف 
برنامه راهبردي سوم فرهنگ سازي  فرهنگستان در 
است ، به نظر مي رسد بايد اين تالش را شروع كرد و 
ايجاد شبكه خبري مجازي كار با ارزشي است و اجراي 
اين كار قطعاً نیاز به همكاري جدي و گسترده همه شما 
آقاي  كار توسط  اين  اي  بْعد رسانه    . دارد  بزرگواران 
دكتر حسیني انجام مي شود و الزم است برنامه ريزي 
صحیحي براي اجراي بخش علمي آن انجام دهیم كه 

بسیار مهم است . 
این بحث پیشنهاد شد ، ممکن است در  در جمع بندي 
ابتداي کار به تمامي اهداف نرسیم یا نتوانیم یک رسانه خبري 
فرهنگ ساز یا ارتقاء  دهنده سالمت باشیم ، ولي مي توانیم 
به اندازه بضاعتي که داریم شروع کنیم. از جمله مي توانیم 
مصاحبه هاي زیادي از اعضاي پیوسته فرهنگستان به عنوان 

بخشي از سرمایه هاي علمي کشور داشته باشیم، نتیجه این 
مصاحبه ها مي تواند به صورت یک تاریخ شفاهي منتشر شود. 

به تدریج مي توانیم بخش هاي دیگري را نیز اضافه کنیم . 
مورد  در  رئیسه  هیئت  به  علمي  شوراي  مجوز  مورد  در   
انتخاب نام شبکه مجازي راي گیري انجام شد و با اکثریت 

آرا به تصویب رسید . 
***

علمي             شوراي  جلسه  چهارمین  و  پنجاه  و  يكصد 
برگزار شد

علمي  معاون  محققي  علي  محمد  دکتر  جلسه  این  در 
در  گذشته  سالهاي  روال  طبق   : داشت  اظهار  فرهنگستان 
آخرین جلسه شوراي علمي گزارشي ازفعالیتهاي فرهنگستان ، 
ارائه مي شود .  در سال 1400 علي رغم تداوم همه گیري کرونا، 
تعطیالت ومحدودیت هاي اعالم شده فعالیتهاي فرهنگستان 
به صورت بسیار محسوس نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده 

است.
وي در ادامه گزارش مبسوطي از عملکرد گروههاي علمي، 
زیر گروهها و کار گروهها اعم از تشکیل جلسات ، برگزاري 
همایشها ، وبینارها طرحهاي مصوب فرهنگستان و گزارش 
پیشرفت آنها ، جلسات برگزارشده شوراي انتشارات ، انتشارات 
فرهنگستان اعم از کتاب و مجالت و کتابهاي خریداري شده 

در سال 1400ارائه دادند.
در این نشست دکتر سیدحمید حسیني سرپرست روابط 
عمومي فرهنگستان گزارش مبسوطي در خصوص راه اندازي 
شبکه خبري فرهنگستان براي اعضاي محترم شوراي عملي 
ارائه کرد و افزود :باعنایت به اساسنامه و وظایف فرهنگستان 
، موضوع فرهنگ سازي سالمت در دستور کار روابط عمومي 
قرار گرفت و با دستور و حمایتهاي ریاست محترم فرهنگستان 
، قرار شد با حداقل امکانات و استفاده ازظرفیت و پتانسیل 
هاي موجود در فرهنگستان، راه اندازي شبکه چند رسانه اي 

مجازي فرهنگستان آغاز شود.
دکتر حسیني با ابراز امیدواري نسبت به آینده استودیو چند 
رسانه اي فرهنگستان گفت : با گسترش ارتباطات و فن آوري 
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هاي اطالعاتي و زیرساخت هایي که درفضاهاي مجازي ایجاد 
شده فرهنگستان بتواند درحوزه اطالع رساني فعال تر عمل 
کند. دکتر حسیني خاطرنشان کرد: که با راه اندازي این شبکه 
خبري فرهنگستان مجال خواهد یافت تا فعالیت هاي خود 
درزمینه فرهنگ سازي و انتشار اخبار صحیح علمي در حوزه 
سالمت ، یا رسانه اي کردن برخي مسائل مطرح در زمینه 
سالمت را در ابعاد گسترده تري افزایش دهد. ایشان افزودند، 
خوشبختانه زیر ساخت کار رسانه اي در فرهنگستان آماده و 
امکانات فني خوبي هم مهیا شده است و ضبط در سه حوزه 
موضوعات  در  سازي  جریان  و  رساني،فرهنگ سازي  اطالع 
مرتبط با اولویتهاي فرهنگستان شروع شده است و امیدواریم 
بتوانیم از این طریق حضور موثر و جدي  و اثرگذار در حوزه 
سالمت در سه محور مورد اشاره داشته باشیم. وی در ادامه 
اظهار داشت : به دستور دکتر مرندي اتاق فکري با حضور 
دکتر محققي، امامي رضوي ، دکتر تقدیسي و دکتر فروتن 
تشکیل شده و قرار است ازحیث محتوایي وعلمي مطالبي که 
ارائه مي شود ، پشتیباني شود. به لطف خداوند اهداف ما براي 
5 سال آینده مرجعیت رسانه اي در حوزه هاي اخبار پزشکي،  
فرهنگ سازي و سواد سالمت خواهد بود مشروط بر اینکه 
روابط عمومي همکاري  با  اساتید در گروههاي علمي  همه 
فعال تري داشته باشند تا در تولیدات محتوایي دچارمشکل 
نشویم و بتوانیم کاري در تراز و شخصیت فرهنگستان ارائه 

دهیم . 
دکتر حسیني در توضیحات تکمیلي خود عنوان کرد :  سه 
قالب خبر، گفتگوي پزشکي و بسته هاي فرهنگ سالمت و 
ارتقاء سواد سالمت جامعه براي بیان مطالب در نظر گرفته 
شده است .سپس کلیپ هاي تهیه شده از مراحل ساخت پروژه 
مذکور و همچنین تیتراژ خبري تهیه شده براي اعضاي شوراي 

علمي به نمایش گذاشته شد.
اعضاي شوراي علمي ضمن تأیید و تشکر از تشکیل این 

شبکه خبري ، نظراتي بشرح زیر ارائه کردند : 
خبري  پایگاه  این   . است  مهم  فوق العاده  کار  اصل   -1
شواهد                                                بر  مبتني  و  متقن  اطالعاتي  پخش  با  باید 
)Evidence Base ( ، مرکز علمي کامال قابل اعتمادي براي 

مردم باشد .

2-  قالب هاي کار کامال  تعریف شود . اطالعات در قالب 
پادکست هاي کوچک تهیه و پخش شود.

3-  یک گروه با دیدگاهي جامع و صاحب نظر پشتیبان این 
موضوع باشد.

4-  انجام این کار مي تواند باعث باالبردن سواد سالمت 
جامعه شود.

5- با توجه به جریان سازي هایي که در مورد جامعه پزشکي 
انجام مي شود ، فعالیت این سایت خبري مي تواند فرهنگستان 
را قادر سازد تا با ورود به فضاي مجازي واقعیت ها را منتشر 

کند.
6-  بخشي از این برنامه به اصالح باورهاي غلطي که در 

جامعه گسترش پیدا کرده اختصاص یابد .
7-  موضوع سالمت معنوي در این شبکه جدي گرفته شود .
8- از آنجایي که یکي از وظایف فرهنگستان ، فرهنگ سازي 
در حوزه سالمت است توصیه مي شود این کاربه عنوان یک 
کار مهم در گروهها مطرح شود واز هر گروه یک نفر به عنوان 
رابط با این شبکه تعیین شود تا گروهها بتوانند در تماس 
مستمربا این شبکه قرار گیرند و همچنین دستورالعملي براي 
گروه ها تهیه شود تا گزارش ها هماهنگ و قابل استفاده باشد.

یا  فکر  اتاق  است  الزم   ، ها  سازي  جریان  مورد  در    -9
کارگروهي با فعالیت شبانه روزي تشکیل شود. براي این کار 

تکنولوژي الزم مورد نیاز است تا پشتوانه این کار باشد .
10-  عالوه بر تهیه محتوا، چگونگي ارائه این اطالعات بسیار 
اهمیت دارد و باید در این مورد از جامعه شناسان ومتخصصین 

علوم ارتباطات کمک گرفته شود.
11- مسیرهایي که اطالعات را به این شبکه مي رساند باید 
مشخص شده باشد ، فیلتر سختگیرانه اي هم باید وجود داشته 
باشد. در تیم پشتیبان حتما باید کارشناسان حوزه رسانه و 

ارتباطات حضور داشته باشند .
12- جذابیت هاي بصري در ارائه این اطالعات بسیار مهم 

است .
13- براي اجرا نیز از چهره هاي جدید استفاده شود .

14-  بخش بین المللي و ارائه نظر صاحب نظران بین المللي 
اثربخشي بیشتري خواهد داشت .

در  که  جدیدي  روشهاي  از  حوزه  این  کارشناسان   -15
سیستم هاي مجازي و الکترونیک وجود دارد بهره گیرند .

باشد که         امکاناتي  این شبکه در حد  از  ما  انتظارات   -20
مي توانیم در اختیار آن قرار دهیم . توقع در حد یک شبکه 

ملي، توقعي منطقي نیست .
21- افرادي بصورت مستمر رصد سایر رسانه ها و حاشیه هایي 

که بعد از نشر مطالب درست مي شود را هم بعهده بگیرند.
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22-  بهتر است وارد مباحث حاشیه ساز نشویم . اگر در مورد 
مسائل علمي به مطلب نادرستي برخورد کردیم درمورد آن 
اطالعاتي با پشتوانه علمي و صحیح در اختیار مردم قرار دهیم .
23-  باید به نوعي عمل کنیم تا این رسانه بتواند در بین مردم 
نفوذ داشته باشد و در مردم ایجاد انگیزه کند . به موضوعهاي 
متنوعي پرداخته شود . با دقت وارد موضوعها شویم و وارد 
برخي حیطه ها و مطالب حاشیه سازو چالش برانگیز نشویم . 

متناسب با امکانات گام برداریم .
24- فرهنگستان یک شبکه وسیع از افراد صاحب نظر در 
کشور ایجاد کندتا از این راه درهاي فرهنگستان به روي افراد 

صاحب نظر سراسر کشور باز شود.
25-  از بخش هاي علمي ، پزشکي خبرگزاري ها دعوت شود 
تا مطالب ارائه شده را، در خبرگزاریهاي و پایگاه هاي خبري 

منتشر کنند .
در پایان دکتر مرندي  افزود : براي رفع نیازها و پیشبرد این 
کار، فرهنگستان حمایت هاي الزم را انجام خواهد داد ، وی از 
اعضاي فرهنگستان و گروههاي علمي خواست تا با مشارکت 
خود دراجراي هر چه بهتر این کار همکاري نمایند  همچنین 
دکتر محققي خواست باهماهنگي دکتر حسیني از گروه ها 
بخواهند موضوعها و مطالب مورد نظر خود را براي پخش در 

شبکه مذکور اعالم نمایند .
دکتر مرندي در پایان  از زحمات و فعالیت هاي مستمر دکتر 
محققي در پیشبرد فعالیتهاي معاونت علمي فرهنگستان تشکر 

و قدرداني کرد.
***

علمي              شوراي  جلسه  پنجمین  و  پنجاه  و  يكصد 
برگزار شد 

در ابتداي این نشست دکتر مرندي در ادامه سخنان خود 
گزارش کوتاهي از مکاتبات و اقدامات انجام شده را بشرح زیر 

عنوان کرد  : 
و  در خصوص"جمعیت  عمومي  مجمع  بیانیه  ارسال   -1
فرزندآوري " به رئیس محترم جمهور و ارسال رونوشت آن 
به سران دو قوه دیگر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، 
دبیر شوراي عالي انقالب فرهنگي ، رئیس کمیسیون بهداشت 
نیروهاي  کل  ستاد  اسالمي،رئیس  شوراي  مجلس  درمان  و 
مسلح ، مرکز پژوهش هاي مجلس و دفتر مقام معظم رهبري

2- ارسال نظرات فرهنگستان علوم پزشکي در مورد " سند 
تحول دولت مردمي" به رئیس جمهور و رونوشت آن به دفتر 
مقام معظم رهبري، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي  و رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

شوراي اسالمي
3- ارسال نامه در خصوص التزام عملي به بازسازي ، تکمیل و 
توسعه شبکه بهداشتي درماني به وزیر محترم بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکي
4- ارسال نامه به دکتر اسماعیلي رئیس دفتر رئیس جمهور و 
دکتر امیدوار رضایي رئیس کارگروه سالمت کمیسیون علمي، 
فرهنگي و اجتماعي دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به  و رونوشت   " "سند تحول دولت مردمي  با  ارتباط  در 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  و رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي و دکتر جمشیدي 

رئیس هیئت مدیره شرکت دارویي برکت. 
5- ارسال نامه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
انجام  نسخه  مورد  در  پزشکي  نظام  سازمان  کل  رئیس  و 
سونوگرافي و MRI توسط فرد مدعي شکسته بندي استخوان 

به روش سنتي اسالمي
6- ارسال نامه به دفتر مقام معظم رهبري در مورد برگشت 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  به ترکیب اعضاي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي ) که تا کنون نتیجه اي نداشته 

است(.
سپس شرح حال اعضاي وابسته پیشنهادي مطرح شد و پس 
از رأي گیري دکتر محمد واسعي ، دکتر امید براتي ،دکتر 
فرشید عابدي به عنوان عضو وابسته انتخاب شدند و موضوع 

جهت تائید نهایي به جلسه مجمع عمومي ارجاع شد. 
برگزاري  مورد  در  توضیحاتي  فروش  سیم  دکتر  ادامه  در 
جلسات جمعیت در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي 
و تدوین آئین نامه اي در این خصوص ارائه کرد و گفت :  در 
جلسه اي که با دعوت آقاي رئیس جمهور و با حضور آقاي دکتر 
عین اللهي تشکیل شده بود ، موضوع حضور وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي به عنوان نماینده پزشکان در شوراي 
و مشکل  پزشکان  مهاجرت  مسئله   ، فرهنگي  انقالب  عالي 

ارتباط مالي پزشکان با مردم مطرح شد . 
رئیسه  هیئت  که  جلسه اي  به  مرندي  دکتر  همچنین 
فرهنگستان با رئیس سازمان صدا و سیما برگزار کرد اشاره 
کرد و عنوان داشت :  در جلسه مذکور موضوع هتک حرمت 
به پزشکان در شبکه هاي مختلف صدا و سیما مطرح و به آنها 
متذکر شدیم  که در نهایت این بي حرمتي ها مي تواند منجر به 

افزایش مهاجرت پزشکان و ضرر به مردم  شود.  
که  همانگونه  گفت:  جلسه  ادامه  در  نیز  محققي  دکتر 
مستحضرید برنامه راهبردي سوم فرهنگستان در چهار حیطه 
کالن 1- فرهنگ و فرهنگ سازي 2- پیشرفت علمي 3- رصد 
و مشارکت در رصد کالن همه فعالیتهاي سالمت در کشور 4 - 
حمایت طلبي در اسفند ماه به تصویب رسید  و  هفته گذشته 
برنامه هاي  تا  شد  ارسال  گروهها  تمامي  براي  نامه اي  طي  
مرتبط با هر گروه که اغلب پیشنهادات خود گروه بوده ،  است 

و در طول یکسال جاري عملیاتي شوند. 
معاون  علمي همچنین گفت :  تالش کرده ایم تا اجراي 
برنامه ها و طرح هاي تحقیقاتي تسهیل شود، از جمله اینکه 
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             ، برسد  تصویب  به  پژوهش  گروه  در  طرح  محتواي  وقتي 
گروه ها در صورت تمایل مي توانند تغییراتي در عنوان بدهند 
و این کار نیاز به تصویب مجدد ندارد و کاربرگ هاي ساده تري 
براي ارائه پروپوزال پیشنهاد شده و  سقف تعهدات فرهنگستان 
سال گذشته 40 میلیون تومان بود که در صورت لزوم در سال 

جاري افزایش خواهد یافت . 
در پایان دکتر فروتن درباره شیوه نامه اي  که معاونت علمي 
براي ایجاد کانون هاي شهرستاني تهیه و در هیئت رئیسه به 

تصویب رسیده  بود توضیحاتي ارائه کرد .
***

با  علمي  شوراي  جلسه  هشتمین  و  پنجاه  و  يكصد 
حضور اعضاي شورا برگزار شد 

 جلسه با تالوت و تفسیر آیاتي از کالم اهلل مجید توسط دکتر 
نیکنام شروع شد.

دکتر سیدعلیرضا مرندي ضمن خیرمقدم جلسه را با گزارش 
کوتاهي از فعالیت هاي انجام شده آغاز کرد :

1- ارسال نظر گروه علوم دارویي در خصوص منطقي نمودن 
قیمت دارو به رئیس محترم جمهور و رونوشت آن به وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
خصوص  در  پزشکي  علوم  فرهنگستان  نظر  ارسال   -2
سیاستهاي برنامه 5 ساله هفتم توسعه در حوزه سالمت به 
آقاي دکتر مظفر رئیس کمیسیون علمي، فرهنگي و اجتماعي 

مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس  و  رئیس جمهور   به  فرهنگستان  بیانیه  ارسال   -3
مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص " اولويت هاي 
بخش سالمت در برنامه هفتم توسعه اقتصادي اجتماعي 
به  آن  رونوشت  و  ايران"  اسالمي  جمهوري  فرهنگي  و 
دبیر و رئیس کمیسیون علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ، سران دو قوه دیگر، وزیربهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي ، دبیر شوراي عالي انقالب فرهنگي 
، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، 
دفتر مقام معظم رهبري، رئیس مرکز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان 

برنامه و بودجه 

ارجاع نامه مذکور از طریق ریاست جمهوري به رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و دبیر ستاد راهبردي تحول و مسئول رصد و 

پایش سند تحول دولت مردمي
4- ارسال نظر گروه علوم دارویي به وزیر بهداشت، درمان 
 " تحقیقاتي  طرح  در خصوص خالصه  پزشکي   آموزش  و 
دكتراي  آموزش  برنامه  يابي  عارضه  و  جامع   بررسي 

عمومي داروسازي )Pharm. D( در ايران" 
5- نامه به دبیر ستاد راهبردي تحول و مسئول رصد و پایش 
سند تحول دولت مردمي در خصوص آمادگي فرهنگستان 
جهت بررسي و تحلیل بندهاي مرتبط با حوزه هاي سالمت 

در سند مذکور
و  فرهنگي  علمي،  کمیسیون  رئیس  به  نامه  ارسال   -6
اجتماعي مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مغایرت  سند 

تحول دولت مردي با سیاست هاي کلي سالمت 
7- ارسال خالصه سیاستي تهیه شده توسط  گروه سالمت 
و همکاري هاي بین الملل درمورد " پیشگیري از مرگ و 
جراحات شديد حوادث ترافیكي كشور"به رئیس جمهور 
معظم  مقام  دفتر  دیگر،  قوه  دو  روساي  به  آن  رونوشت  و 
رهبري ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ، وزیر راه و 
شهرسازي، فرمانده نیروي انتظامي و رئیس ستاد کل نیروهاي 

مسلح جمهوري اسالمي ایران
رعایت  لزوم  مورد  در  جمهور   رئیس  به   نامه  ارسال   -8
و  سیاست هاي کلي سالمت در سند تحول دولت مردمي 

اصالح سند مذکور
بر  نظارت  مورد  در  دارو  و  غذا  رئیس سازمان  به  نامه   -9
محصوالت  گذاري  برچسب  لزوم  و  تراریخته  محصوالت 

تراریخته
10- نامه به رئیس سازمان صدا و سیما در مورد اهمیت  
در  شایعاتي  وجود  و  جامعه  سواد سالمت  و  فرهنگ  ارتقاء 
احیاء  و  فعالیت شبکه سالمت  یا کاهش  و  خصوص حذف 

شوراي سیاستگذاري سالمت صدا و سیما
11- ارسال نامه به حضرت آیت اله اعرافي مدیرحوزه هاي 
علمیه کل کشور در مورد مشکالت تفاهم نامه همکاري مرکز 
مدیریت حوزه هاي علمیه، وزارت بهداشت و نهاد نمایندگي 

مقام معظم رهبري در دانشگاهها  
12- ارسال نظر فرهنگستان در مورد سند اخالقي کسب 
سرپرست  درخواست  پي  ،در  الکترونیک  کارهاي سالمت  و 

پژوهشگاه فضاي مجازي از فرهنگستان
 " خصوص  در  دندانپزشکي  علوم  گروه  نظر  ارسال   -13
دندانپزشكي  دانشجويان  ظرفیت  از  حاصل  عواقب 
به میزان 20٪" به سران سه قوه ، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس 
سازمان صدا و سیما، دبیر شوراي عالي انقالب فرهنگي ، دفتر 
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مقام معظم رهبري رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اسالمي  

14- تزریق دوز چهارم واکسن کرونا ) پاستوکووک( به اعضاي 
پیوسته فرهنگستانها، چهره هاي ماندگار و اعضاي شوراي عالي 

انقالب فرهنگي
15- درخواست مالقات هیئت رئیسه با روساي 3 قوه ، دبیر 
شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئیس سازمان برنامه و بودجه و 

نماینده مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
سپس دکتر فرهود در مورد طرح جوان سازي جمعیت گفت 
: در راستاي اجراي این طرح بخش نامه اي غیراخالقي  که اصاًل 
به صالح بیماران و حتي به صالح کشور نیست، صادر شده که 
با سوگند پزشکي هم در تضاد است . ایشان یادآور شد که در 
این ارتباط چندین بار با مسئوالن مرتبط مکاتبه کرده اند که 

مثمر ثمر نبوده است.
اعضاي پیوسته پیشنهادي پیوسته مطرح  ادمه جلسه  در 
شد  و دکتر محمدرضا زرین دست ، دکتر محمود شمسي 
عضوپیوسته  عنوان  به  دهپور  احمدرضا  دکتر  و  شهرآبادي 
انتخاب شدند و موضوع جهت تائید نهایي به جلسه مجمع 

عمومي ارجاع شد .
دکتر  و  شد  مطرح  وابسته  پیشنهادي  اعضاي  همچنین 
مهدي تهراني دوست ، و دکتر حسن جوالیي ، دکتر خلیل 
علي محمدزاده و دکتر سید محمود طباطبایي به عنوان عضو 
وابسته انتخاب شدند  و موضوع جهت تائید نهایي به جلسه 

مجمع عمومي ارجاع شد .
ارائه گزارش طرح هاي تحقیقاتي گروههاي علمي  

 در این نشست  دکتر فروتن توضیحاتي در مورد روند پیشنهاد 
و تصویب طرح هاي تحقیقاتي پیشنهاد شده در قالب برنامه 
راهبردي سوم فرهنگستان، ارائه داد و اعضاي شوراي علمي 
پیشنهادهایي بشرح زیر در مورد اجراي طرحهاي تحقیقاتي 

فرهنگستان عنوان کردند : 
- برخي از طرحها  ظرفیت مشارکت گروههاي مختلف را 
دارند و الزم است معاونت علمي بر این مسئله دقت و نظارت 

داشته باشد . 
- در اجراي طرح هاي تحقیقاتي که با یک موضوع مشترک 
به چند گروه سفارش داده شده  به نوعي برنامه ریزي شود 
تا گروههاي مرتبط  با اولین گروه که طرح را تحویل داده 

همکاري و مشارکت کنند . 
- از تجارب و همکاري  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  
شوراي اسالمي در انجام  برخي از طرح هایي که در کمیسیون 

مذکور نیز انجام شده، استفاده شود . 
- در مورد طرح بند 10 "تحلیل ادغام و انفكاک آموزش 
پزشكي از خدمات همه جانبه سالمت با توجه به فعالیت 
عناصر و دستگاههاي موثر سیاست گزار ، قانون گزار و 

برنامه ريز" عنوان شد که هنوز ادغامي در آموزش پزشکي 
انجام نشده که تحلیل شود ، لذا  بهتر است طرح در مورد 

چگونگي اجرایي کردن طرح ادغام باشد. 
تعمیم  و  توسعه  راهكارهاي  ارائه   " بند 1  طرح  در   -
پرونده الكترونیک سالمت" ، به بررسي متون پرونده هایي 
که در امریکا نوشته مي شود اشاره شده که نمي توان در کشور 

پیاده کرد.
- در مورد طرح بند 4 " تدوين مستند حمايت طلبي 
راهكارهاي  و  زنان  اجتماعي  آسیب هاي  شناسايي 
مداخله اي با استفاده از مشاركت مردم" اهداف اختصاصي 
طرح آسیب هاي اجتماعي است که  باید بررسي ، شناسایي ، 

مشخص و تدوین شود. 
- در مورد طرح بند 5 " تدوين مستند حمايت طلبي 
ارتقاي  در  زنان  زندگي  سبک  ارتقاي  نقش  تبیین 
سالمت خانواده"  ابتدا  باید مشخص شود که الگوي سبک 

زندگي زنان چیست ؟
- طرح هاي تحقیقاتي تکراري انجام نشود.

-  دو موضوع مهم  شبکه بهداشتي درماني و ادغام  بصورت 
طرح تحقیقاتي مورد ارزیابي و تحلیل قرار گیرد . 

- طرحهاي  پژوهشي بهانه خوبي براي همکاریهاي  بین 
گروهها بخصوص استفاده از همکاري سازمان هاي بین المللي  

است.
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انتخاب  براي  دستورالعملي  تهیه  ضمن  علمي  معاونت   -
، بر عملکرد آنها نیز  نمایندگان هر گروه در گروه پژوهش 

نظارت داشته باشد .
دکتر محققي اظهار داشت :  بعد از مطرح شدن طرح هاي 
تحقیقاتي در جلسه گروه پژوهش و  شوراي علمي و کسب 
نظر اعضاء محترم، معاونت علمي آنها را از سایر جهات مانند 
زمان ، هزینه ، مشارکت سایر گروهها ، اجتناب از همپوشاني و 
تکرار مورد بررسي قرار خواهد داد . سپس با مجریان طرح  ها و 
روساي محترم گروه ها مکاتبه ودرخواست مي شود در تنظیم 
پروپوزال نهایي موارد مورد نظر گروه پژوهش و شوراي علمي 
و همچنین نکات نظارتي را،  رعایت کنند و  فردي هم بعنوان 
ناظر طرح تعیین مي شود.وي از روساي گروهها درخواست 
کرد اگر بعنوان ناظر طرح انتخاب مي شوند، مسئوالنه برخورد 

کنند و نقش تشریفاتي نداشته باشند .
دکتر امامي اظهار داشت : در اتاق فکر رسانه پیشنهاد شد  
از هر گروه فردي مناسب براي ضبط برنامه ها معرفي شود . 
همچنین کارگاهي با عنوان ارتباط با رسانه از دید مردم براي 
کلیه اعضاي گروهها علمي برگزار شود تا چگونگي صحبت با 
رسانه آموزش داده شود که در این راستا  مي توان از اعضاي 
فرهنگستان که در این زمینه تبحر دارند، در کارگاه استفاده 

کرد. 
در ادامه برخي از اعضاي شوراي علمي نظراتي بشرح زیر 

ارائه  کردند: 
- موضوع هاي مورد توجه مخاطبین عام انتخاب شود. 

و  پزشکي  ، جامعه  عامه مردم  براي  بیان مطالب  نحوه   -
سیاستگذاران متفاوت باشد . 

- براي باالبردن سواد سالمت مردم باید به زبان عامه مردم،  
مطالب را ارائه داد. 

- نحوه بیان و عمق مطالب بسیار با اهمیت است .
-  نتایج تحقیقات مهم  با زبان  قابل درک  براي مردم بیان 

شود. 
-  تعیین موضوع و نحوه آموزش  به مردم از وظایف گروه 

ارتقاء سالمت است . 
-  گروهي باورهاي غلط جامعه در حیطه علوم پزشکي را 
مشخص نمایند و این باورهاي غلط به صورت سوال و جواب از 

افراد موجه آن حوزه پرسیده شود . 
-  روابط عمومي تدبیري بیاندیشد تا تعداد دنبال کنندگان 
صفحه اینستاگرام فرهنگستان  بیشتر شود و روساي گروه ها 
در گروه هاي خود اعالم کنند که اعضاي گروه دنبال کننده 

صفحه اینستاگرام فرهنگستان شوند. 
در پایان این بحث دکتر مرندي از دکتر فروتن درخواست 
کرد تا با مشورت اعضاي اتاق فکر رسانه، روابط عمومي، دکتر 

لنکراني و گروه ارتقاء سالمت یا هر یک از افرادي که تمایل 
دارند،، بررسي هاي الزم را انجام و  نواقص موجود را برطرف 

کنند. 
سپس دکتر محققي افزود : براساس اساسنامه فرهنگستان 
که در برنامه راهبردي سوم هم تصویب شده تهیه نظام نامه 
فعالیتهاي فرهنگستان به عهده  معاونت علمي گذاشته شده 
است که پیش نویس مذکور تهیه شده و توزیع خواهد شد. 
ایشان از اعضاء محترم شوراي علمي خواست متن مذکور  را 

بررسي و نظرات اصالحي خود را به ایشان اعالم کنند.
  در ادامه دکتر وحید دستجردي در طرح مجدد موضوعي 
که دکتر فرهود در ابتداي جلسه مطرح کرده بود اظهار داشت : 
اخیراً دستورالعملي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
این دستورالعمل،  پیرو  متاسفانه  و  است  ابالغ شده  و  امضا 
معاونت بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
هم دائماً بخشنامه هاي شدید و غلیظ براي متخصصین زنان  
و زایمان و سایر گروههاي مرتبط ارسال مي کند  که به نظر 
مي رسد جز عارضه چیزي  نداشته باشد. در این دستورالعمل 
گفته شده که اطالع رساني یک خانم باردار در مورد آزمایشات 
مربوط به تشخیص ناهنجاري هاي کروموزومي جنین، مجازات 
زندان و لغو پروانه مطب را در پي خواهد داشت . در حالیکه 
اطالع رساني یک کار علمي و از وظایف پزشکان است  و خانم 
باردار و  همسر ایشان مختار به انجام آن کار هستند . در حالي 
که  در قانون، تشخیص ناهنجاري هاي کروموزومي از شبکه 
فعالیت  وزارتخانه   بهداشتي  معاونت  اما   حذف شده است 
بسیار شدیدي در این حوزه انجام مي دهد که  باعث تشویش 
و نگراني در بین حدود 7 هزار نفر متخصصین زنان و زایمان 
شده است . وي افزود : به دنبال ابالغ دستورالعمل مذکور،  
هماهنگي هایي  بعمل آمده تا گروههاي گردشگري به ترکیه 
یا اربیل براي انجام اقداماتي مثل بستن لوله ها ، سقط درماني 
یا آزمایشهاي غربالگري یا کروموزومي و ژنتیکي تشکیل شود. 
سپس  دکتر مرندي در پاسخ به طرح این موضوع ادامه داد:  
با توجه به شرایط موجود به نظر مي رسد بهترین کار عنوان 
کردن این موضوع از جانب انجمن زنان و زایمان یا انجمن 

پریناتولوژي و یا سازمان نظام پزشکي باشد. 
دکتر دستجردي گفت : تا کنون پنج انجمن مرتبط با سالمت 
زنان براي وزیر محترم  بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي،  
سازمان  کل نظام پزشکي و بیت رهبري نامه داده اند وحتي 
در سایت تخصصي زنان و مامایي هزار نفر امضاء کرده اند و 

موضوع به هر نوع ممکن منعکس شده است . 
پس از بحث و اظهار نظر اعضاء پیرامون موضوع مطرح شده ، 
رئیس فرهنگستان از دکتر وحید دستجردي درخواست کرد تا 
نامه اي تهیه و بر این نکته تأکید کنند که این بخشنامه خالف 

قانون است و باید اصالح شود .
***
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يكصد و پنجاه و نهمین جلسه شوراي علمي
 برگزار شد 

در ادامه وی در خصوص پیشرفت فعالیت هاي انجام شده در 
خصوص فعال سازي کارگروه هاي استاني فرهنگستان گفت : 
فعالیت استان فارس به همت دکتر لنکراني شروع به کار کرده 
است که تاکنون دو جلسه آن تشکیل و صورت جلسات آن نیز 

به فرهنگستان ارسال شده است . 
دکتر مرندي از اعضاء شوراي علمي خواست تا براي تشکیل 
یا تقویت مراکز استاني فرهنگستان افرادي را که واجد شرایط 

هستند را معرفي کنند . 
در این نشست  دکتر لنکراني ضمن تشکر از فرهنگستان 
براي اعتماد وحمایت از گروه استاني شیراز تأکیدکرد : الزمه 
تشکیل و ادامه فعالیت گروه هاي استاني حمایت گروه هاي 
فرهنگستان است و نیز گروههاي مرجع در تهران از کارگروه 
هاي استاني حمایت کنند و همچنین فرهنگستان تدابیري در 

مورد حمایت مالي از این کارگروه ها داشته باشد. 
برخي از اعضاي شوراي علمي پیشنهادهایي بشرح زیر ارائه 

کردند : 
گسترش  براي  آن  توسعه  و  استاني  هاي  گروه  تشکیل   -
فرهنگستان کار خوبي است و تاکنون هم به خوبي عمل شده 

است و. باید در انجام آن کمي دقت و ظرافت داشت . 
- ارتباط برخي از استانها با فرهنگستان کم است و براي 
شکل گیري و گسترش فعالیت گروههاي استاني الزم است 
اعضاء فرهنگستان در این استانها بیشتر شوند و ازسوي دیگر 
از همان ابتدا توجیه شوند که باید با گروهها فعالیت و همکاري 

داشته باشند. 
- گروه هاي استاني باید حلقه هاي باز باشند واگر بخواهیم به 
بدنه پزشکي کشور وصل باشیم باید در گروههاي فرهنگستان 
افکار مختلف وارد شوند ، فکرحلقه ها باز باشد وحتي ممکن 

است سلیقه هاي سیاسي مختلفي وجود داشته باشد .
 در مورد موضوع  مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
خصوص برنامه توسعه هفتم و مسئله ادغام نظرات زیر عنوان 

شد : 
- مخالفت هایي  که با موضوع ادغام و شبکه صورت مي 
ادغام  موضوع  سازي  فرهنگ  در  که  دهد  مي  نشان  گیرد 
ناموفق بودیم. الزم است فرهنگستان بازنگري در تبیین ادغام 

و مسیري که باید طي شود را بررسي نماید.  
- در مرکز تحقیقات استراتژیک موضوع الگوي مطلوب نظام 
سالمت براي آموزش مطرح  و قرار شده انجام این تحقیق 
به اندیشکده ها و پژوهشکده هاي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي سپرده شود و پیشنهاد شد فرهنگستان هم به 
عنوان یک سند سیاستي  موضوع مذکور را بررسي و نتایج آن 

را  به مرکز تحقیقات استراتژیک منعکس کند . 

