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4   معاون درمان وزیر بهداشت:

  دستورالعمل مطب ها تا چهارشنبه ابالغ می شود  

انتقاد رئیس انجمن داروسازان ایران از بی توجهی به جایگاه داروسازان در گفت و گو با سپید؛

تصمیمات شتاب زده بیشترین لطمه را به 
حیثیت داروسازان وارد کرد

بیمارستان های خصوصی در مرز  ورشکستگی، 
کارکنان در آستانه تعدیل

   همه 4 هز ار تخت آی سی یو    
بیماران کرونایی           پرهستند
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وزیر بهداشت در جلسه علنی مجلس:

درمرحله مدیریت بهینه بیماری کرونا هستیم 
وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس گفت: »اکنون 
در مرحله مدیریت بهینه بیماری هستیم و در روزهای 
آینده در برخی استان ها به مهار و کنترل می رسیم که 
امیدواریم تا پایان اردیبهشت بتوانیم به نقطه مهم تری 

دست پیدا کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سعید نمکی در 
جلسه علنی دیروز )سه شنبه( مجلس شورای اسالمی 
با تسلیت درگذشت جمعی از مردم کشورمان به 
علت ویروس کرونا، از تاخیر خود در جلسه مجلس 
عذرخواهی کرد و گفت: »از ساعت یک و دو بامداد 
تا نماز صبح چند جلسه داشتم و فکر می کردم که 
همکاران گزارش هایی ارائه می دهند و می توانم با تاخیر 
به جلسه برسم.« وزیر بهداشت در بررسی وضعیت 
بیماری کرونا اظهار کرد: »مستحضر هستید که اولین 
گزارش ها از این بیماری از شهر ووهان چین دریافت 
شد بالفاصله بعد از اخذ گزارش همکاران خود را 
فرا خواندم و برنامه هایی ترتیب دادم. برای ما کامال 
مشخص بود که ویروس کرونا ویروسی جدید با 

رفتاری متفاوت است و ما را گرفتار خواهد کرد.«
نمکی ادامه داد: »اولین مورد ویروس کرونا در سال 
2003 تحت عنوان ویروس سارس کشور چین را 
گرفتار کرد که آن هم از طریق خفاش منتقل شد. 
در سال 2012 کرونای جدیدی در منطقه خاورمیانه 
به عنوان مرس بروز کرد و اولین مرگ را در شهر 
جده داشتیم که از شتری منتقل شده بود که از طریق 

یک خفاش گزیده شده بود.«
وی در ادامه صحبت های خود گفت: »کرونای جدید 
رفتاری متفاوت داشت و در شهر ووهان چین قتل 
عامی انجام شد و به برخی شهرهای دیگر این کشور 
سرایت کرد. در همان روزهای ابتدایی جلساتی تشکیل 
دادیم و برای پروازهای مستقیم تصمیم گرفتیم. به همه 

دانشگاه های علوم پزشکی نیز مواردی را ابالغ کردیم. 
از اوایل بهمن ماه دانشگاه هایمان را برای آزمایشگاه 
آماده کردیم پس از این که ویروس کرونا به ایران 
آمد سازمان بهداشت جهانی تعدادی کیت تشخیص 
در اختیار ما قرار داد اما در همان روزهای اول با 
انستیتوپاستور و خانم دکتر مختاری کیت تشخیص 
بیماری کرونا را طراحی کردیم.« وزیر بهداشت با 
اشاره به بیماری هایی که همزمان با کرونا در کشور 
فراگیر شده بود، اظهار کرد: »ما پیک پاییزه آنفلوآنزای 
H1N1 داشتیم و منتظر پیک زمستانه آنفلوآنزا هم بودیم. 
هشت مورد آنفلوآنزا نوعB  تشخیص داده شد. در 29 
بهمن ماه دو مورد بیماری کرونا به ما گزارش شد و 
گفتند که شهر قم عالئمی به شکل کروناویروس دارد. 
من به همکاران گفتم که این گزارش با گزارش های 
قبلی مان متفاوت است باید به این گزارش ها شک 

کرد زیرا عالئم کروناویروس را دارد.«

نمکی ادامه داد: »تست کرونای آن دو طرف را گرفتیم 
صبح روز 30 بهمن ماه تست آنها مثبت شد. قبل از آن 
موارد زیادی را آزمایش کرده بودیم و جواب تست ها 
منفی بود. روز چهارشنبه 30 بهمن ماه به دولتی ها گفتم 
دو مورد ویروس کرونا در قم داشتیم صبح با خانم 
دکتر مختاری تماس گرفتم و آنها به من گفتند که 
از سه آزمایش های اولیه مثبت شده و دو آزمایش 
دیگر باید ترتیب دهیم که ببینیم کروناویروس در آنها 
مثبت است یا خیر. بعضی دوستان توصیه داشتند که 
اعالم ویروس کرونا قبل از انتخابات درست نیست 
ولی همواره اعتقاد داشتم که بهترین کار صداقت و 

راستگویی با مردم است.«
نمکی گفت: »در آینده شاهد نمایش و ویترین زیباتری 
در موضوع کرونا در کشور خواهیم بود و آن هم 
فاصله میان مرگ و میر و موارد مثبت است. امروز 
رتبه ما در حوزه ابتال به این ویروس هفتم و در مرگ 

و میر نیز رتبه ششم را داریم. این رتبه هر روز به 
نقطه مطلوب تری ارتقاء پیدا می کند.«

وزیر بهداشت عنوان کرد: »ما در گام اول بحث 
فاصله گذاری اجتماعی و در گام دوم فاصله گذاری 
هوشمند را مطرح کردیم. این موضوع برای تمام 
متخصصین دنیا امری روشن است که ما باید این 
فاصله گذاری ها را ادامه دهیم، اما متاسفانه به دلیل 
این حصر اقتصادی که با آن روبه رو هستیم برای مثال 
نمی توانیم یک جوراب فروش را که معاش خود را 
با فروختن جوراب می گذراند رها کنیم، یا باید او را 
تامین کنیم یا بگذاریم به کسب و کار خود ادامه دهد. 
به همین دلیل ما نمی توانیم صنعت و تولید را تعطیل 
کنیم؛ بنابراین ما موضوع فاصله گذاری هوشمند را 
تبیین کردیم تا هم بتوانیم هم از نظر اقتصادی دچار 

فروپاشی نشویم و هم کرونا را کنترل کنیم.«
نمکی عنوان کرد: »مدیریت کرونا شاید طوالنی تر 
از آن باشد که برای خود تصویرسازی کردیم. هیچ 
پدیده ای برای اقتصاد سهمگین تر از طوالنی تر شدن 
مدت کرونا نیست. باید کاری کنیم که این موضوع 
در حداقل زمان مهار شود تا به اقتصاد هم کمک کرده 
باشیم. البته شاید مجبور باشیم قسمت های اقتصاد 
را با فضای بازتری مورد توجه قرار دهیم. اکنون در 
مرحله مدیریت بهینه بیماری هستیم. در روزهای 
آینده در برخی استان ها به مهار و کنترل می رسیم و 
امیدواریم تا پایان اردیبهشت بتوانیم به نقطه مهم تری 
دست پیدا کنیم.« وی ضمن اینکه از درگاه حق تعالی 
شفای عاجل علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اسالمی را خواستار شد از مسعود پزشکیان نایب 
رئیس مجلس و از تمامی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به دلیل همکاری آنها با وزارت بهداشت در 

بحث مقابله با کروناویروس تقدیر و تشکر کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره به امکان استفاده از 
بیمه روی تخت برای مبتالیان کرونا فاقد پوشش بیمه درمانی، 
تاکید کرد: »بیمه سالمت درهیچ شرایطی ازجمله وضعیت فعلی 

ارائه خدمات به بیماران را معطوف به دریافت اعتبار نمی کند.«
به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی سازمان بیمه سالمت، طاهر 
موهبتی با اشاره به اینکه کاهش تردد مردم یکی از رویکردهای مهم 
و مورد توجه مسئوالن کشور با هدف جلوگیری از افزایش میزان 
ابتالء افراد به بیماری کرونا است، گفت: »در سازمان بیمه سالمت 
سالیانه حدود 20 تا 22 میلیون بار مراجعه به دفاتر پیشخوان صورت 
می گیرد که بیشتر جهت تمدید دفترچه است. خوشبختانه با تمهیدات 
صورت گرفته برای کمک به مردم درگام اول اعالم شد که دفترچه 
بیمه تمامی گروه ها شامل کارکنان دولت، بازنشستگان، روستاییان، 
طالب، خانواده شهدا و ایثارگران، دانشجویان، مددجویان بهزیستی و 
بیمه رایگان تا اول اردیبهشت تمدید شد.« وی افزود: »از سوی دیگر 
با توجه به شرایط پیش آمده، مقرر شد این رویکرد جهت تمدید 
دفترچه ها تا اول تیرماه ادامه پیدا کند، تنها بیمه شدگان صندوق ایرانیان 
هستند که عالوه بر امکان پرداخت سیستمی با توجه تعداد محدود 
می توانند مراجعه حضوری هم داشته باشند. ضمن اینکه سیستم 

استحقاق سنجی که در بخش بستری از 
گذشته فعال بود نیز از نیمه دوم فروردین در 
سراسر کشور برای بخش سرپایی در حوزه 
خصوصی و دولتی راه اندازی می شود.« 
تاکید  بیمه سالمت  مدیرعامل سازمان 
کرد: »خوشبختانه از طریق این سیستم 
پزشکان می توانند مبنی بر استعالمی که 
صورت می گیرد بدون مراجعه به تاریخ 
دفترچه، احراز هویت فرد، اعتبار دفترچه 

و رفع همپوشانی را انجام دهند.« 
موهبتی با بیان اینکه از حدود یکسال پیش پوشش بیمه روی تخت 
بیمارستان متوقف شده است، گفت: »با توجه به اینکه بیماران کرونایی 
اورژانسی به حساب می آیند، تمامی افراد مشکوک به بیماری کرونا 
که در بیمارستان بستری می شوند، در صورت عدم پوشش بیمه ای، 
بالفاصله بیمه شده و درصورت توانایی مالی، خود فرد حق بیمه 
را پرداخت کند؛ اما درصورت عدم توانایی مالی ارزیابی وسع 
انجام می شود که جهت رفاه حال بیماران کرونایی هماهنگی هایی 
با وزارت رفاه صورت گرفت تا ارزیابی وسعی که یک ماهه زمان 

می برد یک روزه انجام شود.« 
موهبتی با تاکید براینکه بیمه سالمت در 
بیماران  به  ارائه خدمات  هیچ شرایطی 
اعتبار نمی کند،  به دریافت  را معطوف 
اظهار داشت: »هیچ مشکلی برای مردم 
دراین خصوص وجود ندارد؛ داروهایی که 
در پروتکل های ابالغی وزارت بهداشت 
برای بیماران کرونایی اعالم شده است 
تعدادی از گذشته تحت حمایت بیمه 
سالمت بوده و تعدادی هم پس از ابالغ 
تحت و پوشش قرار گرفته است. همچنین خدمات، آزمایش ها، 
تصویربرداری و اقدامات پاراکلینیکی برای بیماران کرونایی بستری 
دربیمارستان تحت پوشش بیمه سالمت است و 90 درصد هزینه های 
آنها توسط این سازمان پرداخت می شود.« مدیرعامل سازمان بیمه 
سالمت در پایان از رفع برخی محدودیت ها مثل رعایت فاصله 
شش ماه بین انجام دو سی تی اسکن و شرط تخصص سی تی 
اسکن ریه که بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت اعمال 

شده بود، برای بیماران کرونایی خبر داد.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت تشریح کرد؛

چگونگی استفاده از بیمه سالمت برای مبتالیان کرونای فاقد پوشش بیمه درمانی

خبـر
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بیانیه مرجع ملی ایمنی زیستی درباره تبلیغات روغن غیرتراریخته؛

کلیه  روغن های غذایی دارای ُمهراستاندارد سالم هستند 
در حالی که کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا 
است، وزارت بهداشت طی ارسال نامه ای اعتراضات 
خود را نسبت به تبلیغات یکی از شرکت های تولیدکننده 
روغن در زمینه غیرتراریخته بودن آنها اعالم کرد و 
در این راستا مرجع ملی ایمنی زیستی نیز با صدور 
بیانیه ای با انتقاد از پخش تبلیغاتی درباره روغن های 
تولیدی یکی از شرکت ها، این تبلیغات در شرایط 
فعلی را موجب تشویش اذهان عمومی دانست و 
اعالم کرد: »کلیـه روغـن های غذایی و مواد خوراکی 
و آشامیدنی اعـم از تراریختـه و غیرتراریختـه کـه 
دارای عالمـت اسـتاندارد و نشـان سازمان غذا و 

دارو هستند، سالمند.«
به گزارش سپید، در این بیانیه آمده است: »از ابتدای 
سال 1399 و در حالی که کشور با بحران بیماری 
همه گیـر کوویـد- 19 )کرونـا( درگیـر بـوده است، 
شاهد تبلیغات گسترده روغن نبـاتی یکی از شرکت ها 
قبـل و در میـان برنامـه هـای پرطرفـدار صـدا و 
سـیمای جمهوری اسالمی ایران به صورت پخش تیزر 
و زیرنویس هسـتیم. در ایـن تبلیغـات بـه مضـر بـودن 
محصـوالت تراریخته به ویژه برای سالمت کودکان 
تاکید می شود. این در حالی است که سازمان جهـانی 
بهداشـت محصـوالت تراریخته موجود در بازار را 
برای سالمت انسان مورد تایید قرار داده است. عالوه 
بر این وزارت بهداشت نیز کلیه محصوالت تراریخته 
وارداتی به کشور را مورد بررسی های دقیـق قـرار 

داده و سپس مجوز مصرف صادر می کند.
کلیه محصوالت دارای مجوز مصرف در جمهوری 

اسالمی ایران دارای تاییدیـه از اتحادیه اروپایی و سابقه 
مصرف در این اتحادیه و بسیاری از کشورهای دیگر 
هستند. با توجه به اینکه در حـال حاضر تقریبا 100 
درصد روغن های حاصل از ذرت، کلزا و سویا در 
بازار جهانی تراریخته هستند، وزارت بهداشت طبق 
بخشنامه شماره ۵۴۷۸9/6۷۵ مورخ 1۷ شهریورماه 
سال 139۷ کلیه تولیـدکننـدگان را مکلـف کرده است 
در صورت استفاده از این محصوالت یا فرآورده های 
آن به اسـتناد تبصـره بنـد »چ« مـاده 31 قـانون برنامه 
ششم توسعه الزاما مردم را از محصوالت تراریخته 
مصرفی آگاه کنند. مسئولیت تشخیص سالمت یا ضرر 
یک محصول و حتی تراریختگی یا عدم تراریختگی آن 
و همچنین اعـالم ایـن موارد، با شرکت ها و تبلیغات 

