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نماينده مجلس:

منع فروش اسيد و حمايت از قربانيان اسيدپاشي

ايلنا -سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي از سرانجام
اليحه منع خشونت عليه زنان خبر داد :اين اليحه در كميته ويژه قوه قضاييه
بررسي شد كه بررسي آن سه هفته پيش به اتمام رسيده است و در دفتر رييس
قوه است .در جلسهاي كه طي آن سران در مجلس حضور داشتند از آيتاهلل
آمليالريجاني درخواست كرديم كه هر چه سريعتر پاسخ داده و اليحه را به
مجلس عودت بدهند .اين اليحه اكنون در قوه قضاييه است.
زهرا ساعي همچنين در رابطه با طرح تشديد مجازات اسيدپاشي بيان كرد:
بعد از اسيدپاشي تبريز قرار شد كه بندهايي به اين اليحه اضافه شود از جمله
بحث منع فروش اسيد و حمايتهاي بعد از اين اتفاق كه بايد در رابطه با قربانيان
صورت گيرد تا بتوانيم اين اليحه را كاملتر تدوين كنيم.

واكنش آموزشوپرورش فسا نسبت به كوتاه كردن
موي  ۹دانشآموز دختر

ايلنا-رييس آموزشوپرورش شهرستان فسا استان فارس در خصوص برخورد
با  9دانشآموز و قيچي كردن موهايشان توسط معلم گفت :رفتار يك معلم اين
شهرســتان در كوتاه كردن موي تعدادي از دانشآموزان كالسش مورد تاييد
آموزشوپرورش نيست.
مســلم امينينژاد گفت :در پي اطالع از اقدام خالف اصول تربيتي معلم
كالس دوم ابتدايي يكي از مدارس اين شــهر در كوتــاه كردن موي ۹تن از
دانشآموزان كالسش بالفاصله موضوع توسط مسووالن ذيربط آموزشوپرورش
فسا پيگيري شد.
او در ادامه بيان كرد :اين معلم ضمن ابراز پشيماني از اين رفتار ،انگيزه خود را
كوتاه كردن موهاي بلند تعدادي از دانشآموزانش كه باعث مزاحمت براي ساير
دانشآموزاني كه در نيمكت پشت سر آنها نشسته بودند عنوان كرد.
امينينژاد گفت :هرچند نيت اصلي رفتار اين همكار فرهنگي حل يك مساله
به وجود آمده در كالس درسش بوده ولي متاسفانه از يكي از بدترين روشها
براي حل اين مساله يعني كوتاه كردن مو به وسيله قيچي استفاده كرده كه
اصال مورد تاييد نيست.
رييس آموزشوپرورش شهرستان فسا تاكيد كرد :هر چند صيانت از حريم
همكاران فرهنگي وظيفه ذاتي ماست اما از طرف ديگر صيانت و رعايت حقوق
دانشآموزان به عنوان امانتهايي كه به آموزشوپرورش ســپرده شدهاند نيز
مورد اهميت و تاكيد است.
امينينژاد همچنين گفت :آموزشوپرورش به مراتب و طي بخشنامههاي
متعدد و در كالسهاي آموزشي ضمن خدمت از جمله اقدامپژوهي اشاره كرده
كه همكاران فرهنگي ضمن رعايت اصول تربيتي از روشهاي صحيح حل مساله
براي حل مشكالت موجود كالس درس استفاده كنند.
رييس آموزشوپرورش فسا با اشاره به اينكه درحال حاضر برخي از خانوادههاي
دانشآموزان شاكي اين همكار فرهنگي هستند عنوان كرد :آموزشوپرورش نيز
موضوع را از طريق مراجع ذيصالح اداري خود پيگيري خواهد كرد.

