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رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد



رئیس سازمان اورژانس کشور از اعزام 
توسط  درمانی  و  بهداشتی  تیم های 
اورژانس هوایی به مناطق سیل زده 
استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
فارس،  از  نقل  به  به گزارش سپید 
پیرحسین کولیوند با اشاره به اقدامات 
حوزه سالمت در جنوب سیستان و 
بلوچستان، اظهار داشت: »انتقال 61 
مادر باردار پرخطر از مناطق آسیب 
دیده به مراکز درمانی و بهداشتی و 
مناطق امن  و اعزام 17 مصدوم،بیمار و 
مادر باردار پرخطر از توسط اورژانس 
هوایی به مراکز درمانی صورت گرفته 

است.«
وی افزود: »فوت 2 نفر شامل یک 
سرباز در اثر غرق شدگی در کنارک 
اتفاق  اثر ریزش آور  و یک زن بر 
افتاده است؛ ضمن اینکه ویزیت 450 
بیمار توسط تیم های واکنش سریع 
اورژانس در مناطق آسیب دیده انجام 
شده و 3 فروند اورژانس هوایی و 15 
دستگاه آمبوالنس  نیز در این منطقه 
استقرار دارند، بنده به عنوان نماینده 

ویژه وزیر بهداشت در مناطق آسیب دیده جهت ارزیابی 
و رصد نحوه ارائه خدمات حوزه سالمت به آسیب 
دیدگان جنوب سیستان و بلوچستان حضور داشته ام.«
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: »تیم های درمانی 
و بهداشتی توسط اورژانس هوایی به مناطق آسیب دیده 
اعزام شده؛ ضمن اینکه بررسی منابع آب آشامیدنی و 
چاه های فاضالب،آموزش چهره به چهره افراد آسیب 
و  شیرخشک  توزیع  بهداشتی،  تیم های  توسط  دیده 
داروهای مورد نیاز بیماران در مناطق آسیب دیده نیز 

انجام شده است.«
کولیوند در پایان از بازدید از مراکز اسکان اضطراری و 
بررسی مواد غذایی توزیع شده در مناطق آسیب دیده 
خبر داد و گفت: »اعزام 3 تیم بهداشتی 9 نفره از دانشگاه 
کرمان به مناطق آسیب دیده، اعزام آمبوالنس کمکدار 
از دانشگاه زاهدان، خودرو ارتباطات از دانشگاه زابل 
و اعزام اورژانس هوایی از دانشگاه گناباد به مناطق 

آسیب دیده و توزیع کلر1درصد از طریق معاونت به 
سایر شهرستان ها قبل از بروز سیل، از جمله اقدامات 

انجام شده در این مناطق است.«

سیل زدگان پرخطر، واکسن آنفلوانزا بزنند
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیمازری های واگیر 
وزارت بهداشت از ارسال واکسن آنفلوآنزا به مناطق 
سیل زده خبر داد و گفت: »تمهیدات الزم برای مقابله 
تاکنون  و  است  واگیر صورت گرفته  بیماری های  با 

گزارشی از طغیان بیماری های واگیردار نداشته ایم.«
حسین عرفانی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح آخرین 
وضعیت بروز بیماری های واگیر در مناطق سیل زده و 
نگرانی های موجود در این زمینه،  گفت: »طی مکاتبات 
و ارتباطاتی که با دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر برقرار 
مادران  به ویژه  در معرض خطر  افراد  تمام  کرده ایم، 

باردار این مناطق شناسایی شده اند.«
که  عواملی  افزایش  و  هوا  برودت  به  اشاره  با  وی 

را  آنفلوآنزا  مانند  تنفسی  بیماری های  بروز  احتمال 
افزایش می دهد، بیان کرد: »از آنجا که افراد در معرض 
خطر باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند، واکسن مورد 
اما واکسن به تنهایی  نیاز برایشان ارسال شده است، 
پیشگیرانه  اقدام  یک  می تواند  هرچند  نیست؛  کافی 
و  فردی  بهداشت  نکات  رعایت  اما  باشد،  مناسب 
در  بیماری  بروز  عدم  در  می تواند  تنفسی  بهداشت 

افراد جلوگیری کند.«
وی در ادامه بیان اقدامات و تمهیدات وزارت بهداشت 
برای استان های سیل زده، تأکید کرد: »نکته مهم بعدی 
کنترل بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان است 
که با همکاری اداره کل دامپزشکی در این استان ها 
برای  الزم  اقدامات  شهرداری ها،  و  دهیاری های  و 
جمع آوری و معدوم سازی الشه حیوانات تلف شده 
صورت گرفته است تا شاهد بروز بیماری های مشترک 
میان انسان و حیوان نباشیم. دراین بین البته نمی توان از 
بیماری های منتقله از آب و غذا به انسان غافل بود؛ 

اولویت ما در شرایط پساسیل انجام 
تست تشخیص سریع است تا جلوی 
بروز این دست بیماری ها را بگیریم.«

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
با تأکید بر اهمیت لزوم دارورسانی 
به موقع به برخی بیماران مانند افراد 
دارای HIV مثبت و مسئولین تحت 
درمان، اظهار کرد: »در این شرایط 
دارو  دریافت  و  درمانی  باید روند 
برای این بیماران به موقع انجام شود 
و تمهیدات الزم برای عدم تقطیع 
ارائه دارو به آنها انجام شده است.«
خصوص  در  همچنین  وی 
مانند  ناقلین  از  منتقله  بیماری های 
»در  کرد:  تصریح  کنه ها،  و  پشه ها 
امکان  به  توجه  با  پساسیل  شرایط 
وفور و تغییر در فراوانی عوامل ناقل 
و  ماالریا  بیماری  زمینه  در  به ویژه 
پشه  از  منتقله  بیماری های  سایر 
خونریزی  تب  کنه ها،   یا  خاکی 
دهنده کریمه کنگو و... توصیه های 
الزم به دانشگاه های علوم پزشکی 

شده است.«
عرفانی با بیان اینکه تیم تحقیقاتی وزارت بهداشت 
عازم مناطق سیل زده می شود، افزود: »در خصوص اینکه 
سیل توانسته به مراکز بهداشتی_درمانی آسیب برساند 
اما همچنان  انجام است،  یا خیر،  بررسی ها در حال 
برآوردها به ما اعالم نشده است. البته، درصورتی که 
راه های ارتباطی میان روستاها و مناطق سیل زده وصل 
باشد، مراکز ارائه خدمات ما فعال هستند، اما متأسفانه 
در برخی نقاط قطع شدن مسیرها موجب شده ارائه 

خدمات سخت تر شود.«
وی در خاتمه با اشاره به اقدامات آموزشی صورت 
گرفته برای برخورد با گزندگان مانند مار و عقرب و... 
گفت: »با وجود آموزش هایی که به مردم داده شده است 
اما بروز این دست اتفاقات نباید دور از انتظار باشد 
به همین دلیل سرم مارگزیدگی و عقرب گزیدگی و 

داروهای الزم در این مناطق دپو شده است.«

رئیس کمیته گردشگری سالمت کمیسیون گردشگری
  و کسب وکارهای وابسته اتاق ایران خبر داد

درآمد سال گذشته کشور
 از گردشگری سالمت

یک میلیارد دالر
و  گردشگری  کمیسیون  سالمت  گردشگری  کمیته  رئیس 
از  ایران، میزان درآمدهای کشور  اتاق  کسب وکارهای وابسته 
حوزه گردشگری سالمت طی سال گذشته را یک میلیارد دالر 
برآورد کرد و گفت: »این رقم تنها 20 درصد از استعدادهای 
 5 تا  را  آن  باید  و  بوده  سالمت  گردشگری  حوزه  در  ایران 

