
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

سرعت انتقال ویروس کرونا در مازندران ۲ برابر شده است
احتمال بازگشت محدودیت های سختگیرانه

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: »سرعت 
انتقال ویروس کرونا در این استان طی روزهای 
اخیر رو به افزایش رفته و از حدود هفت دهم در 
اوایل تیر ماه جاری هم اکنون به 1.4 رسیده است.«
به گزارش سپید، سید عباس موسوی افزود: »البته 
سرعت انتقال در شهرهای دارای وضعیت قرمز 
بیشتر است و در این شهرها سرعت انتقال به حدود 
۲ نفر رسیده است به این معنا که هر فرد مبتال به 
کرونا می تواند ۲ نفر را به این ویروس مبتال کند.«
وی از شهرهای آمل، بهشهر، نوشهر و بابل به 
عنوان مناطق دارای وضعیت قرمز کرونایی نام برد و 
گفت : »وضعیت در شهرهای قائمشهر و رامسر نیز 
نارنجی است و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، 
نزدن ماسک و رعایت نکردن فاصله گذاری فیزیکی 
می تواند وضعیت قرمز را به تمامی شهرهای مازندران 
تحمیل کند.« رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
هشدار داد: »با توجه به نزدیکی شهرهای استان 
مازندران به یکدیگر، وضعیت قرمز کرونایی در 
یک شهرستان می تواند تهدید این وضعیت برای 
سایر شهرستان ها نیز باشد و با این رویه خطر پذیری 
استان مازندران بیش از سایر استان های کشور است.«
موسوی دلیل افزایش آمار بیماران کرونایی بستری 
در بیمارستان های استان طی روزهای اخیر را ناشی 
از عادی انگاری بیماری کرونا از سوی اکثر مردم 
اعالم کرد و اظهار داشت: »با توجه به این که حدود 
۸۰ درصد از مردم استان هنوز به ویروس کرونا 
مبتال نشدند، در صورت عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی بخصوص استفاده نکردن از ماسک و 
رعایت نکردن فاصله گذاری فیزیکی، وضعیت 

بسیار بدی دامنگیر استان خواهد شد.«
وی اضافه کرد: »طوالنی شدن زمان کنترل بیماری 
کرونا در استان نه تنها به عادی سازی رفتار در 
جامعه می انجامد، بلکه سبب می شود تا کار برای 
درمانگران فرسایشی شود و این رویه نیز خطر را 

بیش از گذشته افزایش می دهد.«
این مسئول تنها راهکار برای کنترل بیماری کرونا 
در مازندران را پرهیز از فرسایشی شدن این دوران 
محدودیت های  رعایت  »عدم  گفت:  و  دانست 
اجتماعی به خصوص پس از بازگشایی  و برخی 
اشتغال های پرخطر شامل تاالرهای پذیرایی  و 
برگزاری مراسم ختم و عروسی استان را به سمت 
افزایش شدن ویروس کرونا پیش برد و اکنون 

نیز عدم کنترل آن می تواند مازندران را به سمت 
بحرانی تر شدن پیش ببرد.«

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: »اگر 
روند افزایشی در استان ادامه داشته باشد، احتمال 
برگشت برخی محدودیت ها با وجود پیش بینی 
برخی مشکالت اقتصادی در استان مازندران وجود 
دارد و همه ما برای عدم اجرای این محدودیت ها 
راهی جز رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 

گذاری اجتماعی نداریم.«
وی افزود: »در حال حاضر حدود ۵۰۰ بیمار کرونایی 
صرفا در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران بستری هستند و تحت درمان 
قرار دارند و پیش بینی می شود در روزهای آینده 

این آمار نیز افزایش یابد.«
موسوی گفت: »افزایش بیش از ظرفیت بیماران 
می تواند فعالیت بیمارستان های استان مازندران را 
که با روند کاهشی کرونا، به حالت عادی خود 
برگشته بودند،  تحت تاثیر قرار دهد و مشکالت 
دیگری را در استان برای سایر بیماران ایجاد کند.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مورد 
ارتباط افزایش آمار بیماران کرونایی در استان با 
برداشته شدن محدودیت های سفر هم توضیح داد: 
»در ابتدای شیوع ویروس کرونا برای جلوگیری از 
ورود آلودگی این ویروس به استان نظر بر اجرای 
محدودیت ها بود که با اپیدمی شدن این بیماری در 
استان محدودیت های سفر به خصوص در مورد 
کسانی که ویالهای شخصی دارند و امکان برگزاری 
تجمعات را ندارند، برداشته شد ضمن این که سفر 

این افراد تاثیر چندانی در سرعت انتقال ندارد.«
وی مشکل اصلی را مربوط به بومیان مهاجر دانست 
و افزود: »برگشت این مسافران برای دید و بازدید 
خویشاوندان می تواند باعث برپایی تجمعات و 
برخی نشست های تجمعی باشد که خطر انتقال 