واكنش به برخورد امنيتي با زنان معلم در تجمع اخير

ايلنا -مديركل امور زنان وزارت آموزشوپرورش نسبت به برخورد امنيتي با
زنان معلم در تجمع اخير واكنش نشان داد.
فرحناز ميناييپور در واكنش به برخورد امنيتي با زنان معلم در تجمع اخير
گفت :اين برخورد با معلمان اصال مورد تاييد ما نيست و آقاي بطحايي هم تاكيد
داشتند كه حتما گروههايي با برنامهريزي وارد اين تجمع شدند كه معلم نبودند،
البته من اطالع زيادي ندارم ،ولي حتما گروههاي ديگر قاطي اين تجمع شدند
و به تنش انجاميده است.
مديركل امور زنان وزارت آموزشوپرورش با اشاره بر اينكه ما حامي معلمان
هستيم و اميدواريم در چارچوبهاي قانوني بتوانند به حقشان برسند ،بر لزوم
حمايت و توجه جدي دولت و حاكميت نسبت به اين قشر تاكيد و خاطرنشان
كرد :معلمان اين قشــر بسيار تاثيرگذار هستند ولي متاسفانه تاثيرگذار اين
قشــر را كم ميدانند؛ با توجه به شرايط ويژه كشورمان ،معلمان خيلي خوب
ميتوانند بر روي قشــر جوان و نوجوان تاثيرگذار باشند و به تثبيت پايههاي
نظام كمك كنند.
ميناييپور اضافه كرد :اصال چرا بايد به مرحلهاي برسيم كه معلمان براي
احقاق حقوق خودشان تجمع و درخواستشان را اينگونه بيان كنند؟ حاكميت
بايد اثرگذاري اين گروه را ببيند ،بايد پيش از اعتراضات و تجمعها ،فكري كرد
و اميدواريم دولتمردان صداي اعتراض معلمان ما را بشنوند.
مديركل امور زنان از آزادي  6-7نفر از معلمان بازداشت شده در اين تجمع
به جز يك نفر خبر داد و اعالم كرد :از ميان بازداشتشــدگان يك نفر خانم
بوده اســت .اين مقام مسوول از ارسال نامه به وزارت بهداشت براي غربالگري
زنان فرهنگي در تمامي استانها خبر داد و گفت :در اين طرح غربالگري قرار
است ،با هماهنگي با وزارت بهداشت بيماريهاي ويژه زنان مثل سرطان رحم
و سرطان سينه با آزمايش و چكاب كلي توسط وزارت بهداشت و مراكز درماني
انجام شود .مديركل امور زنان وزارت آموزشوپرورش افزود :البته در حال حاضر
معلمان زن خود را براي
برخي از استانها با هماهنگي با بهداشت استان ،كل
ِ
غربالگري فرستاده و چكاب شدهاند؛ در حال تالش هستيم كه با پيگيري ،همه
زنان فرهنگي شامل اين طرح سراسري شوند.
ميناييپور با اعالم اينكه ۹۲۰هزار معلم در آموزشوپرورش مشغول به فعاليت
هستند ،گفت :از اين تعداد  ۴۹۹هزار معلم زن و  ۴۲۱هزار معلم مرد هستند.

ريحانه جواليي -خشكسالي ،موضوع
مهمي كه اين ســالها به وفور شنيدهايم.
هشدارهايي كه روزانه ميخوانيم يا ميشنويم
و حجم سدهايي كه در برابر ديدگانمان هر
روز پايينتر ميآيند .همين مسايل كفايت
ميكنــد تا عدهاي تصميم بگيرند شــهر و
ديارشان را ترك كنند و جاي ديگري را براي
ادامه زندگي انتخاب كنند ،اين رخت بربستن
زمان زيادي طول نخواهد كشيد چراكه كل
كشــور با كمآبي و خشكسالي درگير شده
و امروز يا فردا بالي خشكســالي گريبانگير
شــهرهاي شمالي كشــور هم خواهد شد
هرچند كه اين روزها هم بسياري از شهرهاي
نوار شمالي ايران تغييرات محسوسي را در
اين مورد به چشم ميبينند .براي مثال ساحل
درياچه خزر در برخي نقاط شهر بندرتركمن
و بندر گز بيش از دو متر عقبنشيني كرده
و جلگه گرگان هم رو به خشــك شــدن
گذاشته است.

