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گـــزارش

شهردار تهران با اعالم اينکه اغتشاشات اخير 400 ميليارد 
تومان خسارت به تاسيسات شهری به دنبال داشت، گفت: 
مساله مهم تر از اين خسارات، آسيبی است كه به پاكبانان، 

رانندگان، آتش نشانان و ... وارد شده است.
عليرضا زاكانی در حاشيه آيين بهره برداری از پروژه های 
مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهر تهران با بيان 
اينکه تا قبل از اين دوره مديريت شــهری 127 بوستان 
مناسب سازی شــده بود، اظهار كرد: در اين يك سال و 
سه ماه مناسب ســازی 117 بوستان در دستور كار قرار 
گرفت كه تاكنون 53 بوستان مناسب سازی شده است.

شــهردار تهران با بيان اينکه منطقه 10 كمترين سرانه 
فضای ســبز را دارد، تصريح كرد: بيش از 6 هزار و 500 
متــر مربع فضا در اين منطقــه در دوره جديد مديريت 
شهری تملك و بوســتان در آن اجرا شد. فاز اول پارك 
منطقــه 17 نيز در 17 هزار مترمربع افتتاح شــد و فاز 
دوم در 9 هزار متر مربع به بهره برداری خواهد رســيد. 
وی با اعالم اينکه اغتشاشــات اخير 400 ميليارد تومان 
خسارت به تاسيسات شهری به دنبال داشت، گفت:  در 
واقع آنچه برای ما آزاردهنده اســت تعرض به انتظامات 

مترو، آتش نشانان و پاكبانان است.

شهردار تهران:

 اغتشاشات اخیر ۴۰۰ میلیارد تومان 
به تاسیسات شهری تهران خسارت وارد کرد

روابط عمومی ســازمان رفاه،  خدمات و مشــاركت های 
اجتماعی شهرداری تهران از آماده باش اين سازمان برای 
اسکان دادن به كارتن خواب ها و افراد بی سرپناه همزمان 

با شروع فصل سرما خبر داد.
با توجه به لزوم حمايت از اقشــار آسيب ديده اجتماعی 
از جمله كارتن خواب ها و افراد بی  ســرپناه با شروع فصل 
ســرما و با هدف حمايت و ارائه خدمــات مطلوب تر به 
اقشار آسيب ديده اجتماعی گشت های ويژه فوريت های 
خدمات اجتماعی حامی شهر در حال آماده باش هستند.
شهروندان می توانند در صورت مشاهده افراد بی سرپناه 

و كارتن خــواب با شــماره تلفن فوريت هــای خدمات 
اجتماعی 137 تماس گرفته تا گشــت های حامی شهر 
سازمان رفاه بالفاصله به محل حادثه اعزام و مددجويان 

را به مددسرايان انتقال دهند.
در حــال حاضــر حدود 40 گشــت ويژه حامی شــهر 
بــه صورت شــبانه روزی در حــال آماده باش هســتند 
و همچنيــن مددســراهای مناطق 22 گانــه نيز آماده 
پذيــرش افــراد بی ســرپناه و كارتن خواب بــوده تا در 
 روزهای ســرد پاييزی و زمســتانی اقدام به اسکان اين

مددجويان كنند.

روابط عمومی سازمان رفاه شهرداری خبر داد:

 آماده باش سازمان رفاه شهرداری تهران 
برای اسکان کارتن خواب ها و افراد بی سرپناه

محسنی اژه ای:

قوه قضائیه مرجع تظلم خواهی همه است
ماجرای ابر متان به کجا رسید؟ 

رئيس شورای شــهر تهران گفت: اينکه تجمع گاز 
متان باالی ســر آرادكوه وجود دارد يا خير، هنوز 
تأييد نشده است. عکس هايی منتشر شد و عده ای 
گفتند كه اين عکس برای كشــور ديگری است و 

بايد موضوع دقيقا بررسی و اثبات شود.
مهدی چمران رئيس شــورای اسالمی شهر تهران 
در گفت و گو با فــارس در خصوص توده ابر متان 
باالی ســر مركز آرادكوه گفت:  اين گزارش را ناسا 
منتشر كرده است البته اظهارنظرهای متفاوتی در 
اين زمينه صورت گرفت اما بايد تحقيقات درستی 
در اين زمينه انجام شود. وی ادامه داد: اينکه تجمع 
گاز متان باالی سر آرادكوه وجود دارد يا خير، هنوز 
تأييد نشده است. عکس هايی منتشر شد و عده ای 
گفتند كه اين عکس برای كشــور ديگری است و  
بايد موضوع دقيقا بررســی و اثبات شــود. چمران 
در خصوص توليد برق از زباله گفت: قرار اســت اين 
اقدام انجام شود، مطالعاتی صورت گرفته اما هنوز 

عملياتی نشده است.

