
افزایش میزان آالینده ازن در هوای تهران

شعیبشاهزمانی


آلودگی هوا و صدای شرکت  پایش  مدیر واحد 
کنترل کیفیت هوا با بیان اینکه در برخی از روزهای 
گذشته میزان اُُزن هوای تهران از حد استاندارد فراتر 
رفته است، به مردم به خصوص گروه های حساس 
توصیه کرد که در ساعات گرم روز بیرون نروند 

و در معرض تابش شدید خورشید قرار نگیرند. 
محسن روشنی در گفت وگو با خبرنگار سپید، 
گفت: »اُُزن یا o3 از ترکیب سه اتم اکسیژن تشکیل 
می شود . اگر اُزن در الیه باالی جو باشد، به آن »ازن 
ماوراء  اشعه  نفود  مانع  که  می شود  گفته  خوب« 
بنفش به سطح زمین می شود. ولی در سطح زمین 
هم امکان تشکیل ازن وجود دارد. ازنی که در سطح 
زمین تشکیل می شود، به »ازن بد« معروف است و 

به عنوان یک آالینده شناخته می شود.«
روشنی با تاکید بر اینکه اُزن یک آالینده جدید 
نبوده و مختص به کشورما هم نیست، گفت: »براساس 
پروتکل هایی که وجود دارد، در همه شهرهای دنیا 
معموال چند آالینده به عنوان آالینده های اصلی تلقی 
می شود که ازن هم یکی از آنها است.« وی افزود: 

امثال  »برخی از آالینده ها مثل گاز منوکسید کربن و 
تولید  احتراقی  منبع  از  که  اولیه هستند  آالینده  اینها، 
آالینده  اُزن،  مانند  آالینده ها  از  برخی  ولی  می شوند. 
اولیه نیستند. درواقع برخی از آالینده های اولیه در طول 
زمان، آالینده های ثانویه را تشکیل می دهند. اکسیدهای 
نیتروژن و ترکیبات آلی فرار اگر در هوا وجود داشته 
باشند، درحضور نور خورشید آالینده ازن را تشکیل 
کاتالیزوری  به  تبدیل  نور خورشید  درواقع  می دهند. 
برای آنها می شود و هرچقدر نور خورشید و شدت 
گرما بیشتر باشد، منجر به تولید ازن بیشتر می شود. در 
زمستان هم ازن وجود دارد ولی مقدار آن کمتر از مقدار 
ازن در فصل تابستان است. بنابراین در همه روزهای 
سال و همه ساعات شبانه روز ازن در هوا وجود دارد 
ولی از ساعات ظهر به بعد، میزان آن افزایش پیدا می کند 
و حدود ساعت 3 بعدازظهر به اوج خودش می رسد.«

مدیر واحد پایش آلودگی هوا و صدای شرکت کنترل 
کیفیت هوا با اشاره به اخباری که بر افزایش میزان اُزن در 
هوای تهران داللت دارد، تصریح کرد: »در روزهای اخیر 

به واسطه گرمای بیشتر هوا و شدت تابش خورشید، ما 
شاهد وجود ازن بیشتری در هوا بودیم و گاهی میزان 
البته در  رفته است.  باالتر  استاندارد هم  از سطح  آن 
بعضی از روزها هم این میزان به حد استاندارد نرسید.«
از  برخی  با  اُزن  »آالینده  داشت:  اظهار  روشنی 
آالینده های هوا در شهرها، رابطه معکوس دارد و به 
صوت االکلنگی عمل می کند. برای مثال در زمستان، به 
دلیل سرمای هوا، آالینده ها مثل ذرات معلق بیشتر در 
سطح زمین وجود دارند و غلظت آنها بیشتر می شود. 
وقتی غلظت این ذرات معلق افزایش می یابد، دید ما کم 
می شود. کاهش دید به این معنا است که در برابر نور 
خورشید مانعی قرار گرفته است. بنابراین شدت تابش 
نور خورشید کاهش پیدا کرده و به تبع آن، میزان ازن 
هم کم می شود.« وی در کنار علت اصلی افزایش ازن 
که شدت گرما و تابش نور خورشید است، به عامل 
دیگری هم اشاره کرد و گفت: »ممکن است یکی از دالیل 
اینکه در روزهای گذشته میزان ازن در هوا بیشتر شده 
است، این باشد که این روزها شدت ذرات معلق کمتر 

است، بنابراین مانع کمتری در برابر تابش نور خورشید 
وجود دارد. درواقع یک آالینده مثل ذرات معلق کم شده 

