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اجتماعی

بازگشایی دفتر امور حج ایران در عربستان

دو هفته پس از حضور زائران ایرانی در عربستان برای شرکت در مناسک حج ،تابلوی
حج ایران که پس از قطع روابط سیاسی ازسوی عربستان ،پایین آورده شده بود ،دوباره
نصب شد .به گزارش ایسنا ،روابط سیاسی دو کشور همچنان قطع و سفارتخانههای آنها
نیز تعطیل است .با این حال طبق توافق حج ،ایران موفق شده ١٠نماینده کنسولی از
وزارت خارجه کشورمان را همزمان با حج به عربستان راهی این کشور کند.

سالمت

تهران ،رکورددار مرگ و میر
بر اثر آنفارکتوس قلبی

حقوقی

با خأل قانونی نبود نظارت
کافی بر مجرمین خطرناک
مواجههستیم

ایسنا :مرضیــه محبی گفت :خأل قانونی که
بدان مبتال هستیم نبود نظارت قانونی کافی
بر مجرمین خطرناک اســت؛ زیــرا امروز در
نظامهای مدرن قضایی متعرضین جنسی به
کودکان به شدت کنترل میشوند و جامعه از
موقعیت و خطر آنها آگاه میشود.
ایــن وکیل دادگســتری گفت :امــروز اگر
بخواهیــم بــه درمــان جدی آســیبهای
اجتماعــی با نگاه به آینده و توســعه پایدار
بپردازیم باید به حل جدی مســاله کودکان
فکر کنیم .ایــن روزها کــودک آزاریهای
پی در پی ،جامعه را به اندیشه واداشته و باید
در پی تمهیداتی برای آگاه کردن همگان از
ضرورت توجه به بهداشــت ،تغدیه ،تحصیل،
آموزشهای درست جنسی ،پرهیز جدی از
هر گونه خشونتورزی و غفلت و کوتاهی در
مراقبت از کودکان بود.
محبــی ادامه داد :قانــون باید بیش از آنکه
بــه کیفــر مجرمو طــرد او توجــه کند به
ک مساعی برای جبران خسارت کودک
تشری 
آســیبدیده ،درمان پزشکی و روانشناسی و
بازگرداندن او به وضع طبیعی توجه کند.

مکث

اعالم برنامههای وزارت
بهداشت برای کاهش آسیب
و درمان اعتیاد

اخیرا برنامه ششم توســعه از طرف رئیس
جمهور ابالغ شــد و در این سند بند مهمی
در حوزه آسیبهای اجتماعی وجود دارد که
پای سازمانهای زیادی را برای محقق شدن
آن به میان میکشد.
دکتر احمــد حاجبی ،در گفتگو با ایســنا،
دربــاره برنامه این وزارتخانــه برای اجرای
بندهای مربوط بــه کاهش اعتیاد در برنامه
ششــم توســعه ،گفت :یکــی از حوزههای
فعالیــت وزارت بهداشــت در زمینــه
سوءمصرف مواد ،پیشــگیری اولیه است؛ تا
روزی که میــزان ورودی جمعیت به حوزه
آســیبهای اجتماعی کاهش پیدا نکند ،با
هجوم غیرقابل کنترل افرادی روبرو هستیم
کــه باید خدمات درمانی و کاهش آســیب
دریافت کنند ،بــه همین دلیل باید از نظر
مداخالت اثر بخش و نیروی انسانی در این
حوزه سرمایهگذاری کنیم.
مدیرکل دفتر ســامت روانی ،اجتماعی و
اعتیاد وزارت بهداشــت ،تصریــح کرد :اگر
فقط در بحث پیشــگیری از اعتیاد فعالیت
کنیم و ســایر دستگاهها کمک نکنند ،قطعا
موفــق نخواهیم بود .دســتگاهها به اهداف
خــود در مورد اعتیاد نرســیدهاند؛ اگر این
اهداف محقق میشــد میزان ورودی اعتیاد
میتوانســت کمتر از رقم فعلی باشد .البته
کنترل نســبی صورت گرفت ه ولی به دلیل
حجم باالی ایــن ورودی ،نیاز داریم کنترل
بیشتری صورت گیرد.
مدیرکل دفتر ســامت روانــی ،اجتماعی
و اعتیــاد وزارت بهداشــت ادامه داد :حوزه
کاهش آسیب رویکرد جدی وزارت بهداشت
است؛ در شــرایطی که قادر نیستیم مصرف
مواد را به صورت کلی قطع کنیم و رویکرد
پرهیز مدار همیشــه موفق نیســت ،باید از
شیوههای جایگزین استفاده کرد تا مصرف
مدیریت و عوارض آن کاهش یابد.