 نگهداری و درمان بانوان آسیب دیده
 از اعتیاد در کالنشهرها

دبيركل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به انعقاد 
تفاهم نامه اين ســتاد با معاونت امور زنان و خانواده 
رياســت جمهوری گفت: اين تفاهم نامه شــامل دو 
بخش می شود؛ اول بايد به توانمندسازی و بازگشت 
بانوان آســيب ديده به جامعه كمك كنيم اما هدف 
اصلی اين است كه از توان باالی بانوان در كشور برای 

پيشگيری در همه بخش ها و اقشار استفاده كنيم.
سردار اسکندر مومنی در مراسم امضای تفاهم نامه 
ســتاد مبارزه با مواد مخــدر و معاونت امور زنان و 
خانواده رياست جمهوری با بيان اينکه انتظار داريم 
در حــوزه مجموعه زنان، زنــان به عنوان مادران و 
بخشــی از جامعه به پيشــگيری از بروز اعتياد در 
همه بخش ها كمك كنند، اظهار كرد: نرخ شــيوع 
اعتياد در ميان بانوان كشورمان بسيار پايين است.

وی با بيان اينکه يکی از اقداماتی كه در چند سال 
اخير صورت گرفت ايجــاد مکان هايی برای درمان 
و نگهداری بانوان آســيب ديده در اين زمينه بوده 
اســت، گفت: به ويژه در يکســال اخيــر با همت 
شــهرداری تهران در تهــران و در كل كشــور با 
همت همه دســتگاه ها و سازمان بهزيستی و ديگر 
دســتگاه ها می توان گفت فضــای كافی و ظرفيت 
الزم بــرای نگهداری و درمان بانوان آســيب ديده 
به ويــژه در تهران، كرج، تبريز و مشــهد و كالن 
شهرها فراهم شد. مومنی با بيان اينکه بايد اولويت 
اصلی را در پيشــگيری قرار دهيم و راه حل اصلی 
پيشگيری اســت، به طرح ياريگران زندگی اشاره 
كرد و يادآور شد: خالصه اين طرح اين است تالش 
كنيم آســيب ديدگان از اين آسيب رها شوند و به 
جامعــه برگردند. به گفته دبيركل ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر، هــدف دوم طرح ياريگران زندگی اين 
اســت كه همه به هم ياری كنيــم و افرادی كه به 
اعتياد دچار نشدند دچار نشوند و پيشگيری شود. 
مومنی بــا بيان اينکه اعتياد خودش يك آســيب 
اســت، اما منشأ بســياری از آســيب های ديگری 
اســت، به پيمايشــی در اين زمينه اشــاره كرد و 
گفت: حــدود 55 درصــد علت طالق هــا اعتياد 
مطــرح شــده و اين نشــان می دهد بايــد تمركز 
زيادی در اين زمينه داشــته باشــيم. وی در ادامه 
بــه انعقاد اين تفاهم نامه اشــاره كرد و گفت: اين 
تفاهم نامه شــامل دو بخش می شــود كه اول بايد 
به توانمندســازی و بازگشت بانوان آسيب ديده به 
جامعــه كمك كنيم اما هدف اصلی اين اســت كه 
از توان باالی بانوان در كشــور برای پيشگيری در 
همه بخش ها و اقشــار استفاده كنيم زيرا در كشور 
 ما با توجه به آموزه های دينی بانوان نقش بســيار 

مهمی دارند. 

 تولد غیرمنتظره ۲ توله  »یوزپلنگ«
 در پاییز سرد پارک ملی توران!

