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بچه های سندروم داون ویترین مسئوالن نیستند!

بچه های  برای  دندان پزشــکی  هزینه های  سرســام آور بودن 
سندرم داون

مشــکالت خانواده هایی که فرزند ســندرم داون دارند، بسیار 
زیاد اســت. مادرهایی که برای تهیه گزارش با خبرنگار «شــرق» 
مصاحبه کرده اند، همه بر این موضوع اتفاق نظر داشــتند که هر 
ســال نه تنها به مناسبت ماه آگاه ســازی با افراد سندرم داون یا 
حتــی هفته جهانی معلوالن، بلکه تمام روزهای ســال و به هر 
بهانه یا رویدادی، درباره مســائل و مشــکالت بچه هایشان با هر 
تریبونی اطالع رســانی کرده اند، در فضای مجازی فعال بوده اند، 
با هر راه ممکن تالش کرده اند صدایشان را به مسئوالن برسانند، 
اما مشکلی از دوش خانواده ها در ارتباط با بچه هایشان برداشته 
نشــده اســت. حتی با بزرگ شــدن بچه ها و رسیدنشــان به سن 

نوجوانی، معضالت بیشتر و جدی تر شده است.
خدمات دندان پزشــکی «ســارا» به خاطر بیهوشــی هزینه بر 
اســت. مراکز مخصــوص ارائه کننــده خدمات دندان پزشــکی 
برای بچه های ســندرم داون به تعداد انگشــت های دست هم 
نمی رســد. برای کشــیدن دو دندان شــیری و پرکردن، همراه با 
هزینه بیهوشی حدود چهارونیم میلیون تومان پرداخت کرده اند. 
تمام ایــن هزینه ها در کنار خدمــات کار درمانــی، بازی درمانی، 
موسیقی درمانی و ... برای کودکان و نوجوانان سندرم داون بسیار 
سرسام آور اســت و یک خانواده باید بتواند حدود شش میلیون 

تومان در تمام زمینه ها هزینه کند.
نیاز  ضروری بچه های سندرم داون به ورزشگاه

«زهره حق پرست» مادر «سارا» که حاال دخترش به ۱۴ سالگی 
رســیده و به خاطــر ســندرم داون بودنش با مشــکالت زیادی 
دســت و پنجه نرم می کند، از چالش های هرروزه اش به خبرنگار 
«شرق» می گوید: «ساختار بدنی بسیاری از بچه های سندرم داون 
چاق اســت؛ به همین دلیل خطر دیسک گردن در میانشان بسیار 
شــایع بوده و الزم است به صورت اصولی و مستمر ورزش کنند. 
با وجود آنکه بســیاری از پزشــکان در این زمینه تأکید دارند، اما 
هیچ ســالن یا باشگاهی که به صورت تخصصی و اصولی در این 

زمینه فعالیت کند، وجود ندارد».
هنوز نا آگاهی درمورد ســندرم داون وجــود دارد؛ «بچه های 

سندرم داون حتی یک ورزشــگاه تخصصی در چهار گوشه شهر 
تهران ندارند. با وجود خانه های ســالمت و باشگاه های ورزشی 
متعــدد در تهــران و حتی کالن شــهرها، یک باشــگاه با نیروی 
آموزش دیده برای این بچه ها در نظر گرفته نشده است. سالن های 
ورزشــی پذیرای بچه هــای ســندرم داون نیســتند و نمی دانند 
بــا این بچه هــا چطور کار کننــد. در حالی که ورزش برایشــان از 
درس خواندن، نوازندگی و مدلینگ شدن که این روزها بسیار باب 
شــده است، واجب تر بوده و چنانچه در راه ورزش تشویق شوند، 

می توانند احساس مفید بودن داشته و حتی مدال آوری کنند».
وقوع افسردگی در  بچه های سندرم داون