Dمحمدرضا دشتی اردکانی ،رئیس
کانون سردفتران :در  4ماهه نخست
امسال کل اسنادی که در دفاتر اسناد
رسمی ثبت شــده است؛  3میلیون و
 745هزار و  645سند بود که تهران
با یک میلیون و  270هزار و  686سند
بیشــترین مراجعه را به دفترخانهها
داشــت و کمترین مراجعه در ایالم با
18هزار و  123سند بود.
Dســرهنگ علی نیک نفس ،رئیس
مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا
ناجا :هر گونه جعــل هویت و عنوان
در فضــای مجازی از ســوی پلیس
پیگیری و رصد میشود .جعل عنوان،
جرمی اســت که در فضای مجازی به
مراتب بیش از فضای حقیقی شــاهد
آن هستیم .در فضای مجازی شرایط
ناشناسی فراهم است.
Dعابد ملکی ،شــهردار منطقه 12
تهــران 993 :نقطه نا ایمــن در بازار
تهران وجود دارد.
Dفرهاد دبیری ،معاون محیط طبیعی
و تنوع زیســتی ســازمان حفاظت
محیطزیست :توافق و تفاهم کلی میان
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت که تا به امروز
نیز رعایت شده ،بر عدم صدور مجوز
هر نوع بهرهبرداری و اکتشاف برای هر
نوع مــاده معدنی در داخل پارکهای
ملی و آثار طبیعــی ملی بعد از اعالم
حفاظت این مناطق است.
Dفاطمه ســعیدی ،نماینده تهران:
شــورای پنجم نشــان داد از همین
ابتدای کار بنای خود را بر شفافیت و
قائلشدن نقش و سهم برای شهروندان
گذاشته است.
Dســیدمحمد بطحایــی ،وزیــر
پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش:
تالش خواهم کرد در آموزش و پرورش
روشهای نویــن جایگزین روشهای
سنتی شود.
Dفخرالدین دانش آشــتیانی ،وزیر
آمــوزش و پرورش :تــاش ما برای
شناســاندن جایگاه رفیع آموزش و
پرورش در جامعه است .با انتخاب یک
وزیر ،مشــکالت و چالشهای موجود
حل نخواهد شد ،وحدت و یکپارچگی
همه مســئوالن میتواند مشکالت
آموزش وپرورش را مرتفع سازد.
Dزهرا صدراعظمنوری ،منتخب مردم
در شورای پنجم :هیچ کدام از اعضای
شورای شــهر تاکنون برای ریاست
شورای شهر داوطلب نشدهاند .متن
سوگندنامه توسط کمیسیون حقوقی و
نظارت برای امضا توسط شهردار تهیه
و آماده شده است.
Dحســینعلی امیری ،معــاون امور
مجلس رئیس جمهور :قانون هوای پاک
که در قالب الیحه از سوی دولت تقدیم
مجلس شورای اسالمی شده بود ،در
تاریخ  ۲۵تیرماه  ۱۳۹۶به تایید شورای
نگهبان نیز رســیده و پس از تصویب
آماده ابالغ شد.
Dمرضیه گــرد ،رئیس ســازمان
مدارس غیردولتی و مشــارکتهای
مردمــی وزارت آمــوزش و پرورش:
فعالیــت شــبکههای کاریابی برای
فارغالتحصیالن دانشگاهی و دعوت
از معلمان بــرای فعالیت در مدارس
غیردولتی ممنوع است .جذب معلم و
فعالیت در مدارس غیردولتی نیازمند
طی کردن فرآیندهای قانونی و اداری
است.
Dحجت االســام والمسلمین علی
مصطفوینیــا ،دادســتان عمومی و
انقالب مرکز استان گیالن :بر اساس
گزارش های اولیه ،آتش سوزی صورت
گرفته در نیزارهای تــاالب انزلی به
احتمال فراوان عمدی و با هدف توسعه
تصرفات در این نیزارها بوده است .دو
نفر در این خصوص دستگیر شدند.
Dشهپر حقیقت ،عضو هیئت علمی
جهاد دانشگاهی :ساالنه ۱۰هزار مورد
جدید ابتال به سرطان سینه در کشور
داریم۳۰ .درصد از موارد این سرطان
قابل پیشگیری و ۳۰درصد قابل درمان
است .این ســرطان جزو شایعترین
سرطانها در کل دنیا بوده و ایران نیز
از این مسئله مستثنی نیست.