میلیارد دالر افزایش دهیم.«
نظام  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
پزشکی، محمد جهانگیری طی نشستی با حضور اعضا و فعاالن 
توسعه  برای  کمیسیون  این  برنامه های  تشریح  به  بخش  این 
درآمدهای ارزی کشور از بخش گردشگری سالمت پرداخت.
و  گردشگری  کمیسیون  سالمت  گردشگری  کمیته  رئیس 
از  کشور  درآمدهای  میزان  ایران  اتاق  وابسته  کسب وکارهای 
حوزه گردشگری سالمت طی سال گذشته را یک میلیارد دالر 
برآورد کرد و گفت: »این رقم تنها 20 درصد از استعدادهای 
ایران در حوزه گردشگری سالمت بوده و باید آن را تا 5 میلیارد 
دالر افزایش دهیم، سال گذشته درآمدهای ارزی از گردشگری 
سالمت یک میلیارد دالر بوده است، این رقم تنها 20 درصد 
از استعدادهای ایران در حوزه گردشگری سالمت بوده و باید 

آن را تا 5 میلیارد دالر افزایش دهیم.«
وی ضمن اشاره به تفاهمی که بین انجمن خدمات بین المللی 
سالمت و صداوسیما صورت گرفته است، یکی از اولویت های 
اصلی کمیته گردشگری سالمت را تالش برای اجرایی شدن 
این تفاهم نامه و ارتقای جایگاه گردشگری سالمت در کشور 
عنوان کرد و افزود: »بازاریابی و برندسازی از خدماتی که قادر 
به ارائه آنها هستیم از جمله موضوعاتی است که باید پیش از 
زمانی  تا  بگیریم؛  نظر  در  را  آن ها  بین المللی  مسائل  به  ورود 
که در داخل برندهای ملی ایجاد نکرده ایم، تالش برای داشتن 
برندهای بین المللی اقدام نادرستی است، همچنین تمرکز روی 
زنجیره سالمت و خدماتی که در این مسیر باید به متقاضیان 
ارائه شود، مسئله دیگری است که باید بع آن توجه شود، باید 
روی کل این زنجیره سرمایه گذاری و حلقه های ضعیف تر را 

تقویت کرد.«
جهانگیری همچنین از شروع اقدامات اولیه برای تأسیس شهرک 
گردشگری سالمت در استان اردبیل خبر داد و افزود: »زمین 
موردنیاز واگذار شده و با تفاهم صورت گرفته بین انجمن و 
مسئوالن این استان، امیدواریم مراحل ساخت این شهرک که 
شامل ارائه خدمات درمانی و آب درمانی به گردشگران است 

هرچه سریع تر انجام شود.«
رئیس کمیته گردشگری سالمت در پایان از برگزاری نمایشگاهی 
سلیمانیه  در  و  ماه  اسفند  در  سالمت  گردشگری  موضوع  با 
 2020 اکسپو  در  ایران  به حضور  همچنین  و  داد  خبر  عراق 
دبی اشاره کرد و گفت: »باید از این ظرفیت هم برای معرفی 
توانمندی های ایران در حوزه گردشگری سالمت استفاده کرد، 
آنچه در این رابطه اهمیت دارد، داشتن یک برنامه بلندمدت 
برای همین کمیسیون گردشگری در تالش است پیش  است 
از هر اقدامی چنین برنامه ای را با مشارکت همه دستگاه های 
حمایت های  خوشبختانه  کند.  اجرایی  و  تهیه  مربوطه  دولتی 
پیش نویس  توانستیم  و  داریم  را  این دستگاه ها  از سوی  الزم 
تهیه  فعالیت های بخش خصوصی  مبنای  بر  که  را  برنامه  این 

شده را به اتمام برسانیم.«

تشکیل جلسه کمیته بررسی مواد 
کتاب راهنمای اخالق حرفه ای

کمیته بررسی و احصاء برخی از مواد کتاب راهنمای اخالق 
حرفه ای با دستور جلسه احصاء برخی از مواد کتاب راهنمای 
 6 ماده  عمومی اخالق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی وفق 

انتظامی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد. نامه  آئین 
گوشکی،  شمسی  احسان  فتاحی،  علی  با حضور  جلسه  این 
لیرضا  خلیلی،  محسن  پور،  پارسا  علیرضا  بیرودیان،  سعید 
سازمان  عالی  شورای  سالن  در  پورقلیج  بابک  و  فر  میالنی 

نظام پزشکی تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید:
این  میزبان  و  رئیس  فتاحی  علی  دستور  طبق  شد  مقرر   -1
دکتر  پیگیری  با  استان ها  کارشناسی  کمیسیون های  جلسه، 
خلیلی و دکتر بیرودیان هر چه سریع تر تشکیل و استان هایی 
که تاکنون اعضاء خود را معرفی نکرده اند ، نسبت به این امر 

نمایند. مبادرت 
2- پرونده های انتظامی که از نظر دادستان های انتظامی دارای 
اخالقی  بعد  وجو  زمینه  در  ابهامی  یا  و  بوده  اخالقی  ابعاد 
حرف  شاغلین  حرفه ای  اخالق  "راهنمای  کتاب  اساس  بر 
اسالمی  جمهوری  پزشکی  نظام  سازمان  وابسته  و  پزشکی 
در آن پرونده وجود دارد، جهت کارشناسی و اعالم  ایران" 
استان های  پزشکی  اخالق  کارشناسی  کمیسیون های  به  نظر 

مربوطه ارجاع شود.
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رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد؛

اعزام تیم های درمانی به مناطق سیل زده توسط اورژانس هوایی 

وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی دیدار و بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح ها و 
پروژه های مختلف حوزه بهداشتی و درمانی تاکید کردند.

به گزارش سپید به نقل از وب دا، در این دیدار که با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، کریم همتی معاون 
حقوقی و امور مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد، مهمترین 
مسائل و چالش های بهداشتی و درمانی حوزه های انتخابی نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، وکالی ملت مواردی همچون تکمیل پروژه  ها و طرح های در دست اجرا، تامین اعتبارات الزم 
برای طرحهای زیرساختی و زیربنایی بهداشت و درمان، تامین نیروی متخصص در مناطق کم برخوردار و 

افزایش ظرفیت های کمی وکیفی بخش درمان شهرستان ها و مناطق محروم را ذکر کردند.
همچنین در این مالقات نمایندگان مجلس شورای اسالمی  با برشمردن فعالیت ها و خدمات مناسب وزارت 
بهداشت، تمهیدات بی نظیر این وزارتخانه در مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریم گسترده کشور، عملکرد 
شایسته و جهادی وزیر بهداشت و مجموعه تابعه را مورد تقدیر قرار دادند، تداوم این حرکت را خواستار شدند.
در ادامه وزیر بهداشت با تشریح پاره ای از دستاوردهای وزارت بهداشت در دوران تحریم، بر عزم این وزارتخانه 

برای شکستن سد تحریم و تهدید تاکید کرد.
وی با اشاره به تامین دارو در شرایط تحریم و نداشتن مشکالت ملموس در این حوزه، آن را ناشی از خودباوری 

جوانان و نخبگان جامعه، همدلی مردم و عنایات خاص الهی توصیف کرد.
همچنین در این دیدار وزیر بهداشت با بررسی چالش ها و درخواست های وکالی ملت، بر عزم وزارت بهداشت 
برای تسریع در تکمیل طرح ها و پروژه های حوزه بهداشتی و درمانی به ویژه در مناطق کم برخوردار تاکید کرد.
نمکی ضمن بررسی کامل مسائل مطروحه نمایندگان، معاونت های مرتبط را موظف به اجرای سریع موارد در 

خواستی و ارائه گزارش آن در اسرع وقت کرد.

