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رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی با تشریح 
مشکالت موجود در درمان بیماران سوخته و لزوم 
دسترسی این بیماران به درمان های استاندارد، گفت: 
استان یک  مرکز  که هر  است  این  انتظار  حداقل 
نیاز  این  اما  باشد  داشته  سوختگی  درمان  مرکز 
حداقلی برای استان بزرگی نظیر سیستان و بلوچستان 

برطرف نشده است.
در  فاطمی  محمدجواد  سپیدآنالین،  گزارش  به 
با  اینکه سوختگی  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو 
فقر ارتباط دارد، گفت: »معموال افرادی می سوزند که 
تمکن مالی ندارند؛ چراکه از وسایلی استفاده می کنند 
یا آموزش خوبی ندیده و  استاندارد نیست و  که 
سطح تحصیالت کمتری دارند یا در جاهایی زندگی 
می کنند که برای گرمایش از شعله مستقیم استفاده 
می کنند مانند بخاری و اجاق در چادر عشایر و... 
بنابراین؛ سوختگی یک بیماری برای قشر ضعیف 

و کمتر برخوردار جامعه است.«
وی با تاکید بر اینکه هر مرکز استان حداقل باید 
تصریح  باشد،  داشته  سوختگی  درمان  مرکز  یک 
کرد: »این مهم به طور ویژه برای استان های محروم 
واجب تر است زیرا سوختگی به دالیل پیش گفته، 
این  می دهد.  بیشتر رخ  برخوردار،  کمتر  افراد  در 
چنین استان هایی نظیر استان سیستان و بلوچستان 
در اولویت دارا بودن یک بخش یا مرکز سوختگی 
است چراکه تعداد قابل توجهی از موارد سوختگی 

مربوط به این استان است.«
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی با اشاره 
به معضل سوختگی در کشور به طور ویژه به این 
مشکل در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و 
گفت: »براساس اطالعاتی که به بنده رسیده است 
مرکز سوختگی کوثر واقع در مجتمع بیمارستانی 
علی بن ابیطالب)ع( شهر زاهدان از فروردین ماه سال 
۹۶ با پذیرش بیماران سوخته شروع به کار کرده 
است. بر اساس تصمیمات اولیه مقرر شده بود که 
این مرکز ۲۰ تخت سوختگی داشته باشد در حالی 
که ۱۰ تخت این بخش را برای بخش vip جدا 
کردند و اتاق عمل مرکز هم که در خود بخش فعال 
بود، بسته شد. این درحالی است که این مرکز از 
اما  دارد  ارجاعی  بیمار  استان  شهرستان های  تمام 

اکنون تنها ۱۰ تخت فعال دارد.«
تنها  کوثر  سوختگی  مرکز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مرکز سوختگی در این استان است، اظهار کرد: »از 
 ICU سوی دیگر درحالی که تعداد ۸ تخت برای
سوختگی تعریف شده است اما تنها تعداد ۲ تخت 
 ۶ و  دارد  وجود  سوختگی   ICU برای  مصوب 
تخت دیگر را به ICU جنرال اختصاص داده اند. 
این درحالی است که در فصول سرد سال گاها ۵ 
یا ۶ بیمار اینتوبه هم به این مرکز مراجعه می کنند 
و بیماران سوخته نیازمند ICU همان ۲ تخت را 

هم نخواهند داشت.«
وی افزود: »ر این شرایط پذیرش بیمار سوخته باالی 
۵۰ درصد و یا سالمندان دچار سوختگی دیگر جایی 
نخواهد داشت و حتی ممکن است به علت نگه 
داشتن رزرو ICU برای مراجعه احتمالی بیماران 
باال  با سوختگی  بیماران  برخی  حال،  بد  عمومی 
پذیرش نشوند و یا نهایتا اعالم شود که بیمارستان 
تخت خالی ندارد و از خانواده بیمار رضایت بگیرند 

