گزش حشره خونخوار شمال را جدی بگیرید

دبیر ســتاد مرکزی اطالعرسانی داروها و سموم چگونگی درمان
سم آزاردهنده دراکوال را تشریح کرد.
بهگزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،یســنا بهمنش ،دبیر ستاد
مرکزی اطالعرســانی داروها و ســموم در زمینه خطرات گزش
حشــره دراکوال در مناطق شمال ایران ،اظهارکرد :حشره دراکوال
کامال شبیه مورچه و کمی بلندتر و کشیدهتر است و بدنش بهطور
یک درمیان به رنگ سیاه و مایل به قهوهای است.
وی افزود :حشــره دراکوال نه نیش میزند و نه گاز میگیرد ،بلکه

ترکیبات سمی و محرکی را ترشح میکند که باعث
ایجاد زخم در محل عبور خود از روی پوست شده و
منجر به صدمات بافتی ،زخم و تاول میشود.
بهمنش در خصوص نشانههای ترشح ناشی از حشره
دراکوال روی بدن ،بیانکرد :ترکیبات سمی و محرک
ترشــحات این حشره روی پوســت ایجاد قرمزی به همراه تاول
یا جوشهای کوچک همــراه با خارش میکند که در انتها ورقه
ورقه و پوســته میشــود .با وجود آنکه این حشره نیش نمیزند

و فاقد گزیدگی اســت ،اما زخم ناشی از س م حشره،
آزاردهنده است.
دبیر ستاد مرکزی اطالعرسانی داروها و سموم عنوان
کرد :این حشــره در نقاط شــمالی ایران و در فصل
تابستان با شروع گرمای هوا شیوع پیدا میکند .نام
محلی حشــره «بند» است و مسیر حرکت حشره یا موضعی که
آغشــته به سم و ترشحات حشره میشــود اغلب در نواحی سر،
صورت یا دست است.

اجتماعی 13

در ســالهایی نهچندان دور و نزدیک ،دهه هفتاد
و هشــتاد زنگهای خطر در مــورد افزایش آمار
مبتالیان به ایدز به صدا درآمد و ســرنگ رایگان
در اختیار معتادان قرارگرفت تا از طریق سرنگ
آلوده ایــن بیماری (که هنــوز درمانی برای
آن یافت نشده) وســعت پیدا نکند .اما حاال
انگشت اشاره هشدارها جای دیگری را نشانه
میرود .رئیس اداره ایدز وزارت بهداشــت
گفت :بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی در
کشور در حال افزایش است.
پروین افســر کازرونی ،رئیس اداره ایدز وزارت
بهداشت درباره آخرین آمار مبتالیان به ایدز در
گفتگــو با ایلنا ،افزود :تا اول فروردین ســال ،۹۶
تخمین زده میشود؛  ۶۶۳۵۹نفر در کشور مبتال
ن آنها  ۳۴۹۴۹نفر مبتال
به ایدز باشــند که از میا 
به ایدز شناسایی شده که از این تعداد  ۸۴درصد
مرد و ۱۶درصد زن هستند .همچنین  ۵۳درصد از
این تعداد بین  ۲۱تا  ۳۵ســال است و از کل افراد
شناسایی شده  ۹۴۷۷نفر فوت شدهاند.
او به راههای انتقال ویروس ایدز به افراد شناسایی
شــده تا اول فروردین سال  ۹۶اشاره و تاکید کرد:
 ۳ .۶۶درصد از این افراد بر اثر اســتفاده از سرنگ
مشترک و از طریق اعتیاد تزریقی مبتال شدهاند.
همچنین  ۳ .۱۹درصد از طریق رابطه جنســی،
 ۵ .۱درصد از طریق مادر به کودک و  ۷دهم درصد
بر اثر خون و فرآوردههای خونی مبتال شدهاند که
البتــه راه انتقال از طریــق فرآوردههای خونی در
سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته است.
ایدز در بین زنان افزایش پیدا کردهاست