بیمه  آزمایشی  از اجرای طرح تجمیع  بیمه سالمت  مدیرعامل سازمان 
تا  بازنشستگان کشوری  برای  پایه سالمت  بیمه  و  آتیه سازان  تکمیلی 
بازنشستگان  نظر  اقدام  این  کرد  امیدواری  ابراز  و  داد  خبر  سال  پایان 

عزیز را تامین کند.
به گزارش سپید، طاهر موهبتی در سی و هشتمین گردهمایی روسای 
کانون های بازنشستگی استان تهران افزود: »بهداشت و درمان از نیازمندیهای 
اصلی و عمومی بازنشستگان است و از آن جایی که  در دوران بازنشستگی 
به لحاظ وضعیت جسمی  میزان آسیب پذیری و ابتال به بیماری در این 
قشر بیشتر می شود بازنشستگان یک سوم از درآمد و حقوق خود را به 

امر سالمت و درمان اختصاص می دهند.« 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با تاکید براجرای برنامه های پیشگیرانه 
در حوزه سالمت تاکید کرد: »با اجرای طرح های پیشگیری و غربالگری  

برای جامعه بازنشستگان می توان بخشی از هزینه های درمانی را از سبد 
معیشت آنها کاهش داد بنابراین باید از تمام ظرفیت های شرکت بیمه ای برای 
ارایه خدمات بهتر و با کیفیت مناسب به این قشر فرهیخته استفاده کنیم.«
 وی افزود: »بازنشستگان از سرمایه های اجتماعی ارزشمند کشور هستند 
نحو  به  را  آنها  در مانی  های  نیاز  ای  بیمه  پوشش  گسترش  با  باید  و 
شایسته ای تامین کرد که خوشبختانه در زمینه بیمه تکمیلی درمان میزان 
افزایش  تعهدات آتیه سازان در سال98 نسبت به سال قبل 15 درصد 
یافته است و همچنین تعداد 500 مرکز درمانی طرف قرارداد این شرکت 

افزایش یافته است.« 
و  سازمان  این  اجتماعی  شرکای  مهمترین  از  را  بازنشستگان  موهبتی 
از  بخشی  در  »وقتی  گفت:  و  دانست  حافظ  سازان  آتیه  بیمه  شرکت 
وجود  القایی  تقاضای  تشخیصی،  و  درمانی  مراکز  یا  بستری  خدمات 

دارد ارائه دهنده خدمت باید شرایط را درک و مدیریت کند و براساس 
راهنماهای بالینی اقدامات مورد نیاز را برای در مان بازنشستگان انجام 
دهد تا مبادا به علت بار هزینه ای و روحی ناشی از القاهای غیر ضروری 

سالمت جسمی آنها به خطر بیفتد.« 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در پایان اضافه کرد: »با توجه به جمعیت 
بازنشستگان و خانواده آنها ضروری است کمیته های مشورتی در حوزه 
درمان تشکیل و در زمینه  پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر در 
کشور و تغییر سبک زندگی بازنشستگان آموزش های الزم  به آنها داده 
شود تا در  دوران بازنشستگی کیفیت زندگی بهتری داشته باشند، در حال 
حاضر  10 درصد جمعیت کشور حدود 8 میلیون نفر از بیمه شدگان 
تکمیلی  بیمه  اجتماعی تحت پوشش  تامین  و  بازنشستگان کشوری  و 

آتیه سازان حافظ قرار دارند.«

دیدار وزیر بهداشت با جمعی از نمایندگان مجلس 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد؛

اجرای طرح تجمیع آزمایشی بیمه تکمیلی و بیمه سالمت تا پایان سال ۹۸
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محققان در یک پژوهش علمی بررسی کردند؛

پیش بینی میزان داروی مورد نیاز و مصرفی 
کشور در هر سال، امری است که بایستی 
به طور جدی توسط مسئولین مورد توجه 
قرار گرفته و به خوبی اجرا شود. محققان 
دانشگاهی نشان داده اند که در این راستا 
می توان از مدل های ریاضی و روش های 

آماری خاص بهره  برد.
به گزارش سپید، امروزه صرفًا مطلوب 
محصول  یک  کیفیت  و  خدمات  بودن 
نمی تواند به تنهایی عامل اساسی موفقیت 
در رقابت و حضور پیوسته در بازار به 
مؤثر  و  متعدد  عوامل  بلکه  آید،  شمار 
ازجمله  که  شده اند  مطرح  نیز  دیگری 
مهم ترین آنها می توان به تصویر مطلوب 
اندازه فروش، بودجه ریزی عملیاتی، بهبود 
تخمین های موجودی، برنامه ریزی مالی 
بهتر و بهبود تخمین اندازه گروه فروش 
اشاره کرد. این موضوع در همه زمینه ها 
نیز  دارو  توزیع  و  تولید  زمینه  ازجمله 
مطرح است. تحلیل فروش ریالی داروهای 
مصرفی کشور اعم از واردات و تولیدات 
داخلی یکی از مهم ترین عوامل در زمینه 

شناسایی داروهای پرفروش است.
عامل  مهم ترین  معتقدند  متخصصان  حاضر  حال  در 
به  مربوط  ترتیب  به  کشور  جمعیت  در  مرگ ومیر 
انواع  و  مصدومیت ها  قلبی-عروقی،  بیماری های 
سرطان ها است و الزم است در بازه های زمانی مناسب، 
نسبت به پیش بینی های مربوط به میزان داروی مورد 
نیاز کشور، اقداماتی صورت گیرد. به طورکلی پیش بینی 
تقاضا در چرخه نهایی هر صنعتی، برای ارزیابی الزامات 
مورد  در  تصمیم گیری  یا  آتی  ظرفیت  احتیاجات  و 
وارد شدن به بازار جدید استفاده می شود، اما در این 
خصوص یکی از عارضه های روش های به کار گرفته شده 
استفاده  و  تجربی  رویکرد  ایران،  دارویی  در صنعت 
از ابزارهای شهودی بوده است. در حالی  که امروزه 
تقاضا  پیش بینی  به منظور  متنوعی  مدل سازی  فن های 
توسعه یافته اند و قادر به بررسی حساسیت بازار هستند.
در همین زمینه گروهی از محققان کشور از دانشگاه آزاد 

اسالمی تهران واحد جنوب دست به انجام پژوهشی 
زده اند که در آن الگوی پیش بینی تقاضای ساالنه داروی 
جدید  روش های  همین  از  استفاده  با  ایران  مصرفی 

بررسی شده است.
این مطالعه پژوهشی که در حوزه های هوش مصنوعی 
و داده کاوی انجام شده، در راستای بررسی و پیش بینی 
فروش صنعت دارویی کشور بوده است. محققان فوق 
به منظور گردآوری اطالعات تحقیق، از روش مطالعه 
اسناد و مدارک استفاده کردند. داده های بکار رفته در 
این پژوهش، داده های تاریخی مربوط به فروش ریالی 
گزارش های  سلسله  از  که  بوده اند  مختلف  داروهای 
سال های 1335 تا 1373 استخراج شده اند. این محققان 
 ANN، سپس از سه مدل و روش مختلف تحت عناوین
CF و CAGR برای انجام پیش بینی های مدنظر خود 

استفاده کردند.

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که استفاده از 
فرایند مدل سازی برای پیش بینی مصرف داروی کشور 
با هر کدام از سه روش فوق، نتایج قابل قبول و دقیقی 
را ارائه می کند که درصد خطای آن پایین است. نفیسه 
داودی، پژوهشگر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه 
خصوص  این  در  جنوب  واحد  تهران  اسالمی  آزاد 
گفت: »پس از بررسی حدود 22۰۰ محصول ژنریک 
دارویی و شناسایی 17 گروه درمانی اصلی با استفاده از 
سه روش یادشده، فروش ریالی 17 گروه درمانی برای 
سال های 1397 و 1398 پیش بینی شد و درصد خطای 
فروش سالیانه محاسبه شده برای دو روش ANN یا 
شبکه عصبی مصنوعی و همچنین روش CF یا برازش 

منحنی، کمتر از هفت درصد بوده است.«
»نتایج پژوهش  ادامه می دهند:  این چنین  این محققان 
نشان داد که به کارگیری روش شبکه عصبی و برازش 