بررسی پیامدهای طرح انتقال آب دریای عمان به استانهای شرقی کشور

توازن جمعیتی و توسعه اقتصادی

 باليي كه از ســر خزر و خليج فارس
گذشت

اين شرايط در استانهاي شرقي و جنوب
شرقي وضعيت اســفناكتري دارد و حاال
براي نجات جان اين شهرها گویا گزينهاي
مبهم جز انتقال آب نمانده اســت؛ طرحي
كه سالهاست در رابطه با آن حرف زدهاند و
حاال انگار مسووالن بيش از پيش در جهت
اجراي آن مصمم شدهاند .نكتهاي كه همواره
بايد به آن توجه داشت اين است كه آيا واقعا
انتقال آب ميتواند گزينه درستي براي نجات
استانها از خشكسالي باشد؟ اگر بخواهيم از
نگاه محيطزيســتي به اين مساله بپردازيم
خواهيم ديد كه هرگونه انتقال ميانحوضهاي
از نظر زيســتمحيطي كار درستي نيست
چرا كه باعث برهم خوردن تعادل اكولوژيك
منطقه ميشود.
بر همين اســاس چنــدي پيش معاون
محيطزيســت دريايي ســازمان حفاظت
محيطزيست از انتقال آب درياي عمان به
استانهاي سيستان و بلوچستان ،هرمزگان
و خراسان رضوي معاون محيطزيست دريايي
ســازمان حفاظت محيطزيست با اشاره به
ضرورت مطالعــات انتقال آب درياي عمان
از احتمــال اجراي آن از يك ســال آينده
خبر داد.
پروين فرشچي هم انتقال آب را آخرين
گزينه ميداند .او در رابطه با اينكه چرا درياي
عمان به عنوان گزينه انتقال آب مطرح شده
اســت ميگويد :عمق درياي عمان خيلي
زياد اســت .درياي عمان عالوه بر عمق باال
با اقيانوس هند ارتباط دارد و تاكيد ميكنم
كه براي جبران خشــكي اين سه استان و
جلوگيــري از نابودي آنها چاره ديگري جز
انتقال آب وجود ندارد چون اين استانها نه
آب زيرزميني دارند نه ميتوان به بارشهاي
اين منطقه اميدوار بود.
اين در حالي اســت كــه كمي پيشتر،
قبل از اينكه كارشناسان در مورد انتقال آب
عمان به اجماع برسند ،انتقال آب از درياچه
خزر اولين پيشــنهاد براي حفظ حيات در
استانهاي شرقي و جنوب شرق ايران بود اما
بنا بر داليلي از جمله درياچه و بسته بودن
اطراف درياچه ،وضعيت بحراني خشكسالي
خزر ،حفظ جنگلهاي هيركاني و تاثيري كه
روي شرايط جوي و اكولوژيك دارد منتفي
شد و قرعه به نام درياي عمان افتاد.
مخالفتها تنها مختص به درياچه خزر
نبود و بسياري از كارشناسان محيطزيست
و حوزه آب نقدهايي هم بر انتقال آب درياي
عمان دارند .اين افــراد ميگويند به دليل
اختالف سطح زياد اين كار امكانپذير نيست
يا در صورت انجام ،دولت را با مشــكالت و
هزينههــاي زيادي مواجــه خواهد كرد و
اولين و بزرگترين آسيبي كه دارد برهم زدن

اكوسيستم منطقه است و در اين ميان توجه
به منافع شخصي و منطقهاي خيلي بيشتر
از منافع ملي در نظر گرفته ميشود .از ديگر
مشــكالتي كه انتقال آب به همراه خواهد
داشت سيل گسترده مهاجرت مردم و نيروي
كار به مناطقي است كه آب به آنجا منتقل
شــده و همين باعث ميشــود مصرف آب
تصاعدي باال برود .از ديگر مشكالتي كه انتقال
آب به همراه خواهد داشــت تغيير فرهنگ
مردم و شغلهاي نوظهور در آن منطقه است.
براي مثال در يزد كارخانههاي ســراميك و
كاشيسازي راهاندازي شده است؛ با توجه به
اينكه اين صنايع آببر است ايجاد و احداث
آن در مناطق خشك و كويري غيرمنطقي
به نظر ميرسد .يا احداث كارخانههاي صنايع
فوالد در سمنان از ديگر نمونههاست كه نشان
ميدهد دولت توجهي به سياستگذاري با
توجه به شرايط اكولوژيك ندارد.
 آب درياي عمان اميد آخر براي زنده
ماندن استانهاي شرقي