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با اشاره به آمارهای
مبتالیان به ایدز در ماههای ابتدایی سال  ۹۶بیان
کرد :مبتالیان از ابتدای سالجاری تاکنون شامل
 ۳۰درصد زن و  ۷۰درصد مرد هستند ۳۹ .درصد
از ایــن افراد از طریق اعتیــاد تزریقی۴۱ ،درصد
از طریق رابطه جنسی و  ۳درصد از طریق مادر به
کودک مبتال شدهاند .وی افزود :همچنین مبتالیان
به ایدز در سنین زیر  ۱۵سال  ۳۷درصد در کشور
تخمین زده شــدهاند و از این تعداد نیز  ۸۸درصد
ب ه دوره مراقبت رفتند و ۹۸درصد از افرادی که به
دوره مراقبت رفتند در حال دریافت دارو هستند.
همچنین در عمده کودکان زیر  ۱۵سال ،بیماری
از طریق مادر مبتــا که اطالعی از وضعیت خود
نداشته ،منتقل شده است.

شد ،تحت مشــاوره قرار میگیرد تا پایبندی به
درمان داشته باشد و درمان دارویی را نیز همزمان
آغاز میکنیم.
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشــت با تاکید
بــر اینکه مراجعــه افرادی کــه هنوز از
بیماریشــان مطلع نیســتند ،بســیار
برای ما اهمیــت دارد ،گفت :مردم
بدانند؛ مراکز مشــاوره و درمان
بیماریهای رفتــاری مراکزی
هستند که با رعایت رازداری
و بهصورت رایگان تمامی

قرارگرفتهانــد .بر اســاس چهارمین برنامه
استراتژیک در راستای رسیدن به اهداف .۹۰
 ،۹۰ .۹۰بخش مراقبت درمان برای اجرای این
طرح آماده شــده و پزشکان ،پرستاران و مشاوران
بــرای این منظور آموزش دیده و مراکز مشــاوره
بیماریهای رفتاری راهاندازی شده است.
کازرونی گفت :درست است که  HIVمانند برخی
از بیماریهــا درمان قطعی ندارد ،اما وقتی درمان
دارویی برای فرد مبتال به ایدز آغاز میشود نه تنها

 ۶۰درصد مبتالیان از بیماری خود بیاطالعاند

کازرونی با اشاره به آمار بیماران زنده مبتال به ایدز
خاطرنشان کرد ۲۶۶۹۹ :نفر افراد زنده مبتال به ایدز
شناسایی شدهاند .در حقیقت  ۳۴درصد مبتالیان
شناســایی شدهاند و بیش از  ۶۰درصد افراد مبتال
به ایدز هنوز از بیماریشان اطالعی ندارند .از این
تعداد در یک ســال اخیر  ۱۲هــزار و  ۳۶۰نفر به
مراکز مشاوره مراجعت کردهاند و تحت مراقبت و
درمان قرارگرفتهاند .همچنین از تعداد افرادی که
به مراکز مشاوره مراجعه میکنند  ۹هزار و  ۸۸۰نفر
تحت درمان دارویی ضدویروس هستند.

سیســتم ایمنی فرد تقویت میشود ،بلکه باعث
میشود فرد یک طول عمر معمولی داشته باشد.
همچنیــن حجم ویروس در بــدن او کاهش پیدا
کرده و قابلیت انتقال را از دست میدهد.
بازنگری در دستورالعمل درمانی بیماری ایدز

او با اشاره به اینکه دستورالعمل درمانی ایدز مورد
بازنگری قرار گرفته اســت ،خاطرنشــانکرد :در
دســتورالعمل جدید پس از اینکه بیماری بهطور
قطع تشخیص داده شد ،مرحله دریافت دارو برای
آنها آغاز شود ،در حالی که در گذشته همه افرادی
که بیماریشان بهطور قطع تشخیص داده میشد
دارو دریافــت نمیکردند و افراد واجد شــرایط
بــرای دریافــت دارو انتخاب میشــدند ،اما در
حال حاضر وقتی بیماری فردی تشــخیص داده

ساعتی از کره ماه

خدمات را ارائه میدهد و افرادی که فکر میکنند
در معرض ابتال بودند ،میتوانند برای انجام آزمایش
به این مراکز مراجعه کنند.
راهاندازی  ۱۵۰۰پایگاه مشاوره HIV

کازرونی با اشــاره به اینکه در سطح کشور بیش
از  ۱۵۰۰پایگاه مشــاوره بــرای آزمایش  HIVو
مشــاوره و حدود  ۲۰۰مرکز مشاوره بیماریهای
رفتاری اســت که وقتی بیماری فردی تشخیص
داده شــد در این مراکز تمامی خدمات الزم به آن
فرد ارائه میشود HIV .بیماری عفونی است که
در صورتی که بهموقع تشــخیص داده شود ،قابل
درمــان و کنترل اســت و در صورتی که بهموقع
بیماری تشخیص داده شود ،فرد میتواند زندگی
عادی داشته باشد.