مادر ســارا نســبت به نبــود مراکــزی برای توانمندســازی 
بچه های ســندرم داون انتقاد دارد؛ «پدر و مادرهایی که فرزند 
ســندرم داون دارند، همیشــه با ایــن ترس و نگرانــی زندگی 
می کنند که زمانی پس از فوتشــان چه بر سر فرزندشان می آید. 
متأســفانه تا بــه امروز هیچ انجمــن یا نهادی وجود نداشــته 
که برای توانمند ســازی بچه های ما برنامه ای داشــته باشــد. 
حتــی پدر و مــادر نمی توانند اطمینان حاصــل کنند که بعد از 
فوتشــان اگر ارثی برای بچه گذاشتند، می تواند از آن ارث برای 
برطرف کردن احتیاجاتش اســتفاده کند یا نه. هیچ نهاد مسئول 
و دلســوزی وجود ندارد. همین حاال پدر و مادرهای شــاغل به 
هیچ مرکز امن و مخصوصی برای فرزندشــان دسترسی ندارند 
که ضمن نگهداری چند ساعته از آنها، در حوزه توانمند سازی و 
حرفه آموزی شان هم اقدام کند. در مراکز روزانه فعلی بچه های 
اُتیســم، سی پی، میکروســفال و... همگی در یک کالس حاضر 
هســتند و بچه های ســندرم داون به خاطر تقلیدپذیربودنشان 
تمــام حرکات و رفتارهــای بچه های دیگــر را تقلید می کنند و 

امکان آموزش مفید در این مراکز را ندارند».
«حق پرســت» نبود فضای آموزشــی و توانمندســازی برای 
نوجوانــان ســندرم داون را بســیار بحرانــی قلمــداد می کند؛ 
«خانواده هایی هم که از توان مالی باالتری برخوردارند و با صرف 
هزینه های زیاد برای کالس های متفرقه، فرزندشان را به ۲۰ سال 
به باال می رسانند، در نهایت شاهد خانه نشینی، انزوا یا افسردگی 
فرزندشــان هستند. بسیاری از بچه های ســندرم داون با نداشتن 

هیچ مسئولیت یا شغل و درآمدی هرچند کم، خیلی زود افسرده 
می شوند؛ در حالی که این بچه ها بســیار مسئولیت پذیر هستند و 
با گرفتن مســئولیت های هرچند کوچک، امید به زندگی شان باال 
می رود. بسیاری از ما، مادرهایی که فرزند نوجوان سندروم داریم، 
متوجــه وجود افســردگی در بچه هایمان هســتیم که به خاطر 

خانه نشینی و حذف آنها از جامعه ایجاد شده است».
بیمه ها بهانه می آورند و حمایت نمی کنند

بچه های ســندرم داون عموما با ناراحتی یا نارســایی قلبی، 
مشــکالت خونی، اختالالت روده ای، مشکالت بینایی یا شنوایی، 
چاقی و ... روبه رو می شــوند؛ به همین خاطر به مراقبت هایی از 
نظر پزشکی نیاز دارند. این در حالی است که هزینه های درمانی 

و اقدامات جراحی آنها بسیار هزینه بر است.
«راحله بردبار» مادر نیمه ۱۸ ســاله که ســندرم داون است، 
برای جراحی دیســک گردن پســرش در یک بیمارستان دولتی 
حــدود ۲۰ میلیــون تومان هزینه کرده اســت. او بــه خبرنگار 
«شــرق» می گوید: «هیچ یــک از بیمه های تکمیلــی و عمر زیر 
بــار هزینه های جراحــی در بچه های ســندرم داون نمی روند؛ 
در حالی کــه مگر چند درصد از این بچه هــا به خاطر موقعیت 
شــغلی پدران شان از بیمه و پوشــش دولت بهره مند هستند؟ 
وقتی بیمه هــا هزینه را جبران نمی کنند، چــه تضمینی وجود 
دارد کــه بیمه های عمر بعد از فوت پدر و مادر هم پولی به این 
بچه ها بدهند؟ اینها همه ســؤاالت و ابهامات مهمی است که 

خانواده های سندرم داون دارند».
کانون سندرم داون آن طور که باید و شاید فعال نیست!