و آالینده دیگری به نام ازن افزایش پیدا کرده است.«
مدیر واحد پایش آلودگی هوا و صدای شرکت کنترل 
کیفیت هوا با بیان اینکه در روزهای گرم سال دو مسئله 
می تواند برای مردم مشکل ساز شود، به شدت نور ماوراء 
بنفش و افزایش میزان ازن در هوا اشاره کرد و گفت: 
»مردم باید سعی کنند در بعدازظهر روزهای گرم در فضای 
باز قرار نگیرند و یا حداقل اینکه درصورتی که حساس 
هستند، سعی کنند بیرون نروند. اگر هم برحسب نیاز 
مجبور به بیرون رفتن از ساختمان هستند، از لباس های 
پوشیده و آستین بلند و کاله استفاده کنند تا از آسیب های 
پوستی در امان باشند.« وی افزود: »البته اُزن گاز است و 
مشکالتی که ایجاد می کند، عموما مشکالت تنفسی است.«
روشنی تصریح کرد: »البته من تاکید می کنم که اینطور 
نیست که ما در شرایط بحرانی قرار گرفته باشیم ولی اگر 
مردم به خصوص گروه های حساس سعی کنند در ساعات 
گرم روز حتی المقدور کمتر بیرون باشند، بهتر خواهد بود.«

تنها مرجع اعالم کیفیت هوا و توصیه های 
بهداشتی وزارت بهداشت است

سرپرست گروه  سالمت هوای مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت هم با اشاره به اخباری 
که درباره افزایش آالینده ازن در هوای تهران منتشر 
شده،  گفت: »باالترین غلظت ازن نسبت به سایر 
فصول در بعد از ظهرهای تابستان وجود دارد؛ چون 
شدت آن رابطه مستقیمی با میزان شدت تابش نور 

خورشید دارد.« 
عباس شاهسونی در گفت وگو با ایسنا تصریح 
کرد: »ازن ناشی از احتراق است. این احتراق ممکن 
است در اجاق خانه و یا به دلیل تردد وسایل نقلیه 
ایجاد شده باشد. این آالینده بعد از ذرات معلق 
بیشترین تاثیر را در میان آالینده ها دارد، اما از روز 
اول تیرماه سال جاری تا ۲۴ همین ماه، ۱۵ روز 
هوای سالم و قابل قبول و ۹ روز نا سالم برای 
گروه های حساس ثبت شده است. مسئول این ۹ 
روز هوای ناسالم نیز آالینده ازن بودکه باعث شد 
هوا برای گروه های حساس ناسالم باشد. شاخص 
کیفیت هوا در این ۹ روز،  ۱۰۱ تا ۱۵۰ گزارش شده 
بود.«  سرپرست گروه سالمت هوا مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه این میزان 
آلودگی فقط شامل گروه های حساس می شود، گفت: 
سالمندان،  می شود  توصیه  موضوع  این  به  توجه  »با 
کودکان و کسانی که بیماری مزمن تنفسی مانند آسم 
دارند از فعالیت طوالنی مدت و سنگین در طول روز به 
خصوص از ساعت ۱۲ تا ۵ بعدازظهر  خودداری کنند؛ 
چراکه شدت تابش خورشید در این بازه زمانی بیشتر 
از ساعات دیگر است.« وی تاکید کرد: »این آالینده 
برای سایر افراد خطری ندارد، اما به دلیل شدت تابش 
خورشید، بهتر است تا حد امکان در این بازه زمانی 

کمتر در معرض نور آفتاب قرار گیرند.«
سرپرست گروه سالمت هوا مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت در ادامه اظهار داشت: »تنها مرجع 
قانونی برای اعالم وضعیت کیفیت هوا و توصیه های 
بهداشتی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی 
را  این مجوز  قانونی  نظر  از  ارگان ها  هستند و سایر 
ندارند. با وجود اینکه گفته شده میزان ازن در هوای 
تهران رکورددار است، اما در حال حاضر نگرانی در 

این خصوص وجود ندارد.«

پزشکان سرشناس تمایلی به 
بیمه شدن ویزیت ندارند

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان اینکه بیمار 
گفت:  ندارد،  دفترچه  به  نیازی  ویزیت  برای  اورژانسی 
از  برخی  تعامل  مانع  ویزیت  بهای  دیر کرد  »دردسرهای 