عینکی که برق تولید میکند

افزایش بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی

او با اشــاره به پیشگیری درباره این بیماری گفت:
متاسفانه بهدلیل عدمآگاهی بیش از  ۶۰درصد افراد
مبتال به ایدز هنوز از بیماری خود اطالعی ندارند از
سوی دیگر روند انتقال این بیماری از طریق روابط
جنســی در حال افزایش است .یکی از مهمترین
اقدامات افزایش آگاهی نوجوانان و جوانان در مورد
خودمراقبتی و افزایــش آگاهی والدین و باالبردن
مهارت فرزندپروری است تا بتوان با برقراری ارتباط
مناســب با کودکان از گرایش نوجوان و جوانان به
رفتارهای پرخطر جلوگیری کرد.
کازرونی ادامه داد :وزارت بهداشــت و ســازمان
بهزیستی مراکزی را در محلهای پرخطر
تحتعنــوان مراکــز کاهش آســیب
راهاندازی کردهاند که افراد با مراجعه
بــه این مراکــز میتوانند خدمات
مختلفی از جمله مشاوره ،وسایل
موردنیاز مصرف مانند سرنگ
را دریافــت کننــد و طرز
صحیح استفاده از سرنگ
به آنها نیز آموزش داده
میشــود ،همچنیــن
برنامههای کاهش آســیب
برای این افراد در نظر گرفته میشــود و متادون
درمانی میشوند.
او با بیان اینکه از سال گذشته کلینیکهای سیار
راهاندازی شده است ،گفت :این کلینیکهای سیار
در مناطقی که افراد به سختی به مراکز بهداشتی
درمانی و مراکز مشاوره مراجعه میکنند ،مستقر
شــده و خدمات مشــاوره و آزمایش انجام و آنها
را بــه چرخه درمــان ارجاع میدهنــد .این کار
بهصورت پایلوت انجام شــده و قرار است در سال
 ۹۶با حمایت معاونت اجتماعی وزارت بهداشــت
و معاونت آســیبهای اجتماعی وزارت کشــور
خدمات سیاری گسترده شود.
رئیــس اداره ایدز وزارت بهداشــت با بیان اینکه
داروها بهصورت رایگان در اختیار بیماران HIV
قرار میگیرد ،گفت :بخشــی از ایــن داروها در
داخل تولید و بخش اعظم آنها از خارج از کشــور
وارد میشــود .شــرکتهای تولید دارو در داخل
کشور سعی دارند بخش اعظمی از داروهایی که
موثرتر هستند را تولید کنند .در گذشته بهدلیل
تحریمها ورود این داروها با مشکل روبهرو بود ،اما
خوشبختانه از سال گذشته در بحث تامین دارو به
مراتب با مشکالت کمتری مواجه بودیم.

کازرونــی با تاکیــد بر اینکه پایبنــدی به درمان
مهمترین اصل اســت ،گفت :وقتی فرد مبتال دارو
مصرف میکنــد ویروس در بــدن بیمار کنترل
میشــود و قابلیت انتقال را نــدارد ،اما تا زمانی
بیماری در فرد مبتال مهار میشود که دارو مصرف
میکند و اگر بــه هر دلیلی دارو برای مدتی قطع
شود نه تنها احتمال دارد که بیماری بازگردد ،بلکه
ممکن است نسبت به دارویی که مصرف میکند،
مقاوم شــود و مجبور به استفاده از داروی قویتر
باشــد .در صورتی که بیماری زود تشخیص داده
شــود و بیمار در چرخه درمان قرار گیرد به شرط
پایبندی به درمان ،بیمار یک زندگی کامال طبیعی
خواهد داشت.
او بیان کرد :پیشگیری و کنترل ا چ آی وی نیاز به
همراهی دستگاههای مختلف دارد ،در چهارمین
برنامه اســتراتژیک ،HIVبیســت و سه سازمان،
موسســه و وزارتخانه همراه هستند ،این برنامه از
اسفند  ۹۴در هیئت دولت تصویب و در سال ۹۵
کمیتههای عملیاتیشــدن این برنامه محوریت با
وزارت آموزش و پرورش ،بهزیستی ،وزارت رفاه و
وزارت کشــور و ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت
بهداشت تشکیل شد و مترادف آن در استانها نیز
راهاندازی شد و هر ســه ماه گزارش عملکرد این
کمیتهها ارائه میشود.