که  نکته  این  بر  مجدد  تأکید  مرندي ضمن  دکتر  سپس 
عضویت وابسته ومدعو فرهنگستان محدودیتي ندارد، از روساي 

محترم گروه ها خواست تا افراد شایسته را،  معرفي نمایند . 
در مورد موضوع پذیرش اعضاء جدید فرهنگستان نظرات زیر 

عنوان شد : 
- در شرایطي که عضویت پیوسته یا وابسته افراد از راهي 
غیر از مسیر عضویت مدعو است ، تجربه موفقي از نظر میزان 

مشارکت افراد پذیرفته شده نداریم . 
- ارتباط و وصل شدن نخبگان به نظام به نفع کشور است . 
باید در بعضي مواقع تسامح داشته باشیم و فقط افرادي با یک 
دیدگاه خاص را در کنار هم جمع نکنیم و نیز ارتباط روساي 
قبلي دانشگاه و معاونین آنها با فرهنگستان  به صورت پیوسته ،  

وابسته و  مدعو به  ارتقا ء فرهنگستان کمک مي کند.
- وقتي اعضاء از طریق هیئت رئیسه فرهنگستان معرفي مي 
شوند خود را در قبال هیچ گروهي مسئول نمیدانند  و  الزم 
است  این افراد از ابتدا به نوعي با یکي از گروه ها مرتبط شوند.
 در ادامه جلسه  برخي از اعضاء توصیه ها و پیشنهادات بشرح 

زیر مطرح کردند: 
 با توجه به این که  طرحي  در مرکز پژوهش هاي مجلس 
در مورد اصالح بندي از قانون دائمي مقررات  و بحث هیئت 
امنایي بودن دانشگاههاي علوم پزشکي مطرح است ، بسیاري 

از دانشگاهها  در آینده  با چالش روبرو خواهند شد .
 نظر به این که مدتي است در کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اسالمي کمیته اي در مورد احکام حوزه سالمت 
تشکیل شده است، پیشنهاد شد فرهنگستان براي کمک به این 
کمیته کارگروهي تشکیل دهد با آماده کردن ذهن ها و صحبت 
کردن با نمایندگان عقبه اي براي احکام مبتني بر سیاستهاي 

تدوین شده ایجاد کند .
 از آنجایي که فضاي کمیسیون آموزش مجلس شوراي 
اسالمي  و سازمان برنامه و بودجه به صورت جدي مخالف 
جامعه پزشکي هستند، منابع مالي براي آموزش در پزشکي 
مورد توجه قرار نمي گیرد و منابعي هم که تصویب مي شود 
معموالً تحقق پیدا نمي کند و وزارتخانه هم در پي تأمین منابع 
و  منابع  از  پیگیریها  است  الزم  بنابراین    ، نیست  آموزش 
مسیرهاي مختلفي انجام شود و هر کسي در هر جایگاهي که 
هست باید سیاستگذاران از جمله نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمي  را توجیه کرده و طرز تفکر صحیح را گسترش دهد .  
 پیشنهاد شد در هر جلسه  شوراي علمي به طور خاص به 
یک موضوع  در حوزه سالمت و چالش هاي آن اختصاص یابد 

و مورد بررسي همه جانبه قرار گیرد.   
حوزه  در  راهبردي  کارهاي  روي  بر  باید  فرهنگستان   
سالمت  کار کند ، که این قبیل کارها  نیازمند یک کار جدي 
و در سطح باالتري است که از عهده یک گروه  در فرهنگستان 
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خارج است و حتي گاهي الزم است این موضوعات در سطح 
سران مطرح شود.

 یکي از دالیلي که با ادغام  و شبکه مخالفت مي شود  آگاه 
نبودن افراد  مسئول است و از کارهاي مهم و ضروري تبیین  

دو موضوع فوق به مسئولین  است . 
معرفي اعضاء پیشنهادي فرهنگستان

در ادامه این جلسه شرح حال اعضاي پیشنهادي وابسته 
مطرح، و راي گیري براي دکتر سید ضیاء اهلل حقي ، دکتر 
عبداهلل بهرامي ، دکترسید حسین فتاحي معصوم ، دکترمجید 
ابریشمي ، دکتر محمد تقي رجبي مشهدي ، دکتر باقررکني 
، دکتر محمد علي کیاني و  مسعود ملکي انجام شد. سپس 
اسامی پیشنهادی برای رای گیری نهایی به مجمع عمومی 

ارجاء شد.
 ارائه خالصه گزارش طرح هاي تحقیقاتي واصله از 

طرف گروههاي علمي  
سپس دکتر فروتن اظهار داشت ، عناوین 11 طرح پژوهشي 
اعضاي  اطالع خدمت   پژوهش جهت  گروه  نظر  همراه  به 
محترم شوراي علمي با پست الکترونیک ارسال شده است و 
اعضا مي توانند ظرف چند روز آینده نظر خود را به معاونت 
علمي منعکس کنند تا همراه نظر گروه پژوهش به مجري 
هاي  طرح  قرارداد    ، ناظر  تعیین  از  پس  و  ابالغ  طرحها 

مذکورمنعقد شود . 
دکتر محققي ضمن اظهار امیدواري از روند پیشرفت تدریجي 
برنامه هاي راهبردي سوم فرهنگستان افزود: با توجه به اینکه 
در ماه ششم سال هستیم و کلیه طرحها تا پایان سال خاتمه 
خواهند یافت، لذا الزم است در این روند تسریع به عمل آید 
. وي گفت : اگر مواردي از پیشنهادات فرهنگستان در گروه 
ها باقي مانده با سرعت و در الویت مطرح شوند در پایان سال 

گزارشي از 190 برنامه امسال  داشته باشیم.
 وي افزود : هر طرحي بدون تصویب گروه پژوهش از نظر 
ما رد شده محسوب مي شود و طرح ها باید مسیرگروه را طي 
کنند و معاونت علمي آمادگي دارد تا براي مشاوره هاي فني 

جلساتي با مجریان طرحها برگزار کند .
 معاون علمي  در مورد همپوشاني طرح ها گفت : ارتباط گروه 
هایي که قرار است یک طرح را اجرا کنند از طریق معاونت 
واقعاً  از طرحها  بعضي  این که   به  ونظر  برقرار شود  علمي 
طرحهاي کلیدي هستند،براي اجرایي شدن آن  الزم است با 
معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي ، نظام 
پزشکي و دفتر اعتباربخشي تعامل داشته باشیم . مجریان این 

طرحها از اول با این ارگانها مرتبط و هماهنگ باشند. 
وي افزود : در توضیح به ایرادي که دکتر سجادي در مورد 
یکي از طرح هاي گروه حکمت،  طب سنتي و طب دوران 
ارائه  " بررسي مشكالت  عنوان  با  ایران   و  اسالم  تمدن 
براي  الزم  استاندارهاي  تدوين  و  الرودرماني  خدمت 

ارائه اين خدمت " مبني بر منسوخ شدن این روش درماني 
مطرح کرده بود ، گفت : الرودرماني روش درماني منسوخ 
استاندارد  تعیین  این طرح  اجراي  از  نیست وهدف  شده اي 
هاي الزم براي ارائه این خدمت است . در همین زمینه الزم 
است استراتژي فرهنگستان براي طب سنتي معلوم و مشخص 
باشد ، در حال حاضر مسیر دانشکده هاي طب سنتي مسیر 
صحیحي نیست و باید در این مورد یک پایش علمي تر و 

صحیح تري انجام شود.
دکتر محققي اظهار داشت : قرار است در شش ماهه دوم 
سال  گروه حکمت، طب سنتي و طب دوران تمدن اسالم و 
ایران  به منظور تعامل و هماهنگي بیشتر با گروههاي بالیني 
، علوم پایه ، اخالق پزشکي ، علوم دارویي ، آموزش پزشکي 

جلسات مشترکي برگزار کند . 
***

يكصد و شصمین جلسه شوراي علمي برگزار شد 
یکصد و شصتمین جلسه شوراي علمي با ارائه گزارش کوتاهي 
توسط دکتر مرندي  از مکاتبات انجام شده فرهنگستان علوم 

پزشکي با نهاد هاي ذیربط برگزار شد .
 ارسال نامه به رئیس جمهور در مورد پیاده سازي و اجرایي 
شدن پزشکي خانواده  و نظام ارجاع در بسترشبکه بهداشتي 
وزیر  رهبري،  معظم  مقام  دفتر  به  آن  رونوشت  و  درماني 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رئیس کمیسیون بهداشت 

و درمان مجلس شوراي اسالمي
 ارسال نامه به رئیس دفتر رئیس جمهور به همراه عناوین 
اقداماتي  که از طرف رئیس جمهور به وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکي باید اعالم شود.
 ارسال نامه به معاون آموزشي وزارتخانه در خصوص عدم 
ادغام  عنوان سالمت معنوي با موضوعاتي نظیر اخالق و تعهد 
حرفه اي و پیشنهاد تشکیل کارگروه مستقل سالمت معنوي 

در وزارتخانه و دانشگاهها 
  ارسال بیانیه فرهنگستان  به رئیس جمهور در خصوص        
نیروي  نگهداشت  و  سازي  توانمند  تامین،  اهمیت   "
انساني نظام سالمت" و رونوشت آن به سران دو قوه دیگر، 
عالي  دبیر شوراي  پزشکي،  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر 
انقالب فرهنگي ، دفتر مقام معظم رهبري، رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، رئیس مرکز پژوهش 
هاي مجلس شوراي اسالمي و رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح 

جمهوري اسالمي ایران
در ادامه  دکتر فروتن در مورد پذیرش اعضاء جدید پیوسته 
گفت :  ظرفیت اعضاي پیوسته زیر 75 سال تکمیل است و 

تا دوسال آینده پذیرش عضو جدید پیوسته نخواهیم داشت.
 همچنین دکتر مرندي افزود : با وجودي که زمان زیادي از 
صدورحکم عضویت وابسته آقاي دکتر سید محمود طباطبایي 
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) روانپزشک ( نمي گذرد اما ایشان طي نامه اي استعفاي خود 
را اعالم کرده اند. 

در این جلسه دکتر ناصر سیم فروش از اقدامات مثبتي که 
وزارت  آموزشي  محترم  معاون  فرد  دکترباقري  تمهیدات  با 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال جاري در پذیرش 
دستیاري انجام شده است خبر داد و گفت : تمامي ظرفیت 
هاي آموزشي تکمیل شده و حتي پذیرش دستیاران بیشتر از 
سال قبل هم بوده است  .وي همچنین از اقداماتي بین المللي 
توسط دکتر نیکنام در وزارتخانه خبر داد و افزود :دیدار وزیر 
بهداشت افغانستان از بیمارستان لبافي نژاد ابعاد مثبتي در پي 

داشته است. 
پیشرفت  مورد  در  کوتاهي  گزارش  فروتن  دکتر  سپس 
طرحهاي پژوهشي ارائه کرد و گفت : در این جلسه شوراي 
علمي، یازده  طرح پژوهشي که در گروه پژوهش بررسي شده 
است ، مطرح خواهد شد و نظرات گروه پژوهش قباًل براي 
اعضاء محترم ارسال شده است و اساتید نظرات اصالحي خود 

را مي توانند  به معاونت علمي ارسال نمایند .
از مواردي که به عنوان  از آنجایي که یکي   : ادامه داد  وي 
مالک سنجش فعالیت گروه در نظر گرفته مي شود میزان 
روساي  از  لذا   است،   راهبردي  برنامه  اجراي  در  مشارکت 
محترم بعضي از گروهها که طبق برنامه راهبردي طرحي به 
آنها محول شده است و متاسفانه تا کنون هیچ اقدامي انجام 

نداده اند ،در خواست مي شود هر چه زودتر اقدام نمایند. 
از ارسال طرح  این نشست دکتر محققي ضمن تشکر  در 
هایي که تاکنون به معاونت علمي رسیده است ، اظهار داشت 
: در حال حاضر  در مورد ارسال پروپوزال ها از برنامه پیش 
بیني شده عقب هستیم و پس از گذشت شش ماه از سال، 
هنوز قرارداد طرحي از برنامة راهبردي سوم تنظیم نشده است 
، نامه اي طي روزهاي آینده به گروهها ارسال خواهد شد تا 
موقعیت گروه از منظر اقدامات انجام شده در راستاي  برنامه 
به منزله  نامه   اعالم شود  که پاسخ  راهبردي سال 1401 
گزارش نیم سال اول سال جاري تلقي مي شود و  گزارش 
نهایي و برنامه پیشنهادي سال دوم هم در آخرین جلسه سال 

جاري شوراي علمي ارائه خواهد شد.
دکتر مرندي نیز ضمن تأیید سخنان معاون علمي فرهنگستان 
افزود:  همانطور که قباًل هم اشاره شد اگر گروهي نتواند آثاري 
از خودش نشان بدهد شاید ادامه فعالیتش ضرورتي نداشته 

باشد و در گروه دیگري ادغام شود. 
دکتر شیرازي در ادامه گفت :  در سال 1400 گروه علوم 
دندانپزشکي طرحهایي را بر اساس برنامه راهبردي دوم آغاز 
نمود. در سال 1401 برنامه راهبردي سوم اعالم شد در حالي 
بر اساس  که پروژه هاي تحقیقاتي گروه علوم دندانپزشکي 
برنامه راهبردي دوم تنظیم شده بود. لذا وقتي گروهي مطابق 
با برنامه راهبردي دوم طرحي  در دست اجرا دارد باید آن را 
رها کند و طرح هاي دیگري در راستاي برنامه سوم راهبردي 

تنظیم نماید یا به اجراي طرح هاي تحقیقاتي برنامه راهبردي 
سوم بپردازد ؟  وي گفت :شش گروه از  گروههایي که در 
حال حاضر در فرهنگستان وجود دارند، در ارتباط مستقیم 
با دندان پزشکي هستند. طرح "بررسي وضعیت و بازنگري 
پزشكي  علوم  آموزش  برنامه هاي  در  عمومي  دروس 
از دوسال پیش در مورد  ايران" را گروه علوم دندانپزشکي 
رشته دندانپزشکي  در دست اجرا دارد. آیا در این طرحها بخش 
دندان پزشکي هم دیده شده یا گروه علوم دندانپزشکي باید 
طرح جداگانه اي ارائه دهد یا به صورت مشترک با گروههاي 

دیگر همکاري کند ؟
دکتر محققي در پاسخ به اظهارات دکتر شیرازي اظهار داشت 
: همه طرح هاي اولیت دار  سال 99 و 1400 که هنوز به اتمام 
نرسیده اند، ادامه خواهند داشت و طرح هاي اختصاصي گروه 
علوم دندان پزشکي  هم مي تواند در قالب یک طرح مستقل 

ارائه شود و یا با طرح هاي گروههاي دیگر تلفیق شود. 
در ادامه جلسه دکتر فروتن موضوع کارگروههاي استاني را 
مطرح کرد و پس از ارائه گزارش کوتاهي از فعالیت کارگروه 
هاي استانهاي فارس ، کرمان و سیستان و بلوچستان ، اصفهان 
، تبریز و مشهد  اظهار داشت : یکي از موانعي که در تشکیل 
فرهنگستان  است که  این  دارد  استاني وجود  کارگروه هاي 
در همه استانها عضو پیوسته که ریاست گروه را تقبل کند، 
وجود ندارد، هیئت محترم رئیسه مصوب نمود  تا انتخاب عضو 
پیوسته در استان خراسان رضوي عضو وابسته اي  به عنوان 

سرپرست در کار گروه مشهد تعیین  شود.
از جانب  ادامه سخنان خود به درخواست وجهي   وی در 
کارگروه استان فارس اشاره کرد و گفت : براي کمک به این 
کارگروهها مي توانیم وجه مورد درخواست کارگروهها را در 
قالب طرح تحقیقاتي با مصوبه هیات رئیسه پرداخت کنیم و 

لذا  اگر مخالفتي نیست مصوب تلقي مي شود.
پیشنهادهایي در خصوص کارگروه هاي استاني بشرح زیر 

ارائه شد:
1- اعضاء کارگروه استانهاي مجاور که عضو پیوسته در آنجا 

حضور ندارد  در کارگروه هاي اصلي منظور  شوند. 
2- کارگروههاي استاني حتما با گروههاي علمي فرهنگستان 

مرتبط باشند.
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3-فعالیت کارگروههاي استاني مأموریت گرایانه باشد و در 
اجراي پروژه ها حتماً به آنها کمک شود. 

4-  باید به کارگروههاي استاني مسیر و جهت داده شود  و 
موضوعات مورد نظر فرهنگستان به آنها اعالم شود.

5- جلسات شوراي علمي به دو بار در ماه افزایش یابد و یک 
جلسه به گزارش کار گروههاي استاني اختصاص پیدا کند و 
نقطه نظرات کارگروههاي استاني در گروهها مطرح شود و 

نتایج بحثهاي آن به شوراي علمي منعکس شود
هاي  پروژه  اجراي  جاي  به  فرهنگستان  است  بهتر    -5
تحقیقاتي وارد صحنه هاي عمومي شود و روي آموزش کار 
کند و مسائل مبتال به موجود مثل کاهش جمعیت و آلودگي 

هوا را مورد بررسي قرار دهد. 
دکتر محققي ضمن تأکید بر ضرورت ارتباط فرهنگستان با 
صاحب نظران، پیشکسوتان و اندیشمندان استانها ادامه داد: 
این گروهها حتما باید از طیف وسیعتري از عالقه مندان ، 
افراد جوان و جدید استفاده کنند تا بتوانند بحثهاي جدید 
را از دیدگاه آن منطقه بررسي کنند و باید به روساي محترم 
کارگروهها یادآوري شود تا فعالیت کارگروههاي استاني نباید 

موجب تضعیف فعالیت اصلي گروه شود  .
در ادامه جلسه دکتر فروتن گزارش کوتاهي از جلسه هیات 
رئیسه فرهنگستان با آقاي دکتر عاملي دبیر محترم شوراي 
عالي انقالب فرهنگي را ارائه و افزود : در جلسه مذکور به 
ایشان گفته شده که با وجود این که  فرهنگستان زیر مجموعه 
شوراي عالي انقالب فرهنگي است  ، اما طي مدت 10-12 
سال هیچ وقت فرهنگستان مورد مشورت قرار نگرفته است و 
پس از جلسه مذکور ، مکاتبات آغاز شد  و اولین درخواست 
شوراي عالي انقالب فرهنگي نقطه نظرات فرهنگستان در مورد 
بازنگري نقشه جامع علمي کشور بود که خالصه سیاستي 

مختصري تهیه و پیشنهاد داده شد . 
دکتر فروتن خاطر نشان کرد : نامه دیگري در مورد بحث 
شد  درخواست  و  ارسال  پزشکي  گروه  و  نخبگان  مهاجرت 
که  داد   پاسخ  فرهنگستان  و  دهیم   ارائه  آنها  به  گزارشي 
باید  اطالعات و آمار الزم در اختیار فرهنگستان قرار گیرد 
تا تجزیه و تحلیل الزم انجام شود و در این راستا  از معاون 
آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آقاي دکتر 
باقري فرد اطالعات مورد نیاز را درخواست کردیم که تا کنون 
پاسخي دریافت نشده است . نامة دیگري مجدداً  ارسال و 
درخواست کردیم که آمار مورد نیاز را به ما ارائه کنند و از 
طرف آقاي دکتر عاملي نامه اي واصل شده که قرار است در 
این جلسه مطرح کنیم . دکتر فروتن متن کامل نامه را که 
گزارش توصیفي و آسیب شناسي حوزه بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشکي در مورد گسترش روزافزون مراکز و کلینیک 
هاي زیبایي، تعداد پزشکان جراح ، و تخصص هاي مربوط 
به این حوزه ، کاهش تقاضاي ورود به تخصص هاي پایه و 
سایر موارد مرتبط را از فرهنگستان درخواست کرده بودند را،، 

قرائت  نمود .
علوم  فرهنگستان   : گفت  الریجاني  دکتر  نشست  این  در 
پزشکي با نخبگان جامعه پزشکي ارتباط بیشتري برقرار کند  
و ساز و کاري براي جذب نظرات افراد نخبه بیاندیشد تا افراد 
نخبه در دانشگاهها احساس پیوستگي با فرهنگستان داشته 
باشند  و الزم است  شوراي خاصي براي این کار تعیین شود و 
یا جلسات شوراي علمي بیشتر شده و  به بررسي این موضوع 
بپردازد. وي گفت : فرهنگستان باید ساختاري داشته باشد تا 
افراد و نخبگان کشور را با هر گرایشي  جذب کند . حرفهاي 
آنها را بشنود و از همکاري آنها استفاده کند. بطور کلي باید 
اعضایي که  از همکاري  بیاندیشیم که چگونه   راهکارهایي 

داریم بیشتر آنها استفاده کنیم .
دکتر مرندي افزود : تاکنون فرهنگستان افراد نخبه پزشکي 
از روساي محترم گروهها  و   است  و عضو کرده  انتخاب  را 
هم بارها درخواست شده  تا کساني را که صالح مي دانند 
دعوت  نمایند تا از وجود آنها استفاده شود رئیس فرهنگستان 
ضمن تأیید نظرات و پیشنهادات آقاي دکتر الریجاني افزودند 
: شوراي علمي گروه بزرگي است و نگران هستم که همه در 
بحثها مشارکت نکنند و وقت افراد به هدر برود اما مي توان 
موضوع مذکور را در شوراي علمي مطرح کرد و هم مي توان از 

وجود این افراد در شوراي راهبردي استفاده کرد . 
در ارتباط با تشکیل کار گروه نخبگان پیشنهادهایي بشرح 

زیر عنوان شد: 
 موضوع هایي مثل بحث فرزند آوري

   موانع و مسائل مطرح در کاهش آن مورد بحث قرار 
گیرد.

 زمینه هایي که باعث بازگشتن افراد پس از خاتمه تحصیل 
در دانشگاههاي خارج و ارائه خدمت در کشور مي شود مورد 

بررسي قرار گیرد  .
  بحث  سالمت اجتماعي و رواني اهمیت دارد و نباید از 

آنها غافل بود.
 در بحث مربوط به مهاجرت نخبگان بهتر است دیدگاه 
اجتماعي داشته باشیم وبا بنیاد نخبگان مرتبط باشیم  نظرات 
خود را به آنجا منعکس کنیم و یا نماینده اي در آنجا داشته 

باشیم. 
  مقدار زیادي از دالیل افزایش مهاجرت نخبگان را خود 
سیستم تحمیل مي کند. فرهنگستان یک ظرفیت محدودي 
دارد و  تمام تالشش را انجام میدهد. ولي قسمت اجرایي کشور 
در حوزه سالمت مربوط به  وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکي است که باید اقدام الزم را انجام دهد.
در ادمه دکتر مرندي از کلیه اعضاء شوراي علمي خواست 
تا موضوعات مورد نظر خود را ابتدا در گروهها مطرح و نتیجه 

نظرات را در شوراي علمي منعکس کنند .
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سپس درادامه جلسه بحث  نامه دکتر عاملي مطرح شد و 
اظهار نظرات اعضا شوراي علمي  در  مورد مذکور به شرح زیر 

عنوان شد: 
- بررسي موضوع مذکور  نیاز به آمار و اطالعات صحیح و قابل 

اعتماد دارد که تجزیه و تحلیل شود .
- براي تهیه آمارهاي مورد نیاز مي توانیم از آمار کلینیک هاي 
زیبایي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  و سازمان 

نظام پزشکي استفاده کنیم .
- یکي از دالیل مهم افزایش کلینیک هاي زیبایي جنبه هاي 

اقتصادي و درآمدزائي این رشته ها است . 
را  موضوع  مختلف  ابعاد  فرهنگستان  مختلف  گروههاي   -

بررسي کنند و نتایج آن در شوراي علمي مطرح شود.
آقاي دکتر نیکنام به اطالع اعضاء رساندند،  موضوع یاد شده 
همزمان در معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
تعامل و  این موضوع مي تواند  پزشکي  مطرح شده است و 
همکاري بین وزارتخانه و فرهنگستان را افزایش دهد و هم 

افزایي شکل بگیرد و صداها براي پیشبرد کار قوي تر شود.
که  شد  یادآور  خود  سخنان  ادامه  در  فرهنگستان  رئیس 
موضوع نخبگان و مهاجرت آنها در مجمع عمومي مطرح شد 
وبصورت بیانیه به رئیس جمهور منعکس شده است و بهتر بود 

که نظرات اعضا در هنگام تکمیل بیانیه ارائه مي شد 
دکتر محققي افزود : با جمع بندي صحبت هایي که مطرح 
ارائه مي شود، پیش نویسي  شد و اطالعات بیشتري که بعداً 
تهیه مي کنیم و در جلسه فوق العاده شوراي علمي به بحث 
مي گذاریم، پاسخ در دو قسمت تهیه خواهد شد ،یک بخش 
کوتاه دو صفحه اي و بخش دیگر آن به پیوستها اختصاص پیدا 
مي کند   ، لذا تمام نظرات را تا یکي دو جلسه آینده با همکاري  
دکتر فروتن تنظیم مي کنیم و پاسخي  در شان فرهنگستان به 

شوراي عالي انقالب فرهنگي  ارائه خواهیم کرد . 
معاون علمي فرهنگستان خاطر نشان کرد : راجع به موضوع 
نیروي انساني یک بیانیه  با 3 تحلیل علمي و دقیق انجام شده 
است و بیانیه با سه مقاله  توسط آقایان دکتر حق دوست ، 
دکتر سیدي و دکتر جعفریان نوشته شده است و  مقاله اي 
هم گروه سالمت زنان در این خصوص ارائه نموده است که 
در چند شماره قبلي مجله چاپ شد وي افزود :  در خصوص 
بحث نخبگان اقداماتي مانند   ، تشکیل کارگروه جوانان به 
ریاست اقاي دکتر حق دوست که خروجي هایي  هم داشته 
است ، تجلیل از تعدادي از نخبگان جوان توسط گروه آینده 
البته دوسال  گري، نظریه پردازي و رصد کالن سالمت که 
بخاطر کرونا تشکیل نشده است و در صدد هستیم که امسال 
نیز  برگزار کنیم ، تشکیل کارگروه راهبردي  که حول مسائل 
علمي   شوراي   محترم  اعضاي  و   مي گیرد  راهبردي شکل 
مي توانند افرادي را براي این کارگروه پیشنهاد کنند، کارگروه 
و  نقشه جامع علمي کشور  به  راجع  مرجعیت علمي  که  

چندین جلسه راجع به نخبگان  با دعوت از چندین نخبه بحث 
شد و البته  مي توانیم یک کارگروه نخبگان با مسئولیت آقاي 
دکتر الریجاني تشکیل دهیم و ایشان افراد مورد نظر خود  را 
شناسایي  و جلسات را تشکیل دهند و نتایج جلسات را در 
شوراي علمي ارائه کنند و این موضوع در برنامه راهبردي هم 
دیده شده است واگر صالح بدانید این کارگروه شکل بگیرد زیرا 

موضوع بسیار مهمي است .
علمي  شوراي  شدن  فعال تر  مورد  در  رضوي  امامي  دکتر 
از  اینکار وجود دارد. یکي  براي  :  دو مکانیزم  اظهار داشت 
این مکانیزم ها جلسات شوراي آینده نگاري و نظریه پردازي 
سالمت است که با توجه به دستور جلسه از افراد صاحب نظر 
دعوت مي شود و پس از بررسي جامع موضوع و جمع بندي 
آن، خالصه سیاستي ، سند حمایت طلبي یا بیانیه مجمع 
تهیه مي شود و یا نامه هایي به مسئولین ارسال مي شود و 
راهکار دوم تشکیل کارگروه هاي ویژه است. موضوعاتي که با 
یک جلسه به نتیجه نمي رسد، توسط یک کارگروه ویژه در 
چند جلسه مورد بحث و بررسي قرار مي گیرد. مثل کارگروه 
ویژه کووید 19 و  براي اینکه شوراي علمي بیشتر در این 
کارها درگیر شود از آقاي دکتر مرندي وآقاي دکتر محققي 
را دوباره  بود  فعال  قباًل  درخواست مي کنم مکانیسمي که 
فعال کنند. قباًل در هر جلسه شوراي علمي یک گروه گزارش 
جلسات خود را به صورت مبسوط ارائه مي کرد. حسن کار این 
بود که کارهاي مشترک بین گروهها پیش مي رفت و گزارش 
پیشرفت کار گروهها بیشتر مي شد. در حال حاضر چون  این 
کار در هیئت رئیسه انجام مي شود و آقاي دکتر مرندي گزارش 
عملکرد گروهها را  در مجمع عمومي گزارش مي دهند، دیگر 
نتایج  مي توانیم  نمي شویم.  وارد جزئیات  علمي  در شوراي 
جلسات شوراي آینده نگاري را در شوراي علمي هم گزارش 
 دهیم  و از راهنمایي هاي اعضاي محترم شوراي علمي براي 
ادامه کار استفاده کنیم. بهرحال این دو ظرفیت وجود دارد . هر 
چند عملکرد گروهها در سایت  فرهنگستان قرار مي گیرد  ولي 
شوراي علمي خیلي درگیر بحث ها نیست. با دو مکانیسمي 
که عرض کردم نظر آقاي دکتر الریجاني حاصل مي شود و اگر 
هم الزم شد جلسات شوراي علمي را بیشتر برگزار مي کنیم اما 

ظرفیت در مکانیسم هاي دیگر وجود دارد.
وزارت  دوباره گروه 5 در  فعالیت  از  نیکنام  ادامه دکتر  در 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي خبر داد و گفت : ضرورت 
این کار به دلیل اهمیت فوق العاده سالمت کشورهاي همسایه 

ایران و تأثیر آن بر سالمت کشور است . 
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***
علمي              شوراي  جلسه  يكمین  و  شصت  و  يكصد 

برگزار شد
با  علمي   شوراي  جلسه  يكمین  و  شصت  و  يكصد 
تالوت آياتي از قرآن مجید توسط آقاي دكتر نیكنام 

آغاز شد.
در ابتدا دکتر مرندي ضمن عرض خیرمقدم به اعضاء محترم 
شوراي علمي گزارش کوتاهي از اقدامات انجام شده در فاصله 

دو جلسه شوراي علمي را به شرح زیر ارائه کرد :
:"افزايش   ارسال نظر گروه ارتقاء سالمت در خصوص 
پوشش واكسیناسیون كوويد 19" به وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکي ، وزیر کشور و رئیس دفتر رئیس جمهور
 پیام رئیس  فرهنگستان در خصوص حوادث اخیر 

 ارسال پاسخ نامه دبیر شوراي عالي انقالب فرهنگي در 
مورد "گزارش توصیفي و آسیب شناسي حوزه بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي در خصوص گسترش روزافزون 
مراكز و كلینیک هاي زيبايي، تعداد پزشكان جراح و 
تخصص هاي مربوط به اين حوزه،كاهش تقاضاي ورود 

به تخصص هاي پايه"
در خصوص   تغذیه  و  بهداشتي  علوم  گروه  نظر  ارسال   

امنیت غذا و تغذیه براي سران سه قوه
 برگزاري دو جلسه کارگروه راهبردي

 درج نظر گروه سالمت و همکاري هاي بین الملل در 
خصوص غذا در سایت فرهنگستان

معرفي اعضاي پیشنهادي فرهنگستان
شرح حال اعضاي وابسته پیشنهادي قرائت شد و پس از راي 
گیري کتبي، دکتر عباس استاد تقي و دکتر رضا سعیدي به 
عنوان عضو وابسته انتخاب شدند و موضوع جهت تائید نهایي 

به مجمع عمومي ارجاع شد.
ارائه گزارش طرح هاي تحقیقاتي گروه هاي علمي 

دکتر فروتن اظهار داشت، عناوین 7 طرح تحقیقاتي که در 
گروه پژوهش مطرح شده،  جهت استحضار در اختیار اعضاي 
شوراي علمي قرار گرفته است. برخي از طرحها از سوي گروه 
بصورت  زیرا  داده شد  عودت  علمي  گروههاي  به  پژوهش  
مستقیم از طرف ریاست گروه به معاونت علمي ارسال شده  و 
اصاًل در گروه مطرح نشده بود و یا پروپوزال ارسالي  با مطلب 

مورد نظر مغایرت داشت. 
در ادامه جلسه دکتر محققي  اظهار داشت: اولین موضوع  
مهمی که تعیین شده است ، موضوع توسعه شبکه بهداشتي 
درماني و نظام ادغام بود که قرار است در جلسه راهبردي به 

بحث گذاشته شود .

براي  انتشار،  از  قبل  مذکور  کارگروه  نتایج  است  بدیهي   
نظر خواهي خدمت اعضاي شوراي علمي ارسال خواهد شد 
. پیشنهاد دیگري که در جلسات شوراي علمي عنوان شد 
،  استفاده بیشتر فرهنگستان از نخبگان حوزه سالمت است. 

درهمین راستا پیشنهاد تشکیل کارگروه نخبگان مطرح شد.
در  مختلفي  افزود،کارگروه هاي  فرهنگستان  علمي  معاون 
حوزه هاي مختلف در فرهنگستان شکل گرفته و خروجي هایي 
داشته است از جمله  کارگروه اقتصاد مقاومتي که در طي 
فعالیت دو سالة خود مطالب علمي متنوعي  تهیه ومنتشر کرد 
و مجموع کار هم در قالب یک تک نگاشت در دست تهیه است 

که منتشر خواهد شد. 
دکتر محققي در مورد فعالیت دوساله کارگروه سبک زندگي 
سالم اسالمي و ایراني گفت: مستنداتي درحوزه هاي اولویت 
دار بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبري از موضوع سبک 
تک  یک  قالب  در  که  شده  تولید  فرهنگستان  در  زندگي، 

نگاشت منتشر خواهد شد. 
وی در ادامه سخنان خود به تعامل ایجاد شده با شوراي 
عالي انقالب فرهنگي اشاره کرد و افزود به دنبال درخواست 
نظر فرهنگستان در مورد آسیب شناسي موارد مطرح شده در 
حوزه سالمت قرار شد، فرهنگستان گزارشي در مورد  آسیب 
هاي نظام سالمت تهیه کند . در همین راستا براي انتخاب یک 
مبناي فکري، فرهنگي و راهبردي براي تحلیل آسیب شناختي 
، جامع ترین سند موجود در نظام سالمت یعني سیاستهاي 
کلي سالمت مرجع اظهار نظر قرار گرفت . البته این آسیب 
شناسي وقتي مي تواند درست انجام شود و تاثیرگذار باشد 
که نهادها مخصوصاً وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي 

اطالعات الزم را در اختیار فرهنگستان قرار دهد.
 امیدواریم با سیاستگذاري انجام شده پاسخ مسئوالنه ، جامع 
و همه جانبه مناسبي براي نامه ارجاع شده از سوي شوراي 

انقالب فرهنگي تهیه کنیم . 
سپس دکتر مرندي با اشاره به  توضیحات آقاي دکتر محققي  
در مورد این که  کارگروههاي تشکیل شده پس از دو سال 
فعالیت، نتایج کار خود را منتشر خواهند کرد ، متذکر شدند 
این مدت  براي کارگروه نخبگان زمان زیادي است  و بهتر 
است کارگروه مذکور در مدت زمان کمتري حد اکثر چند 
ماه نتایج عملکرد خود را ارائه کند. ابتدا آسیب شناسي کند و 

سپس جزئیات را اعالم نماید. 
دکتر محققي اظهار داشت، اگر اعضاي کارگروه نخبگان به 
درستي انتخاب شوند وقت الزم و کافي براي جلسات کارگروه 
هم اختصاص دهند  و تقریبا با فواصل دو هفته یک بار جلسات 

کارگروه هم تشکیل شود ، انشاا.. زودتر به نتیجه مي رسیم. 
از اعضاي محترم شوراي علمي مواردي بشرح زیر  برخي 

عنوان کردند:
- بهتر است در جلسات شوراي علمي از پراکنده گویي پرهیز 
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شود  و  هر جلسه شوراي علمي  به موضوعي خاص در حوزه 
سالمت اختصاص داده شود تا جلسات پربارتر شود . 

