سالمت

دو مرکز زیبایی پلمب شد

مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی از پلمب دو مرکز زیبایی متخلف خبر داد.
به گزارش آنا از وزارت بهداشــت ،سید محمد حسین میردهقان
افزود :اقدامات قابل توجهی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی
سراســر کشور ،مقام قضایی و ســازمان تعزیرات حکومتی برای
نظارت بر مراکز متخلف درمانی صورت گرفته اســت که پلمب
مراکز یاد شده در همین راستاست .در راستای صیانت از سالمت
و حقوق شــهروندان ،با مراکزی که مجــوز فعالیت ندارند اما در

حال ارائه خدمات هســتند یــا از عناوینی خارج از
ضوابط و قوانین وزارت بهداشــت استفاده میکنند،
برخورد میشود .این مقام مسئول در وزارت بهداشت
اظهارکرد :کلینیک یا مراکز تخصصی و فوق تخصصی
زیبایی که خدمات زیبایی و درمانی را توســط افراد
فاقد صالحیت حرفهای انجام میدهند هم از جمله این مراکز به
شمار میآیند .همچنین با تبلیغات خالف مقررات سازمان نظام
پزشکی و غیر شرعی در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی که

برای جلب مشتری و مخاطب استفاده میشوند هم
برخورد میشود.
دهقانی یادآور شــد :هموطنان باید توجه داشــته
باشــند که بیشتر تبلیغات ،مربوط به مراکز جراحی
زیبایی غیر مجاز است .هموطنان در صورت مشاهده
تبلیغاتی که حاوی عکسهای نامعقــول و عبارات عوام فریبانه
است یا مواردی از عملکرد نامطلوب و خدمات غیرمجاز ،با سامانه
 1590تماس بگیرند و موارد را گزارش دهند.

تلویزیون  ،فضای بی اعتمادی بین پزشک و بیمار را تشدید میکند

شمشیردولبه

تخریبپزشکان
ممکن است یک درصد از جامعه پزشکی هم مشکل داشته باشند این که تمام جامعه
پزشکی را با یک چوب برانیم بیانصافی است .در خیلی از اقشار جامعه هم ممکن
است آدمهایی باشند که بعضی چیزها را رعایت نکنند .آیا میتوان به همه آن اقشار
تهمت زد؟ متاسفانه یک عدهای فکر میکنند که نانشان در شعاردادن و تخریب
ل از این که خودشان در چه جایگاهی نشستهاند
دیگران است غاف 

به نظر من جامعه
پزشکی زندگی ندارند.
درست است که درآمد
کسب میکنند اما این به
قیمت  24ساعت تالش
و کار است .خیلی از
پزشکان حداقل 16-17
ساعت خدمات میدهند

آفتاب یزد  -پریســا هاشمی :نامش رسان ه ملی
اســت و قابــل اســتناد .اما چند صباحی اســت
که از یک طیف سیاسی حمایت میکند و دولت را
گلهمند کرده است .دولت اذعان دارد که چرا رسانه
ملی اقداماتش را آن گونه که هست نشان نمیدهد
و به نوعــی در لفافه اذعان میدارد که طرفدار این
جناح سیاســی نیست .رســانه ملی هم همیشه
گزارشهایی که از وزیر بهداشت تهیه کرده بود را
به رخ میکشید و سد راه انتقادات میکرد .اما وزیر
محبوب هم از ترکشهای رســانه ملی جان سالم
به در نبرد و گرفتار بازیهای سیاســی این رسانه
شد .عالوه بر او جامعه پزشکی که هنوز هم بعد از
فوت کیارستمی در مظان اتهام اند ،مورد تاخت و
تاز برخی رسانهها به ویژه رسانه ملی قرار گرفتهاند.
انتقاد خوب اســت اما هر حوزه و بخشی از جامعه
انتقــاد خاص خود را میطلبد .انتقاد از پزشــکان
همچون شمشیر دولبه است.
انتقادهایمسموم

