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وزارت بهداشت عملکرد بیمارستانها در تاریخ 99/9/9را بررسی میکند

تب زایمان در الکچریترین تاریخ قرن

تکــرار افزایــش ســزارینهای بــدون اندیکاســیون
در ایــن تاریــخ علیرغــم اطالعرســانی عــوارض و
خطــرات آن از طریــق رســانههای مختلــف ،بررســی
و شناســایی میــزان همراهــی و عملکــرد پزشــکان و
بیمارســتانها در کنتــرل ایــن اقــدام غیــر موجــه در
دســتور کار جــدی وزارت متبــوع قــرار گرفتــه اســت».
انتخــاب تاریــخ رنــد بــرای انجــام عمــل ســزارین
اغلــب بــه ایــن دلیــل اتفــاق میافتــد کــه پــدر و مــادر
بهخاطــر هماهنگــی بــا تاریــخ تولــد پــدر ،مــادر،
پدربــزرگ ،مادربــزرگ ،ســالگرد عقــد و عروســی
و ...نوزادشــان را در تاریخهــای ویــژهای بــه دنیــا
میآورنــد و تاریــخ ســزارین را بــر اســاس آن انتخــاب
میکننــد .موضوعــی کــه از آن بهعنــوان دســتکاری
یــا جابهجایــی تاریــخ تولــد نــام بــرده میشــود و بــه
گفتــه مدیــران وزارت بهداشــت ،هرگونــه دســتکاری

 6روز دیگــر رندتریــن تاریــخ تقویمــی
قبــل از آغــاز قــرن جدیــد شمســی اســت و
جامعه
بــا توجــه بــه تــب «زایمــان» در تاریخهــای
رنــد ،بعیــد نیســت بــاز هــم بیمارســتانها
و مراکــز درمانــی شــاهد افزایــش حضــور زنــان
بــارداری باشــند کــه میخواهنــد بچهشــان در یــک
تاریــخ رنــد بــه دنیــا بیایــد؛ تصمیمــی کــه پیــش از
ایــن بارهــا هشــدار جامعــه پزشــکی را بــه دنبــال
داشــته اســت؛ چــرا کــه برخــی خانوادههــا بــه قیمــت
بــه خطــر انداختــن جــان و ســامت نــوزاد و بعضــا
حتــی مــادر درخواســت زایمــان پیــش یــا پــس
از زمــان طبیعــی دارنــد .بــر همیــن اســاس بــود
کــه امــروز وزارت بهداشــت هشــدار داد عملکــرد
بیمارســتانها و پزشــکان در ایــن تاریــخ را رصــد
میکنــد.
امــروز معــاون درمــان وزارت بهداشــت
در ابالغیـهای بــه معاونتهــای درمــان
دانشــگاههای علــوم پزشــکی در سراســر
کشــور ،بررســی عملکــرد بیمارســتانها
و پزشــکان در ســزارینهای تقویمــی
 99.9.9را خواســتار شــد و تأکیــد کــرد:
«بــا بیمارســتانها و پزشــکان دارای
ســابقه آمــار بــاالی ســزارین مدیریــت
نشــده ،برخــورد خواهــد شــد».
قاســم جانبابایــی ادامــه داد« :افزایــش
انجــام تولدهــای تقویمــی بــه روش
ســزارین در چنــد ســال گذشــته برخــاف پیشتر تولدهای دستکاری شده در تاریخ 98/8/8
برنامههــا و سیاسـتهای اجرایــی وزارت جنجال برانگیز شده بود؛ بنا به گزارشها شماری از
متبــوع در حــوزه ترویــج زایمــان طبیعــی بیمارستانها در آن تاریخ نزدیک به  ۳برابر ظرفیت
و کاهــش ســزارینهای الکتیــو ،در حــال روزانه بخش زایمان ،مادران را پذیرش کرده بودند
تبدیــل شــدن بــه رویــهای نادرســت در
حــوزه بهداشــت و درمــان گردیــده و
بــا برنامهریــزی از پیــش تعییــن شــده و تبلیغــات در تاریــخ تولــد نــوزادان نــه فقــط میــزان بســتری
در فضاهــای مجــازی و ســایتهای اینترنتــی ،بــا در بخــش مراقبتهــای ویــژه نــوزادان را افزایــش
تحریــک و انگیــزش خانوادههــا ،تاریــخ تولــد نــوزادان میدهــد بلکــه منجــر بــه اختــاالت تنفســی،
را بــا هــدف رســیدن بــه تاریخهــای خــاص ،دســتکاری نارســایی قلبــی ،ریــوی و آســیبهای مغــزی بــه
و بــا تولــد زودهنــگام یــا دیرتــر از زمــان اصلــی ،ضمــن نــوزاد نیــز میشــود .امــا گاهــی مــادران حتــی بــا
تحمیــل هزینــه اضافــی بــه خانوادههــا و سیســتم وجــود خطــرات احتمالــی بــرای ســامت نوزادشــان
درمــان باعــث ایجــاد عــوارض جســمانی و بــه خطــر بــه ایــن راحتیهــا از ایــن تاریخهــا نگذشــتهاند و بــا
اصــرار زیــاد تاریــخ زایمــان را دو هفتــه زودتــر یــا دو
افتــادن ســامت مــادر و نــوزاد میشــود».
ایــن اطالعیــه میافزایــد« :در همیــن راســتا چندیــن هفتــه جلوتــر جابهجــا کردهانــد.
تاریــخ مناســبتی و تقویمــی در ســالجاری رصــد پیشتــر تولدهــای دســتکاری شــده در تاریــخ
گردیــد کــه متأســفانه نتایــج آن حاکــی از افزایــش  98/8/8جنجــال برانگیــز شــده بــود؛ بنــا بــه
معنــادار آمــار ســزارینهای غیــر ضــرور توســط گزارشهــا شــماری از بیمارســتانها در آن تاریــخ
بعضــی پزشــکان و بیمارســتانها میباشــد .لــذا بــا نزدیــک بــه  ۳برابــر ظرفیــت روزانــه بخــش زایمــان،
توجــه بــه در پیــش بــودن تاریــخ  ۹۹/۹/۹و پیشبینی مــادران را پذیــرش کــرده بودنــد.

