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 خبرهای خوش مترویی 
شهردار تهران

شهردار تهران تاریخ و موعد افتتاح ایستگاه های 
جدید مترو در تهران را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، 
پیروز حناچی گفت: در سال ۹۸ نیز در خط شش 
مترو، بهره برداری از سه ایستگاه به طول ۹ کیلومتر 
آغاز فعالیت های شهرداری تهران در حوزه حمل 
و نقل عمومی بود که بــا ورود چهار قطار به ناوگان 
ریلی در محدوده شرقی ایستگاه های مترو، پیگیری 
شــد. همچنین در آینده نیز بهره برداری از پست 
برقی ایســتگاه نوبنیاد و قلعه مرغی، در دستور کار 
قرار دارد و ایستگا اقدسیه نیز در اسفندماه امسال 
به بهره برداری می رســد. در خردادماه سال آینده 
ورودی دوم ایستگاه سهرودی و در شهریورماه نیز 
بهره بر داری از فاز اول پایانه آزادگان انجام می شود. 
حناچی تاکید کرد: د ر تیرماه سال ۱۳۹۹، در خط 
شش، افتتاح ایستگاه امام حسین را در دستور کار 
داریم و همچنین ســه هواکش میان تونلی در این 
خط به بهره برداری می رسد و ایستگاه های تربیت 
مدرس، شــهرک آزمایش، یادگار امام و ســتاری 
تکمیل خواهند شد. منابع مورد نیاز برای تکمیل 
خط شش متروی تهران ۲۴۵۵ میلیارد تومان است. 
وی ادامه داد: در خط ۷ مترو نیز در مرداد ماه ســال 
آینده ایستگاه بسیج به بهره برداری خواهد رسید. 
در شــهریور و مهرماه نیز هواکش های میان تونلی 
در خط ۷ به بهره برداری خواهند رســید و در دی 
و بهمن ماه سال آینده نیز ایســتگاه برج میالد به 
بهره برداری می رسد. در اسفندماه سال ۹۸ ایستگاه 

شهید محالتی به بهره برداری خواهد رسید.
    

طراحی برنامه جامع اخالق 
پزشکی در کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشــت با تاکید بر 
اینکه اولویت آموزش پزشکی پاسخگویی به نیازها 
است، گفت: برنامه جامع اخالق پزشکی در کشور 
تدوین شده است. به گزارش ایلنا، باقر الریجانی 
گفت: از آنجا که اخالق پزشکی جز الینفک حرف 
پزشکی محسوب می شود آموزش آن از ضروریات 
آموزش پزشکی است که الزم است برنامه جامعی 
در این زمینه در کشــور طراحی شود و آموزش 
اخالق پزشکی تمامی دانشگاه های علوم پزشکی 
کشــور به صورت هماهنــگ و یکپارچه صورت 
پذیرد. وی گفت: با بازمهندســی شــورای عالی 
اخالق پزشــکی، اقدامات خوبی در زمینه برنامه 
ریزی برای ارتقای اخالق پزشکی در کشور صورت 
گرفت. همچنین اجرای بسته توسعه اخالق حرفه 
ای به عنوان یکی از بسته های زیربنایی در برنامه 
تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی توسط 
کارگروهی در معاونت آموزشی پیگیری می شود. 
الریجانی یادآور شد: از دیگر سو برنامه راهبردی 
اخالق پزشکی کشور سال گذشته بازنگری و در 
شورای عالی اخالق پزشکی تصویب شد. راهنماها 
و چارچوب هایی هــم در زمینه های مختلف در 
حوزه اخالق پزشکی در مراکز ذیربط در کشور در 

حال تدوین است.
    