ناشناس هدف گلوله کالشــینکف قرار گرفته و از
ناحیه قفسه سینه ،پا ،صورت و کتف مجروح شده
بود ،خبر از رفع خطر جانی از وی داد .دکتر حبیب
یبَر  ،رئیس بیمارستان گلستان اهواز با اعالم این
ح
خبر گفت :محیط بان فداکار ،منصور احمدی پس
از اصابت گلولههای اســلحه جنگی ،به بیمارستان گلستان اهواز
منتقل شــد و اقدامات پزشکی و درمانی برای وی در حال انجام
اســت .وی ترمیم جراحات وارده به این محیطبان مستلزم مرور

زمان دانست و افزود :اقدامات ویژۀ جراحی در بخش مراقبتهای
ویژه و زیر نظر اســتادان هیئت علمی بیمارستان گلستان اهواز
در حال انجام اســت و به لطف خدا ،شرایط عمومی سالمت این
محیــط بان با مراقبتهایی که در بخــش  I.C.Uدر حال انجام
است .رئیس بیمارستان گلســتان اهواز در پایان گفت :در حال
حاضر خطر جانی از ایشان رفع شده و امیدواریم ایشان در آینده
نزدیک پس طی روند بهبــودی ،از بخش مراقبتهای به بخش
عمومی منتقل شوند.

گزارش آفتاب یزد از مشکالت بیماران
در بیمارستانهای آموزش پزشکی

درد توأم با خجالت!
آفتاب یزد – گــروه اجتماعی :دختر وارد اتاق
پزشک میشود .چند دختر و پسر جوان با لباس
سفید ایستادهاند ،معلوم است انترن هستند .یکی
از دخترهــا فرمی را میآورد و بقیه نگاه میکنند.
پزشــک (استاد) مشکل دختر را میپرسد و او در
مورد شوره ســرش توضیح میدهد .پزشک از او
میخواهد که پشت پاراوان روسریاش را بردارد.
موقع معاینه که میشود ،پزشک پوستههای سر
دختر را نشان میدهد و از دانشجویان میخواهد
که تشــخیص خودشــان را بگویند .هــر کدام
تشــخیصی میدهند و در آخر پزشــک عالئم را
برای انترنها توضیح داده و بیماری را تشــخیص
میدهد .حاال نوبت تشــخیص داروی بیمار است
که هر کدام از انترنها باید یک دارو را تجویز کنند
و در پایان پزشــک دارویی را مینویسد و بیمار از
اتاق بیرون میآید.
بیمــار میگوید« :از تبحر این دکتر زیاد شــنیده
بــودم ،به همین خاطر آمدم تا بیماریام را با او در
میان بگذارم اما وقتی همهشــان با هم روی سرم
ریختند خیلی خجالت کشیدم .وقتی دکتر گفت
پوستههای سرم علت عصبی دارد ،بیشتر خجالت
کشیدم و حس خوبی نداشتم».
همین چند کلمه داستان معاینات انترنها را نشان
میدهد .بیمارانی که در بیمارســتانهای دولتی
آموزشــی بستری میشــوند باید خجالت را کنار
بگذارند و حضورشــان در این بیمارستانها یعنی
اجازه معاینه انترن.