مهمان یک برنامه تلویزیونی با محتوای «بررســی
عملکرد جامعه پزشکان» در پاسخ به این سوال که
اگر حقوق پزشکان کم شود احتمال دارد که تهدید
به مهاجــرت کنند؟ فیش حقوقی یکی از معاونان
وزیر بهداشت را جلوی دوربین میگیرد که مبلغی
بالغ بر  866میلیون ریال در آن قید شــده اســت
آنهم به عنون کارانه .بعد هم به صراحت میگوید
که بیمارستانهای خصوصی و بعضا بیمارستانهای

دولتی جیب بیمار را خالی میکنند و بعد هم بیمار
میمیرد ».او از زیرمیزیهایی هم ســخن به میان
میآورد .این انتقادهای تند میتواند همه پزشکان را
در چشم مردم بیانصاف جلوه دهد و اعتماد بیماران
را از پزشکان سلب کند .اعتمادی که گفته میشود
مهمترین عامل پروســه درمان است .حتی برخی
بیماریها که تلقینی است با قرصهای تلقین (که از
نشاسته درست شده) درمان میشود و این فقط به
اعتماد بیماربستگی دارد .دکترحسینعلی شهریاری،
در این باره به «آفتاب یزد» میگوید« :متاســفانه
برخی فضایی غیرمنصفانه و تخریبی علیه جامعه
پزشکی به راه انداختهاند .اما مردم فراموش نکردهاند
که پزشکان و اساتید بزرگ پزشکی در  8سال دفاع
مقدس ،در بیمارستانهای صحرایی ،پشت جبهه
و حتی خــود جبهه تمام تالش خودشــان را در
خدمترســانی کردند که وظیفهشان بوده و منتی
هم نیست ».نماینده مردم سیستان و بلوچستان به
درآمد پزشکان اشــاره کرده و میگوید« :درآمدی
پزشکان طبق قانون بوده ،اگر کسی ایرادی میگیرد
برود به قانون ایراد بگیرد .برای مثال یک متخصص
زنان و زایمان در شهرســتان سراوان( ،جنوب شرق
کشور در سیستان و بلوچستان) دور از خانه خود و
 24ساعته در خدمت بیماران است و در ماه حدود
 200تا  600زایمان دارد .این پزشک 540میلیون
تومان خدمات و درآمد برای دولت کسب میکند
که یک سوم آن را به خودش میدهند .این قانون
است .او در جایی خدمت میکند که هیچ پزشکی
حاضر نبوده که برود .درآمدها را به حدی رساندند
که افراد تشــویق به خدمت در آنجا شوند .عزیزان
فراموش نکنند پزشــکان نخبههای جامعه بودند
که پزشــکی قبول شدند و متخصصین نخبههای
پزشــکان عمومــی بودند که تخصــص گرفتند.
این که نمیشــود که همه افراد را با هم مقایســه
کنیــم .با اجرا شــدن طرح تحول ســامت یک
نفــر نمیتواند ادعا کند که از مــا پول میگیرند.
 3درصد بیمه روســتایی و  6درصد بیمه شهری
فرانشــیز دارد .کجــا در بیمارســتان دولتی در
این دو ســه ســال جیب مردم را خالــی کردند؟
یک عده شــعار بیمنطق میدهند و اذهان جامعه
و مردم را نگران و متشــنج میکنند ».وی با بیان
این که بیمارســتان خصوصی برای کسانی است
که پــول دارند و نمیخواهند به بیمارســتانهای
دولتی مراجعه کنند ،میافزاید« :بیمارســتانهای

خصوصــی هــم تعرفههــای مشــخصی دارند و
بیمارســتان صورتحســاب به بیمــار میدهد و
اگــر بیماری فکر میکند ،اضافهتــر از او گرفتهاند
میتواند شــکایت کند .اما فکــر میکنم یک عده
نانشــان ،منافع جناحشــان و راه و کارشــان را
در ایــن میبیننــد که در جامعه علیــه یک عده
شعار دهند».
عامل مهم اعتماد بین پزشک و بیمار