در همين راستا با بيان اينكه اجراي پروژه
انتقــال آب از درياي عمان به اســتانهاي
شرقي نيازمند ســرمايه و اعتبارات بااليي
است ،اقدامات زيادي انجام شده كه مطالعات
اين پروژه با اولويت خراسانجنوبي ،رضوي
و سيستانوبلوچستان آغاز و در حال انجام
است .تامين آب شرب و صنعت براي اين سه
استان يكي از مطالبات اصلي و اولويت اول
مردم است كه باعث شده اين پروژه هرچه
سريعتر وارد فاز اجرايي و عملياتي شود.
حســن جعفــري مديرعامل شــركت
آبمنطقهاي خراسانرضوي هم با اشاره به
اينكه در هيچ نقطه جهان مصرف آب به اندازه
كشــور ما نيست گفت :انتقال آب از درياي
عمان به سه اســتان شرقي كشور با هدف
رفع كسري مخازن صورت ميگيرد چراكه
پيشبيني ميشود بسياري از شهرهاي اين
استان در چشمانداز  ۱۴۲۰با مشكل تامين
آب مواجه شــوند .طرح انتقال آب از درياي
عمان و نمكزدايي ،گران و درازمدت است
و با اعتبارات دولتي شــايد حدود  ۱۰سال
طول بكشــد و همچنين اين طرح ميتواند
به دليل تثبيت جمعيتي ،به كريدور شرق
كشور كمك كند .با ريشهيابي اين موضوع
بســياري از عوامل اين رشد منفي ،به نبود
صنعت و كشاورزي پايدار كه در اثر توان كم
دشــتهاي اين منطقه و كاهش منابع آبي

نگاه

 نكتــهاي كــه همــواره بايد به
آن توجه داشــت اين است كه آيا
واقعــا انتقــال آب ميتواند گزينه
درســتي براي نجات اســتانها از
خشكسالي باشد؟ اگر بخواهيم از
نگاه محيطزيســتي به اين مســاله
بپردازيم خواهيم ديد كه هرگونه
انتقــال ميانحوضــهاي از نظــر
زيســتمحيطي كار درستي نيست
چــرا كه باعث برهم خوردن تعادل
اكولوژيك منطقه ميشود

است ،بازميگردد.
مسووالن بر اين باورند كه اگر آب كافي
در اختيار داشته باشيم بسياري از كارخانجات
و صنايع كوچك همچون دامــداري و ...را
ميتوان در جهت توسعه و اشتغال پايدار در
منطقه شرق كشور ايجاد كرد و هدف اصلي
از اجراي اين پروژه تامين آب شرب و صنعت
سه استان شرقي كشور است كه در فاز اول
اجرايي در افق  ۱۴۰۷به ميزان  ۲۵۰ميليون
مترمكعــب و در افق  ۱۴۲۰به ميزان ۷۵۰
ميليون مترمكعب پيشبيني شــده و الزم
به ذكر اســت كه اين مطالعات شامل چهار
بخش كلي از جمله مطالعات پايه،مطالعات
آبگير و نمكزدايي و محيطزيست ،مطالعات
خط انتقال و محيطزيست ،مسير و مطالعات
ارزيابــي مالي و اقتصادي و ارائه ســاختار
مناسب است.

  15هزار ميليارد تومان هزينه انتقال
آب از عمان به خراسان رضوي

اين در حالي است كه چندي پيش مدير
طرح انتقال آب درياي عمان به خراســان
رضوي از هزينه  15هــزار ميليارد توماني
انتقال آب از درياي عمان به مشهد خبر داد.
به نقل از ايسنانصير گيفاني در نشستي با
عنوان «از دريا تا كوير؛ بررســي پيامدهاي
طرحهاي انتقال آب دريــاي خزر و عمان
و تاثيرات آن بر محيطزيســت» اعالم كرد:
برآورد هزينه كل انتقال آب از درياي عمان
به مشــهد  15هزار ميليارد تومان است .بر
اين اســاس پيشبيني ميشود قيمت هر
نوبلوچستان بين
مترمكعب آب در سيستا 
شش تا هفت هزار تومان ،در خراسانجنوبي
بين  8تا  9هزار تومان و در مشهد بين 11
تا  12هزار تومان تعيين شــود .در قدم اول