معاون محيط زيســت طبيعی ســازمان حفاظت 
محيط زيســت با اشاره به تولد 2 توله يوز در توران 
گفــت: زايمان يوزپلنگ غالبــاً در اوايل بهار انجام 
می شود زيرا دمای هوا و ساير شرايط طبيعی برای 
رشد توله ها مناسب اســت اما زايمان يوز در نيمه 

دوم پاييز پديده ای نادر است!
حسن اكبری در خصوص وضعيت دو توله يوزپلنگ 
تازه متولدشــده در مجموعه حفاظت شــده توران 
اظهار كرد: بر اساس خبر واصله از اداره كل حفاظت 
محيط زيست اســتان ســمنان، دو توله يوزپلنگ 
)كمتــر از يك ماهه( توســط يك نفــر چوپان از 
طبيعت جدا شده است و ســپس با اطالع محيط 
زيست در روز جمعه به محل زنده گيری برگردانده 
شده اســت. وی افزود: بالفاصله تيم كارشناسی و 
فنی از سازمان مركزی و اداره كل سمنان به محل 
اعزام شــدند و تالش برای اطالع از وضعيت مادر و 
حتی االمکان بازگرداندن توله ها به زيســتگاه انجام 
پذيرفت ليکن با توجه به سرد بودن هوا، سن پايين 
توله ها و ساير شرايط موجود، به منظور حفظ جان 
آن ها، حدود نيمه شب گذشته به پاسگاه محيط بانی 
منتقل شدند. معاون محيط زيست طبيعی و تنوع 
زيســتی ســازمان حفاظت محيط زيســت گفت: 
نکته قابل تأمل اين اســت كــه در طبيعت توران، 
زايمان يوزپلنگ غالباً در اوايل بهار انجام می شــود 
زيرا دمای هوا و ســاير شــرايط طبيعی برای رشد 
و نمو توله ها مناســب اســت اما زايمــان يوز در 
نيمــه دوم پاييز در طبيعت تــوران پديده ای نادر 
 اســت و احتمال بقای توله ها را در طبيعت بسيار 

دشوار می كند.

اخبـــــار

رئيــس قــوه قضائيه گفــت: دســتگاه قضا بايــد مرجع 
تظلم خواهی همه آحاد جامعه باشــد و هر صنف، قشــر و 
جريانی كه حتی ممکن اســت ســليقه و عقيده اش با ما 
منطبق نباشــد، چنانچه تظلم خواه بود، دستگاه قضائی در 
چارچوب قوانين، ملزم اســت به تظلم خواهی او رسيدگی 

كند.
حجت االسالم محسنی اژه ای؛ رئيس قوه قضائيه در نشست 
با اعضای اتاق اصناف، اتحاديه ها و جمعی از بازاريان، اظهار 
كرد: مجموعه اصناف كشــور نه كنار نظام و انقالب، كه در 
متــن نظام و انقالب بودند و طــی بيش از 4 دهه اخير در 

رفع مسائل عديده ای مشاركت داشتند.
رئيــس قــوه قضائيه بيان كــرد: از روز اولــی كه تصدی 
مســئوليت رياست دســتگاه قضا را به عهده گرفتم تأكيد 
داشــتم كه قــوه قضائيه بايد مرجع و ملجــأ تظلم خواهی 
همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جريانی كه حتی 
ممکن اســت ســليقه و عقيده اش نيز با ما منطبق نباشد 
چنانچه تظلم خواه بود، دستگاه قضايی در چارچوب قوانين، 

ملزم است به تظلم خواهی او رسيدگی كند.
رئيس عدليه تصريح كرد: ضروری اســت مجموعه اصناف 
كشــور يك بررسی تفکيکی داشته باشــد كه چه ميزان از 
مسائل مبتالبه اصناف، مرتبط با قوا و دستگاه های مختلف 
كشور است و چه ميزان از اين مسائل به خود صنف مربوط 
می شــود. وی همچنين بر ضرورت وجود سازوكاری جهت 
نقش آفرينی هرچه بيشتر اصناف در وضع و اصالح قوانين 

مرتبط با خود تأكيد كرد.
قاضی القضات گفت: اصناف بايد جلســات و نشســت های 

هم انديشــی مســتمری را ميان خود برگزار كنند و با يك 
خرد جمعی، نقطه نظرات و جمع بندی های خود برای رفع 
مشــکالت صنفی را به مســئوالن مربوطه در دستگاه های 

حکومتی ارائه كنند.
اژه ای اظهار كرد: با عنايت به پيشرفت های حاصله در حوزه 
فنــاوری و تکنولوژی های روز مربوط به هر صنف، ضروری 
است سازوكاری ايجاد شود كه مسئوالن هر صنف بتوانند 

اعضای صنفی خود را با اين فناوری های روز آشــنا كنند و 
تمام شــاغالن در يك صنف برای بهره وری بيشتر بتوانند 

كارهای خود را با تکنولوژی روز تطبيق دهند.
رئيس قوه قضائيه گفت: شــما مسئوالن و متوليان اصناف 
كشور، از جمع خودتان نمايندگانی را به قوه قضائيه معرفی 
كنيد تا ما در قالب كارگروه مشــتركی با تعيين اولويت ها، 
به رفع مسائل و مشکالت هر صنف بپردازيم؛ از جمله اين 

مسائل، موضوعات مرتبط با اصناف و ديوان عدالت اداری، 
ســازمان ثبت و سازمان بازرسی است كه ما آمادگی داريم 
به ســرعت و فوريت اين كارگروه مشترك را تشکيل دهيم 

تا در راستای رفع مشکالت هر صنف اقدام كنيم.
وی افزود: شــما متوليان اصناف، هر قانونی را كه اجرايی 
نشده اســت اعالم كنيد تا ســازمان بازرسی پيگيری های 
الزم را به عمــل آورد كه؛ چرا قانــون مزبور به مرحله اجرا 
نرســيده اســت؟ آيا مشــکل از عدم امکان اجرای قانون 
به واســطه مســائل بودجه ای است؟ آيا مشــکل ناشی از 
تعارض قوانين است يا اينکه با ترك فعل و سستی مجری 

مربوطه مواجه ايم؟
رئيس دســتگاه قضا به متوليان اصناف كشــور پيشــنهاد 
كــرد مجموعه قوانيــن مرتبط با صنف خــود را تدوين و 
يك نســخه از آن را به هر مســئول و مديــر جديدی كه 
منصوب می شــود ارائه كنند؛ چرا كه يکــی از موارد عدم 
اجرای قانون، ناآشنايی مدير و مسئول تازه منصوب شده با 

مجموعه قوانين و مقررات حوزه مربوطه است.
قاضی القضــات به موضوع كارت هــای بازرگانی نيز كه در 
ســخنان يکی از متوليان اصناف كشــور مطرح شد، اشاره 
كرد و گفت: مسئله كارت های بازرگانی از هر دو وجه )هم 
از حيث كســانی كه نبايد از آن برخوردار باشند اما كارت 
بازرگانــی دارند و اقدام به اجاره دادن آن می كنند و هم از 
حيث آنها كه بايد از اين كارت برخوردار باشند اما برخوردار 
نيستند و يا مشکالتی در حوزه تمديد كارت بازرگانی آنها 
ايجاد شــده اســت(، می تواند با برگزاری جلســاتی ميان 

متوليان اصناف و مسئوالن مربوطه رفع شود.

مديركل ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات وزارت آموزش و پرورش گفت: 
ثبت نام مدارس سال آينده تمام الکترونيکی می شود.

ســيدمجتبی هاشمی در گفت وگو با مهر؛ با بيان اينکه از سال آينده شاهد ثبت 
نام الکترونيکی در مدارس هســتيم، اظهارداشــت: در حال انجام زيرساخت های 
الزم هســتيم تا ســال آينده ثبت نام به صورت تمام الکترونيکی در مدار صورت 
می گيرد. مديركل ارزيابی عملکرد و پاســخگويی به شــکايات وزارت آموزش و 
پــرورش اظهار كرد: ثبت نام دانش آموزان در مــدارس ذينفعان زيادی دارد. هم 
اوليای دانش آموزان و هــم فرهنگيان در حوزه برنامه ريزی برای ثبت نام تأثير 
گذار هستند. با توجه به تعطيلی مدارس بر اثر شيوع ويروس كرونا كه دو سال به 
طول انجاميد؛ امسال ثبت نام دانش آموزان در مدارس با توجه به فرايندهايی كه 
در پروژه مهر انجام شد به شکلی برنامه ريزی گرديده است كه بتوانيم فرآيندهای 
ثبت نام را به ســمتی پيش ببريم كه در ثبت نام، اوليا مشــکل يا مسئله خاصی 

نداشته باشند. 
وی با بيان اينکه محدوده بندی ها برای ســال آينده باز تعريف شده است؛ گفت: 
بــا توجه به اينکــه توزيع مدارس به صورت نامتوازن در ســطح جامعه رخ داده 

اســت؛ ما ناگزير هستيم شــيوه محدوده بندی ثبت نام مدارس را تغيير دهيم. 
بررسی هايی در موضوع محدوده بندی صورت گرفته است.

هاشــمی با تاكيد بر اينکه برای سال آينده برنامه ريزی كرديم كه به سمت ثبت 
نام الکترونيکی مدارس برويم، افزود: هدف ما اين اســت كه مراجعه مردم برای 
ثبت نام در مدارس را كمتر كنيم. مراجعات مردم برای اخذ مدارك را در شورای 
عالی بررســی می كنيم كمتر اتفاق بيفتد و كمتر مردم در مدارس حاضر شوند. 
محدوده ثبت نام را به صورت الکترونيکی طوری طراحی كرديم كه بر اساس يك 
تکه جغرافيايی از يك منطقه خاص نباشــد؛ بلکه تالش می كنيم محدوده ثبت 
نام هر مدرسه به صورت شعاع يك مدرسه اتفاق بيفتد كه پذيرش دانش آموزان 

بيشتر بوده و رضايتمندی مردم هم با اين روش بيشتر خواهد شد.

مديركل ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات وزارت آموزش و پرورش گفت: 
امســال در جريان فرآيند ثبت نام از 86 هزار مدرســه بازرســی صورت گرفت. 
مواردی كه نياز به اصالح داشــت مجدداً مورد بازبينی و بازرسی قرار گرفت و در 

اين راستا اقدامات ارزشمندی صورت گرفت.
مديركل ارزيابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش افزود: امسال در حال بازنگری 
دســتورالعمل فرآيندهای ثبت نام هســتيم اميدواريم كه شرايطی فراهم كنيم 
تــا مردم خيلی دغدغــه ثبت نام در مدارس را نداشــته باشــند. در حال انجام 
زيرســاخت های الزم هستيم تا ســال آينده ثبت نام به صورت تمام الکترونيکی 
در مدار صورت می گيرد. مســئله بيشتر ما در پايه های ورودی اول ابتدايی است 
كــه نيازمند حضور دانش آموزان در پايگاه های ســنجش هســتيم كه در حال 
كارشناسی اين موضوع هستيم. در ورودی پايه هفتم مسئله خاصی نداريم و تنها 
مسئله محدوده بندی هاست كه بايد مديريت شود و در بخش سوم ورودی های 
سال دهم است كه به موضوع هدايت تحصيلی گره خورده است. كار كارشناسی 
برای ثبت نام اين سه پايه در حال انجام است تا ثبت نام مدارس برای سال آينده 

به صورت تمام الکترونيکی انجام شود.

 ثبت نام مدارس سال آینده 
کامل الکترونیکی می شود
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دبیر اجرایی پنجمین کنگره بین المللی جراحی چاقی

 جراحی چاقی و متابولیک 
جزو جراحی های زیبایی نیست

 دبير اجرايی پنجمين كنگره بين المللی جراحی چاقی گفت:  مهدیيوسفی
چاقــی در جمع بيماری های مزمن اســت و لذا جراحی چاقــی و متابوليك جز 

جراحی های زيبايی نمی باشد.
چاقی يکی از مباحث مطرح و رايج در جوامع امروزی اســت كه ساليانه در كنار 
هزينه های سنگين، زمينه ساز مرگ و ميرهای بسيار نيز می شود. با توجه به اين 
مســئله سالهاست كه پزشــکان و متخصصان برای مقابله با اين مسئله طرح ها 
و ايده های بســياری ارائه كرده اند. در همين راســتا  عبدالرضا پازوكی؛ رئيس 
دانشگاه علوم پزشکی ايران ديروز در نشست خبری پنجمين كنگره جراحی های 
چاقی و متابوليك اظهار كرد: يکی از معضالت امروز جوامع جهان، چاقی و اضافه 

وزن است؛ بيش از 60 درصد جمعيت كشور دچار اضافه وزن هستند.
وی افــزود: حدود 12 درصد مردم ديابتی هســتند؛ فشــارخون نيز يك چهارم 
جمعيت كشور را درگير كرده كه اين بيماری ها از چاقی سرچشمه می گيرند. از 
ســنين كودكی تا ميانسالی و كهولت، چاقی می تواند زندگی افراد را تحت تاثير 
قرار دهد و حتی ممکن است سبب بروز بيماری هايی شود كه طول عمر افراد را 
هم تحت تاثير قرار دهد. وی ادامه داد: معيار اضافه وزن و چاقی شــاخص توده 
بدنی اســت. عدد 18.5 تا 25 نمايه توده بدنی طبيعی، 25 تا 30 اضافه وزن و 
بيش از 30 چاقی محسوب می شــود.وی با بيان اين كه اگر شاخص توده بدنی 
به چاقی مفرط برســد باعث كاهش عمر بيمار تا 20 ســال می شود، ادامه داد: 
جراحــی چاقی نتايج مثبتی بر طول عمــر و كيفيت زندگی افراد دارد و به طور 
جدی يك مســئله درمانی اســت و مردم نبايد آن را جراحی زيبايی بدانند بلکه 

اين عملی برای سالمتی است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــکی ايران بــا بيان اين كه از ســال 1384 دوره های 
كوتاه مدت و از سال 1386 دوره فلوشيپ جراحی را در كشور راه اندازی كرديم، 
گفت: نخســتين مركزی كه به عنوان قطب علمی جراحی چاقی و متابوليك در 
منطقه فعاليت می كند بيمارســتان حضرت رســول اكرم)ص( زير نظر دانشگاه 
علوم پزشکی ايران است. اكنون نيز تعداد 6 مركز دانشگاهی ايران، تهران، شهيد 

بهشتی، مشهد، شيراز و اصفهان مشغول تربيت فلوشيپ هستند و بيش از 100 
فلوشيپ تاكنون تربيت شده اند.

در ادامه فوالد اقبالی، دبير اجرايی پنجمين كنگره بين المللی جراحی چاقی در 
ادامه گفت: پنجمين كنگــره جراحی چاقی و بيماری های متابوليك از 30 آذر 
تا دوم دی ماه در ســالن همايش های رازی به صورت مجازی و حضوری برگزار 
خواهد شــد. وی درباره عوارض ناشــی از جراحی های چاقی بيان كرد:  يکی از 
اهداف كنگره بحث درباره عوارض و به حداقل رسيدن اين عوارض است. از جمله 
مزايای كار تيمی قبل از انجام عمل جراحی، اين اســت كه تمام بيماران قبل از 
اعمال جراحی، با جراحی و عوارض آن آشــنا شوند و راه های مقابله با عوارض را 
بداننــد. خطر عوارض جراحی چاقی در صورتی كه نکات از ســوی بيمار رعايت 
شــود؛ به حد انجام عمل جراحی كيسه صفرا پايين می آيد اما اگر پيگيری های 
بيمار به طور مرتب انجام نشود و يا بيمار نکات تغذيه ای و پزشکی گفته شده را 

رعايت نکند اين جراحی خطرات و عوارضی به دنبال دارد.
دبيــر اجرايی پنجمين كنگره بيــن المللی جراحی چاقی افــزود:  در كل از هر 
هزار مورد جراحی چاقی كه انجام می شــود، يك مــورد مرگ ومير رخ می دهد. 
از هر هــزار نفری كه جراحی چاقی انجام می دهند در ســه تا 6 نفر، خونريزی 
رخ می دهد كه دو مورد از آن ها به مداخالتی مانند مداخله الپاراســکوپيك نياز 
دارد؛ لخته شــدن خون در پا و آمبولی ريه از ديگر عوارض اين جراحی اســت 
كه با پوشــيدن جوراب واريس و راه رفتن بيمار پس از جراحی، اين عارضه قابل 

كاهش يافتن است.
وی ادامــه داد : اگر اســتانداردهای جراحی و نکات آموزش داده شــده به بيمار 
رعايت شــود عوارض قابل چشم پوشی اســت اما اگر جراحی چاقی توسط افراد 
بدون مدرك انجام شــود و يا تيم پزشکی به درستی بيمار را قبل و بعد از عمل 
پايش نکند، عوارض عمل جراحی چاقی بسيار خطرناك خواهد بود.به گفته وی، 
عمل جراحی متابوليك چاقی برای نمايه توده بدنی باالی 40 تحت پوشش بيمه 

و هزينه عمل كمتر از 10 ميليون تومان است.
شــهاب شــهابی؛ مدير علمی گروه جراحی كنگره با بيــان اينکه جراحی چاقی 
نيازمند تيم پزشکی است، بيان كرد: برای نخستين بار در كنگره يك بخش را به 
جراحان جوان اختصاص داديم تا تجارب خود را با يکديگر و به همراه اساتيد به 
اشتراك بگذارند. وی ادامه داد: جراحی چاقی از سن 16 تا 65 سالگی قابل انجام 
اســت و در صورتی كه فرد شرايط بيهوشی را داشته باشند می توان آن را انجام 
داد.شــهابی با بيان اين كه ميزان كلی عوارض ناشی از جراحی چاقی يك درصد 

اســت، گفت: انتخاب جراح و مركز مناسب برای جراحی، اهميت بسزايی دارد؛ 
عــوارض كوتاه مدت بعد از جراحی تا يك هفته پس از انجام عمل ممکن اســت 
بروز يابد اما عوارض طوالنی مدت شــامل مشکالت تغذيه ای و سوءتغذيه  است 
بنابرايــن پس از انجام جراحی فرد نيازمنــد دريافت مکمل های مولتی ويتامين 

خواهد بود.
مدير علمی گــروه جراحی پنجمين كنگره جراحی چاقی با تاكيد بر اينکه هيچ 
جراحــی چاقی مداومت مادام العمر نــدارد؛ تصريح كرد: 50 درصد كاهش وزن 
مربــوط به جراحی و عملکرد جراح و 50 درصــد مربوط به خود بيمار و اصالح 
ســبك زندگی او اســت و 20 تا 30 درصد احتمال بازگشت وزن پس از انجام 

جراحی چاقی وجود دارد.
در ادامــه دكتر عليرضا خلج؛ رئيس انجمن چاقی ايران با بيان اين كه مهمترين 
علِت قابل پيشگيرِی مرگ ومير افراد، چاقی است، اظهار كرد: جراحی چاقی برای 
افرادی انجام می شود كه به هيچ عنوان نمی توانند با رژيم غذايی و ورزش و ساير 
درمان هــا، وزن خود را كاهش دهند. وی افزود: در هيچ جای دنيا رايج نيســت 
كــه جراح چاقی به تنهايی تصميم به جراحــی بگيرد و متخصص تغذيه، جراح 
چاقی و بيهوشــی و ... بايد با همکاری يکديگر برای تصميم گيری نهايی جهت 
انجام جراحی چاقی اقدام كنند.وی ادامه داد: اگر جراحی چاقی توســط پزشکی 
انجام شــود كه تجربه كافی ندارد و يا تيم تخصصی برای پيگيری وضعيت بيمار 
فعاليت نکنند، ممکن است منجر به سوءتغذيه و مرگ بيمار شود. عوارض ناشی 

از جراحی چاقی معادل جراحی كيسه صفراست.
دكتر غالمرضا محمدی، مدير علمی گروه غيرجراحی پنجمين كنگره بين المللی 
جراحی های چاقی و متابوليك نيز در اين نشست خبری با بيان اين كه جراحی 
چاقی، فقط قســمتی از درمان چاقی است؛ گفت: اگر اصالح سبك زندگی فرد 
ماننــد وضعيت تغذيــه و تحرك بدنی اتفاق نيفتد، در بــازه زمانی 6 ماهه پس 
از جراحی، كاهش وز رخ می دهد اما اســتمرار نمی يابد و ممکن اســت عوارض 

خطرناكی نيز برای بيمار به جا بگذارد.
محمــد كرمان ســاوری؛ دبير علمی كنگــره بين المللی جراحی هــای چاقی و 
متابوليك اظهار كرد: از 21 كشور دنيا شامل آمريکا، استراليا، اسپانيا، انگليس و 
... در اين كنگره حضور می يابند و معيارهای جراحی چاقی و روش های آن مورد 
بحث قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد: جراحی چاقی بايد توسط فلوشيپ ها انجام 
شود و جراح عمومی نمی تواند اين كار را انجام دهد مگر آن كه تاييديه گذراندن 

دوره های آموزش جراحی چاقی را داشته باشد.