  ، نظام سالمت  در حوزه  گزارش جامع  تهیه یک  براي   -
بهترین کار جمع بندي مطالعات قبلي و استخراج اطالعات 
از آنها است ولي  ضعف خیلي از مطالعات موجود،  عدم نظر 

خواهي از مردم است . 
-  باید دید جامع تري نسبت به نظام شبکه و ادغام داشته 
باشیم زیرا شرایط جدید، پویایي خاصي را ایجاد کرده  است. 
بهتر است گستره خدمات سالمت را از ارتقاء سالمت ببینیم 

تا بازتواني و نوتواني. 
- نیاز به کمي تغییر نگرش و نگاهي جامع تر نسبت به 
شبکه داریم. به فضاهاي جدید مثل شبکه هاي اجتماعي یا 
شبکه هاي مجازي و ارزش افزوده خدمات بیشتر توجه کنیم 
و اطالعات خود را نسبت به مشکالتي که وجود دارد روزآمد 

کنیم . 
- جوانان باید نقش بیشتري در فرهنگستان داشته باشند ، 
فرهنگستان را بیشتر بشناسند و ارتباط بیشتري با فرهنگستان 
داشته باشند . فرهنگستان باید نگاه ویژه اي نسبت به موضوع 

جوان گرایي داشته باشد.
-  انتخاب آقاي دکتر حق دوست بعنوان رئیس کار گروه 
بیانیه گام دوم انقالب و جوانان انتخاب شایسته اي بود . ولي 
الزم است فردي براي اینکار در نظر گرفته شود که بتواند وقت 
بیشتري به این کار اختصاص دهد. آقاي دکتر سید عباس 

فروتن گزینه مناسبي براي رئیس کارگروه جوانان هستند.
- با توجه به این که  کارآمدي  نظام سالمت  5-4 معیار 
بیشتر ندارد باید بررسي کرد که چه معیارهایي رتبه کارآمدي 
نظام سالمت کشور ما را در پائین جدول قرار داده و راه کار 

آن چیست.
- فرهنگستان علوم پزشکي نظر کارشناسي خود را در مورد 

اغتشاشات اخیر به مسئولین بصورت محرمانه اعالم نماید. 
- با توجه به اینکه آقاي رئیس جمهور اعالم کردند که دولت 
آماده است تا براي فراقوه اي بودن نخبگان الیحه اي به مجلس 
کالن  در سطح  نخبگي  موضوع  است  الزم  لذا   دهد،  ارائه 

سیاستگذاري شود.
-  بخشي از موضوع نخبگان مربوط به حوزه سالمت است و 
منظور تنها پزشکان حوزه سالمت نیستند . ابزار، تجهیزات ، 
دارو و..... هم در این زمینه مطرح مي شوند. لذا باید مشخص 

شود که تعامل فرهنگستان با مسئله نخبگان چیست ؟ 
-  موضوع چگونگي بکارگیري افراد نشان دار شده و نخبگان 

در گروه ها مطرح  و به بحث گذاشته شود. 
- در مورد آسیب شناسي نظام سالمت ابتدا باید معیارهاي 
کارآمدي نظام سالمت  بررسي شود و معیاري که رتبه کشورما 

را در پایین قرارداده بررسي و راه کار آن ارائه شود.

- در کشور ما نخبگان شناسایي مي شوند و پس از شناسایي 
متاسفانه رها مي شوند  و به کشورهاي دیگر تحویل داده 

مي شوند.
از  نخبگان پس  از  استفاده  براي  ریزیهایي الزم   برنامه   -

شناسایي آنها بسیار حائز اهمیت است.
- فرهنگستان از دانشمندان 1% برتر همه رشته ها دعوت 

کند، از آنها  نظرخواهي کند و بین آنها همگرایي ایجاد کند.
- نخبگي ضمن اینکه ظرفیتي براي رشد و تعالي است اگر 
همراه با تربیت و عمق اعتقادي نباشد ، مي تواند آغاز سقوط 
هم باشد . یک نماد آن مهاجرت ها است. توجه دادن مسئولین 
به اهمیت پرداختن  به موضوع نخبگي از زاویه آراسته کردن 

نخبگان به ویژگي هاي اخالقي حائز اهمیت است.
- توسط بیاینه یا نامه اي محرمانه ، به مسئولین توجه داده 
شود که هدایت نخبگان امر مهمي است . باید به نوعي برنامه 
ریزي شود که جنبه هاي اعتقادي ، عالقه مندي به کشور و 
نظام و تحلیل هاي سیاسي مطابق با ظرفیت هاي دیگرنخبگان 
هم رشد کند.  در غیراینصورت  آنها را تربیت مي شوند و 

مهاجرت مي کنند .
- نکته مهم در شرایط فعلي نگهداشتن و تأمین کساني 

هستند که در کشور باقي مانده و مشغول خدمت هستند . 
- در صورتیکه پذیرش افراد بر اساس نخبگي وگزینش اصلح 
بدون سفارش دیگران باشد، این افراد در کشور باقي مي مانند 

و فعالیت خیلي خوبي هم دارند.
- در مورد بررسي مسئله نخبگي بهتر است ابتدا اطالعات و 

آمار دقیق در اختیار داشته باشیم 
 %50 شود.  کار  بیشتر  قرآن  و  معارف  دروس  روي  بر   -
دانشجویان پزشکي حتي روخواني قرآن را بلد نیستند.      نمي 
توان انتظار داشت کسي که با خدا ارتباط ندارد و خدا ترس 

نیست پزشک خوب و حکیم شود .
-  فرهنگستان باید  فرهنگ سازي کند . 

- کتاب ها به جاي چاپ کاغدي  به صورت الکترونیک چاپ 
شوند . 

در پایان توصیه شد، با توجه به این که در حال حاضر گروهي 
وجود دارد که براي آقاي رئیس جمهور مشخص مي کند 
که ایشان در بازدید از هر وزارتخانه اي چه مطالبي را مطالبه 
کنند، فرهنگستان با این گروه مرتبط باشد و موضوعهاي قابل 

پیگیري مرتبط با حوزه سالمت را در اختیار آنان قرار دهد. 
افزایش  از  ناشي  عواقب  موضوع  شد،  پیشنهاد  همچنین 
ظرفیت دانشجویان پزشکي در سال جاري و مشکالتي که  
اغلب دانشکده ها از نظر امکانات و خوابگاهها مواجه شده اند، 
توسط تیمي مورد بررسي قرار گیرد و گزارش به شوراي عالي 
انقالب فرهنگي  ارائه شود تا  براي اصالح عملکرد سال بعد 

کمک کننده باشد.
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منابع انساني اساس ثروت واقعي يک جامعه را تشكیل 
مي دهد. 

سالمت  پردازي  نظریه  و  نگاري  آینده  شوراي  نشست  این 
و  تقویت   ، تامین  موضوع  به  پزشکي  علوم  فرهنگستان 
نگهداشت نیروي انساني پرداخت و عنوان شد :  مدیریت منابع 
انساني معطوف به سیاست ها، اقدامات و سیستم هایي است که 
رفتار، طرز فکر و عملکـرد کارکنان را تحت تاثیر قرار مي دهند. 
به  راهبردي  رویکردي  با  سالمت  انساني  منـابع  مدیریـت 
جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزه و دست یابي به تعهد 
منابع کلیدي نظام سالمت مي پردازد و عملکرد درست چهار 
فرآیند نظام جذب و استخدام، آموزش وپرورش، نگهداري و 
سالمت کارکنان و نظام توانمندسازي کارکنان محیط امن و 
آرام و بدور از پرخاشگري، اعمال زور و انحصارطلبي و برقراري 
و  جمعي  وحدت  متقابل،  اعتماد  احترام،  مبناي  بر  روابط 

تصمیم گیري ایجاد مي کند.
میزان موفقیت نظام هاي سالمت ملي بطور قابل توجهي به 
نیروي کار شاغل در آنها بستگي دارد. مدیریت منابع انساني 
عملکرد راهبردي بسیار مهم در حوزه سالمت است و یکي از 
تخصصي ترین حرفه هاي موجود یعني پزشک در آن حضور 
دارد. مدیریت منابع انساني در نظام سالمت با کم بود مواد 
قانوني، ضعف تنظیم ورودي هاي رشته هاي تحصیلي براساس 
نیاز جامعه، نابساماني توزیع نیروي انساني، بیکاري، مهاجرت 
فارغ التحصیالن و عدم ارتقاي بیش از پیش کیفیت آموزش 
در دانشگاه ها روبروست. نبود متولي واحد براي مدیریت منابع 
انساني در وزارت بهداشت براي برنامه ریزي هماهنگ در بحث 
خاص مهاجرت، اشتغال و بیکاري و ضعیف بودن همکاري هاي 
و  فرهنگي  اجتماعي.  عوامل  در  مداخله  براي  بخشي  بین 
سیاسي براي کاهش مهاجرت ها و اثرات آن نیز از عمده عوامل 
تاثیرگذار بر مدیریت منابع انساني است. سامان بخشیدن به 
منابع انساني، یکپارچه سازي منابع انساني، پرهیز از سیاست 
زدگي و تامین مدیران شایسته از اولویت راهبردي امروز نظام 

در این حوزه است.
به دلیل نگراني جدي درمورد آینده حوزه پزشکي و سالمت و 
عدم اهتمام کافي به زیر ساختها و تصمیمات اخیر در جذب و 
نیز نگهداشت منابع انساني در نظام سالمت و تهدیدهاي جدي 

در بهم خوردن انسجام افقي نظام سالمت و آسیب به سرمایه 
انساني موجود، فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسالمي 
ایران تصمیم گرفت مدیریت منابع انساني با موضوعات جذب، 
نگهداشت )با تاکید بر مهاجرت( و ارتقاء مفاهیم گسترده اي 
مثل آموزش، انگیزش، اخالق کاري را در دستورکار شوراي 
آینده نگاري و نظریه پردازي سالمت فرهنگستان قرار دهد. 
درجلسه تیرماه کلیاتي در تامین، تقویت و نگهداشت نیروي 
انساني مطرح شد و جلسه یکصدونهم مردادماه به نگهداشت با 

تاکید بر مهاجرت نیروي انساني نظام سالمت پرداخت.
در صد و هشتمین و صد و نهمین نشست شوراي آينده 
علوم  فرهنگستان  سالمت  پردازي  نظريه  و  نگاري 
پزشكي روندها و راهبردهاي حائز اهمیت و تاثیرگذار 
اقتصادي  توسعه  و  سالمت  انساني  نیروي  آينده  در 

اجتماعي و فرهنگي ارائه شد .
 در بخش اولویت ها آمده است : 

 اجراي سیاستهاي کلي سالمت بعنوان گزاره هاي تاثیرگذار 
بر بسیاري از مولفه هاي نیروي انساني نظام سالمت

 توجه کامل به عامل نیاز جامعه، تامین منابع براي پوشش 
کامل خدمات در همه شرایط، زیرساختها، عدالت در توزیع 
نیروي انساني و جاذبه خارج از کشور در بازار کار و بکارگیري 

نیروي انساني
 جهت گیري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در 
توسعه آموزش علوم پزشکي برمبناي نیاز، تضمین کیفیت 

آموزش و توسعه محیطي بر اساس ارائه دهنده خدمت بومي
محروم،  مناطق  مختلف  هاي  سهمیه  اصالح  و  بازنگري   

داوطلبان بومي و ایثارگران
و  مجلس  و  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  با،  تعامل   

کمیسیونهاي تاثیرگذار و ارائه لوایح دو فوریتي توسط دولت
 تعیین متولي واحد و یکپارچه سازي مدیریت منابع انساني 
حوزه  اجتماعي  هاي  سرمایه  برنگهداشت  تاکید  با  سالمت 

سالمت
 اهتمام در تامین معیشت، عدالت اجتماعي، اصالح و توسعه 
دانشگاهها و فضاهاي کار و شغل براي پیشگیري از مهاجرت 

 بررسي موضوع  تامین، تقويت و نگهداشت

 نیروي انساني سالمت

در شوراي آینده نگاري و نظریه پردازي سالمت فرهنگستان :
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دانش آموختگان علوم پزشکي
چالش هاي مهم اجرايي:

 بحران نیروي انساني )کاهش انگیزه، کاهش ماندگاري بویژه 
در مناطق محروم، خروج فزاینده نیروي آموزش دیده از حوزه 

سالمت و افزایش مهاجرت(
 اجرا نشدن سیاست هاي کلي سالمت به عنوان گزاره اي 

تاثیرگذار بر مولفه هاي نیروي انساني نظام سالمت
 چالش تاثیرگذار بر بحث نیروي انساني، مثل نداشتن ارزیابي 
اختصاصي  و  کلي  کمبود  انساني،  نیروي  دقیق تر  و  صحیح 
نیروها، توزیع نامناسب، نقص در آموزش و تربیت، عدم امکان 

جذب صحیح و استفاده از کارآیي نیروهاي شاغل.
انساني  نیرویي  تربیت  و  مناسب  سازي  فرهنگ  فقدان   
خدمت گزار به کشور در آموزش و پرورش و تشویق و توجه به 
موفقیت هاي منافع فردي به جاي ترویج وطن دوستي، معنویت 

و خدمت به مردم.
 فقدان همکاري الزم دستگاه هاي مختلف با دستگاههاي 
متولي در اجراي برنامه هاي مربوط به زنجیره پذیرش، تربیت و 

بکارگیري دانش آموختگان.
بکارگیري  و  توزیع  تربیت،  به پذیرش،  توجه کامل   عدم 
نیازهاي  عموم  پوشش  جهت  سالمت  حوزه  انساني  نیروي 

جامعه در همه شرایط .
 عدم جهت گیري مناسب وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
اصل  اجراي  عدم  نیاز،  برمبناي  آموزش  توسعه  در  پزشکي 
توسعه  و  آموزش  کیفیت  تضمین  ادغام،  حیاتي  و  قانوني 

محیطي براساس ارائه دهنده خدمت بومي.
 عدم تحول آموزشي، اصالح روش ها و تصمیمات شجاعانه 
براي تربیت نیروي انساني به منظور پوشش بهداشت و درمان 

در مناطق محروم.
پذیرش،  در  مختلف  سهمیه هاي  صحیح  مدیریت  عدم   
جابجایي دانشجویان، تفاوت معني دار تراز علمي، محدودیت 
جذب از سهمیه ها، و اصالح زیرساختهاي بکارگیري ازقانون 

سهمیه مناطق محروم در دانشگاهها.
 عدم تعریف متولي واحد و یکپارچگي مدیریت منابع انساني 

باتاکید برنگهداشهت سرمایه هاي اجتماعي درحوزه سالمت.
اجتماعي،  عدالت  معیشت،  تامین  در  کافي  اهتمام  عدم   
اصالح و توسعه دانشگاهها و فضاهاي کار و شغل براي پیشگیري 

از مهاجرت.
 فقدان ساختار نظام مند براي جلب و بهره گیري از ظرفیت 

متخصصان بازگشته به کشور. 
راهبردها و راهكارهاي مهم:

- محور قراردادن سیاستهاي کلي سالمت ابالغي مقام معظم 

رهبري و اجراي همه جانبه آن به عنوان گزاره ها تاثیرگذار بر 
مولفه هاي نیروي انساني.

- اتخاذ تدابیر مناسب براي مواجهه با بحران نیروي انساني، 
،تدوین  عالي کشور  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  پذیرش 
الزامات و ضوابط تربیت و بکارگیري دانش آموختگان علوم 
ابزارهاي  با  محروم  مناطق  اولویت  عادالنه،  توزیع  پزشکي، 

انگیزشي و تعهدي با همکاري نهادهاي ذیربط
- اصالح شراي قانون برقراري عدالت آموزشي براي داوطلبان 
بر  تاکید  و  بومي  داوطلبان  و  ایثارگران  جدید سهمیه هاي 

رعایت تناسب داوطلب و زیرساخت هاي دانشگاه ها.
- اجراي برنامه جامع فرهنگ سازي مناسب و تربیت نیروي 
انساني خدمت گزار به کشور در خانواده، آموزش و پرورش و 
مراکز آموزش عالي و ترویج روحیه معنویت، وطن دوستي و 

خدمت به مردم.
بسته  تدوین  و  پایدار  اقتصادي  و  اجتماعي  ایجاد شرایط   -
حمایتي براي هئیت علمي و اصالح و توسعه فضاهاي کار و 

شغل دانش آموختگان با رویکرد کنترل مهاجرت.
براي  بنیاد نخبگان  با  - همکاري الزم دستگاه هاي مختلف 
اجراي برنامه اي منسجم به منظور پیوند بین مزیت هاي نسبي 

کشور و توانمندي هاي استعدادهاي برترکشور.
- تعریف ساز و کارهاي مشخص جهت ایجاد فضاي شفاف و 
افزایش انگیزه جهت بازگشت و همکاري متخصصان با مراکز 

علمي و فناوري کشور.
- اصالح نظام پرداخت بخش سالمت )اصالح معیارهاي مورد 
استفاده براي سقف گذاري و اخذ مالیات( و نظام تعیین تعرفه 

خدمات گروه پزشکي در هردو بخش دولتي و خصوصي.
- تربیت نیروي انساني متناسب با نیازهاي بخش سالمت و 
توان بکارگیري آنان و توزیع متناسب نیروها در همه رده ها و 
تقویت توانمندي هاي علمي دانش آموختگان با استفاده از نظام 

هاي حمایتي کارآمد.
اصل  قالب  در  پزشکي  آموزش  به  نسبت  تحولي  رویکرد   -
حیاتي ادغام، تغییر و اصالح روشها و اخذ تصمیمات شجاعانه 
براي تربیت نیرویي انساني بمنظور پوشش خدمات بهداشت و 

درمان درمناطق محروم کشور.
- اصالح و توسعه زیرساخت هاي دانشگاهها و تقویت اختیارات 

آنها در جذب، کیفیت آموزش و بکارگیري دانش آموختگان.
مدیران  سیاستگزاران،  مشترک  وظیفه  انجام  در  اهتمام   -
اعتماد  وافزایش  منزلت  ارتقاي  و  تحکیم  براي  وکنشگران 

عمومي بین خدمتگزاران سالمت و مردم.
- اهتمام در انجام نقش تربیتي و فرهنگي استادان و ترویج 

رعایت اخالق حرفه اي توسط صاحبان حرف پزشکي.
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هشتاد و چهارمین جلسه گروه آينده نگري ، نظريه 
روند  "بررسی  موضوع  با  و رصد كالن سالمت  پردازي 
رشد تولید داروهای زيستی داخلی و وارداتی طی دهه 
ی گذشته وآينده پژوهی  در جهت تحقق افق 4141 "با 

سخنراني دكتر حسین رستگار  برگزار شد .
 در این نشست دکتر حسین رستگار گفت : زیست فناوری 
نقش مهمی در رشد علمی و اقتصادی جوامع دارد و از خروج 

مبالغ ارزی هنگفت از کشور جلوگیری می کند.
در نقشه جامع علمی کشور برای سال 4141 سهم ایران از 
بازار جهانی داروهای زیستی 3 درصد در نظر گرفته شده است.

وي افزود : بررسی ها و اظهارات متخصصان نشان می دهد در 
حال حاضر به روند مناسبی برای دستیابی به این افق نرسیده 
ارائه  و  مناسب  روند  به  نیافتن  علل دست  بررسی  لذا  و  ایم 
راهکارهای اجرایی برای دستیابی به روند مناسب جهت تحقق 

افق 4141 ضروری به نظر می رسد.
 دکتر رستگار خاطر نشان کرد : نتایج پژوهش های سایر 

محققان در این زمینه در سه دسته قابل طبقه بندی است :
1-بیشتر  اجزا مورد نیاز در کشور وجود دارند؛ مانند نیروی 
متخصص، قوانین اجرایی، شرکت های تولیدی و خدماتی دانش 
بنیان، اما ارتباط موثر بین اجزا این صنعت در کشور وجود ندارد. 

)مطالعه خیر اندیش و ضرغام(
تولید  حوزه  در  پیشرو  شرکت  راهبردهاي 22  بررسی   -2
داروهای زیستی نشان می دهد سرمایه گذاری ریسک پذیر، 
توسعه بایوسیمیالر ها، همکاری شرکت های مختلف با همدیگر 
و سرمایه گذاری در کشور های درحال توسعه جزء فعالیت های 
اصلی این شرکت ها بوده است )مورکینس و همکاران، 2442(

شامل  فناوری  زیست  از  حاصل  فروش  پر  داروهای   -  3
داروهای درمان سرطان) MABs ( ، داروهای درمان بیماری 
های خود ایمن ) Anti Tnf alpha ( و داروهای کنترل دیابت                                                                                     
)آنالوگ های انسولین( که دارای رشد دو رقمی پایدار در دهه 

ی مورد مطالعه بوده است می باشد) صابری و همکاران(
دکتر رستگار ادامه داد : برخی از دستاوردهای ایران در حوزه 

زیست فناوری را می توان به شرح زیر خالصه کرد :
1-  صرفه جویی ارزی به میزان 4 میلیارد دالر ساالنه با تولید 

)  S.E.M.Bio 22 داروی زیستی )منبع
2 - رتبه نخست تولید محصوالت زیست فناوری و واکسن در 

غرب آسیا )منبع: گزارش آنکتاد(
تولیدکننده  نخست  کشور   5 میان  در  ایران  حضور   -3

محصوالت زیست فناوری آسیا )منبع: گزارش آنکتاد(
4- ایجاد مراکز نوآوری

محل  از  بنیان  دانش  های  شرکت  درصدی  درآمد9,5   -5
شرکت های زیست فناوری

6 - بخش عمده )بیش از60 درصد( صادرات محصوالت دانش 
بنیان کشور مربوط به شرکت های صادراتی زیست فناوریاست .

7-  رتبه 12علمی در سطح جهان و اول در سطح منطقه 
)Scimago  : منبع(

8- ایجاد 23 شتاب دهنده در حوزه های مواد اولیه دارویی، 
صنایع  کشاورزی،  واکسن،  پیشرفته،  و  بیولوژیک  داروهای 

غذایی، آرایشی و بهداشتی، پروبیوتیک و تجهیزات پزشکی.
 وي در پایان گفت :سیستم بهداشت و درمان دنیا به سمت 
درمان های جدید بر پایه فناوری زیستی حرکت می کند و 
در آینده اقتصاد دارویی دنیا از داروهای رایج امروزی به سمت 
داروهای زیستی حرکت خواهد کرد. در صورت سهل انگاری 
خواهد  عقب  اقتصادی  و  علمی  نظر  از  کشور  حوزه  این  در 
ماند. همچنین تاکنون به روند مطلوب برای تحقق اهداف افق 
1404 کسب سهم 3 درصدی از بازار جهانی)در حوزه داروهای 
زیستی( دست نیافته ایم. از طرفی میانگین روند رشد ساالنه 
طی دو سال 98 و 99 علی رغم انتظار پیشرفت بیشتر، کاهشی 

شده است .
دکتر رستگار ادامه داد : نتایج این پژوهش نشان مي دهد 
در حال حاضر تا رسیدن به سهم 3درصدی تعیین شده برای 
داروهای زیستی در بازارجهانی در سند چشم انداز 1401فاصله 
زیادی داریم و تنها به 5/0 و 7/0  درصد دست یافته ایم . میانگین 
روند رشد  داروهای زیستی در کشور طی 2سال اخیر علی رغم 
انتظارات، کاهشی بوده که نشان دهنده سیاست انقباضی در 
وزارت بهداشت است. مهمترین عوامل عدم دستیابی به روند 
مناسب تحقق افق 1401 ، عدم تسهیل گری و حمایت مناسب 

دولت وتحریم ها )با درصد اهمیت 49/5( می باشند .

بررسي روند رشد تولید داروهاي زيستي داخلي 

در جهت تحقق افق 4141

در گروه آینده نگري ، نظریه پردازي و رصد کالن سالمت : 
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دويست و هفتاد و چهارمین جلسه گروه علوم بالیني 
با موضوع" بررسی علل كاهش منزلت جامعه پزشكی " 

برگزار شد .
در این جلسه با توجه به اهمیت علل کاهش منزلت جامعه 
پزشکی، گروه علوم بالیني ضمن بررسي ابعاد این موضوع از 
جوانب مختلف علل علل کاهش منزلت جامعه پزشکی در 

کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. 
مواردي مانند  تدریس و آموزش توسط دستیاران ارشد به 
جاي استادان در بخش هاي آموزشي، تشویق بازماندگان در 
جهت شکایت از پزشک، تشویق مردم توسط وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي وقت در خصوص شکایت از پزشکان، 
کمبود نظام ارائه خدمت سالمت کشور، عدم نظارت بر غذا و 
دارو و بیمه و مقصر شدن پزشک و در نتیجه پایین آمدن شأن 
و منزلت پزشک، از بین رفتن اعتقادات شغلي و حرفه ایي، 
ایجاد فرهنگ ضدپزشکی و بی اعتمادی به پزشک توسط صدا 
و سیما، نسخه الکترونیک بدون وجود زیرساخت ارتباطي، عدم 
با توجه به حقوق پایین،  تأمین زندگي و معیشت پزشکان 
تمایل به تجویز نسخه هاي گران قیمت، رقابت بین گروه ها 
و اصناف به علت تعارض منافع، ناآگاهی و بینش غلط جامعه 
را  ارائه خدمات سالمت، جامعه پزشکی  به پزشکی،  نسبت 
نمی بیند آن ارائه خدمت پزشک را می بیند که براساس نظامی 

است که به نظر مي رسد متکي به یک فرد است ولي متاسفانه 
یعنی  درونی  مضر  عوامل  بردن  بین  از  نیست،  این صحیح 
خودسازی، متولیان غیر وابسته، افرادي بسیار پرنفوذ و قوی در 
حاکمیت که ایجاد تضاد منافع مي کنند همچون وزارت دفاع 
و بیمه ها، که ممکن است روی تعرفه اثر بگذارند، رسانه های 
مجازی تأثیرگذارند و نیاز به مدیریت دارد، تولیت صدا و سیما 
که شاید هر ماه و هر هفته یک تعارضي نسبت به پزشک دارد، 
مسئله اقتصاد، محافظه کار بودن وزیران در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي و عدم موضع گیری مورد بررسي قرار 

گرفت .
ذیل  مواردي  فرهنگستان   بالیني  گروه  اعضاي  پایان  در 
:  اصالح تعرفه ها، اخالق، رفتار و عملکرد  را توصیه کردند 
حسنه و پرهیز از خصوصیات ناپسند است، اتحاد درون گروه 
نه تفرقه، حرمت و منزلت جامعه پزشکی اتحاد و یک صدایی 
مهم  بسیار  بهداشت  وزیر  نگاه  و  بهداشت  وزارت  می باشد، 
است و سیاستگزاري و روش برخورد او بسیار تاثیرگذار است، 
حاکمیت بسیار تاثیرگذار است، تشکیل یک گروه از افراد جوان 
و توانمند توسط نظام پزشکی و بیان مسائل اخالقی توسط 
آن گروه، تعامل با سازمان نظام پزشکی، شورای سیاستگذاری 
فرهنگ  شروع  و  علمی  انجمن های  با  صداوسیما  سالمت، 

احترام از خودمان

" علل كاهش منزلت جامعه پزشكی "
در گروه علوم بالینی بررسى شد :

اقدامات بنیاد بیماري هاي نادر در منطقه
درگروه علوم بهداشتي  و تغذيه فرهنگستان علوم پزشكي :

پانصد و بیست و پنجمین جلسه  گروه علوم بهداشتي و 
تغذیه با موضوع " معرفي بیماري هاي نادر ايران و مقايسه 
بنیاد  اقدامات  و  منطقه  در  ايران  جايگاه  و  دنیا  با  اي 

بیماري هاي نادر ايران"  برگزار شد .
بنیاد  مدیرعامل  ادراکي  حمیدرضا  دکتر  نشست  این  در 
علوم  دانشگاه  علمي  و عضو هیئت  ایران  نادر  هاي  بیماري 
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پزشکي شهید بهشتي  گفت : بیماري نادر به بیماری هایی 
گفته مي شود که  فراوانی یا شیوع کمی در جمعیت های 
انسانی دارند.این شیوع کم در کشور های مختلف نیز تعاریف 

متفاوتی دارد و از 5 تا 76 نفر در صدهزار متغیر است. 
دکتر ادراکي گفت : در آمریکا  عارضه ای نادر به شمار می 
رود که کمتر از  200 هزار نفر )معادل 1 در 1700 نفر( در کل 

آمریکا مبتال به آن  وجود داشته باشند.
دکتر ادراکي ادامه داد : در اروپا  1 نفر درهر 2 هزار نفر و 
در هند این شاخص 1 نفر در هر 5هزار نفر در نظر گرفته می 

شود  . 
درایران بنیاد بیماری های نادر در حال حاضر فراوانی یک 
مورد در هر 10000 نفر را به عنوان تعریف بیماری نادر در 
نظر می گیرد طبق مستندات و مقاالت علمی تا حدود 8000 
نوع مختلف از بیماری های نادر و اختالالت مربوط به آن در 

جهان وجود دارد .
مدیرعامل بنیاد بیماري هاي نادر ایران در بنیاد بیماری های 
نادر ایران تا کنون حدود 377  نوع  بیماری مختلف  به ثبت 
رسیده است ، بر اساس شواهد و محاسبات تخمین زده می 
شود که بین دو تا سه میلیون بیماری نادر در ایران وجود دارد .

 همچنین تا کنون بیش از شش هزار  بیماری نادر در سامانه 
سبنا ثبت نام نموده اند و با وجود محدودیت های موجود این 

روند ادامه دارد.
وي خاطر نشان کرد : 80 % از بیماري هاي نادر علل ژنتیکی 
دارند؛علل ژنتیکی بصورت کروموزومی یا ژنی می باشند ؛ علل 
کروموزومی بصورت شمارشی یا ساختاری می باشند؛ علل ژنی 
بصورت چند ژنی، تک ژنی و میتوکندریال می باشند؛ حدود 
20% موارد علل غیر ژنتیکی دارند که شامل میکروبیال و غیر 

میکروبیال می باشد.
دکتر ادراکي نحوه پیشگیري در بیماري هاي نادر را  غربالگری 

،  آزمایشات ژنتیک و مشاوره قبل از ازدواج
،عدم  بارداری  دوران  در  تراتوژن  داروهای  مصرف   عدم 

استعمال سیگار، الکل ،عدم مواجهه با آالینده ها 
عدم مواجه با تشعشعات آسیب رسان غیر ضروری ،در درمان 
بیماري هاي نادر، کمتراز 5 %  آنها درمان تائید شده دارند و 
بقیه درمان ها تنها نگهدارنده و تسکین دهنده هستند و نیز در 

مواردی درمان خاصی وجود ندارد ، دانست .
بهشتي  شهید  پزشکي  علوم  دانشگاه  علمي  هیئت  عضو 
وضعیت بیماری های نادر در منطقه را طبق گزارش سازمان 
بهداشت جهانی در منطقه خاورمیانه و مدیترانه شرقی اینطور 

توصیف کرد : 
در منطقه خاورمیانه و مدیترانه  شرقی با فقدان تشخیص به 
هنگام ، طبقه بندی و دسته بندی ، مراقبت ، کنترل و تعاریف 
یکپارچه این دسته از بیماری ها مواجه هستیم و هیچ یک از 

کشورهای منطقه برنامه و سند استراتژیک بیماری های نادر 
ندارندو فقط در ایران سندملی بیماری های نادر توسط بنیاد 

بیماری های نادر ایران تدوین شده است.
عنوان  تحت  را  نادر  بیماری های  ثبت  سیستم  بنیاد  این 
"سبنا"راه اندازی نموده است ، تا بدین طریق بتواند بیماری ها و 
بیماران نادر را شناسایی کرده و امکانات حمایت و خدمت رسانی 

را برای آنان مهیا بگرداند.

بیمارستان های  به  نیاز    : نشان کرد  ادراکي خاطر  دکتر 
های  درمان  به  ،نیاز  نادر  هاي  بیماري  به  مربوط  تخصصی 
تخصصی و داروخانه های مربوطه ،خالء های قانونی موجود 
در این بیماري ها ،عدم تمایل شرکت های داروئی در ورود به 
حوزه بیماری های اورفان از جمله نیازهاي اصلي و چالش هاي 

این بیماري ها است .
در ادامه دکتر کبیر افزود : یکي از مشکالت در کشور این 
است که در نظام مراقبت بیماري ها، در امر ثبت و گزارش 
دهي هنوز با چالش مواجه هستیم یعني اگر چنانچه نظام ثبت 
و گزارش دهي تقویت شود ، حداقل مي توانیم در این زمینه 

ثبت بهتري داشته باشیم.
دکتر کبیر گفت : یکي از مشکالت شاید این باشد که بیماري 
هاي نادر در کشور ما دیر تشخیص داده مي شود و زماني که 
انگ بیماري نادر به آن مي خورد مقابله با آنها نیز کمتر مورد 
توجه قرار مي گیرد. شاید یکي از مسائل این باشد که ما جایگاه 
و نقش مراقبت از بیماري هاي نادر در شبکه را باز تعریف کنیم 
و  درخواست ما ادغام در شبکه نیست بلکه دیده باني آن در 

شبکه باید بازتعریف شود.
سپس  دکتر ملک افضلي اظهار داشت : باید روي آمارهاي 
بیماري هاي نادر باید به صورت جدي تاکید داشت، در کشور 
ایران آمار دقیقي براي بیماري هاي نادر وجود ندارد و با توجه 
به اینکه درمان بیماري هاي نادر گران قیمت است اساس را 

باید بر روي پیشگیري بگذاریم.  
در پایان دکتر مطلق گفت :  با توجه به اینکه  تغییر اقلیم در 

کشور ما شروع شده و این تغییر اقلیم هم بر روي ازدیاد 
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گزارشی از نشست گروه قرآن ، عترت و سالمت   

دهمین همايش  گروه قرآن، عترت و سالمت با تاكید 
بر لزوم ارتقاء جايگاه قرآن و عترت در جامعه پزشكی در 
نشست گروه قرآن، عترت و سالمت فرهنگستان مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل فرهنگستان دکتر 
رحیم قربانی دبیر اجرایی این همایش با تاکید بر لزوم وجود 
چنین همایشهایی برای ارتقاء جایگاه قرآن و عترت در جامعه 
پزشکی گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبري ، جایگاه قرآن 
قرآني  هاي  پایگاه  فعال سازي  و  مند   هاي  هدف  برنامه  با 
درمساجد، دانشگاه ها ، بیمارستانها و مراکز نظام سالمت  ارتقاء 

خواهد یافت .
 وی ادامه داد :  وبینار هاي ماهیانه  گروه به دلیل استقبال 
دانشگاه ها در سراسر کشور به صورت یک در میان با همکاري 
دانشگاه هاي علوم پزشکي یک ماه در شهرستان ها و یک ماه در 

تهران برگزار می شود .
دارالقران  پایه گذاري  لزوم   بر  تاکید  این نشست ضمن  در 
جامعه پزشکي در تهران، حضور مستمر نماینده های قرآني 
دانشگاه ها خصوصا دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، ایران، 

شهید بهشتي دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه آزاد در جلسات 
گروه الزامی دانسته شد .