منحنی در پیش بینی میزان فروش ریالی 
دارو همواره عملکرد بهتری از روش های 
سوابق  که  مواقعی  در  و  دارد  مرسوم 
فروش  برای  گذشته  تجربی  داده های 
منحنی  برازش  روش  است،  کم  دارو 
کارایی بهتری دارد، اما با داده های ورودی 
بیشتر، روش شبکه عصبی کارایی بهتری 
نسبت به دو روش دیگر خواهد داشت.«
آنگونه که محققان در این پژوهش نشان 
گذشته،  سالیان  در  به طورکلی  داده اند 
تقاضای  پیش بینی  مرسوم  روش های 
دارو در کشور، روش های سرانگشتی و 
مبتنی بر تجارب بوده است. نبود شناخت 
روش های  و  نوین  ابزارهای  از  کافی 
صحیح به کارگیری آن ها و همچنین عدم 
بخش  این  متولیان  و  متصدیان  اطالع 
که  اثرگذاری  و  دقت  میزان  به  نسبت 
این روش ها نسبت به دیگر روش های 
سنتی، سرانگشتی و ترکیبی دارند، باعث 
شده است تا تالش چندانی برای رفع 
چالش های موجود بر سر راه استفاده از 

این روش ها انجام نشود.
یافته های  که  همکارانش  و  داودی 
پژوهش خود را در فصل نامه »مدیریت سالمت« دانشگاه 
علوم پزشکی ایران به چاپ رسانده اند، اعتقاد دارند: 
»در انتها با عنایت به رسالت استراتژیک سازمان غذا 
و داروی کشور، در خصوص مدیریت تأمین داروهای 
باکیفیت و پیشگیری از کمبودهای دارویی از طریق 
تولید داخل و واردات در شرایط و برهه های زمانی 
مختلف نظیر صلح، تحریم و جنگ از یک سو و وجود 
دارو  تأمین  زنجیره  حلقه های  کلیه  در  داده ها  کالن 
استفاده  دیگر،  از سوی  سازمان  آن  داده  مخازن  در 
از روش های آماری بهینه برای تخمین میزان فروش 
پژوهش  از جنس  پژوهش هایی  نتایج  به کارگیری  و 
از  یکی  به عنوان  و  نسبی  به صورت  می تواند  حاضر 
متغیرها، مدیریت مطلوب تری را در عرضه و تقاضای 
داروی کشور و به خصوص در شرایط تحدید و تحریم 

فراهم کند.«

اخبــار

رئیس سازمان غذا و دارو:

آمار مصرف آنتی بیوتیک ها 
نگران کننده است

 رئیس سازمان غذا و دارو به لزوم کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها 
و کنترل آن در کشور اشاره کرد و گفت: »آمار مصرف این داروها 
در کشور نگران کننده است و باید مداخالت بسیاری برای کاهش 

مصرف آنها انجام شود.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در نهمین کنگره کنترل 
عفونت ها که در سالن همایش های رازی برگزار شد، افزود: »بر 
اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران رتبه دوم مصرف 
آنتی بیوتیک ها را در دنیا دارد و آموکسی سیلین جزء پنج قلم 

پرمصرف در کشور است.«
وی ادامه داد: »ایران جزء کشورهایی است که مصرف باالی 
آنتی بیوتیک ها را دارد و اکنون 95 درصد تولید داخلی این داروها 
خوراکی بوده و پنج درصد تزریقی است.« شانه ساز اظهار داشت: 
»مصرف زیاد آنتی بیوتیک ها باعث مقاوم شدن میکروب ها شده 
و در این زمینه بسیار نگران هستیم، الزم است کارهایی زیادی 
ازجمله آموزش برای مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها در کشور 

انجام شود.«
معاون وزیر بهداشت افزود: »امسال ۶۰ درصد بیش از سال گذشته 
واکسن آنفلوآنزا در کشور مصرف شده است درحالی که برای 

پیشگیری از این بیماری راه های بهتری غیر از واکسن وجود دارد.«

تولید انسولین از زرده تخم مرغ

محققان استرالیایی با استفاده از زرده تخم مرغ نوعی انسولین 
ابداع کرده اند که در دما و حرارت باال لخته نمی شود و می توان 

در پمپ انسولین از آن استفاده کرد.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، پایگاه اینترنتی نیواطلس نوشت: 
اکنون بسیاری از مبتالیان به دیابت از پمپ های انسولین استفاده 
می کنند. این پمپ ها هورمون مورد نیاز بیماران را تأمین می کند، 
اما به دلیل ایجاد فیبریل های )لخته های( انسولین، این پمپ ها 
در فواصل زمانی مشخصی جایگزین می شوند. فیبریل انسولین 
درنتیجه  و  دو روز  یا  است که طی یک  تارهایی  در حقیقت 
به  دارد  احتمال  و  می آیند  به وجود  انسولین  ترکیبات  تجمیع 

لخته تبدیل شوند.
دیابت  به  مبتال  افراد  فیبریل  تشکیل  از  اجتناب  برای  بنابراین 
باید پمپ های انسولین را هر 2۴ تا 72 ساعت عوض کنند تا 
ایمن بمانند؛ اما اکنون محققان انستیتو فلوری عصب شناسی و 
سالمت ذهنی در ملبورن با استفاده از دستاورد محققان ژاپنی 
روش نوینی ابداع کرده اند که در آن انسولین با مهندسی زرده 

تخم مرغ تولید می شود.
اختر حسین، محقق ارشد این پژوهش می گوید: »استفاده از زرده 
تخم مرغ به عنوان یک منبع شکر در دانشگاه »اوزاکا« ژاپن ابداع 
شده است. ما با بررسی نتایج تحقیقات محققان ژاپنی، تأثیرات 
شیوه قرارگیری شیمیایی شکر در مولکول های انسولین را تحلیل 
کردیم. به این ترتیب روشی ابداع کردیم تا بدون اختالل در 

فرایند انسولین رسانی مشکل ایجاد فیبریل حل شود.«
 )glycoinsulin( گلیکوسینولین  را  نهایی  محصول  محققان 
که  داد  نشان  نه تنها  آنها  »مطالعه  داشتند:  اظهار  و  نامیدند 
گلیکوسینولین حتی در دما و غلظت باال »فیبریل« تولید نمی کند 
بلکه نسبت به انسولین طبیعی در سرم انسان پایدارتر است. با 
توجه به این یافته ها می توان گلیکوسینولین را جایگزین مناسبی 
عمر  که  آورد  به حساب  انسولین  پمپ های  در  استفاده  برای 

طوالنی تری نسبت به انسولین معمولی دارد.«
محققان معتقدند اگر ماندگاری انسولین از 2 به ۶ روز افزایش 
یابد احتماالً در هزینه های درمانی مبتالیان به دیابت صرفه جویی 
محققان  اما  است،  رضایت بخش  اولیه  نتایج  هرچند  می شود. 

خاطرنشان کردند که باید فعالیت های بیشتری انجام شود.

پیش بینی تقاضای ساالنه داروی مصرفی در ایران

 محققان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای به دانش فنی 
نوعی رادیو دارو برای تشخیص سرطان لنفوما دست یافتند 
که به گفته آنها این رادیودارو دارای کارایی تشخیصی 

باالیی است.
به گزارش سپید، خنجری از محققان طرح با بیان این که 
این طرح با هدایت و راهنمایی دکتر یاوری در پژوهشگاه 
علوم و فنون هسته ای انجام شده است، گفت: »در مطالعات 
انجام شده در این پژوهشگاه موفق به تولید رادیو داروی 
 Tc-Rituximab ریتوکسیماب  تکنسیوم  تشخیصی 
شدیم که برای تشخیص انواع سرطان های لنفوما تجویز 

می شود.«
وی تکنسیم را رادیو دارویی دانست که مارکرهای سرطانی 
به ویژه سرطان لنفوما را تشخیص می دهد و ادامه داد: 
»این رادیودارو دارای نیمه عمر کوتاه ۶ ساعته است و 
ما موفق شدیم این رادیو دارو را به همراه ریتوکسیماب 
یک  ریتوکسیماب  کنیم.  تولید   )RITUXIMAB(