او میزان شــناخت جامعه از بچه های ســندرم داون را بسیار 
محدود می داند «بیشترین عامل این است که مثال وقتی یک بچه 
ســندرم در نقش های تئاتر بازی نمی کنــد، همان نقش خودش 
را ایفــا می کند. در حالی کــه می توانند در تئاتر، صداوســیما و... 
توانایی های این بچه ها را نشان دهند تا جامعه بداند که یک فرد 

سندرم داون استعدادها و توانایی های زیادی دارد».
«بردبــار» با انتقــاد از عملکرد کانون خیریه ســندرم داون و 
انجمن هــای دیگری کــه در این زمینه فعالیــت می کنند، یادآور 
می شــود: «خانواده های ســندرم داون شــاهد تالش مستمر و 
روزافــزون کانون بــرای آگاه ســازی، فرهنگ ســازی و... در این 
زمینه نیســتند. کانون می توانســت اقدامات ســال های گذشته 
را کــه به یاری افــراد دغدغه مند صورت گرفت گســترش دهد، 
برای مهارت آموزی آمــوزش و مهم تر از همه ورزش این بچه ها 
با فضاهای ورزشــی رایزنی کند. بیماری ســندرم داون باید جزء 
بیماری های خاص به حساب آید؛ در حالی که کانون در این حوزه 

تالش یا اقدام جدی انجام نمی دهد».
او عملکرد نهاد های دولتی مثل بهزیستی در قبال بچه های 
ســندرم داون را ضعیف می داند؛ «بسیاری از خانواده هایی که 
فرزنــد ســندرم داون دارند و در شهرســتان ها زندگی می کنند، 

رمضان در جهان - افغانستان
َکفتان هایی که در کمدها خاک می خورند

از برخی مزایایی که قانون برای شــان پیش بینــی کرده، مطلع 
نیســتند به عنوان نمونه هزینه آب، بــرق و گاز خانواده هایی که 
فرزندان با نیازهای ویژه دارند، رایگان است و وظیفه مددکاران 
بهزیســتی این اســت که با خانواده های آنها تماس گرفته و در 
ایــن زمینه پرس وجو کنند که آیا ایــن مزایا به آنها تعلق گرفته 
یــا نه. پرداخت این هزینه ها بــرای خانواده هایی که هزینه های 
چند برابری دارند بســیار سخت اســت و باید از حقوق قانونی 

خود باخبر شوند».
«دادن کارت شناســایی» تنها حمایت بهزیســتی از بچه های 

سندرم داون
این مادر که فرزند نوجوان ســندرم داون دارد، انتقاد می کند 
کــه بچه ها بیــن زمین و آســمان معلق مانده انــد. از یک طرف 
می گویند که بچه های ســندرم داون به شــرط حمایت توانمند 
هســتند؛ اما از ســوی دیگر هیچ شــرایطی برای حمایت از آنها 
در مسیر رشد استعداد های شــان فراهم نمی کنند. تنها کاری که 
بهزیستی برای این بچه ها انجام می دهد، این است که یک کارت 
شناســایی به بچه ها می دهد. بســیاری از بچه های سندرم داون 
ممکن اســت اختالالت دیگری مانند مشکالت ذهنی، اتیسم و... 
هم داشته باشــند؛ در حالی که بهزیســتی روی این کارت عنوان 
«خفیف» درج می کند؛ چرا که با عنوان «شــدید» مزایای بیشتری 
در اختیار بچه ها قرار می گیرد؛ اما متأســفانه تشخیص بهزیستی 

بر خفیف بودن اختالل است.
«بهشــته رکن آبادی» مادر «حامد» اســت. پسرش ۳۲ سال 
دارد و به ســندرم داون مبتالست. حامد به دلیل ناراحتی قلبی، 
عمــل قلب باز انجام داده و عمل شــنوایی هم داشــته اســت؛ 
باال بودن هزینه های گفتار درمانی یکی از مشــکالت مهمی است 
کــه این مادر به آن اشــاره می کنــد «زمان شــروع گفتار درمانی 
برای بچه های ســندرم داون بسیار مهم اســت که اگر این زمان 
طالیی سپری شود، مشکالت بچه ها بیشتر می شود. هر جلسه از 
گفتاردرمانی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان هزینه دارد و هفته ای 
دو بــار بایــد گفتار درمانی انجام شــود. بچه های ســندرم داون 
هزینه هــای درمانی زیادی دارند. هزینــه فیزیوتراپی، کاردرمانی، 
موســیقی درمانی، بازی درمانی و... همه بسیار زیاد است و تمام 