پزشکان سرشناس با بیمه است.«
نرخ  تعیین  چگونگی  درباره  سوسفی  جمالی  منوچهر 
ویزیت در مطب های پزشکی در  کشور، گفت: »تصمیم 
گیری برای تعیین نرخ ویزیت برای مطب های پزشکان در 
مسئولیت یک مرجع نیست و این در حالی است که تعیین 
نرخ ویزیت پزشکان باید به حدی باشد که بحث مشکالت 

بعدی احتمالی از قبیل تخلفات  را شاهد نباشیم.«
نماینده مردم رودباردر مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: »برخی از پزشکان  بابیمه قراردادی را منعقد می کنند 
اما امکان دارد برخی دیگر از پزشکان با بیمه ها همکاری 
نکنند اما تمام بیمارستان های دولتی آمادگی دارند با دفترچه 
تامین اجتماعی با کمترین هزینه بیماران را پذیرش کنند اما 
باید سرعت پذیرش بیماران برای درمان افزایش پیدا کند.« 
بیمارستان ها  اورژانس  موارد  »در  افزود:  سوسفی  جمالی 
بدون اینکه بیمار دفترچه داشته باشد یا خیر، موظف هستند 
خدمات اورژانسی را به بیماران ارائه دهند و از همین روهیچ 
بیمارستانی اجازه ندارد، بیمار اورژانسی را نپذیرد.«  وی 
ادامه داد: »عدم پرداخت هزینه های بیمه از منظر ویزیت 
برای  انگیزه ای   پزشکان  که  پزشکان موجب می شود  به 
ورود به چرخه بیمه  را نداشته باشند و این در حالی است 
که  برنامه ای در کارنیست که پزشکان را مجاب کنیم که 
این  بنا است  اگر  کنند و  بیمه  را  بهای ویزیت  می بایست 
اتفاق عملیاتی شود می بایست مجلس و دولت تمهیداتی 

را در این راستا اتخاذ کنند.«
 نماینده مردم رودبار درمجلس افزود: »مبلغ ویزیت در 
اقتصادی  نظر  از  افراد  برای  را  مشکلی  دولتی  بیمارستان 
ایجاد نمی کند بنابراین اگر حتی بیماری توان اقتصادی برای  
پرداخت فرانشیز را هم نداشته باشد، می توان با تدابیری از 
پرداخت  ویزیت معاف کرد واین در حالی است که بطور 
معمول پزشکان سرشناس که مشتریان  بسیاری دارند، تمایلی 
به بیمه شدن ویزیت ندارند زیرا نمی خواهند دردسر های 

دیر کرد پرداخت بیمه را  تجربه کنند.«
 عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس یادآورشد: »نرخ 
ویزیت پزشکان را یک شورا تعیین می کند  زیرا تنها  یک 

مرجع  تعیین  کننده نرخ ویزیت پزشکان نیست.«

پزشکان تا حد ممکن 
داروهای داخلی تجویز کنند

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: »نمی توان پزشک 
را مجبور به تجویز داروهای ایرانی در برخی بیماری ها کرد.«
همایون هاشمی با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت و درمان 
ایرانی ترساند،  بیماران را از داروی  نباید  اینکه  درخصوص 
داخلی  تولیدات  از  حمایت  سال  شعار  به  توجه  »با  گفت: 
در تمامی حوزه ها باید مورد توجه قرار گیرد، درحوزه دارو 
درحال حاضر بیش از ۹۴ درصد از نیازهای بیماران در داخل 
کشور تولید می شود؛ بنابراین  باید از داروهای داخلی بیش از 