آنتی بادی است که به CD2۰ موجود در لنفوسیت های B متصل است.«
این محقق در خصوص اهمیت این محصول، توضیح داد: »رادیو داروی 
Tc-Rituximab یکی از مهم ترین رادیو داروهای تشخیصی برای 
استفاده در تشخیص بیماری هایی از قبیل لنفوما )لنفومای غیرهوچکین(، 
آرتریت روماتوئید، سرطان سینه و یا هرگونه تهاجم و التهاب لنفوسیتی 

است.« وی اضافه کرد: »نیمه عمر پایین تکنسیم، محدودیت دسترسی 
جهانی و هزینه بسیار باالی تهیه آن باعث شده که واردات رادیو دارو 
به کشور امکان پذیر نباشد؛ ازاین رو تولید داخلی این رادیو دارو از 

اهمیت خاصی برخوردار بوده است.«
MDP- »خنجری با بیان اینکه این رادیودارو در دو نوع »کیت سرد

 TC-Rituximab داروی  رادیو  و   Rituimab
ساخته شده است، خاطرنشان کرد: »این رادیو داروی 
تشخیصی  داروهای  رادیو  سایر  به  نسبت  تشخیصی 
مشابه به دلیل خصوصیات منحصربه فرد ازجمله رادیو 
مستقیم  نشان دارسازی  روش  و  تکنسیم  ایزوتوپ 
آنتی بادی )روش احیای مستقیم( در تولید رادیو دارو 
تشخیصی  کارایی  دارای  فرآورده،  سازی  پایداری  و 
باالتری است.« خنجری اضافه کرد: »همچنین تولید 
کیت سرد MDP-Rituimab موجب شده که این 
رادیو دارو قابل استفاده با تکنسیم رادیو ایزوتوپ های 
دارای ساختار مشابه تکنسیم مانند Re در مکان های 

مختلف باشد.«
به گزارش ایسنا، این محقق با تأکید بر اینکه این رادیو 
دارو تست های کنترل کیفی پیش بالینی را با موفقیت 
سپری کرده است، ادامه داد: »تست های بالینی این رادیو 
دارو در بیمارستان نمازی شیراز بر روی بیماران مبتال 
به سرطان های لنفومای غیرهوچکین در حال اجرا است.« وی با بیان 
اینکه دستیابی به تکنولوژی تولید کیت سرد و گرم این رادیو دارو، 
عالوه بر تأمین نیاز داخلی می تواند جزو اهداف صدور آن قرار گیرد، 
گفت: »این رادیو دارو در کشور آمریکا تولید می شد و ایران دومین 

کشور تولیدکننده این داروی تشخیصی است.«

دستاورد جدید محققان در حوزه پزشکی هسته ای؛

ایران دومین کشور دارنده دانش فنی رادیوداروی تشخیص سرطان

رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران با تأکید بر 
لزوم پرداخت مطالبات سال گذشته داروخانه ها از سوی سازمان بیمه 
ورشکستگی  حال  در  داروخانه ها  بدانند  »دولتمردان  گفت:  سالمت، 

هستند. چرا صدای داروسازان شنیده نمی شود؟«
به گزارش سپید، مهدی زارعی در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به خبری 
مبنی بر پرداخت مطالبات داروخانه ها تا پایان شهریورماه ضمن انتقاد 
داروخانه ها،  مطالبات  پرداخت  در خصوص  بیمه سالمت  سازمان  از 
گفت: »داروسازان تاکنون در مسیر تأمین به موقع داروی بیماران، از هیچ 
اقدامی فروگذار نکرده اند و حتی با دریافت وام بانکی تالش کرده اند 
که خللی در زنجیره عرضه دارو ایجاد نشود، اما این تأسف بار است که 
سازمان بیمه سالمت، نه تنها مطالبات سال گذشته خود به داروسازان 

سازمان  بیمه خدمات سالمت  معاون  مصاحبه  بلکه  نکرده،  تسویه  را 
بیمه سالمت مبنی بر پرداخت مطالبات داروخانه ها تا شهریورماه، خود 

کتمان واقعیت هاست.«
وی با بیان اینکه پیشنهاد می کنم به جای انکار مطالبات و آدرس نادرست 
دادن، مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنید، افزود: »طبق گفته رئیس 
سازمان بیمه سالمت، بدهی سازمان بیمه سالمت بابت مطالبات سال 
گذشته مؤسسات درمانی 37۰۰ میلیارد است؛ بنابراین به چه دلیل در 

آن مصاحبه انکار واقعیت صورت گرفته است؟«
زارعی ضمن تأکید بر شرایط اقتصادی نامطلوب داروخانه ها، ادامه داد: 
»متأسفانه باید اعالم کنیم که عامل بسیاری از مشکالت دارویی کشور، 
عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر 

است که داروخانه ها را به ورشکستی کشانده است. ما انتظار داریم بیمه 
سالمت، هر چه  سریع تر مطالبات سه ماهه دی، بهمن و اسفند سال گذشته 

را که معادل پنج ماه عادی سال است، پرداخت کند.«
زارعی تأکید کرد: »دولتمردان بدانند داروخانه ها در حال ورشکستگی 
هستند. چرا صدای داروسازان شنیده نمی شود؟ طبق قراردادهای میان 
داروخانه و سازمان های بیمه گر، بیمه ها باید مطالبات داروخانه ها را سر 
موعد پرداخت کنند. در غیر این صورت روسای سازمان های بیمه گر 
قانونا و شرعًا مسئول هستند. حداقل برای تأمین داروی بیماران و مردم 
اخطار همکاران ما را جدی بگیرید.« وی همچنین گفت: »با توجه به 
هزینه های پرسنلی پایان سال که چند برابر ماه های عادی است، انتظار 

حداقلی ما این است که مطالبات سال گذشته داروخانه ها را بپردازید.«

رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران:

صدای داروسازان را بشنوید



شماره هفتصدوسى وهفت   بيست ويك دی نودوهشت2 سالمت در ايران

وداع مردم  با سردارشهيد
صبح جمعه 13 دی ماه، خبری بهت آور جامعه ايران و 
جهان را تكان داد. قاسم سليمانى، فرمانده سپاه قدس، و 
برخى از همرزمانش هدف موشك های آمريكا قرار گرفتند 
و شهيد شدند. آنها كه حافظه تاريخى خوبى ندارند و بمباران 
اتمى هيروشيما و ناكازاكى به دست نيروهای آمريكايى در 

پايان جنگ جهانى دوم و سرنگون كردن هواپيمای مسافربری ايرانى در پايان 8 سال دفاع مقدس را فراموش 
كرده اند، اين اقدام آمريكا را عجيب مى دانند، اما تاريخ كوتاه مدت اين كشور نشان داده، هر جا كه الزم ببيند 
برای حفاظت از منافع سرمايه داران و نه مردم خود مى تواند دست به هر جنايتى بزند.به شهادت رساندن 
سردار قاسم سليمانى را در همان چارچوب مى توان درك كرد و فهميد. سردار سليمانى بيش از يك فرمانده 
جنگى بود، استراتژيستى بود كه امنيت مردم برايش معنا داشت و به آن اهميت مى داد. فراتر از مرزهای 
عملكردهای نظامى فكر مى كرد و نظامى گری را وسيله ای برای حف ميهنش مى دانست. شايد به همين 
دليل سخت محبوب بود، وگرنه اين سرزمين كه تجربه 8 سال تجاوز را پشت سر دارد، فرماندهان نظامى 

شايسته بسيار به خود ديده.شايد مرور زمان بتواند غم از دست دادنش را التيام بخشد، اما پر كردن جای او 
قطعا آسان نخواهد بود. حتى بدبين ترين تحليل گران سياسى نيز پيشبينى جمعيت انبوهى را كه برای بدرقه 
پيكر سردار سليمانى آمده بودند را نمى كرد. امروز شايد بيش از هر زمان ديگر نيازمند تدبيريم تا بتوانيم با 
درايت انرژِی انبوه مردم ميليونى را كه در همه جای ايران برای وداع با سردار خود آمده بودند، به جريانى 
برای ثبات و صلح و آرامش تبديل كنيم، در دام جنگ طلبى آمريكا نيفتيم و يادمان نرود كه آمريكا 12هزار 
كيلومتر با ما فاصله دارد، اما فاجعه همينجا بيخ گوش ما ممكن است اتفاق بيفتد. قطعا گرفتن انتقام خون 

اين شهيد خاص و حق ملت ما است كه بر مبنای منافع خود درباره آن تصميم خواهيم گرفت. 