در کشورهای
توسعهیافته
بیمارستانهایدولتی
ازبیمارستانهای
آموزشی مجزا شدهاند
در صورتی که در ایران
اکثربیمارستانهای
دولتی ،آموزش
پزشکی هم انجام
میدهند و بیمار گزینه
زیادی برای انتخاب
بیمارستانندارد

سرطان دارم یا نه؟

محمد مردی اســت حدود 50ســاله ،الغر و قد
بلند اســت .در حیاط بیمارستان امام خمینی(ره)
همراه خانوادهاش زیر یک درخت نشســته است.
او میگویــد« :وقتــی میخواهنــد معاینه کنند
حدود  15نفر باالی سرم میآیند .من سایتهای
ســامت را زیاد میخوانم .هر حرفی که میزدند
تقریبا میفهمیــدم چه میگویند .یکی از انترنها
با دیدن آزمایش خونم احتمال داد سرطان دارم و
ص خودش را توضیح دهد.
شروع کرد علت تشخی 
من هم داشتم سکته میکردم اما استادشان گفت

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :سازمان
بهزیستی متولی تأمین سالمت اجتماعی است .به
گزارش ایسنا ،سید حسن موسوی چلک ،سازمان
بهزیستی را متولی سالمت اجتماعی اعالم و تأکید
کرد :اجباری شدن مشــاوره ژنتیک ،ساماندهی
بیماران روانی و کــودکان خیابانی از اقدامات این
ســازمان در این زمینه بوده است .وی اظهار کرد:
بیش از 15میلیون پرونده قضایی و 400هزار نفر
زندانی مرتبط با مسائل اجتماعی در کشور وجود
دارد .تعداد زنان سرپرســت خانوار طی سالهای

اولین شهردار تهران

میرزاعباسخان مهندسباشی
ملقب به مشاور الدوله فرزند
ميرزارضافارغالتحصيلمدرسه
نظامي فرانسه در سال
 1263شمسی به رياست
احتساب شهر تهران
انتخاب شد.

اینطور نیست .کمی خیالم راحت شد .یکی دیگر
احتمال خونریزی معده داد .دوباره نگران شدم که
تا آخر عمر باید دســتم به این بیماری بند باشد
اما دوباره استادشان چند اصطالح پزشکی درباره
آزمایشهایم گفت و آخر هم متوجه شدم که یک
عفونت ساده است».
محمد در مورد رســیدگی بیمارســتان هم گله
دارد و میگویــد« :اگر رسیدگیشــان خوب بود،
شــاید یک کمی اعصاب بیماران راحتتر بود اما
اینقدر اینجا شــلوغ است که رسیدگی خوبی هم
در اورژانس ندارند .البته دلم میســوزد برای این
پرستارها و کسانی که اینجا اینطوری کار میکنند
اما ما هم چارهای نداریم اگر پول داشتیم میرفتیم
بیمارستان بهتر که نه آنها اینقدر اذیت شوند و نه
ما .اما از حق نگذریم؛ واقعا دکترهای خوبی دارد .به
نظرم هر چقدر دکترهایشان خوب هستند به همان
اندازه برایشان بیمار میآورند».
تشخیصها باید به زبان علمی باشد