گذشته حمایت شود.«
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس، 
افزود: »امکان تولید برخی از داروها  در داخل کشور وجود 
نداشته و این داروها درکشورهای دیگر کیفیت خود را ثابت 
کردند، بنابراین دربرخی شرایط نمی توان پزشکان را وادار 
به استفاده از داروهای داخلی کرد؛ به طورحتم پزشکان در 
تجویز دارو براساس داشته های علمی و تشخیص عمل می کنند؛ 
از این رو شاید استفاده از برخی داروهای خارجی در روند 
درمانی یک بیمار قابل اطمینان تر باشد.« وی با بیان اینکه دارو 
به میزان مورد نیاز درشرایط فعلی باید در اختیار داروخانه ها 
و بیماران  قرار بگیرد، تصریح کرد: »اگر در بستر زمان دارویی 
در داخل تولید  و کیفیت خود را اثبات کرد، باید در مقایسه 
با داروهای خارجی به میزان بیشتری استفاده شده و پزشکان 
باید  این دارو را برای بیماران در نسخه ها تجویز کنند؛ بنابراین 
پزشکان هیچ گاه به دنبال تحمیل هزینه به بیمار نبوده و تنها 
کسب نتیجه بهتر برای درمان مدنظر آنها قرار دارد.« هاشمی با 
تاکید براینکه کیفیت برخی اقالم دارویی خارجی با نمونه داخلی 
آن قابل مقایسه نیست، گفت: »البته که برای برخی بیماری های 
صعب العالج باید از این داروها استفاده کرد، اما به طورکلی 
در طی چند سال گذشته داروهای ایرانی باکیفیتی تولید شده 
که خوشبختانه بارها در روند درمان نتیجه بخش بودند؛ البته 
بحث درمان را نمی توان با مذاکره و قیاس داروهای ایرانی و 
خارجی مورد بررسی قرار داد، از سوی دیگر ما انتظار داریم 
که زیرساخت ها و ظرفیت های الزم برای تولید تمامی داروها 
در کشور فراهم شود.« وی  با اشاره به اینکه منابع دراختیار 
وزارت بهداشت اعم از دولتی و اعتبارات بیمه ها باید با میزان 
هزینه ها همخوانی داشته باشد، افزود: »بازنگری در محل های 
تولید درآمد باید شکل گرفته و باید پایشی درپرداخت حق 
بیمه صورت گیرد، به صورتی که افراد دارای شرایط مالی قابل 
قبول تمام حق درمانی را خود بپردازند ؛ تابتوان از کسری منابع 

درحوزه سالمت جلوگیری کرد.«

خانهملت

گروه های حساس فعالیت خود را کاهش دهند

دبیر انجمن داروسازان ایران با گالیه شدید از بدعهدی سازمان تأمین 
اجتماعی، گفت: »مطالبات داروخانه ها از دی ماه ۹۶ پرداخت نشده است.«

به گزارش سپید به نقل از مهر، سیدمهدی سجادی اظهار داشت: 
»قدرت خرید داروخانه ها به واسطه تورمی که از ابتدای سال بر اقتصاد 
ایران سایه انداخته، به شدت کاهش پیدا کرده است و متأسفانه مسئولین 
سازمان تأمین اجتماعی صرفاً با وعده ووعید، مطالبات داروسازان را به 
تأخیر می اندازند و این هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ اسالمی، نادرست 
و فاقد وجاهت است.« وی افزود: »سرمایه در گردش داروسازان، میزان 
محدودی است که از طریق سرمایه شخصی یا بانکی تأمین شده و با 
چنین رفتارهایی که از سازمان های بیمه گر و خصوصاً تأمین اجتماعی 

سرمی زند، قدرت خرید داروسازان به شدت در حال کاهش است.«
به گفته دبیر انجمن داروسازان ایران، سازمان تأمین اجتماعی، برخالف 
نص صریح قانون، مطالبات داروسازان را بلوکه کرده و از پرداخت آن 

در موعد مقرر قانونی، حذر می کند. وی افزود: »البته مشکالت مالی این 
سازمان، قابل درک و احساس است و امیدواریم قصد و غرضی پشت 
این تأخیرها نباشد ولی موضوع این است که کمر داروسازان از بدعهدی 
تأمین اجتماعی دوتکه شده است.« سجادی تأکید کرد: »داروسازان توقع 
دارند رئیس سازمان تأمین اجتماعی، وعده هایی که در اردیبهشت ماه به 
داروسازان داده را عملیاتی کند و از این به بعد اگر محدودیتی در اجرای 
تعهداتی که خود وعده می دهد، دارد، از دادن قول و وعده پرهیز کند.«

به گفته دبیر انجمن داروسازان ایران، آخرین پرداختی تأمین اجتماعی 
مربوط به آذرماه سال گذشته است و تاکنون، پرداختی دیگری از سوی 
این سازمان به داروخانه های سراسر کشور صورت نگرفته و این موضوع 
فشار زیادی را بر اقتصاد داروخانه ها تحمیل کرده است. وی ادامه داد: 
»نوسانات ارزی و مشکالت مالی شرکت های تأمین کننده، سبب شده 
بسیاری از خریدهای داروخانه ها به ویژه در حوزه اقالم بهداشتی و سلولزی 

به صورت نقدی انجام پذیرد و این امر، مشکالت اقتصادی مضاعفی را 
متوجه داروخانه ها کرده و سبب خالی شدن صندوق داروخانه ها شده 
است و این در حالی است که تأمین اجتماعی، مطالبات سال گذشته خود 
را هم تسویه نکرده است.« سجادی تأکید کرد: »داروسازان تالش می کنند 
مشکالت اقتصادی ای که از سوی سازمان های بیمه گر بر داروخانه ها تحمیل 
شده را به مردم و بیماران انتقال ندهند ولی واقعیت این است که توان 
داروسازان محدود است و شرایط امروز نشان می دهد در حال نزدیک 
شدن به خطوط قرمز و اعتراض های رادیکالی و غیرقابل کنترل هستیم.«