آغاز شناسایی کودکان 
»بازمانده از تحصیل« 

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از آغاز اجرای برنامه بازگرداندن کودکان 
بازمانده از تحصیل به مدرسه از ماه گذشته خبر داد 
و گفت: در تالشیم با همکاری نهادهای حمایتی 
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( آن دسته 
از کودکان که به علت فقر از تحصیل بازمانده اند 
را تحت حمایت و پوشــش قرار دهیم و آنها را به 
مدرسه برگردانیم. احمد میدری در گفت وگو با 
ایسنا، درباره اقدامات در حال انجام برای بازگشت 
کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه توضیحاتی 
ارائه و اظهار کرد: امسال بر خالف سال گذشته که 
این برنامه را از مهرماه شروع کرده بودیم، این بار با 
همکاری آموزش و پرورش برنامه را از تیر ماه آغاز 
کرده ایم. وی با بیان اینکه بازماندگی از تحصیل 
دالیل مختلفــی دارد گفت: آن دســته از افراد 
بازمانده را هم که به علل دیگر ترک تحصیل کرده 
اند را باید برایشان متناسب با علت ترک تحصیل 

اقدام کنیم.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

»به ما گفتند پس از تحریم ها دیگر 
نمی توانیــم از طریق پســت دی اچ ال 
آزمایش های خواهــرزاده ام را به آلمان 
ارســال کنیم. اگــر پیوند بــه موقع و 
موفقیتآمیز باشد، خواهرزاده ام می تواند 
درمان شــود یا حداقل بیمــاری اش را 
کنترل کرد تا فلج یا نابینا نشــود«. این 
گفته های یک کاربر توییتر درباره تاثیر 
تحریم ها بر روند درمان خواهرزاده اش 
اســت. تاثیرات تحریم های دور جدید 
ایاالت متحده آمریکا بر حوزه سالمت 
دارد خود را نشــان می دهد تا آنجا که 
وضعیت بــه جایی رســیده که برخی 
داروها اصال در بازار نیست و مردم به دلیل 
نبود دارو یا افزایــش هزینه ها از درمان 
بیماری  خود صرف نظر می کنند و این 
معضل درمورد بیماران سرطانی ابعاد 

گسترده تری دارد.
مقامات آمریکایی بــا وجود اعمال 
تحریم های یــک جانبه و فهرســت 
بلندباالی آن در هفته ها و ماه های گذشته 
بارها اعالم کرده اند که دارو و تجهیزات 
پزشکی و درمانی شامل تحریم ها نیست. 
اما از ۱۳ آبان سال گذشته که دور جدید 
تحریم ها آغاز و روابط مالی و بانکی ایران 
با محدودیت های شــدید روبه رو شده، 
تاثیرات گسترده تحریم ها بر صنعت دارو 
و تامین داروهای وارداتی نمایان شــده 
و بیماران ایرانی و خانواده هایشــان را با 
چالش های جدی مواجه کرده است؛ به 
خصوص بیماران مبتال به بیماری های 
خاص و صعب العالج که بخش مهمی از 
داروها یا مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت 
داروهایشان در شرکت های داروسازی 

داخلی وارداتی است.
قیمت داروهای وارداتــی در ایران 

همزمان با تحریم های یک جانبه آمریکا 
به شــدت افزایش یافته است به طوری 
که سعید نمکی، وزیر بهداشت چندی 
پیش به رســانه ها گفته بود: »کاهش 
بودجه به دلیل افت شدید صادرات نفت 
تاثیر زیادی بر وزارتخانه او داشته و این 
ادعای آمریکایی ها که می گویند دارو و 
تجهیزات پزشکی در معرض تحریم ها 
نیستند یک دروغ بزرگ و فاحش است.«

 تشدید بیماری  به دلیل 
نرسیدن به موقع دارو 

در ایــن میان جبار ســبزعلی زاده، 
پدر بیماری که فرزندش سرطان خون 
دارد هم درباره مشــکالت تهیه دارو به 
ایلنا گفته است: دخترم ۹ ساله بود که 
بیماریش در سال ۹0 شروع شد. داروی 
آترا اســتفاده می کند اما به دلیل آنکه 
بیماری  اش شدت پیدا کرده ارسنیک 
کتویل مصرف می کنــد و قرص آتا هم 
در بازار بسیار کمیاب شده به طوری که 
گاهی دارو با تاخیر دو هفته ای به دست 
ما می رسد. ســبزعلی زاده افزود: »این 
داروها جزو دارهای شیمی درمانی است 
و به راحتی نمی شــود پیدا کرد وگرنه 
به هر قیمتی که باشــد برای سالمتی 
دخترم تهیه می کنم. به دلیل تاخیر در 
مصرف دارو دخترم در خیلی مواقع دچار 