و بگویند خودتان بیمار را به مرکز دیگری ببرید.«
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی، تاکید 
کرد: »بر اساس اطالعات اعالمی به انجمن، بخش  
به  بلوچستان  و  سیستان  کوثر  مرکز  سوختگی 
گفتاردرمانی،  اطفال،  جراحی  نظیر  بخش ها  سایر 

شنوایی سنجی و... تبدیل شده است.«
وی درباره وضعیت اتاق عمل سوختگی این مرکز 
نیز مدعی شد: »اتاق عمل سوختگی که در خود مرکز 
سوختگی مستقر است به دلیل کمبود پزشک بیهوشی 
بسته شده و یک اتاق عمل کوچک غیراستاندارد در 
اتاق عمل جنرال بیمارستان را به بخش سوختگی 
اختصاص داده اند. بیماران سوختگی که حتی باید 
ایزوله  بخش  در  و  باشند  داشته  محدود  مالقات 
نگهداری شود برای عمل های متعدد باید از بخش 
و از مرکز سوختگی خارج و از راهروهای طوالنی و 
پر ازدحام بیمارستان عبور کنند تا به اتاق عمل جنرال 

برسند  و این باعث می شود تقریبا ۹۹درصد بیماران 
سوخته دچار عفونت های بیمارستانی شده و مرگ 
و میر آنها یا مدت بستری شدن شان افزایش یابد.«
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی همچنین 
گفت: »بر اساس گزارش هایی که به ما رسیده است 
پزشکان فوق خصص جراحی پالستیک این مرکز 
۳ نفر هستند که تنها یک نفر از آنها به شکل ویژه 

در خدمت بیماران هستند.«
وی با اشاره به سختی کار کادر درمان در بخش های 
 ICU سوختگی، اظهار کرد: »بیماران سوخته نیازمند
اما گاهی  هستند و کار و تالش زیادی می طلبند 
ICU بیمار را پذیرش نکرده و بیمار به بخش می رود 
در حالی که ضریب سختی کار ICU سوختگی 
به پرستاران ICU تعلق می گیرد ولی سختی کار 
برای پرستاران بخش است و همین سبب دلسردی 
پرستاران بخش سوختگی شده است تا حدی که 

هیچ تمایلی به کار در بخش سوختگی ندارند.«
فاطمی ادامه داد: »شاید بیماران با درصد پایین سوختگی 
بتوانند در همین استان خدمات درمانی را دریافت 
کنند و درمان شوند اما در صورت نبود درمان مناسب، 
بیمار با درصد سوختگی باال را باید به مراکز استانی 
دیگر نظیر مشهد، کرمان، بندرعباس، یزد و.... بفرستند 
و این یعنی بیمار گاها باید هزاران کیلومتر در مسیر 

باشد که هزینه انتقال بیمار هم وجود دارد.«
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی افزود: 
»البته نکته قابل توجه این است که در ایران آمبوالنس 
استاندارد و مخصوص اعزام بیمار سوختگی نداریم و 
همین سبب افزایش آسیب، عفونت و حتی مرگ ومیر 

این بیماران می شود.«
وی افزود: »با این تفاسیر، عده ای از خانواده ها که 
اصال پول ندارند که بیمار را به شهری دیگر انتقال 
دهند و در این شرایط اگر تخت و مرکز سوختگی هم 
در شهر خودشان وجود نداشته باشد، بیمار به خانه 

می رود و احتماال جان خود را از دست می دهد و یا 
اگر زنده بماند باید تا زمان مرگ با عوارض شدید 
سوختگی نظیر چسبندگی، دفرمی شدید، عوارض 
روانی و... دست و پنجه نرم کند. حال سوال این 
است که چرا یک بخش سوختگی در مرکز استان 
سیستان و بلوچستان تعطیل یا نیمه فعال شده است؟«

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی، اظهار 
کرد: »اکنون سیستان و بلوچستان شاید اسما مرکز 
درمان سوختگی داشته باشد اما رسما چنین بخشی 
به شکل کامل فعال نیست درحالی که تمام امتیازات 
اما آن را به  این بخش را با همین اسم می گیرند 
سایر بخش ها می دهند. سیستان و بلوچستان بخش 