بايد ضرورت انجام اين طرح بررســي شود.
مطالعاتــي كــه در زمينه منابــع آبهاي
زيرزميني در سال  1385انجام شده نشان
ميدهــد از ســفرههاي آبزيرزميني 9/6
ميليارد مترمكعب آب برداشت ميكنيم در
حالي كه تغذيه آنها  8/1ميليارد مترمكعب
است .اختالف اين اعداد كسري  1/5ميليارد
مترمكعب را نشان ميدهد.
گيفاني در ادامه نشست به مطالعات سال
گذشته اشاره كرد كه نشان ميدهد كسري
آب به  1/7ميليارد مترمكعب رسيده است
و نتيجه ميگيريم كه تغيير شرايط اقليمي
و خشكســالي بر كمبود آب تاثير گذاشته
است .اين در حالي است كه ميزان برداشت
از آبهاي زيرزميني نســبت به  10ســال
گذشــته به  8/5ميليارد مترمكعب رسيده
اســت .اين موضوع بدين معناســت كه با
وجود اســتفاده از تكنولوژي ،تحت شرايط
جبري طبيعت امكان برداشت آب بيش از
 8/5ميليارد مترمكعب وجود ندارد .ميزان
آب منابعي كه براي شــرب و صنعت قابل
استفاده هستند ،ساالنه حدود  900ميليون
مترمكعب گزارش شدهاست .نياز آبي ما براي
انتهاي دوره طرح ،يعني سال 750 ،1420
ميليون مترمكعب پيشبيني شدهاست .ما
به اين نتيجه رسيدهايم كه براي تامين نياز
به آب در ســالهاي آينده نميتوانيم تنها
به ســفرههاي آب زيرزميني متكي باشيم.
همچنين در خصــوص طرح انتقال آب در
اين طــرح خط لولهاي وجود دارد كه طول
آن حدود  1500كيلومتر است .قطر اين لوله
فوالدي از چابهار تا زاهدان  2200ميليمتر ،از
زاهدان تا بيرجند 1800ميليمتر و از بيرجند
به مشهد  1600ميليمتر است.
 توجه به زيرساختها مهمتر از انتقال
آب

به همين بهانه يكي از كارشناسان حوزه
آب در رابطــه با طرح انتقال آب از عمان به
استانهاي شرقي ايران به «جهانصنعت»
گفت :زمان زيادي اســت كه مديريت آب
در ايران بر پايه انتقال آب بوده ،براي مثال
برداشــت از رود دز يــا كارون ،پيشتر هم
از طريــق تونل كوهرنگ  1در دوره پهلوي
و همچنیــن كوهرنگ  2صــورت گرفته و
حاال هــم كوهرنگ  3كــه در حال حاضر
در حــال بهرهبــرداري و انجام اســت .در
چند سال گذشته با توجه به مطالباتي كه

مصرفكنندگان آب داشــتند و با توجه به
خشكســاليهاي اخير تاالبها مسووالن با
طرحهاي انتقالي جديدي مواجه شدند كه
انتقال آب از درياي عمان به فالت مركزي
يكي از اين طرحها بود.
نكتــه قابل توجهي كــه تورج فتحي به
آن اشــاره ميكند اين است كه بايد قبل از
هر نوع اقــدام در رابطه با انتقال آب به زير
ســاختها توجه كرد .يكي از وظايفي كه
وزارت نيرو دارد بررسي ،برنامهريزي و ارائه
راهكارهايي اســت كه از طريق آن بتوانيم
آبهاي زيرزمينياي كه نابود شدهاند را احيا
كنيم؛ چاههاي غيرمجاز را ببنديم و قناتها
را ســر و سامان دهيم و مهمتر از همه چيز
مصرف آب در بخش كشاورزي را مديريت
و كاشت غرقابي را كنترل كنيم .بعد از اين
اقدامات نوبت به پروژههاي تغذيه مصنوعي
سفرههاي زيرزميني ميرسد و با تمام شدن
ايــن بخش تازه بايد به ســمت انتقال آب
حركت كنيم نه اينكه  17استان را مشمول
انتقال آب بدانيم .در صورتي كه اگر اقدامات
اوليه صورت نگيرد هر نوع تالشي در جهت
انتقال آب بيهوده و اتالف هزينه بيتالمال
اســت .بايد بعد از بررسيهاي الزم و تغذيه
منابع ،اگر باز با كمبود آب مواجه شديم به
آن مناطق آب انتقال داده شود كه اگر اين
اقدامات عملي شود بيش از دو يا سه استان
نيازي به انتقال آب ندارند.
اين كارشــناس با بيــان اين مطلب كه
در رابطه با انتقــال آب از عمان هيچ كدام
از راهكارهــاي ابتدايي هنوز صورت نگرفته
تصريح كــرد :ما در ايران به صورت آمايش
سرزميني عمل نميكنيم .در آمايش سرزمين
اگر قرار باشد صنعتي را در سرزمين خشك
احداث كنيم مثل صنايع فوالد كه از جمله
صنايع آببر است بايد در مناطقي باشد كه
آب به وفور وجود داشــته باشد نه اينكه در
ناحيهاي خشك كارخانه را احداث كنيم و
بعد با صرف هزينههــاي زياد آب براي آن
بفرستيم .اين اقدامات بر مبناي توسعه پايدار
نيست كه اگر برنامهها بر مبناي توسعه پايدار
و توسعه آمايش سرزميني اجرا شود منابع
از دست رفته احيا و چنانچه احتياج به آب
مازاد داشته باشيم و موجود نباشد ميتوانيم
با شيرين كردن آب از آن استفاده كنيم.
 قسمت زيادي از آب به واسطه انتقال
هدر ميرود