خونریزی های داخلی می شود.«
چندی پیــش اما توییتر فارســی 
وزارت امــور خارجه آمریــکا ویدئویی 
از برایان هوک، نماینــده ویژه آمریکا 
در امور ایران، منتشــر کــرد که در آن 
خطاب به مردم ایــران می  گوید: »مهم 
است که مردم ایران بدانند فروش غذا، 
دارو، تجهیــزات پزشــکی و کاالهای 
کشاورزی به ایران هرگز تحریم نبوده 
و نیســت«. اما شواهد نشــان می دهد 
واقعیت خالف چیزی است که مقام های 
آمریکایی ادعــا می کنند، همین چند 
ماه پیش بود که دولت آمریکا شــرکت 

پارس ایزوتوپ را که تنها تامین کننده 
داروهــای رادیواکتیو مــورد مصرف 
مراکز پزشکی هســته ای کشور است، 
در فهرست تحریم ها قرار داد؛ شرکتی 
که در حوزه پزشــکی هسته ای و تولید 
رادیوداروها فعال اســت و بیش از یک 
میلیــون بیمار به صورت مســتقیم از 
خدماتش بهره می گیرند. در پی این اقدام 
انجمن علمی پزشکی هسته ای کشور در 
بیانیه ای ضمن انتقاد به تحریم های یک 
جانبه آمریکا و قرارگرفتن نام شــرکت 
»پارس ایزوتوپ« در فهرست تحریم ها، 
از این اقدام غیرانسانی آمریکا از مجامع 
بین المللی و نهادهــای مدعی حقوق 
بشر خواست برای رفع تحریم داروهای 

رادیواکتیو اقدام جدی به عمل آورند.
 ادعای آمریکایی ها درباره 
عدم تحریم دارو دروغ است

در این میــان روز گذشــته رئیس 
ســازمان غذا و دارو ادعای آمریکایی ها 
درباره عدم تحریــم دارو را دروغ خواند 
و گفت: »نیازی به کمک آنها در زمینه  
درمانی و دارویی نداریم، چرا که حدود 
۹۲ درصد داروهای مورد نیاز خودمان 
را در کشور تولید می کنیم.« محمدرضا 
شانه ســاز در گفت وگو با ایلنــا افزود: 
»صحبت های مقامــات آمریکایی در 
ارتباط با اینکه در تحریم ها فاکتورهای 
بشردوستانه را مدنظر داشته اند، اساسا 
بی اعتبار کردن خودشان است. مطمئن 
هســتیم که این تحریم ها در نهایت به 
نفع ملت ایران خواهد شد، چرا که این 
محدودیت ها باعث افزایش سرعت ما 
در توسعه می شود و رشد تکنولوژی را 
افزایش می دهد. به هرحال ما با چنگ 
و دنــدان تمام کارشــکنی ها را خنثی 
می کنیم و اجازه نخواهیم داد که مردم 
با مشکل روبه رو شوند. بحمدهلل تا امروز 
یک عمل جراحی مــا به خاطر کمبود، 
علی رغم تمام شیطنت هایی که داشتند، 

کنسل نشده و این نشان دهنده آن است 
که تحریم ها و صحبت هایشــان چقدر 

بی پایه و اساس است.«
همچنین هفته گذشــته شــهرام 
شعیبی، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
با اشاره به آخرین وضعیت بازار دارویی 
کشور و تامین و تدارک دارو در شرایط 
تحریم، گفته بــود: »از آغاز تحریم ها، 
تمهیدات الزم برای تامین داروها، مواد 
اولیه و جانبی اندیشیده شده تا در روند 
درمان بیماران خدشــه ای وارد نشود و 
نگرانی از این بابت نیست. ذخیره اقالم 
دارویی و تجهیزات پزشــکی ضروری 
پیش بینی  شده است تا در روند درمان 
بیماران خدشه ای وارد نشود و نگرانی 
از ایــن بابت نیســت. در حــال حاضر 
میزان کمبودهای دارویــی به ۲0 قلم 
می رسد، در مورد تامین داروهای بیماران 
صعب العالج نیز تدابیر الزم اندیشیده 