خانواده ها امکان تأمین این مخارج را ندارند».
جای خالی «فدراسیون کم توانان ذهنی» در کشور

او با اشــاره به اهمیت ورزش برای بچه های ســندرم داون 
نســبت به نبود یک فدراســیون بــا عنوان «کم توانــان ذهنی» 
انتقــاد دارد «در حال حاضر فدراســیون جانبــازان و معلوالن 
برای بچه های جســمی و حرکتی وجــود دارد که اعضای آنها 
در رشته های مختلف ورزشــی می درخشند؛ اما برای بچه های 
ما هیچ فدراســیونی وجود ندارد. شــخصا بارها به فدراسیون 
جانبازان رفتــه ام و در این مورد تقاضا داده ام، هر بار هم اعالم 
کرده اند که در دســتور کار قــرار دارد؛ اما تا امــروز هیچ اتفاق 
مثبتی در این راســتا رخ نداده اســت. بچه های ســندرم داون 
می توانند آینده ورزشــی خوبی داشــته باشــند، به شرط آنکه 
حمایت شــوند و مربی آموزش دیده در کنارشــان باشد. این در 
حالی اســت که نه حمایتی می شود و نه برنامه ای وجود دارد. 
بارها سؤال کرده ایم که چرا دســتورالعملی صادر نمی شود تا 
مربی های ورزش در یکی از ســانس های باشــگاه ها، بچه های 
ســندرم داون را پذیرش کنند. من به عنوان یک مادر که پســرم 
تنها در مقطع دوم دبســتان درس خواند، هرگز حســرت ادامه 
تحصیل فرزندم را ندارم؛ اما اینکه چرا در یک رشــته ورزشــی 
پیشرفتی نداشت و فرصت هایی در جامعه برایش فراهم نبود، 
حسرت و غصه دارم؛ چرا که محدودیت های فعلی، بچه های ما 

را منزوی و خانه نشین کرده است».
مــادراِن بچه های ســندرم داون می توانند به بیمارســتان ها 

مشاوره دهند
«رکن آبادی» ادامه می دهد: «ورزش هایی مثل طبیعت گردی 
یا کوه نوردی سبک برای بچه های سندرم داون مثل دارو می ماند؛ 
با وجود ایــن همه گروه های طبیعت گردی که در فضای مجازی 
تبلیــغ یا فعالیت می کنند، گروهی کــه لیدر و راهنمای مجرب و 
آشــنا به نقاط امن داشته باشد، وجود ندارد تا بتواند بچه های ما 

را در قالب گروه های کوچک یا بزرگ همراهی کند».
این مادر که حاال فرزندش به ســن جوانی رسیده، از روزهای 
اولی می گوید که بدون شــناخت و آشــنایی قبلــی فرزند مبتال 
به ســندروم داونش را روی تخت بیمارســتان در آغوش گرفت 
«روزهای ســختی بود. آن زمان شــناختی درمــورد این بچه ها 
وجود نداشت. حاال با یک جست وجوی ساده می توان به هزاران 
اطالعات در فضای مجازی رســید؛ اما ۳۰ ســال پیش آگاهی در 
این زمینه بســیار پایین بود. بعد از روبه رو شــدن با نوزادم شوک 
بزرگی داشــتم و در آن شرایط هیچ آشنایی نبود تا به من آگاهی 
و آرامش دهد؛ اما حاال بســیاری از مادران مثل ما که ســال ها با 
این بچه ها زندگی و با روحیات و شرایط شان آشنا هستیم بهترین 
گزینه هســتیم تا بعــد از تولد هر نوزاد مبتال به ســندرم داون از 
طرف بیمارســتان با ما تمــاس بگیرند تا برای آگاهی بخشــی و 
تقویت روحیه مادران در بیمارســتان ها حاضر شویم و بتوانیم به 
مــادران کمک کنیــم. حضور ما می تواند دنیایــی از امید را روی 

تخت بیمارستان به مادران نگران تزریق کند.