به گفته سجادی، اعتقاد بسیاری از داروسازان سراسر کشور بر آن است 
که مسبب اصلی این شرایط، بدعهدی های پیوسته سازمان تأمین اجتماعی 
است، چراکه بخش عمده ای از مطالبات داروسازان را بر عهده دارد. وی در 
پایان تصریح کرد: »متأسفانه بدعهدی هایی مکرر سازمان تأمین اجتماعی، 

باعث شده داروسازان ذهنیت خوبی از این سازمان نداشته باشند.«

سخنگوی وزارت بهداشت از اتصال مطب پزشکان به سامانه سالمت 
و ارتقای خدمات بهداشتی از اول مرداد ماه سال جاری کشور خبر داد.
ایرج حریرچی در گفتگو با برنامه ۱8:3۰ شبکه خبر گفت: »پرونده 
الکترونیک سالمت یا مجموعه اطالعات سالمت مردم از برنامه های 
متعددی برخوردار است که سامانه یکپارچه بهداشت »سیب« یکی 
از آنهاست.« وی آغاز فعالیت سامانه سیب در مطب پزشکان را ابتدا 
در مطب پزشکان به صورت داوطلبانه اعالم کرد و افزود: »پرداختی 
پزشکان داوطلب در اتصال به سامانه پرونده الکترونیک سالمت به 

روز خواهد بود و این یکی از مزایای سامانه سالمت است.«
سخنگوی وزارت بهداشت به سه منبع تامین مالی از سه طریق دولت، 
بیمه و پرداختی مردم یا پرداختی از جیب اشاره کرد و اظهار داشت: 
»هدف طرح تحول سالمت بر این است که پرداختی از جیب مردم 
کمتر شود. طبق قانون برنامه پنجم توسعه، باید پرداختی های مردم به 
زیر 3۰ درصد برسد. تالش می کنیم تا چهار سال آینده پرداختی مردم 
به کمتر از ۲۵ درصد برسد.«  وی در مورد توصیه برخی از پزشکان 
و مردم به مصرف داروی خارجی گفت: »بیش از ۹۶ درصد داروی 

مصرفی کشور، تولید داخل است و پزشکان موظف به تجویز داروی 
های داخلی هستند و خدمات بیمه ای هم به داروهای داخلی تعلق 

می گیرد به جز داروهای ژنریک که تولید داخلی ندارد.« 
از خدمات  اینکه 8۰ درصد  بیان  با  بهداشت  معاون کل وزارت 

در  را  هزینه ها  از  درصد   ۹3 »بیمه ها  گفت:  است،  سرپایی  بیمه ای، 
افزایش  مورد  در  پوشش می دهند.« حریرچی  دولتی  بیمارستان  های 
نرخ خدمات بهداشتی و کاهش بهره مندی مردم از خدمات بهداشتی 
تصریح کرد: »دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و 
تامین می شود و اسامی شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی و دارو 
با ارز دولتی را اعالم می کنیم. همچنین نظارت های وزارت بهداشت 
در این حوزه، تقویت شده است.« سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: 
»وقتی خدمات بهداشتی گران شود، قدرت خرید مردم کاهش می یابد 
و از سوی دیگر، درآمد کلی خدمات ارائه  کنندگان نیز کاهش می یابد. 
وقتی قدرت خرید مردم کاهش یابد، آنها ترجیح می دهند که هزینه های 
ضروری خود مانند سالمت و خدمات بهداشتی و درمانی را کاهش 

دهند که این در نهایت به سالمت مردم لطمه می زند.«
حریرچی از عزم جدی وزارت بهداشت و سازمات تعزیرات حکومتی 
برای رسیدگی به شکایات مردمی خبر داد و افزود: »چنانچه هموطنان 
نسبت به کمبود دارو و گرانی دارو شکایتی دارند، با سامانه ۱۹۰ وزارت 

بهداشت تماس بگیرند.«

دبیر انجمن داروسازان ایران انتقاد کرد

بدعهدی سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه ها

سخنگوی وزارت بهداشت:

 مطب پزشکان به سامانه سالمت متصل می شود

شماره ۱۲۵8 ۲8 تیـر ۱3۹7
2