شده است و مشکل حادی در این حوزه 
وجود ندارند.« 

 انصراف از درمان به دلیل 
عدم تامین هزینه های درمانی

ایــن صحبت هــای شانه ســاز و 
شــعیبی در حالــی اســت کــه کاوه 
جاســب، فوق تخصص خون و سرطان 
کودکان)انکولوژیســت( و عضو هیأت 
علمی دانشــگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز به ایلنا گفته است: »بسیاری از 
بیماران به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه  
داروها درمان را موقتا یا برای همیشه رها 
می کنند و دوره ای که برای درمان یک 
بیماری مثل نارســایی مغز استخوان 
باید از دو ماه پیش آغاز می شد به دلیل 
کمبود دارو با تاخیر شروع می شود که 
در بسیاری موارد بیمار دچار خونریزی 

مغزی می شود.«
 شکایت نامه ای 

برای آنتونیو گوترش
آذرماه گذشــته بود که ریاست کل 
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران و ریاست شورای عالی این سازمان 
در نامه ای خطاب به دبیرکل ســازمان 
ملل متحد خواســتار لغو تحریم های 
ایاالت متحده آمریکا درخصوص داروها 
و ملزومات خدمات بهداشتی و درمانی 
علیه ایران شدند. در متن نامه دکتر ایرج 
فاضل، رئیــس کل و دکتر محمدرضا 
ظفرقندی، رئیس شورای عالی سازمان 
نظام پزشکی، خطاب به آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل متحد، آمده بود: 
»همان گونه که مســتحضر هستید، 
دسترســی به خدمات پزشــکی جزو 
اساسی حق سالمتی است که در زمره 
حق های بنیادین بشری است و همه افراد 
باید از آن بهره مند شوند. بنابراین کلیه 
کشورها ملزم به محترم شمردن و صیانت 
از این حق و تالش برای تحقق آن برای 
همه افراد است. عالوه براین کلیه کشورها 
می بایست از ایجاد هرگونه محدودیت 
در دسترســی افراد به خدمات درمانی 
و ســالمت اجتناب ورزند. تحریم های 
اقتصادی غیرقانونی ایــاالت متحده و 
محدودشــدن تجارت بین المللی، به 
طور جدی بر قابلیت ما برای دسترسی 
به خدمات بهداشــت و درمــان، دارو و 
ملزومات پزشکی تاثیر گذاشته است. 
بدین منظور بر آنیم تــا توجه آن مقام 
محترم را به مشکالت جدی پیش رو در 
حوزه بهداشت و درمان مردم ایران که در 
نتیجه اعمال تحریم ها حادث می شود، 

جلب کنیم و بر ضرورت راه حلی فوری 
و بشردوســتانه در جهت برون رفت از 
این وضعیت تاکید ورزیم. عالیجناب ما 
منتظر دریافت پاسخ آن مقام محترم، 
در اولین فرصت ممکــن و اتخاذ تدابیر 
الزم جهت حل این مشکل و جلوگیری از 
وخامت اوضاع در آینده هستیم.« خبری 

از جواب این نامه نشد که نشد.
 تمهیدات جدی 
برای سالمت مردم

کمبود دارو یکی از مواردی است که 
بعد از تحمیل تحریم هــای ظالمانه به 
کشورمان، نگرانی هایی را از سوی مردم 
ایجاد کرده و صحبت های ضد و نقیض 
مسئوالن در رابطه با کمبود دارو نیز به این 
نگرانی ها دامن زده است. روزی نیست که 
در اخبار مختلف خبرگزاری ها خبری 
درباره دارو منتشر نشود، خبرهایی که در 
آن تاکید می شود کمبودی در رابطه با 
دارو در کشور وجود ندارد. البته به همان 
اندازه هم بر تاثیــر تحریم ها در کمبود 
دارو در کشور تاکید می شود! این موضوع 
سبب شــده تا نگرانی ها افزایش یابد و 
همین موضوع سردرگمی  را برای افراد 
جامعه ایجاد کرده است، سردرگمی  که 
پارادوکس در صحبت های مســئوالن 