يادداشت

 ازدحام يكى از مشكالت اصلى در تجمعات انبوه 
است، به ويژه هنگامى كه تجمع بسيار انبوهى در 
زمانى مشخص و در محيط فيزيكى محدودی 
شكل بگيرد. از اين رو، يكى از جنبه های مهم 
در كنترل تجمعات انبوه، مقابله با ازدحام و فشار 
جمعيت است. در تعاريفى كه از ازدحام داريم، 
مبنای اصلى، تعداد افراد حاضر در هر مترمربع 
است؛ به اين گونه كه اگر در يك تجمع انبوه در هر 
مترمربع، 3 نفر حضور داشته باشند، شرايط تقريبا 
عادی است اما وقتى تعداد افراد به 5 نفر برسد، 
شلوغى آغاز مى شود. وقتى فشردگى جمعيت بيشتر 
شود و تعداد افراد به 5 تا 8 نفر برسد، مشكالت 
جدی ازدحام آغاز مى شود و افراد به شدت به 
هم فشرده مى شوند و آشفتگى و سراسيمگى در 
جمعيت بيشتر خواهد شد. اين ازدحام و فشردگى 
مى تواند چنان فشاری به افراد و به ويژه قفسه 
سينه وارد كند كه حتى تنفس افراد مختل شود. 
ازدحام پديده ای شناخته شده در رشته تحقيقاتى 
جديدی است كه آن را «كنترل شلوغى» ناميده اند. 
پديده ازدحام در كشورها و فرهنگ های مختلف 
به داليل متفاوت رخ مى دهد. يكى از نخستين 
ازدحام های مرگبار ثبت شده، در  سال 1896 ميالدی 
در مراسم تاج گذاری تزار نيكوالس دوم، در حومه 
شهر مسكو رخ داد و جان  هزار نفر را گرفت. 
دليل ماجرا نيز پخش شايعه ای بود كه مى گفتند 
تغذيه فروشى های موقتى كه در مراسم برپا شده 
بود به همه سوغاتى مى دهند. همان طور كه قبال 
گفته شد، در كشورهای غربى، ازدحام بيشتر در 
ورزشگاه ها، كنسرت های موسيقى يا جشنواره ها 
اما  مى شود  ايجاد  اجتماعى  گرد همايى های  و 
در كشورهای غيرغربى، معموال اين پديده در 
مى افتد.  اتفاق  مذهبى  بزرگ  گردهمايى های 
كنسرت های موسيقى در آمريكا يا ورزشگاه های 
فوتبال در اروپا نيز از اين قاعده مستثنا نبوده اند. در 
هندوستان بارها در مناسك و مراسم مذهبى، مردم 
زير دست و پا له شده اند. بعد از تكرار چندباره 
ازدحام های مرگبار در مراسم ساالنه هندو ها و از دنيا 
رفتن چندصد نفر، چند محقق هندی تالش كردند 
مكانيسم اين پديده ها را مطالعه كنند. تحقيقات 
نشان داده  درك درست از رفتار جمعيت به جای 
كنترل مبتنى بر نيرو، به رويكرد مبتنى بر جامعه 
برای كنترل جمعيت و شلوغى منجر مى شود. 
به عنوان مثال، انتظار بيش از حد در مكان های 
زيارتى ممكن است باعث سرريزشدن صبر زائران 
و مشتاقان زيارت و باالرفتن آنها از نرده ها شود 
كه مى تواند باعث ازدحام بيش از حد در ناحيه 
ديگری شود. از اين رو، زمانى كه ازدحام پيشروی 
  كند، جمعيت كنترل خود را از دست مى دهد و اين 
مساله معموال در كسری از ثانيه اتفاق مى افتد. ايلياس 
و همكارانش يكى از پيشروانه ترين مقاله ها را در 
مطالعه اين پديده با عنوان «ازدحام های انسانى در 
خالل مراسم  مذهبى: مرور تطبيقى ظهور توده های 
انبوه در هند4» نوشتند. ايلياس مى نويسد: «پديده 
ازدحام های منجر به آسيب يا مرگ زمانى رخ 
مى دهد كه تراكم جمعيت تا حد مشخصى باال 
برود.» تحقيق آنها نشان داد معموال وقتى تراكم 
جمعيت به بيش از 10 نفر در هر مترمربع برسد، 
امكان ظهور ازدحام بسيار باالست. وی معتقد 
است در پديده ازدحام غالبا ماشه را مساله ای 
روان شناختى مى چكاند. يك شايعه، فرياد، ناله 
دلخراش يا ليزخوردن كسى، اين تكانه را القا 
مى كند كه خطری در كمين است. در موقعيتى كه 
فضا تنگ و تراكم جمعيت بسيار باالست، چنين 
تكانه ای سريع موجب مى شود افراد بدون آنكه 
بفهمند آيا واقعا خطری در ميان است يا نه، احساس 
خطر و گير افتادن در مخمصه  كنند. اين احساس 
منجر به تالش های فردی آدم ها برای خالصى 
مى شود. افراد شروع به دويدن، فرار كردن يا فرياد 
زدن مى كنند. اين تالش های فردی، امكان هرگونه 
سازمان دهى جمعى يا حركت منسجم مديريتى را 
خيلى سريع از ميان مى برد و در نتيجه، همه چيز از 
كنترل خارج مى شود. جف وايز، نويسنده، ديگری 
است كه به اين موضوع پرداخته است. او معتقد 
است ازدحام ها دو نوع عمومى دارند. يك نوع از 

ازدحام ها وقتى رخ مى دهند كه توده مردم به طور 
ناگهانى با تغيير نيروی مثبت يا منفى روبرو شوند. 
تغيير نيروی مثبت وقتى رخ مى دهد كه جمعيت 
در برخورد با يك مانع يا در اثر تنگ و بسته شدن 
مسير، متوقف شود. تغيير نيروی منفى، برعكس، 
وقتى رخ مى دهد كه فشار جمعيت راهى ناگهانى 
برای تخليه پيدا كند، مثال دروازه ای باز شود يا 

حصاری سوراخ شود.

ازدحام هاى آشفته
نوع دوم ازدحام ها كه مى توان آن را «ازدحام های 
آشفته» ناميد، وقتى اتفاق مى افتد كه دو توده 
متراكم با هم برخورد كنند يا در ميانه يك توده 
انبوه، بلوايى ناگهانى برپا شود. مشخصه نوع 
اول، حركت همسان و هم جهت انبوه جمعيت 
است اما در نوع دوم، مسير افراد هم جهت نيست 
و در نتيجه اغتشاش، ازدحام چند برابر مى شود. 
هردوی اين الگوها قدرت هولناكى  دارند. در 
حالت عادی، اگر 6تا 10 نفر، هم جهت با هم 
فشار بياورند، مى توانند نرده فوالدی ضخيمى 
را به راحتى كج كنند بنابراين فشار جمعيت در 
مدل اول بسيار سهمگين است و به راحتى با 
فشار به قفسه سينه افراد، دنده هايشان را خرد 
مى كند، يا به دليل ناتوانى در بازشدن شش ها 
هنگام دم، امكان تنفس را از آنها مى گيرد و دچار 
خفگى مى شوند و فرقى هم نمى كند چقدر قوی، 
بلندقد يا عضالنى باشند. اين فشار، در مدل 
دوم يعنى ازدحام های آشفته، كمتر است زيرا 
جهت متفاوت حركت افراد، نيروها را خنثى 
مى كند اما اينجا مشكل مرگبار ديگری به نام 
«آشوب» رخ مى دهد. بگذاريد مثالى بزنيم؛  فرض 
كنيد درحال عبور از يك پياده رو هستيد. وقتى 
تراكم جمعيت خيلى كم باشد، شما با كمترين 
به  يا راست،  تغيير مسير به چپ  يا  انحراف 
سمت هدف خود مى رويد ولى وقتى تعداد 
آدم هايى كه در جهت مخالف تان، يا هم جهت با 
شما درحال عبورهستند، باال و باالتر برود، شما 
مجبور مى شويد برای ادامه مسير خود، مرتب 
جابجا شويد، گامى به چپ و راست برداريد 
يا توقف كنيد. طبق مطالعات محققانى كه روی 