فعال  جهت  کردند  پیشنهاد  گروه  اعضاي  نشست  ادامه  در 
سازي مساجد دانشگاهي ، محفل انس با قرآن و وبینار ها در 
مساجد دانشگاه ها با همکاري فرهنگستان و دانشگاه مربوطه 
برنامه ریزي  شود  و پیشنهاد شد کارمندان فرهنگستان علوم 

پزشکي نیز دروبینار ها حضور داشته باشند . 
در پایان جلسه پیشنهاد شد جلسه مشترکي با حضور دکتر 
سیم فروش رئیس گروه قرآن عترت و سالمت و دکتر محققي 
ابوالقاسمي  دکتر حسن  و  اسالمي  گروه حکمت طب  رئیس 
رئیس گروه سالمت معنوي برگزار تا امکان برگزاري مشترک 
حفظ  کتابچه  همچنین  شود.  بررسي  سالیانه  هاي  همایش 
موضوعي ارتباط موضوعي آیه به همراه معني نکات مفهومي 

براي جامعه پزشکي تدوین شود .
و سالمت           عترت  قرآن،  ملی  همایش  دهمین  است  گفتنی 
)با رویکرد بین المللی _ ویژه جامعه پزشکی( 26 و 27 بهمن 

ماه سال جاری  در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد. 
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"راه هاي تعمیم و تعمیق ادغام آموزش و پژوهش در اخ

مراقبت ها و خدمات سالمت دهان و پیشگیري" 

گزارش جلسات گروه دندان پزشکی 

 در سیصد و نود و سومین جلسه گروه  دندان پزشكي 
آموزش  ادغام  تعمیق  و  تعمیم  راه هاي   " موضوع   ،
و  دهان  سالمت  خدمات  و  مراقبت ها  در  پژوهش  و 

پیشگیري " بررسي  شد .
 در این نشست در خصوص اتخاذ روش هایي براي سوق دادن 
آموزش دانشجویان دندان پزشکي در زمینه بهداشت و پیشگیري 
از طریق برنامه هاي آموزش نظري و عملي کوریکولوم آموزشي 
، و همچنین  تقویت  سیستم شبکه بهداشت به منظور اجراي 

عدالت در سالمت بحث و بررسي شد . 
در گروه دندان پزشکي پیشنهاد شد : به منظور آشنایي و 
ارتباط بیشتر دانشجویان با بیماران ، برنامه کارورزي و جامعه 
نگر آن ها به صورت هم زمان و با در نظر گرفتن مناطق محروم 

و حاشیه شهرها برنامه ریزي شود .
***

علوم  گروه  جلسه  هشتمین  و  نود  و  سیصد 
عملي  توانمندي  ارزيابي  موضوع"  با  پزشكی  دندان 
كار"   به  شروع  از  قبل  دندان پزشكي  فارغ التحصیالن 

برگزار شد  
هاي  توانمندي  ارزيابي  خصوص  در  نشست  اين  در 
علمي فارغ التحصیالن دندان پزشكي قبل از شروع به 

كار بحث و بررسي شد  . 
در سیصد و نود و هشتمین جلسه گروه عنوان شد : با توجه 
به افزایش دانشکده هاي دندان پزشکي که تقریباً در هر استان 
یک دانشکده وجود دارد به نظر مي رسد. فارغ التحصیالن این 
دانشکده ها  آموزشي  امکانات  و  شرایط  برحسب  دانشکده ها 
احتماالً توانمندي هاي متفاوتي در ارائه خدمات پیش گیري و 
درماني داشته باشند لذا با وجود یک سیستم ارزیابي نهایي 

فارغ التحصیالن قبل از شروع به کار عالوه براینکه از مشکالت 
احتمالي آینده جلوگیري مي کند براي استانداردسازي ارائه 
خدمات دندان پزشکي مفید مي باشد که براي این کار پیشنهاد 
مي شود  ،ابتدا موارد درماني قابل ارزیابي تعیین شود،در هر 
دانشکده دندان پزشکي یکي از همکاران هیات عملي شاغل 
یا بازنشسته با حکم دبیر شوراي تخصصي به عنوان نماینده 
آموزشي  کوریکولوم  اجراي  روند  بر  دانشکد ه  در  دبیرخانه 
مصوب نظارت داشته باشد نماینده مي تواند از همان دانشکده  
و یا دانشکده پشتیبان و با شرح وظایف مشخص باشد از جمله:

 بررسي و نظارت دقیق بر حسن اجراي کوریکولوم آموزشي 
ابالغي در دوره هاي دکتري عمومي و تخصصي از نظر کیفیت 
و کمیت ارائه واحدها در هر نیم سال تحصیلي و ارائه نتایج به 

دبیرخانه آموزش دندان پزشکي و تخصصي
و  دانشجویان  آموزش  در  نوآورانه  روش هاي  پیشنهاد   
دستیاران به مسئولین ذي ربط دانشکده ها و ارائه راهکارهاي 

بلند مدت و کوتاه مدت در این زمینه
از  دستیاران  و  دانشجویان  رضایت  میزان  ارزیابي   

آموزش هاي ارائه شده در هر نیمسال
 انعکاس نیازهاي پرسنلي و تجهیزات به منظور افزایش 
کیفیت آموزش دانشجویان به دبیرخانه آموزش دندان پزشکي 

و تخصصي
 تشکیل کمیته بررسي محتواي کوري کولوم آموزشي در 
آموزش  دبیرخانه  به  الزم  پیشنهادات  ارائه  و  دانشکده  هر 

دندان پزشکي و تخصصي
 نظارت بر تطابق امکانات موجود دانشکده تعداد اعضاي 
پذیرش  تعداد  با  آموزشي  فضاي  و  تجهیزات  علمي،  هیئت 

سالیانه دانشجو و دستیار و گزارش آن به دبیرخانه
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"بررسي عوارض كوويد بر سیستم عصبي مركزي" 
در گروه پیرا پزشكي فرهنگستان علوم پزشكي

دويست و هفتادمین نشست گروه پیراپزشكي با موضوع 
عوارض كوويد بر سیستم عصبي مركزي برگزار شد . در 
اين جلسه دكتر سیدمحمود طباطبايی فر عضو پیوسته 
و عضو گروه پیراپزشكی فرهنگستان گزارشي با عنوان 

عوارض كوويد بر سیستم عصبی ارائه  داد . 
دکتر طباطبایي گفت : با انتشار گزارشات نارسایی های حاد 
تنفسی و وقوع همه گیری در چین در سال 2019 ، نام کووید 
ویروسی تاجدار با پروتئین های اسپایک یا خنجری شکل از 
خانواده کرونا ویروس که پیشینه پنجاه ساله دارد، بر سر زبان 
ها افتاد و با توجه به حاکم بودن گلوبالیزم در جهان و فراتر 
اندازی به  از ریه و دست  این ویروس  رفتن عملکرد تخریبی 
سایر ارگانهای بدن از جمله سیستم عصبی مرکزی و قلع و 
قمع هر آنچه که بر سر راهش قرار داشت دیری نپائید که از 
حالت اپیدمی به حالت پاندمی درآمد و در ظرف کمتر از دو ماه 
تبدیل به یک ضایعه جهانی شد و سازمان بهداشت جهانی آن را           

" سندرم كوويد19" نام گذاری نمود.
وي افزود : این تهاجم به حدی وسیع و چند جانبه بود که گویی 
این ویروس در رویارویی با بدن انسان ، همزمان وارد انواع نبرد 
های تن به تن ، جنگ شیمیایی و تهاجم الکترونیکی گردیده 
است. همانطور که به عینه نیز شاهد بوده ایم اختالالت بویایی 
و چشایی نسبت به سایر عوارض سیستم عصبی از شیوع به 
مراتب باالتری برخوردار بوده اند. پیش تر از این ، این ویروس به 
لحاظ دارا بودن ماهیت نوروتروپیسمی به طور بالقوه نیز مهاجم 
به سیستم اعصاب تلقی گردیده ولی به طور اخص تاالموس و 
ساقه مغز از جمله نواحی که در کنترل فعالیت های حیاتی بدن 
و بقا نقش بسیار حائز اهمیتی دارند بعنوان نواحی هدف این 
ویروس قلمداد گردیده اند و شواهد حاکی از تهاجم مستقیم 
به این مناطق حساس نیز به کمک یافته های تصویربرداری در 

دست می باشد. 
بویایی(  در  ناتوانی  آنوسمی)یا   : داد  ادامه  طباطبایي  دکتر 
های  تئوری  جمله  از  خون(،  در  ویروس  انتشار  یا  ویرمی)  و 
مطرح در طرق راهیابی این ویروس به سیستم فرماندهی بدن 
، واسکولوپاتی یا همان التهاب در جدار عروق از مصادیق بارز 
این تهاجم و تخریب ویروسی به واسطه عملکرد بسیار زیرکانه 
این ویروس در کنار زدن و تخریب سد خونی مغزی و راهیابی 
 )ACE2( مستقیم به بافتهای مغز و گیرنده آنزیم آنژیوتانسین
تخریب  که  سلولی  اتصال  در  گیرنده  شناخته ترین  عنوان  به 
ویروس به واسطه چسبیدن به آن صورت گرفته به طوری که 
می توان به قوت آن را زمینه ساز تهاجم سیستمی ویروس کرونا 

محسوب نمود. طی این فرآیند فعالیت این گیرنده حائز اهمیت 
که راهبر مناطق اتونومیک به حساب می آید مختل گردیده که 
خود عوارض جبران ناپذیری همچون فشار خون باالی کنترل 
نشده و یا در مواردی کاهش سطح این گیرنده حیاتی، انقباض 
عروق ، در نتیجه التهاب و نتیجتا ضعف در جدار عروق مشتهر 
به آسیبهای هموراژیک که خود زمینه ساز بروز ایسکمی خواهد 
بود. در کنار این موارد مهم و دخیل در ایسکمی ، تشدید عوامل 
خطرزا توسط کووید به شدت مطرح می باشد . شواهد بسیار 
زیادی وقوع ترومبوزهای عروقی در کرونا را گزارش کرده اند. 
همچنین بروز عوارضی چون "انسفالیت" و "مننژیت" نیز به 
واسطه ماهیت ویروسی و آلوده شدن بافت های مغزی البته با 

شیوع نسیتا کمتری وجود خواهد داشت.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکي همچنین گفت : این 
هجوم منحصر به یورش مستقیم نبوده بلکه به کمک ترشح مواد 
شیمیایی با ایجاد مکانیسم های التهابی با قوت بسیار شدیدی 
که به طوفان سایتوکین تعبیر می گردد به تخریب سپر دفاعی 
را  تخریب شدید سلولی  نبرد شیمیایی  با  و  پرداخته  سلولها 
موجب گردیده که خود موجبات انواع مختلف بیماری را فراهم 
نموده است. همچنین مکانیسم آسیب این ویروس به تعبیری 
نبرد الکتریکی را هم در بر گرفته به طوری که به طور مستقیم 
هم نورون ها و هم سلولهای گلیال را هدف قرار داده و با آسیب 
به بافت سفید و تراکت های ارتباطی نبرد اطالعاتی نیز انجام 
می دهد. از آن جمله می توان به عارضه التهابی "هموراژیک 
انسفالومیلیت" و آسیب های التهابی بافت گلیال نسج مغز که با 
توجه به زمینه آسیب عروقی، خونریزی میتواند روی آن سوار 
گردد اشاره نمود. سندرم های مغزی نظیر فیشر، والنبرگ، فلج 
صورت و گیلن باره ، انواع تظاهرات نورولوژیک حتی در مواردی 

اختالل نخاعی را نمی توان از نظر دور نگاه داشت.
دکتر طباطبایي در پایان گفت : اگر چه عمده مخاطرات ایجاد 
شده برای سیستم عصبی مرکزی در پاندمی کووید 19را سکته 
های  خونریزی  و  دهنده  خونریزی  یا  هموراژیک  مغزی  های 
داخل پارانشیم مغز تشکیل می دهند، در حدود نیمی از موارد 
با درگیری مولتی سیستمی در این بیماران مواجه می باشیم و 
پیش آگهی این بیماران خوب نیست منتهی پدیده نادر بوده و 
کمتر از یک درصد در اکثر مطالعات بوده است. قطعا در این 
میان کمک به شناخت هر چه دقیق تر این عوارض و کوشش 
در راستای کاهش شدت آنها مطمئنا تاثیر به سزایی در کاستن 
بیماران خواهد  زندگی  کیفیت  افزایش  و  میر  و  مرگ  میزان 

داشت.
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بررسي برنامه راهبردي فرهنگستان درسیصد و هشتاد و 

سومین جلسه گروه سالمت زنان  

گزارش جلسات گروه سالمت زنان 

در ابتداي این نشست دکتر فرزانه فرزدی گفت : در نامه ای 
که از طرف فرهنگستان به گروه ها ارسال شده، فرهنگستان 
اعالم کرده است که برنامه راهبردي فرهنگستان، سومین برنامه 
راهبردی است که چهار محور کالن دارد. این محورهای کالن 
بر اساس اهداف  و وظایف فرهنگستان مشخص شده است و 
برای هر راهبرد کالن در برنامه، راهبردهای اختصاصی و اقدام 
دیده شده و به تفکیک مشخص شده است که نوع اقدام چه 

خواهد بود .
 : داشت  اظهار  پیشنهادها  برخی  به  پاسخ  در  فرزدی  دکتر 
بند  است.  شده  آورده   33 شماره  راهبرد  در  ادغام  موضوع 
پیشنهادی گروه : تبیین  و تحکیم جایگاه مشورتی و تعیین 
اقدام پیشنهادی  به عنوان  کننده فرهنگستان علوم پزشکی 
برای فرهنگستان در نظر گرفته شده است ، نه برای گروه و در 
خصوص اینکه برخی عناوین تقریبا مشابه بیان شده است سعی 
شده است که تعهد به برنامه رعایت شود و باتوجه به جایگذاری 

آنها هدف متفاوتی دنبال می شود. 
" اقدامات سال اول برنامه راهبردی سوم فرهنگستان"  
در سیصد و هشتاد و پنجمین  جلسه گروه سالمت زنان 
دکتر مرضیه وحید دستجردی رئیس گروه سالمت زنان در 

این جلسه گفت : برنامه راهبردی سوم فرهنگستان پس از اخذ 
نظرات از گروه های علمی نهایی شد و دکتر محققی، معاون 
علمی طی نامه ای خطاب به گروه های علمی اعالم کرده اند 
و  است  االجرا  الزم  سال 1401  از  راهبردی سوم  برنامه  که 
اقدامات این برنامه در سال نخست مشخص شده است  و مقرر 
شد برنامه ریزی الزم برای اجرایی کردن مفاد مربوط به گروه 

سالمت زنان در برنامه راهبردی انجام شود. 
همچنین دکتر دستجردی اظهار داشت : واحد روابط عمومی 
فرهنگستان در سال قبل یک استودیو خبری در فرهنگستان 
ایجاد کرده است که قابلیت انجام مصاحبه و تهیه  کلیپ را 

فراهم کرده است.  
در این نشست دکتر رستمی به  جایگاه فرهنگستان  براي 
حمایت طلبي اشاره کرد و افزود : جایگاه فرهنگستان برای 
وزارت  در  و  است  مهم  بسیار  باال  در سطوح  طلبی  حمایت 
بهداشت به اقدامات و فعالیت های فرهنگستان توجه می شود 
و مشکلی که در حال حاضر وجود دارد ساختارهای مرتبط با 
سالمت زنان در وزارتخانه و حتی در دانشگاه ها بسیار تضعیف 
شده است و این به ضرر سالمت زنان خواهد بود. پیشنهاد می 
شود تقویت جایگاه ساختارهای مرتبط با سالمت زنان توسط 
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فرهنگستان پیگیری شود. 
در این جلسه دکتر جاللی نیا   گفت : برای اینکه نقش گروه 
اینکه هم  با هدف  از پیش معرفی شود،  زنان بیش  سالمت 
دستاوردهای گروه به عرصه ظهور و مداخالت موثر برسد و 
هم در آینده فرآیندها تسهیل شود ، براي  جذب اعضای هیات 
علمی از مشوق هایی مانند امتیازهای فرهنگی و بازآموزی و یا 

سایر مشوق ها استفاده کنیم. 
از  باید گزارش سالیانه   : این جلسه گفت  دکتر احمدی در 
فعالیت و دستاوردهای گروه تهیه کنیم و نتایج این گزارش 
به صورت های مختلف اطالع رسانی شود. در گذشته سعی 
شد نتایج فعالیت های گروه باالخص طرح های تحقیقاتی و 
نشست های علمی به مراجع تصمیم گیری منعکس شود و 
بعضاً هم استقبال شده و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از 
بهترین فرصت ها برای اطالع رسانی، هفته سالمت زنان است 
که هرساله مهرماه توسط وزرات بهداشت اعالم می شود. در 
این هفته تالش شود تمامی فعالیت های گروه در یک نشست 
علمی به مراکز علمی مانند دانشگاه ها و مراجع تصمیم گیری 
اطالع رسانی شود. باید توجه کنیم که برای هر برنامه ای در 
گروه، پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی داشته باشیم تا بتوانیم 

خروجی های مناسبی را در اختیار ذینفعان قرار دهیم. 
دکتر تبریزچی در ادامه گفت : در مورد برنامه هایی که بر عهده 
گروه گذاشته شده است، یک مورد )تحلیل محتوایی منتخبی از 
مواد قانونی مرتبط با سالمت زنان(، دوبار تکرار شده است ولی 
می توانیم از این فرصت استفاده کنیم یک بخش را از دریچه 
فرهنگ و فرهنگ سازی بررسی کنیم و یک بخش دیگر آن را 
از جنبه پیشرفت علمی ببینیم. در مورد نامه بعدی که موضوع 
آن ارتقای جایگاه فرهنگستان است، پیشنهادهای اساتید بیشتر 
بر ارتقای جایگاه گروه سالمت زنان و شناساندن گروه بود ، 
ولی باید پیشنهاد های کلی برای ارتقای جایگاه فرهنگستان در 
تصمیم سازی و برنامه ریزی های کالن سالمت پیشنهاد کنیم. 
پیشنهاد بنده این است که عالوه بر تهیه مستندات حمایت 
طلبی، نشست هایی را با خود ذینفعان داشته باشیم و نتایج را 

منعکس کنیم. 
خانم دکتر نیری  یکي از وظایف فرهنگستان را رصد کالن 
سالمت دانست  و عنوان کرد : یکی از وظایف فرهنگستان، 
رصد کالن سالمت است. اینکه یکی از گروه های مخاطب ما، 
عموم مردم باشد شاید در حیطه وظایف فرهنگستان نباشد. 
عمده مساله این باید باشد که جامعه علمی و تصمیم سازان 
نظام سالمت از فعالیت-های فرهنگستان اطالع داشته باشند 
و برای تصمیم گیری به فرهنگستان به عنوان اتاق فکر رجوع 
کنند. تهیه یک بولتن خبری از طرف فرهنگستان که بسیار 
خالصه باشد و در اختیار مراجع تصمیم ساز قرار گیرد، موثر 
خواهد بود و باید پیشنهاد شود که در برخی از نهادهای کشور، 
فرهنگستان نماینده ای داشته باشد مثال در شورای عالی انقالب 

فرهنگی و... .
در سیصد و هشتاد و ششمین  جلسه گروه سالمت 
برنامه  اجراي  جهت  در  ريزي  "برنامه  موضوع  زنان، 

راهبردي گروه در سال 1401 " بررسي شد .
در ابتداي جلسه  دکتر جاللی نیا گفت : در جهت اجرای برنامه 
راهبردی گروه در سال 1401، هفت اقدام را باید پیگیری و 

مقدمات اجرایی آن را فراهم کنیم .
دکتر احمدی در این جلسه گفت :  برای پیگیری موارد، باید 
کارگروه های تخصصی تشکیل شود. برای مثال کارگروه های 
مجزا برای مستندات حمایت طلبی، طرح های تحقیقاتی و 
نشست ها تشکیل شود که به صورت همزمان برنامه ها دنبال 

شود و در گروه اصلی گزارش پیشرفت اقدامات ارائه شود. 
در ادامه دکتر حسینی اظهار داشت : کارگروه ها را بر اساس 
موضوعات اختصاصی تشکیل دهیم و افراد در حوزه هایی که 

عالقه مند هستند اعالم آمادگی کنند. 
همچنین دکتر جاللی نیا عنوان کرد :  با توجه به پیشنهادهای 
اساتید، باید کارگروه های تخصصی تشکیل شود و برای هر 
در  و  گیرند  عهده  بر  را  مسئولیت  اساتید  از  نفر  یک  مورد 
خصوص مستندات حمایت طلبی، می توان از نتایج فعالیت ها 

و دستاوردهای قبلی گروه استفاده کرد. 
دکتر احمدی  در این جلسه خاطر نشان کرد : از طرح های 
سبک زندگی که قباًل توسط گروه انجام شده است، مجموعه 
ای از پیشنهادها تهیه شده و برای ریاست فرهنگستان ارسال 
شده است. می توان از این مجموعه استفاده کرد و مقرر شد 
مجموعه گزارش ها و مستنداتی که قباًل تهیه شده است ، 
جمع آوری گردد تا پس از بررسی در مورد نحوه استفاده از آنها 

تصمیم گیری شود. 
گزارش سیصد و هشتاد و هشتمین  جلسه گروه سالمت 
زنان با موضوع " نقش زنان در مديريت پیامدهاي رواني 

پسا كرونا"برگزار شد .
در ابتداي جلسه گروه سالمت زنان درباره آسیب هاي اجتماعي  
دکتر جاللی نیا  گفت : آسیب های اجتماعی، نوعی بی نظمی 
است که چالشی برای ارزش های محوری جامعه است و در 
اجتماعی،  اقتصادی،  های  نابرابری  از  متاثر  و  جامعه  بستر 
فرهنگی و سیاسی، به مسائلی نظیر بیکاری، تکدی گری، فقر، 
طالق، اعتیاد، خودکشی و ... منجر می شود. اکثر جوامع کنونی 
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با مشکالت و معضالت متعدد اجتماعی دست به گریبانند که 
حیات جوامع بشری را با تهدید مواجه می کند. از دیدگاه جامعه 
شناسان، مسائل اجتماعی شرایط یا وضعیتی است که جامعه 
آنها را به منزله خطری برای راه و رسم زندگی می داند و ناگزیر 

درصدد رفع یا تعدیل آنها برمی آید. 
دکتر جاللي افزود : بر اساس نظریاتی که وجود دارد ، زمانی 
که میان معیارها و واقعیات اجتماعی فاصله و اختالف بوجود 
بیاید، خواه نیروهای ایجاد کننده این شرایط، انسان یا طبیعت 
باشد، مشکالت اجتماعی ایجاد می شود و نهایتاً اعضای جامعه 
اهمیت  دهند.  می  نشان  واکنش  وضعیتی  چنین  به  نسبت 
این واکنش بر طبق اصول جامعه شناختی، عمدتاً تحت تاثیر 
ساخت جامعه، نهادها و ارزش های آن می باشد. در یک تقسیم 
بندی کلی، مشکالت اجتماعی دارای جنبه ذهنی و عینی است. 
جنبه ذهنی آن در ادراکات و ارزش گذاری مردم جامعه در رد 
یا تائید اینکه چه چیز مشکل اجتماعی می باشد، ظاهر می 
شود و جنبه عینی آن شرایط واقعی است که در آن مشکالت 
ارزیابی می شود. بنا به نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه و 
مستندات موجود، زنان تحت تاثیر مشکل ها، بیشترین قربانیان 

آسیب های اجتماعی هستند.
هدف کلی این طرح تدوین مستند حمایت طلبی شناسایی 
آسیب های اجتماعی زنان و راهکارهای مداخله ای با استفاده از 
مشارکت مردمی است و اهداف اختصاصی آن نیز شامل :تعیین 
آسیب های اجتماعی زنان ، تعیین راهکارهای مداخله ای با 
استفاده از مشارکت مردمی ، تدوین مستند حمایت طلبی ، 
شناسایی و تحلیل مخاطبان اصلی و فرعی حمایت طلبی ، 

رساندن پیام به مخاطبین است .
از اهداف کاربردی طرح " مستند طلبي شناسايي آسیب 

هاي اجتماعي زنان " مي توان به موارد ذیل اشاره کرد : 
1. ارتقای سالمت اجتماعی زنان و سیاست ها و برنامه های 
مداخله ای از طریق به اشتراک گذاشتن نتایج مطالعه با ذینفعان 

در عرصه های سیاست گذاری، مدیریتی و اجرایی
و  علمی  گزارش های  انواع  متناظر شامل  2. خروجی های 
کاربردی حسب گروه های ذینفع، خالصه سیاستی، ارائه نتایج 

از طریق سخنرانی و شرکت در همایش های علمی 
اهمیت  به  توجه  با  مرضیه وحید دستجردي   سپس دکتر 
موضوع آسیب هاي اجتماعي زنان ادامه داد : این طرح با توجه 
به اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی بسیار مهم و گسترده 

است. 
این طرح به ما کمک می کند که اولویت های سالمت زنان 
را  ها  و سیاست  ای  مداخله  راهکارهای  و  کنیم  را مشخص 

شناسایی کنیم. 
ایشان در ادامه اظهار داشت : زنان نیمي از جمعیت کشور را 
تشکیل مي دهند و هدف رسیدن به جامعه ای سالم درگروه 
سالمت زنان، مادران و دختران آن جامعه است. بنابراهمیت 
جایگاه زنان در جامعه و نقش آنان در توسعه همه جانبه کشور، 
از وضعیت سالمت و بهداشت زنان و شناخت عوامل  اطالع 
مؤثر بر آن مي تواند اساس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری 
مناسب در جهت اصالح وضعیت و پیشرفت زنان قرار گیرد. 
پژوهشها در کشورهای متعدد جهان نشان مي دهند که سالمت  
جامعه زنان به دالیل مختلف در مقایسه با مردان با مشکالت 
و مسائل بیشتر یا متفاوتی مواجه است.  در این پژوهش با  
بکارگیری شاخص های مناسب در سنجش و شناخت وضعیت 
سالمت زنان جامعه، مشکالت و نیازهای اولویت دار سالمت 
آنان مشخص و سیاستهای مناسب ارائه خواهد شد.  گزارش 
مستند بر شواهد علمي مطالعاتي و ارزیابي دقیق از وضعیت 
موجود سالمت زنان و تعیین نقاط ضعف و قوت و اولویتهای 
سالمت آنان از مهمترین اهداف  گروه سالمت زنان فرهنگستان 
علوم پزشکي است. با توجه به وظایف فرهنگستان در مورد رصد 
سالمت جامعه، این گروه با ارائه گزارش وضعیت سالمت زنان 
در راستاي سیاستگذاري و برنامه ریزي جهت تأمین سالمت 
زنان و دستیابي آنان به مراقبتهاي بهداشتي جامع، با کیفیت 
مناسب و منطبق بر نیاز در دوره هاي مختلف زندگي مي تواند 

عمل نماید.
بررسي جامع برنامه هاي آموزشي سالمت جنسي در 

زوجین 
 " موضوع  زنان  گروه سالمت  جلسه  نودمین  و  سیصد  در   
برنامه هاي آموزشي سالمت جنسي در  بررسي جامع 

زوجین "  برگزار شد . 
در ابتداي جلسه دکتر مرضیه وحید دستجردی با اشاره به روند 
پیشرفت برنامه راهبردی گروه سالمت زنان گفت: در جلسه 
گذشته شورای علمی، خالصه طرح های ارسالی از طرف گروه 
مطرح و ایراداتی در جهت اصالح آن مطرح شد  ، که طی نامه 

رسمی برای مجریان ارسال شده است. 
در این نشست گزارش نهایی طرح توسط خانم دکتر جاللی 
نیا با عنوان "  بررسی جامع برنامه های آموزشی سالمت 
جنسی در زوجین در آستانه ازدواج و پیشنهاد الگوی 
كشور("  ارزشهای  و  نیازها  با  بومی)متناسب  مناسب 

مطرح شد .
سپس دکتر نجومی گفت : برای موضوع " در آستانه ازدواج 
بودن "  باید تعریف مناسب و کاربردی داشته باشیم که بتوانیم 
برنامه های مناسب را برای آنها طراحی کنیم و به نظر می رسد 
برنامه هایی که در حال حاضر اجرا می شود، منظور در زمان 
آزمایش های قبل از ازدواج  و مانند این ها است که زمان این 
آموزش ها بسیار کوتاه است و نشان داده شده که موثر نیست 
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، بنابراین اگر آستانه ازدواج را بتوانیم خوب تعریف کنیم، می 
توان گروه های هدف را بدرستی انتخاب کرد. 

وي افزود : امروزه کاربرد فناوری در آموزش بسیار موثر است 
و ارزیابی جهت سنجش تاثیرگذاری آن آموزش بسیار موثرتر 

خواهد بود. 
در این جلسه دکتر حاجی عبدالباقی اظهار داشت : اگر به 
واقعیت جامعه نگاه کنیم، باید توجه داشت که امروزه فعالیت 
روابط  از چارچوب  پائین و خارج  از سنین  جنسی متاسفانه 
این  به  بینانه   واقع  بخواهیم  واگر  است  زوجین شروع شده 
موضوع نگاه کنیم باشیم و از خطرات مسائل جنسی  زودهنگام 
و خارج از چارچوب ازدواج جلوگیری کنیم، باید مطالعه ای در 
سنین بلوغ انجام شود.  باید آموزش های مناسب و صحیح در 
قالب های زیبا و متناسب با سنین نوجوانان ارائه شود و آموزش 

و پرورش باید نقش اساسی در ارائه آموزش ها داشته باشد.
در  فرهنگستان  زنان  رئیس گروه سالمت  دکتر دستجردي 
این نشست اذعان داشت :  باید توجه داشت که ما کشوری با 
افکار و سالیق خیلی متنوع و متفاوت هستیم . تفاوت سالیق 
و نظرات به گونه ای است که اگر چارچوب ضوابط و مقررات را 
رعایت نکنیم ممکن است باعث درگیری های قومی، مذهبی 
و فرهنگی و... شویم. بنابراین هنر این است نه فقط به تفکیک 
گروه سنی بلکه برای هر گروهی، سلیقه ای، عقیده ای، تنوع 
مذهبی، فرهنگی و منطقه ای برنامه ای خاص داشته باشیم. 