پرهزینه تجاری نیست؛ بلکه بر عهده وزارت بهداشت 
است. این وزارتخانه نیز طی نامه شماره ۴0۷/6۷۵ 
مورخ 6 فروردین ماه سالجاری مراتب اعتراض خود 
را از رویکرد این شرکت اعالم کرده و آن را مصداق 

تشویش اذهان معرفی کرده است.
بر اساس مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی و ابالغ 
معاون اول رئیس جمهور، تولیدکنندگان ملزم به درج 
تراریختگی محصول در بخش ترکیبات آن هستند 
و درج هرگونه عبارت و عالمـت دیگـر ازجملـه 
درج لوگـوی »غیرتراریخته« مستلزم کسب مجوز از 
شورای ملی ایمنی زیستی است. تاکنون ایـن شـورا 
مجـوزی جهـت درج هیچگونه عالمت یا لوگویی 
مبنی بر تراریختگی یا عدم تراریختگی محصوالت را 

صادر نکرده است. این شرکت در حالی به مضر بودن 
محصوالت و روغن هـای تراریختـه تاکیـد دارد کـه 
برخـی از روغن های تولیدی این شرکت که در زمان 
انجام تبلیغات یاد شده در بازار وجود داشته اند، در 
بخـش ترکیبـات خود به تراریخته بودن آن اذعان 
شده است. ضمن تاکید بر تراریخته بودن بسیاری 
از محصوالت این شرکت و همه شرکت هایی که 
تولیداتشان از روغن های ذرت، کلزا، پنبه دانه و سویا 
استفاده می کننـد، تبلیغـات یـاد شده غیرمسئوالنه 
و مصداق تجارت غیرمنصفانه و تشویش اذهان 

عمومی ارزیابی می شود.
با تقدیر از وزارت بهداشت و کادر شریف پرستاری که 
در اوج فداکاری در جهـاد بـا بیماری کرونا، رسیدگی 
به این موضوع مهم را نیز بر عهده تعویق نینداخته 
و پیگیر موضوع بوده است، از ریاسـت محترم قوه 

قضائیه درخواست رسیدگی به موضوع را داریم.
در خاتمه به استحضار مردم شریف ایران می رساند 
که فارغ از تبلیغات تشویش آفرین این شرکت، کلیـه 
روغـن های غذایی و مواد خوراکی و آشامیدنی اعـم 
از تراریختـه و غیرتراریختـه کـه دارای عالمـت 
اسـتاندارد و نشـان سازمان غذا و دارو هستند، سالم 
بوده و مردم می توانند با آسودگی خاطر از همه آنها 
اسـتفاده کننـد و مراقـب باشند که تبلیغات با هدف 
سودجویی بیشتر برخی شرکت ها در آنها تاثیر نگذاشته 
و اطمینان خـاطر خـود در مورد سالمت محصوالت 
غذایی موجود در بازار مصرف به شرح یاد شده را 

از دست ندهند.«

خبـر

یک فوق تخصص بیماری های 
بودن  باال  بر  تاکید  با  عفونی 
کووید19  بیماری زایی  شدت 
نسبت به آنفلوآنزا، گفت: »اگر 
محدودیت ها تا پایان فروردین 
در تهران ادامه یابند و مردم هم 
رعایت کنند، در کنترل بیماری 
بسیار کمک کننده خواهد بود.«

به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا، 
درباره شدت بیماری زایی کووید19 نسبت به آنفلوانزا، 
گفت: »بیماری زایی بیماری کووید19 نسبت به آنفلوانزا 
بسیار باالتر است. از طرفی آنفلوانزا واکسن دارد و با 
تزریق واکسن، جمعیت کمتری به آن مبتال می شوند 
در حالی که شدت بیماری زایی کرونا فوق العاده بیشتر 
بوده و حتی از سارس و سایر ویروس های هم خانواده 
خودش نیز شدت بیماری زایی بیشتری دارد.« وی با بیان 
اینکه سرعت انتقال کووید19 بسیار باالست و اصال با 
سرعت انتقال آنفلوانزا قابل مقایسه نیست، افزود: »البته 
بیماری آنفلوانزا هم می تواند در مواردی شدید بوده و 
حتی ریه را درگیر کند، اما نه به شدتی که کووید19 
ریه را درگیر می کند؛ بنابراین شدت و سرعت انتقال 
کرونا ویروس جدید از آنفلوانزا بسیار بیشتر است.« 
محرز ادامه داد: »در عین حال اطالعات نشان می دهد 

که ظاهرا میزان مرگ و میر ناشی 
از بیماری کووید19 نیز بیش از 
آنفلوانزا است، اما هنوز در این 
رابطه نمی توان دقیق اظهارنظر 
کرد. البته به نظر می آید میزان 
مرگ  ناشی از این بیماری از دو 
درصد مرگ و میری که چین 
اعالم کرده، بیشتر است.« محرز 
درباره وضعیت کرونا ویروس جدید در کشور نیز گفت: 
»ما پیش از این در جلساتمان از دولت خواسته بودیم 
که محدودیت ها تا پایان فروردین ادامه یابد و ادارات 
به میزان کم آغاز به کار کنند. البته به نظر می آید که طی 
چند روز اخیر خیابان ها شلوغ شده اند ولی همچنان از 

مردم  می خواهیم که در خانه بمانند.«
محرز تاکید کرد: »اگر این محدودیت ها تا پایان 
فروردین در تهران ادامه یابند و مردم هم رعایت کنند، 
بسیار کمک کننده خواهد بود. در حال حاضر طبق 
گزارشی که از بیمارستان ها داریم، تعداد مراجعین 
کرونایی به بیمارستان ها کاهش یافته است و شرایط 
پایان  تا  محدودیت ها  اگر  است. حال  بهتر شده 
فروردین ادامه یابد و مردم نیز رعایت کرده و جز 
به ضرورت از خانه خارج نشوند، بهتر می توان 

وضعیت بیماری را کنترل کرد.«

محرز هشدار داد؛

بیماری زایی کووید19 شدیدتر از آنفلوآنزاست 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: »ویروس 
کرونا بی رحم است و قدرت سرایت باالیی دارد و 
رفتارش ممکن است عوض شود. اکنون بیمارانی 
داریم که با عالئم اولیه تب و سرفه نمی آیند 
بلکه با عالیم گوارشی، سردرد، بدن درد و کتف 
درد مراجعه می کنند.« به گزارش سپید به نقل از 
ایسنا، محمدرضا قدیر در گفتگوی ویژه خبری 
صدا و سیمای مرکز قم گفت: »ویروس کرونا 

بی رحم است و قدرت سرایت باالیی دارد و رفتارش ممکن است عوض شود. اکنون 
بیمارانی داریم که با عالئم اولیه تب و سرفه نمی آیند بلکه با عالیم گوارشی، سردرد، 
بدن درد و کتف درد مراجعه می کنند؛ بنابراین مردم باید هوشیار باشند.« وی افزود: 
»نگران گسترش موج دوم بیماری هستیم و این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که 
موج دوم، قطعا بزرگتر از موج اول خواهد بود و اگر مردم رعایت نکنند مشکالت 
بسیاری به بار می آید.« قدیر تصریح کرد: »۸0 درصد مردم غربالگری شدند و بر این 
اساس با افراد تماس حاصل می شود و کسانی که عالیم دارند ولی عالیم آن شدید 
نیست به مراکز بهداشتی ارجاع می شود و بار مراجعه به بیمارستان کاهش پیدا می کند 
و سبب می شود بهتر به بیماران رسیدگی شود.« قدیر اظهارکرد: »هیچ دارویی برای 
کرونا اثبات نشده است، معیار این است که دارو باید از سوی وزارت بهداشت ثابت و 
تایید شود تا ارائه کنیم. البته برخی داروها در شکل کارآزمایی بالینی است یعنی با مجوز 
وزارت بهداشت به شکل طرح پژوهشی با رضایت بیمار تجویز می شود و اثرات را 

بررسی می کنند و قم  نیز در تمام کارآزمایی های بالینی وزارت بهداشت عضو است.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

نگران موج دوم و شدیدتر کرونا هستیم
عالئم بیماری تغییر کرده است
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معاون درمان وزیر بهداشت:

نشست های خبری روز سه شنبه وزارت بهداشت 
هم مطابق روزهای گذشته از طریق ویدئوکنفرانس 
برگزار شد. هرچند این بار، در نشست دوم که 
همه روزه سخنگوی وزارت بهداشت از ساعت 
14 پاسخگوی سواالت خبرنگاران است، کیانوش 
جهانپور تنها به ذکر آمار و ارقام مربوط به بیماری 
کووید19 در 24 ساعت گذشته اکتفا کرد و جلسه 
پرسش و پاسخ برگزار نشد. اما پیش از آن و از 
ساعت 11 و 30 دقیقه صبح، معاون درمان وزارت 
بهداشت پشت تریبون قرار گرفت و بیش از یک 

ساعت به سواالت خبرنگاران پاسخ گفت.
بابایی در  به گزارش خبرنگار سپید، قاسم جان 
برخی  طریق  از  که  خود  مقدماتی  صحبت های 
شبکه های تلویزیونی هم به طور زنده پوشش داده 
می شد، گفت: »خوشبختانه در حال حاضر شرایط 
بهتری داریم که به خاطر زحماتی است که همه 
دوستان کشیدند و مراعاتی است که مردم عزیز 
انجام دادند و در خانه ها ماندند و مسافرت نرفتند. 
این باعث شد که االن مراجعات سرپایی به طور 
قابل قبولی کاهش پیدا کرده است و اورژانس های 
بیمارستانی نسبتا خلوت شده و بخش های بستری که 
برای بیماران در نظر گرفته ایم در بیشتر بیمارستان های 
50 درصد تخت های بستری، ظرفیت خالی دارد و 
این نشان می دهد که بهرحال مردم مراعات کرده اند.«

مراقبت هایی که در  »به خاطر  وی تصریح کرد: 
بیمارستان ها انجام شده، میزان ماندگاری بیماران 
بدحال در بیمارستان ها مقداری بیشتر شده است  
و االن نسبتا ظرفیت تخت های آی سی یو تکمیل 
است. البته ما تقریبا 4 هزار تخت آی سی یو برای 
بیماران کرونایی در نظر گرفته ایم که تقریبا همه این 
تخت ها پر هستند. علت این مسئله هم این است 
که چون میزان مرگ و میر بیماران ما کاهش پیدا 
کرده، میزان ماندگاری بیماران در آی سی یو افزایش 

پیدا کرده است.«
معاون درمان وزارت بهداشت ضمن ابراز رضایت از 
روند بهبودی و ترخیص بیماران از بیمارستان ها هم 
گفت: »در کنار کاهش نسبی مراجعات به بیمارستان ها، 
روند ترخیص رو به افزایش است که عالمت بسیار 
خوبی است که مجموعا تعطیل مدارس، دانشگاه ها، 
بازار و شرایطی که دولت ایجاد کرد که تا حدودی  
این فاصله گذاری اتفاق بیفتد و همراهی خود مردم 
که در خانه ماندند، ان شاله وضعیت به سمت مهار 
حرکت می کند البته واقعیت این است که تا مهار 
کامل زمان داریم و هر گونه رفتار اجتماعی که این 
مهار را مخدوش کند، ممکن است موجب ایجاد 

پیک های دیگری از بیماری شود.«
وی خاطرنشان کرد: »خوشبختانه ما آن نگرانی که در 
حال حاضر اکثر کشورها به خصوص در بخش های 
بستری و آی سی یو دارند را نداریم. در همین مدت 
کوتاه کمتر از 40 روز با دستور وزیر محترم حدود 
300 تخت آی سی یو به ظرفیت تخت های ما اضافه 
شده است و توسعه دستگاه های بخش  ویژه که از 
تخت، مانیتور و دستگاه های ونتیالتور تشکیل شده 
در دستور کار بوده است. در کنار آن با همراهی که 

همه سازمان ها و به خصوص خیرین و تولید کننده ها با 
ما داشتند، االن دیگر نگرانی عمده ای در بیمارستان ها 
برای تامین لوازم حفاظتی کادر پزشکی نداریم و 

تقریبا همه جا تامین است.«
جان بابایی به حضور خیرین در مراکز درمانی اشاره 
کرد و گفت: »یکی از  مواردی که باعث افتخار 
ماست حضور خیرین در بیمارستان ها است. در اکثر 
بیمارستان ها خیرین به اشکال مختلف مستقر شده اند. 
هم در خرید لوازم محافظتی کمک می کنند، هم در 
تهیه مواد غذایی در بین پرسنل توزیع می کنند تا خرید 
تجهیزات سرمایه ای و حتی گروه های جهادی هم در 
بیمارستان ها مستقر هستند و درواقع جوانانی هستند 
که به جای اینکه به مساجد بروند، به بیمارستان ها 
آمدند و در کنار بیماران قرار گرفته اند و کارهای 
خدماتی بیماران را انجام می دهند که البته این رفتارها 
در کشور ما سابقه دارد وجزو افتخارات کشور ماست.«

توسعه تخت های ویژه جزو برنامه های 
حوزه درمان است

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: »ما ان شا له 
بنا داریم با درس آموخته هایی که از این بحران 
گرفتیم، با کمک هایی که صندوق ذخیره ارزی انجام 
می دهد، بتوانیم جاهایی که الزم است را تقویت کنیم 
و برای اینکه در آینده نگرانی هایی از این دست 
نداشته باشیم، در این زمینه حرکت می کنیم. توسعه 
تخت های ویژه جزو برنامه های وزارت بهداشت در 
حوزه درمان است. توسعه بخش های ایزوله منفی که 
بوسیله آنها بشود بیماری های واگیر را مدیریت کرد 
و همچنین  زیرساخت های تاسیساتی مثل اکسیژن 
ساز و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و پروژه های 

بیمارستانی که امسال به مرحله بهره برداری رسیده اند 
و بالغ بر 6 هزار تخت بیمارستانی خواهد بود که 
امیدواریم اینها که نزدیک به افتتاح هستند را زودتر 
به بهره برداری برسانیم و اینها هم وارد چرخه ارائه 
خدمت شوند تا نگرانی ها در شرایط بحرانی که 
ممکن است در آینده هم در پیش رو داشته باشیم، 

به حداقل برسد.« 
جان بابایی گفت: »300 تخت آی سی یو جدید راه 
انداختیم و با موافقت ستاد ملی کرونا منابع الزم برای 
ایجاد 1500 تخت آی سی یو جدید تامین شده و تا 

یک ماه آینده راه اندازی می شود.«
تخت های  درصد   50 حدود  »فعال  افزود:  وی 
اختصاص یافته برای کرونا در بیمارستان ها خالی 
است اما احتمال پیک مجدد بیماری به خصوص با 
توجه به افزایش ترددهای بعد از سیزده به در وجود 
دارد و اگر دوباره با پیک بیماری مواجه شویم از 
ظرفیت های بالقوه بیمارستان های کشور در سایر 
دستگاه ها و بخش خصوصی به صورت خرید خدمت 
و همچنین ظرفیت سامانه خدمات درمانی از راه دور 