سوختگی مناسب ندارد.«

انتظار ۷ ساله برای رسیدن به تعداد 
مصوب تخت سوختگی

وی افزود: »از نظر علمی ۳۰ تا ۵۰ درصد تخت های 
سوختگی باید خالی و آماده باش باشند چون هر لحظه 
ممکن است یک حادثه یا اتفاق رخ دهد. بزرگترین 
مشکل ما این است که تعداد تخت های بیمارستانی 
سوختگی نسبت به حجم این بیماران کم است و حتی 
همین تعداد کم تخت هم استاندارد نیست. در پایان سال 
۱۳۹۴ می بایست ۲۵۰۰ تخت سوختگی می داشتیم اما 

هنوز بعد از ۷ سال به این تعداد نرسیدیم.«
وی در خاتمه تاکید کرد: »بار بیماری ها یعنی هزینه ای 
که هر بیماری به کشور تحمیل می کند و در مورد 
سوختگی می دانیم که این معضل سیزدهمین بار بیماری 
است اما بودجه ای که به سوختگی اختصاص می دهند 
وزارت  و  نمی گیرد  قرار  هم  صدم  رتبه  در  حتی 
بهداشت کال صورت مساله سوختگی را برای خود 
پاک کرده و به آن اهمیتی نمی دهد که بیمار سوخته 
در چه بیمارستانی بستری است؟ چه مشکالتی دارد؟ 

این موضوع نیازمند توجه جدی است.«

رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 
مشکالتی  با  شوینده  صنعت  »در  گفت:  آرایشی  و 
دستوری  قیمت گذاری  روش های  که  هستیم  مواجه 

و غیرکارشناسی نیز در آن بی تاثیر نبوده است.«  
به گزارش سپید، علم بیگی، رئیس هیات مدیره انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، در چهارمین همایش 
و نمایشگاه بین المللی فراورده های ارایشی، بهداشتی، 
شوینده و صنایع وابسته، گفت: »در شرایطی که اقتصاد 
کالن کشور دچار رکود و تورم است، شاید بتوانیم انگیزه 
خود را برای تولید تقویت کرده و این بازار مصرف ۹۰ 
میلیون نفری داخلی را با ارزش تقریبی چهار میلیارد 
دالر و بازار ۳۵۰ میلیون نفری صادراتی را با ارزش 
تقریبی ۱۲ میلیارد دالر که امروز فقط۲۲۰ میلیون دالر 
آن در اختیار ماست، با تکیه بر توانمندی های تالشگران 
و متخصصان و ۳۰۰ هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم 

این صنعت، بیش از گذشته تصاحب کنیم.«
علم بیگی ادامه داد: »اینکه امروز احتمال افول میزان 
تولید داخلی در کمین صنعت است، کلیه شرکت های 
 تولیدکننده را نگران ادامه حیات و فعالیت خود کرده 
است. ما باید در این مسیر هوشیار و بیدار باشیم و 

اشکال را بررسی کنیم.«
وی گفت: »این سوال جدی است که چگونه از صنعتی 
با قدمتی بیش از یک قرن صنعتی که بخش مهمی از 
حوزه سالمت جامعه محسوب می شود، مورد بی مهری 
مسووالن قرار گرفته و مانند سایر صنایع حوزه سالمت 

به آن توجه نشده است.«
علم بیگی گفت: »عدم ثبات نرخ ارز و افزایش لحظه ای 
قیمت ها، محدودیت در تامین کافی و به موقع ارز، افزایش 
نیاز به نقدینگی، مشکالت عدیده در سرمایه گذاری، عدم 
ثبات در قوانین، عدم نظارت کافی بر مبادی ورودی 
کشور و واردات بی رویه غیرقانونی و قاچاق، محدودیت 
در واردات مواد اولیه، چالش های متعدد در صادرات 
محصوالت و... مشکالتی است که در صنعت شوینده با 
آن مواجهیم. در این بین روش های قیمت گذاری دستوری 
و غیرکارشناسی برای محصوالت این صنعت وجود دارد.«