معاینات دستهجمعی باعث استرس و معذب شدن
بیمار میشود .بعضی هم معتقدند که شأن بیمار
رعایت نمیشود .با این حال مردم بیمارستانهای
آموزش پزشــکی را به نام بیمارستانهای دولتی
میشناســند و مقررات حاکم بر بیمارستانهای
آموزش پزشــکی را نمیدانند .دکتر سیدمرتضی
خاتمی ،نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
ن آموزشی
مجلس درباره بستری شدن در بیمارستا 
به آفتاب یزد میگوید« :به نظر من بیمارســتان
آموزش پزشکی برای یک بیمار فرصت بهتر و برتر
است ،نه این که حضور در این بیمارستان کاستی
محسوب شود با سلســله مراتبی که وجود دارد،
بیماری مورد تجزیه ،تحلیل و بررســی دقیق قرار
میگیرد و تضارب آرا و بارش افکار در مورد بیمار و
بیماریاش اتفاق میافتد».
وی با اشــاره به این که در بیمارستانهای دولتی
کاســتی وجود نــدارد ،میافزاید« :تمام ســبقه
خانوادگی ،مصرف دارو ،ســابقه بیماری ،شــرایط
بیمار و ...احصا میشود و در مجموع به استنتاجهای
منطقی در این مورد میرســیم .اما این که مطرح
میشود چند انترن یک نفر را معاینه کنند ،شکل
ناپختهای از صورتجلسه است ولی آن را رد نمیکنم
و احتمال دارد که اتفاق بیفتد .اما حقیقت این است
که قاطبا اینگونه نیست و یک انترن یا رزیدنت در
آن شرایط ممکن است معاینهای هم انجام ندهند
زیرا ممکن است اســتاد بیمار را معاینه کرده و با
یک تشخیص احتمالی بیمار را بستری کرده است.
پیرامون عالئمی که بیمار دارد بر بالین بیمار بحث
میشود .در واقع گفته میشود که این نشانگان را
دارد .بنابراین در آن جمــع حاضر به کرات اتفاق
نمیافتد که همه بیمار را معاینه کنند .اما ممکن
اســت برخی عالقهمند باشند عالئم ذکر شده در
مورد بیماری را شخصا لمس کنند بنابراین بیمار
را معاینه میکنند».
نائب رئیس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس
در پاســخ به این ســوال که با توجه بــه ارتقای
آگاهــی مردم در مورد ســامت و بیماریها ،چرا
باید در مورد عالئم بیماری بر بالین بیمار صحبت
شود؟ تاکید میکند« :ما فرضمان بر این است که
تشخیصها به صورت علمی و به زبان التین بیان

عکس تزئینی است

رئیس نوزدهمین کنگره بینالمللی تازههای
قلب و عروق تهران را رکــورددار مرگ بر اثر
آنفارکتوس قلبی در کشور معرفی کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ مسعود
قاسمی در ادامه به وضعیت بیماریهای قلبی
عروقی در کشور اشاره کرد و گفت :متاسفانه
شاهد شیوع ۵۷درصدی بیماریهای قلبی در
مردان باالی ۶۰سال هستیم .در آبان  ۹۵که به
عنوان ماه پرتنش آلودگی هوا یاد میشود ،آمار
مرگ و میر چهار هزار و ۷۶۶نفر بوده اســت.
از این تعداد ۴۴۱نفر بر اثر ایســت قلبی فوت
شدهاند .وی با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر
ساالنه در کشور ۳۷۵هزار نفر گزارش میشود،
گفت۳۵ :هزار مورد از این مرگ و میرها مربوط
به ســکتههای قلبی و مغزی است که این در
نوع خود آمار تکان دهندهای تلقی میشود.
رئیس نوزدهمین کنگره بینالمللی تازههای
قلب و عروق از فشــار خون بــه عنوان عامل
اصلی سکته مغزی و بزرگترین عامل خطرساز
در بروز حوادث قلبی نام برد و گفت۴۰ :درصد
مرگ و میرها در کشور به دلیل مشکالت قلبی
است و ۲۰درصد افراد با سکته قلبی جان خود
را از دست میدهند.
وی بــا اعــام اینکــه روزانه ۳۰۰مــرگ با
آنفارکتوس قلبی در کشــور گزارش میشود،
اظهار کرد :تهران در این زمینه رکورددار است.