که به زودی راه انداری می شود استفاده می کنیم.«
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  سابق  رئیس 
درخصوص وضعیت بیماری کرونا در استان های 
شمالی کشور گفت: »در اوایل اپیدمی کرونا استان های 
شمالی ایران پیک بیشتری داشتند. انتظار این است 
که این استان ها اکنون شرایط آرامتری داشته باشند. 
میزان مراجعه بستری و سرپایی در این استان ها کمتر 
شده است و میزان فوتی نیز در این استان ها کمتر 
از قبل است اما خالی شدن تخت های کرونایی به 
معنای مهار این بیماری نیست و احتمال پیک و 

طغیان مجدد بیماری وجود دارد.«

جان بابایی گفت: »افرادی که به بیمارستان آمده و 
ترخیص شده اند، بعد از ترخیص نیز پیگیری می شوند 
و بیمارستان ها موظف به تامین داروهای آنها در خانه 
هستند اما افرادی که در خانه مانده و مطمئن نیستند 
که مبتال شده اند یا نه بهترین کار برای آنها این است 

که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.«

بعید نیست بیمارستان های خصوصی با 
مشکل مواجه شوند

معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره 
خطر ورشکستگی و تعدیل نیرو در بیمارستان های 
ورشکستگی  از  »گزارشی  گفت:  خصوصی 
بیمارستان های خصوصی و میزان تعدیل نیرو در 
آنها نداریم اما در زمانی که بسیاری از کارگاه ها و 
کسبه نتوانسته اند وضعیت اقتصادی خوبی داشته 
باشند، حتما مراکز خصوصی درمانی نیز متضرر 
شده اند البته هیچ مطب و بیمارستان خصوصی تعطیل 

نشده که بخواهیم آنها را بازگشایی کنیم.«
وی ادامه داد: »به هر حال در زمانی که غول های 
اقتصادی بزرگ دنیا دچار بحران اقتصادی جدی 
شده اند و بورس و فروش نفت در دنیا دچار مشکل 
شده است ما که اقتصاد نیم بندی داریم بعید نیست 
که دچار مشکالت اقتصادی به خصوص در بخش 

خصوصی بشویم.«
جان  بابایی گفت: »در جاهایی که امکان داشتیم از 
بخش خصوصی خرید خدمت کردیم مثال در قم 
که چهار بیمارستان برای بیماران کرونا اختصاص 
داده شده بود از سه بیمارستان خیریه برای بیماران 

غیر کرونایی خرید خدمت کردیم.«
ادامه در صفحه 5 

همه 4 هزار تخت آی سی یو بیماران کرونایی پر هستند
دستورالعمل مطب ها تا چهارشنبه ابالغ می شود
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 ادامه از صفحه 4 
دستورالعمل مطب ها تا فردا ابالغ می شود

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: » زمان ابالغ 
دستورالعمل خدمات سرپایی و مطب ها نیز ظرف 
امروز یا فردا ابالغ می شود که این مراکز در چه 
ساعاتی و با چه شرایط فاصله گذاری فعالیت کنند. 
همزمان سامانه خدمات درمانی از راه دور وزارت 
بهداشت هم در حال راه اندازی است و اگر در 
ستاد ملی کرونا مصوب شود، از این ظرفیت نیز 
برای گسترش خدمات درمانی در کشور استفاده 
می شود. به هر حال خود مردم در خیلی از جاها 
تمایلی برای بیرون آمدن از خانه برای خدمات 
غیر ضروری پزشکی ندارند اما ما مطب ها را نبستیم 

که حاال بخواهیم آنها را باز کنیم.«

الگوبرداری از چین نداریم
جان بابایی در پاسخ به پرسش دیگری درباره آمارهای 
کشور چین گفت: »چین اولین کشوری بود که با 
بحران کرونا مواجه شد و و تلفات زیادی داشت. 
ما هم در ایران دومین کشوری بودیم که رسما اعالم 
کردیم با این بحران مواجه شده ایم. بقیه کشورها یا 

اعالم نکردنند یا متوجه نشدند.«
وی گفت: »در حوزه نظری نمی توانیم بگوییم آمار 
چین اشتباه و غیر قابل استفاده بوده است. اما این 
طور نیست که همه مطالعات چین برای ما قابل 
استفاده باشد. برخی پروتکل های درمانی چین یا 
برخی داروهایی که در این کشور استفاده شد، به 
مرور زمان در ایرن و کشورهای اروپایی و آمریکا 
مشخص شد که موثر نبوده است بنابراین هیچ 
کشوری از کشور دیگر الگوگیری نمی کند چون 
شرایط ژنتیک، جغرافیای و شرایط بروز ویروس در 
کشورها متفاوت است. ما می توانیم از مطالعات هم 
استفاده کنیم اما قابلیت الگو برداری نداریم. نه اینکه 
کارهای چین غلط بوده است اما اینکه  چقدر برای 
ما قابل استفاده باشد جای تامل دارد و ما با توجه 
به ظرفیت و دانش علمی خودمان اقدام می کنیم.«

جان بابایی گفت: »در مورد بیمارستان های دولتی مثال 
در تهران دو بیمارستان مرکز قلب و شهید رجایی 
تمام این مدت مریض قلبی بستری می کردند و 
این بیمارستان ها را زیربار کرونا نبردیم در قم نیز 
دو بیمارستان خیریه برای خدمات رسانی به بیماران 
تصادفی، قلبی و زنان و زایمان به صورت خرید 

خدمت بکارگیری شدند.«
وی افزود: »در همه شهرها نیز فقط یک یا دو 
بیمارستان اصلی را برای کرونا اختصاص می دهیم 
و بقیه ظرفیت برای سایر بیماری ها خواهد بود و اگر 
بیماری در شهری نتواند برای خدمات غیرکرونایی 
به جایی مراجعه کند به وزارت بهداشت اعالم کند 
تا پیگیری کنیم. خدمات تشخیصی و پاراکلنیکی 
هم در هیچ شهری تعطیل نشده است و مطب ها و 
مراکز سرپایی نیز بر اساس دستورالعملی که امروز 

تا فردا ابالغ می شود فعال می شوند.«

خالی بودن بخشی از تخت ها به معنای 
مهار بیماری نیست

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره 
اختالف وزارت بهداشت و دولت درباره مهار کرونا 
گفت: »اختالف وزارت بهداشت و دولت نیست. 
وزارت بهداشت یک نهاد علمی و تخصصی است. 
ممکن است در یک استان رئیس دانشگاه بگوید 
میزان پذیرش سرپایی کم شده است. میزان بستری 
کم شده یا میزان ترخیص کم شده است. این به 

معنای مهار بیماری نیست تا زمانی که مردم در 
خانه هستند و یک سری افراد به عنوان کسبه رفت 
و آمد می کنند و ممکن است افراد ناقل یا عالمت 

دار باشند، احتمال پر شدن بیمارستان ها هست.«
وی افزود: »اینکه می گوییم 50 رصد تخت های 
کرونا خالی است به معنای مهار بیماری نیست. 
۸0 درصد بی عالمت یا کم عالمت هستند که هر 
کدام می توانند چندین نفر را مبتال کند. نباید مبنای 
تصمیم گیری بر اساس ترخیص شده ها یا مثبت های 
شناسایی شده باشد. بسیاری از عالمت دارها تست 
نمی دهند و همه اینها می تواند مشکل ساز باشد.«

هنوز هیچ درمان قطعی برای کرونا نداریم
جان بابایی درباره روش های پژوهشی درمانی 
کرونا گفت: »نمی توانیم پژوهش را به عنوان روش 
درمانی در کشور اعالم کنیم. درمان با داروهای 
کروتنی، هموگلوبین، تزریق پالسما، تزریق خون 
هر کدام برای کمتراز 20 بیمار انجام شده است 
یا حتی درمان با داروی فاویپیراویر هنوز نتایج 
کمیته علمی  هفته دو جلسه  ندارد. هر  قطعی 
داریم هر دانشگاهی مطالعات خود رامی آورد و 
دفاع می کند. اگر تشخیص دهیم اثربخش است، 
آن وقت در مورد آن تصمیم گیری  می شود و هر 
مطالعه ای به عنوان درمان کشوری اعالم نمی شود. 
هر درمانی که تایید شد و مشخص شد برای بیمار 
مضر نیست و هزینه اثربحشی آن باالست قطعا 
اعالم می کنیم چون  اولین استفاده کننده آن خود 
ما در بیمارستان ها هستیم اما تاکنون تنها جیزی 
که ثابت شده مراقبت درست در بیمارستان و 
منازل به عنوان درمان استاندارد است و هنوز 

درمان قطعی برای کرونا نداریم.«
وی درباره تعدیل نیرو در بیمارستان های خصوصی 
گفت: »ما آنچه شنیده ایم از رسانه ها بوده اما از 
طرف بیمارستان های خصوصی گزارش مکتوب 
نداریم در مورد کادر وزارت بهداشت در ستاد 
ملی کرونا مصوب شده است که اولویت استخدام 
با کسانی است که در بخش های کرونا کار کرده اند. 
ظرفیت استخدام 50 درصد ظرفیت استخدامی 
است که سال گذشته احصا نشد البته اگر بتوانیم 

کادر آی سی یو ها را تقویت می کنیم.«

بیمه سر تخت ایرانیان بدون بیمه، 
مصوبه ستاد ملی کروناست

جان بابایی افزود: »مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا 
این است که کسانی که بیمه ندارند و ایرانی هستند، 
سازمان بیمه سالمت بر بالین بیمار این افراد را بیمه 
کند و از دفترچه بیمه استفاده شود و از ظرفیت 
بیمه تکمیلی هم استفاده شود و برای کسانی که 
توانانیی مالی ندارند نیز از سامانه مددکاری اجتماعی 

بیمارستان ها به افراد بی بضاعت کمک شود.«
وی گفت: »آمار روزانه بستری و ترخیص و تعدادی 
که از بخش معمولی به آی سی یو می روند یا فوت 
می کنند همه را داریم. آمار فوتی هایی که آزمایش 
کرونای آنها مثبت شده را اعالم می کنیم اما آمار 
افرادی که با بیماری های دیگر در آی سی یو فوت 
می کنند جداست و در آمار کرونا اعالم نمی شود.«
معاون وزیر بهداشت افزود: »اینکه آمار هر روز بهتر 
می شود، علتش این است که بیماریابی در حوزه 
بهداشت بهتر شده است. صورت کسر میزان فوتی 
مثبت کرونا به مخرج کشور که موارد مشکوک به 
کروناست نشان می دهد که میزان مرگ و میر نسبت به 
کل جمعیت کمتر شده است. در واقع سامانه بهداشت 
و بیماریابی بهتر مخرج کسر را عددی بزرگتر نشان 
می دهد این به معنای کاهش مرگ و میر و افزایش 
بیماری نیست بلکه به معنای بیماریابی بهتر است.«
جان بابایی گفت: »در آمار فوتی بیمارستان ها یک 
چهارم ناشی از فوتی مثبت کرونا است. سه چهارم 
فوتی های دیگر بیماری هاست  که آمار آنها جداست.«

نقاهتگاه ها برای کمبود احتمالی تخت 
بیمارستانی پیش بینی شدند

معاون وزیر بهداشت درباره استفاده از نقاهتگاه ها هم 
اینگونه توضیح داد: »در شرایطی به ایجاد نقاهتگاه 
تصمیم گرفتیم که روز به رو آمار تجمعی بیمارستان ها 
رو به افزایش بود و نمی دانستیم که ظرفیت بیمارستانی 
جوابگوی بیماران هست یا نه. در آن زمان تصمیم 
گرفتیم با همکاری نیروهای مسلح، بسیج، آموزش 
وپرورش و هتلداران کسانی که دوره بدحالی را سپری 
کردند در نقاهتگاه ها سه چهار روز نگهداری شوند 
و با استانداردهای پرستاری و رفاهی به آنها خدمات 
داده شود اما خوشبختانه به آن نقطه نرسیدیم که 

ظرفیت بیمارستان ها پاسخگو نباشند و اکنون 50 
درصد تخت های کرونایی خالی است.«

وی گفت: »بیماران هم تمایل ندارند وقتی تخت 
بیمارستانی داریم اصرار داشته باشیم مردم را به 
زور به نقاهتگاه بفرستیم. فلسه اول نقاهتگاه ها برای 
زمان بحرانی تخت های بیمارستانی بود که فعال به 

آن نرسیده ایم.«
جان بابایی افزود: »بیماریابی از طریق سامانه سیب 
در حوزه بهداشت انجام می شود. کسانی که کرونای 
آنها مثبت می شود و شرایط قرنطینه در خانه را 
ندارند. اگر شرایط مناسبی برای درمان در خانه 
ندارند، می توانند به نقاهتگاه های استاندارد بروند. 
من برخی از این نقاهتگاه ها را دیده ام. اگر استاندارد 

نباشند بیماران را نمی بریم.«
وی ادامه داد: »با جاهایی مثل هتل ها یا مراکز رفاهی 
آموزش و پرورش که تسهیالت الزم بوده است 
حتی مراکز نیروهای مسلح یا نمایشگاه بین المللی 
 که امکانات رفاهی و سرویس های بهداشتی دیده 
شده است، قرارداد بسته ایم اما رفتن به این مراکز به 
زور نیست اگر شرایط خود قرنطینگی داشته باشند، 
مردم را در خانه نگهداری می کنیم اما این ظرفیت 

پشتیبانی برای شرایط بحرانی است.«
وی گفت: »ایجاد این مراکز پیش بینی برای روزهای 
بحرانی است تا مثل برخی کشورهای اروپایی که 

جسدها را در کنار خیابان می بینیم نشویم.«
جان بابایی افزود: »به این شرایط بحرانی نرسیده ایم. 
در برخی بیمارستان ها میزان مراجعه سرپایی یک 
پنجم شده است و کسانی مراجعه می کنند که جدی 
مشکل دارند. میزان بستری مراجعه کنندگان در آی 
سی یو نیز 15 درصد است و االن اغلب کسانی به 
بیمارستان مراجعه می کنند که نیاز به بستری دارند 
و با افزایش سواد و آگاهی مردم مراجعات مردم 
به بیمارستان خیلی کم شده است و مردم بیشتر 
تمایل دارند در خانه بمانند. سامانه های بهداشتی نیز 
مراجعه به بیمارستان ها را کم کرده است. مراقبت 