#مرغ
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

افزایش عجیب قیمت مرغ باعث شــده در شــبکههای اجتماعی کاربران
زیادی دربارهاش بنویسند .اینکه بسیاری از خانوادهها دیگر توان خرید مرغ
را ندارند مســألهای بود که بسیاری از آنها به آن اشاره میکردند .مشکالت
مرغدارها و پشت پردههای بازار را هم در میان نوشتهها میدیدیم:
«برای بسیاری از خانوادهها که توان خرید گوشت قرمز را نداشتند،
مرغ جایگزین مناســبی بــرای تأمین پروتئین بود .حــاال با این قیمتها
بخشهــای بزرگتــری از جامعــه تــوان خرید هیــچ گوشــتی را نخواهند
داشت».
«قیمــت مــرغ یــه جوری شــده که خود بــه خود آدم میره ســمت
گیاهخواری»
«همین سه چهار سال پیش گوشت رو به قیمت مرغ االن ،مرغ رو
به قیمت تخم مرغ االن میخریدیم»
«مرغ در عرض دو سال داره هم قیمت گوشت گوسفندی میشه».
«احزابی که شب انتخابات یاد مردم میکنند و دلسوز میشوند و از
این کاندیدا و اون کاندیدا حمایت میکنند حاال که قیمت مرغ و گوشت
مردم را آزار میده کجای قصهاند؟»
«قیمت مرغ به کیلویی  35هزار تومان رسیده! از این به بعد شاهد
َمضرات خوردن گوشت مرغ و تأثیرش در سرطان معده و ..هستیم»
«حــاال کــه بیشــتر فکــر میکنم ،بــا این قیمــت مرغ واقعاً کشــتن
حیوانات کار درستی نیست .من از االن گیاهخوارم»
«مرغداریها غذای یارانهای میگیرن بعد میان میلیونها جوجه
یــه روز رو معدوم میکنــن ،بعدش نهادههای دامــی یارانه رو به قیمت
آزاد تو بازار میفروشن ،بعد گزارش خسارت میدن و قیمت مرغ روگرون
میکنن ،بازی ده سر برد!»
«فکــر کن مرغ شــده قیمت گوشــت قدیم .گوشــت شــده قیمت
طالی قدیم»
«خــب خداروشــکر از اعالم لحظهای قیمت دالر گــذر کردیم و به
مرغ رسیدیم!»
«چهار روزه که توی گرمسار مرغ کمیاب یا بهتره بگم نایاب شده.
علت؟ برای مرغ فروشیها سقف قیمت گذاشتن و طبیعتاً برای مرغدار
و مرغ فروش به صرفه نیســت که وقتی قیمت ذرت و ســویا نســبت به
پارسال چند برابر شده ،مرغ رو به قیمت تعزیراتی بفروشن».
«وزیر صمت باالخره به گرونشدن گوشت مرغ واکنش نشون داد.
آیا وعده کاهش قیمت رو داد؟ نه .فقط گفت مســئولیت قیمتگذاری
گوشت و مرغ با وزارت کشاورزیه و سیگنال دیگهای برای افزایش قیمت
مرغ فرســتاد.آقای رزمحســینی پس بهتر نیســت ســتاد تنظیم بازار رو
تعطیل کنید که هر بار مجوز افزایش قیمت نده؟»
«مرغدار نمیتونه گرون کنه.کلی فشار روی مرغدار است .به خاطر
قیمت و کمیابی دان ،مرغدار قادر به جوجه ریختن و پرورش نیســت و
کمبود مرغ قیمت را مقداری افزایش داده که اونم مرغداریهای دولتی
و مصادرهای امکان جوجه ریختن دارند».