خبرتلگرامی

پزشک معالج منصور احمدی ،محیطبان خوزستانی
که روز گذشته در حین گشت و کنترل مناطق تحت
مدیریت از ســوی سرنشینان مســلح یک خودروی
ناشناس هدف گلوله کالشنیکف قرار گرفته و از ناحیه
قفسه سینه ،پا ،صورت و کتف مجروح شده بود ،خبر
از رفع خطر جانی از وی داد .به گزارش تســنیم ،پزشک معالج
منصور احمدی ،محیطبان خوزستانی که حین گشت و کنترل
مناطق تحت مدیریت از ســوی سرنشینان مسلح یک خودروی

محیطبان قربانی کالشینکف در ICUتحت مراقبت است

شود .ولی این که آنقدر مســائل را برای بیمار باز
کنند که استرس و اضطراب بیمار احتماالت را در
مورد بیمــاری زیاد میکند ،میتواند مخاطرهآمیز
باشد .اگر چنین مسائلی در یک بیمارستان افزایش
یابــد باید بــه آن تذکر داد تــا در فضای دیگری
توضیحات و احتماالت را مورد بررسی قرار دهند.
وقتی پزشکان بر ســر بیمار بحث میکنند ،تمام
احتمــاالت ممکن در خصوص عالئم بیمار مطرح
میشود از خوشبینانهترین تا بدترین نوع بیماریها
در مورد عالئم صحبت میشود .بنابراین اگر بیمار
ایــن مباحث را حس کند مطمئنــا مخاطرهآمیز
خواهد بود».
دکتر خاتمی با اشاره به این که همه پروسه درمان
به اذن بیمار انجام میشود ،میافزاید:
اگر بیماری همکاری نکند و اســتنکاف کند قطعا
مورد معاینه قرار نمیگیرد .آنچه که به عنوان منشور
حقوق بیمار در تمام بخشهای بیمارستانها نصب
شــده ،به صراحت بیان میدارد که بیمار میتواند
عدم تمایل خودش را به مسئول بخش یا پزشک
معالج اعالم کند .بنابراین در بسیاری از مواقع اتفاق
میافتد که در یک روز بیمار مورد معاینات متعدد
اما به قاعده قرار گیرد .این را باید تصریح کنیم که
اگر مشــکالتی در مرکزی دیده میشود و بیش از
حد متعارف باشد باید رفع و رجوع شود .در مجموع
به نظر میرسد بیشتر مردم از حقوق خودشان در
زمان بیماری اطالع کافی ندارند».
وی بــا بیان ایــن که عالوه بر جلــب همکاریها
بایــد معاینات بــه صورت هنرمندانــهای صورت
گیرد ،تاکیــد میکند« :در مجمــوع خروجیای
که ما در بیمارســتانهای آموزش پزشکی نسبت
به بیمارســتانهای درمانی صرف دیدهایم ،شکل
ن هم
توســعهیافته و ارتقاء یافتهای اســت .بیمارا 
بیشتر مورد بررســی قرار میگیرند و مورد غفلت
قرار نمیگیرند».
آمار دانشجویان پزشکی کاهش یافته

دکتر بشــیر خالقی ،دبیر کمیســیون بهداشت و
درمان مجلس نیز در گفتگو با آفتاب یزد میگوید:
«بیمارستانهای ما تابلو دارند و مشخص است که
مراکز آموزشــی و درمانی با مراکز درمانی دولتی
متفــاوت هســتند .در بیمارســتانهای آموزش
پزشــکی باید کارها عملی را از این طریق آموزش
دهند .در کل دنیا هم اینگونه اســت و تعرض به
شأن بیمار نیست».