در خانه موثرتر است.«
هزینه  12 میلیارد تومانی اتباع افغانستانی مبتال به کرونا
جان بابایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
اتباع کشورهای خارجی از جمله اتباع افغانستانی 
گفت: »اتباع افغانستان از قبل هم در بیمارستان ها 
خدمت می گرفتند حتی افراد غیرمجاز نیز مراجعه 
می کردند و خدمت می گرفتند و همیشه یکی از 
هزینه ای سرباری وزارت بهداشت افغانستانی های 
غیر مجاز بودند که واقعا نمی توانیم به آنها خدمت 
ندهیم و به خاطر مسائل اخالقی ساالنه بیش از 
100 میلیارد تومان برای این افراد هزینه می دهیم.«
جان بابایی افزود: »در مورد کرونا بسیاری از اتباع 
افغانستان که بضاعت مالی نداشتند به مددکاری 
بیمارستان ارجاع شدند و تاکنون 12 میلیارد تومان 
برای این افراد هزینه شده است که از وزارت کشور 
خواستیم برای تامین این هزینه با کمیساریای امور 

پناهندگان مکاتبه کند.«
وی درباره پیوند عضو در بیمارستان ها گفت: »جراحی  
پیوند عضو در این شرایط  خطراتی که برای گیرنده 
دارد و این افراد باید داروهای قوی بگیرند اما این 
خدمات را به تدریج از پیوند مغز استخوان شروع 
می کنیم. به تدریج در هر استان فقط یک یا دو بیمارستان 
مخصوص کرونا می شود و بقیه مراکز به سایر بیماران 
اختصاص می یابد و از طرفیت بخش خصوصی نیز 
در جاهایی که نیاز باشد بر اساس مصوبه ستاد ملی 
کرونا به صورت خرید خدمت استفاده می کنیم.«
ادامه در صفحه 9 
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انتقاد رئیس انجمن داروسازان ایران از بی توجهی به جایگاه داروسازان و داروخانه ها در گفت و گو با سپید؛

 علی ابراهیمی
با  در گفت و گو  ایران  داروسازان  انجمن  رئیس 
سپید ضمن انتقاد از بی توجهی ها نسبت به جایگاه 
داروسازان و داروخانه ها، اظهار داشت: »در همه 
مورد  داروخانه ها در دسترس ترین و  دنیا  جای 
اعتمادترین محل برای عرضه کاال های سالمت 
هستند ولی تصمیم ابتدایی در ممنوعیت عرضه 
این محصوالت بخصوص ماسک و دستکش در 
بحران کرونا بیشترین لطمه را درباره اعتماد عمومی 
به ما وارد کرد؛ چراکه مردم انتظار داشتند بر حسب 
روال اصولی این ملزومات را از داروخانه تهیه کنند 
ولی مراجعه و مواجهه با عدم موجودی و از طرفی 
تبلیغات سوء و بزرگ نمایی  مشکالت بسیار معدود 
موجب این لطمه گردید، اما مردم عزیز ما بهترین 
داور هستند و از خدمات بی بدیل داروسازان آگاه 

هستند و همیشه مورد تایید قرار داده اند.«
محمدباقر ضیاء در این گفت و گو از مشکالت 
نقدینگی،  بحران  داروخانه ها،  و  داروسازان 
با  دولتی  بخش  رقابت  پخش،  شرکت های 
خصوصی درحوزه دارو، انتقادات از نحوه توزیع 
کاال های سالمت در ایام کرونا و داروهای مصرفی 
در این ایام گفت و راهکارهایی را برای حل این 

مشکالت بیان کرد.
داروسازان  مطالبات  انباشت  به  اشاره  با  وی 
به  بیمه ها  سنگین  »بدهی  گفت:  داروخانه ها  و 
داروخانه ها از بابت نقدینگی جهت تامین داروی 
مورد نیاز مردم از یک سو و سیستم معیوب و سنتی 
توزیع دارو توسط شرکت های توزیعی از طرف دیگر 
داروخانه ها را ناچار به انبارش متوسط یک الی 
دو ماهه دارو در داروخانه می نماید که در حقیقت 
سرمایه قابل توجهی از داروساز در قفسه ها می خوابد 
در حالی که امروزه نرمال انبارش دارو در داروخانه  

در سایر کشورها متوسط ۴۸ ساعت است.«
رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: »بدهی بیمه ها 
اقتصاد داروخانه ها را با مشکالت و تنگناهای جدی 
روبه رو کرده و به رغم پیگیری های مستمر هنوز این 
مشکل رفع نشده است.« وی خاطرنشان کرد: »این 
بدهی سنگین بر روند کار و ارائه خدمات داروخانه ها 
تاثیرگذار بوده و انجمن داروسازان به همراه سایر 
نهادها سعی می کنند تا از طریق سیستم دولتی و 
مجلس بیمه ها را موظف و مکلف به رعایت قانون  

و پرداخت بخش عظیمی از بدهی ها کنند.«

مردم بهترین قضاوت کننده کیفیت 
داروی داخلی هستند 

ضیاء در بخش دیگری از صحبت های خود و در 
پاسخ به سوالی در مورد خودکفایی در صنعت دارو 
بیان کرد: »امروز خوشبختانه بیش از 95 درصد 
داروهای مصرف داخلی توسط شرکت های داخلی 
تولید و تامین می شود، اما خودکفایی 100 درصدی 

در این صنعت غیرقابل دسترسی است.«
رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه هنوز 
بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به خودکفایی 100 
درصدی نرسیده و به نوعی وابستگی تامین برخی از 
داروهای کمیاب را دارند، افزود: »در مقابل 95 درصد 
حجم تولید و خودکفایی در صنعت داروسازی، 

پنج درصد واردات دارو رقم خاصی محسوب 
نمی شود.« وی ادامه داد: »این در حالی است که 
شرایط ارتقای کیفی تولیدات داخلی نیز در این 
شرایط تحریم بسیار مورد توجه قرار گرفته است.«
ضیاء گفت: »در شرایط سخت تحریم ما بیشتر 
امیدمان به تولید داخلی است و سعی داریم تا با 
یک مدیریت مناسب کمبودها را نیز جبران کنیم.« 
ضیاء با دروغ توصیف کردن ادعای غربی ها در 
عدم تحریم دارویی ایران اظهار کرد: »این ادعای 
آمریکا دروغ محض است، چراکه آنها در مواردی 
کشورمان را از دستیابی به تامین داروهای کمیاب 

و بیماران خاص محروم کرده اند.«
ارتقای کیفی داروی  بهترین قضاوت کننده  وی 
داخلی را خود مردم دانست و خاطرنشان کرد: 
»بسیاری از شرکت های تولید دارو در ایران با آخرین 

استانداردهای جهانی به این کار دست می زنند و 
قطعا در ارتقای کیفیت تولید داخلی عوامل مختلف 
دخیل هستند.« رئیس انجمن داروسازان ایران عوامل 
موثر در این راه را مواد اولیه، مواد جانبی، سیستم 
ساخت و تجهیزات و امکانات عنوان کرد و گفت: 
»بخش عمده ای از داروهای تولید داخل از کیفیت 
خوب و رضایت مردمی برخوردارند و در عرصه 
رقابت آنهایی به حیات خود ادامه می دهند که توان 

تولید کیفی را داشته باشند.«

هشدار انجمن داروسازان درباره بحران 
نقدینگی

ضیاء در تشریح مشکالت دارو در کشور اظهار 
داشت: »مشکالت در چرخه دارو را باید از دو 
زاویه بررسی کرد؛ یکی وضعیت مبادالت بین المللی 
و مشکالت بانکی در سطح بین المللی و دیگری 
هم برخی مسائل داخلی که مشکالتی را در مسیر 
تامین دارو، رقم می زند.« وی با هشدار نسبت به 
بحران نقدینگی در سیستم دارویی کشور، تاثیر 
تحریم های آمریکا در چرخه تامین دارو را متذکر 
شد و گفت: »اینکه گفته می شود تحریم های آمریکا، 

دارو را شامل نمی شود، صحیح نیست.«
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکالت 
بانکی و موانع ناشی از تحریم در نقل و انتقال پول 
و کاهش تمایل فروشندگان شرکت های خارجی 
برای معامله به دلیل ریسک های موجود، گفت: 
»برخی دخالت های دولت در بخش خصوصی 
و در تامین دارو هم یکی از مشکالت مهم این 
حوزه است. زیرا دولت بزرگ ترین خریدار دارو 
است و بر اساس آمار حدود 50 درصد دارو را 
داروخانه ها و مراکز دولتی تهیه و تامین می کنند. از 

طرفی قیمت گذاری دارو نیز بر عهده دولت است 
و ناظر توزیع و تهیه دارو نیز دولت است. در 
نتیجه زمانی که بحرانی به وجود می آید، نقدینگی 

از سیستم دارویی رخت بر می بندد.«
بزرگ ترین  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  ضیاء 
نقدینگی است،  مشکل سیستم دارویی، بحران 
افزود: »باالترین بدهی ها در حوزه دارو به حدود 
12 ماه می رسد که البته برای مراکز دولتی است 
و متاسفانه این سیکل معیوب ادامه می یابد و به 
این ترتیب سیستم دارویی نقدینگی خود را از 

دست می دهد.«
وی گفت: » انتطار می رفت درصدی از سهم دولتی 
به بخش خصوصی واگذار کنند، نه تنها این اتفاق 
نیفتاده بلکه بر اساس آمار، داروخانه های دولتی، 
هالل احمر و دانشکده ها و مجموعه مراکز دولتی 
در عرضه دارو وزنشان سنگین تر شده و از 29 

درصد به 51 درصد رسیده است.«

برخی شرکت های پخش، دارو را با 
انحصار عرضه می کنند

ضیاء با عنوان این مطلب که کارخانه های تولید 
دارو، شرکت های توزیع و پخش دارو و داروخانه ها 
در زنجیره دارویی کشور یک خانواده محسوب 
می شوند، گفت: »ما معتقدیم که بحران نقدینگی نباید 
به داروخانه منتقل گردد ،  ما با شرکت های توزیعی 
در تعامل هستیم امامتاسفانه برخی شرکت های پخش 
دارو، بعضی از محصوالت دارویی شرکت ها را 
با نگاه نزدیک به انحصار ویا دیدگاه انتخابی سود 
محور عرضه می کنند و این  می تواند مشکالت 

زیادی به دنبال داشته باشد.«
ادامه در صفحه 7 

تصمیمات شتاب زده بیشترین لطمه را به حیثیت داروسازان وارد کرد

رییس انجمن داروسازان 
ایران در مورد برخی 

نابسامانی ها در زنجیره توزیع 
اقالم بهداشتی نظیر ماسک، 
دستکش و مواد ضدعفونی 
کننده در ایام کرونا، تاکید 

کرد: »پیشنهاد مشخص انجمن 
داروسازان ایران آن بود 

که پورتال جامعی از اطالعات 
تولید، توزیع و مصرف اقالم 
مورد نیاز برای پیشگیری از 

کرونا ایجاد شود.«
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 ادامه از صفحه 6
رئیس انجمن داروسازان ایران سوق دادن بیمار 
به مراکز غیرقانونی عرضه دارو را یکی از تبعات 
انحصار در پخش اقالم دارویی عنوان کرد و افزود: 
»این انحصار توزیع می تواند منجر به افزایش قیمت 
برخی اقالم دارویی شود. درحالی که ما معتقدیم 
این انحصار باید به رقابت همه شرکت های پخش 

دارو تبدیل شود.«
ضیاء به محتوای نامه ای که خطاب به رئیس سازمان 
غذا و دارو نوشته و رونوشت آن را در اختیار رئیس کل 
سازمان نظام پزشکی ایران نیز قرار داده است، اشاره 
کرده و گفت: »در شرایط کنونی داروخانه های کشور 
دوران سختی را پشت سر می گذرانند زیرا عالوه 
بر بحران نقدینگی  با مشکالت عدیده دیگری 
نیز مواجه هستند هم اکنون رکود ناشی از شیوع 

بیماری کرونا نیز اضافه شده است.«
وی با اشاره به افزایش هزینه ها ولی ثابت ماندن 
حاشیه سود دارو، افزود: »متاسفانه سود داروخانه ها 
در این اوضاع  و احوال نه تنها افزایش نداشته بلکه 
کاهش نیز یافته است؛ زیرا هزینه های داروخانه ها 
باال رفته و همین مسئله سبب شده که داروخانه ها 

در شرایط بحرانی قرار بگیرند.«
ضیاء با تاکید بر اینکه خواستار افزایش حاشیه سود 
فروش دارو هستیم، تصریح کرد: »انتظار داریم 
حداقل این حاشیه سود دارو به سطح میانگین 
منطقه ای برسد.« رئیس انجمن داروسازان ایران 
با اشاره به زنجیره تولید، توزیع و عرضه دارو 
در داروخانه ها، گفت: »دولت بزرگ ترین خریدار 
دارو تلقی می شود، افزود: »در حدود 50 درصد 
داروهای کشور توسط بخش دولتی  خریداری 
وتوزیع می شود.« ضیاء با اشاره به اینکه داروخانه 
به عنوان آخرین مکان توزیع دارو محسوب می شود 
که با مردم و بیماران در ارتباط مستقیم قرار دارد؛ 
بنابراین عرضه دارو در داروخانه ها در شرایط کاماًل 
تعریف شده صورت می گیرد و داروخانه نمی تواند 

تغییر قیمت بدهد یا سود دارو را افزایش دهد.«

بیش از ۵۰ درصد گردش مالی 
داروخانه ها سهم بخش دولتی است

رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به سوالی 
در خصوص گردش مالی داروخانه ها، گفت: »بیش 
از 50 درصد گردش مالی داروخانه ها در اختیار 
بخش دولتی است.« ضیاء افزود: »۴0 سال است 
که جنس مطالبات ما یکنواخت و ثابت است و 
این نشان می دهد که مشکالت به صورت ریشه ای 

پابرجاست.«
وی با بیان اینکه حاشیه سود فعلی جوابگوی نیاز 
داروخانه  های خصوصی کشور نیست،  تصریح 
کرد: »اگر این ساختار را تغییر ندهیم ناچار به 
سمت بداخالقی خواهیم رفت که قطعا متضرر 

اصلی آن بیماران هستند.«

قیمت الکل در بازار سیاه ۵ برابر قیمت 
رسمی است

رییس انجمن داروسازان ایران در ادامه در مورد 
برخی نابسامانی ها در زنجیره توزیع اقالم بهداشتی 
نظیر ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده در 
ایام کرونا، تاکید کرد: »پیشنهاد مشخص انجمن 
از  جامعی  پورتال  که  بود  آن  ایران  داروسازان 
اطالعات تولید، توزیع و مصرف اقالم مورد نیاز 