ویروس را افزایش می دهد.«
براساس آخرین گزارش هم اکنون حدود ۵۰۰ 
بیمار کرونایی در سطح بیمارستان های دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران بستری هستند و با احتساب 
بیماران بستری در مراکز درمانی تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی بابل  تعداد بیماران کرونایی 
در سطح استان بیش از ۶۰۰ نفر رسیده است که 
بیماران حدود ۵۰  آمار  به هفته گذشته  نسبت 

درصد بیشتر شد.ایرنا

خبـر

عضو کمیته بیمه سالمت سازمان بیمه سالمت ضمن تشریح 
تغییرات ابالغیه جدید تعرفه درمان اعتیاد، از اختصاص کد 
یکتا به معتادان مجهول الهویه برای درمان سرپایی اعتیاد در 

قالب پوشش بیمه ای خبر داد. 
به گزارش سپید، سید محمد دریجانی در گفت وگو با ایسنا  در 
خصوص ابالغیه جدید تعرفه درمان اعتیاد، گفت: »بر اساس 
محاسبات صورت گرفته برای یک دوره درمان اعتیاد که مدت 
آن بسته به تشخیص پزشک معالج است، در صورتی که فرد 
معتاد برای درمان اعتیاد به مراکز خصوصی مراجعه کند، ماهیانه 
۸1 هزار تومان و در صورتی که به مراکز دولتی مراجعه کند 
ماهیانه ۳۳ هزار تومان پرداخت می کند و مابقی این مبلغ توسط 

بیمه سالمت پرداخت خواهد شد.«
وی با تاکید بر اینکه سازمان بیمه سالمت متولی بیمه درمان 
معتادان سرپایی برای تمامی معتادان در تمامی سازمان های بیمه گر 
است،  ادامه داد: »این یعنی، چه فرد معتاد دفترچه بیمه سالمت 
داشته باشد و چه دفترچه بیمه تامین اجتماعی و... سازمان بیمه 

سالمت موظف به خدمت رسانی به این افراد خواهد بود.«

دریجانی درباره تغییرات ابالغیه جدید تعرفه درمان اعتیاد نسبت 
به سالیان گذشته،  توضیح داد: »در گام اول میزان تعرفه و سطح 
خدماتی که پوشش می دهیم افزایش پیدا کرده است و از سوی 
دیگر نیز افراد فاقد هویت نیز در صورتی که بهزیستی برایشان 
کد یکتا به سازمان بیمه سالمت ارائه دهد، می توانند خدمات 
مقتضی چه برای درمان اعتیاد و یا سایر خدمات را دریافت کنند. 
تا پیش از این افراد فاقد هویت نمی توانستند از این خدماتی که 
در مراکز ترک اعتیاد با پوشش بیمه انجام می شود، بهره ببرند که 
ابالغیه جدید درمان سرپایی اعتیاد این مشکل را برطرف کرد.«
وی با تاکید بر اینکه برخی معتادان متجاهر ممکن است فاقد 
شناسنامه و هویت باشند،  تصریح کرد: »این افراد تا پیش از این 
ابالغیه مغفول مانده بودند، اما اکنون اگر از سوی بهزیستی با 
ارائه کد یکتا به ما معرفی شوند، دفترچه بیمه برایشان صادر 
خواهد شد. با صدور دفترچه بیمه می توانند از خدمات درمانی 
از جمله ترک اعتیاد استفاده کنند. کد یکتا به طور کلی مربوط 
به افراد مجهول الهویه است که با ارائه آن صدور دفترچه بیمه 
انجام می شود که امسال معتادان فاقد هویت هم می توانند این 

کد را اخذ کنند.« عضو کمیته بیمه سالمت سازمان بیمه سالمت 
تاکید کرد: »مالک ما معرفی فرد فاقد هویت از سوی بهزیستی 
است و دیگر در مورد اینکه فرد اتباع خارجی است یا یک 

ایرانی است سوالی نمی کنیم.«
وی درباره نحوه فعالیت سامانه پاوا،  اظهار کرد: »زمانی که 
سازمان بیمه گر با مراکز ترک اعتیاد سرپایی قرارداد می بندد، 
را  معتاد می دهد  به  که  تا هر خدمتی  مرکز موظف می شود 
در این سامانه ثبت کند و بر اساس ثبت در این سامانه در 
و  می شود  بررسی  سرپایی  اعتیاد  ترک  مراکز  اسناد  پایان ماه 
پرداخت هایمان را انجام می دهیم. بر این اساس درمان ترک 

اعتیاد سرپایی مکانیزه انجام می شود.«
دریجانی ادامه داد: »پرداخت های ما به مراکز ترک اعتیاد سرپایی 
از زمان عقد قرارداد آغاز خواهد شد و تاکنون قرارداد 1۰4 مرکز 
در سامانه پاوا ثبت شده که برای ۲ هزار و ۹۹4 نفر بیمه سالمت، 
۲ هزار و ۷۳۳ بیمه شده مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و 1۸۲ 
بیمه شده هم نیروی مسلح هستند. این خدمات با هماهنگی ستاد 

مبارزه با مواد مخدر در استان ها انجام می شود.«

عضو کمیته بیمه سالمت سازمان بیمه سالمت مطرح کرد

اختصاصکد»یکتا«برایمعتادانمجهولالهویه
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