تجربیات کشورهای موفق در این برنامه ها باید بررسی شود. 
مختلف  های  دوره  به  توجه   : داشت  اظهار  احمدی  دکتر 
زندگی، برای ارائه آموزش های الزم بسیار موثر خواهد بود و 
قطعاً فرهنگستان می تواند برای این موضوع پیشنهادهای بسیار 
موثری ارائه کند. دو نکته بسیار مهم در ارائه آموزش ها، توجه 
به ارزش ها و فرهنگ خانواده و جلب اعتماد خانواده ها است. 
به صورت مستقیم  این آموزش  ارائه  برای  پزشک متخصص 
اصرار دارند و از سویی دیگر برخی از خانواده ها با فرهنگ خاص 
خودشان و حتی ناآگاهی که دارند از تهدیدات و خطرات بالقوه 
این موضوع ناآگاه هستند. یکی از راهکارها که می تواند حتی به 
صورت یک طرح تحقیقاتی مطرح شود، مخاطب شناسی است 
که بر حسب سن، فرهنگ و نوع مخاطب خاص، آموزش ها ارائه 
مي شود. جلسات اولیا و مربیان مدارس بهترین فرصتی است 

که بتوان آنها را توجیه کرد. 
یکی از طرح های پژوهشی که می توان پیشنهاد کرد ، این 
است که طرز تفکر و میزان آگاهی والدین بچه ها و یا مربیان 
پرورشی در مدارس نسبت به این موضوع، سنجش و بررسی 

شود. 
کلیات  گذشته،  جلسات  در   : داشت  اذعان  حسینی  دکتر 
ابعاد گسترده موضوع  مباحث مطرح و مقرر شد با توجه به 
امنیت اجتماعی، یکی از ابعاد امنیت اجتماعی زنان مورد بحث 
قرار گیرد ، از بین امنیت جانی، مالی، شغلی و اخالقی، تصمیم 
بر آن شد که  بر روی امنیت اخالقی متمرکز شویم. از جمله 
ابعاد امنیت اخالقی عبارتند از: آزار کالمی، آزار جسمی و حس 
ناامنی زنان در جامعه. با توجه به چالش برانگیز بودن این مساله 

با اساتید بسیاری جهت سخنرانی صحبت شد ومحورهای مورد 
نظر شامل تعاریف و مفاهیم، تحلیل وضعیت موجود و بررسی 
چالش ها، عوامل موثر بر امنیت  اخالقی زنان، مداخالت و 
اقدامات برای بهبود ، تجربیات سایر کشورها، راهکارهای افزایش 

امنیت اخالقی است. 
سیصد و نود و يكمین جلسه گروه سالمت زنان

 برگزار شد
دکتر بتول احمدی عضو گروه سالمت زنان فرهنگستان در  
این نشست گفت: سند سالمت زنان حاصل یک طرح تحقیقاتی 
بار  در فرهنگستان است و سند توسط فرهنگستان چندین 
مورد بررسی قرار گرفت و برای خیلی از نهادها از جمله وزارت 
بهداشت برای نظرخواهی ارسال شد و در نهایت در فرهنگستان 
تصویب شد ، این سند پس از طرح در شورای عالی سالمت 
و امنیت غذایی پیشنهاد کردند که چاپ می کنند، که پس 
از اطالع به فرهنگستان مقرر شد توسط فرهنگستان به چاپ 
برسد و متاسفانه علیرغم دستور اکید آقای دکتر مرندی، با 
وجود مکاتبات فراوان، تاکنون هیچ اقدامی مبنی بر چاپ سند 
صورت نگرفته است و نهایتاً فرهنگستان قرار است به صورت 

مجازی در سایت بارگذاری کند. 
وي همچنین در خصوص مصاحبه هایي که باید در گروه انجام 
شود گفت :  تخصص و زمینه فعالیت افرادی که جهت مصاحبه 
طیف  کنید  سعی  باید  و  باشد  مشخص  شوند،  می  انتخاب 
متنوعی از تخصص ها از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، 
علوم حوزوی، حقوق اسالمی و بین الملل و رشته های مرتبط 
با سالمت را در مصاحبه داشته باشید و بعد شکوفایی اجتماعی 
را نباید فقط به آموزش و یادگیری تعمیم داد. رشد شخصیت، 
خالقیت و نوآوری نیز در بعد شکوفایی اجتماعی دیده می شود 
، سیاست های ملی که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده 
است از جمله سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی 
آموزش باید مانند سایر اسناد باالدستی در طرح بررسی شود ، 
در نقشه تحول نظام سالمت به موارد بسیاری از سالمت زنان 
اشاره شده است اما در گزارش فقط چند مورد محدود بیان شد 
و اینکه  چه مواردی در قانون ، برنامه ها و اسناد باالدستی تکرار 
شده است، که در نتیجه تحلیل کنیم چرا این موارد اجرا نشده 
است. آسیب شناسی این سیاست ها را داشته باشیم. سیاست 
های مصوب شورای فرهنگی اجتماعی زنان به صورت کامل 

بررسی شود.
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اصالح شیوه زندگي سالم با ظرفیت هاي طب  ايراني  در چهار صد و هفتاد و پنجمین  

جلسه گروه حكمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ايران  بررسي شد 

در این نشست موضوعاتي همچون توسعه و تعمیم فعالیت ها از 
طریق تعامل با سایر گروه هاي علمي فرهنگستان و نیز دانشکده 
فرهنگي  و  پژوهشي  علمي-  مراکز  سایر  و  سنتي  طب  هاي 
مرتبط  ،تالش براي معرفي سیماي صحیح و علمي طب ایراني 
با استفاده از ظرفیت هاي رسانه اي و با تاکید بر جنبه هاي 
آموزش عمومي، ارتقاي فرهنگ عمومي سالمت و دانستني هاي 
عمومي صحیح مردم و اصالح شیوة زندگي سالم با ظرفیت هاي 

طب ایراني بحث و بررسي شد . 
سپس خانم دکتر قدس به  معرفي کتاب " طبیعت، فرشته مدبر 
بدن "  پرداخت و نظریة مطرح شده توسط ایشان با همین عنوان 
توصیه شد با توجه به استناد به آیات و روایات در کتاب پیشنهاد 
شد، براي اظهار نظر و نقد به صاحبنظران حوزوي نیز ارائه تا 

مورد نقد و بررسي قرار گیرد.
در ادامه دکتر حسیني یکتا  گزارشي در خصوص فعالیت هاي 
با  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در  سال 1400 
محوریت ادغام طب ایراني در نظام سالمت )آموزش، پژوهش، 

مراقبت ها و خدمات( ارائه کرد . 
" ترويج و توسعه طب سنتي ايران  "

در چهارصد و هفتاد و ششمین جلسه این گروه در خصوص 
تحلیل سند ملي گیاهان دارویي و طب سنتي و رهیافت اجراي 
آن در نظام سالمت ،  مطالعات مرتبط با "بازشناسي، تبیین، 
ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران" و سایر 
مفاد بند سیاست هاي کلي سالمت بررسي شد .همچنین درباره  
ارائه مشخصات نهادهاي استاندارد و معتبر خدمات طب سنتي و 
داروسازي سنتي  ، تدوین و پیشنهاد بسته خدمات طب سنتي 
ایراني توسط اعضاي تیم هاي پزشکي خانواده به مردم ، تدوین 
برنامه و محتواي یک دوره کوتاه مدت و یک برنامه آموزش مداوم 
با مشارکت همه اعضاي گروه طب سنتي به همراه یک کارگاه 
آموزشي براي طب داخلي ، تحلیل و تببین حکمت و حکیم در 
فرهنگ ملي سالمت ، رصد کالن اقدامات در راستاي بند 12 
سیاست هاي کلي سالمت و سند ملي گیاهان دارویي و طب 
سنتي ، تهیه یک مستند براي انتشارات عمومي در حوزة تغذیه 
سالم بر اساس آموزه هاي طب سنتي با تاکید بر سبک زندگي 

سالم ایراني- اسالمي بحث و بررسي شد . 
پیشنهاد استاندارد و معتبر خدمات طب سنتي ايراني 

به مردم
چهارصد و هفتاد و هفتمین جلسه  گروه حکمت، طب سنتی و 
طب دوران تمدن اسالم و ایران با موضوع " تدوين و پیشنهاد 
توسط  ايراني  سنتي  طب  خدمات  معتبر  و  استاندارد 

اعضاي تیم هاي پزشكي خانواده به مردم " برگزار شد . 
در این جلسه  در خصوص  لزوم مشارکت فعال اعضاي گروه 

در تهیه و ارسال مطالب علمي ، تحلیلي و فرهنگي به نشریه 
طب سنتي اسالم و ایران بحث  و  مقرر شد  هر کدام از اعضاء 

مسئولیت تهیه یک مطلب در سال جاري را عهده دار شوند.
 سپس دکتر زرگران  به ارائه گزارشي از نشست بین المللي 
در زمینة طب سنتي در کشور هندوستان پرداخت و در ادامه  
از ظرفیت هاي بین المللي استفاده جامع تري انجام شود و 
موضوع تعامالت بین المللي در این گروه علمي بصورت مسئوالنه 
پیگیري شود، مقرر شد  موضوع ادغام مراقبت ها و خدمات 
طب ایراني در  نظام شبکه بهداشتي - درماني در قالب یک 
بیانیة حمایت طلبي تنظیم و از طریق فرهنگستان به مراجع 
ذي ربط منعکس شود ، عطف به جزء هر )ذیل بند 3( توصیه 
شد از تجارب کارگروه سبک زندگي سالم فرهنگستان براي تهیه 
بسته هاي مهارتي ویژه طب خانواده استفاده شود ، سپس  دکتر 
حسیني یکتا در مورد موضوع اصلي جلسه  گزارش خود را ارائه 

کرد و موارد زیر نتیجه گیري و  پیشنهاد شد : 
محورتوسط  پیشگیري  یک  سطح  خدماتي  بسته  تهیه  الف( 
دفتر طب ایراني و مکمل و اجرا توسط معاونت آموزشي وزارت 

بهداشت
به عنوان پزشک  ایراني  ب( در حال حاضر متخصصین طب 
ارجاع دهنده در برنامه پزشک خانواده امکان حضور دارند، الزم 

است به عنوان پزشک ارجاع گیرنده نیز در نظر گرفته شوند. 
ج( ادغام حقیقي طب ایراني در نظام شبکه با ادغام آموزه هاي 

این مکتب در تمام شبکه هاي خدمتي
د( طرح آزمایشي ادغام طب ایراني در نظام شبکه با رویکرد 
اصالح سبک زندگي که در شهرستان اردکان در مراحل پایاني   

مي باشد، تعمیم آن به کل کشور ضروري مي باشد.
هـ( تهیه محتواي آموزشي براي پزشکان خانواده توسط دفتر 

طب ایراني و اجرایي شدن آن توسط معاونت بهداشت
5. عطف به جزء هر )ذیل بند 3( توصیه شد از تجارب کارگروه 
سبک زندگي سالم فرهنگستان براي تهیه بسته هاي مهارتي 

ویژه طب خانواده استفاده شود.
6. موضوع ادغام طب ایراني در نظام سالمت شبکه بهداشتي - 
درماني یا موضوع مشابه به عنوان اولویت موضوعي براي همایش 
فرهنگستان در سال جاري انتخاب شد و آقاي دکتر دانش فرد به 
عنوان دبیر همایش انتخاب شد، رئیس همایش استاد عالي قدر 
جناب آقاي دکتر والیتي خواهند بود.مقرر گردید، فرم درخواست 

همایش تکمیل و از طریق معاونت علمي پیگیري شود.
7. نقش این گروه علمي در تحقق شعار سال اعالم شده توسط 
مقام معظم رهبریو نیز بیانیة گام دوم انقالب، موضوع انتخاب 
تولید و اشتغال(  بنیان  )امور دانش  بعد  براي دو جلسه  شده 

توسط آقاي دکتر حاجي آخوندي ارائه گردد.
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8.  آقاي دکتر دانش فرد به عنوان نماینده در گروه پژوهش 
معرفي شدند.

ارائه خالصه سیاستي در حوزه ادغام طب ايراني در نظام 
شبكه بهداشتي  درماني

در چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه گروه حکمت ، طب 
سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ایران   در خصوص پیگیري 
موضوع مهم "  ادغام آموزش و پژوهش در مراقبت ها و 

خدمات سالمت" بحث و بررسي شد . 
در این نشست پیگیري موضوع مهم " ادغام آموزش و پژوهش 
در مراقبت ها و خدمات سالمت " در دستور کار قرار گرفت و 
مقرر شد خالصه سیاستي در حوزه ادغام طب ایراني در نظام 
شبکه بهداشتي ، درماني تهیه و به فرهنگستان براي اقدامات 

بعدي ارائه شود .
همچنین به راه اندازي رسانه در فرهنگستان در این جلسه اشاره 
شد و عنوان گردید ، گروه هاي علمي براي تولید خبر از نشست 
ها و فعالیت ها در جهت انجام مصاحبه با صاحب نظران و تولید 
برنامه هاي کوتاه موضوعي و تخصصي براي مخاطب عمومي و 

صاحب نظران سالمت همکاري داشته باشند .   
بررسي خالصه سیاستي طب سنتي در فرهنگستان

چهارصد و هفتاد ونهمین جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب 
دوران تمدن اسالم و ایران   با موضوعات بررسي خالصه سیاستي 
این گروه علمي در تحقق  ، نقش  تهیه شده در فرهنگستان 
شعار سال اعالم شده توسط مقام معظم رهبري و نیز بیانیة گام 
دوم انقالب، موضوع انتخاب شده )امور دانش بنیان – تولید و 
اشتغال( توسط آقاي دکتر حاجي آخوندي ارائه گردید،گزارش 

چگونگي نحوه برگزاري همایش طب ایراني  برگزار شد .
در این نشست خالصه سیاستي در حوزة طب سنتي که توسط 
فرهنگستان تهیه شده است بررسي شد و  نظرات اعضاي گروه 

به صورت مکتوب براي معاونت علمي شد .
همچنین در خصوص   نقش این گروه علمي در تحقق شعار 
گام  بیانیة  نیز  و  رهبري  معظم  مقام  توسط  اعالم شده  سال 
دوم انقالب، موضوع انتخاب شده )امور دانش بنیان - تولید و 
اشتغال(، بحث شد و راهبردها و راهکارهاي  تحقق ماموریت 
های منبعث از بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و شعار سال  در 
1401 در زمینة تولید، دانش بنیان و اشتغال در حوزه سالمت با 
نگاه ویژه به طب سنتی، گیاهان دارویی و سبک زندگی سالم با 
الگوي اسالمي - ایراني پیشنهاد شد و شش عنوان اولویت دار و 

7 پیشنهاد قابل اجراء در جلسه ارائه شد. 
در ادامه جلسه مقرر شد، مطالب محتوائي ارائه شده در قالب یک 
مقالة علمي در یکي از شماره هاي آتي مجله طب سنتي اسالم و 

ایران در قسمت فرهنگ و فرهنگ سازي منتشر گردد.
 چهارصد و هشتاد و يكمین جلسه گروه حكمت، طب 

سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ايران برگزار شد . 
در ابتداي  این نشست گزارشي از  دایره المعارف پزشکي اسالم 
و ایران ارائه و عنوان شد  این دایره المعارف یکي از طرح هاي 
پژوهشي مصوب گروه حکمت - طب اسالمي و طب سنتي 
فرهنگستان علوم پزشکي است که بر اساس آن تاکنون سه جلد 
از این دانشنامه آماده سازي شده ، جلد چهارم در حال آماده 
سازي بوده و فرآیند آماده سازي جلد پنجم نیز ) به عنوان جلد 

آخر آن ( به زودي آغاز خواهد شد ،  در این گزارش پیشرفت 
هاي این دانشنامه با محوریت برنامه هاي کاري سال 1401  
گروه پدیدآورنده این دانشنامه به بحث گذاشته شد و موضوع 
مقاله هاي مفصل و مهم این جلد از دانشنامه در گروه مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت. همچنین مجري این طرح پژوهشي 
ایجاد  جمله  از  دانشنامه  این  دستاوردهاي  دیگر  از  گزارشي 

کتابخانه تخصصي تاریخ پزشکي را نیز به اطالع گروه رساند.
بررسي برنامه راهبردي فرهنگستان در سال 1401

و دومین جلسه گروه حكمت، طب  چهارصد و هشتاد 
سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ايران برگزار شد .

در چهارصد و هشتاد و دومین جلسه گروه حکمت ، طب سنتی 
و طب دوران تمدن اسالم و ایران ادامه تصمیماتي در خصوص 
طرح هاي گروه بر اساس برنامه راهبردي فرهنگستان در سال 

1401 و انتخاب مجریان بررسي و به شرح ذیل عنوان شد : 
الف( تحلیل سند ملي گیاهان دارویي و طب سنتي و رهیافت 
به عنوان  آقاي دکتر خدادوست  نظام سالمت،  اجراي آن در 

مجري طرح انتخاب شدند.
ب( مطالعات مرتبط با "بازشناسي، تبیین، ترويج، توسعه 
و نهادينه نمودن طب سنتي ايران" و سایر مفاد بند 12 
سیاست هاي کلي سالمت ، خانم دکتر حسیني یکتا مسئول 

اجراي طرح از سوي گروه انتخاب شد.
ج( تدوین برنامه و تهیه محتواي یک دوره کوتاه مدت و یک 
برنامه برنامه آموزش مداوم با مشارت همه اعضاي گروه طب 
آقایا  براي طب داخلي،  آموزشي  به همراه یک کارگاه  سنتي 
ن دکتر ناصري و دکتر عرب خردمند به عنوان مجریان طرح 

انتخاب شدند.
د( تحلیل و تبیین حکمت و حکیم در فرهنگ ملي سالمت، 

آقاي دکتر آرضایي مجري طرح انتخاب شدند.
هـ( دکتر نوري مسئول اجراي  طرح "تهیه يک مستند براي 
انتشارات عمومي در حوزة تعذيه سالم بر اساس آموزه هاي 

طب سنتي با تاكید زندگي سالم ايراني- اسالمي " شد.
بررسي تحلیلي سند ملي گیاهان دارويي و طب سنتي

چهارصد و هشتاد و سومین  جلسه گروه حكمت، طب 
سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ايران برگزار شد . 

در ابتداي جلسه این گروه ،  دکتر محمود خدادوست به ارائه 
مقدماتي طرح"بررسي تحلیلي سند ملي گیاهان دارويي و 
طب سنتي"  پرداخت و مقرر شد از مطالعات و اقدامات انجام 
شده در سایر فعالیت ها و نهادها استفاده بهینه به عمل آید ، 
همچنین مقرر شد، در راستاي برنامه 229 راهبردي سوم و 
هماهنگ با طرح مندرج در بند 1، طرحي با عنوان "رصد كالن 
اقدامات ملي و نهادهاي مرتبط با اجراي مفاد سند ملي 
گیاهان داورئي و طب سنتي" با مشارکت وزارت بهداشت و 

سایر نهادهاي مرتبط تنظیم و در جلسه آینده ارائه شود.
در ادامه طرح "آسیب شناسي و تدوين استانداردهاي ارائه 
خدمات طب سنتي ايراني" توسط دکتر یوسفي مطرح و 
مقرر شد بر اساس پیشنهادات مطرح شده در گروه هاي علمي 
اصالحات در برگ تعریف طرح هاي فرهنگستان اعمال و براي 

طرح در گروه پژوهش به معاونت علمي منعکس شود.



14
01 

دی
 - 

هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

د -
دي

 ج
ره

دو

64

q

ان
ست

نگ
ره

ي ف
خل

 دا
بار

اخ

به  پایه  علوم  گروه  رئیس  فرهود  داریوش  دکتر  ابتدا  در 
زیرگروه ها  روساي  سخنراني  و  پایه  علوم  زیرگروه هاي  بحث 
و کارگروه هاي علوم پایه در خصوص برنامه هاي آتي و مدت 
زمان فعالیت پرداخت و افزود :  در خصوص زیرگروه جوانان، 
همان طور که گروه هاي فرهنگستان نباید به صورت تکراري 
ایجاد شوند براي زیرگروه ها نیز همین دستور داده شده است و 
باید از موازي کاري جلوگیري کنیم. معاونت علمي فرهنگستان 
داراي کارگروه جوانان است و از ما خواسته شده تا زیرگروه 
جوانان جداگانه ایجاد نکنیم و دانشجویان را براي عضویت به 

آن کارگروه معرفي نماییم.
دکتر رضایت  در ادامه افزود : نهال هم گرایي در فرهنگستان 
توسط مرحوم  استاد بهادري کاشته شد وکتاب ارزشمندي در 
این خصوص در کمیسیون رهیافت هم گرایي وزارت بهداشت 
تهیه شد که مزین به نام استاد است که پس از چاپ خدمت 
اساتید خواهم آورد. رهیافت هم گرایي عبارت از تغییر رویکردها 
از دانش، پژوهش و فناوري هاي تک رشته اي، چندرشته اي و 
و  رشته ها  علوم،  درهم تنیدگي  به سمت  میان رشته اي  حتي 
سنتي  مرزهاي  از  عبور  و  سیستمي  رویکردهاي  یکپارچگي 
رویکرد هم گرایي  در  نهایي  است. هدف  فناوري  و  تحقیقات 
دستیابي به محصوالت جدید و نوآورانه اي است که از مسیر 

سنتي و نگاه تک رشته اي قابل دستیابي نیست.
و  اقتصادي  رشد  مي کند:  کمک  زیر  موارد  به  هم گرایي 
اجتماعي، حد و مرز و محدودیت ذاتي رشته ها به تنهایي، ایجاد 
شبکه هاي تخصصي براي سازماندهي زمان و انرژي، تاثیر اصول 
بنیادي رشته ها براي رشد سایر رشته ها، حل مشکالت جامعه با 

توجه به نیازهاي جدید.
وي خاطرنشان کرد : در حیطه فعالیت هم گرایي مي توان به 
Big Data ، Imaging، Nanotechnology اشاره کرد. 
خوشبختانه مرکزي تحت عنوان مرکز فناوري هاي همگرا در 
معاونت ریاست جمهوري شکل گرفته است وبیشتر نگاه ما به 
بحث هم گرایي نرم افزاري و از جنس ریل گذاري و حمایت هاي 
تشویقي در اجرا است. عناوین اصلي تعیین کننده رویکرد و ظهور 
هم گرایي، شامل علوم و فناوري هاي همگرا، نقاط هم گرایي و 
اولویت هاي هم گرایي مي باشند. نقاط تمرکز هم گرایي بسیار 

پراهمیت هستند که مثال هایي از آنها را بیان مي کنم:
تعاریف،  محوري ترین  از  یکي  در   : داد  ادامه  رضایت  دکتر 
 NBIC نقاط هم گرایي ترکیبي از علوم و فناوري تحت عنوان

)نانوفناوري، زیست فناوري، فناوري اطالعات و علوم شناختي( 
انساني،  فعالیت  یک  هم گرایي،  رهیافت  حاصل  مي باشد. 
اجتماعي، و دانش محور منجر به معرفي عناوین جدید مي باشد 
که تاثیرگذاري شگرفي بر بخش هاي راهبردي جامعه بشري 
 ،)IC( رایانه  مغز-  رابط  نظیر  گذاشته است،  سالمت  نظیر 
 ،)IC( شناختي  سامانه هاي   ،)NIB( حسگرها  نانوزیست 

.)IBN( نسل جدید توالي یا بي ژنتیکي ،)IN( اینترنت اشیا
هم گرایي بر مبناي یک سري زماني از وقایع اتفاق مي افتد. 
در آغاز رشته هاي علوم، سپس پژوهش و فناوري در حوزه هاي 
مرتبط و متفاوت با هم ترکیب مي شوند که در نهایت، معرفي 
ترکیبات جدید و محصوالت نوظهور و حتي هم گرایي در سطح 

بازار و اقتصاد رخ مي دهد.
رشته هاي  )ایجاد  علمي  هم گرایي  شامل  هم گرایي  فرآیند 
 ،)NBIC( فناوري  هم گرایي   ،)Transdisciplinary
محصوالت حاصل از فناوري هاي هم گرایي )سامانه هاي شناختي 
رابط مغز- رایانه، نانوزیست حسگرها، چاپگرهاي الکترونیک(، 
هم گرایي در صنعت و بازار )تلفیق شرکت ها و صنایع- ایجاد 

بازارهاي جدید( مي باشند.
وزارت  آموزشي  معاونت  در  رهیافت  کمیسیون  تشکیل 
بهداشت که بعدها فعالیت هاي خود را عالوه بر معاونت تحقیقات 
و فناوري وزارتخانه به وزارت علوم نیز تسري داد، نقطه عطف 

شروع فعالیت هاي اجرایي در این عرصه مي باشد.
ایشان اذعان داشت : در این عرصه ضروري است هم گرایي 
گفتمان سازي )فهم مشترک از هم گرایي(، توسعه نیروي انساني 
و  قوانین  تدوین  هم گرایي،  رویکرد  با  متناسب  کادرسازي  و 
مقررات مورد نیاز )بستر نرم افزاري هم گرایي(، تقویت و توسعه 
و  علم  توسعه  زیرساخت هاي  و  بالیني  و  پایه  علوم  همکاري 

فناوري همگرا انجام شود.
خروجي سیستم هم گرایي، عبارت است از، افزایش خالقیت به 
دلیل تبدیل دیدگاه هاي تک بعدي به چند بعدي نسبت به حل 
مسائل و مشکالت، توسعه و بسط همکاري هاي علمي و فناوري 
بین دانشگاه هاي علوم پزشکي و سایر مراکز در سطوح ملي و 
بین المللي، افزایش توانمندي هاي عملي فارغ التحصیالن علوم 
مختلف، ایجاد قابلیت هدف گذاري و برنامه ریزي هاي مشترک 
در حوزه آموزش و پژوهش با هدف کارآفریني و تولید ثروت و 
کاربردي نمودن پژوهش هاي بنیادي در جهت تولید محصوالت 

چهارصد و نوزدهمین جلسه گروه علوم پايه برگزار شد

گزارش جلسات گروه علوم پایه 
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نوین مطابق با نیازهاي جامعه. هم اکنون کارگروه تخصصي 
هم گرایي در همه ده کالن منطقه کشور یک مسئول دارد. 

دیدگاه هاي  از  مختلف  سطوح  در  فنون  و  علوم  هم گرایي 
اقتصادي، اجتماعي و منظرهاي توسعه نیز نقش مهمي دارد. 
اقتصاد توسعه یافته،  رفاه،  با سیاست گذاري مناسب، مي توان 
فرآیند نوآوري و تولید محصوالت و خدمات با ارزش افزوده باال 

را براي جامعه فراهم کرد.
براي رخداد در هم تنیدگي علوم به عنوان مسیر اولیه حرکت 
هم گرایي، ضروري است انسجام دانش به صورت میان رشته اي 
در سطح نظري و اجرایي در ساختارهاي آموزشي و پژوهشي 
صورت گیرد. بنابر این در سطح نظري و روش شناسي مبتني بر 
هدف، هم گرایي باید تعریف و به صورت نگاشت نهادي عرضه 
گردد. این اتفاق باید در سطح موسسه اي و سازماني به گونه اي 
نقاط  و  هم گرا  فناوري هاي  به خلق  منجر  که  پذیرد  صورت 

هم گرایي نیز بشود.
دکتر  رضایت افزود : به نظر مي رسد زیرگروه هم گرایي کار 
خود را انجام داده و در کارگروه هم گرایي باید یک جمع بندي 
در خصوص  برویم.  پروژه ها  به سمت  و  باشیم  داشته  نهایي 
بقیه زیرگروه ها هم نظر بنده این است که لزومي ندارد تمامي 
زیرگروه ها سال ها ادامه پیدا کنند، بلکه بهتر است کارگروه هاي 
تخصصي در خصوص موضوعات مختلف تشکیل شوند و طي 
چند جلسه محدود گزارشي تهیه نمایند و به عنوان خروجي 

مورد نظر فرهنگستان ارائه دهند.
سپس دکترفرشته معتمدي ادامه داد :  پروژه هم گرایي یکي 
از معدود پروژه هایي بود که به سطح وزارت خانه هاي بهداشت و 

علوم و معاونت ریاست جمهوري رسید .
در  بازنگري  کارگروه  به  نیز  طبایي  دکتر  نشست  این  در 
اردیبهشت  در  کارگروه  این    : افزود  و  کرد  اشاره  پایه  علوم 
ماه سال 1400 با هدف بررسي وضعیت موجود علوم پایه و 
ارائه راهکارها و پیشنهادات در ارتباط با معضالت و مشکالت 
علوم پایه تشکیل شد و حدود 12 جلسه رسمي و 10 جلسه 
غیررسمي در سال گذشته داشته است . نقشه راه این کمیته 
تدوین و برنامه ریزي هاي مربوطه در سه فاز زماني انجام گرفت. 
فاز اول که کوتاه مدت است، عبارت است  از برگزاري کمیته هاي 
تخصصي تعدادي از رشته هاي علوم پایه با حضور اعضاي هیات 
علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور مي باشد و با 
توجه به اینکه در سال علوم پایه هستیم، برگزاري یک همایش 
یا وبینار علوم پایه در دي ماه یا بهمن ماه سال جاري به عنوان 

برنامه دیگر در نظر گرفته شده است. 
وي گفت : برنامه میان مدت کمیته بازنگري، شامل برگزاري 
با مسائل  تبادل نظر  به منظور  بوردهاي تخصصي  با  جلسات 
علوم پایه است و در انتهاي فاز میان مدت، با دبیرخانه آموزش 
علوم پایه جلساتي برگزاري خواهد شد. فاز دراز مدت هم شامل 
بررسي و مطالعه ساختارهاي علوم پایه در دانشگاه هاي مطرح 
دنیا و مقایسه آنها با وضعیت علوم پایه در ایران، و ارائه راهکارها 

و پیشنهادات و بهینه سازي ساختار علوم پایه است. نتیجه این 
پژوهش ها مي تواند در قالب یک یا چند مقاله و یا کتاب منتشر 
شود. مسئولیت اجرایي برنامه هاي بازنگري بر عهده دانشجویان 
است. برنامه هاي گروه علوم پایه توسط زیرگروه ها انجام مي شود 

و بهتر است کار زیرگروه ها ادامه داشته باشد.
فرهنگستان  مي شود  یشنهاد   : گفت  حق پرست  دکتر 
گروه هایي که مي توانند در هم ادغام شوند را ترکیب کند. بهتر 
است نام زیرگروه شناخت و رفتار به زیرگروه علوم شناختي 
آقاي دکتر زرین دست  تغییر کند که کامل تر است و قطعاً 
تنها استادي هستند که مي توانند سرپرستي این گروه را بر 
عهده داشته باشند. پیشنهاد مي کنم فراخوان هاي علمي در 
زیرگروه علوم شناختي و هم گرایي داشته باشیم. تشکیل مجدد 
جلسات کاربردي نیست، چون هدف اصلي برقرار شده است و 
فکر مي کنم اگر فراخوان به ویژه در حوزه هوش مصنوعي داشته 
فرهنگستان  نام  به  موثري  و  تحقیقاتي خوب  کار  دو  باشیم 

تعریف مي شود.
دکتر معتمدي خاطرنشان کرد :  براي فعالیت هاي گروه علوم 
پایه در برنامه راهبردي فرهنگستان دو بار نام هوش مصنوعي 
آورده شده است وما باید به این موضوع توجه کنیم و به عنوان 

یک پروژه گروه براي امسال در نظر بگیریم.
در این نشست دکتر فرهود با اشاره به تعیین فعالیت هاي 
راهبردي  برنامه  بر اساس  پایه  اعضاي گروه علوم  از  هر یک 
سوم فرهنگستان علوم پزشکي گفت : در خصوص برنامه سوم 
راهبردي فرهنگستان ده موضوع براي گروه علوم پایه مشخص 

شده است. 
دکتر شیرزاد نیز در این نشست گفت : نگاه مدیریت کالن 
زمان  چه  تا  کمیته ها  و  گروه ها  که  است  بوده  این  همواره 
مي خواهند ادامه پیدا کنند ، براي سال علوم پایه طراحي یک 
سمینار یا وبینار از طریق ابالغ شعب دانشگاه ها را پیشنهاد 
مي کنم. همچنین مي توان به مناسبت سا علوم پایه یک روز به 
نام علوم پایه نام گذاري و از برجستگان علوم پایه تقدیر کرد. در 

این روز مي توانیم براي علوم پایه سرود یا نمادي تعیین کنیم.
هشدار گروه علوم پايه فرهنگستان علوم پزشكي درباره 

" پیري جمعیت "
در چهارصد و بیست و سومین جلسه گروه علوم پایه  موضوع 

مهم " پیري جمعیت " مورد بررسي قرار گرفت .



14
01 

دی
 - 

هم
زد

شان
ره 

ما
 ش

د -
دي

 ج
ره

دو

66

q

ان
ست

نگ
ره

ي ف
خل

 دا
بار

دکتر داریوش فرهود رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان در اخ
این خصوص گفت : موضوع " پیري جمعیت " بسیار مورد 
بحث و توجه قرار گرفته  و یک مسئله جهاني است و تمامي 
جهان رو به پیري است اما هیچ یک از کشورها راه حلي براي 

این مسئله نیافته اند . 
دکتر فرهود در خصوص  موضوع پیري جمعیت گفت : این 
موضوع  بسیار مورد بحث و توجه قرار گرفته  و یک مسئله 
جهاني است و تمامي جهان رو به پیري است اما هیچ یک از 

کشورها راه حلي براي این مسئله نیافته اند . 
سپس دکتر بیگلري افزود : خیلي از تصمیماتي که در این 
سال ها گرفته شده تبعات تجمعي دارد و شرایط امروز از آستانه 
تحمل جوانان ما چه فرهیخته و چه غیر فرهیخته گذشته و 
حداکثر توان جوان هاي ما به این سمت جهت یافته است که 
چگونه از کشور خارج شوند که با این سیستم کاري نداشته 

باشند و این هشدار خوبي نیست. 
دکتر جغتایي اذعان داشت : پیري جمعیت بسیار مسئله ساز 
خواهد شد و بسیاري از کشورها با آن درگیر هستند تا حدي که  
در کشورهاي پیشرفته که بسیاري از مشکالت ما را ندارند ، زاد 
و ولد کم شده است و مشوق هایي براي مردم درنظر گرفته اند. 
راه حل هایي که ارائه مي شود بسیار مهم است. به عنوان مثال، 
کشور آلمان مهاجر و نیروي کار مي پذیرد، اما ما صادر مي کنیم. 
دکتر حسن زاده خاطرنشان کرد : مهم ترین مشکل سال هاي 
اخیر که به ماندگاري نیروي نخبه ما کمک نکرد، نقش هویت 
ملي بوده است و ما هویت ملي را تضعیف کردیم و بزرگترین 
و  آموزش  و  پرورش زدیم  و  آموزش  و  به خانواده ها  را  ضربه 
که  زماني  دهد.  انجام  به خوبي  را  کار  این  نتوانست  پرورش 
از  راحت  خیلي  جوان ها   ، باشد  نداشته  وجود  ملي  تعصب 
کشور مهاجرت مي کنند براي اینکه خود را وابسته به مملکت 
نمي دانند. ما مشکل کمبود منابع در کشور نداریم، بلکه مشکل 
مدیریت منابع داریم. مشکل اساسي ما در مدیریت هایمان و 

نداشتن برنامه ریزي است. 
: ما االن در بحران اجتماعي  افزود  ادامه  بیرشک در  دکتر 
هستیم و کسي براي حل مسائل و مشکالت پاسخگو نیست. به 
دلیل شرایطي که براي کشور به وجود آمده عرق ملي در بین 
مردم از بین رفته است. در نامه باید به این مسائل اشاره شود. 
نیروي متخصص در کشور کم شده و تمایل پزشکان به گرفتن 
تخصص به شدت کاهش یافته است. حتي در میادین ورزشي 
جهاني ایراني هاي مقیم خارج از کشور براي کشورهاي خارجي 
افتخار کسب مي کنند. همه این مسائل ناراحت کننده است و 

باید مورد موشکافي و توجه قرار بگیرند.
دکتر خوشدل گفت : جمعیت یک سرمایه اجتماعي است 
و از این موضوع نباید گذشت. جمعیتي سالم تلقي مي شود 
که در زمینه هاي جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي سالمت 
داشته باشد. سرمایه اجتماعي به معني پرورش جمعیت است، 
نه تولید جمعیت. تولید جمعیت یک فرایند فیزیولوژیک است 

اما پرورش جمعیت از برنامه هاي راهبردي است. نکته دیگر 
اینکه مخاطبان ما فقط سیاست گذاران کشور نیستند و نباید 

خودمان را محدود به این افراد کنیم. 
در گروه علوم پايه بررسي شد :

راهكارهاي حفظ نخبگان در كشور 
موضوع   : گفت  جلسه  ابتداي  در  فرهود  یوش  دار  دکتر 
پیشنهادي دکتر پاساالر با عنوان بررسي چالش هاي فرار مغز ها 
و راهکارهاي حفظ نخبگان در کشور،  ابتدا باید به صورت وبینار 

برگزار و سپس به صورت یک طرح جامع تهیه شود.
وي گفت : در همین چند روز با توجه به اتفاقات اخیر در 
کشور ، تعدادي از آموزشگاه هاي زبان هاي خارجي به خود بنده 
اعالم کردند بسیاري از دانشجویان و حتي افراد فاقد تحصیالت 
آلماني  و  انگلیسي  ترکي،  زبان هاي  آموزش  براي  دانشگاهي 
ثبت نام کرده اند و باید به این عالمت ها توجه کرد. حتي در 
بسیاري مدارس هم اکنون دانش آموزان و والدین اقداماتي انجام 
مي دهند تا قبل از ورود به دانشگاه از کشور خارج شوند و این 

یک مسئله سیاسي نیست و باید ریشه یابي شود.
دکتر سراجي در این نشست اذعان داشت : باید به عوامل 
پایه اي توجه شود و موضوع را ریشه یابي کنیم. مسائل متعددي 
سیاسي،   بحث هاي  به  ورود  وبدون  دارند  نقش  امر  این  در 

اجتماعي و فرهنگي نمي توان نتیجه گرفت.
باید  در ادامه دکتر جغتایي  پیشنهاد کرد سه فرهنگستان 
و  نتیجه برسند  به  کلي  در سیاست هاي  یکدیگر  همکاري  با 

پیشنهادات خود را به مجلس ارائه نمایند.
دکتر باصري در پایان این نشست گفت :  با این حجم از فرار 
نخبه ها ، اساتید توانمند خارج مي شوند و افراد ضعیف جایگزین 
مي شوند و افرادي که توانایي نشستن در جایگاه استادي علوم 
پایه را ندارند در آن جایگاه قرار مي گیرند. اگر تحصیل کرده هاي 
خارج وارد ایران شوند و علم کشورهاي دیگر را در دانشگاه هاي 
ما تزریق کنند، براي دانشگاه هاي ما بسیار مفید خواهد بود. اما 
متاسفانه اکثر دانشجویان مقیم خارج از کشور در همان کشورها 

مي مانند و به ایران باز نمي گردند.
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پانصد و پنجاه و هشتمین جلسه گروه علوم دارويي 
با موضوع " بیانیه فرهنگستان علوم پزشكي در مورد 
بخش سالمت برنامه هفتم توسعه " و همچنین موضوع " 
حذف ارز ترجیحي دارو " با حضور دكتر اينانلو مدير كل 
امور دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو برگزار 