برای پیشگیری از کرونا ایجاد شود.«
ضیاء در خصوص ضرورت شفاف سازی در زنجیره 

توزیع اقالم مورد نیاز مردم برای پیشگیری از کرونا، 
اظهار داشت: »متاسفانه با وجود اینکه بیش از یک 
ماه از شیوع ویروس جدید کرونا در کشور می گذرد، 
ولی هنوز مشکل تامین ماسک و دستکش باقی 
است محلول وژل ها واسپری های و ضدعفونی 
کننده های مورد نیاز اخیرا در داروخانه ها توزیع 
شده  و در حال اشباع است، قطعا توریع این مواد 
در محل هایی غیر از داروخانه ها توجیهی ندارد و در 
این مورد دستور مدیرکل محترم دارو به شرکت ها 
جهت توزیع آن در داروخانه ها صادر شده است 
و این نمونه بسیار خوبی از رفع سرگردانی مردم 
عزیز جهت تامین ضدعفونی کننده ها است.« به 
گفته ضیا، آمار و ارقام از ظرفیت های اعالم شده 
از سوی واحد های تولیدی کشور بیانگر آن است 
که الکل مورد نیاز به حد  کافی تولید شده است.
وی با تاکید بر اینکه بار دیگر توجه سیاست گداران 
را نسبت به اهمیت جایگاه داروخانه ها، جلب 
می نمایم، افزود: »در همه جای دنیا داروخانه ها 
در دسترس ترین و مورد اعتمادترین محل برای 
عرضه کاال های سالمت محور است.« وی با تاکید 
برضرورت شناسنامه دار بودن شبکه توزیع اقالم 
مورد نیاز مردم برای پیشگیری از کرونا، ادامه داد: 
»زنجیره توزیع باید کامال شفاف و قابل رصد شود 
یعنی توزیع نظام مند و ساختار یافته شود و این 
واقعیتی است که به عنوان یک زیرساخت اصلی 

نسبت به آن  باید توجه اساسی نمود.«
بار  ضیاء اضافه کرد: »متاسفانه در حال حاضر 
همه کاستی ها و سوءعملکرد ها را همکاران ما 
در داروخانه ها به دوش می کشند که در جایگاه 
پاسخگویی مستقیم به بیماران و مراجعین هستند. 
این درحالی است که داروسازان با تمام وجود، تمام 
توانمندی های خود را به کار گرفته اند و در خدمت  

به مردم عزیز از هیچ تالشی مضائقه نکرده اند.«

ماسک و دستکش با قیمت های گزاف 
به فروش می رسد

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت 
توزیع ماسک و دستکش در داروخانه ها، گفت: 
»مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی مانند الکل و 
ژل های ضدعفونی کننده، به جز ماسک و دستکش 
به تدریج در داروخانه ها توزیع و توسط این واحدها 
با جدیت و مراقبت عرضه می شوند. در حال حاضر 

در بسیاری از شهرها و استان ها این اقدام در حال 
اجراست.« وی افزود: »این در حالی است که هنوز 
اقدام خاصی در راستای توزیع ماسک و دستکش 

در داروخانه ها انجام نشده است.«
ماسک  که  می بینیم  »متاسفانه  داد:  ادامه  ضیاء 
و  فروشی ها  ابزار  در  به راحتی  دستکش  و 
سوپرمارکت ها و بسیاری از مراکزی که شناسنامه دار 
نیستند، با قیمت های گزاف به فروش می رسد، اما 
از آنجایی که شرکت های توزیع رسمی، ماسک و 
دستکش ندارند که به داروخانه ها ارائه دهند، در 
نتیجه ماسک و دستکشی برای توزیع در داروخانه ها 

نیز وجود ندارد.«
ضیاء درباره وضعیت داروهای ضدویروس مانند 
»تامیفلو« که در دوره ای برای درمان کرونا نیز بکار 
گرفته  شدند، گفت: »از آنجایی که فشار مصرف 
باال رفت، طبیعی است تا این داروها از دسترسی 
کامل خارج شد و از طریق داروخانه های منتخب 

و دولتی توزیع و عرضه شد.«
وی تاکید کرد: »البته این قسمت از مسئله به تقاضا 
باز می گشت زیرا تامین و تولید داروها در شرایط 
عادی برای نیازهای روتین بود، البته اکنون نیز حجم 
تقاضا بسیار باال رفته است و باید مواظبت نماییم 
که این داروها برای موارد اصلی مصرف خود 
نیز در دسترس باشند. البته تصور می کنم که باید 
سطح تولید افزایش یابد تا بتوانیم نیاز را پوشش 
دهیم. به هر حال به عقیده بنده  در حال حاضر 
سازمان غذا و دارو در مورد تامین داروهای الزم 
برای معالجه کرونا ویروس بسیار عالی عملکردها 
است و قطعا فشار باال رفتن مصرف در برخی 
از داروها وجود دارد و توزیع آن هم به سمت 
بیمارستان های مرکز معالجه کرونا و داروخانه های 

منتخب و مراکز دولتی رفته است.«

کدام داروها در درمان کرونا موثرند؟
رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: »ابتدا باید 
گفت عملکرد واستراتژی سازمان غذا و دارو درباره  
داروی فاویپیراویر در درمان کرونا بسیار به موقع 
و درست و علمی بوده است. این دارو در ژاپن 
سنتز و در چین ساخته و مصرف شده است و 
به گزارش چینی ها اثرات قابل توجهی در معالجه 
کرونا داشته است. سازمان غذا و دارو  تقریبا 2 
ماه قبل 15000 عدد از این دارو را وارد و در 

اختیارمراکز درمان کرونا قرار داده و همزمان مواد 
اولیه آن را تهیه نموده است. این اقدام انصافا بسیار 
سریع و هوشمندانه بوده است، اما چون این دارو 
تاییدیه fda را نداشته و از نظر آزمایشات بالینی 
باید مراحلی را طی می کرد تا تاییدیه سازمان غذا 
و دارو ایران را بگیرد و این از واجبات هر داروی 
جدید است، بالفاصله بیمارستان هایی انتخاب و 
هم اکنون مراحل کارآزمایی و مطالعات بالینی این 
دارو در حال انجام است و اگر موفقیت آمیز باشد، 

به زودی در ایران به تولید انبوه می رسد.«
ضیا درباره دیگر داروهای موثر در درمان کرونا 
گفت: »ویروس کرونا هنوز در دنیا داروی اختصاصی 
ندارد، اما در کشورهای مختلف برای درمان این 
بیماران از داروهای دیگری که قبال برای موارد 
دیگر وجود داشته،و در این جا نیز اثر بخش بوده 
استفاده می شود تا بتوانند از داروهای موجود برای 
درمان این بیماران استفاده کنند و جلوی مرگ و 

میر بیماران را بگیرند.«
وی افزود: »یک دسته داروهای ضدویروس ویا 
کشنده ویروس هستند مانند اسلتاویر یا تامی فلو، 
دسته دیگر) مدوالتور (ها هستند داروهایی که سیستم 
ایمنی را متعادل می کنند مانند هیدروکس کلروکین و 
داروهایی که روی گیرنده سلول های سالم می نشینند 
و مانع نشستن ویروس کرونا در آن گیرنده شده 
جلوی تکثیر ویروس را می گیرند و به این ترتیب 
با ممانعت از تکثیر ویروس به درمان بیمار کمک 
می کنند.  اثر داروهای نظیر ناپروکسن وآزیترومایسین 

بر این پایه از میکانیسم محتمل می دانند.«
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: »ازجمله 
داروی  به  می توان  ضدویروس  داروهای  دیگر 
»تامی فلو«  یا »اسلتامیویر« اشاره کرد که داروی 
ضدویروس آنفلوآنزاست که اوایل در درمان کرونا 
استفاده می شد، اما معلوم شد که در درمان کرونا اثری 
ندارد و از پروتکل درمان این بیماری حذف شد.«
وی افزود: »داروی ضد ویروس ایدز »لوپیناویر« یا 
در مواردی داروی درمان هپاتیت C هم برای درمان 
بیماری ویروس کرونا استفاده می شود، اما داروی 
دیگری که در درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا 
استفاده می شود، کلرکین یا هیدروکسی کلروکین 
البته  و  دارد  کاربرد  ماالریا  درمان  در  که  است 
جزو داروهای خودایمن و تنظیم کننده  ایمنی 
بدن است. این دارو از قبل هم در داروخانه های 

ایران وجود داشت.«
وی افزود: »آزیترومایسین هم جزو پروتکل درمانی 
کرونا قرار گرفته و در مواردی با تشخیص پزشک 
در کنار کلروکین یا هیدروکسی کلروکین در درمان 
این بیماری کاربرد دارد و در بهبود این بیماران 

موثر بوده است.«
رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: »داروی 
ناپروکسن هم که یک داروی غیراستروئیدی و 
غیرکورتنی ضدالتهاب است، در پروتکل درمانی 
بیماری کووید 19 قرار گرفته، این دارو نیز در 
مواردی با تشخیص پزشک در درمان این بیماران 

کاربرد دارد.«
ضیا ادامه داد: »نکته مهم در مورد این داروها این 
است که نباید خودسرانه مصرف شوند و مصرف 
آنها حتما باید با تایید پزشک باشد. چون عوارض 
آنها در مواردی بسیار خطرناک است. ضمن اینکه 
وزارت بهداشت به درستی برای مدیریت این 
متمرکز  به صورت  را  داروها  این  اغلب  داروها 
به کارکرد اصلی  بیمارانی که  تا  توزیع می کند 

این داروها نیاز دارند، از دارو محروم نمانند.«
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بحران کرونا و کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی 
برای امور غیرکرونایی، بیمارستان های خصوصی را 
با بحران اقتصادی مواجه کرده، به طوری که بسیاری 
از آنان به تعدیل نیرو و حتی تعطیل بخش های 

خود رو آورده اند.
بحران کرونا هر روز ابعاد تازه خود را نمایان می کند. 
در حالی که در اپیدمی بیماری کووید 19، بسیاری 
از اصناف و مراکز کسب و کار تعطیل شده اند و 
اغلب نیروهای روزمزد و کارگران بخش خصوصی 
درآمد خود را از دست داده اند، انتظار می رفت به 
علت تقاضا و نیاز به خدمات درمانی در این بحران 
حوزه سالمت، کار و بار مطب ها و بیمارستانها بیشتر 

رونق بگیرد اما واقعیت درست بر عکس است.
ایران و توصیه به در  اپیدمی کرونا در  با اعالم 
خانه ماندن مردم، کاهش تردد مردم و نیمه تعطیل 
شدن بسیاری از مشاغل و ترس مردم از مراجعه 
به پزشک و دندانپزشک، بسیاری از مطب ها، مراکز 
دندانپزشکی و بیمارستان های خصوصی را نیز دچار 
بحران کرده است. فعالیت این مراکز تا پایان اسفند 
9۷ با وجود هشدارهایی که وجود داشت، تا حدودی 
انجام می شد اما تعطیالت نوروز که هر ساله با 
مسافرت پزشکان و کاهش مراجعات مردم برای 
خدمات غیر اورژانسی همراه بود، زنگ خطر را 
بلندتر کرد به طوری که بعد از این تعطیالت بسیاری 
از بیمارستان های خصوصی و حتی عمومی از جمله 
بیمارستان میالد تهران به علت کاهش بار مراجعه 
مردم مجبور شدند با تعدادی از نیروهای خود را 
اعم از پرستار و کادر بیمارستانی خداحافظی کنند.
انتشار ویدئوی خلیل علیزاده مدیرعامل بیمارستان 
آتیه در تهران که با گریه از اجبار برای تعدیل و 
خداحافظی با ۵0 درصد نیروهای این بیمارستان 
صحبت می کرد و از اینکه در این شرایط سخت 
اقتصادی این تعداد از نیروهای بیمارستان با مشکل 
معیشت مواجه می شوند، زنگ خطر را به گوش 

همه مردم رساند.
بعد از آن یکی از سواالت اصلی خبرنگاران در 

و  درمان  بهداشت،  وزارت  خبری  نشست های 
آموزش پزشکی که روزی دو بار به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار می شود، همین بود که تکلیف 
پرستاران و نیروهایی که به علت مشکالت اقتصادی 
بیمارستان ها تعدیل و بیکار شده اند، چه می شود که 

البته جواب روشنی دریافت نکردند.
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در پاسخ به 
پرسشی درباره تعدیل نیرو در بیمارستان ها گفت: 
»در دو هفته تعطیالت عید همیشه بیمارستان ها به 
طور طبیعی با کاهش مراجعه مواجه هستند و اکثر 
بیماران غیراورژانسی کارهای خود را به بعد از 
تعطیالت موکول می کنند. چون هنوز مساله کرونا 
مطرح است بسیاری از این بیماران هنوز مایل به 
مراجعه به بیمارستان نیستند و این مساله باعث 
شده حجم مراجعه کم شود.« وی افزود: »برخی 
بیمارستان های خصوصی به علت کاهش بار مراجعه 
مجبور به تعدیل نیرو شده اند البته دستوری ابالغ 
شده که اگر تخت های بیمارستان های دولتی کم باشد 
باید از ظرفیت بیمارستان های خصوصی، غیردولتی 

و نظامی در بحران کرونا استفاده شود.«
بهداشت  وزیر  درمان  معاون  جان بابایی  قاسم 
نیز روز سه شنبه در پاسخ به ایرنا درباره تعدیل 
نیرو در بیمارستان های خصوصی و ورشکستگی 
مراکز خصوصی گفت: »گزارشی از ورشکستگی 
بیمارستان های خصوصی و میزان تعدیل نیرو در 
آنها نداریم اما در زمانی که بسیاری از کارگاه ها و 
کسبه نتوانسته اند وضعیت اقتصادی خوبی داشته 
باشند، حتما مراکز خصوصی درمانی نیز متضرر 
شده اند البته هیچ مطب و بیمارستان خصوصی 

تعطیل نشده که بخواهیم آنها را بازگشایی کنیم.«
وی ادامه داد: »به هر حال در زمانی که غول های 
اقتصادی بزرگ دنیا دچار بحران اقتصادی جدی 
شده اند و بورس و فروش نفت در دنیا دچار 
مشکل شده ما که اقتصاد نیم بندی داریم بعید 
نیست که دچار مشکالت اقتصادی به خصوص 

در بیمارستان های خصوصی بشویم.«

جان  بابایی گفت: »در جاهایی که امکان داشتیم از 
بخش خصوصی خرید خدمت کردیم مثال در قم 
که چهار بیمارستان برای بیماران کرونا اختصاص 
داده شده بود از سه بیمارستان خیریه برای بیماران 
غیر کرونایی خرید خدمت کردیم. در تهران نیز 
یا  قلب  مرکز  مثل  کرونایی  غیر  بیمارستان های 
بیمارستان قلب شهید رجایی )هر دو دولتی( در 
تمام این ایام به خدمات رسانی به بیماران قلبی 

ادامه داده اند و تعطیلی نداشتند.«
البته مشاهدات خبرنگار ایرنا نشان می دهد که حتی 
این بیمارستان های قلب در تهران نیز در ایام نوروز 
درمانگاه های خود را تعطیل کرده بودند و به جز 
اورژانس این بیمارستان ها که با حضور رزیدنت ها 
و نه متخصصان و پزشکان فوق تخصص باز بوده، 
اغلب بخش های این بیمارستان ها نیز مانند بسیاری 
از بیمارستان های غیر کرونایی دولتی  به حالت نیمه 
تعطیل درآمده بودند و دسترسی بیماران غیر کرونا 
به پزشک در ایام نوروز بسیار سخت و گاهی 

غیر ممکن بود.