مكانيسم های سياليت در توده ها كار مى كنند، در 
درجه ای از تراكم، ديگر نمى توانيد مسير خودتان 
را انتخاب كنيد، بلكه جمعيت شما را با خودش 
مى برد. در چنين وضعيتى، تالش افراد برای ادامه 
مسير تعيين شده شان و ناتوانى آنها از اين كار، 
منجر به آشوب مى شود. در آشوب ها، خيلى 
زود افراد تعادل خود را از دست مى دهند و 
زمين مى خورند، افراد بعدی بالفاصله روی آنها 
مى افتند و در جمعيت، چاله ای درست مى شود 
كه برگرداندن آن به حالت عادی ناممكن است. 
هلبينگ مى گويد: «وقتى تراكم جمعيت بين 5 
تا 10 نفر در هر مترمربع باشد، امكان ازدحام 
آشوبناك وجود دارد. البته اين تعداد به اندازه 
بدن و وزن افراد بستگى دارد.» در توضيح اين 
مطلب مى توان گفت كه تدابير بايد به گونه ای 
باشد كه از اقدامات فردی خاص كه سرعت 

حركت يا دامنه فعاليت ديگران را محدود مى كند 
و بر ازدحام جمعيت مى افزايد، جلوگيری شود 
زيرا اين مساله مى تواند مشكل آفرين باشد. در 
اين زمينه، آموزش در دو مقوله سالمت و كنترل 
ازدحام اهميت ويژه ای دارد. از اين رو، بايد به 
كسانى كه در تجمعات انبوه شركت مى كنند، 
حركت روان و جنب وجوش ماليم آموزش داده 
شود. افراد با بيماری های مزمن مانند آسم، بيماران 
قلبى- عروقى، بيماران دارای محدوديت حركتى، 
صرع و... حتما بايد يك نفر همراه و مراقب 
داشته باشند و از تردد در بخش های پرازدحام 
در تجمعات خودداری كنند، مثال در مناسك حج 
به جز اعمال واجب كه ضروری است برخى 
اعمال مستحب و برخى ديگر غيرمستحب و 
سليقه ای است كه اين موارد بايد در صورت 
لزوم توسط روحانيون كاروان به بيماران و افراد 
ناتوان به گونه ای جدی تذكر داده شود. به دور از 
كاركردهای مختلف در مناسبات بشری و وجود 
قضاوت های متفاوت ارزشى، پديده تجمعات 
انبوه، در هر يك از سطوحى كه در باال اشاره 
شد، موجب به وجود آمدن شرايطى مى شود 
كه در آنها تقريبا تمامى خطرات بالقوه، توان 
الزم برای تبديل شدن به حوادث و بحران های 
خاص خود را دارد، به ويژه اينكه زمينه های الزم 

برای ميدان داری تسهيل گرهايى مثل خطر پذيری 
و آسيب پذيری نيز مهيا باشد. معموال ازجمله 
در  بحران ها  و  مديريت حوادث  راهكار های 
مجموعه سياست های پيشگيری و آمادگى برای 
كاهش احتماالت، بروز حوادث يا كاهش تاثيرات 
يا  ارزيابى خطر پذيری  اجرای  مربوط، بحث 
آسيب پذيری است. به نظر مى رسد برقراری رابطه 
معنى دار ميان نتايج حاصل از اين ارزيابى ها و 
الگوهای رفتاری فردی و جمعى در تجمعات 
انبوه و همچنين شيوه های مديريت و مهندسى 
كنترل تحركات مربوط، مى تواند به راه حل های 
كارساز و موثر منجر شود بنابراين، برای تجمعات 
درون مراكز بزرگ خريد و پاركينگ های آنها، 
فرودگاه ها و ساير سالن های ترانزيت و همچنين 
محل برگزاری همايش های بزرگ، تغييرات و 
اصالحاتى در معماری و مهندسى بناها به عنوان 

راه حل هايى عملى انجام گرفته است.

راهكارهاى رهايى از مخمصه
شناخته شده ترين  از  يكى  كه  ورتهايمر  پل 
متخصصان «كنترل شلوغى» در جهان است، 
برمبنای تحقيقات خود، توصيه هايى كرده كه 
جمعيت،  ازدحام  يك  در  گير افتادن  هنگام 
چطور خود را نجات دهيد. بالفاصله بعد از 
اينكه احساس كرديد تراكم جمعيت به حد 
خطرناكى  رسيده، تالش كنيد تا از مركز ازدحام 
فاصله بگيريد؛ نگذاريد دير شود. تصميم گيری 
درباره اين كار، گاهى بسيار دشوار است چون 
ممكن است شما مدت ها منتظر مانده باشيد 
تا به نقطه دلخواه خود برسيد. اگر نتوانستيد 
فاصله بگيريد و در مخصمه افتاديد، راهكارهای 

زير را اجرا كنيد: 

 گام های خود را استوار كنيد و اجازه ندهيد 
ليز بخوريد.

 انرژی  خود را حفظ كنيد. تالش بيهوده نكنيد 
تا جمعيت را بشكافيد يا فرار كنيد يا داد و فرياد 
را  امور  فريادزدن معموال جريان  بيندازيد.  راه 

وخيم تر مى كند.
 دست هايتان را جلوی سينه تان مشت  كنيد. 

نفر جلويى  به پشت  سينه تان را بدون حفاظ 
نچسبانيد. دست ها اجازه مى دهند در صورت 
افزايش فشار جمعيت، راهى برای تنفس داشته 

باشيد.
 اگر در تاريكى هستيد، خود را به موج جمعيت 

بسپاريد.
 اگر كنارتان كسى روی زمين افتاد، بالفاصله 
كمك كنيد تا از جايش بلند شود زيرا بسيار محتمل 

است كه بعد از او، شما هم سرنگون شويد.
مهم ترين سواالتى كه در اين زمينه مطرح هستند، 

عبارتند از:
آيا مكان در نظر گرفته شده برای تجمع مناسب است 
و ايمنى الزم را برای جمعيت مورد انتظار دارد؟ آيا 
مطالعات و بررسى های الزم برای شناسايى خطرات 
احتمالى مكان مورد نظر انجام شده  است؟آيا مكان 
در نظر گرفته شده دسترسى مناسبى برای ورود و 
خروج تعداد زيادی از نيروهای امدادگر و آتشنشانى 
و پليس را در صورت لزوم دارد؟ نيروهای امداد 
برای كمك رسانى در صورت امكان بايد مسيرهای 
دسترسى ويژه داشته باشند و نبايد از همان مسير 
تردد مردم شركت كننده عبور كنند. آيا در مكان در 
نظر گرفته شده امكان كمك رسانى وجود دارد؟ 
به عبارتى، نيروهای امدادگر مى توانند وسايل و 
تجهيزات خود را تخليه و به مصدومان كمك 
كنند؟ آيا جاده های دسترسى به محل برگزاری 
تجمع در شرايط بحرانى در دسترس خواهند 
بود؟ آيا فضای خالى كافى برای عقب گرد مردم 
در صورت نياز وجود دارد؟ آيا ماهيت مراسم 
به گونه ای است كه زمينه های بحران را فراهم كند؟ 
اين مساله ممكن است به دليل حضور افراد خاص 
مانند جوانان، گروه های مذهبى، سالمندان، كودكان 
و... با ويژگى های رفتاری يا فيزيكى خاص باشد.
چه سازمانى مسوول تامين ايمنى مردم شركت كننده 
است؟نحوه برخورد نيروهای مسوول امنيت تجمع 
با كسانى كه مقررات را رعايت نمى كنند بايد چگونه 
باشد؟ و در صورت نياز به نيروهای كمكى بيشتر 
برای تامين امنيت شركت كنندگان، از كجا اين 
نيروها بايد تامين شوند؟ آيا وسايل و تجهيزات 
سنگين و امداد و نجات در صورت بروز حادثه ای 
بزرگ در دسترس هستند؟ آيا در صورت نياز، 