وجود  400هزار زندانی مرتبط با مسائل اجتماعی
 90تــا  ،95از دو میلیون
به سه میلیون نفر رسیده
و ایــن نشــانگر افزایش
20درصدی ایــن تعداد
اســت .موســوی چلک
ادامه داد :پس از بررسی
870منطقه در کشور ،یک
هزار و صدمحله ناکارآمد
با جمعیت 19میلیون نفر شناســایی شده است.
در پیشگیری از آسیب اجتماعی باید مطالبهگری

اجتماعی جایگاه خویش
را بهدست آورد.
موسوی چلک با اشاره به
موضوع کودک آزاری در
برخی جوامع ،گفت :بروز
این مسئله ناشی از وجود
ضعف در اخالق اجتماعی
است و الیحه کودکان و
نوجوانان به منظور حمایت از کودکان در شرایط
آزار ،بــزه و موضوعات مشــابه در برنامههای این

ترمیم جمجمهآسیبدیده
پزشکان بیمارستانی در چین
موفق شدند با تکنولوژی چاپ
سه بعدی ،جمجمه آسیبدیده
یک کشاورز را که با ماشین درو
آسیب دیده بود ،ترمیم کنند.

بیمار :از تبحر این دکتر
زیاد شنیده بودم ،به
همین خاطر آمدم تا
بیماریام را با او در
میان بگذارم اما وقتی
هم ه انترنها با هم
روی سرم ریختند خیلی
خجالتکشیدم.وقتی
دکترگفتپوستههای
سرم علت عصبی دارد،
بیشترخجالتکشیدم
و حس خوبی نداشتم

وی با اشــاره به این که آمار دانشــجویان پزشکی
کاهش یافته ،میافزاید« :در گذشــته انترنهای
بیشتری باالی تخت بیماران میرفتند اما با کاهش
دانشجویان پزشکی ،مسئولیت هر یک یا دو تخت
بر عهده یک انترن است».
وی بــا بیان بر اینکه انترنهــا فقط معاینات را به
عهده دارنــد ،تاکید میکند« :انترنهــا در روند
درمانی تصمیمگیرنده نیســتند و فقط معاینات و
عالئم بیماری را یادداشــت میکنند .بنابراین باید
جایی برای فیلد آموزش پزشکی وجود داشته باشد
که آنها معاینات را انجام داده و به آن مسلط شوند.
در تمام دنیا این رویکرد وجود دارد».
علیرغــم توضیحات نماینــدگان مجلس ،طبق
مشاهدات ما در بیمارستانهای آموزش پزشکی
هنوز هم انترنهای زیادی هســتند که معاینات
فیزیکــی خــود را روی بیمــار اعمــال کرده و
مشــاهدات و تشــخیص خود را باالی سر بیمار
اعالم میکنند .این اقدام آنها به خجالت و استرس
بیمار منجر میشود.
در کشورهای توسعه یافته بیمارستانهای دولتی
از بیمارستانهای آموزشی مجزا شدهاند در صورتی
که در ایران اکثر بیمارســتانهای دولتی ،آموزش
پزشــکی هم انجام میدهند و بیمار گزینه زیادی
برای انتخاب بیمارستان ندارد.

سازمان تدوین شده است .مسائل اجتماعی نباید
مورد بهرهبرداری سیاسی قرار گیرد و این مسائل
نیازمند بازنگری با نگاه مشــکل محور و مسئله
محور است.
وی تصریح کرد :حوزه اجتماعی تخصصی ،پیچیده
و نیازمند مدیریت اجتماعی اســت و شناســایی
پیچیدگیهای آن ضروری است .مردم باید اورژانس
اجتماعی را بشناسند .سال گذشته حدود پنج هزار
نفر در شرایط اقدام به خودکشی در کشور با مداخله
اورژانس اجتماعی از این عمل صرف نظر کردند.

قاب