بیمارستانهاییکهتعطیلمیشوند
حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام 
پزشکی نیز در این مورد به خبرنگار ایرنا گفت: 
»اغلب بیمارستان های خصوصی با بحران اقتصادی 
جدی مواجه شده اند، کاهش مراجعات مردم به علت 
ترس از کرونا و به تعویق انداختن مراجعات غیر 
ضروری از یک طرف و دستورالعمل به تعویق 
انداختن خدمات پزشکی الکتیو )غیر ضروری( از 
طرف دیگر و البته افزایش بار هزینه های بهداشتی در 
بحران کرونا، این بیمارستان ها را به مرز ورشکستگی 

کشانده است.«
وی گفت: »بیمارستان هایی که در این شرایط بیمار 
پذیرش می کنند مجبورند هزینه سنگینی برای 
گندزدایی و ضدعفونی کردن بخش های بیمارستانی 
بپردازند، هر روز باید همه قسمت های بیمارستان 
دستشویی ها،  انتظار،  اتاق های  بخش ها،  از  اعم 

اورژانس و جاهای دیگر با محول های ضدعفونی 
کننده جلوی چشم بیماران ضدعفونی شود و این 
محلول ها که بسیار گران و کمیاب هم شده است 
باید در سالن ها برای ضدعفونی دست مردم نیز 
وجود داشته باشد و این هزینه سنگینی است که به 
بیمارستان ها و درمانگاه ها تحمیل می شود بدون اینکه 
این هزینه ها از جایی تامین شود یا در صورتحساب 

بیماران لحاظ شود.«
مواد  مجبورند  »بیمارستان ها  افزود:  کرمانپور 
ضدعفونی کننده را از بازار آزاد از واسطه ها به 
قیمت های گران بخرند و دسترسی راحتی به این 
اقالم ندارند. از طرف دیگر تامین ماسک و لباس های 
گرانقیمت محافظتی نیز برای پرسنل هزینه سنگینی 
دارد، ضمن اینکه به هر حال مجبورند برای بیمارانی 
که سرفه می کنند و به بیمارستان یا مطب مراجعه 
می کنند ماسک تهیه کنند که دیگران را مریض 
نکنند و این هزینه ها برای مطب ها، درمانگاه ها و 

بیمارستان ها سنگین است.«
وی گفت: فعال همه بیمارستان»ها تعدیل نیرو 
به  مجبور  مراکز  این  از  بسیاری  اما  نکرده اند 
تعدیل نیرو شده اند و تعداد بیمارستان هایی که با 
نیروهای خود خداحافظی می کنند روز به روز بیشتر 
می شود. تعدادی از بیمارستان های خصوصی حتی 
در تهران تعطیل شده اند و در بیمارستان را بسته اند و 
بیمارستان هایی مثل آتیه نیز که ۵0 درصد نیروهایش 
را تعدیل کرده اگر این وضعیت ادامه داشته باشد 
احتمال دارد در روزهای آینده با ۵0 درصد بقیه های 

نیروهایش نیز خداحافظی کند.«
پزشکی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  مدیر 
افزود: »شاید در این شرایط بحرانی باید فکر 
پزشکی  مشاوره  خدمات  و  جدید  کارهای 
ارائه  این وضعیت نحوه  برویم و  از راه دور 
خدمات پزشکی به مردم را به سمت خدمات 
الکترونیکی، نسخه نویسی الکترونیکی و حتی 
بحران  از  تا  ببرد  الکترونیکی  پیچی  نسخه 

اقتصادی و ورشکستگی نجات پیدا کنند.«

بیمارستان های خصوصی در مرز  ورشکستگی، کارکنان در آستانه تعدیل
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جمعی از نخبگان و صاحبنظران اقتصادی و 
پزشکی در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت با 
بیان اینکه کارخانه دارویی باختر بیوشیمی که 
پروژه تولید داروی فاویپیراویر را از سال ١٣٩٤ 
بعنوان درمان آنفوالنزاي H1N1 درخواست ثبت 
نموده و در اسفند ماه جاري هم وارد فهرست 
دارویي کشور شده، هم اینک آماده عرضه صنعتی 
این دارو است، تاکید کردند: »ظرفیت ایجاد شده 
در شرکت مذکور یک سرمایه ملی است. عالوه 
بر این توانمندی تولیدی و تحقیقاتی کارخانه 
مذکور، بخشی از پدافند غیر عامل کشور در 
شرایط بحرانی فعلی و همه گیری های احتمالی 
آینده و نیز وقایع احتمالی بیوتروریسم است؛ و 
بدین لحاظ از آن وزیر محترم تقاضا می نماییم 
در اسرع وقت نسبت به حل مشکالت منطقي 
این شرکت اقدام و افتخار فعالیت مجدد این 
واحد معتبر براي کشور در سال جهش تولید 

ملی را کسب فرمایند.«

به گزارش سپید مشروح این نامه به این شرح است:
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکي

جناب آقاي دکتر نمکي
سالم علیکم 

احتراماً ضمن تقدیر از اصالحات زیر ساختي آن 
وزیر محترم در نظام دارویي کشور که موجب 
تحوالت چشمگیري در اصالح انحرافات نظام 
دارویي گردیده است. همچنین تشکر و خداقوت 
نسبت به تالش هاي بي وقفه و قابل تقدیر حضرتعالي 
و آن وزارتخانه محترم در امر مدیریت پیشگیري و 

درمان ویروس کوید 19 ، امضاء کنندگان زیر الزم 
دانستیم راجع به سرمایه ملي دارویي کشور ، شرکت 

باختر بیوشیمي مطالبي را به استحضار برسانیم.
یکي از مدرنترین شرکت هاي دارویي کشور با 
تجهییزات بسیار پیشرفته و GMP و تنها واحد مدرن 
و استاندارد تولید داروهاي آنتي وایرال، شرکت باختر 
بیوشیمی است که تمام ضوابط الزم تولید داروهاي 
پرخطر )hazardious( و تراتوژن مرتبط با این دسته از 
داروها را دارد. سطح دانش فني و هنر اجراء ضوابط 
در این شرکت بومي شده و مي تواند بعنوان یک 
الگوي شایسته برای کارحانجات داروسازی کشور 
مطرح  و افتخار ملی صنعت داروسازی کشور باشد.
متأسفانه انحرافات و انحصارات موجود در نظام 
دارویي قبل از دوران وزارت حضرتعالي موجب 
گردید با عدم افزایش نرخ محصوالت این شرکت طي 
سال هاي طوالني و عدم صدور پروانه تولید داروهاي 
جدید به بهانه صدور پروانه براي سایرین و خروج 
از اولویت زمان پذیرش درخواست ) علي رغم وجود 
مستنداتي که حاکي از تقدم این شرکت بموجب 
نامه هاي سازمان غذا و داروي وقت مي باشد (  در 
یک چالش جهت دار باحمایت از افراد و شرکت هاي 
رانتي و ده ها سنگ اندازی دیگر ، توانستند این شرکت 

را به تعطیلي بکشانند.
حال با توجه به سربار سنگیِن فعال شدن مجدد  و 
وجود حس خدمت و روحیه بسیجي در مدیرعامل 
محترم این شرکت که از برادران قدیمی فعال در 
جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
بوده و کماکان روحیات جهادی خود را در تمامی 
مسدودی  علی رغم  کرده اند ،  حفظ  سال ها  این 

بکارگیری  و  استقراض  با  حساب های شرکت ، 
حساب های ثالث و زحمات فراوان و با احساس 
مسئولیت در شرایط حساس فعلی، موفق شدند 
که بالفاصله بخشي از چرخ هاي تولید را فعال 
و داروهاي اساسي مانند اسلتامیویر و ریتوناویر و 
لوپیناویر و نیز ریباویرین را به تولید صنعتی رسانده 
و نیاز کشور را با قیمت هاي به مراتب پایین تر از 

بخش وارداتي تامین نمایند.
کارخانه دارویی باختر بیوشیمی هم اینک پروژه 
تولید فاویپیراویر را که از سال 139٤ بعنوان درمان 
آنفوالنزاي H1N1 درخواست ثبت نموده و در اسفند 
ماه جاري وارد فهرست دارویي کشور شده است 
مورد پژوهش قرارداده و برای عرضه صنعتی آماده 

نموده است.
امضا کنندگان این نامه تاکید می نمایند که ظرفیت 
ایجاد شده در شرکت مذکور یک سرمایه ملی است. 
عالوه بر این توانمندی تولیدی و تحقیقاتی کارخانه 
مذکور، بخشی از پدافند غیر عامل کشور در شرایط 
بحرانی فعلی و همه گیری های احتمالی آینده و نیز 
وقایع احتمالی بیوتروریسم است؛ و بدین لحاظ از 
آن وزیر محترم تقاضا می ماییم در اسرع وقت نسبت 
به حل مشکالت منطقي این شرکت اقدام و افتخار 
فعالیت مجدد این واحد معتبر براي کشور در سال 

جهش تولید ملی را کسب فرمایند.
امید آنکه با تدبیر جنابعالی شاهد تولد مجدد این 

افتخار ملي صنعت داروسازي کشور باشیم.
مهندس فرامرز اختراعی؛ رییس سندیکای تولیدکنندگان 

مواد موثره دارویی کشور
دکتر محمد جعفر اقبال؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی و رییس اسبق دانشکده دندانپزشکی
دکتر حسین راغفر؛ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا
دکتر سعید سمنانیان؛ استاد و رییس اسبق دانشگاه 

تربیت مدرس 
دکتر خشایار کریمیان؛ استاد بازنشسته مرکز تحقیقات 
بیوفیزیک-بیوشیمی دانشگاه تهران دانشگاه، عضو 
فرهنگستان علوم و مدیر عامل شرکت دارویی ارسطو

دکتر سیدمحمدتقی حسینی طباطبائی؛ دانشیار دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس اسبق دانشگاه علوم 

پزشکی سیستان و بلوچستان
دکتر محمدحسین طریقت منفرد؛ وزیر اسبق بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی
دکتر سعید عسگری؛ استاد دانشکده داندانپزشکی و 

معاون اسبق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
دکتر سیدموید علویان؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل اعظم و معاون اسبق سالمت وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی 
دکتر سیدابوالقاسم موسوی؛ مدیرعامل اسبق سازمان 

بیمه خدمات درمانی
دکتر احمدعلی نورباال؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، معاون اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی و رییس اسبق جمعیت هالل احمر
دکتر محمود نوری صفا؛ رییس اسبق دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ورییس اسبق دانشگاه 

شاهد
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی؛ استاد دانشگاه شاهد؛ 
معاون اسبق وزارت بهداشت، معاون اسبق وزارت 
رفاه و تامین اجتماعی، معاون سابق سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور

نامه جمعی از نخبگان و صاحبنظران اقتصادی و پزشکی درخصوص 
حمایت از بزرگترین و مجهزترین کارخانه تولید داروهای ضدویروسی  کشور

سخنگوی وزارت بهداشت ازشناسایی 20۸9 بیمار 
جدید کووید19 در کشور و انجام بیش از 211 هزار 

تست تشخیص کرونا تا کنون خبر داد.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور گفت: »از دیروز 
تا امروز 19 فروردین 1399 و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی 20۸9 بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشور شناسایی شد.« وی گفت: »با احتساب 
موارد جدید، مجموع بیماران کووید19 در کشور 
به 62۵۸9 نفر رسید.« به گفته جهانپور، متاسفانه 
در طول 2٤ ساعت گذشته، 133 بیمار کووید19 

جان خود را از دست دادند و در مجموع تا کنون 3۸۷2 نفر از بیماران، جان خود را از 
دست داده اند و دیگر در بین ما نیستند. مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت تصریح 
کرد: »خوشبختانه روند بهبود یافتگان سرعت باالیی گرفته و تاکنون 2۷039 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و ترخیص شده اند.« جهانپور افزود: »39۸۷ نفر از بیماران مبتال به کووید19 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« وی اضافه کرد: »تا کنون 211 

هزار و 136 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

 ادامه از صفحه 5 
وی گفت: »برای بکارگیری نیروهای تعدیل شده 
بخش خصوصی در بیمارستان های دولتی اجازه 
استخدام نداریم فقط می توانیم با قراردادهای ۸9 
روزه شرکتی بدون بار تعهد استخدام، این افراد 
را بکارگیری کنیم و این البته فقط برای شرایط 
بحران کروناست.« جان بابایی افزود: »خدمات 
بهداشتی ایران با توجه به ظرفیت بزرگ شبکه 
بهداشتی مویرگی ایران در دنیا یک الگوست که 
در این شرایط به داد ما رسید و سازمان بهداشت 
جهانی نیز اعالم کرده که می تواند مورد استفاده 

کشورهای دیگر منطقه قرار بگیرد.«

ایجادکلینیکهایمجازی
وی گفت: »در این شرایط که توصیه به ماندن 
در خانه است. اینکه مردم برای چک آپ به 
مراکز درمانی مراجعه کنند توصیه نمی شود اما 
قرار است با ایجاد کلینیک های ویژه خدمات 
درمانی از راه دور و نسخه نویسی و نسخه 
پیچی الکترونیکی بسیاری از این نیازها از راه 
دور انجام شود و اگر ستاد ملی کرونا تصویب 

کند کلینیک های مجازی راه اندازی می شوند.«

جان بابایی در پاسخ به پرسشی که در اوایل بهمن 
که کیت تشخیصی نداشتیم چطور ابتالی دو تبعه 
چینی در یزد رد شد گفت: »من معاون درمان 
هستم و در این مورد اطالعی ندارم و بهتر است 
این پرسش را از معاونت بهداشت بپرسید. مساله 
بازگشایی صنوف هم به حوزه بهداشت مربوط 
است و من از جزئیات آن اطالع دقیق ندارم.« 
وی گفت: »در هر صورت احتمال پیک مجدد 
بیماری ناشی از ویروس کرونا وجود دارد. با 
ظرفیت بخش خصوصی حدود ۸600 تخت 
آی سی یو در کشور داریم که اگر الزم شد از 
همه این ظرفیت استفاده می کنیم. ریشه کنی 
بیماری هنوز مطرح نیست.« جان بابایی افزود: 
»کسانی که در این روزها از خانه بیرون آمدند 
به کسانی که در خانه ماندند ظلم کردند. موج 
سفرها بعد از 13 فروردین و ترافیک این روزها 
در برخی شهرها نگران کننده است و آمار را باال 
می برد. برخی کشورها یک ماه تا ٤۵ روز قرنطینه 
سخت ایجاد کردند که هیچ کس حق بیرون آمدن 
نداشت. این اقدام در کشور انجام نشد اما ممکن 
است زمان اپیدمی طوالنی تر شود اما اعالم زمان 