دلیل اصلی به وجود آمدن آن است.
با همه این صحبت ها روز گذشــته 
باز هم وزیر بهداشــت گفــت با وجود 
زورگویی های آمریکا، کمبود داروهای 
اساسی نداریم. نمکی گفت: علیرغم همه 
تحریم های ظالمانه آمریکا و فشارهایی 
که روی ماست، ســعی کردم در حوزه 
دارو به گونــه ای عمل کنم که داروهای 
اساســی به خصوص در مراکز دولتی 

کمبود نداشته باشند. 
با این حال وزیر بهداشت باید بداند 
این روزها کمبود و گران شدن بسیاری 
از داروها و امکانات پزشــکی و درمانی 
برای بیماران سخت عالج در استان های 
کشور بیشــتر از پایتخت خود را نشان 
می دهد به طوری که دسترسی به این 
داروها در شهرستان ها سخت تر از تهران 
است و هزینه آنها برای افراد دهک های 
پایین بیش از حد باالست. این وضعیت 
می طلبد که مســئوالن چاره ای جدی 
برای ســالمت مردم در ایــن تنگنای 

معیشت بی اندیشند.

تاثیر تحریم ها بر حوزه سالمت در حال خودنمایی است!

نبود دارو، افزایش هزینه ها و انصراف از درمان 

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

بعضی از افراد را دیده اید اگر به خواسته یا مقصود از پیش 
تعیین خود که در مسیر رسیدن به آن هدف گذاری کرده اند، 
نرســند به زمین و زمان و اطرافیان و همه و همــه بد و بیراه 
می گویند؟ یا آیا با آدم هایی برخورد کرده اید که صرفا یک هدفی 
را برای خود تعیین می کنند و منتظــر می مانند تا امداد های 
غیبی فرصت محقق شدن را برایشان فراهم آورند و بدون آنکه 
هیچ تالشی بکنند چشم به دست دیگران می دوزند و منتظر 
می مانند تا فرصت و موقعیت باد آورده ای نصیب شان شود؟ یا 
افرادی را دیده اید که با جــون و دل برای آنچه که می خواهند 
وقت می گذارند و تالش و تالش می کنند و از اینکه در مســیر 
محقق ســاختن اهداف، آمال و آرزوهای خویش با مانع روبرو 
شوند باکی ندارند و در راه رسیدن کمر همت بسته اند و ترس از 
دست دادن ندارند؟ تا به حال با چنین افرادی روبرو شده اید؟ 
خود شما جزو کدامیک از افراد هستید؟ با برخورد با اولین مانع 

زانوی غم بغل می گیرید و دست از ادامه دادن می کشید و یا نه، 
پر قدرت تر از پیش در مسیر رسیدن اهتمام می ورزید و خم به 

ابرو نمی آورید! 
فرقی نمی کند جزو کدامیک از این اشخاص باشید؛ نکته ای 
که بسیار مهم است و ربطی به بزرگی و کوچکی اهداف آدمی 
ندارد این است که خیل عظیمی از افراد فراموش می کنند برای 
آنکه به مقصود نایل شوند، باید یک سری از چیز ها را از دست 
بدهند؛ به عبارتی هر بدست آوردنی در گرو از دست دادن است؛ 
یعنی خیلی راحت و بدون زحمت نمی شود به مقصود رسید. 
متاسفانه بسیاری از افراد در درک همین نکته به ظاهر ساده 
عاجزند و از اینرو عدم فهم همین مساله سبب بروز بسیاری از 
مشکالت روحی و روانی برای آنان شده است. بنابراین وقتی به 
یک آدم موفق برخورد می کنند بدون آنکه تالش ها، سختی 
کشیدن ها و شــب زنده داری های وی را ببینند برچسب ها و 
وصله های ناجوری را به وی می زنند؛ البته نا گفته نماند روی 
سخن ما با آن دسته از عزیزانی اســت که به واسطه ژن خوب 
داشتن و شغل و منصب پدر به جایی رسیده اند، نیست؛ بلکه 