ســمیه جاهدعطائیان: مادر حامد که پسری ۳۲ساله و مبتال به سندرم داون است، خطاب به مسئوالن می گوید 
که از بچه های ما به عنوان ویترین خودشــان اســتفاده نکنند؛ «چرا بچه هایی که مشــکالت شنوایی، بینایی، 
جســمی-حرکتی و... دارند، باید در مناســبت هایی مثل روز جهانی معلوالن، ســندرم داون، اُتیسم و ... روی 
صندلی های انتهای هر ســالن بنشینند و برای مســئوالن کف بزنند؟ مگر این روز برای بچه های ما نیست؟ این 
بچه ها در کنسرت، همایش، سینما و تئاتر انتهای ســالن می نشینند. یک بار هم که شده مسئوالن در این روزها 
ردیف آخر بنشــینند و بچه های با نیازهای ویژه و خانواده هایشان را به خاطر تحمل سختی های فراوان تشویق 
کنند». «ورزش برای بچه های سندرم داون از درس خواندن، نوازندگی و مدلینگ شدن که این روزها بسیار باب 
شده است، واجب تر بوده و چنانچه در راه ورزش تشویق شــوند، می توانند احساس مفید بودن داشته و حتی 

مدال آوری کنند. اما در هیچ کجا از شهر تهران امکاناتی در این زمینه موجود نیست».

 یک روز مانده به آغاز ماه رمضان در افغانستان مثل برخی دیگر از کشورهای مسلمان، 
تعطیلی سراسری برقرار می شود؛ گویی عید از راه رسیده است. پس افغان ها برای انجام 
آداب و رسوم ماه رمضان آماده می شــوند. از جمله رسم «خانه تکانی». افغان ها دو بار 
در سال رسم خانه تکانی را به جا می آورند؛ یک بار برای عید نوروز و جشن سال نو و بار 
دوم به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان. زنان خانه را تمیز و با فانوس های رنگارنگ نماد 
ماه رمضان تزیین می  کنند. کفتان های شان را از کمدها بیرون می آورند و می پوشند؛ کفتان 
پیراهن های بلند و ســنتی زنان افغان است. آنها سعی می کنند به مناسبت ماه رمضان 
از لباس های رنگ روشن و شاد استفاده کنند. آنها سپس برای تدارک سفره افطار دست 
به کار می شوند. سفره افطار افغان  ها بیشتر با غذاها و دسرهای خانگی پر می شود. آنها 
کمتر برای افطار ماه مبارک سراغ رستوران ها و مغازه های تهیه غذا می روند. از نخستین 
غذاهایــی که زنان افغان برای افطار ماه رمضان می پزنــد، «بوالنی» (نان ورقه ای که با 
پیازچه و سیب زمینی و چاشنی پر می شود) است. خرما و چای هم که جزء جدایی ناپذیر 
سفره های افطار است. در سفره افطار افغان ها «َمنتو یا مانتی» (پیراشکی خمیر ماکارونی 

که پر می شود از گوشت مزه دار شده با سیر یا موسیر و ماست) هم دیده می شود. افغان ها 
گاهی این غذا را به شــکلی دیگر مثال گوشت با پیازچه و نعنا و سس گوجه فرنگی سرو 
می کنند و به آن «َاَشــک» می گویند. تهیه منتو و اشک کمی وقت گیر است و اغلب برای 