قطعی اتمام اپیدمی در صالحیت من نیست.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شمارمبتالیانبهکرونابه۶۲۵۸۹نفروجانباختگانبه
۳۸۷۲نفررسید،تاکنون۲۷۰۳۹نفربهبودیافتهاند
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تعداد قربانیان از ۷۴ هزار نفر گذشت، بیش از ۲۸۶ هزارنفر بهبودیافته 
آمارهای رسمی حاکی از آن است که شمار مبتالیان 
به کووید-19 در سراسر جهان همچنان روند افزایشی 

خود را طی می کند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، کروناویروس 
جدید که عامل بروز بیماری کووید-19 است، 
اولین بار در ماه دسامبر در چین گزارش شد و در 
حال حاضر به ۲۰9 کشور و منطقه از سراسر جهان 

گسترش پیدا کرده است.
تا لحظه انتشار این خبر شمار کلی مبتالیان به 
کووید-19 در جهان یک میلیون و ۳۴۷ هزار و 
۲۳۵ نفر است که ۷۴ هزار و ۷۶۷ نفر از آن ها جان 

باخته و ۲۸۶ هزار و ۲۳۴ نفر نیز بهبود یافته اند.
ایاالت متحده آمریکا با ۳۶۷ هزار و ۶۲9 مورد ابتال 
و 1۰ هزار و 9۴1 قربانی در صدر فهرست مبتالیان 
جهانی قرار گرفته است. 19 هزار و ۸1۰ نفر از 

مبتالیان این کشور نیز بهبود یافته اند.
اسپانیا با افزایش شمار مبتالیان و ثبت 1۳۶ هزار 
و ۶۷۵ مورد ابتال با پشت سر گذاشتن ایتالیا در 
رتبه دوم فهرست مبتالیان جهانی کرونا قرار گرفته 
است. تاکنون 1۳ هزار و ۳۴1 نفر از مبتالیان این 
کشور جان خود را از دست داده و ۴۰ هزار و ۴۳۷ 

نفر بهبود یافته اند.
ایتالیا نیز 1۳۲ هزار و ۵۴۷ مورد ابتال را به ثبت 

رسانده که از این میان 1۶ هزار و ۵۲۳ نفر جان 
خود را از دست داده و ۲۲ هزار و ۸۳۷ نفر بهبود 

پیدا کرده اند.
در آلمان نیز شمار مبتالیان 1۰۳ هزار و ۳۷۵ نفر 
اعالم شده که از این تعداد 1۸1۰ نفر جان باخته و 

۳۶ هزار و ۸1 نفر نیز بهبود یافته اند.
فرانسه نیز دیگر کشور اروپایی است که شمار 
مبتالیان به کروناویروس جدید در آن باال بوده 
است. این کشور با ثبت 9۸ هزار و 1۰ مورد ابتال 

در رتبه پنجم فهرست مبتالیان جهانی قرار گرفته 
است. از این میان تاکنون ۸911 نفر جان باخته و 

1۷ هزار و ۲۵۰ نفر بهبود پیدا کرده اند.
چین که اعالم کرده شیوع کروناویروس را تا حد 
زیادی کنترل کرده تاکنون ۸1 هزار و ۷۴۰ مورد 
ابتال به کووید-19را گزارش کرده که مورد جدید 
فوتی گزارش نشده و تعداد قربانیان این بیماری در 
این کشور همان ۳۳۳1 نفر باقی مانده است همچنین 
تعداد بهبودیافتگان به ۷۷ هزار و 1۶۷ نفر رسیده 

است. همچنین در ایران تاکنون ابتالی ۶۰ هزار و 
۵۰۰ نفر تایید شده است که از این میان ۳۷۳9 نفر 
جان خود را از دست داده و ۲۴ هزار و ۲۳۶ نفر 

نیز بهبود یافته اند.
در انگلیس نیز ۵1 هزار و ۶۰۸ نفر تاکنون به این 
ویروس مبتال شده اند که ۵۳۷۳ نفر از آن ها جان 

باخته و 1۳۵ نفر بهبود یافته اند.
ترکیه هم تاکنون ابتالی ۳۲ هزار و ۲1۷ نفر را 
به بیماری کووید-19 اعالم کرده که از این میان 
۶۴9 نفر جان باخته و 1۳۲۶ نفر نیز بهبود یافته اند.
همچنین سوئیس با ۲1 هزار و ۶۵۷ مبتال و ۷۶۵ 
قربانی، بلژیک با ۲۰ هزار و ۸1۴ مبتال و 1۶۳۲ 
قربانی و هلند با 1۸ هزار و ۸۰۳ مبتال و 1۸۶۷ 
قربانی از کشورهای اروپایی با میزان شیوع گسترده 

محسوب می شوند.
بنا بر آمارهای سایت ورلداُمتر، کانادا با 1۶ هزار و 
۶۶۷ مبتال و ۳۲۳ قربانی، اتریش با 1۲ هزار و ۲9۷ 
مبتال و ۲۲۰ قربانی، برزیل با 1۲ هزار و ۲۳۲ مبتال 
و ۵۶۶ قربانی، پرتغال با 11 هزار و ۷۳۰ مبتال و 
۳11 قربانی، کره جنوبی با 1۰ هزار و ۳۳1 مبتال و 
19۲ قربانی و سرزمین های اشغالی با ۸9۰۴ مبتال 
و ۵۷ قربانی از دیگر کشورها با میزان شیوع باالی 

کروناویروس جدید هستند.

تهدید هند توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا به اقدام متقابل در صورت عدم صادرات 
داروی ماالریای »هیدروکسی کلروکین« به آن 
کشور کرد، دهلی نو را به تسلیم وا داشت و 
با صادارت این دارو به واشنگتن موافقت کرد.
به گزارش سپیدآنالین به نقل از ایرنا، دولت هند 
روز سه شنبه اعالم کرد که این کشور صادرات 
این دارو را به کشورهای همسایه و همچنین 
کشورهایی که به شدت تحت تاثیر ویروس 
کرونا قرار گرفته اند، آغاز خواهد کرد و آمریکا 

نباید از این مسئله بهره برداری سیاسی کند.
آنوراگ سریواستاوا، سخنگوی وزارت امور 
خارجه هند گفت: »ما صادرات این دارو به 
تعدادی از کشورها را آغاز می کنیم، لذا از همه 
می خواهیم از هرگونه گمانه زنی در این رابطه 
یا هرگونه تالش برای سیاسی کردن موضوع 
کرد:  اعالم  همچنین  وی  کنند.«  خودداری 
»دهلی نو داروهای »هیدروکسی کلروکین« و 
»پاراستامول« را به کشورهای همسایه وابسته به 
هند نیز صادر خواهد کرد.« سخنگوی وزارت 
امور خارجه هند در ارتباط با ممنوع شدن 
صادرات این دارو گفت: »اولویت اول ما مانند 
هر دولتی کسب اطمینان از تامین کافی این دارو 
برای مردم هند بود و بعد از تامین این نیاز داخلی 
است که برای صادارت آن اقدام خواهیم کرد.«
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هفته 

گذشته اعالم کرده بود که وی در گفت وگو 
تلفنی با نارندرا مودی، نخست وزیر هند از او 
خواسته بود داروی »هیدروکسی کلروکین« را به 
آمریکا صادر کند. به گزارش شبکه خبری ایندیا 
تودی، پس از انتشار این سخنان رئیس جمهوری 
آمریکا، هند روز یکشنبه اعالم کرد که درخواست 
آمریکا را بررسی خواهد کرد، اما دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در توئیتی 
بار دیگر تهدید کرد چنانچه هند به خواسته 
او عمل نکند با اقدامات متقابل آمریکا مواجه 
خواهد شد. این درحالی است که یک مقام 
دیگر دولتی هند تایید کرد که ۲9 کشور دیگر 
نیز در اروپا و آمریکای التین خواهان دریافت 
این دارو از هند هستند. وزارت بهداشت هند 
تجویز »هیدروکسی کلروکین ۴۰۰ میلی گرم« 
برای یک روز و »هیدروکسی کلروکین ۲۰۰ 
گرم« برای دو روز به همراه مصرف ۵ روزه 
داروی »ازیترومایسین ۵۰۰ میلی گرم« را برای 
بیماران کرونایی که حال آنها بسیار وخیم است، 
توصیه کرده است. این دارو به عنوان درمان 
احتمالی بیماری کرونا در نظر گرفته می شود. 
وزارت بهداشت هند روز سه شنبه اعالم کرد 
که آمار کل موارد ابتال به ویروس کرونا در 
این کشور به ۴ هزار و ۸۵۳ نفر رسیده است 
درحالی که 1۳۶ نفر نیز در هند به دلیل ابتال به 

ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند.

هند با تهدید ترامپ داروی ماالریا 
به آمریکا صادر کرد 

یک شرکت آمریکایی که از سوی بنیاد بیل و 
ملیندا گیتس حمایت می شود، قصد دارد یک 
واکسن جدید کروناویروس را به فاز آزمایش 

انسانی وارد کند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، یک واکسن 
آزمایشی جدید پس از تایید سازمان غذا و داروی 
آمریکا)FDA(، به فاز انسانی آزمایش بالینی وارد 
 Invio« می شود. این واکسن که محصول شرکت
Pharmaceuticalsk« است، تحت برنامه موسوم 
به داروی جدید تحقیقاتی )IND( پذیرفته شد.  
Invio در نظر دارد تا در پی نتایج امیدوارکننده ای 
که از بررسی واکسن روی حیوانات به دست 
 ۴۸۰۰ INO« آمده است، این واکسن موسوم به
DNA«  را به یک انسان تزریق کند و واکنش 

سیستم ایمنی او را مورد ارزیابی قرار دهد.
به گزارش تک کرانچ، واکسن Invio با تزریق 
یک پالسمید مهندسی شده مخصوص به بیمار 
منتقل می شود. پالسمید یک ساختار ژنتیکی 
کوچک و مستقل است که پس از تزریق آن، 
سلول ها می توانند پادتن مطلوب و مورد نظر 
را برای مقابله با یک عفونت خاص تولید کنند. 
اگرچه واکسن های DNA در حال حاضر در 
دسترس قرار دارند و برای درمان بسیاری از 
عفونت های حیوانی توصیه می شوند، اما کاربرد 

آنها در انسان مورد تایید قرار نگرفته است.
این شرکت، پیشتر مرحله نخست پژوهش را 

در رسیدن به یک واکسن آزمایشی DNA برای 
 )MERS- CoV( درمان کروناویروس مرس
آغاز کرده و به نتایج امیدوارکننده ای دست 
تاثیر این واکسن،  بیماران تحت  یافته بود. 
سطح باالیی از پادتن را تولید کردند که برای 
 Invio مدت زیادی نیز دوام داشت. پس کار
ادامه پژوهش های قبلی این شرکت است. 
شرکت Invio موفق شده است به سرعت 
کار خود را گسترش دهد و هزاران دوز از 
تولید  کوتاهی  مدت  در  را    ۴۸۰۰ -INO
کند تا برای آزمایش در فاز یک و دو آماده 
شوند. این شرکت عالوه بر حمایت بسیاری 
از شرکت ها و سازمان های غیرانتفاعی، بخش 
بزرگی از موفقیت خود را مدیون بنیاد بیل و 
ملیندا گیتس است. اگر آزمایش ها به خوبی 
پیش بروند، Invio خواهد توانست تا یک 
میلیون دوز واکسن را تا پایان سال آماده کند 

و آنها را در آزمایش های گوناگون به کار ببرد.

با حمایت بنیاد بیل و ملیندا گیتس؛
واکسن جدید کروناویروس وارد فاز آزمایش انسانی می شود 

خبـر
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بیانیه مرجع ملی ایمنی زیستی درباره تبلیغات روغن غیرتراریخته؛

هزینه 700 هزار تومانی تست کرونا  در آزمایشگاه  های خصوصی 
»تعرفه  گفت:  آزمایشگاهی  علوم  متخصص 
ابالغی وزارت بهداشت برای تست های مشابه 
کرونا حدود 700 هزار تومان تعیین شده است.«
فارس، سیدحسن  از  نقل  به  به گزارش سپید 
هاشمی مدنی افزود: »آزمایشگاه های خصوصی 
کشور توانایی تشخیص ویروس های مشابه کرونا 
انجام  را  غیره  و  هپاتیت  ایدز،  ویروس  مانند 
می دادند و حتی از امکانات الزم برای تشخیص 
کرونا برخوردارند، اما اینکه چرا وزارت بهداشت 
خصوصی  آزمایشگاه های  ظرفیت  از  ابتدا  از 

استفاده نکرد جای سوال دارد.«
وی با بیان اینکه اخیرا وزارت بهداشت اعالم 
اجازه  آزمایشگاه ها  از  تعدادی  که  است  کرده 
انجام تست های تشخیص کرونا را دارند، گفت: 
ابتدا این موضوع اعالم می شد و این  از  »اگر 
اجازه به آزمایشگاه های خصوصی داده می شد 
تعداد بیشتری از مبتالیان شناسایی می شدند.«

هاشمی مدنی عنوان کرد: »کیت ها از دو روش 
تهیه می شود، عده ای از آزمایشگاه ها کیت ها را 
از شرکت ها تهیه می کنند و برخی دیگر خودشان 
توانایی طراحی و تولید کیت را دارند، برخی از 
آزمایشگاه های خصوصی درحال حاضر امکان 
انجام هزار تست را دارند و این آزمایشگاه توانسته 
است کیت های تشخیص کرونا را طراحی کند. 