فتحــي در مورد هدررفت آب از طريق
انتقال آن خاطرنشــان كرد :با ساخت سد
و كانــال و لوله به ســختي آب را از مبدا
ميآوريم و تصفيه ميكنيم اما بايد بدانيم
در هر  100ليتر آب  35درصد اتالف آب
داريم مثال در تهران  400ميليون مترمكعب
هدررفت آب داريم .يكي ديگر از كارهايي
كه الزم است نهادهاي ذيربط انجام دهند
بازسازي و تعمير شبكه آبرساني فرسوده
 50ســال پيش است .همچنين در رابطه
با مضراتي كه انتقال آب با خود به همراه
ميآورد ميتوانيم به اين اشــاره كنيم كه
براي شيرين كردن آب درياي عمان از هر
 100ليتر آب  30تا  40درصد آن تبديل
به شــورآبه ميشود و در كل راندمان اين
طرح  50درصد است .جدا از اينكه انرژي
(بــرق) بااليي براي اين طرح نياز اســت،
راندمان كار هم باال نيست .مرحله بعدي
دفع شورآبههاست ،اگر بخواهيم شورآبهها
را در دريا و يا خشــكي تخليه كنيم باعث
آسيب به محيطزيست ميشود و زيانها
از فوايدش بيشتر ميشود .از طرفي براي
انتقال آب به مقصد مســيري كه انتخاب
ميشــود يا تونل اســت يا خط لوله و يا
تركيبي از اين دو كه باز هم براي طبيعت
و محيطزيست جنبه تخريبي دارد.

سالمت

در حاليكــه خانوادههاي مبتال به امپياس از نبود دارو عدم
واردات آن گاليه داشته و ميگويند عدهاي بر اين باورند كه چون
بيماري اين بيماران درمان نميشود ،پس لزومي ندارد كه هزينه
براي داروي آنها پرداخت شود ،سخنگوي سازمان غذا و دارو عنوان
ميكند اگر تجويز و مصرف بر طبق پروتكلهاي مصوب نبوده و
فراتر از آن باشد ،نميتوان بار مالي به نظام سالمت تحميل كرد و
بايد هزينه يك بودجه به صورت منطقي انجام شود.
به گزارش ايلنا ،بيماري ام پي اس از نوع بيماريهاي ژنتيكي-
متابوليكي است كه با توجه به عدم شيوع باالي آن در دنيا ،جزو
بيماريهاي نادر محسوب ميشود .از هر  ۱۰۰هزار نفر ،يك فرد
مبتال به امپياس اســت و البته اين بيماري در خانوادههايي كه
ازدواج خويشــاوندي دارند ،شيوع بااليي دارد .اين بيماري باعث
تغيير چهره ،ايجاد خشونت ،بزرگ شدن زبان ،ايجاد مشكالت
تنفســي ،كدورت قرنيه چشم ،از بين رفتن شنوايي و در نهايت
سفت و خشك شدن مفاصل ميشود .در سالهاي اخير محققان
با شناخت عملكرد آنزيمها موفق به ساخت دارويي شدهاند كه
توسط آن ميتوان نوع خفيف اين بيماري را درمان كرد.
چند ماه قبل بود كه مسووالن سازمان غذا و دارو در جلسهاي
كه با خانواده اين بيماران داشتند ،اعالم كرده بودند توان پرداخت
اين هزينههاي سنگين را ندارند و تنها از  ۵۰بچه نيازمند به دارو
به  ۱۵نفر از آنها ميتوانند دارو اختصاص بدهند و اين يعني ۱۵
نفر از مرگ نجات پيدا ميكنند و  ۳۵كودك مبتال به  MPSبايد
منتظر مرگ باشند.
اما دارو در چند ماه اخير به همين تعداد كودك هم نرسيده و
بچههاي مبتال به امپياس همچنان در انتظار دريافت دارو هستند.