شد .  
در این جلسه دکتر اینانلو با اشاره به دالیل کمبود بعضي از 
داروها  گفت : وضعیت تخصیص ارز در بودجه 1400 به این 
شکل بود که تا 6 ماهه اول 1400، 2 میلیون دالر ارز ترجیحي 
بدهند و بعد از آن دولت مکلف به تغییر نرخ ارز شود اما چون 
شش ماه دوم همزمان با رفتن دولت قبل و آمدن دولت جدید 
بود، این اتفاق رخ نداد و 2 میلیارد هم در مدت 6 ماهه اول 
استفاده شده بود و در نتیجه شرکت ها تا تا مدتي موفق به 
سفارش مود اولیه نشدند. اگر چه رئیس جمهور محترم دستور 
اختصاص 700 میلیون دالر را صادر کرد  اما  بحث تأمین ارز در 
حوزه دارو و تجهیزات مانند سایر کاالهاي اساسي نمي باشد و از 
زمان تخصیص ارز تا ورود دارو به بازار چند ماه طول مي کشد. 
باشد که  باریکي  مانند آب  باید  دارو  ثبت سفارش در حوزه 

همیشه در جریان باشد.
دکتر اینانلو در ارتباط با گران شدن قیمت بعضي از داروها 
ادامه داد :  از سال 1398 سیاستي در وزارت بهداشت اتخاذ شد 
که آن هم حذف تدریجي ارز ترجیحي بود که درواقع یک بحث 
کارشناسي نشده بود ، در نتیجه در همان سال تصویب کردند 
که داروهاي OTC ، مواد جانبي فرموالسیون دارو، داروهاي 
مشابه تولید داخلي که وارد مي شود را از ارز ترجیحي به نیمایي 
تبدیل کنند در نتیجه قیمت مصرف کننده هم افزایش یافت. در 
ادامه در آذرماه سال گذشته که جریان تأمین ارز دارو در ایران 

کند شده بود به تدریج داروهاي تولید داخل را نیز براي تغییر 
نرخ ارز دسته به دسته انتخاب کردند و قیمت آنها افزایش یافت. 
در ماه دي باتوجه به دستورات ریاست محترم جمهوري مبني 

بر اینکه قیمت دارو نباید افزایش یابد، اینکار متوقف شد.
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
در ارتباط با تغییر نرخ ارز دارو اظهار داشت : هفت کمیته، با 
فرماندهي سازمان غذا و دارو و با هماهنگي تمام ذینفعان که 
بزرگترین آنها سازمان هاي بیمه گر هستند ایجاد و  لیست هاي 
الزم تهیه و افزایش قیمت ها محاسبه و تاثیر آن احصا شده 
و  برنامه  سازمان  همکاري  مستلزم  طرح  این  اجراي  است. 
بودجه و سازمان هاي بیمه گر مي باشند. در حال حاضر بدهي 
با  پخش  شرکت هاي  به  دولتي  دانشگاه هاي  و  بیمارستان ها 
مي رسد.  همت  ونیم  سیزده  تا  سیزده  به  پزشکي  تجهیزات 
اجراي طرح بدون اینکه این بدهي ها دیده شود قطعاً همراه با 
مشکالت زیادي براي مردم و تأمین کنندگان دارو خواهد بود و 
سازمان برنامه و بودجه باید حدود 7 تا 10 همت را حتماً تزریق 
کند تا این بدهي ها کاهش یابد عالوه بر این باید نقدینگي در 
دست تأمین کنندگان باشد که بتوانند از این به بعد سراغ تأمین 
دارو با ارز نیمایي بروند و  براي کمک به نقدینگي بانک مرکزي 
یک مصوبه براي تأمین ارز نیمایي داده است  که 10 درصد 
ابتداي ثبت سفارش و 90 درصد را 5 ماه دیگر  مبلغ را در 

پرداخت مي کنند.
ایشان درادامه افزود : براي کاهش سهم بیمار باید پوشش 
بیمه ها افزایش یابد و این در حالي  است که در قانون بودجه 
یک بند وجود داردکه در آن سازمان غذا و دارو مکلف است 
که هزینه هاي دارویي سازمان هاي بیمه گر را تا 15 درصد رشد 
ندهد. در کشوري که 40 تا 50 درصد تورم وجود دارد چرا بیمه 

گزارش جلسات  گروه علوم دارويي 
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نباید بیشتر از 15 درصد شود و  به همین دلیل براي اولین 
بار سازمان هاي بیمه گر را در کمیسیون قیمت گذاري دعوت 

کرده ایم. 
در پایان اعضاي گروه علوم دارویي پیشنهادکردند به بند 10 

قسمت اولویت هاي بیانیه اضافه شود:
الف-صنعت دارویي کشور از نظر تکنولوژي و دستگاهي دچار 
فرسودگي شده است. عدم بازسازي و به روز شدن دستگاه ها و 
خطوط تولید منطبق با استانداردهاي دنیا باعث شده است که 
کیفیت تولیدات داخل کشور کمتر از تولیدات کشورهاي دیگر 
شده و در نتیجه قابلیت رقابت ندارد. بازدهي خطوط تولید 
کاهش پیدا کرده است. فرهنگستان باید به این موضوع دقیق تر 
نگاه کند و توصیه نماید یک بازنگري در خطوط تولید صنعت 

صورت گیرد.
از  توسعه  هفتم  برنامه  براي  پیشنهاد  نوشتن  ب-براي 
پیشنهادهاي ارائه شده براي برنامه هاي پنجم و ششم توسعه 
که یا در برنامه ها گنجانیده نشده اند و یا اجرا نشده اند استفاده 

گردد. 
دارويي  علوم  گروه  جلسه  نهمین  و  پنجاه  و  پانصد 
گزارش  "ارائه  كشور"،  دارويي  وضعیت   " موضوعات  با 
 1401 سال  همچنین"برنامه هاي  "و   1400 سال  عملكرد 
گروه علوم دارويي و بررسي برگ تعريف طرح هاي گروه 
علوم دارويي براي سال 1401" ، "وضعیت حقوق اعضاي 
هیئت علمي و دانشگاه هاي علوم پزشكي" و" لزوم انتشار 
فعالیت هاي فرهنگستان به زبان انگلیسي"،  برگزار شد . 
  ، دارویي  علوم  گروه  رئیس  خلج   علي   دکتر  ابتدا   در 
تعداد  از نظر  را  فعالیت هاي سال گذشته گروه علوم دارویي 
جلسات، کارگروه ها، وبینار، طرح هاي خاتمه یافته و در دست 
اجرا، مقاالت و خالصه سیاستي را همراه با اسالید بیان  کرد و 
در ادامه تک برگ پیش پروپوزال طرح هاي سال 1401گروه به 

شرح ذیل بعد از بحث و بررسي مورد تأیید قرار گرفت:
تحلیل وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب و آموخته هاي 
جامعه،  در  داروها  منطقي  مصرف  و  دارویي  سواد  با  مرتبط 
آسیب  شناسي پژوهش هاي علوم دارویي در 5 دهه گذشته و 
ارائه راهکارهاي مؤثر ،بررسي میزان مصرف دارو و فرآورده هاي 
و  تعداد  و  گذشته)ارزي-ریالي(  دهه  در 5  کشور  در  مرتبط 
سناریوهاي محتمل از افق 2030 ، طراحي و راه اندازي کرسي 
آینده پژوهي و سیاست گذاري ملي دارویي کشور ، ارزیابي الگوها 
و شیوه هاي ارتقا و کارآمدسازي و همچنین نقش مردم و امور 
خیریه در بهبود دسترسي به داروها و خدمت دارویي با رویکرد 
آینده نگري و ارائه راهکارهاي ارتقاي قانونمند کارآمدي و ارائه 

خدمات دارویي در داروخانه هاي سطح تهران.
زبان  به  فرهنگستان  فعالیت هاي  انتشار  لزوم  به  همچنین 
انگلیسي اشاره و عنوان شد : یک فرد در خارج از کشور باید این 
امکان را داشته باشد تا بتواند آکادمي پزشکي ایران را رصد کند 
به عنوان مثال تاریخچه داروسازي ایران که براي آن زحمت 
بسیاري هم کشیده شده است، منتشر مي شود بدون اینکه چند 

صفحه از آن به زبان انگلیسي یا هر زبان دیگري باشد.
در این جلسه به وضعیت حقوق اعضاي هیات علمي دانشگاه 
ها اشاره و  عنوان شد :  علیرغم مکاتبات متعدد به مسئولین 

هیچ اقدامي صورت نگرفته است  و در این ارتباط پیشنهاد شد  
بیانیه هایي تهیه و در روزنامه هاي کثیراالنتشار چاپ تا شاید 

انعکاس بهتري داشته باشد.
دارويي  علوم  گروه  جلسه  دومین  و  شصت  و  پانصد 
)كارگروه ها،   1401 سال  برنامه هاي  "تكمیل  موضوع  با 
مستندات حمايت طلبي و... ( و نحوه عملیاتي نمودن 
و  پژوهش ها  درمورد  گروه  تحقیقاتي  طرح هاي  نتايج 
پژوهشگران علوم دارويي" با حضور دكتر يونس پناهي، 
بقیه اهللا )عج( و معاون  استاد مدانشگاه علوم پزشكي 
و آموزش  بهداشت، درمان  فناوري وزارت  و  تحقیقات 

پزشكي  برگزار شد . 
در ابتدا ي جلسه طرح هاي تحقیقاتي گروه از سال 90 تاکنون 
را در قالب خاتمه یافته، در حال اجرا و طرح هاي سال 1401 

با ارائه شد .
در این نشست دکتر وطن آرا اظهار داشت : طرح هایي که بیان 
شد زمینه جدیدي را در پژوهش هاي داروسازي ایجاد و سبب 
به صورت  و  جزیره  وار  که  تحقیقاتي  فعالیت هاي  که  مي شود 
به صورت  مي شود  انجام  مختلف  دپارتمان هاي  در  انفرادي 
مشارکتي و هدفمند انجام شود و  اگر نقشه اي براي اجراي 
کالن پروژه ها در سطح ملي انجام شود و مدلي که آقاي دکتر 
حمیدي پیشنهاد نمودند بتواند در دستورکار وزارت خانه قرار 
بگیرد، اتفاق خیلي خوبي خواهد افتاد و پژوهش ها هدفمند 

خواهند شد.
در ادامه دکتر پناهي ضمن اشاره به فعالیت هاي انجام شده از 
زمان انتخاب به عنوان معاون پژوهشي وزارتخانه، سیاست خود 
را تأکید بر تحقیقات کاربردي و مساله محور و در راستاي تبدیل 
دانشگاهاي نسل یک و دو به سمت دانشگاه نسل سه و سپس 
نسل چهار دانشگاه اجتماعي  که بتواند نیازهاي جامعه در حوزه  
سالمت را جمع آوري، سیاستگذاري، در مراکز تحققاتي  توزیع 
و بازخورد آنها را در اختیار معاونت درمان براي اجرا قرار بدهد، 
اعالم و اظهار داشت :  این توقع وجود دارد که  گروه علوم دارویي 
بازوي مشورتي تمام عیار معاونت تحقیقات و فناوري باشد و در 
سیاست گذاري تحقیقات به معاونت کمک کند  و در خواست 
ما این است  که با همکاري گروه علوم دارویي ،  تحقیقاتي 
را در حوزه آموزش داروسازي، پژوهش داروسازي، خدمات در 
داروسازي انجام دهیم . وي گفت : اگر نیاز به نوشتن  تفاهم نامه 
اي است تا در سیاست گذاري هاي کالن با ما همکاري د اشته 
باشیبد بهتر است این کار صورت و مي توانیم نتایج حاصل از 
تحقیقات شما را از طریق معاونت درمان، معاونت دارو و شخص 

محترم وزیر به صورت بخشنامه منتشر نماییم . 
دکتر پناهي ادامه داد :   ما مي توانیم شبکه تحقیقات دارویي 
را به شما واگذار کنیم تا  تمام مراکز تحقیقاتي حوزه دارویي 
زیرنظر این شبکه مي باشد  و یک  شبکه مجازي ایجاد خواهیم 
کرد تا  تمام دوستان شرکت کنند و به یک نفر کاندید رأي 
بدهید که به عنوان رئیس شبکه تحقیقاتي معرفي شود  که 
ترجیح  بر این باشد که عضو گروه علوم دارویي باشد  و  آن 
شخص مي تواند تمام سیاست گذاري شما را انجام دهد و هزینه 
ها را ما تامین خواهیم کرد .  همچنین  مي توئانیم با همکاري 
گروه علوم دارویي فرهنگستان ، گزارش تمام تحقیقات دارویي 
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کشور را آماده کرده و به اطالع شما برسانیم تا مشخص شود که  
کدامیک از تحقیقات  ظرفیت صنعتي شدن دارد و یا کدامیک 

قابلیت خدمت رساني دارد یا باید اصالح هزینه شود
دکتر پناهي در پایان خاطر نشان کرد : ما به شدت به همکاري 
از  نیازمند هستیم و مي خواهیم  فرهنگستان علوم پزشکي 

ظرفیت هاي گسترده آن استفاده نماییم .
در پانصد و شصت و هشتمین جلسه گروه علوم دارويي: 

بررسي طرح دارويار ، مشكالت وچالش ها 
پانصد و شصت و هشتمین  نشست گروه علوم دارویي به 

بررسي "طرح دارويار ، مشكالت و چالش ها" پرداخت . 
 طرح دارویار ، با اینکه طرح درستي مي باشد و برآن اشکالي 
هم وارد نیست اما ساختار و زیرساخت ها را از ابتدا پیش بیني 
دارد. پزشک در مقابل  بودند و مدیریت طرح مشکل  نکرده 
نسخه الکتریکي مقاومت مي کند، بیمار به داروخانه مي رود و 
چون پزشک دارو را ثبت نکرده است، باید با قیمت آزاد پول 
بدهد. در نتیجه باید پزشکان هم در این مورد مجاب شوند،از 
طرف دیگر مطمئناً بیمه ها به این طرح آسیب  خواهد زد و مردم 

اذیت خواهند شد. 
این نشست در خصوص موضوع پیشنهادي گروه علوم  در 
دارویي درمورد  طرح دارویار، مشکالت و چالش ها و را هکارهاي 
رفع مشکالت بررسي و عنوان شد :  طرح دارویار به این صورت 
است که به جاي ارز دولتي به کارخانه ها ارز نیمایي مي دهند و 
تفاوت نرخ ارز ا به صورت یارانه به بیماران پرداخت خواهد شد. 
علوم  گروه  جلسه  در  ذیل  به شرح  دارویار  مشکالت طرح 

دارویي  به شرح ذیل عنوان شد : 
به  طور  بودند،  گرفته  درنظر  اینکار  براي  که  را  1-بودجه اي 

کامل اختصاص نداده اند.
2-صنعت نقدینگي ندارد ، در نتیجه نمي تواند مواد اولیه وارد 

کند و این باعث کمبود دارو خواهد شد.
3-قرار بود که ارز داروهاي خاص و داروهاي OTC را جداگانه 
بدهند اما در حال حاضر ارز همه داروها را با هم از یک منبع 

پرداخت مي کنند که دچار مشکل در پرداخت خواهند شد .
4-تاکنون بیمه سالمت تا انتهاي شهریورماه پرداخت انجام 
داده است ، اما بیمه تامین اجتماعي چون از دولت طلب دارد 

هنوز پرداختي نداشته است. 
5-یک جریان طوالني مدت براي دارو ایجاد کرده اند ، که 
باعث نابودي دارو خواهد شد. داروخانه ها به دلیل نداشتن پول، 
قیمت دارو را بدون در نظر گرفتن حساب خواهند کرد و در 

نهایت این مردم هستند که آسیب خواهند دید. 
6-جلسات زیادي برگزار شد که براي جلوگیري از ورشکست 
شدن صنعت باید قیمت دارو )یک  شبه( افزایش پیدا کند. طرح 
دارویار هم به همین دلیل گذاشته شد و مشکل صنعت هم تا 

حدودي حل شد. 
ان  بر  و  مي باشد  اینکه طرح درستي  با   ، دارویار  7- طرح 
ابتدا  از  اشکالي هم وارد نیست اما ساختار و زیرساخت ها را 
پیش بیني نکرده بودند و مدیریت طرح مشکل دارد. پزشک 
در مقابل نسخه الکتریکي مقاومت مي کند، بیمار به داروخانه 

مي رود و چون پزشک دارو را ثبت نکرده است، باید با قیمت 
آزاد پول بدهد. در نتیجه باید پزشکان هم در این مورد مجاب 
شوند. از طرف دیگر مطمئناً بیمه ها به این طرح آسیب  خواهد 

زد و مردم اذیت خواهند شد. 
در ادامه این نشست ، دکتر سید محسن  فروتن عضو گروه 
علوم دارویي فرهنگستان  در ارتباط با برنامه هفتم توسعه  گفت:  
توسعه  هفتم  برنامه  احکام  تدوین  چارچوب  درمورد  جدولي 
طراحي شده است وسیاست هاي برنامه هفتم نیز ابالغ شد و 
حال احکام مربوط به برنامه هفتم را با توجه به سیاست هاي 
آن باید توسط مجلس و دولت نوشته شود. تفاوت سیاست هاي 
برنامه هفتم با سیاست هاي برنامه ششم و پنجم این است که 
تعداد بندها کمتر شده و حدود 25 بند مي باشد که پس از 
آن جزئیات تدوین شود. در فرهنگستان هم کارگروهي به این 
منظور تشکیل شده است که آقاي دکتر امامي رضوي مسئول 

آن بوده و از 7 حوزه مختلف دعوت به عمل آورده اند. 
در پایان گزارش نهایي طرح تحقیقاتي با عنوان " شناسايي 
انواع تعارض منافع در نظام دارويي ايران و نقشه ي جامع 
دکتر  توسط   " ايران  دارويي  نظام  كل  در  منافع  تضاد 
نازیال یوسفي نماینده، کارگروه جوانان در گروه علوم دارویي و 

همکاران طرح ارائه شد .
پانصد و شصت و نهمین جلسه گروه علوم دارويي

 برگزار شد 
در پانصد و شصت و نهمین جلسه گروه علوم دارويي  
ابتدا  خانم دكتر يوسفي مجري طرح مطالب ايراد شده 
نموده و سپس دكتر  را مرور و تكمیل  در جلسه قبل 
يوسفي از همكاران مجري طرح در ادامه مطالب ايراد 
شده در جلسه گذشته اظهار داشت : 157 مضمون و در 
5 تم در كلیه حوزه هاي نظام دارويي)سازمان غذا و دارو، 
بیمه،  معاونت هاي غذا ودارو، دبیرخانه و شوراي عالي 
اقدامات پزشكي، داروخانه، آموزش پزشكي، پژوهش، 

راهنماي بالیني( گزارش شده است.
در  ساختاري  منافع  تعارض  حوزه   : افزود   یوسفي  دکتر 
مي شود: 1-تعارض  تقسیم  بخش  دو  به  دارو  و  غذا  سازمان 
منافع ساختاري-نهادي)مصادیق آن: تنظیم قواعد و اجرایي 
بر اجراي  شدن همان قواعد توسط سازمان، نظارت سازمان 
فرایند ها توسط خود سازمان و تعارض بین وظیفه تأمین داخل، 
تضمین کیفیت،)توجه به بحث تامین امکان دارد باعث نادیده 
گفتن بحث تضمین کیفیت بشود( مدیریت واردات و حمایت 
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از صنایع داخلي و فشارهاي مختلف از صنایع داروسازي، افراد 
ذي نفوذ، گروه هاي مردم نهاد مانند NGOها و فشار پزشکان 
متخصص براي ورود دارو به فهرست دارویي مي باشد.ایشان نبود 
شفافیت و دستورالعمل جامع مدیریت تعارض منافع و نبود یک 
واحد مستقل براي رصد تعارض منافعشان از عدم اجرایي شدن 

مؤثر سیاست هاي رفع تعارض منافع دانستند.
دکتر یوسفي اعطاي هدیه به اعضاي مؤثر در دبیرخانه، ذینفع 
ارتباطات  دارویي،  صنایع  یا  بیمه  شرکت هاي  اعضاي  بودن 
دوستانه و آشنایي با افراد ذینفع در این حوزه، داروخانه داري 
یا اشتغال در داروخانه، فشار هاي مردمي، سیاسي و اجتماعي، 
فشار پزشکان براي تحت پوشش بیمه قرار گرفتن دارو، ذینفع 
بودن بیمه ها در صنایع دارویي را از مصادیق تعارض منافع در 
مورد شوراي عالي بیمه دانسته و ادامه داد : عمالً هیچ سازوکار 

مدیریت تعارض منافعي وجود ندارد و اجرایي نمي شود .
در ارتباط با اقدامات پزشکي در حوزه تعارض منافع در داخل 
کشور آقاي دکتر یوسفي اهداي هدیه و تجهیز مطب را در قالب 
نسخه نویسي دانسته و در تعارض منافع ساختاري ذینفع بودن 
پزشک در شرکت هاي داروسازي که تجویز دارو براي پزشک 
دریافت  جهت  بیمار  سمت  از  اصرار  همچنین  و  دارد  سود 
داروهایي مانند سرم و آنتي بیوتیک ها عنوان و اضافه نمودند 
براي  را  قواعدي  که  هستند  بین المللي  یکسري شرکت هاي 
ارتباط با پزشکان دارند. ولیکن وقتي که در بازار دارویي ایران 
قرار مي گیرند که قواعدي وجود ندارد هیج قاعده اي رعایت 
نمي شود. براي رفع مشکالت در این حوزها تنظیم دستورالعمل 
مجاز  نمودن حدود  و مشخص  و صنعت  پزشک  بین  رابطه 
هدایا توسط سازمان و آموزشي که به دانشجویان داده مي شود 

مي تواند در این فضا بسیار مؤثر باشد.
دکتر یوسفي افزود : از مصادق تعارض منافع در داروخانه روابط 
پزشک و داروساز و بین داروساز با شرکت هاي دارویي، بیمه ها و 
مراجعین به داروخانه فشار مؤسس روي داروساز عنوان گردید 
که خروجي آن ارائه داروي غیرمجاز، عدم توزیع مناسب داروها، 
عدم رعایت قوانین بیمه اي و قوانین دارویي کشور و ... که اگر با 
آنها برخورد قاطع و شفاف صورت گیرد و خیلي از فرایندهاي 
خرید و توزیع دارو الکترونیک باشد بهتر مي توان اثرات تعارض 

منافع را مدیریت نمود.. 
در مدیریت تعارض منافع یکي از مسائلي که مهم مي باشد، 
آموزش است. در دوره آموزش داروسازي بسیاري از دانشگاه ها 
مبحث تعارض منافع ندارند و دانشگاهي ها هم که دارند در حد 

یک جلسه 2 ساعته مي باشد که عماًل خیلي کاربردي براي 
آینده نمي باشد در حالیکه این موضوع در آینده کاري چه در 

صنعت و چه در داروخانه مهم مي باشد. 
تعارض منافع در  : در حوزه آموزش پزشکي در  وي گفت 
حمایت هاي مالي، تجهیز بیمارستان و .... در حوزه داروسازي 
هم انواع تعارض منافع در ارتباط با منافعي است که اعضاي 
هیئت علمي در شرکت ها و صنایع دارویي دارند که مي تواند در 
انجام و طراحي پژوهش ها در دانشگاه متبلور شود. تعارض دیگر 
منافع علمي و حرفه اي اساتید مي باشد. اساتید در دانشگاه ها 
براي ارتقا باید امتیازهایي را کسب نمایند. براي مثال در تغییر 
مقاومت  تغییرات  مقابل  در  آموزشي  گروه هاي  کوریکولوم 
مي کنند. فشاري که روي دبیرخانه داروسازي براي تأسیس 

دانشکده مي آید هم یک نوع دیگر تعارض مي شود.
براي مدیریت این تعارض منافع باید روابط بین دانشجویان 

و صنعت ضابطه مند و منافع اساتید افشا و شفاف سازي بشود.
همچنین دکتر یوسفي خاطرنشان کرد : در حوزه پژوهش 
)مطالعات بالیني و اقتصادي( در داخل کشور تأمین مالي بسیاري 
از مطالعات بالیني توسط صنایع انجام مي شود که خودشان هم 
ذینفع هستند مساله بعدي هم رابطه مالي مستقیم محقق و 
حامي مالي مي باشد. مساله تأمین مالي یک جنبه مثبت دارد 
که باعث مي شود که مطالعات انجام شود و جنبه هاي منفي آن 
هم باید به نحوي مدیربت شود. در حوزه پژوهش در مطالعات 
بالیني و اقتصادي متعالي ترین شیوه مدیریت تعارض منافع که 
شاهد هستیم. ثبت مطالعات بالیني، بررسي روش انجام مطالعه 
پیش از آغاز براي پیشگیري از اثرگذاري تعارض منافع انجام 
مي شوند و مواردي مثل بیانیه هاي تعارض منافع یا برخورد با 
عدم رعایت قواعد تعارض منافع سازوکارهاي مدیریت تعارض 

منافع مي باشند. 
در خاتمه دکتر یوسفي با نمایش جدول راهکارهاي پیشنهادي 
مدیریت تعارض منافع اظهار داشتند: با توجه به شرایط هر کدام 
از حوزه ها مي توان از هر یک از راهکارها استفاده کرد. اعضاي 
محترم گروه سپس نظرات خودرا درمورد گزارش طرح اعالم 
و مقرر شد خالصه گزارش طرح بعد از بازنگري مجدداً جهت 

اظهار نظر نهایي براي اعضا ارسال شود..
داروسازي  دانشکده  دانشیار  سلیماني  فاطمه  دکتر  سپس 
از طرح خود  گزارش  اولین  در  تهران  پزشکي  علوم  دانشگاه 
در  دارويي  خدمات  ارائه  "آسیب شناسي  عنوان  با 
ارتقاي  راهكارهاي  پیشنهاد  و  سرپايي  داروخانه هاي 
در  عنوان  به  داروخانه   : گفت  خدمات"   ارائه  قانوني 
ارتقاي  فرآیند  در  سالمت  خدمات  ارائه  مرکز  دسترس ترین 
سالمت جامعه نقش مهمي را ایفا مي کند. گزارشات مردمي 
و مشاهدات میداني نشان مي دهد که در حال حاضر، خدمات 
دارویي در داروخانه هاي سرپایي به نحو مطلوب ارائه نمي شود. 
همچنین تغییرات جدید در ضابطه تأسیس، ارائه خدمات و 
اداره داروخانه ها و ایجاد طرح هاي مختلف در بسترهاي گوناگون 
)از جمله طرح جدید دارویار( علیرغم تالش براي برطرف کردن 
دارو در کشور،  تأمین  زنجیره  از مشکالت موجود در  بعضي 
با چالش هایي همراه مي باشند. هدف ما از انجام این مطالعه 
آسیب شناسي ارائه خدمات در داروخانه هاي سرپایي و همچنین 
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ارائه راهکارهاي قانونمند جهت ارتقاي ارائه این خدمات است.
در این مطالعه که در پنج گام کلي طراحي گردیده است ابتدا 
خدمات قابل ارائه در داروخانه هاي سرپایي شناسایي، سپس 
الگوي چالش هاي مرتبط با هر خدمت از طریق مصاحبه نیمه 
ساختار یافته و تحلیل تماتیک نتایج مصاحبه ها مشخص و در 
 Nominal group و Expert panel نهایت با استفاده از
technique راهکارهاي مربوط به ارتقاي قانونمند هر چالش و 

اولویت بندي رسیدگي به آنها پیشنهاد خواهد شد.
وی هدف ازاجراي  طرح را به شرح زیر اعالم کرد :  

 توسعه مداوم ارائه خدمات مرتبط با فرآورده هاي سالمت 
خدمات  ارائه  مرکز  دسترس ترین  در  به عنوان  داروخانه  در 

سالمت 
 وجود قوانین و دستورالعمل هاي متناسب، شفافیت حوزه 
اختیارات داروساز، تبعات قانوني عدم ارائه خدمات، امکانات الزم 
به منظور کارآمدي ارائه خدمات دارویي در داروخانه ها ضرورت 

دارد.
 مشکالت مربوط به تعدد آئین نامه ها و طرح هاي جدید 

)سند جامع ارائه خدمات سالمت، دارویار و ...( 
در پایان گزارش اعضاي گرو، پیشنهادات خودرا در مورد نحوه 
اجراي بهتر طرح ارائه و قرار شد پرسش نامه هاي تهیه شده 
توسط مجري طرح مورد بررسي اعضا قرار گرفته و جمع بندي 

پیشنهادات توسط مدیر گروه به مجري طرح اعالم شود.
پانصد و هفتادمین جلسه گروه علوم دارويی برگزار شد
دارويي  علوم  گروه  جلسه  هفتادمین  و  پانصد  در 
فرهنگستان چالش هاي بندهاي پیشنهادي گروه علوم 
دارويي براي برنامه هفتم توسعه درمورد سیاست هاي 
مصرف  و  تجويز  با  ارتباط  در  عمدتاً  كه  سالمت  كلي 
هزينه هاي  و  عوارض  كاهش  جهت  در  داروها  منطقي 

دارويي مي باشد، بحث و بررسي شد .
سپس دکتر یزدان پناه در خصوص ارائه راهکارهاي" حمایت 
از مبادله اطالعات و تبادل نظر بین اندیشمندان و صاحب نظران 
حوزه هاي علوم دارویي در سطح داخلي و بین المللي"توسط 
فارماکولوژي- گروه  محترم  استاد  یزدان پناه،  حسن  دکتر 

عضوگروه  و  شهیدبهشتي  داوسازي  دانشکده  توکسیکولوژي 
علوم دارویي سخنراني کرد .

بین  اطالعات  مبادله  از  حمایت  را  برنامه  از  هدف  وي 
جهت  در  دارویي  علوم  حوزه  صاحب نظران  و  اندیشمندان 
آشنایي با راهبردها و نقشه راه سایر کشورهاي دنیا، براي به روز 
علوم  حوزه  در  کشور  نقشه راه  و  راهبردي  برنامه هاي  کردن 
دارویي و در نتیجه ارتقاي کیفیت آموزش و پژوهش و عرضه 

خدمات دارویي)داروخانه و صنعت( عنوان کرد .
 وی براي نیل به این اهداف ایجاد شبکه هاي اندیشمندان 
ایراني داخل کشور، محققین ایراني شاغل در الیه هاي مختلف 
حوزه علوم دارویي در کشورهاي مختلف دنیا و اندیشمندان، 
صاحب نظران بخش هاي دانشگاهي، دولتي و خصوصي حوزه 
علوم دارویي سایر کشورها، تعیین کارگروه هاي تخصصي در 
حوزه هاي مختلف علوم دارویي، برگزاري جلسات هم اندیشي 
و تعریف و اجراي طرح هاي تحقیقاتي پیشنهاد نمودند. اعضاي 

علوم  فرهنگستان  اساسي  برنامه هاي  از  یکي  گروه  محترم 
پزشکي را همین موضوع دانست و افزود : جلسات با دانشمندان 
1% و 2% ایراني در حوزه علوم دارویي در فرهنگستان برگزار و 
بهتر است به جاي "ایجاد شبکه اندیشمندان ایراني خارج کشور" 
و " ایجاد شبکه اي از اندیشمندان سایر کشورها در حوزه علوم 
دارویي" بصورت جداگانه " شبکه بین المللي اندیشمندان حوزه 

علوم دارویي" تشکیل شود.
اقتصاد و مدیریت  ادامه دکتر میثم سیدي فر استادیار  در 
دارو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد دارو پژوهشکده علوم 
دارویي دانشگاه علوم پزشکي تهران در خصوص طرح تحقیقاتي 
پیشنهادي" ارزیابي الگوها و شیوه هاي ارتقا و کارآمد سازي نقش 
امور خیریه در بهبود دسترسي به داروها و خدمات  مردم و 

دارویي با رویکرد آینده نگاري" توضیحاتی ارائه کرد .
دکتر سیدي فر ضمن اشاره به ابعاد گوناکون نقش مردم در 
حوزه دارو و درمان اظهار داشتند: اگر چه در طول دهه هاي 
همواره  در سالمت  بیماران  و  مردم  مشارکت  نقش  گذشته، 
و  طوالني  سابقه  علیرغم  ولیکن  است  داشته  افزایشي  روند 
درخشان وقف در فرهنگ ایراني اسالمي و تأکیدات فراوان دین 
براساس اطالعات آماري  انفاق،  اسالم بر مشارکت عمومي و 
در حساب هاي ملي سالمت سهم این بخش در تأمین مالي 
هزینه هاي سالمت ناچیز مي باشد و هدف از اجراي طرح را 
تعیین نقش مردم، موقوفات، سازمان هاي بخش سوم، در بخش 
سالمت کشور و مشخصاً بخش دارویي با توجه به تجربه سایر 
کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته مي باشد و با استفاده از 
روش هاي آینده نگاري به دنبال ارائه راهکارهایي جهت کارآمدتر 

کردن این بازو هاي اجرایي در جامعه هستیم.
ایشان در ادامه هدف اصلي از اجراي طرح را تعیین عوامل 
موثر، الگوها و سناریوهاي آینده و شناسایي و تعریف سناریوي 
مطلوب جهت ارتقا و کارآمدسازي نقش مردم و خیریه در بهبود 
دسترسي به داروها و خدمات دارویي در پنج گام عنوان نمود  که 
در گام اول. تجارب سایر کشورها، در گام دوم: وضع موجود در 
ایران و در گام سوم با استفاده از روش مصاحبه آسیب شناسي 
نقش مردم، سازمان هاي بخش سوم و خیریه ها در بخش دارویي 
کشور و عوامل تاثیرگذار بر نقش سازمان هاي بخش سوم و 
خیریه ها در دسترسي به دارو و خدمات دارویي در ایران بررسي 
مي شود. در مرحله چهارم مهمترین عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر 
بر سوال مطالعه توسط پنل خبرگان استخراج که با کمک یکي 
از نرم افزارهاي سناریونویسي مثل میک مک و یا سناریو ویزارد، 
سناریوهاي پیش روي آینده سازمان هاي بخش سوم و خیریه ها 
در دسترسي به دارو و خدمات دارویي در ایران استخراج خواهد 
شد و در ادامه سناریوي مطلوب جهت برنامه ریزي هاي آینده 
معرفي خواهد شد .در پایان در پاسخ به نظر یکي از اعضاي 
یک  عنوان  به  ح  طر  اجراي  داشت  عقیده  که  گروه  محترم 
پژوهش که مي خواهد راهي را به سیاست گذار نشان دهد، راه 
درستي مي باشد ولیکن به عنوان اینکه راهي است که مي تواند 
پول زیادي را جذب کند نباید دنبال آن برویم زیرا آفت هاي 
زیادي را به همراه خواهد داشت، دکتر سیدي فر اظهار داشت: 
درحال حاضر سیاست گذاري براي اینکار وجود ندارد و انجام 

این تحقیق مي تواند سبب رشد سیاست گذاري شود.
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برنامه  ایران  اسالمي  جمهوري  پزشکي  علوم  فرهنگستان 
راهبردي سوم را در راستاي تحقق اساسنامه، سیاست هاي کلي 
سالمت ابالغي مقام معظم رهبري و سایر اسناد راهبردي حوزه 
سالمت و اسناد مهم و تاثیرگذار مرتبط و مشخص کردن مسیر 
پیش رو در ادامه برنامه هاي راهبردي اول و دوم تدوین کرده 
است. جهت گیری فرهنگستان و راه های تحقق اساسنامه آن در 
سال هاي 1401 تا پایان 1405 مبتنی بر تحلیل برنامه هاي 
راهبردي قبلي فرهنگستان و بررسي محیط دروني و  بیروني 
و استفاده از شیوه آینده نگري و آینده نگاري و اجماع خبرگاني 
بر10  مشتمل  فرهنگستان  راهبردي سوم  برنامه  است.  بوده 
اقدام و758  الزام، 4 محور کالن، 23راهبرد اختصاصي،297 
برنامه مي باشد که تالش شده برنامه ها به صورت متعادل و بر 
حسب وظایف و ماموریت گروه ها توزیع شود. برنامه ها در دو 

گروه قرار دارند: 
گروه اول: برنامه هایي که الزام آور است و مرجع تعیین شده 
)گروه علمي، کارگروه و سایر ارکان( موظف به انجام آن است. 
گروه دوم: برنامه هایي که در صورت تحقق شرایط تامین منابع 
و پذیرش رئیس شوراي علمي اجرا خواهد شد؛ بنابراین انتظار 
مي رود با اجراي برنامه راهبردي سوم موجبات تأمین، حفظ 
و ارتقاي مستمر سالمت آحاد جامعه، فراهم و در جهت تحقق 
آرمان هاي سالمت در نظام مقدس جمهوري اسالمي،گام هاي 

اساسي برداشته شود.
چارچوب كلی برنامه راهبردی سوم 

و  اهداف  با  متناظر  سوم  راهبردي  برنامه  کالن  محورهاي 
وظایف فرهنگستان، شامل: فرهنگ و فرهنگ سازی سالمت، 
نظام  کالن  رصد  حوزه سالمت،  در  فناوری  و  علم  پیشرفت 

سالمت و حمایت و حمایت طلبی در راستاي تأمین، حفظ و 
ارتقاي سالمت است.