امكان امدادرسانى هوايى وجود دارد؟

حج و مديريت بحران
به طور كلي، خطرات در ايام حج مي تواند شامل 

موارد زير شود:  
خطرات طبيعي ناشي از سيل، آتش سوزی، توفان 
و گرماي بيش از حد هوا، بيماری های مسری 
كه بيشترين نگرانى ها را از نظر خطرات طبيعى 
دوران حج ايجاد كرده اند، مخاطرات تكنولوژيكى 

و انسان ساخت.
 اين گروه از مخاطرات شايد مهم ترين و بيشترين 
مخاطرات از نظر تعداد  باشند. در زمينه حمل ونقل 
اعم از هوايى، زمينى و دريايى همواره در طول 
ايام حج شاهد بروز حوادث و سوانح ناگوار 
بوده ايم. اين اتفاقات فقط به محدوده مكه و 
مدينه مربوط نيست، بلكه مبدأ يا مقصد حركت 
زائران را نيز دربرمى گيرد. داخل محدوده مكه 
در  كه  است  كافى  نكته  فقط همين  مدينه  و 
فاصله زمانى بسيار فشرده، حجم بااليى از مسافران 
بايد جابجا شوند كه اين فشردگى به نوبه خود 
امكان خطا و اشتباه را در رانندگان به وجود 
مى آورد. با توجه به اينكه حجم بااليى از جابجايى 
حجاج در اين منطقه با اتوبوس انجام مى گيرد، 
تصادفات زمينى مهم ترين خطرات حمل و نقلى 
منطقه مكه و مدينه محسوب مى شوند. در زمينه 
مخاطرات زيرساخت ها نيز همواره مشكالتى 
به صورت تخريب يا شكست تمام زيرساخت ها  
يا بخشى از آنهايى كه برای ميزبانى يا انجام 
است.  متصور  مى شوند،  استفاده  مراسم 
آتش سوزی ساختمان های محل استقرار زائران 
نيز يكى ديگر از مخاطرات مهم مراسم حج 
و  جمعيت  ازدحام  ديگر،  مهم  خطر  است. 
پيامدهای ناشى از آن است. اين خطر مخصوص 
مكان های اصلى مورد توجه زائران در مكه و 
مدينه است. اين ازدحام ممكن است توسط 
عوامل يا سوانح ديگر تشديد شود. مخاطرات 
انسان ساخت نيز گرچه نادر هستند،  احتمال 
وقوع آنها را نبايد ناديده گرفت. تروريسم و 
بيوترويسم نيز ازجمله مخاطراتي است كه بايد 

در ايام حج بسيار مورد توجه قرار گيرد.

 مرجان يشايايى
روزنامه نگاررئيس كانون 

فارغ التحصيالن كليمى ايران

قاسم  حاج  شهيد  «سردار  گفت:  بهداشت  وزير 
سليمانى در يك سال گذشته به شدت ما را همراهى 
مى كرد تا از مسيرهای مختلف حلقه تحريم دارو و 

تجهيزات پزشكى را بشكنيم.»
به گزارش مهر، سعيد نمكى در حاشيه مراسم تشييع 
پيكر شهيد سردار حاج قاسم سليمانى در جمع خبرنگاران 
ضمن تسليت به ملت شريف ايران به دليل از دست 
دادن يكى از بزرگ ترين سرداران رشيد اسالم تاكيد 
كرد: «سردار شهيد قاسم سليمانى به همه مردم ايران و 
مردم منطقه كه او را از ناجيان ضد تروريست مى شناختند؛ 
چه در سوريه، عراق و يمن و چه در اقصى نقاط جهان 
تعلق داشت و اميدواريم در ذهن مردمان اين سرزمين، 
ادامه داد: «سردار قاسم  باشد.» وی  همواره جاودان 
سليمانى در زمين گير كردن تروريست ها و حذف آنها 
از منطقه نقش آفرينى اصلى را داشت و كمك موثری 
نيز برای ما در نظام سالمت بود.» وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى اضافه كرد: «سردار قاسم سليمانى 
در 1/5 سال گذشته، به رغم ادعاهای آمريكا كه دارو و 
تجهيزات مشمول تحريم ها نمى شوند و بيشترين فشار 
را بر ما و شركت های دارويى كه قصد فروش دارو و 
تجهيزات را به ما داشتند و مى خواستند به هر مكانيسمى 
ما را به زانو درآورند، به شدت ما را همراهى كرد و از 
مسيرهای مختلفى، حلقه تحريم دارو و تجهيزات پزشكى 
را شكست تا ما با كمبود جدی روبرو نشويم و اميدواريم 

روحش با معشوقش سيدالشهدا(ع) محشور شود.

دكتر سعيد نمكى، وزير بهداشت بر بالين مصدومان 
مراسم تشييع پيكر مطهر سردار شهيد حاج قاسم سليمانى 
حضور يافت و از خانواده های مصدومان و درگذشتگان 
دلجويى كرد. همچنين رئيس مركز روابط عمومى و 
اطالع رسانى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، 
كشته و مجروح شدن تعدادی از عزاداران را در مراسم 
تشييع پيكر شهيد سردار سليمانى در كرمان تاييد كرد 
و گفت: «همه مصدومان به بيمارستان منتقل شدند.» 
به گزارش وبدا، دكتركيانوش جهانپور افزود: «حادثه 
از بين رفتن تعدادی از هموطنان عزادار در مراسم 
تشييع پيكر شهيد سليمانى در كرمان صحت دارد و 
متاسفانه تعدادی از عزاداران در ازدحام جمعيت جان 
خود را از دست دادند و تعدادی نيز مصدوم شدند.» 
وی با بيان اينكه ابعاد حادثه در حال بررسى است و 
هنوز نمى توان آمار دقيقى از كشته ها و مصدومان اين 
حادثه اعالم كرد، توضيح داد: «دكتر سعيد نمكى، وزير 
بهداشت در كرمان حضور دارد و شخصا بر پيگيری 
درمان مصدومان نظارت مى كند.»  رئيس مركز روابط 
عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت گفت: «هيچ 
كدام از آمارهايى كه در برخى رسانه ها درباره تعداد 
كشته ها و مصدومان اين حادثه اعالم شده، مورد تاييد 
نيست.» وی افزود: «با وجود مشكالتى كه در ازدحام 
جمعيت برای انتقال مصدومان با آمبوالنس وجود 
داشت، اكنون همه مصدومان به بيمارستان منتقل شده اند 

و درمان آنها در حال انجام است.» 
دكتر جهانپور توضيح داد: «ازدحام جمعيت در يكى- 
دو نقطه از جاهايى كه تراكم جمعيت وجود داشت 
باعث شد عده ای از مردم زير دست و پا و ازدحام 
بمانند و در اين حادثه تعدادی از عزاداران دچار آسيب 
شدند كه بين آنها زن و مرد و سالمند و نوجوان وجود 
دارد.» وی در پايان تصريح كرد: «بر اثر ازدحام و فشار 
سردار  مراسم  تشييع كنندگان  از  تعدادی  جمعيت، 

سليمانى مصدوم شدند و شماری نيز جان باختند.»

همراهى شهيد سليمانى براى 
شكستن حلقه تحريم هاى دارو

حضور وزير بهداشت بر بالين 
مصدومان تشييع سردار سليمانى

بررسى پديده ازدحام در تجمعات انبوه

كنترل شلوغى و رهايى از مخمصه
 دكتر مهراب شريفى سده پزشك

مدرس امداد و نجات موسسه آموزش عالى هالل ايران 
 اشرف سادات موسوى 

كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعى، موسسه 
آموزش عالى هالل ايران  
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