دکتر شهریاری با اشاره به این که خدشهدار شدن
اعتماد بین پزشــک و بیمار قطعــا به ضرر بیمار
اســت ،میگوید« :به ضرر جامعه پزشــکی تمام
نمیشود .یک کم منصف باشیم و عادالنه قضاوت
کنیم و با جامعه پزشــکی طوری رفتار نکنیم که
باعث نگرانی جامعه شــود .یعنــی چه مریض به
بیمارستان میرود جیبش را خالی میکنند و بعد
هم بیمار میمیرد؟ ممکن است بیمار در شرایطی
به بیمارســتان رفته که نمیتوان بــرای او کاری
کرد .این شعارها اگر آقای وزیر بهداشت و درمان
به قوه قضائیه شــکایت کند ،قابل درمان اســت.
این توهین به جامعه پزشــکی است ».اما احتمال
تشخیص اشتباه و مشکالت دیگر از سوی پزشک
هم وجود دارد .عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس در این مورد هم میگوید« :ممکن اســت
یک درصد از جامعه پزشــکی هم مشکل داشته
باشند این که تمام جامعه پزشکی را با یک چوب
برانیم بیانصافی اســت .در خیلی از اقشار جامعه
هم ممکن است آدمهایی باشند که بعضی چیزها
را رعایــت نکنند .آیا میتوان به همه آن اقشــار
تهمت زد؟ متاسفانه یک عدهای فکر میکنند که
نانشان در شعاردادن و تخریب دیگران است غافل
از این که خودشــان در چه جایگاهی نشستهاند.
امام خمینی (ره) فرمودند« :رســانه ملی دانشگاه
ملی است ».رسانهها به ویژه رسانه ملی باید انتقاد،
مراقبت و نظارت داشته باشــند اما تهمتزدن و
حرفهای بیمنطق و جامعهای را زیر سوال بردن
قطعا خالف است و قابل پیگرد».
دکتر شــهریاری با اشــاره به حقوقهای نجومی
معاونان وزیر میگوید« :مــن اطالعی ندارم ولی
وزیر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی در
جواب ما در این باره گفتند« :هر کسی در وزارت
بهداشــت در چارچوب قانون حقــوق میگیرد».
وزارت بهداشت یک شرکت دولتی نیست .دیوان

آگهیمزايدهاموالغيرمنقول(اسنادرهنی)

شش دانگ زمين محصور به شماره پالك  20191واقع در ترك آباد اردكان بخش بيست يزد كه مساحت طبق پرونده ثبتي  177مترمربع كه اين مقدار تقريبا  15متر مربوط به اعيان و بقيه
مربوط به حياط و محوطه سازي مي باشد با حدود اربعه ذيل :شماال به طور چهارده متر و سي و پنج سانتي متر خط مفروض مستقيمي است به پالك  20192شرقا به طول دوازده و نيم متر
درب و ديواريست به كوچه بن بست جنوبا :به طول چهارده و نيم متر ديوار اشتراكي با پالك  20190غربا :به طول دوازده متر درب و ديواريست به كوچه بن بست حقوق ارتفاقي ندارد .در صفحه
 583دفتر  261امالك ذيل شماره  33671به نام حسن تقي زاده ترك آباد بدهكار پرونده اجراييه كالسه  9300012ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و به موجب ارزيابي وارده
 55000114مورخ  1395/5/28به مبلغ دويست و پنجاه و يك ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ريال ارزيابي و به مرحله قطعيت رسيده است و ضمنا پالك فوق داراي بيمه نمي باشد در قبال
مبلغ سيصد و چهل و چهار ميليون و هفتصد و سي هزار و هشتصد و شصت و چهار ريال اصل طلب و مبلغ هفده ميليون و دويست و سي و شش هزار و پانصد و چهل و سه ريال نيم عشر دولتي
در رهن بانك ملت شعبه يزد قرار گرفته است در روز چهارشنبه مورخ  1395/10/15راس ساعت  9الي  12صبح در محل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردكان از طريق مزايده به فروش
مي رسد .مزايده از مبلغ دويست و پنجاه و يك ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ريال (قيمت پايه) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد .خريداران مي توانند در تاريخ مقرر در
محل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان يزد حاضر و در مزايده شركت نمايند .ضمنا حق حراج و هزينه هاي آب و برق و گاز و تلفن و بدهي دارايي و هزينه هاي بعدي به عهده خريدار مي باشد.