قاب

محققان موسسه فناوری کارلسروهه در آلمان موفق به توسعه یک عینک آفتابی شدند
که با استفاده از سلولهای خورشیدی که در آن تعبیه شده ،میتوان برق تولید کرد.
ســاعت  450هــزار
دالری کــه داخل آن
از گردوغبــار واقعی
کره ماه استفاده شده!
قاب این ســاعت نیز
از اســتیل فضاپیمای
آپولو  11تولید شــده
است.

نظارت مستمر بهداشتی بر استخرها

روابطعمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت :بازرسی ،نظارت و پایش استخرهای
شنا و کنترل کیفی آب آنها بهصورت دورهای توسط بازرسان بهداشت محیط انجام میشود.
بهگزارش ایسنا ،حمید انصاری افزود :رعایت اصول بهداشتی توسط مسئوالن استخرها و
استفادهکنندگان ،از اهمیت بسزایی برخوردار است و تامین و حفظ کیفیت آب استخرها از
نظر سالمت عمومی باید مورد توجه گردانندگان این مجموعهها قرار گیرد.

ابهام در ورود شورای رقابت
به حوزه سالمت

پایبندی به درمان مهمترین اصل
در درمان بیماری ایدز

اجرای برنامه  ۹۰.۹۰.۹۰در راستای کنترل HIV

او دربــاره برنامه پیشــگیری از بیمــاری ایدز با
عنوان  ۹۰.۹۰.۹۰توضیح داد :براســاس تعهدات
بینالمللی ،هدف نهایی کنترل ایدز یا  HIVاین
است که تا سال  ۲۰۳۰همهگیری  HIVکنترل و
مهار شــود .برای اینکه به این هدف نهایی برسیم
تا ســال  ۲۰۲۰الزم اســت  ۹۰درصد افرادی که
مبتال به ایدز هستند از بیماری خود مطلع باشند،
همچنین ۹۰درصــد از افرادی که از بیماری خود
آگاه هســتند تحت مراقبت و درمان قرار بگیرند
و حجــم ویروس در  ۹۰درصــد افرادی که تحت
مراقبت هســتند به حدی برسد که دیگر قابلیت
انتقال به فرد مقابل را نداشته باشند.
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشــت با بیان اینکه از
 ۳۴درصد مبتالیان به ایدز که شناسایی شدهاند،
 ۵۰درصد به برنامههای مراقبت درمان وصل شدهاند،
گفت۸۲ :درصد از افرادی که به برنامههای مراقبت
وصل شــده ،تحت مراقبتهای درمانی و دارویی
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شــورای رقابت خواســتار تصحیح قانون
تاسیس داروخانهها شده ،این در حالی است
که قانونی یا غیرقانونی بودن ورود این شورا
به حوزه سالمت هنوز مشخص نیست.
بهگزارش مهر ،ولی ملکی ،ناظر شورای ملی
رقابت در خصوص تســهیل قانون تاسیس
داروخانهها اظهارکرد :شورای رقابت ضمن
ملزمکردن وزارت بهداشــت به اجرای این
قانون ،باالترین مقام وزارت بهداشت را هم
۱۰۰میلیون تومان جریمه کرده است و در
صورت اجرایینکردن این قانون ،شــورای
رقابت مجازاتهای بیشتری از جمله ارجاع
به مقامات قضایی ،پیشبینی کرده است.
نماینده مردم مشگینشهر در مجلس افزود:
شورای رقابت بر این باور است که دو شرط
فاصله و حدنصاب جمعیت برای تاســیس
داروخانه ،ضدرقابتی اســت و نوعی انحصار
تلقی میشود.
در همین خصوص دکتر رهبر مژدهی آذر،
رئیــس انجمن داروســازان ایــران ،گفت:
داروخانهها بیش از آنکه اقتصادی باشــند
مکانی علمی هســتند و دولت باید تالش
کند داروخانهها گرایش علمی خود را حفظ
کنند که یکی از راههای آن این است که به
اتحادیه صنفی داروسازان اختیارات بیشتری
بدهند.
وی افزود :شورای رقابت اعالم کرده که برای
تاسیس داروخانه نیازی به رعایت فاصله و