در ابتداي سالجاري نيز به اميد يافتن راهي براي ادامه حيات بازهم
در مقابل وزارت بهداشت تجمع كردند.
  عدهاي موافق پرداخت هزينه بــراي بيماران نادر
نيستند
حبيبيفــر پدر دو بيماري كه از نبود دارو رنج ميبرند درباره
وضعيت دخترانش گفت:دو فرزند دخترم كه يكي  ۲۲ســاله و
ديگري دو سال و نيمه است به بيماري امپياس مبتال هستند.
متاسفانه بيماري فائزه بسيار دير تشخيص داده شد و بيش از هشت
بار اعمال جراحي مختلفي روي او انجام شد اما پزشكان باز هم
نميتوانستند بيماري او را تشخيص دهند تا اينكه چهارسال پيش
مشخص شد فائزه مبتال به بيماري نادر امپياس است.
وي در خصــوص وضعيت دختر ديگــرش نيز گفت :همه
آزمايشهــاي ژنتيك را حين بارداري همســرم انجام داديم اما
نتوانســتند تشخيص درســتي بدهند و حدود يك سال پيش
تشخيص دادند كه دختر ديگرم نيز به بيماري امپياس مبتالست.
پــدر فرناز و فائزه با تاكيد براينكه تنها اقدامي كه ميتوان براي
بيماران امپياس انجام داد اين است كه دارو را به موقع دريافت
كنند ،گفت :اگر دارو با تاخير به اين بيماران داده شود ،بيماري
پيشرفت ميكند و تمام فيزيك بدن آنها به هم ميريزد .استخوان
پاهاي آنها از حالت طبيعي خارج و دفرمه شده و لگن بيمار در
دفعات متعدد دررفته و زانو كج ميشود و بايد حتما مورد عمل
جراحي قرار بگيرند .در نهايت نيز كمكم تمام استخوانهاي بدن
اين بيماران تغيير ميكند.
حبيبيفر با بيان اينكه دختر  ۲۲ســالهاش سالهاست درد
كشيده و ديگر نميتوانند برايش اقدام موثري انجام دهند ،تصريح

از هر  ۵۰بيمار مبتال به «امپياس» فقط به  ۱۵نفر دارو ميدهند

سازمان غذا و دارو :بار مالي به نظام سالمت تحميل نشود

كرد :دختر كوچكمان را در نوبت تحويل دارو ثبتنام كرديم و
قرار شد اسفندماه سال  ۹۵دارو را تحول دهند ،اما يك سال و دو
ماه هم گذشت و همچنان از دارو خبري نيست و فرناز پاهايش كج
شده است در حالي كه اگر دارو به او ميرسيد اين مشكالت پيش
نميآمد .اين بيماري هر چقدر پيشرفت كند دوز داروييشان بيشتر
ميشود و همچنين مشكالت خانوادهها بيشتر ميشود.
وي با بيان اينكه بســياري از مســووالن اصال از اين بيماري
اطالعي نداشتند و آن را نميشناختند،گفت :سازمان غذا و دارو
ما را به وزارت بهداشت پاس ميدهد و وزارتخانه به سازمان غذا
و دارو .وزارت بهداشت گفته بود از  ۵۰بيمار امپياس به  ۱۵نفر
حتما دارو داده شود از همين رو ما جلوي سازمان تجمع كرديم
تا دارو براي همه بيماران تعلق بگيرد .متاســفانه بازهم گفتند
نميشود .البته قولهاي مساعدي دادند كه هيچكدام تا به امروز
عملي نشده است.
حبيبيفر با بيان اينكه مسووالن ميگويند مشكلي براي واردات
دارو وجود ندارد اما بودجه در اختيار ندارند ،مدعي شــد :عدهاي
موافق نيســتند كه براي بيماران نادر هزينه دارو پرداخت شود،
معتقدند بيماري اين بيماران درمان نميشود پس لزومي ندارد كه
هزينه براي داروي آنها پرداخت شود ،در حالي كه بودجه جداگانه
بايد براي اين بيماران در نظر گرفته شود و اصال ربطي به يكسري
از موارد ندارد .بيماري براي هر كسي ممكن است اتفاق بيفتد و از
همه مهمتر براي پدر و مادر ميان فرزندان تفاوتي وجود ندارد.