وی گفت: »در حال حاضر شرکت هایی هستند که به 
دلیل نداشتن سرمایه کافی و نداشتن نقدینگی و سود 
حاصل از تولید، در حال توقف تولید هستند. قطعا این 
همایش فرصتی است تا با نگاهی مثبت اندیش و رو 
به جلو در همین شرایط پرچالش و دشوار، راه آینده 
را درست تشخیص دهیم. در این مسیر سازوکارها و 

سیاست ها نیاز به اصالح دارند.«
علم بیگی تاکید کرد: »تولید محصول با کیفیت نیازمند 
سیاست گذاری منطقی و مانع زدایی بخش دولتی و خلق 

نوآوری و رفتار کارآمد علمی است.«
به گزارش ایسنا، در ادامه این همایش محمدرضا بحیرانی، 
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های 
ارایشی، بهداشتی و عطریات ایران، گفت: »در گذشته 
اتفاقی افتاد و بحث ممنوعیت در زمینه کاالهای ارایشی 
و بهداشتی وارداتی ایجاد شد که ۱۰۰ درصد صنعت 
ما را تحت الشعاع قرار داد. سال های گذشته در زمینه 
برجام وارد شده و با کشورها توافق کردیم و طبق آن 
در این حوزه جلو رفتیم، اما آمریکا زیر همه چیز زد و 
در حوزه آرایشی و بهداشتی هم ممنوعیتی ایجاد شد.«
وی افزود: »با تغییری که رخ داد و بسیاری از واردکنندگان 
ارایشی و بهداشتی به دلیل وابستگی که به صنعت 
از  کسی  اینکه  بدون  رفتند  تولید  به سمت  داشتند، 
آن ها حمایت کند.   باید توجه کرد که صنعت آرایشی 
بهداشتی جزو رکن های اصلی سالمت محور کشور 
است. تا در کشور اسم سازمان غذا و دارو می آید، 
بهداشت و درمان  و دارو به ذهن می آید، اما نظام سالم 
یعنی پیشگیری از بیمار شدن و یکی از بنیادهای آن 
آرایشی بهداشتی است که اگر درست باشد به تکمیل 

حلقه درمان هم کمک می کند.«
بازوی قوی  دارو  داد: »سازمان غذا و  ادامه  بحیرانی 
است. متد سازمان غذا و دارو مانند جهان اول است 
و کنترل هایش روی اصول پیش می رود، اما نهادهای 
دیگر در کارش دخالت می کنند. اگر چهار تا پنج سال 
قبل می گفتیم جنس تقلبی در حوزه آرایشی و بهداشتی 
آمده باور نمی کردند. به هر حال ما وارد تولید شدیم. در 
ان زمان بحران ایجاد شد مدیریت صحیح این است که 
تنگنا به فرصت بدل شود. باید از تولیدکنندگان ارایشی 

و بهداشتی حمایت شود.«
وی گفت: »یکی از مزایای صنعت ما کمک به چرخه 
هیچ  داریم،  دارو  توزیع  اگر چرخه  است.  داروخانه 
اموراتش  بیمه  پول  و  فروختن  دارو  با  داروخانه ای 
نمی گذرد، صنعت ما مکمل است و از نظر مالی کمک 
می کند که چراغ داروخانه روشن بماند. حال اگر این 
صنعت را تضعیف کرده و از آن ها بگیریم، آیا می توانند 