حدنصاب جمعیتی نیست در صورتی که ما
روی یک نظم که در تمام دنیا حاکم است
حدنصاب را تعیین میکنیم.
مژدهی آذر تصریح کــرد :اگر این قاعده و
قانون پیاده شود بُعد علمی داروخانهها کم
میشود و ممکن است در ابتدا همه راضی و
خوشــحال شــوند ،امــا این موضــوع در
طوالنی مدت به ضرر مردم و دولت اســت،
باید قانونی گذاشــته شــود کــه روزبهروز
خدمات علمی در داروخانهها بیشتر شود و
مصرف بیرویه دارو کم شود.
چندی پیــش دکتــر رســول دیناروند،
رئیس ســازمان غــذا و دارو در گفتگوی
ویژه خبری ،ورود شــورای رقابت به حوزه
ســامت را غیرقانونی دانست و تاکید کرد:
نمیتوان بــه بهانه رفع انحصــار ،ضوابط
کنترل تاســیس داروخانهها را حذف کرد
و ورود به ایــن موضوع به هیچوجه قانونی
نیست .در صورتی که شورای رقابت ،ضوابط
وزارت بهداشــت را که متوجه سطحبندی،
محدودیتها و کنترل خدمات است باطل
کند ،هرج و مرج عجیبی در این حوزه ایجاد
خواهد شد.
وی تاکیدکرد :بدون اینکه بخواهیم درباره
محتوای مصوبه شورای رقابت بحث کنیم،
باید بگویم که اساسا ورود شورای رقابت به
حوزه ســامت قانونی نیست؛ نکته اساسی
که متاســفانه شــورای رقابت از آن غفلت
میکند.
مدتی قبل شــورای رقابت طبق نامهای به
وزیر بهداشــت خواســتار تصحیح دو ماده
 ۱۵و  ۱۶آییننامه داخلی وزارت بهداشت
شــد .در این دو ماده آمده است که باید به
داروخانههــا با رعایــت فاصله و حد نصاب
جمعیتــی مجوز تاســیس داده شــود در
صورتــی که این دو بنــد مخالف با ماده ۷
اصل  ۴۴قانوناساســی است .طبق ماده ۷
قانون رونق کسب و کار هیچ تشکیالتی که
مجوز صادر میکند ،نباید بهخاطر اشــباع
بازار ،مانع صدور مجوز شود.
امیر ســیاح ،مدیر گــروه مطالعات محیط
کســب و کار مرکــز پژوهشهای مجلس
در پاســخ به ورود شورای رقابت به شرایط
تاسیس داروخانهها گفت :اگر داروخانه یک
مکان علمی اســت و ســودی بابت فروش
دارو دریافت نکند و دارو را با همان قیمت
فاکتور بفروشد شورای رقابت ورود نمیکند،
اما وقتی داروخانهها از فروش سود میبرند
شــورای رقابت باید ورود کرده و از انحصار
جلوگیــری کند و جلو رانت را بگیرد .طبق
ماده  ۷قانون اصل ۴۴که بعدا اصالح شــد
کسی که مجوز کسب و کار صادر میکند
از جمله مجــوز وکالت ،طبابــت و مجوز
داروخانه؛ حق ندارد به بهانه اشــباع بازار از
ورود داوطلبان جدید جلوگیری کنند.
ســیاح تصریح کرد :کســانی که به بهانه
حــد نصاب جمعیــت و رعایــت فاصله از
تاسیس داروخانه جدید جلوگیری میکنند
بهدنبال سود بیشتر داروخانهها هستند .اگر
هم معتقدند داروخانه محل علمی اســت،
بابت فروش دارو سودی دریافت نکنند.
حال باید دید تصمیم وزارت بهداشــت در
خصوص اجراییکردن این قانون ابالغ شده
چه خواهد بود.
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فرا رسیدن ایـــام سـراسر خیــر
و برکت و سعادت دهه کرامت را به همه
عاشــقان کریمه اهلبیــت(ع) ،حضرت
فاطمه معصومه(س) و برادر بزرگوارشان،
ثامنالحجــج ،حضــرت امامعلــی بن
موسیالرضا(ع) صمیمانه تبریک عرض
میکنیم و در یک جمله اشاره میکنیم
این دهه ،دهه ارج نهــادن به کرامت و
ارزش انسانی و اسالمی است.
0938...