تاريخ انتشار1395/9/25 :
م.الف458:

محمدعليبابايياحمدآبادي-مسئولواحداجراياسنادرسمي اردكان

محاســبات بر وزارت بهداشت و تمام مسائل مالی
وزارت بهداشت و تمام دانشگاههای علوم پزشکی
نظارت دارد و اگر پرداختی برخالف قوانین باشــد
قطعا جلوی آن گرفته میشود».
یعنی هر کســی این فیشهــا را غیرقانونی بداند،
دیوان محاســبات را زیر سوال برده است؟ نماینده
مردم سیستان و بلوچستان پاسخ میدهد« :بله .به
نظر من جامعه پزشکی زندگی ندارند .درست است
که درآمد کسب میکنند اما این به قیمت 24ساعت
تالش و کار اســت .خیلــی از پزشــکان حداقل
 16-17ساعت خدمات میدهند .فراموش نکنیم
که امروزه وضعیت پزشــکی در ایران طوری است
کــه هیچ فردی نیاز به درمان در خارج ایران ندارد
و یادمان نرفته که قبل و اوایل انقالب بیماران برای
بیماری معمولی هم به خــارج از ایران میرفتند.
االن ایرانیهایــی کــه در خارج از ایران هســتند
یا بیماران کشــورهای همســایه ،اروپایی و ...برای
مداوا برای جراحیهای زیبایی ،قلب ،چشــم و ...به
ایران میآیند .باید منصفانــه قضاوت کنیم و اگر
یک یــا دو درصد تخلف میکنند را به کل جامعه
پزشــکی تعمیم ندهیم و کاری نکنیم که بیماران
صدمه ببینند ».رســانه باید انتقاد کند .اما گاهی
انتقادهایی که ســمت و سو میگیرند میتواند به
ضرر مردم و سالمتیشان تمام شود در صورتی که
انتقاد جهت بهبود بخشیدن به وضعیت جامعه است.
باید به اندازه اروپاییها به پزشکانمان اعتماد کنیم.
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یک ششم آمریکاییها داروهای روانپزشکی مصرف میکنند

مطالعات نشان میدهد که در سال ۲۰۱۳از هر شش فرد بزرگسال در آمریکا یک نفر از داروهای
روانپزشکی نظیر داروی افسردگی یا آرام بخش استفاده کرد ه است .به گزارش ایسنا ،پیش از این
دریکگزارشدولتیاعالمشدهبودکهازهر ۱۰فردبزرگسالدرآمریکایکنفربهدلیلمشکالت
عاطفی ،عصبی یا روانــی  ،داروهای تجویزی آرام بخش مصرف میکنند .نزدیک به ۱۷درصد
بزرگساالنآمریکاییحداقلیکنسخهبرایمصرفداروهایروانپزشکیدریافتکردهاند.

یادداشت

آیا زن ها به تایید
مردها نیاز دارند؟
افشین طباطبایی

محقق

زنها گذر زمان را ثبت می کنند .کافی اســت
از زن هــا بپرســید آخرین بار کــی کودک را
حمــام کرده انــد ،آخرین بار کی با مادرشــان
تلفنی صحبت کرده انــد و ...تا زمان دقیق آن
را به شــما بگویند .مردها همیشه از این توانایی
حیرت می کنند .یکی از اساسی ترین نیازهای
زنان احســاس امنیت عاطفی و روانی اســت،
نه فیزیکی یا جســمانی .امنیــت عاطفی کلید
گشــایش دل و جان زن محســوب می شود.
هنگامی که زن ها احساس امنیت می کنند در
بهترین شرایط خود ظاهر می شوند ،به این معنا
که آرامش ،اعتماد به نفس و اســتقالل بیشتر و
نگرانی ،ناامنی و توقع کمتری خواهند داشــت.
بهعبارت دیگــر آن گونه خواهند بود که مردها
دوست دارند.
چرا بیشــتر زن ها به تاییــد مردها نیازمندند؟
حتی تایید از جانب مردی که او را چندان قبول
ندارند .توضیح آن شاید از این قرار باشد :چنان
چه همــواره زنان در طول تاریخ چنین آموزش
دیده باشند که بقا و حیات آنان در گرو حمایت
مردهاست ،لذا وظیفه و شغل زنان این می شود
که مردی را بهسمت خود جذب کرده و تالش
کنند او را از دست ندهند.