الزامات محورهاي كالن برنامه راهبردي سوم متناظر با 
اهداف و وظايف فرهنگستان

ایجاد یک مرکز اطالعات براي جمع آوري و روزآمد سازي و 
تجزیه و تحلیل داده هاي معتبر ملي سالمت، پیشنهاد نظامنامه 
نحوه اجرای فعالیت های علمی فرهنگستان، تعیین وظایف گروه 
هاي علمي و نیز کارگروه هاي موضوع این برنامه، تشکیل واحد 
پشتیبان گروه هاي علمي و تدوین آئین نامه مربوطه، از الزامات 
محورهاي کالن برنامه راهبردي سوم است. هر گروه علمي نیز 
در پایان هر سال، برنامه عملیاتي سال بعد گروه را مبتني بر 
برنامه راهبردي سوم تنظیم و به معاونت علمي فرهنگستان 
ارسال خواهد کرد. شاخص هاي پایش برنامه نیز انتخاب و هر 
الزامات  دیگر  از  انجام خواهد شد.  برنامه  اجراي  پایش  ساله 
برنامه راهبردي، تشکیل گروه هاي پشتیبان جهت بکارگیري 
جدیدترین مطالب علمی براي مباحث و مذاکرات گروه هاي 
علمی و ارتقاي جایگاه فرهنگستان به منظور تاثیرگذاري در 

تصمیم سازي و برنامه ریزي هاي کالن سالمت کشور است.
فعالیت هاي كارگروه برنامه راهبردي 

کارگروه برنامه راهبردي فرهنگستان، با هدف پایش برنامه 
راهبردي سوم فرهنگستان در حوزه معاونت علمي؛ پیگیري 
الزامات و طرح هاي مرتبط با هر سال و پیشرفت آنها؛ تهیه 
شده  تشکیل  راهبردي  برنامه  خصوص  در  ادواري  گزارشات 

است.
در جلسات هفتگي این کارگروه، اعضاء در خصوص الزامات 

گزارش فعالیت هاي كارگروه برنامه راهبردي
تاكید بر حفظ و ارتقاي مستمر سالمت آحاد جامعه
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محورهاي کالن برنامه راهبردي سوم متناظر با اهداف و وظایف 
فرهنگستان شامل: ایجاد یک مرکز اطالعات براي جمع آوري 
و روزآمد سازي و تجزیه و تحلیل داده هاي معتبر ملي سالمت؛ 
پیشنهاد نظامنامه نحوه اجرای فعالیت های علمی فرهنگستان؛ 
موضوع  کارگروه هاي  نیز  و  علمي  گروه هاي  وظایف  تعیین 
این برنامه، تشکیل واحد پشتیبان گروه هاي علمي و تدوین 
آئین نامه مربوطه، تهیه کارنامه اعضاي گروه هاي علمي و بررسي 
برگه هاي پروژه و لزوم تهیه نرم افزار پژوهشي به بحث و گفتگو 

پرداخته اند.
تحلیل  و  تجزيه  و  ساني  به روز  اطالعات  مركز  ايجاد 

داده هاي معتبر ملي سالمت
ازجمله موضوعات شاخصي که در کارگروه مطرح شده است؛ 
ایجاد مرکز اطالعات براي جمع آوري و به روزرساني و تجزیه و 

تحلیل داده هاي معتبر ملي سالمت است.
برنامه  کارگروه  رئیس  محققي،  علي  محمد  دکتر  گفته  به 
راهبردي، فرهنگستان علوم پزشکي براي رصد سالمت در کشور 
نیاز به بانک اطالعات دارد که با ایجاد آن،  به روزترین اطالعات 
مرتبط با سالمت جهت رصد کالن سالمت تحقق خواهد یافت، 

این بانک پشتیبان کل طرح هاي تحقیقاتي فرهنگستان است.
فعالیت های  اجرای  نحوه  نظامنامه  تدوين  پیشنهاد 

علمی فرهنگستان 
همچنین پیشنهاد تدوین نظام نامه نحوه اجراي فعالیت هاي 
علمي فرهنگستان، باهدف تشریح فرایندهاي اجرایي و علمي 
در جلسات کارگروه مطرح شد. در این خصوص معاون علمي 
فرهنگستان بر ایجاد این نظام نامه همواره تاکید کرده و بیان 
اساسنامه  طبق  بر  مي بایست  نظام نامه  محتواي  که   مي دارد 
که  فرایندهایي  مورد  در  داخلي  مقررات  و  بوده  فرهنگستان 
متن  تصویب شود.  و  تدوین  به یک خروجي مي شود  منجر 
و عنوان نظام نامه از لحاظ حقوقي توسط اعضاي کارگروه با 
حضور مشاور حقوقي فرهنگستان مورد بررسي و گفتگو قرار 
گرفت که با تصویب هیئت رئیسه فرهنگستان مقرر شد عنوان 

مستند از نظام نامه به آیین نامه تغییر کند.
تدوين  و  علمي  گروه هاي  پشتیبان  واحد  تشكیل 

آئین نامه مربوطه
به گفته معاون علمي فرهنگستان، تشکیل 18 واحد پشتیبان 
برگرفته از برنامه راهبردي است و تدوین آیین نامه آن برعهده 
مرکز مطالعات و توسعه معاونت علمي بوده و سازوکار اجرایي 
پیگیري  علمي  گروه هاي  هماهنگي  مدیریت  در  آن  شدن 
مي شود که این امر پس از تدوین  در شوراي علمي مطرح 

خواهد شد. 
تاكید بر مشاركت فعال كارگروه هاي استاني در خصوص 

طرح هاي برنامه راهبردي
از موضوعات حائز اهمیتي که هیئت رئیسه  اما یکي دیگر 
فرهنگستان همواره بر آن تاکید داشته اند؛ تشکیل کارگروه هاي 
استاني است؛ هدف از تشکیل این کارگروه ها استفاده از ظرفیت 

بالقوه کل کشور است. رئیس کارگروه استاني با حکم رئیس 
و  انتخاب  به  مدعو  اعضاي  و  مي شود  منصوب  فرهنگستان 

تشخیص رئیس گروه انتخاب مي شوند. 
فعالیت این کارگروه ها در موضوعات داراي اولویت منطقه اي یا 
ملي به پیشنهاد فرهنگستان یا تشخیص رئیس کارگروه انجام 

مي شود و گزارش ها به فرهنگستان منعکس خواهد شد.
به گفته معاون علمي فرهنگستان، مشارکت و همکاري نزدیک 
کارگروه هاي استاني در خصوص برنامه راهبردي موجب مي شود 
تا بدنه دانشگاهي با فرهنگستان همکاري نزدیک داشته باشد 
و از ظرفیت هاي دانشگاهي براي برنامه راهبردي استفاده شود.

شایان ذکر است که تاکنون 5 کارگروه استاني شامل: شیراز، 
تبریز اصفهان، مشهد و کرمان تشکیل و فعالیت هاي خود را 

شروع کرده اند.
تهیه كارنامه اعضاي فرهنگستان 

از فعالیت هاي دیگر کارگروه برنامه راهبردي، تهیه فایل کارنامه 
تمامي اعضاي فرهنگستان است. در این کارنامه براي هریک از 
اعضاي فرهنگستان رزومه علمي تهیه و فعالیت هاي ایشان به 
روز رساني و  ثبت خواهد شد و  بصورت آنالین نیز در سایت 

فرهنگستان قرار خواهت گرفت. 
با اعضاي گروه  برگزاري جلسه مشترک کارگروه  همچنین 
برنامه  بازنگري  خصوص  در  راهبردي  برنامه  کننده  تدوین 
راهبردي و ارائه گزارش طرح هاي سال اول و تهیه متمم براي 
برنامه ریزي طرح هاي سال آینده براي توزیع عادالنه اقدامات 
بین گروه هاي علمي فرهنگستان از دیگر اقدامات آتي کارگروه 

مي باشد.
توجه ويژه به بحث فرهنگ و فرهنگسازي

علمي  معاون  تاکید  مورد  همواره  که  موضوعاتي  از  یکي 
فرهنگستان بوده است بحث فرهنگ و فرهنگسازي است. به 
اعتقاد دکتر محققي موضوعات مرتبط با  فرهنگسازي بایستي 
خرد انجام شود و به دقت و ظرافت نیاز دارد. مجریان طرح ها نیز 
باید فرهنگ و جامعه را بشناسند. فرهنگ تحصیلي و فرهنگ 
اثر  در  است  ممکن  که  است  اهمیت  حائز  عناوین  از  علمي 
بحران هاي سالمت و بحران هاي اجتماعي دچار خسارت شود. 
موضوعات باید کاربردي و عملیاتي و در شرایط امروز ملموس 

باشد و در فضاي فکري، عملیاتي و واقع بینانه تنظیم شود.
با تشکیل کارگروه هاي استاني و کارگروه هاي  به گفته وي 
واقعیت  و  میدان  در  فرهنگي  جنبه هاي  به  باید  دانشگاهي 
تفاوت  گذشته  نسل  با  ما  نسل  شود  پرداخته  امروز  جامعه 
دارد. ظرفیت ها بایستي عمیق تر و کاردبري تر بحث شود این 

موضوعات بایستي با برنامه راهبردي وارد مرحله میداني شود.
انتخاب گروه اخالق و آموزش پزشكي بعنوان گروه فعال

گفتني است در چهاردهمین جلسه کارگروه پس از بررسي 
برنامه  طرح هاي  درخصوص  علمي  گروه هاي  کار  گزارش 
فعال  گروه  بعنوان  پزشکي  آموزش  و  اخالق  گروه  راهبردي، 

توسط اعضا انتخاب شد.
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آشنايي با زندگي نامه  استاد دكتر  دكتر بیژن صدري زاده

 زنده یاد دکتر بیژن صدری زاده  فرزند مرحوم عبدالکریم ، یکی 
از نخبگان  و افتخارات بخش سالمت ایران و جهان ) پزشک  
عضو   ،) جهانی  بهداشت  سازمان  و  ایران  معتمد  کارشناس  و 
افتخاري فرهنگستان علوم پزشکي کشور ، متخصص بیماری 
های عفونی  ، فارغ تحصیل دانشگاه های اصفهان و تهران و 
فارغ تحصیل رشته مدیریت بهداشت عمومی از دانشگاه آنتورپ 
بلژیک در تاریخ اول اسفند 1316 در روستای ایرانچه از توابع 
ابتدایی اش را در  بخش فرخشهر به دنیا آمد. وی تحصیالت 
روستای دستگرد امامزاده و شهر فرادنبه به اتمام رساند و برای 
زاده در سالهای  بیژن صدری  به اصفهان رفت،  ادامه تحصیل 
چهارم تا هفتم دانشکده پزشکی در مطب مرحوم دکتر محمد 
با  از اساتید دانشگاه اصفهان بود به عنوان دستیار  ریاحی که 
ایشان همکاری می کرد ،او از محضر اساتیدی چون دکتر ابوتراب 
نفیسی ،دکتر محمد ریاحی ،دکتر مرتضی حکمی ،دکتر علیرضا 
یلدا و بسیاری از اساتید بهره برده است وبا وزرای  بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی ادوار مختلف اعم از  دکتر ایرج فاضل ،دکتر 
سید علیرضا مرندی ،دکتر رضا ملک زاده ،دکتر محمد فرهادی 
،دکترمسعود پزشکیان و دکترکامران لنکرانی تحت عنوان معاون 

یا مشاور همکاری داشت  .
بخشي از سوابق علمی و اجرايی دكتر بیژن صدری زاده 
 مدیر کل بهداشت خانواده وزارت بهداری )به مدت 3 سال(

آموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزارت  بهداشتی  امور  معاون   
پزشکی )در 3 دوره، جمعا به مدت 5 سال(

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امور  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  مشاور   

بهداشتی )از فروردین 1379 تا بهمن 1388(
 رئیس کمیته کشوری تایید ریشه کنی فلج اطفال در ایران 

 رئیس انجمن علمی بهداشت ایران 
 عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی ایران 

 عضو افتخاري  فرهنگستان علوم پزشکی ایران 
 عضو شورای ویراستاران کتاب »کنترل بیماری های واگیر« از 
انتشارات انجمن بهداشت آمریکا – چاپ هیجدهم ، نوزدهم و 

بیستم
 عضو هیئت تحریریه مجله بهداشت جهان 

 عضو هیئت تحریریه مجله بهداشت ایران از انتشارات انجمن 
علمی بهداشت ایران

 عضو هیئت تحریریه مجله علمی دانشکده بهداشت و انستیتو 
تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 عضو کمیته کشوری ایمن سازی 
 عضو هیئت مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی 

ایران 
سالمت،  نظام  پردازی  نظریه  و  نگری  آینده  شورای  دبیر   
فرهنگستان علوم پزشکی ایران  ، مشاور رئیس فرهنگستان علوم 

پزشکی کشور در امور بهداشتی و بین المللی 
 مشاور عالی معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی در امور بهداشت و بین الملل عضو هیات امنای دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد 

یاد باد آن روزگاران یاد باد 
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به ياد استاد دكتر احمد قائم مقامی

زنده یاد دکتر سید احمد قائم مقامی متولد 1323 در تهران بود 
که در سال 1345 از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران فارغ 
التحصیل شد و تخصص خود را در رشته پزشکی دهان و دندان 

سال 1353 اخذ کرده است.
مرحوم دکتر قائم مقامي  استاد دانشگاه مربي دستیار بخش 
در  شهیدبهشتي  پزشکی  علوم  دانشگاه  دهان  بیماري هاي 
در  دهان  بیماري هاي  گروه  استادیار  و  متخصص  سال1348، 
سال1364  در  دهان  بیماري هاي  گروه  دانشیار  سال1354، 
از جمله   است.  بوده  از سال1370  دهان  بیماری های  استاد  و 

فعالیت هاي او مي توان به موارد ذیل اشاره کرد :
 مدیر گروه و رئیس بخش بیمار هاي دهان )1386-1358(

 عضو هیئت ممتحنه امتحانات ورودي تخصصي بیماري هاي 
دهان )1385-1362(

 عضو هیئت ممتحنه امتحانات بورد تخصصي بیماري هاي 
دهان )1385-1365(

 سرپرست دوره هاي تخصصي دانشکده دندانپزشکي شهید 
بهشتي )1378-1366(

 عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده دندانپزشکي )1366-
)1387

 عضو منتخب اعضاي هیئت علمي در کمیته ارتقاء دانشمنده 
دندانپزشکي )1387-1367(

 عضو شوراي ارزشیابي دانشکده دندانپزشکي )1386-1370(
 عضوکمیته اجرائي دوره هاي تخصصي )1378-1370(

بهشتي  شهید  پزشکي  علوم  دانشگاه  ممیزه  هیئت  عضو   
)1387-1372(

عالي  شوراي  پزشکي  گروه  دندانپزشکي  کمیته  عضو   
برنامه ریزي )1372(

 عضو کمیته بازنگري آموزش دندانپزشکي )1374(
و  ممتحنه  هیأت  اعضاء  انتخاب  نفره  هفت  کمیته  عضو   

ارزشیابي رشته هاي دندانپزشکي )1383-1377(
 عضو کمیته کشوري بیماري هاي دهان )1377(

ایران  اسالمي  جمهوري  پزشکي  نظام  سازمان  کارشناس   
)1374(

دندانپزشکي  ایران شاخه  پزشکي  علوم  فرهنگستان  عضو   
)1381(

دندانپزشکي                                                    بین المللي  کالج  عضو 
 21 از   International College of Dentists ICD

دسامبر 2011 )1390(
برنده جایزه دومین مقاله تحقیقاتي جشنواره رازي در سال 

1382
دارای آثار علمی و تالیفاتی از جمله 4 کتاب و 40 مقاالت علمی
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به ياد استاد دكتر مسلم بهادري 

روستای  در   1305 سال  در  بهادری  مسلم  استاد  مرحوم  
زنگیشامحله، دهستان گلیجان از توابع تنکابن استان مازندران 
دیده به جهان گشود. تحصیالت دکتر مسلم بهادری محدود 
با  سالگی  پنج-شش  از  ایشان  فعالیت  و  نبود  بزرگ سالی  به 
حفظ سوره هایی از قرآن کریم آغاز شد. دکتر بهادری در سال 
1315 همراه با خواهر و همسر خواهرش به تهران رفت تا بتواند 

تحصیالت ابتدایی را در این شهر سپری کند.
فصلي از زندگي دكتر مسلم بهادري از زبان خودشان 

برای من در این شش سال امکان سفر به تنکابن و دیدن پدر و 
مادرم به جز یک بار وجود نداشت. تابستان ها، چون مدارس تعطیل 
بود، به عنوان شاگرد و پادو در مغازه های محل کار می کردم. 
در پنجم ابتدایی سال 1320 کشور ما توسط دولت های روس 
وانگلیس اشغال شد، اما درس دبستان متوقف نشد و خانواده با 
وجود مشکالت فراوان اجتماعی و اقتصادی در ادامه تحصیل ام 
کوتاهی نکردند. گرچه قرار بود فقط دوره ابتدایی را بخوانم، ولی 

با وجود نبود امکانات معیشتی و دردسرهای ناشی از اشغال 
و... موفقیت در تحصیل و اصرار مدیر محترم مدرسه ام، مرحوم 
خلیل ستوده که ایشان نام مرا در دبیرستان ادیب ثبت کرد به 

تحصیل ادامه دادم. 
روايت استاد دكتر بهادري در زمان جنگ جهاني دوم 

یکی از اتفاقات مهمی که در دوران نوجوانی )متوسطه دوم( 
دکتر بهادری هم زمان شد، شروع جنگ جهانی دوم بود. دکتر 
بهادري از آن دوره، این چنین روایت کرده است: » باوجود جنگ 
جهانی دوم وهجوم متفقین به ایران و چپاول منابع اقتصادی 
ایران،  استان های شمالی  اعظم  به ویژه تصرف بخش  و  کشور 
ارتباط من با خانواده ام در تنکابن بسیار سخت شد. همچنین 
زندگی در تهران دشوار بود و ما در منتهای مشقت و گرفتاری 
زندگی می کردیم. در این میان با دلسوزی های وافر خواهرم و 
همسرش برای من، به تحصیل ادامه می دادم و دوره اول و دوم 
متوسطه را در دبیرستان ادیب، واقع در کوچه نکیسا منشعب 
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از فردوسی گذراندم. بعد از آن، کالس دوازده را در دبیرستان 
مروی به پایان رساندم .

در تمام سال های تحصیل ام جزو شاگردان ممتاز بودم و در 
امتحانات نهایی نفر اول تا سوم شناخته می شدم؛ همچنین موفق 
به اخذ جوایزی در این راستا شدم. همکالسی های من در این 
دوره مرحومان نادر نادرپور، فریدون مشیری، یزدگردی و مجید 

دوامی بودند. 
شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم در آن زمان، دکتر مسلم 
بهادری را مثل بسیاری از جوانان به عرصه مبارزه سیاسی و 
اجتماعی کشاند. مسلم بهادری در سال 1327 وارد دانشکده 
دانشجویی  رهبران  از  یکی  وی  شد؛  تهران  دانشگاه  پزشکی 
مبارزات ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق بود. 
پس از واقعه 28 مرداد 1332، دستگیر و روانه زندان شد؛ این 
دست گیری منجر شد، جناب بهادری نتواند در کنکور انترنی 
دکتر  روی  به  روی خوشی  روزگار  این حال،  با  کند.  شرکت 
بهادری نشان داد و اساتید پروفسورعدل، پروفسور شمس، دکتر 
قریب و دکتر صادق عزیزی هر کدام ایشان را به عنوان انترن 

پذیرفتند.
تهران  پزشکی  دانشکده  از   1333 سال  در  بهادری  استاد 
فارغ التحصیل شد. وی بعد از شرکت در آزمون دستیاری رشته 
آسیب شناسی آزمایشگاه مرکزی آسیب شناسی دانشگاه تهران، 
شروع به کار کرد و تخصص آسیب شناسی را در سال 1336 
کسب نمود. دکتر بهادری با شرکت در آزمون بورس شورای 

فرهنگی بریتانیا و قبولی در آن به انگلستان رفت.
وی به مدت 18 ماه تحصیل در کاردیف و لندن، فوق تخصص 
پاتولوژی قلب و ریه را دریافت نمود. گفتنی است، در آن دوره 
هیچ کس به جز استاد بهادری موفق به کسب این جایگاه نشده 
زمینه ساز  انگلستان  در  بهادری  علمی دکتر  فعالیت های  بود. 
به دست آوردن یک افتخار بزرگ برای ایشان شد؛ بدین سبب 
انجمن  رسمی  عضو  توانست  بهادری  مسلم  دکتر  استاد 

پاتولوژیست های انگلیس شود.
تحصیل در انگلستان پایان راه دکتر بهادری نبود، بلکه نقطه 
آغاز زندگی ایشان بود. وی پس از به اتمام رساندن تحصیل و 
کسب افتخارات باالتر، در سال 1339 به ایران بازگشت و در 

دانشگاه تهران شروع به فعالیت کرد.
ايجاد آزمايشگاه آسیب شناسی در بیمارستان ها

آزمایشگاه  ایجاد  بهادری  دکتراستاد  مهم  اقدامات  از 
 1347 سال  از  قبل  تا  بود.  بیمارستان ها  در  آسیب شناسی 
آزمایشگاه آسیب شناسی فقط در دانشکده پزشکی وجود داشت 
و همه بیمارستان های دانشکده، از وجود این آزمایشگاه بی بهره 
بودند. اولین اقدام استاد ، ایجاد آزمایشگاه دربیمارستان ها بود؛ 
بدین سبب خود به تاسیس این آزمایشگاه در بیمارستان سینا 
اقدام کرد. باتوجه به اینکه معاون دانشکده هم بودند اقدام به 
تاسیس آزمایشگاه آسیب شناسی در بقیه بیمارستان ها نمود و از 

استادان و دانشیاران مقیم در آزمایشگاه مرکزی خواست که آن 
آزمایشگاه ها را اداره کنند. 

» فعالیت های من، منحصر به مسائل علمی وابسته به رشته 
تخصصی ام نبود؛ توسعه و گسترش دانشکده های پزشکی کشور، 
یکی از اقدامات من بود. بعد از مراجعت سفر علمی دوم از آمریکا، 
به دعوت وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور و موافقت 
سازمان  دانشگاه های  امور  معاونت  سمت  در  تهران  دانشگاه 
سنجش، به فعالیت های خود در توسعه دانشگاه ها ادامه دادم. 
در این زمان توانستم هفت دانشکده پزشکی به دانشگاه های 
فاقد دانشکده پزشکی )کرمان، کرمانشاه، ارومیه، همدان، گیالن، 
انقالب، این تعداد  تا  زاهدان و مازندران( اضافه کنم. در آخر 
دانشکده را به مجموع چهارده دانشکده های پزشکی رساندم . »

آشنايی با فعالیت های علمی دكتر بهادری
دکتر بهادری در سال 1347 به مقام استادی تمام رسید. ایشان 
30 سال، به عنوان استاد تمام وقت در آزمایشگاه مرکزی دانشکده 

و آزمایشگاه بیمارستان سینا فعالیت کرد.
خورشیدی(   1352( 1973میالدی  سال  در  بهادری  استاد 
به همراه اوریل آبراهام لیبو، اولین مورد گرانولومای پالسماسل، 

تومور خوش خیم ریه را گزارش کردند.
تا سال  ابتدا در سال  1359  بهادری دو مرتبه،  دکتر مسلم 
1360 و بار دوم از سال 1363تا سال 1364 از طرف دانشکده 
پزشکی ایالت کالفرنیا در شهر سان دیگو، به عنوان استاد مدعو 

پاتولوژی برای تدریس دعوت شد.
ایشان از سال 1370 در دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان 
استاد مدعو و پاتولوژیست بیمارستان مسیح دانشوری وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تدریس کرده است.
در کارنامه فعالیت های دکتر مسلم بهادری، عضویت در هیئت 
مؤسس مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریه بیمارستان مسیح 

دانشوری در سال 1371 به چشم می خورد.
از  پس  گرچه  شد،  بازنشسته  سال 1376  در  بهادری  دکتر 
بازنشستگی هم در گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران به فعالیت اش ادامه داد.
از فعالیت های دیگر ایشان ، انتخاب به عنوان نماینده ایران در 

سازمان بهداشت جهانی )WHO( است.
دکتر مسلم بهادری استاد سرشناس دانشگاه تهران، روز اول 
اردیبهشت 1401 )مصادف با ایام شهادت حضرت علی( دیده از 
جهان فرو بست و جامعه پزشکی و دانشگاهیان را به ماتم فرو برد. 
مرحوم دکتر مسلم بهادری یکی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین 

پزشکان تاریخ ایران بود. 
گرچه دكتر بهادری ديگر در میان ما نیست ولی كارنامه 
خواهد  نگه  زنده  را  ايشان  ياد  همیشه  پرافتخارشان، 

داشت.
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به ياد استاد دكتر منوچهر دوايي 

در  )ه.ش(  دوایی سال 1315  منوچهر  دکتر  استاد  یاد  زنده 
تهران متولد شد. به سبب آن که پدر وی از داروسازان به نام 
تهران به شمار می آمد  ، عالقه وی به درمان و التیام بیماران 
نمره عالی در کنکور پزشکی  با  از پذیرش  تا پس  باعث شد 
عمومی برای ادامه تحصیل جالی وطن کرده و به آمریکا هجرت 
کند. وی پس از دانش آموختگی از دانشکده پزشکی دانشگاه 
تهران، بورد تخصصی جراحی عمومی از آمریکا 1345 )ه.ش( 
و فوق تخصص جراحی کودکان از کانادا و امریکا 1347 )ه.ش( 
را اخذ و به میهن بازگشت. با بازگشت به وطن علیرغم فراهم 
بودن امکانات مناسب در تهران قصد عزیمت به اهواز می کند 
و در آنجا به همراه بعضی از دوستان خود قدم در راه توسعه و 
پیشرفت دانشگاه جندی شاپور اهواز می گذارد و در این مدت 
در مناصب گوناگون به عنوان ریاست دانشکده پزشکی، معاونت 
پژوهشی دانشگاه و ریاست دانشگاه اهواز همواره در کنار دوستان 
و شاگردانش برای اعتالی نام آن تالش می کند تا اینکه ناقوس 
جنگ به صدا در می آید و به حکم آنچه دین و وطن می گوید 
، در تمامی مدت جنگ به عنوان جراح به خدمت رسانی نسبت 
به رزمندگان مشغول بود و بارها از وی به خاطر از خودگذشتگی 
و حضور مستمر در جبهه های جنگ از سوی مقامات بلند پایه 
کشوری و لشکری تقدیر به عمل آمد. پس از پایان جنگ به علت 
آنچه وظیفه در برابر بستگان بالفصل می نامد به ناچار اهواز را 
ترک می کند و به تهران باز می گردد. در تهران نیز از نخستین 
پزشکانی بود که قدم در راه تاسیس بیمارستان امام حسین )ع( 
تهران می گذارد و سالها در آن بیمارستان مشغول خدمت بود 
. مرحوم استاد دوایي به مدت هشت سال سمت مدیریت گروه 
جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته 
است. در طي این سالها هیچگاه از آموختن و آموزاندن علم 
دست بر نداشت  و دوره های تکمیلی جراحی دستگاه گوارش و 

آنکولوژی در بیمارستان هراسمیت لندن را گذراند و در بسیاری 
از کنگره های علمی و دوره های آموزشی به عنوان استاد مدعو 
شرکت کرد . به سبب آنچه خود سونامی سرطان در ایران می 
نامد از ابتدا به عنوان عضو هیات موسس و هیات رئیسه انجمن 
سرطان ایران خدمات بسیاری را در این راستا به بیماران ارائه 
نمود و از مردادماه 1392 )ه.ش( به عنوان رئیس انجمن سرطان 
ایران برگزیده شد. همچنین از سال 1369 )ه.ش( عضو پیوسته 
فرهنگستان علوم پزشکی ایران بود و در سال 1392 )ه.ش( 
مفتخر به دریافت نشان درجه یک علمی کشوری، عضو هیات 
موسس و هیات رئیسه انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران، 
طب  فلوآکادمی   ،)facs( امریکا  جراحان  جامعه  ارشد  عضو 
 ،)fics( فلو کالج بین المللی جراحان ،)faap( کودکان آمریکا
عضو انجمن جراحی کودکان آسیا و عضو انجمن بین المللی 

پزشکی حوادث  بود  .
ایشان سال ها از اعضای هیات ممتحنه بورد جراحی عمومی و 
اطفال بوده است. از جمله ابتکارات و نوآورهای وی می توان به 
پایه گذاری تریاژ برای مجروحین جنگ تحمیلی، ابداع تکنیک 
جراحی بازسازی آنورکتوم، پایه گذاری جراحی های معده برای 
بیماران مبتال به چاقی و پایه گذاری جراحی های وسیع کبد 
پس از آمبولیزاسیون وریدپورت اشاره کرد. نشان افتخار و نشان 
آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد 
نمونه کشوری منتخب وزارت بهداشت، پزشک نمونه منتخب 
سازمان نظام پزشکی )2 بار(، استاد ممتاز جامعه جراحان ایران، 
استاد منتخب انجمن سرطان ایران، تالیف 2 کتاب، 12 مقاله در 
نشریات فارسی و 10 مقاله در نشریات بین المللی نیز از سوابق 

علمی زنده یاد استاد دکتر دوایی است.
روحشان شاد و راهشان پر روهرو  باد

ره
دوا

يا
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پزشكي  تازه هاي  از  گزيده اي  شماره  صدچهل وپنجم 
علوم  فرهنگستان  در  كودكان  و  داخلي  بیماري هاي 

پزشكي به چاپ رسید.
این شماره شامل موضوعاتي با عناوین ذیل مي باشد:

 کووید-19 خفیف یا متوسط  حمله ایسکمیک گذرا  
اپیدمي  در میان پاندمي: اختالل مصرف اپیویید و کووید-19  
الگوي جدید براي تشخیص بیماري سلیاک  اشتباهات پزشکي 
اورژانس کودکان  برنامه هاي غذایي و مکمل هاي  در بخش 
خاص: بایدها و نبایدها براي کودکان  تشخیص شما چیست؟ 
بیماري  از  پیشگیري  )خس خس(   ویز  با  ساله   65 زن 

قلبي عروقي آترواسکلروتیک در آرتریت روماتویید  سرفه
پزشكي  تازه هاي  از  گزيده اي  شماره  صدچهل وششم 
علوم  فرهنگستان  در  كودكان  و  داخلي  بیماري هاي 

پزشكي به چاپ رسید.
این شماره شامل موضوعاتي با عناوین ذیل مي باشد:

بدحال   شدت  به  بزرگساالن  در  وریدي  مایعات  درمان   
تجهیزات حفاظت شخصي و کووید-19  داروهاي مهارکننده 
سدیم ـ گلوکز ـ 2 و نارسایي قلبي  تب روماتیسمي حاد  
ترومبوز وریدي مغزي  صرع  سردرد کودکان  تشخیص 
شما چیست؟ زني 23 ساله با ضعف سمت راست و زبان پریشي 

 استئوآرتریت: یک مرور  دریچه قلب مصنوعي
پزشكي  تازه هاي  از  گزيده اي  شماره  صدچهل وهفتم 
علوم  فرهنگستان  در  كودكان  و  داخلي  بیماري هاي 

پزشكي به چاپ رسید.
این شماره شامل موضوعاتي با عناوین ذیل مي باشد:

 درمان اولیه تشنج در بزرگساالن  تشخیص شما چیست؟ 
مرد 44 ساله با ضعف، کاهش وزن، و لکوسیتوز  خالصه اجرایي 
دستورالعمل KDIGO در سال 2020 در زمینه درمان دیابت 
در بیماري مزمن کلیه: پیشرفت هاي مبتني بر شواهد در پایش و 
درمان  اثربخشي و ایمني داروهاي ضدانعقاد خوراکي مستقیم 
در مقایسه با وارفارین در بیماران مبتال به فیبریالسیون دهلیزي 
تشخیص  از  پس  ماه   7 از  بیش  عالیم  شیوع  دریچه اي  
کووید-19 عالمت دار در بیماران سرپایي  خارش: تشخیص و 
تدابیر درماني  اختالالت گوارشي: عالیم هشداردهنده و بهترین 
فصل  طي  در   RSV و  آنفلوانزا  حقیقي:  طوفان  درمان ها  
کووید-19  تشخیص شما چیست؟ مرد 44 ساله با ضعف، 
کاهش وزن، و لکوسیتوز  درمان اولیه تشنج در بزرگساالن  

کووید-19 و بارداري
پزشكي  تازه هاي  از  گزيده اي  شماره  صدچهل وهشتم 
علوم  فرهنگستان  در  كودكان  و  داخلي  بیماري هاي 

پزشكي به چاپ رسید.
این شماره شامل موضوعاتي با عناوین ذیل مي باشد:

 مدیریت عالیم رفتاري و رواني زوال عقل )دمانس( در بیماران 
بستري در بخش  تنگي کانال نخاع کمري  عوامل همراه با 
تشدید خطر، در بیماران مبتال به کووید-19 که مراقبت هاي 
بیمارستاني را در منزل دریافت مي کنند  واکسن آنفلوانزا براي 
بیماران پر خطر مبتال به بیماري قلبي عروقي  چاقي کودکان و 