انسان اگر در گذشته رنج و سختی
نکشیده باشد درکی از بهکامی و بهروزی
حال را درک نخواهد کرد.
0935...

هیچکس مطلق مطلوب نیســت.
شریعتی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
لطفا مهرنامــه  52را بگیرید و بخوانید،
ارزش دارد.
0935...

انتخابات مجلس شــورا در ایران
استانی شود ،طول عمر دولت و مجلس
دو سال یکبار باشد ایدهآلتر است.
0933...

قطعا بهرهگیری از نیروهای فکری
بهویژه نخبه ،عرصه تولید و اشتغال را از
حالت رکود و یکنواختی خارج ســاخته
و چه بسا بهوســیله این نیروهای مفید
تعداد ابتکارات و اکتشــافات افزایش و
تولید و اشــتغال نیز گسترده شود .باید
متذکر شــد این موضوع نیاز به حمایت
مسئوالن محترم دارد.
0935...

طرح توزیع «تریاک دولتی» گرچه
با هدف قطــع روابط میان قاچاقچیان و
معتادان است ،اما اگر کیفیت و کارآیی
این نوع تریاکها مثل تریاکی باشد که
قاچاقچیان توزیع میکنند ،در حقیقت
نوعی تأیید و تشویق مصرف موادمخدر
محسوب میشود ،ولی اگر جنبه دارویی
و درمان باشــد بهمنزله نجــات جان و
احیای زندگی گرفتاران سوداگران مرگ
است.
0938...

تبدیل واحد پول ملی ایران از ریال
به تومان حذف سه صفر .به  1000ریال
بگوییم یک تومان.
0933...

مردم از قدیماالیام خاطرات خوبی
از روزنامه کیهان داشتند.
0910...

ســام .رســانههای زنجیــرهای
کــه روزنامه کیهــان بــه روزنامههای
اصالحطلب مثل آفتابیزد ،اعتماد ،شرق
و آرمــان لقب داده یعنی چی؟ من آخر
نفهمیدم.
آفتابیزد :مــا هم نفهمیدیم یعنی
چه؟ اگر این باشد که هماهنگ عمل
میکنیم همه اصالحطلب هستیم
و عیب نیســت اگر منظورشان این
است که اتاق فرمان واحد داریم در
خیال بسر میبرند.
0919...

آقــای چمــران رئیــس فعلــی
شــورای شــهر تهران! باور کنید شما و
بقیــه کاندیداهای لیســت خدمت رای
نمیآوریــد و آنقدر مانعتراشــی برای
اعضای جدید شورای شهر تهران نکنید.
0933...

ایشان که صحبت از نواصولگرایی
میکنــد ،بد نیســت حرفهــای آقای
میرسلیم را که راجع به ایشان زده شده
بهعنوان نماد این مسئله اعالم کند.
0912...

حضرت امام هادی(ع) میفرمایند:
هــر که بر طریق خداپرســتی محکم و
استوار باشد ،مصائب دنیا بر وی سبک
آید.
0938 ...

دین ،عقل و مشــورت از نیروهای
محافــظ و عوامل پیروزی هر انســانی
محسوب میشود و حمایت از دین خدا
برابر اســت با حمایت از خویش در همه
ابعاد و زمینهها.
0938...