سخن ما درباره آن دسته از عزیزان و بزرگانی است که تنها به 
واسطه تالش، پشــتکار و ایمانی که به خود داشتن، در مسیر 
محقق ســاختن کاخ آرزوهای خویــش از جنگیدن پا پس 
نکشــیدند و خیلی فوری و زورکی نخواســتند به اهدافشان 

نایل شوند.
از اینرو باید خطاب به بعضی از افرادی که بدون آنکه بهایی 
بپردازند، فوری می خواهد به هدفشان برسند گفت: عالوه بر 
آنکه باور رسیدن به مقصود و اینکه سزاوار بهترین ها هستند را 
نیاز است در خود پرورش دهند، باید انرژی و زمان زیادی را نیز 

در جهت بر آورده کردن خواست خود صرف کنند. 
از اینرو با توجه به مطالب مطرح شده و مطالعه زندگینامه 
افراد موفق باید خاطر نشــان کرد یکــی از مهمترین عواملی 
که می تواند موفقیت در هر زمینه را فراهم آورد این اســت که 
دست از تبلی باید برداشت! اغلب افراد تنبل هستند و خواب 
شــیرین و دلچســب را به بیدار ماندن های طوالنی و زحمت 
کشیدن های بسیار ترجیح می دهند. در واقع این دسته از افراد 
فراموش می کنند برای موفق شدن باید بهایی پرداخت و این بها 
گاهی نیز می تواند زودتر بیدار شدن، یا دست کشیدن از یک 
سری عادت ها، و یا حتی تماشا نکردن برنامه های تلویزیونی 

دلخواه باشد!
 نکته قابل تامل دیگر درخصوص موفقیت و پیشرفت این 

اســت که به هیچ وجه نباید صرفا زندگی را گذراند؛ بلکه باید 
خواســتار ایجاد تفاوت بود. امروزه، اغلب افــراد یک زندگی 
روتین و تکراری را انتخاب می کنند و همین که پولی بدست 
آورند تا فقط زندگی شان را بگذرانند، برایشان کفایت می کند. 
در حالیکه از این نکته غافل می شوند فردی می تواند پله های 
موفقیت را یکی پس از دیگری طی کند و به اوج  قله برسد که 
عاشق کاری که انجام می دهد باشد. به عبارتی فعالیتی را که 
روزانه یک سوم از عمرش را به آن اختصاص می دهد باید طوری 
برگزیند که هر روز عاشقش باشد و به عشق آن از خواب بیدار 
شود؛ حتی اگر در این کار، بارها شکست بخورد! به بیانی دیگر 
همه می خواهند کار کنند تا پول در بیاورند و به استقالل مالی 
برسند؛ همه این ها بســیار خوب هستند اما نباید دلیل کاری 
باشــند که آدمی انجام می دهد! یعنی مؤلفه اصلی افراد برای 
انتخاب شــغل و کاری که انجام می دهند، در درجه اول نباید 
»پول« باشد، بلکه باید »عشــق و عالقه« باشد؛ زیرا عشق بی 
حد و مرز به حرفه یا پیشــه ای که در آن مشغولند، خود پول و 
ثروت را بدنبال می آورد. البته نباید فراموش شــود که ممکن 
است حتما در این مسیر شکست نیز تجربه شود و آدمی گاهی 
به فراخور موقعیت هایی که در آن قرار می گیرد شکست بخورد 
که این نیز هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا شکست، بخشی از طبیعت 

زندگی است!

موفقیت نیازمند بهاست، نه بهانه!

این روزها بازار دارویی ایران 
به دلیل تحریم های یکجانبه 

آمریکا روزهای سختی 
را سپری می کند. کمبود 
و گران شدن بسیاری از 

داروها و امکانات پزشکی و 
درمانی برای بیماران سخت 
عالج در استان های کشور 

بیشتر از پایتخت خود را 
نشان می دهد

این ادعای آمریکایی ها که 
می گویند دارو و تجهیزات 

پزشکی در معرض تحریم ها 
نیستند یک دروغ بزرگ 
و فاحش است و بسیاری 

از بیماران به دلیل نبود 
داروها بر اثر تحریم، درمان 
را موقتا یا برای همیشه رها 

می کنند
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