میهمانی های خاص افطار درست می شود.
غذاهای پلویی مثل کابلی پلو (برنج و هویج و کشــمش و خالل بادام و پسته همراه 
با گوشت) هم از  جمله غذاهای محبوب افغان ها برای سفره افطار و دیگر مواقع خاص 
اســت. از دسرهای خاص افغان ها برای ســفره افطار ماه رمضان، گوش فیل و ِجالبی یا 
همان زولبیا اســت. پخت جالبی در خانه، در شیرینی  فروشــی ها و حتی در گوشه و کنار 

خیابان ها از  جمله اتفاقاتی است که بیشتر در ماه رمضان رخ می دهد.
در روزهای ماه رمضان ســر مساجد شــهرهای مختلف این کشور هم شلوغ تر از هر 
زمان دیگر می شــود. جلســات ختم قرآن و پهن کردن سفره های ســاده افطار و سپس 
برگزاری مراســم نماز تراویــح از  جمله فعالیت های این مراکز مذهبی خاصه مســجد 
وزیر اکبر خان کابل در طول ماه رمضان اســت. این فعالیت ها اغلب تا سحر ماه رمضان 

طول می کشــد. افغان ها برای سحر یا سحور ماه رمضان معموال غذاهای ساده و خاص 
صبحانه را تدارک می بینند؛ چای ســبز و نان و پنیر و گاهی هم ســبزیجات پخته به این 

ترکیب اضافه می شود.
از سنت های افغان ها برای عید فطر ماه رمضان، پس از برگزاری نماز، آماده شدن برای 
رفتن به خانه بزرگ ترهای فامیل اســت. عید فطر عیدی بزرگ و همگانی در افغانستان 
اســت. افغان ها پس از پایان نماز، زن و مرد در حالی که لباس های نو پوشــیده اند، راهی 
خانه بزرگ ترها می شــوند تا صبحانه را آنجا بخورند و عیدی بگیرند. دختران افغان هم 
به مناسبت عید با حنای هندی روی دست هایشان نقش های زیبا می کشند و کفتان های 

روز عید می پوشند و... .
پس از ســال ها افغانســتان دوباره در مــاه رمضان دوران طالبــان را تجربه می  کند؛ 
طالبانی که معتقدند جنگ در ماه رمضان ثواب دارد! حاکمانی که با تسلط  بر افغانستان 
نه تنها رنگ شادی را از خانه ها و خیابان ها زدوده اند، بلکه این کشور را به ورطه قحطی 
و کمبود مواد غذایی هم کشانده اند. افغان ها ماه رمضان سختی را پشت سر می گذارند.

سه شنبه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۱

اخـبـار  بـرگـزیـده

تجویز غربالگری قانونی است؟
شرق: سرپرست اداره جوانی جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه 
ســالمت و جوانی جمعیت وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی گفت: مــاده ۵۳ قانون حمایــت از خانــواده و جوانی 
جمعیت در راســتای حفظ ســالمت مادر و جنین اســت. صابر 
جباری گفت: در راســتای حفظ سالمت مادر و جنین در ماده ۵۳ 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه استانداردسازی 
چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصالح روش های غربالگری 

و تشخیصی به خوبی مشخص و معین شده است.
او در ادامه گفت: در این ماده قانون، هدف اصلی حفظ سالمت 
مادر و جنین اســت؛ به نحوی که با ارجاع غیرکارشناسانه و انجام 

اعمال تهاجمی جان مادر و به ویژه جنین به خطر نیفتد.
سرپرســت اداره جوانی جمعیت و مســئول دبیرخانه قرارگاه 
ســالمت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: با تصویب این 
قانون، انجام آزمایش ها و تصویربرداری های تشــخیصی مبتنی بر 
استانداردهای علمی دقیق تر شده و از ایجاد استرس زود هنگام و 

زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری می شود.
جباری افزود: انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص 
ناهنجاری جنین نه به اجبار پزشکان، بلکه از سوی یکی از والدین 
و البته با تشــخیص پزشــک متخصص، از اعمــال هزینه اضافی 
به بســیاری از خانواده های کم برخوردار، مســتمند و مستضعف 
جلوگیری می کند؛ مضافا اینکه حتما تشخیص پزشک متخصص 
در انجام یا عدم انجام آزمایشــات غربالگری از پزشــک سطح یک 