چک های دارو را پاس کنند؟«
بحیرانی گفت: »در صنعت ما کارآفرینی هم زیادی بوده 

است. ما وارد تولید شده ایم و ای کاش حمایت می شدیم.«

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده مطرح کرد؛

با قیمت گذاری دستوری مواجهیم

سوختگی؛ بیماری قشر ضعیف و کمتر برخوردار

سیستان و بلوچستان بخش سوختگی مناسب نداردسیستان و بلوچستان بخش سوختگی مناسب ندارد

رییس اداره کنترل و مقابله با سرطان 
وزارت بهداشت با اشاره به شایع ترین 
سرطان های کودکان، درباره برنامه این 
تشخیص  ادغام  زمینه  در  وزارتخانه 
زودهنگام سرطان های کودکان در نظام 
شبکه بهداشتی و درمانی ، توضیح داد. 
لیال  به گزارش روزنامه سپیدآنالین، 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  مودب شعار 
کودکان  سرطان  وضعیت   درباره 
درصد  دو  »حدود  گفت:  ایران،  در 
ایجاد  کودکی  سنین  در  سرطان ها، 
می شوند. طبق ابالغیه وزارت بهداشت، 
افراد تا ۱۸ سالگی به عنوان کودکان در 
نظر گرفته می شوند و تالش می شود 
که خدمت رسانی متناسب با نیازهای 
خاص کودکان و نوجوانان برای آنها 

فراهم شود.«
وی درباره برنامه های وزارت بهداشت 
در زمینه پیشگیری، تشخیص به موقع 
و درمان سرطان های کودکان، گفت: 
زودهنگام  تشخیص  ادغام  »برنامه 
شبکه  نظام  در  کودکان  سرطان های 
بهداشتی و درمانی  با هدف ایجاد امکان 

و توانمندی شناسایی عالئم مشکوک 
سرطان کودکان توسط پزشک خانواده 
و پزشک عمومی و در عین حال طی 
ارجاع،  فرآیند  دقیق  مناسب و  شدن 

در وزارت بهداشت آماده سازی شده 
است. باید توجه کرد که پزشکی که 
به  نسبت  باید  ارجاع است،  پذیرنده 
خدمات استانداردی که باید ارائه داده 

شوند، اطالعات و آگاهی کافی داشته 
باشد. افزایش آگاهی مردم درباره عالئم 
مشکوک سرطان کودکان نیز جزیی از 

اجزای این طرح است.«

سرطان های کودکان، درمان پذیرتر 
از سرطان های بزرگساالن

سرطان  اینکه  بیان  با  مودب شعار 
سرطان  از  درمان پذیرتر  کودکان 
بزرگساالن است و بیش از ۸۵ درصد 
قطعی  درمان  کودکان  سرطان های 
دارند، بر اهمیت تشخیص زودهنگام 
در سرطان کودکان تاکید کرد و  گفت: 
»وجود توده، بی اشتهایی طول کشیده، 
اختالل  غیرطبیعی،  خونریزی های 
عالئم  از  می توانند  و...  ادرار  دفع 
توجه  مورد  باید  و  باشند  سرطان 

گیرند.« قرار 
رییس اداره کنترل و مقابله با سرطان 
شایع ترین  درباره  بهداشت  وزارت 
سرطان های کودکان نیز گفت: »به طور 
کلی شایع ترین سرطان ها در بین کودکان 
به  آن  از  بعد  و  است  خون  سرطان 
ترتیب سرطان مغز و سلسله اعصاب 
لنفاوی،  غدد  سرطان های  مرکزی، 
سرطان های تیغه عصبی، سرطان های 
کلیه، سرطان های استخوان و سرطان 

بافت نرم قرار می گیرند.«

برنامه وزارت بهداشت برای تشخیص زودهنگام سرطان ها

عالئم »سرطان« در کودکان

خبــر

بار بیماری ها یعنی هزینه ای 
که هر بیماری به کشور 

تحمیل می کند و در مورد 
سوختگی می دانیم که این 

معضل سیزدهمین بار 
بیماری است اما بودجه ای که به سوختگی 

اختصاص می دهند حتی در رتبه صدم هم 
قرار نمی گیرد و وزارت بهداشت کال صورت 

مساله سوختگی را برای خود پاک کرده و 
به آن اهمیتی نمی دهد که بیمار سوخته در 
چه بیمارستانی بستری است؟ چه مشکالتی 
دارد؟ این موضوع نیازمند توجه جدی است
- محمدجواد فاطمی
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی


