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مرگ در اثر تصادفات ۱۱ درصد 
افزایش یافت

ســازمان پزشکی 
قانونی کشــور ضمن 
اعالم رشد ۱۱ درصدی 
تلفــات تصادفــات در 
پنج ماهه نخست امسال 

درعین حال از کاهش ۵.۱ درصدی تلفات حوادث 
رانندگی در مرداد امســال خبــر داد. به گزارش 
خبرآنالین، در پنج ماهه نخســت سال جاری آمار 
تلفات تصادفات با افزایش مواجه بود. در این مدت 
۷۰۳۲ نفر در حــوادث رانندگی جان خــود را از 
دســت دادند، این آمار در مقایســه با مدت مشابه 
سال قبل که آمار تلفات ۶۳۳۱ نفر بود، ۱۱.۱ درصد 

افزایش یافته است. 
    

 ورود ۵۱ هزار زائراربعین 
بدون تست کرونا به کشور

فرمانــدار مهــران 
گفــت: ۵۱ هــزار زائر 
اربعیــن بدون تســت 
کرونا  و چشمی از طریق 
مرز مهران وارد کشــور 

شــدند. به گزارش فارس، کاکی افزود: تمهیدات 
امنیتی، انتظامی و بهداشتی در پایانه مرزی مهران 
تا زمان خــروج همه زائران از پایانــه مرزی مهران 
همچنان برقرار است.  وی ادامه داد: هم اکنون بیش 
از ۲۰۰ اتوبوس در پایانه مرزی مهران مستقر است 
و مســافران پس از عبور از گیت ها و ورود به پایانه 

می توانند راهی محل سکونت خود شود.
    

چمران اعالم کرد:
 مصوبه خانه باغ تعدیل می شود

رئیس شورای شهر 
تهران با اشاره به اینکه 
مصوبه خانه بــاغ را به 
صورت کامل بررســی 
می کنیم و تعدیل های 

الزم در آن انجام خواهد گرفــت، گفت: رویکرد ما 
حفظ باغات و فضای سبز است ولی برخی تبلیغ های 
غلط و غیرمنصفانه علیه ما انجام داده اند. به گزارش 
فارس، مهدی چمران با اشــاره به اینکه در تالش 
هستیم که بتوانیم مصوبه خانه باغ که در شورای قبل 
تصویب شده را به صورت کامل بررسی و تعدیل های 
الزم را در آن انجام دهیم، گفت: البته این قضیه به 
سرعت در شورای شهر و شــورای عالی معماری و 
شهرسازی عملی نیست و شاید تا پایان امسال به 
سرانجام نرسد. لذا اگر تا آن زمان پرونده به صحن 
بیاید مجبوریم با قانون و مصوبه موجود کار کنیم.

او با تأکید بر اینکه رویکرد ما حفظ باغات، درختان 
و فضای سبز پایتخت است،افزود: به شدت علیه ما 
تبلیغ های غلط و غیر منصفانه انجام گرفته و برخی 
می گویند که حفظ باغات مدنظر ما نیست در حالی 
که به هیچ عنوان این چنین نبوده و حفظ و توسعه 
فضای سبز پایتخت در دســتور کار شورای ششم 

قرار دارد.
    

زمزمه تغییر قانون در مجلس: 
فقط تا ۱۴ سکه مهریه قابل وصول است

سخنگوی کمیسیون  
حقوقی و قضایی مجلس 
گفت: مجلس به دنبال 
بررسی موضوع مهریه 
براساس عدالت است تا 

هیچ کدام از زن و مرد در این بین آسیب نبینند. به 
گزارش تسنیم، سیدکاظم دلخوش اباتری درباره 
کاهش ســقف مهریه به ۱۴ ســکه که این روزها 
زمزمه آن از مجلس به گوش می رســد اظهار کرد: 
موضوع کاهش ســقف مهریه به ۱۴ سکه هنوز در 
دستور کار کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس 
قرار نگرفته است. او افزود: قطعاً کمیسیون حقوقی 
و قضایی برای بررســی موضوع مهریه باید دنبال 
عدالت باشــد و این عدالت باید به درســتی پیاده  
شــود که هیچ کدام از زن و مرد در این بین آسیب 
 نبینند لذا این کار دشــوار بوده و مستلزم یک کار 

کارشناسی و دقیق است.
    

رشادت های »شهیدعلی لندی« 
وارد کتاب های درسی می شود

رئیــس ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی 
گفــت:  شــی  ز مو آ
رشادت های علی لندی 
وارد کتاب های درسی 

می شود. به گزارش ایلنا، حسن ملکی اظهار کرد: 
فداکاری شهید لندی در کتاب هایی مانند زبان و 
ادبیات فارسی، آمادگی دفاعی، مطالعات اجتماعی 

و حتی کتاب های هنر، قابل طرح است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

وقتی صحبت از بیمــاری ژنتیکی 
می شــود همــه اذهــان به ســمت 
بیماری هــای تاالســمی و هموفیلی 
می رود؛ درصورتی که امروز بسیاری از 
خانواده های ایرانی با انواع بیماری های 
ژنتیکی دســت وپنجه نــرم می کنند 
بدون اینکه بدانند علت و ریشه  بروز این 

بیماری ها چیست؟
در این گزارش می خواهیم به بیماری 
اس ام ای )SMA(بپردازیــم، یــک 
بیماری ژنتیکی که به رغم گذشت ۲۰ 
سال از زمان شناسایی و وجود ۸۰۰ فرد 
مبتالبه آن در ایران، هنوز دارو و درمانی 
برای آن در کشور وجود ندارد و در شمار 

بیماری های خاص نیز قرار نمی گیرد.
  ثمره ازدواج فامیلی، 
بیماری های ژنتیکی

به عقیده پزشکان یکی از دالیل بسیار 
مهم بیماری های ژنتیکی ازدواج های 
فامیلی است. در سال های اخیر با رشد 
طالق ها تمایل خانواده ها به این سبک 
ازدواج بسیار زیاد شده اســت. در این 
میان امــا حاصل ازدواج هــای فامیلی 
نوزادانی هســتند که بــا بیماری های 
مختلف ژنتیکی متولد می شوند. بر اساس 
شواهد پزشکی این بیماری هنگامی بروز 
می کند که ۲ فرد ناقل بیماری با ازدواج 
خویشــاوندی منجر به بروز آن شوند و 
درواقع فرایند خلوص یا خالص سازی 
ژنتیکی شــکل بگیرد. تصور غلط این 
است که تنها ازدواج درجه یک فامیلی 
سبب ساز بروز این بیماری است و اگر مثاًل 
نوادگان و اخالف دو خانواده با یکدیگر 
وصلت کنند )خویشــاوندان دور(، این 
بیماری دیگر بروز نمی کند درصورتی که 

وقتی ژن بیمــاری در یک فامیل وجود 
داشته باشد حتی در نسل های پنجم و 
ششم به بعد هم امکان بروز دارد.  یکی از 
این بیماری ها اس ام ای است. بیماری که 
جان کودکان زیادی را گرفته است، هنوز 
چندان شناخته شــده نیست و هزینه 

درمان باالیی دارد. 
اس ام ای یک بیماری عصبی عضالنی 
و ژنتیکی پیش رونده است که با گذشت 
زمان شــدت آن افزایش می یابد. این 
کــودکان دارای توانایی ذهنی طبیعی 
بوده و در اثر ضعف ماهیچه ای شــدید 
که روی عملکردهای تنفسی و بلع اثر 
می گذارد، در دو سال اول زندگی و اغلب 
قبل از ۱۲ ماهگی فــوت می کنند، این 
گروه از کودکان از همان ابتدا نمی توانند 
بچرخند و بــرای بلند شــدن از زمین 
دچار مشکل می شوند، بعضی از آن ها 
راه نمی افتنــد و این اتفاق بســتگی به 
نوع و شــدت این بیماری دارد، بعضی 
از کودکان راه می افتنــد و دچار ضعف 
عضالت پروکسیمال می شوند و به همین 
دلیل نمی توانند خوب راه بروند و ممکن 
است در یک یا دوسالگی فوت شوند. در 
انواع یک و دو در همان ســال های اول 
کودک فوت می کند و در انواع پیشرفته تر 
کودک نمی تواند از زمین بلند شود، بد راه 
می رود و مشکالت عمده ای در حرکت 
دارد، اما ازنظر هوشــی و مغزی مشکل 
خاصی ندارد و بیشــتر مشکل کودک 

حرکتی و جسمی است.
مطابق آمارهــا از هر ۵۰ نفر یک نفر 
ناقل ژن معیوب این بیماری است که در 
صورت ازدواج با فرد ناقل دیگر احتمال 
بروز بیماری در فرزنــدان وجود دارد، با 
توجه به شیوع باالی ازدواج های فامیلی 
و نبود غربالگری مناســب احتماالً آمار 
ابتال در ایران بیش از متوســط جهانی 
باشد، بنابراین حداقل حدود ۳ تا ۶ هزار 

مبتالبه این بیماری در ایران وجود دارد.
آمار مبتالیان به این بیماری روزبه روز 
در حال افزایش اســت؛ بیماری نقص 
دستگاه عصبی که ساالنه جان تعدادی 
از نوزادان را می گیرد. بیماری که در حال 
حاضر درمان خاصی برای آن نیست، تنها 
روزنه امید دارویی اســت که در آمریکا 
تولیدشده و هنوز به ایران نرسیده است. 
هزینه خرید این دارو به قدری باالست که 
افراد در ایران از پس تأمین آن برنمی آیند، 
وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا 
و داروی کشــور هم هنــوز راهی برای 
واردکردن این دارو اعالم نکرده اســت. 
بنابراین بسیاری از مبتالیان که عمدتاً 
کم سن و ســال هم هســتند با کمک 

خیرین نفس می کشند!
 هزینه های سرسام آور

 بیماران اس ام ای
در ایــران کمپینی وجــود دارد که 
۲۰۰ کودک را تحت پوشش خود قرار 
داده است. فعاالن و خیرینی که در این 
کمپین فعالیت می کنند از طریق خرید 
دارو و تجهیزات موردنیاز به کودکان و 
خانواده های بیماران کمک می کنند. در 
همین رابطه سعید کمانی، فعال کودکان 
اس ام ای به »توسعه ایرانی« گفت: هیچ 
ارگانی نیست که مسئولیت این بیماری 
را به عهده بگیرد؛ حتی وزارت بهداشت 

هم قدم اساسی در رابطه با بهبود شرایط 
این بیماران برنداشته است. 

او از باال بودن قیمت تجهیزات گفت 
و اینکه وقتی کودکی بیمار شــود همه 
هزینه ها برعهده خانــواده خواهد بود. 
هزینه هایی کــه بســیاری از پس آن 
برنمی آیند و به همین دلیل ممکن است 
فرزند خود را از دســت بدهند. به گفته 
او یک ســت کامل و ابتدایی دست دوم 
چیزی بیش از ۱۰۰ میلیون برای خانواده 
هزینه دارد و این تجهیزات تحت پوشش 

هیچ بیمه ای هم نیست. 
کمانی در ادامه به این نکته اشاره کرد 
که بیشتر این کودکان در خانواده هایی 
متولد می شــوند که توان مالی باالیی 
ندارند، در مناطق دورافتــاده زندگی 
می کنند و یــا در شــهرهای مذهبی 
ساکن اند. کودکانی که به بیماری اس 
ام ای مبتال شــده اند در کمترین حالت 
ماهانه  ۵ میلیون و اگر بخواهند جلسات 
کاردرمانی هم داشــته باشند  حداقل 

هرماه ۱۰ میلیون تومان هزینه  دارند.
اما این بخشی از ســختی های این 
بیماران اســت. اگر پول داروها هم جور 
شود در برخی موارد اصاًل خود دارو پیدا 
نمی شــود و باید از طریق بازار سیاه و با 
قیمت های بیشتر تهیه شود. بااین حال 
بیمــاری جــزء بیماری هــای خاص 

محسوب نمی شود. 
 غربالگری پیش از تولد؛ 
ضرورتی اجتناب ناپذیر

اگر جنینی به این بیماری مبتال باشد 
در ماه های اول بارداری و با انجام برخی 
آزمایش ها قابل تشخیص است. بااین حال 
قوانینی که در مجلس وضع شده امکان 
ســقط جنین را به مادر نمی دهد. با این 
شــرایط امکان اینکه کودکان زیادی 
با مشــکالت ژنتیکی قدم بــه این دنیا 

بگذارند، زیاد است. 
سال گذشــته بود که طرح حذف 
غربالگری اجباری مطرح شد و حواشی 
زیادی با خود به همراه داشــت. این در 
حالی است که جامعه نیاز به تولد نوزادان 
سالم دارد نه نوزادانی که با بیماری متولد 
می شوند و باری مضاعف بر دوش جامعه 

و خانواده خواهند بود. 
خانواده ها اس ام ای را نمی شناسد

این فعال اجتماعی در ادامه بیان کرد: 
شهرهای زیادی کودکان مبتالبه اس ام 
ای دارند. برای مثال در استان هایی مثل 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، 
قم و یا کرمانشــاه کودکانی هستند که 
اصاًل بیماری آن ها تشخیص داده نشده 
اســت و خانواده به دلیل آشنا نبودن با 
این بیماری و یا فقر کــودک را در خانه 
رها می کننــد تا جان خود را از دســت 
بدهد. برخی خانواده ها ۳ کودک مبتالبه 
اس ام ای داشتند و اصاًل نمی دانستند 
که بچه ها از این بیماری رنج می برند و 

بعد از مدتی هم نوزادان خفه  شــده اند. 
این بیماری در برخی موارد به واســطه 
یک ســرماخوردگی یا بیماری خفیف 
خودش را نشان می دهد. در بسیاری از 
شهرهای کوچک امکان تشخیص این 
بیماری وجود ندارد و کودک برای انجام 
آزمایش ها باید به تهران منتقل شود. مثاًل 
خانواده ای که در کپر زندگی می کند و 
نان شب ندارد اصاًل متوجه این بیماری 
نمی شود و به خیال سینه پهلو، ذات الریه 
یا سل کودک را به خانه می برند و درمانی 
هم صورت نمی گیرد.  بر اساس گفته های 
کمانی بســیاری حتی این بیماری را با 
ام اس اشــتباه می گیرند چراکه بعضی 

نشانه های دو بیماری مشترک است. 
سرنوشت تلخ کوهیار یک ساله

در این میان برخی از خانواده ها که 
از تأمین هزینه ها عاجزند، چاره ای جز 
رها کردن کودکان خود ندارند. به گفته 
کمانی با طرح جدیدی که قوه قضاییه در 
مورد اطالع رسانی بارداری زنان از طریق 
آزمایشگاه ها مطرح کرده است احتمال 
اینکه کودکان بیمار بیشتری رها شوند 

قوت می گیرد. 
»کوهیار« یکی از کودکان رهاشده با 
بیماری ام اس ای است. کمانی در مورد 
کوهیار گفت: بیمارستان شهرری به ما 
اطالع داد که این کودک بستری شــده 
است. بعدازآن ما کوهیار را به مرکز طبی 
کودکان منتقل کردیم. مادر و پدر این 
کودک اعتیاد داشتند و پس از ترخیص 
از بیمارستان برایشان تجهیزات آماده 
کردیم تــا کوهیار در خانــه هم درمان 
را ادامــه دهد. پــس از مدتــی دوباره 
بیمارستان شهرری اطالع داد که کوهیار 
در بیمارســتان بستری شده است. این 
بار پدر و مادر او را رها کرده و دستگاه ها 
را هم فروخته بودند. بعــد ترخیص از 
بیمارستان بهزیستی کودک را تحویل 
گرفت و پس از مدتی دوباره حال کوهیار 
وخیم شد و این بار به بیمارستان کودکان 
مفید ارجاع داده شــد. چند روز پیش 
دوباره به ما اطالع دادند کودک نیازمند 
دستگاه اســت و وقتی به بیمارستان 
رفتیم متوجه شدیم کوهیار ۶ ماه است 
که در بیمارستان بستری شده و در این 
مدت زخم بستر هم شــده است. حاال 
مشــکل اینجاســت که بهزیستی هم 
توان نگهداری از بچه را ندارد و او را قبول 
نمی کند و بیمارستان هم از نگهداری 

کودک سرباز می زند. 
 اس ام ای بیماری خاص نمی شود

نــی  یا پا بخــش  در  نــی  کما
صحبت هایش به این اشاره می کند که 
بیماری اس ام ای باید جزء بیماری های 
خاص در نظــر گرفته شــود. آخرین 
بیماری کــه در لیســت بیماری های 
خاص قرار گرفت مربوط به زمان ریاست 
جمهوری هاشمی رفســنجانی است. 

حاال اما بــه دلیل اینکه تعــداد زیادی 
این بیماری را ندارند یــا اگر دارند هنوز 
اطالعی از آن در دســت نیست دولت 
این بیماری را جزء بیماری های خاص 

نمی داند. 
او همچنین ادامــه داد: این بیماری 
به این دلیل جــزء بیماری های خاص 
شناخته نمی شود که مسئوالن معتقدند 
کــودکان اس ام ای عمر طوالنی ندارند 
و به همین دلیل هر تالشــی را بیهوده 
می پندارند. کودکی که دارو نگیرد نهایت 
چهار سال زندگی می کند و بعد می میرد 
به همین دلیل ازنظر آن ها سرمایه گذاری 
بی ثمری است. درصورتی که بچه های 
اس ام ای که از ایران رفته اند و به صورت 
مرتب دارو گرفته اند عمر طوالنی داشته 

و درس خوانده اند. 
البته نباید از این نکته غافل شد که 
بچه هایی هم که دارو مصرف می کنند 
و عمر طوالنی تری دارند، زندگی عادی 
نخواهند داشت. از طرفی داروهایی که 
هر شش ماه به آن ها تزریق می شود ۳۵۰ 
هزار دالر است و یکی از داروهای گران 
شناخته می شود که به این زودی ها در 
ایران نمی آید و اگر هم بیاید کمتر کسی 
از عهده تهیه آن برمی آید.  در آخر به این 
نکته می رسیم که غربالگری در دوران 
بــارداری از اهمیت زیــادی برخوردار 
است. بسیاری از بیماری های ژنتیکی 
در همین زمان تشخیص داده می شوند. 
هزینه این آزمایش ها شــاید کمی باال 
باشــند، اما ارزش این را دارد که بعدها 
هزینه های بیشتر پرداخت نشود و یک 
انسان از رنج بیماری رهایی یابد. از سوی 
دیگر دولت هم باید شــرایطی را فراهم 
کند تا مادران بتوانند بدون نگرانی حین 
بارداری آزمایش های غربالگری را انجام 
دهند نه اینکه با طرح هــای جدید در 
این مسیر سنگ اندازی کند. به هرروی 
همه بر این نکته اذعان دارند که نوزادان 
سالم سرمایه و ذخایر انسانی یک جامعه 
هستند، نه کودکانی بیمار و رنجور که 

مرگ را انتظار می کشند. 

نوعی بیماری ژنتیکی بی درمان و پرهزینه که با طرح مجلس، ابعادی فاجعه بار می یابد

طراحانحذفغربالگری،کودکمبتالبهاسامایدیدهاند؟

خبر

چند روزی است که سیستان و بلوچستان درگیر توفان های 
شدید شده اســت تا جایی که زندگی را برای مردم این مناطق 

سخت کرده است. 
توفان باعث تخلیه روستاها و ادارات شد

روز جمعه دفتر مدیریت بحران اســتانداری سیســتان و 
بلوچستان با صدور اطالعیه ای دســتور تخلیه روستاهای در 

معرض خطر توفان حاره ای جنوب این استان را صادر کرد.
از سوی دیگر روز گذشته معاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
زابل بابیان اینکه توفان و گردوغبار ادارات منطقه سیستان را به 
تعطیلی کشاند گفت: سرعت توفان در منطقه سیستان شدت 
گرفته و میزان غلظت گردوغبار در هوای منطقه بسیار زیاد است.
البته روز گذشــته برخی مدارس هم در مناطقی که شدت 

توفان زیاد بود تعطیل شده بودند.
 آماده باش نیروهای هالل احمر 

سیستان و بلوچستان
دیروز مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان سیستان و 
بلوچستان گفت: کلیه نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر 
سیســتان و بلوچســتان برای مقابله با حوادث احتمالی از 

وقوع توفان حاره ای و هشدار قرمز هواشناسی در آماده باش 
هستند.

علیرضا میربهاءالدین افزود: به دنبال هشدار سطح قرمز در پی 
وقوع توفان حاره ای، جهت مقابله با حوادث احتمالی و بر اساس 
تصمیمات متخذه در جلسه ســتاد بحران استان، مقرر گردید 
کلیه نیروهای امدادی، اعضای تیم های واکنش سریع و تمامی 
کارکنان ستادی و شهرستانی در حالت آماده باش قرارگرفته، 

و تجهیزات برای مقابله با حوادث احتمالی نیز فراهم گردید. 
او ادامه داد: همچنین به منظور رسیدگی و مدیریت وظایف 
محوله، معاون امداد و نجات اســتان در منطقه حضورداشته 
و تمامــی کارکنان و نیروهــای نجات گر، امدادگــر به حالت 
آماده باش قرارگرفته اند و آمادگی حضور در تمامی حوادث برای 
خدمات رسانی به آســیب دیدگان را با بهره گیری از تجهیزات 

امدادی سبک، نیمه سنگین و سنگین دارا هستند.
 احتمال خسارت های زیاد
 در سواحل جنوب شرق

روز گذشــته رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی 
سیستان و بلوچستان هم گفت: کم فشار حاره ای که روز جمعه 

در فاصله ۸۲۰ کیلومتری چابهار قرار داشت به چرخند حاره ای 
تبدیل شد، با ۳۵۰ کیلومتر پیشروی به سمت شمال غرب، در 
آستانه ورود به دریای عمان است. علی مالشاهی اظهارکرد: این 
چرخند حدود ۴۵۵ کیلومتر از بنــدر چابهار و ۳۸۰ کیلومتر از 
بندر گواتر در جنوب شرق کشور فاصله دارد و تاکنون بیشترین 
سرعت وزش باد آن در فراساحل ۴۵ نات معادل ۸۳ کیلومتر بر 

ساعت گزارش شده است.
مالشاهی بابیان اینکه تقویت چرخند به معنی افزایش آثار 
و پیامدهای آن است، گفت: به نظر می رسد ارتفاع امواج ناشی 
از شاهین در سواحل جنوب شرق کشور به حدود ۴ متر یعنی 
باالتر از ســقف یک خانه یک طبقه برســد.به احتمال زیاد اگر 
شناورهای دریایی از سواحل خارج نشده و به جای امن منتقل 
نشوند، خسارت های زیادی به آن ها وارد می شود. ضمن اینکه 
پیش بینی می شود ارتفاع موج در مناطق دور از ساحل به ۶ متر و 

حتی بیشتر از آن نیز برسد.
۵ مسیر جنوب سیستان و بلوچستان بسته شد

همچنین به گفته مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
جنوب سیستان و بلوچستان مسیر مرزی ریمدان - سه راهی 
نگور - بریس و مسیر سماچ به سندها بر اثر توفان حاره ای شاهین 

تا اطالع ثانوی بسته شده است.
جالل الدین قادری اظهار کرد: تمامــی ۱۷۵ نیروی فعال 
در حوزه راهداری جنوب سیســتان و بلوچســتان به همراه 

۲۱۰ نیروی اداری به حالت آماده بــاش درآمدند تا در صورت 
بروز هرگونه مشــکلی درراه های اصلی و فرعی با ۱۰۳ دستگاه 
ماشین آالت سبک، سنگین و نیمه ســنگین راهداری به ارائه 

خدمت بپردازند.
او بیان کرد: بیش از ۱۲ هزار کیلومتر طول راه های زیرپوشش 
اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای جنوب سیســتان و 
بلوچستان)ایرانشهر( است و از رانندگان درخواست داریم با توجه 
به هشدارهای ستاد مدیریت بحران تا اطالع بعدی از ترددهای 

غیرضروری در مسیرهای ارتباطی جنوب خودداری کنند.
از سوی دیگر یک ویدئو منتشر شده است که نشان می دهد که 
به دلیل باال آمدن آب دریای عمان بخشی از مرز ایران و پاکستان 

زیرآب رفته است. 

آماده باش تمام نیروهای سیستان و بلوچستان در پی توفان حاره ای؛

»شاهین«، وضعیت جنوب شرق کشور را قرمز کرد

برخی از خانواده ها که از 
تأمین هزینه های درمان 
عاجزند،  چاره ای جز رها 

کردن کودکان خود ندارند. 
به گفته کمانی با طرح 

جدیدی که قوه قضاییه در 
مورد اطالع رسانی بارداری 
زنان از طریق آزمایشگاه ها 

مطرح کرده است احتمال 
اینکه کودکان بیمار 

بیشتری رها شوند، قوت 
می گیرد

سعید کمانی، فعال کودکان 
اس ام ای به »توسعه ایرانی« 
گفت: هیچ ارگانی نیست که 
مسئولیت این بیماری را به 
عهده بگیرد؛ حتی وزارت 

بهداشت هم قدم اساسی در 
رابطه با بهبود شرایط این 

بیماران برنداشته است
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