(پزشک عمومی) عاقالنه تر و عالمانه تر است.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جهت ارزیابی، نظارت 
و پایش اجــرای این بند از قانون به منظور حفظ ســالمت مادر و 
جنین، ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری 
و جلوگیری از هرگونه اعمال ســلیقه شخصی، کسب منافع مالی 
بیشتر، کل فرایند درخواســت، انجام، ثبت داده های آزمایشگاهی 
و تصویربرداری در ســامانه الکترونیک که در حال طراحی و اجرا 
توســط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی است، ثبت و 
نتیجه آن بر پایه هوشمندسازی، با رعایت اصول محرمانگی شفاف 
خواهد شد؛ چیزی که االن وجود ندارد، بلکه گزارش های رسمی و 

غیر رسمی خالف آن را روایت می کند.
سرپرســت اداره جوانی جمعیت و مســئول دبیرخانه قرارگاه 
ســالمت و جوانی جمعیت وزارت بهداشــت همچنین گفت: بر 
مبنــای تبصره ۴ ماده ۵۳ هزینــه آزمایش های تصویر برداری های 
مربوط به مادر و جنین تحت پوشــش بیمه پایــه و تکمیلی قرار 
خواهــد داشــت و از این جهــت قانون گذار دغدغــه هزینه های 
تشــخیصی و درمانی برای همه مــردم، به ویژه برای خانواده های 

محروم و بی بضاعت را به خوبی دیده است.
بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، او در پایان افزود: 
آنچه هر از گاهی موجب ایجاد شــبهات در فضای مجازی و القای 
ترس در بین مردم می شــود، تعلل در ابالغ دستورالعمل اجرائی 
مربوط به ماده ۵۳ است که امید می رود با ابالغ آن، به زودی مهر 
باطلی بر همه گمانه زنی های جهت دار آگاهانه یا جاهالنه در این 

زمینه زده شود.

تکذیب ویزیت ۱۸۴ هزار تومانی 
پزشک عمومی

باشگاه خبرنگاران: مدیرعامل سازمان بیمه سالمت افزایش ویزیت 
پزشــک عمومی به قیمت ۱۸۴ هزار تومان و متخصص به قیمت 

۲۴۵ هزار تومان را تکذیب کرد.
محمد ناصحی گفت: تعرفه های پزشــکی ســال جدید هنوز 
اعالم نشــده اســت و باید تعرفه ها در شــورای عالی بیمه تعیین 
شــده و به تصویب هیئت وزیران برسد و جلسه تعیین تعرفه های 

پزشکی این هفته یا هفته آینده تشکیل می شود.
نامه منتشرشــده در فضــای مجازی، قیمت تمام شــده بهای 
خدمات پزشکی بوده که شــورای عالی نظام پزشکی اعالم کرده 
است. بنابر روال قانونی تعرفه های پزشکی در جلسه ای با حضور 
وزیر بهداشــت، رئیس ســازمان نظام پزشــکی، رؤسای بیمه ها و 
رئیس شــورای عالی بیمه تشکیل و تعرفه پیشنهادی تعیین و به 
سازمان برنامه و بودجه اعالم می شود، پس از آن در جلسه هیئت 

وزیران تعرفه های پزشکی تعیین و به دستگاه ها ابالغ می شود.
شــورای عالی بیمه جلسه ای در پایان ســال ۱۴۰۰ تشکیل داد 
و بر این اســاس افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه ها تصویب شــد و 
پیشــنهاد این میزان افزایش به سازمان برنامه و بودجه اعالم شد 
تا بررســی ها انجام و جلســه هیئت وزیران برای تعیین تعرفه ها 
تشکیل شود. پس از تعیین افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد، 
رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار 
بررسی مجدد تعرفه ها شد که بر این اساس رئیس جمهور دستور 
تشــکیل جلســه و پیگیری موضوع را صادر کرد؛ اما این جلســه 

تاکنون تشکیل نشده است.

سحر طلوعی