ظاهــر و قیاف ه زن ،نحو ه بیــان و جلوه گری او،
افکار و احساســاتش ،مهارت هــای خانه داری
و کدبانوگــری ،چگونگی ویرایش احساســات
(بــه طوری که به مــرد برنخــورد) و ...همگی
ریشــه در یک تفکر دارند :آیــا این کار مرد مرا
خوشــحال خواهد کرد؟ و اینها یعنی احساس
امنیت .بسیاری از زنان معتقدند اگر شوهرشان
را خوشــحال و عالقهمند نگه دارند ،همیشــه
به او وفادار مانــده و درنتیجه در امان خواهند
بود .پژوهشــگران معتقدند بیشتر خواسته های
زنان تالشی اســت برای احساس امنیت ،یعنی
اطمینان از عشق ،تعهد و پایبندی ،و بسیاری از
رفتار و اعمال ناخوشایندشان مانند؛ توقع زیاد،
بد اخالقی ،ســرد مزاجی ،زود رنجی ،حسادت
و ...ریشه در احساس ناامنی آن ها دارد.
توانایی تولید مثل ،بچه دار شــدن و احســاس
مادری موضوع با اهمیتی برای زن هاست .شاید
به همین علت باشد که عشق برای شان اولویت
اول محسوب می شــود و نحوه ابراز و بروز آن
(ارتباط) با همسر اهمیت زیادی دارد.
ارتباط برای زنان بیشــتر بهمعنای بیان افکار
و احساســات اســت ،آنان پرحرف تر و خوش
صحبت تر از مردها هســتند .از این رو یکی از
ســریع ترین و موثرتریــن روش های برقراری،
تقویــت یا ترمیم رابطه با همســر (زن) کلمات
و واژگان یــا ب ه عبارتی صحبت کردن و حرف زدن
است .زن دوســت دارد با شوهرش درباره همه
چیز حــرف بزند ،حتا دربــاره کار ،نگرانی ها،
رویاها ،ترس و خالصه همه تالمات زندگی.

یادداشت

كاهشهزينههایدرمانی
با مشاركتمردم

آفتاب یزد -مریم مظفری :معاون وزير بهداشت
گفت :ســامت جامعه محور به معناي مشاركت
خودجوش و گسترده مردم در حوزه سالمت است.
به گزارش وبدا دكتر هادي ايازي در نشست با هيئت
رئيسه ،روســاي دانشكده ،شبكه و بيمارستانهاي
اســتان یزد گفت :باور مردم به اثرگذاري خود در
حوزه ســامت مي تواند زمينه مشاركت آنان را
در عرصه هاي مختلف ســامت فراهم كند .وي
با اشــاره به ضرورت رويكرد سالمت محور در كل

جامعه گفت :نخبگان ،بنگاههاي اقتصادي و افراد
تاثيرگذار بايد متوجه مسئوليت اجتماعي خود در
حوزه سالمت باشــند و از تمام توان خود جهت
مشــاركت مردم در امر سالمت اســتفاده كنند.
معاون وزير بهداشت در امور مشاركتهاي اجتماعي،
سازمانهاي مرم نهاد و خيريه هاي سالمت در ادامه
با اشــاره به مبحث آسيب هاي اجتماعي تصريح
كرد :محور هاي اعتياد ،طالق ،حاشــيه نشيني،
مفاســد اخالقي و توجه به مناطق خاص و كمتر
برخوردار ،از مهمترين آســيب هايي هستند كه
ضرورت جلب مشاركت مردم و خيرين حوزه هاي
مختلف را اجتناب ناپذير مي كند.