تأثیر کووید-19  آنچه نیاز دارید در مورد درماتیت آتوپیک 
بدانید  تشخیص شما چیست؟ مرد 28 ساله مبتال به سرگیجه 
مکرر، سنکوپ، و اختالل پیشرونده حافظه  پوکي استخوان و 
CKD-( استخواني  و  معدني  اختالل  کلیه-  مزمن  بیماري 

MBD(: بازگشت به اصول  کافئین و سالمت
پزشكي  تازه هاي  از  گزيده اي  شماره  صدچهل ونهمین 
علوم  فرهنگستان  در  كودكان  و  داخلي  بیماري هاي 

پزشكي به چاپ رسید.
این شماره شامل موضوعاتي با عناوین ذیل مي باشد:

 بیمار مبتال به سرگیجه، درد قفسه سینه، بثورات پوستي، و 
تغییرات ناخن  پاسخ آنتي بادي بعد از عفونت                                     2 
-SARS-CoV و پیامدهاي ایمني  کمبود آگاهي در زمینه 
ایمني درماني خوراکي  پیوري و غلظت ادرار براي شناسایي 
عفونت دستگاه ادراري در کودکان خردسال  واسکولیت حاد 
موردي(   )گزارش  عالمت  بدون  کووید-19  و   ANCA
اندام  ادم  و  با خستگي  ساله  زن 57  تشخیص شما چیست؟ 
تحتاني  تشخیص و درمان بیماري کبدي مرتبط با الکل )یک 

مرور(  استئوآرتریت چیست؟

پزشكي  تازه هاي  از  گزيده اي  شماره  صدو پنجاهمین 
علوم  فرهنگستان  در  كودكان  و  داخلي  بیماري هاي 

پزشكي به چاپ رسید.
این شماره شامل موضوعاتي با عناوین ذیل مي باشد:

 تشخیص مرگ مغزي  پیامدهاي بالیني بیماري کروناویروس 
2019 با مراقبت هاي حمایتي مبتني بر شواهد  عفونت ویروس 
آبله میموني در انسان در 16 کشور )آوریل تا ژوئن 2022(  
کووید-19  پیشرفت  از  جلوگیري  براي  زودهنگام  رمدسیویر 
براي  شخصي  درماني  رویکرد  سرپایي   بیماران  در  شدید 
بیماران بستري مبتال به بیماري کروناویروس 2019  فاز 2 و 
3 کارآزمایي مولنوپیراویر براي درمان کووید-19 در بزرگساالن 
بدون بستري در بیمارستان  چگونه پزشکان متخصص کودکان 
مي توانند به کاهش بحران سالمت روان کمک کنند  دختر 
شما  تشخیص  انگشت   بند  هیپرپیگمانتاسیون  با   نوجوان 
چیست؟ زن 60 ساله با شروع حاد درد زانو  رویکرد غربالگري 
مغزي  سکته  آینده   مسیرهاي  و  شواهد،  کولون،  سرطان 

ایسکمیک حاد چیست؟

گزيده اي از تازه هاي پزشكي »بیماري هاي داخلي و كودكان«
ت

ارا
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ارتقاي  و  فرهنگ  نشريه  پنجم  سال  از  چهارم  شماره 
سالمت، زمستان 1400 در فرهنگستان علوم پزشكي به 

چاپ رسید.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

بیانیه:  علمي   مرجعیت  پیش گفتار:  سردبیر   سخن   
جمعیت و فرزندآوري  نقشه راه نیل به مرجعیت علمي در 
دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور  در مسیر مرجعیت علمي با 
ایجاد سیستم ملي نوآوري  تفکر، گام اول در ارتقای سالمت 
جامعه  مدیریت سامانه هاي هوشمند ارتباطات و اطالعات در 
نظام سالمت ایران  نقش مدیریت صحیح اطالعات در جریان 
رویارویي با همه گیري کووید-19 با استفاده از راهبرد سالمت 
گستره  آثار،  پنهان  اجتماعی  شبکه های  تحلیل  دیجیتال  
کرونا  اضطراب  نقش  بررسي  در  ایران   آن  و  آینده  جهانی 
ویروس )کووید-19( در پیش بیني عالئم وسواسي دانشجویان  
نتایج بررسي مکانیسم ایمني زایي در بیماران مبتال به ویروس 
آیا  عفونت   شروع  از  پس  ماه  هشت  تا   SARS-COV2
بحران ها نظیر )کووید-19( عاملی برای افزایش معنویت هست؟ 
نگاهی به آیات قرآن  مقایسه اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش 
و تعهد با معنادرماني بر پریشاني روان شناختي و امید به زندگي 
بیماران مبتال به سرطان سینه با پیگیري سه ماهه  تحلیل 
گفتمان مبانی معنویت گرایی فرادینی در طب مکمل  فروپاشی 
یا اختالل اجتماعی  پیاده سازي فرهنگ ورزشي سالمت محور 
از طریق شاخص هاي اجتماعي  شناسایي و ارائه مدل عوامل 
کنترل کننده سازماني مؤثر بر توسعه رفتار شهروندي سازماني  
واکاوی سوءرفتار با دانش آموزان در مدارس و پیامدهای سالمتی 
دانش آموزان   سالمت  ارتقاي  براي  راهکارهایی  ارائه  و  آن 
بررسي چالش هاي آزادسازي ارز دارو و مقایسه آن با تداوم وضع 
موجود  نگرشي بر عملکرد مالي بیمارستان ها در عصر شکوفایي 
تمدن اسالمي، نقش مؤثر آموزه اسالمي وقف در گردش مالي 
بیمارستان ها؛ درس هایي با کاربرد براي امروز  تفاوت توانایي 
اختالل  و  یادگیري  اختالل  داراي  کودکان  در  ذهني سازي 
کم توجهي/بیش فعالي  تقاضاي القایي در نظام سالمت ایران: 
یک مطالعه مروري  علت عدم تمایل ورود به دوره دستیاري در 
بین پزشکان عمومي در ایران: یک نظریه زمینه اي  نقش بافتار 

تاریخي و فرهنگي مؤثر بر تنظیم هیجان و ارتقاي سالمت
شماره اول از سال ششم نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت، 

بهار 1401 در فرهنگستان علوم پزشكي به چاپ رسید.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

 سخن سردبیر: تولید، رواج و رونق تولید ملّي در حوزه سالمت 
پزشکي  در جامعه  معنویت  ارتقاي  راهکارهاي  پیش گفتار:   
بخش  اولویت هاي  بیانیه:  مجید   قرآن  آموزه هاي  براساس 
سالمت در برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ایران در چارچوب سیاست هاي کلي سالمت 
 بیانیه: درخصوص لزوم حفظ و ارتقاي منزلت جامعه پزشکي 
 مشارکت جامعه در مدیریت نظام سالمت: بیان چالش ها و 
کشورهاي  و  ایران  در  خانواده  پزشکي  روند  راهکارها   ارائه 
منتخب جهان  مرور تجارب جهاني در حیطه مدیریت مالي 

سیاستي:  خالصه  ارجاع   نظام  و  خانواده  پزشکي  برنامه 
توانمندسازي اعضاي هیئت علمي براي ایفاي نقش حرفه اي مؤثر 
در حوزه فناوري و اطالعات  علوم، سبک زندگی و نوآوری های 
معنوی  معنویت و مراقبت های معنوی در دوران همه گیري 
کرونا  تبیین معنویت سکوالر با تحلیلي بر گفتمان فردریش 
نیچه طراحی نمونه اولیه هستی شناسی پزشکی دوره اسالمی 
مبتنی بر اصطالح نامه  آسیب شناسي مرجعیت علمي بخش 
پزشکي کشور  مدلی آینده نگر برای شبکه سازی علمی ملی و 
بین المللی دانشکده های داروسازی کشور  ریشه ها و راهکارهای 
مسئله مهاجرت نخبگان در ایران  تبیین ویژگي هاي کلیدي 
توسعه  در  جمعی  رسانه های  نقش  ایران   در  اندیشکده ها 
سرمایه  بین  ارتباط  همگانی   ورزش  طریق  از  سالمت 
با کیفیت زندگي و سالمت اجتماعي پرستاران  روان شناختي 
شاغل در مراکز بخش درمان دانشگاه علوم پزشکي گیالن  
سیاست گذاري مشارکتي سالمت درایران: تأملي بر تجربیات بعد 
از انقالب در چارچوب هرم قانوني  طراحي نقشه راهبردي 
ایران  اهداف  سالمت و تندرستي وزارت  آموزش و پرورش 
فناوري صنعت  کالن و راهبردهاي پدافند غیرعامل در حوزه 
ایرانیان   هوشي  ضریب  سالمت   شاخه  در  هسته اي 
سیاست هاي امنیت غذایي و تغذیه در جهان و ایران: با نگاهي به 
تأثیر چالش هاي همه گیري کووید-19  بررسي همبستگي 
بهزیستي  با  هیجاني  هوش  و  زندگي  خاص  روایات  میان 
روان شناختي، انطباق پذیري شغلي و مولد بودن بزرگساالن ایراني 
 بررسي مخاطرات فعلي سالمت و پیش بیني ده سال آینده آنها 
به منظور تمرکز بر مداخالت ارتقاي سالمت  شناسایي ابعاد و 
مؤلفه هاي پاسخگویي دانشگاه هاي کشور به بازار کار با استفاده از 
در  چاقي  و  وزن  کنترل  طرح  ارزیابي  ترکیب   فرا  روش 
دانش آموزان شهر کرمانشاه  نامه به سردبیر: تفکر سیستم ها و 
مرکزی   عصبی  دستگاه  بر  کووید-19  عوارض  سالمت  

معرفي گروه ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشکی
شماره دوم از سال ششم نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت، 
چاپ  به  پزشكي  علوم  فرهنگستان  در   1401 تابستان 

رسید.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت
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 سخن سردبیر: سالمت در افق برنامه هفتم توسعه فرهنگي و 
سالمت  در  پژوهش  نظام  مدیریت  پیش گفتار:  اجتماعي  
اصلي ترین راهبرد براي کسب مرجعیت علمي و عملي  بیانیه: 
انساني نظام  اهمیت تأمین، توانمندسازي و نگهداشت نیروي 
سالمت  بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروی انسانی در حوزه 
سالمت در سال 1401  روند مهاجرت و تمایل به مهاجرت در 
راهبردهاي  آینده نگاري؟   یا  آینده پژوهي  پزشکي،  گروه 
پیشنهادي براي حفظ و نگهداشت نیروي انساني ماهر در حوزه 
سالمت  خالصه سیاستي: بازبیني نقشه جامع علمي کشور  
منظر  »از  علمي سالمت  نقشه جامع  بر  نقدي  حمایت طلبي: 
راهبردي، محتوایي و اجرایي«  بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
و نقشه راه علمی کشور  طراحي مدل برآورد تعداد دندان پزشکان 
مورد نیاز ایران با استفاده از روش مبتني برنیاز درماني  خالصه 
سیاستي: پیشگیري از مرگ  و جراحات شدید حوادث ترافیکي  
تحلیل وضعیت احساسات و عملکرد مردم در مقابله با همه گیري 
کرونا  بررسي تجربه زیسته بازماندگان بیماري کرونا در شهر 
سالمت  گفتمان  معنوی   سالمِت  سلوکی  مبانی  تهران  
معنوی اسالمی در آموزش پزشکی: مغفول یا نوظهور؟  پزشک 

خانواده جزء ضروري نظام ارائه مراقبت ها و خدمات سالمت در 
منطقه مدیترانه شرقي: با تأکید بر جمهوري اسالمي ایران  
عدالت در نظام سالمت ایران  گونه شناسي نابرابري در دسترسي 
به اطالعات سالمت میان جوامع شهري و روستایي  نامه به 
سردبیر: ترویج فرهنگ سالمت عامل مؤثر درعدالت سالمت و 
سبک زندگي سالم  تلقی از سالمت اجتماعی در مقاالت علمی 
ـ پژوهشی فارسی  بررسي تأثیرات ارضاي نیازهاي بنیادین 
روان شناختي بر بحران هویت دانشجویان  برنامه ریزي فضاي 
اجتماعي   رفاه  و  سالمتي  ورزش،  رویکرد  با  شهري  سبز 
برای  زنان  تقاضای  بر  مؤثر  فرهنگی  و  اجتماعی  شاخص های 
مدیریت بدن: مدل سازی ساختاری و تفسیری  میان  رشته اي ها 
در دانشگاه هاي علوم پزشکي ایران: تحلیل ساختاري عوامل و 
بازیگران  پاسخ گویی دانشگاه های ایران به بازار کار از منظر 
خبرگان آموزش عالی   ارائه مدل همکاري در زنجیره تأمین 
گردشگري پزشکي  نامه به سردبیر: آموزش و رهبران آینده 
نظام سالمت   معرفي کتاب: مدیریت ضایعات غذایي: حل 
مسئله اي غامض  معرفي گروه: پیراپزشکي فرهنگستان علوم 

پزشکی

دوم(  شماره  بیست وسوم،  )سال  صدوسي وچهارمین 
فصلنامه گزيده اي از تازه هاي پزشكي جراحي عمومي و 

تخصصي با همكاري جامعه جراحان ايران منتشر شد.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

سرطان:  جراحي  براي  تصمیم گیري  در  احساسات  نقش   
استفاده از مفاهیم روان شناسي تصمیم گیري  رویکردي نوین و 
روش  به  هیاتال  فتق  ترمیم   :  GERD براي  چندتخصصي 
الپاروسکوپي هم زمان با فوندوپلیکاسیون بدون برش از راه دهان 
  تأثیر عملکرد کلیه بر بقاي بیمار پس از ترمیم اندوواسکوالر 
آنوریسم آئورت سینه اي ـ شکمي و پارارنال  عالئم، اقدامات 
درماني و پیامدهاي هیپرتیروئیدي در کودکان و بزرگساالني که 
عصب  رزکسیون  هستند   جراحي  قطعي  درمان  دنبال  به 
سیاتیک و فمورال حین جراحي رادیکال گسترده براي تومورهاي 
پیشرفته لگن: پیامدهاي درازمدت بقا، عملکرد و کیفیت زندگي 
 ارتباط میان سه ماهه بارداري و پیامدهاي کوله سیستکتومي 
حین بارداري  مدل پیش بیني میزان بقاي درازمدت پس از 
جراحي سرطان مري  دونانماب براي بیماري آلزایمر در مراحل 
اولیه  تولید ترومبین در خون کامل در بیماران دچار آسیب 
شدید که به تزریق خون در حجم زیاد نیاز دارند  داروهاي 
یافته هاي  براي کووید ـ 19:  ضدویروسي تغییر کاربري  یافته 
حین اجراي کارآزمایي Solidarity سازمان جهاني بهداشت  

دگزامتازون در بیماران بستري شده با کوویدـ  19 
سوم(  شماره  بیست وسوم،  )سال  صدوسي وپنجمین 
فصلنامه گزيده اي از تازه هاي پزشكي جراحي عمومي و 

تخصصي با همكاري جامعه جراحان ايران منتشر شد.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

 پیشرفت هاي اخیر در درمان مالنوم  نشت هوا به دنبال 

جراحي ریه: عوامل پیش بیني کننده، تکنیک هاي حین عمل و 
مراقبت هاي پس از جراحي  عوامل مؤثر در پیش بیني درد 
مزمن پس از ترمیم فتق اینگوینال با الپاروسکوپ  زمان آغاز 
ترومبوپروفیالکسي دارویي در دوره پیرامون جراحي و تأثیر آن بر 
مرور  یک  خون ریزي:  پیامدهاي  و  وریدي  ترومبوآمبولي 
مشترک  کاروتید  مداخله  افزودن  متاآنالیز   و  سیستماتیک 
هنگام استنت گذاري در شریان کاروتید براي بیماران بي عالمت با 
افزایش خطر سکته مغزي و مرگ همراه است  محدودیت کار 
و فعالیت پس از جراحي شکم: یک مرور سیستماتیک  تأثیر 
جراحي چاقي بر میزان بروز و ویژگي هاي سرطان پستان: یک 
متاآنالیز و مرور سیستماتیک  ابهامات در برخورد با سرطان 

ارثي 
چهارم(  شماره  بیست وسوم،  )سال  صدوسي وششمین 
فصلنامه گزيده اي از تازه هاي پزشكي جراحي عمومي و 

گزيده اي از تازه هاي پزشكي »جراحي عمومي و تخصصي«
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تخصصي با همكاري جامعه جراحان ايران منتشر شد.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

 آسکلیپیوس، کادوسه و سیمرغ به عنوان نمادهاي پزشکي: 
عنوان  به  سیمرغ  و  کادوسه  آسکلیپیوس،  نخست   بخش 
نمادهاي پزشکي: بخش دوم  جراحي روباتیک براي سرطان 
رکتال با پیامدهاي بهتري نسبت به رویکرد الپاروسکوپیک همراه 
است: یافته هاي یک هم گروه بزرگ گذشته نگر  سرطان التهابي 
پستان: ضرورت شناسایي و تشخیص به موقع  ارتباط میان نوع 
مش و روش ثابت کردن آن با خطر جراحي مجدد پس از جراحي 
الپاروسکوپیک فتق کشاله ران: پژوهشي روي 190,25 مورد 
ترمیم کاماًل خارج صفاقي و ترمیم ترانس ابدومینال پره پریتونئال 
در سیستم ثبت فتق در سوئد  تدابیر درماني براي نشت هوا و 
فضاهاي باقي مانده به دنبال رزکسیون ریه  درمان آسیب حاد 
کلیه  درمان جایگزین کلیوي در بخش مراقبت هاي ویژه  
تأثیر مداخالت در سطح سیاست هاي دولتي و بیمارستاني بر 
تجویز اپیوئید پس از جراحي  مراقبت بیهوشي براي رزکسیون 
ریه: مفاهیم مدرن و بهبود ایمني بیهوشي  تحت نظرگیري در 
بدون  حاد  دیورتیکولیت  براي  آنتي بیوتیکي  درمان  با  مقایسه 
مبناي  بر   )non-inferiority( نبودن  بدتر  متاآنالیز   عارضه: 

اجماع دلفي

صدوسي وهفتم )سال بیست وسوم، شماره دوم( فصلنامه 
گزيده اي از تازه هاي پزشكي جراحي عمومي و تخصصي 

با همكاري جامعه جراحان ايران منتشر شد.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

با آنتي بیوتیک در بخش مراقبت هاي ویژه  تأثیر   درمان 
اجراي پروتکل بهبود ریکاوري بر پیامدهاي رزکسیون کبد به 
روش الپاروسکوپي: مطالعه اي با جورسازي براساس نمره تمایل 
آئورت  آنوریسم  پارگي  اندوواسکوالر  ترمیم  از   عوارض پس 
توراسیک هم چنان باالتر از ترمیم انتخابي است  برخورد با 
دلیریوم در بخش مراقبت هاي ویژه  شیمي  پرتودرماني قطعي 
در مقایسه با شیمي پرتودرماني نئوادجوان همراه با ازوفاژکتومي 
براي درمان سرطان مري موضعيـ  منطقه اي: مطالعه هم گروهي 
کشوري مبتني بر جمعیت  آیا مزایاي نسبي ترمیم فتق نافي 
با مش درون صفاقي به روش باز در مقایسه با الپاروسکوپي به 
وسعت نقص بستگي دارد؟  اهمیت پروگنوستیک گسترش به 
با  آنالیز  تیروئید:  پاپیالري  کارسینوم  در  لنفي  گره  از  بیرون 
جورسازي براساس نمره تمایل و پیشنهاد براي گنجاندن این 
عامل در سیستم مرحله بندي کنوني تومورـ  گره لنفيـ  متاستاز 

 تازه ترین یافته ها درباره کوویدـ  19 و بارداري

شماره چهارم از سال دوازدهم مجله طب سنتي اسالم و 
ايران، زمستان 1400 در فرهنگستان علوم پزشكي منتشر 

شد.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

 سخن سردبیر؛ ورود طب ایرانی به سرعنوان های موضوعی 
پزشکی: اجماع ملی برای بین المللی سازی طب ایرانی  عوامل 
ابتالء سالطین و امراء مسلمان به بیماری استسقاء  خواب و 
اثرات آن بر سالمتي از دیدگاه طب ایراني  چیستی مرگ از 
دیدگاه مالصدرا و علم پزشکی  بررسی نسخة الفوائد السلطانیه 
الطبّیه و منابع آن  معرفی شمس الدین محمد  القواعد  فی 
جیالنی و بررسی ساختاری و محتوایی کتاب قرابادین نگاشتة او 
بر ترجمة   معرفی نسخة خطی »شرح تعلیقات صهاربخت 
عربی کناش فی الطب جرجیس« و اهمیت آن در حوزة طب 
ایرانی  مقایسة اطالعات گیاهان دارویی افراد بومی و عطاران 
استاد  بزرگداشت  در  ایالم   استان  دره شهر  شهرستان 
ازدست رفته، دکتر عبدالکریم وصال )1400-1312 خورشیدی( 
 نامه به سردبیر؛ مرکز قلب تهران، مرکز فوق تخصصی قلب و 

عروق با تاریخچه بیست ساله
و  از سال سیزدهم مجله طب سنتي اسالم  اول  شماره 
ايران، بهار 1401 در فرهنگستان علوم پزشكي منتشر شد.

این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:
 سخن سردبیر؛ تبیین سیاست های مجلة طب سنتی اسالم و 
ایران در سال 1401   مطالعة حیوانی ارزیابی کاربرد روغن دانة 
کدو به صورت موضعی و داخل بینی بر اثربخشی بیهوشی حاصل 

تمرینات  اثر  مقایسة  زایالزین   کتامین-  عضالنی  تزریق  از 
مقاومتی بر درصد چربی، عضله و نسبت دور کمر به دور لگن 
زنان جوان غیرورزشکار سرد و گرم مزاج  پیشنهاد کتابخانة  
دیجیتال موضوعی طب ایرانی؛ با بهره گیری و تحلیل کتابخانة 
ابزارهای سازمان دهی دانش   و  دیجیتال دانش سنتی هند 
بررسی نقش پیشرانی حکیم سّید اسماعیل جرجانی در انتقال 
طب ایرانی از سده های میانه به دوره های بعد  معرفی مشاهیر 
طب سّنتی اسالم و ایران: ابوحنیفه دینوری، اولین گیاه شناس 
مسلمان ایرانی  تحلیل و بررسی بازتاب توصیه   های پزشکی و 
بهداشتی درضرب  المثل  های فارسی  تقابل رازی و ابن   سینا در 

نظریة حرکت و انعکاس آن در رویکرد پزشکی

مجّله طب سّنتي اسالم و ايران
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نشریه                                                         چهارم  و  بیست   سال  از  هفتم  شماره 
Archives of Iranian Medicine در فرهنگستان علوم 

پزشکي به چاپ الکترونیکي رسید.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

• Burden of Transport-Related Injuries in the 
Eastern Mediterranean Region: A Systematic 
Analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2017 • Building a Cancer Biobank in a 
Low-Resource Setting in Northern Iran: the 
Golestan Cancer Biobank • Comparing the 
Effect of Risperidone, Virtual Reality and 
Risperidone on Social Skills, and Behavioral 
Problems in Children with Autism: A Follow-
up Randomized Clinical Trial • Predictive 
Factors for Requirement of Ureteral J Stenting 
in Ureteroscopic Treatment of Distal Ureteral 
Stones • Human Umbilical Cord Mesenchymal 
Stem Cells Differentiated into Neuron-Like 
Cells via Laminin and Schwann Cells • Gastric 
Cancer in Iran: An Overview of Risk Factors 
and Preventive Measures • Prevalence of 
Dyspepsia in Iran: A Systematic Review and 
Meta-analysis • Evaluation of Epithelioid 
Trophoblastic Tumor in the Light of Literature 
• The Necessity of Preserving the Research 
System in Emergency Eras • The Expectant 
Brain and the Placebo Magic; Does it have a 
Survival Value?

نشریه                                                         چهارم  و  بیست   سال  از  هشتم  شماره 
Archives of Iranian Medicine در فرهنگستان علوم 

پزشکي به چاپ الکترونیکي رسید.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

• Effect of Maternal Pethidine on Breast 
Feeding Behavior of Infants in Cesarean 
Section by Spinal Anesthesia: A Randomized 
Controlled Trial • Assessment of Bone Mineral 
Density in Patients Undergoing Hemodialysis; 
An Iranian Population-Based Study • Platelet 
Microparticles Accelerate Proliferation and 
Growth of Mesenchymal Stem Cells through 
Longevity-Related Genes • Long-term 
Results of Low Grade Appendiceal Mucinous 
Neoplasm (LAMN): A Retrospective 
Analysis of 24 Patients • Association between 
Angiopoietin2- Gene Polymorphisms and 
Susceptibility to Coronary Artery Disease • 

Mobile Spine Osseous Sarcoma: Descriptive 
Epidemiological Analysis Based on a National 
Population-Based Study • Spatial Distribution 
of Congenital Hypothyroidism • Screening for 
Mental Health Problems in Epidemics: Is It 
Justifiable? • “724” The First National Acute 
Stroke Treatment Plan in Iran • Dr. Touraj 
Nayernouri (2021–1943) and his Fruitful 
Academic Life

نشریه                                                         چهارم  و  بیست   سال  از  نهم  شماره 
Archives of Iranian Medicine در فرهنگستان علوم 

پزشکي به چاپ الکترونیکي رسید.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

• Prevalence, Pattern, and Correlates of 
Polypharmacy among Iranian Type II Diabetic 
Patients: Results from Pars Cohort Study • 
Colectomy in Ulcerative Colitis: Trends in 
Southern Iran in a Decade • Comparing the 
Effect of Dienogest and OCPS on Pain and 
Quality of Life in Women with Endometriosis: 
A Randomized, Double-Blind, Placebo-
Controlled Trial • Epidemiological Study 
of Various HPV Strains in Cervical Fluid 
Samples in South-Eastern Iran, 2020–2018 
• Novel Synergistic Activity of Quercus 
infectoria Gall Extract with Ceftazidime 
Against Standard and Multiple Drug Resistant 
Pseudomonas aeruginosa and Escherichia 
• Serum Expression of IL33- and ST2 in 
Patients with Psoriasis Vulgaris • Evaluation 
of Work-Related Symptoms by Job Exposure 
Matrix in Chronic Pulmonary Diseases 
- A Cross-sectional Study • Relapse of 
Lymphangioleiomyomatosis Five Years after 
Bilateral-Lung Transplantation • Bronchial 
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Dieulafoy lesion: A mimic of tracheal tumor • 
Characteristic Electrocardiography Findings of 
COVID–19 Patients • Maternal and Neonatal 
Complications, Outcomes and Possibility of 
Vertical Transmission in Iranian Women with 
COVID–19 • Fatty Liver in COVID–19: A Risk 
Factor or a Common Receptor? • In Memoriam 
of Professor Gholamhossein Ranjbar Omrani 
(2021-1945)
نشریه                                                         چهارم  و  بیست   سال  از  دهم  شماره 
Archives of Iranian Medicine در فرهنگستان علوم 

پزشکي به چاپ الکترونیکي رسید.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

• Primary Liver Cancer in Golestan Province, 
Northeastern Iran: -13Year Experience of 
Golestan Population-Based Cancer Registry 
(GPCR) • Description of Epidemiological 
Features, Symptoms and Mortality of the 
Patients with COVID–19 in Some Provinces 
of Iran • Release of Civil Registry Causes of 
Death Data in Iran (2015 to 2019) - Expectations 
and Doubts! • The PTRHD1 Mutation in 
Intellectual Disability • Validity and Reliability 
of Persian Version of Henry Ford Hospital 
Headache Disability Inventory Questionnaire 
• Is Less Invasive Surfactant Administration 
a Beneficial Method for Late Preterm Infants? 
• Seroprevalence of Hepatitis C Virus among 
Prisoners in Lakan Prison, North of Iran, Is 
There Still a Concern? • Biliary Stenting Prior 
to Pancreaticoduodenectomy and its Effects 
on Postoperative Outcome. Twenty Years of 
Experience with 805 Patients • Biosimilars 
in Treatment of Multiple Sclerosis in Iran • 
Serological Screening of Celiac Disease in 
Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis
In Memory of Dr. Hooshang Zadanfarrokh 
(2021–1937), a Pioneering Iranian 
Otolaryngologist

نشریه                                                         چهارم  و  بیست   سال  از  یازدهم  شماره 
Archives of Iranian Medicine در فرهنگستان علوم 

پزشکي به چاپ الکترونیکي رسید.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

• Isfahan Thyroid Cohort Study (ITCS) • 
Reperfusion Therapy and Predictors of -3۰
Day Mortality after ST-Segment Elevation 
Myocardial Infarction in a University Medical 
Center in Western Iran • Age-adjusted 

Reference Values and Z-scores of the Coronary 
Sinus Diameter among Healthy Children and 
Adolescents in Southern Iran • Psychological 
and Psychosocial Impact and Related Factors 
during the COVID–19 Pandemic among Iranian 
Oil Refineries Personnel: A longitudinal study • 
Contribution of Rapid Influenza Antigen Test to 
Management of Febrile Young Infants without 
a Focus • Prognosis and Long-Term Overall 
Survival in Hypertensive Patients Undergoing 
Chronic Hemodialysis: A Multicenter 
Parametric Mixture Split-Population Analysis 
• Comparison of Different Molecular Subtypes 
with %14 Ki67- Cut-off Threshold in Breast 
Cancer Patients of Pakistan- An Indication of 
Poor Prognosis • Expression and Biological 
Functions of EPC1 in Nasopharyngeal 
Carcinoma • Coexistence of Neurofibromatosis 
Type 1 and Male Breast Cancer • Eradicating 
Female Genital Mutilation in Iran: Actions 
to Be Done • Professor Fakhreddin Ghavami 
(2021–1930); A Role Model of Professional 
Commitment

نشریه                                                         چهارم  و  بیست   سال  از  دوازدهم  شماره 
Archives of Iranian Medicine در فرهنگستان علوم 

پزشکي به چاپ الکترونیکي رسید.
این شماره شامل موضوعات زیر مي باشد:

• Safety and Efficacy of Graded Gradual 
Pneumatic Balloon Dilation in Idiopathic 
Achalasia Patients: A -24Year Single-Center 
Experience • Association between Gastric 
Cancer Mortality-to-Incidence Ratio and 
Human Development Index: Evidence from 
the Global Burden of Disease Study 2016 • 
Premature Coronary Artery Disease Is More 
Prevalent in People Who Go to Bed Late 
• Role of Tumor Subtypes in Response to 
Neoadjuvant Chemotherapy in Non-metastatic 
Breast Cancer • The Spectrum of Pathogenic 
Variants in Iranian Families with Hemophilia 
A • Hazard Ratio of -90Day Mortality in ICU 
Patients with Abdominal Injuries Compared 
with Head Injuries • Systemic Treatments in 
Pediatric Psoriasis: A Retrospective Single-
Center Study • Clinical, Radiological and 
Histopathological Features of Patients With 
Lacrimal Gland Enlargement • Tracheal 
Lipoma Mimicking Asthma • Menkes Disease
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بازگشت همه هب سوی اوست
  استاد ارجمند جناب آاقی دكتر علي اكبر واليتي

 عضو محترم پيوسته رفهنگستان علوم زپشكي كشور

با نهايت اتسف و اترث ردگذشت  خواره  رگاميتان را تسليت   و تعزيت رعض نموده   و ربای  آن رمحوهم غفران الهي  و ربای  بازماندگان  صبر و شكيبايي مسئلت داريم  .

رفهنگستان علوم  زپشكي جمهوری اسالمي اريان                      

بازگشت همه هب سوی اوست
 استاد ارجمند جناب آاقی دكترسيدجمال الدين  سجادی

 عضو محترم پيوسته رفهنگستان علوم زپشكي كشور

با نهايت اتسف و اترث ردگذشت   شوره خواره  رگاميتان را تسليت   و تعزيت رعض نموده   و ربای  آن رمحوم غفران الهي  و ربای  بازماندگان  صبر و شكيبايي مسئلت داريم  .

رفهنگستان علوم  زپشكي جمهوری اسالمي اريان

بازگشت همه هب سوی اوست
كار محترم رسكار خانم  رفيبا بهشتي  هم

با نهايت اتسف و اترث ردگذشت  پدر  رگاميتان را تسليت   و تعزيت رعض نموده   و ربای  آن رمحوم غفران الهي  و ربای  بازماندگان  صبر و شكيبايي مسئلت داريم .

رفهنگستان علوم  زپشكي جمهوری اسالمي اريان

بازگشت همه هب سوی اوست
كار محترم رسكار خانم   مينا شيخ االسالم زاده  هم

با نهايت اتسف و اترث ردگذشت  پدر زبرگ رگاميتان را تسليت   و تعزيت رعض نموده   و ربای  آن رمحوم غفران الهي  و ربای  بازماندگان  صبر و شكيبايي مسئلت داريم.                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                             رفهنگستان علوم  زپشكي جمهوری اسالمي اريان

بازگشت همه هب سوی اوست
استاد ارجمند جناب آاقی دكتر  حسين وحيدی 

عضو محترم پيوسته رفهنگستان علوم زپشكي كشور 

با نهايت اتسف و اترث ردگذشت  پدر  رگاميتان را تسليت   و تعزيت رعض نموده   و ربای  آن رمحوم  غفران الهي  و ربای  بازماندگان  صبر و شكيبايي مسئلت داريم  .

رفهنگستان علوم  زپشكي جمهوری اسالمي اريان
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بازگشت همه هب سوی اوست
كار محترم رسكار خانم �ده زرهايي هم

پدر رگاميتان را تسليت   و تعزيت رعض نموده   و ربای  آن رمحوم غفران الهي  و ربای  بازماندگان  صبر و شكيبايي مسئلت داريم  . با نهايت اتسف و اترث ردگذشت ̀ 

رفهنگستان علوم  زپشكي جمهوری اسالمي اريان

بازگشت همه هب سوی اوست
كار محترم جناب آاقی م�مود ر���ي  هم

 با نهايت اتسف و اترث ردگذشت  `پدر و مارد رگاميتان را تسليت   و تعزيت رعض نموده   و ربای ا�شان غفران الهي  و ربای  بازماندگان  صبر و شكيبايي مسئلت داريم  .

                                  رفهنگستان علوم  زپشكي جمهوری اسالمي اريان

بازگشت همه هب سوی اوست
جناب آاقی   �بايي 

با نهايت اتسف و اترث  ردگذشت ربارد  رگاميتان را تسليت   و تعزيت رعض نموده   و ربای  آن رمحوم غفران الهي  و ربای  بازماندگان  صبر و شكيبايي مسئلت داريم  .

                                  رفهنگستان علوم  زپشكي جمهوری اسالمي اريان

بازگشت همه هب سوی اوست
كار محترم رسكار خانم دكتر ���وهم حسي�ي هم

با نهايت اتسف و اترث ردگذشت  `پدر رگاميتان را تسليت   و تعزيت رعض نموده   و ربای  آن رمحوم غفران الهي  و ربای  بازماندگان  صبر و شكيبايي مسئلت داريم  .

                                  رفهنگستان علوم  زپشكي جمهوری اسالمي اريان
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