وزارت بهداشت باید از ابتدای شیوع کرونا اجازه 
انجام تست را به آزمایشگاه خصوصی می داد و 
این کار طبق یک پروتکل خاص انجام می شد 

تا در زمان نمونه گیری فرد به آلوده نشود.«
متخصص علوم آزمایشگاهی ادامه داد: »از آنجا 
که ممکن است شاهد موج دوم شیوع کرونا 
در کشور باشیم، بهتر است در راستای تسریع 
بیماریابی از ظرفیت این آزمایشگاه ها استفاده 

شود و دلیلی هم برای سخت گیری برای انجام 
تست وجود ندارد.«

وی در پاسخ به سوالی درباره هزینه انجام تست 
کرونا در آزمایشگاه های خصوصی گفت: »تعرفه 
ابالغی وزارت بهداشت برای انجام تست های 
مشابه کرونا حدود 700 هزار تومان تعیین شده 
است که این تعرفه مربوط به سال گذشته است و 
بخشی از هزینه توسط بیمه ها پرداخت می شود.«

برای  کیت  تامین  »هزینه  افزود:  هاشمی مدنی 
آزمایشگاه حدود 300 هزار تومان است که البته 
هزینه پرسنل و سایر مخارج آزمایشگاه نیز باید در 
نظر گرفته شود.« وی گفت: »اگر وزارت بهداشت به 
آزمایشگاهی کیت رایگان ارائه بدهد آزمایشگاه مورد 
نظر باید با دریافت هزینه جزئی آزمایش را انجام 
دهد. هرچند بعید است که وزارت بهداشت کیت 
رایگان در اختیار آزمایشگاه خصوصی قرار دهد.«
متخصص علوم آزمایشگاهی خاطرنشان کرد: »در 
حال حاضر حدود 200 آزمایشگاه توانایی انجام این 
تست ها در کشور را دارند برخی از آنها می توانند در 
عرض 5 روز از 5 هزار بیمار تست تشخیص کرونا 
بگیرند. در این شرایط آزمایشگاه های خصوصی به 
دنبال کسب درآمد نیستند بلکه تشخیص بیماری 
اولویت این مراکز است. در حال حاضر ما به 
اواسط شیوع بیماری نرسیده ایم و بهتر است از 

این ظرفیت استفاده شود.«
نیز  کرونا  تست  بیمه ای  پوشش  درباره  وی 
گفت: »بیمه ها باید برای انجام این تست تاییدیه 
دریافت کنند و وزارت بهداشت می توانست با 
تهیه پروتکلی اعالم کند که اگر آزمایش توسط 
پزشکان مشخصی برای بیماران نسخه شود بیمه 
باید بخشی از هزینه این تست ها را بپردازد و 

ایجاد این پروتکل نیز کار دشواری نیست.«

خبـر

عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا در خصوص عدم 
ابتالی معتادان و کودکان به کرونا ویروس و مسائل مبتال 

به این بیماری توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش سپید، مسعود مردانی، متخصص بیماری های 
عفونی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: »بهترین راه 
مقابله با کرونا پیشگیری با رعایت بهداشت عمومی و فردی 
و شستن مرتب دست ها است. زیرا امکانات و تجهیزات 
پزشکی هر چقدر هم باشد نمی تواند تکافوی جمعیت 
کثیری از مبتالیان را بدهد.« این متخصص بیماری های 
عفونی افزود: »کودکان هم کرونا می گیرند، اما بیشتر فرم 
سبک آن را می گیرند، اما طبق تجربه ها افراد مسن و دارای 
بیماری های زمینه ای به علت ضعیف تر بودن سیستم ایمنی 
مرگ و میرشان بیشتر است و عالئم بیماری در آنها شدیدتر 
است.« استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان 
اینکه زدن ماسک همچنان برای عموم مردم ضرورت ندارد، 
افزود: »زدن الکل به ماسک و سر و صورت و گرفتن 

سشوار به ماسک و بینی و دهان کارهای غیرعلمی است 
و هیچ تاثیری روی کرونا ندارد.« این متخصص عفونی 
شستن مرتب دست ها و دوری از تجمعات را بسیار مهم 
بر شمرد و گفت: »باید 20 ثانیه دست را با صابون شست 
و بعد زیر آب گرفت و نباید بیش از حد آب مصرف کرد.« 
وی با تکذیب این موضوع که معتادان مبتال نمی شوند، 
گفت: »معتادان و سیگاری ها و اهل دود همه به کرونا مبتال 
می شوند و این حرفی غیرعلمی است و اینگونه شایعات را 
سوداگران مرگ شایعه می کنند. بر عکس معتادان به علت 
ضعف ریه و سیستم ایمنی که دارند، زودتر و شدیدتر 
مبتال می شوند.« مردانی اظهار داشت: »مردم برای درمان های 
غیرضروری به هیچ وجه به بیمارستان ها و مراکز درمانی 
مراجعه نکنند، اما آنهایی که نیاز به درمان فوری دارند باید 
مراجعه کنند. نمی شود زنی که وقت زایمانش رسیده یا 
کسی که زخم معده دارد یا آپاندیسش ترکیده و یا سکته 

کرده به بیمارستان مراجعه نکند.«
این متخصص عفونی با بیان اینکه هنوز دارویی برای 
کرونا ساخته نشده است، گفت: »داروهایی که چینی ها 
استفاده کردند و ما هم استفاده کردیم همه داروهای 
ضدویروس و ضدایدز است و برخی از آنها تا حدودی 
تاثیر داشته اند، ولی این داروها در بیمارستان و برای آنهایی 
که در آی سی یو هستند استفاده می شود و قابل تجویز 
برای دیگران نیست.« مردانی گفت: »کسی که کرونا بگیرد 
تا موقعی که ویروس جهش ژنتیک پیدا نکرده دیگر به 

کرونا مبتال نخواهد شد.«

مردانی، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا:

کودکان هم کرونا می گیرند 

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با اشاره به ابالغ پروتکل بهداشتی 
به نانوایی ها، در خصوص تامین اقالم بهداشتی مورد نیاز این صنف 

با همکاری اتحادیه نانوایان اعالم آمادگی کرد.
به گزارش سپید، علیرضا زالی در خصوص عدم رعایت نکات بهداشتی توسط 
برخی نانوایی ها، گفت: »در نشستی که با اصناف برگزار شد، پروتکل های 
بهداشتی تدوین و به نانواها نیز استانداردهای مرتبط ابالغ شده است.« 
وی با بیان اینکه در این رابطه کارشناسان بهداشت محیط نظارت های 
ویژه تری را اعمال خواهند کرد، اظهار کرد: »ستاد مقابله با کرونا در تهران 
آماده همکاری با اتحادیه نانوایان برای تامین اقالم بهداشتی مورد نیاز با 

قیمت مناسب است.«
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران در خصوص افزایش ترددها 
در روزهای اخیر، بیان کرد: »افزایش حضور مردم در خیابان ها و استفاده 

آنها از وسایل نقلیه عمومی نگران کننده است.«

زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران:

افزایش حضور مردم و حجم استفاده 
از وسایل نقلیه عمومی در تهران 

نگران کننده است 
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 19- روزه موارد جدید ابتال به کوویدنمودار میانگین سه  

 طلبد:سابقه میسابقه هستیم که پاسخ بی ما در یک بحران بی
مورد  ) در2020آوریل  3( 99فروردین  15 تاریخ در بهداشت جهانی سازمان دبیرکل تدروس دکتر

 است:  آمده زیر در آن  چکیده که گفت مهمی نکات کروناویروس پاندمی به کشورها پاسخ چگونگی
  و  بماند زنده تواندمی ویروس شوند، متوسل هاي اجتماعیمحدودیت رفع به سریع خیلی اگرکشورها

 بود.  شده اعمال هامحدودیت که شود  زمانی از ترطوالنی و  بد اقتصادي، شدیدتر تأثیرات
  و  اجتماعی ژرف عواقب از ما همه. است بهداشتی بحران یک از بیشتر بسیار 19-کووید پاندمی

  سالمتی  از حمایت براي کشورها از بسیاري که هایی محدودیت. داریم آگاهی بیماري این اقتصادي
 و زندگی از هم تا هستیم تالش در همه .است کرده وارد سنگینی فشار هاملت و  جوامع اقتصاد و هاخانواده  و افراد درآمد بر اند،گرفته نظر در
  ویروس  این کنترل آن، اقتصادي اثرات کاهش و هامحدودیت به دادنپایان  براي راه بهترین نهایت، در اما. کنیم محافظت کردنزندگی  از هم

 اجتماعی ساختارهاي پایدار بهبود در بلکه  ها،زندگی نجات راه در تنهانه  اساسی گذاريسرمایه یک در سالمت، گذاريسرمایه بنابراین؛ .است
 .است اقتصادي و

 : کنند تمرکز آن بر کشورها شودمی توصیه که دارد  وجود  اصلی نکته سه
  مبارزه  راستاي در کشور سالمت خدمات سیستم براي نیاز  مورد مالی  اعتبارات که کنند حاصل اطمینان تا خواهیممی  کشورها همه از ما  اول،

 .شودمی تامین ویروس این با
  حقوق  درمان و بهداشت کارکنان به باید که معناست بدان این. کنند تقویت را بهداشتی خدمات هايزیرساخت تا خواهیممی کشورها از دوم،

 .باشد داشته دسترسی کافی بودجه به ضروري پزشکی لوازم خرید براي کشور، درمانی  ساختار و شود پرداخت مناسب دستمزد و
 داده  مردم  به)  رایگان  یا  و(  مناسب  قیمت  با  خدمات  اگر.  ببرند  از بین  بیماران را  از  مراقبت  براي   مالی  خواهیم موانعمی  کشورها  همه  از  ما  سوم،
 از .دهد می قرار خطر معرض در را جامعه اجتماعی هايساختار و شده ترسخت گیريهمه کنترل بلکه؛ بینندنمی آسیب مردم فقط نشود،

  این  بر فشار اجتماعی  عواقب.  کنید حمایت زندگی هايهزینه حداقل پرداخت با نامناسب؛  اقتصادي شرایط داراي  یا و  پذیرآسیب هايخانواده
 است.  زیاد بسیار هاخانواده 

 

 ) 14:00روزرسانی: ساعت به( 19-کشور اول از نظر ابتال به کووید 15

 نفر  ابتال در میلیون بهبـودي فـوت ابـتـال کشــور 

 1,018 17,977 9,624 336,906 آمریکا 

 2,888 40,437 13,055 135,032 اسپانیا 

 2,133 21,815 15,887 128,94 ایتالیا

 1,196 28,700 1,591 100,232 آلمان 

 1,422 16,183 8,078 92,839 فرانسه

 57 77,078 3,331 81,708 چین

 720 24,236 3,739 60,500 ایران 

 704 135 4,934 47,806 انگلستان 

 321 1,042 574 27,069 ترکیه 

 2,502 7,298 734 21,652 سوئیس 

 1,796 3,986 1,632 20,814 بلژیک 

 1,097 250 1,867 18,803 هلند

 411 2,942 280 15,512 کانادا 

 1,355 3,463 220 12,206 اتریش 

 1,150 140 311 11,730 پرتغال
 

 آلمـان :19-هاي کشورهاي جهان در مواجهه با کوویدآموختهدرس
در این کشور  19-نفر است. اپیدمی کووید 83,721,802 جمعیتی بالغ بر کیلومترمربع و 348,650آلمان کشوري در غرب اروپا  با مساحت 

ر رتبه چهارم در جهان قرار دارد، اما میزان پایین آغاز شد. از نظر وضعیت اپیدمی بیماري تاکنون اگرچه آلمان د 1398ماه از هشتم بهمن 
درصد) در این کشور، به عنوان نقطه قوتی در برخورد با این بحران مورد توجه قرار گرفته است. در این کشور   4/1ومیر ناشی از بیماري (مرگ

شده جهت کنترل  رب و اقدامات موفق انجام مورد مرگ شناسایی شده است. برخی از تجا 1342مورد تأییدشده بیماري با  91,714تاکنون 
 باشد: بیماري در این کشور شامل موارد زیر می 

  هزار نفر جمعیت) 100تخت به ازاي هر  7/33(تعداد ژه یو يهامراقبت  تخت يتعداد باالبرخورداري از نظام درمانی پیشرفته و 
 با افراد از بیشتري گسترده در سطح جامعه و در نتیجه، شناسایی تعدادهاي ش یآزمابه منظور انجام  هاي کالني استراتژکارگیري به 

 بیماري و درمان زودهنگام بیماران  نشانی بدون یا کم هاينشانی 
   اعتماد عمومی جامعه به دولت در تصمیمات و اقدامات اتخاذشده 
  سال)  49(متوسط  دیگر کشورهاستاز بسیاري تر از پایینکه متوسط سن افراد آلوده به این بیماري در آلمان تر بودن پایین 
  هاتعطیلی بیشتر مشاغل، مراکز تجاري و فروشگاه 
 به کمک براي ویژه هايو نیز برنامه  کارفرمایان و شاغل افراد براي یورو میلیارد 750 از با بیش ي دولتیارانه  و اعتباري بزرگ برنامه 

 مزایا  حفظ و  اجاره پرداخت براي کارمندان
  توسط تیمی از پزشکان این کشور با هدف پیگیري وضعیت بیماري در سطح  »کرونایی هايتاکسی «هاي خالقانه مثل اجراي برنامه

 جامعه 

 

75853

79332

82061

72000 74000 76000 78000 80000 82000 84000

تعداد موارد جدید روزانه در جهان
)سه روز گذشته(

فررودین17 فروردین16 فروردین15



  

   

 موضــوع:

 انـتـدر اس 19-دیکوو وژيـاپیدمیول
 چهارمحـال و بختیـاري

236,42  
500,60  739,3  

 81 ره 
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http://corona.behdasht.gov.ir/ 

 

  

 

  

 
 

  

 

 

  

 تانـاس در در 19-هاي موجود براي مقابله با کوویدزیرساخت
 بختیاري و محال چهار

 
 5  بیمارستان 
 285 ) تخت ویژه) 30تخت فعال 
  :با افزایش در هفته آخر اسفند تا هفته   %47میانگین ضریب اشغال تخت

 دوم فروردین 
 ساعت 24: 19-متوسط زمان تهیه نمونه تا دریافت جواب آزمایش کووید 
  :آزمایش در روز  100ظرفیت استانی انجام آزمایشات 

  

 

 

ان ـتـتوزیع سنی موارد فوت در اس
 کشــوراري و ـال و بختیـچهارمح

 چهارمحال و بختیاري  استان

 5/65 میانگین      

 69 میانه     

 کشور

 4/67 میانگین      

 71 میانه     

 ي در استان چهارمحال و بختیاريماریمورد ب نیاول    

 10/12/1398تاریخ پذیرش: 
 : بهبود وضعیت

ساله، کشاورز با سابقه آسم و با عالیم بالینی سرفه، تنگی نفس،  32بیمار آقاي 
درد و کوفتگی و پنومونی خفیف و ساکن شهرستان بن، بدون سابقه مسافرت به 

. بیمار 19-و بدون سابقه تماس با بیمار قطعی کووید 19-مناطق با گزارش کووید
 هاي کشور را ذکر نموده است. انتنزدیک با مسافرین از سایر شهرسسابقه تماس 

م ئبا عال )ساله 6فرزند بیمار (گیري از اطرافیان، در ردگیري موارد تماس و نمونه
اسفند با جواب آزمایش   16تنگی نفس، سرفه، اسهال و درد و کوفتگی در تاریخ 

 گردید. شهرکرد ایزوله و بستري ی در در بیمارستان PCRمثبت 
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قطعی آزمایشگاهی تایید بالینی
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صد
در

گروه سـنی

19-توزیع سنی موارد قطعی کووید

مرد
60%

زن
40%

19-توزیع جنسی موارد قطعی کووید

روستا
13%

شهر
87%

محل سکونت موارد قطعی

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 19-کمیته دانشگاهی اپیدمیولوژي کوویدمنبع: 

13 شماره 1620 20 فروردین 1399
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