وي با بيان اينكه خانواده بيمار بايد براي دارو هزينه  ۳ميليون
تومان بپردازد اما متاسفانه خيلي از خانوادهها از عهده تامين همين
سه ميليون تومان در ماه هم برنميآيند ،تصريح كرد :تمام هم و
غم ما تامين دارو براي فرزندانمان است اما متاسفانه هنوز هيچ
نتيجه مطلوبي نگرفتهايم.
خانواده بيماران امپياس تيپ  ۴از نبود داروي اين بيماري نادر
گاليه دارند و با وجود اينكه مدتهاست در نوبت انتظار دريافت دارو
هستند اما هنوز به نتيجهاي نرسيدهاند .از سوي ديگر مسووالن
سازمان غذا و دارو ادعا ميكنند هيچ مشكلي براي تامين داروي
بيماران امپياس تيپ  ۴وجود نداشته و اگر بيماري دارو دريافت
نكرده يا در پروتكل نيســت يا داروي خاصي در پروتكل منظور
نشده يا تشخيص و نياز قطعي توسط مراكز تعيين شده از سوي
كميته فني بيماريهاي نادر نبوده است.
كيانوش جهانپور سخنگوي سازمان غذا و دارو نيز در پاسخ به
اين سوال كه آيا براي واردات داروهاي امپياس تيپ  ۴با مشكل
يا كمبود هزينه مواجه هستيد ،گفت :براي تامين داروي بيماران
امپياس هيچ مشكلي وجود ندارد به شرط اينكه پروتكل درماني
آنها توســط كميته فني بيماريهاي نادر معاونت درمان وزارت
بهداشت تصويب و ابالغ شده باشد .همچنين از طريق مراجعي
كه معاونت درمان و اين كميته فني اعالم ميكنند ،تشخيص و
نياز به اين دارو اعالم شده باشد.
وي ادامه داد :اگر صرفا بيمار امپياس باشد اما از طرف كميته

فني بيماريهاي نادر اعالم نشده باشد تامين دارو با حمايتي كه
قبال انجام ميشده قابل انجام نيست و همانطور كه گفتم هر كدام
از بيماران متابوليك اعم از همه تيپهاي آن در پروتكل ،مصوبه
از وزارت بهداشت داشته و به سازمان غذا و دارو ابالغ شده است.
همچنين از مراكز تعيين شده تاييد تشخيص قطعي و نياز قطعي
به داروي خاص باشد .سازمان غذا و دارو براي تامين و حمايت از
داروي بيمار مشكلي ندارد در غير اين صورت ما نميتوانيم اقدامي
براي اين بيماران انجام دهيم.
ســخنگوي ســازمان غذا و دارو در پاســخ به اين سوال كه
خانواده بيماران مدعي شدهاند مسووالن وزارت بهداشت گفتهاند
بودجهاي براي واردات دارو از هلند ندارند،گفت :در برخي موارد
منطقيسازي تجويز و مصرف مهم است .اگر تجويز و مصرف طبق
قواعد و راهنماهاي باليني يا پروتكلهاي مصوب نبوده و فراتر از آن
باشد بار مالي بر نظام سالمت تحميل ميكند و اينگونه نيست
كه بودجهاي براي تامين آن نباشد بلكه هزينه يك بودجه بايد به
صورت منطقي صرف شود.
جهانپور همچنين در پاسخ به اين سوال كه همه بيماراني كه
از پاييز سال گذشته دارو دريافت نكردهاند در ليست انتظار دارو
بودهاند ،پس به چه دليل دارو را دريافت نكردهاند ،خاطرنشان كرد:
اگر بيماري دارو دريافت نكرده يا در پروتكل نيست يا داروي خاصي
در پروتكل منظور نشده يا تشخيص و نياز قطعي توسط مراكز
تعيين شده از سوي كميته فني بيماريهاي نادر نبوده است ،در
غير اين صورت همه بيماراني كه مصداق مواردي باشند كه كميته
فني بيماريهاي نادر اعالم كرده باشد در تامين داروي آنها مشكلي
نيست و سازمانهاي بيمهگر حمايت الزم را انجام ميدهند.

