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رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

دستورالعملعزاداریها
تاپایانهفتهتصویبوابالغمیشوند

رییس جمهور روحانی با بیان اینکه با فرا رسیدن
محرم ،فضا باید در کشور در همه کوچهها
و خیابانها حسینی و کامال سوگوارانه شود،
گفت« :امسال ممکن است به خاطر رعایت
پروتکلهای بهداشتی نحوه عزاداری ما متفاوت
باشد ،دستورالعملهای الزم در مورد نحوه
عزاداریها تا پایان هفته مشخص و هفته آینده
تصویب و ابالغ میشود که باید مراعات و به
طور کامل اجرا شود».
به گزارش وبدا به نقل از پایگاه اطالع رسانی
دولت ،حسن روحانی روز شنبه شنبه در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه مقررات
ستاد برای همه الزم االجرا است ،تصریح کرد:
«باید تا فرا رسیدن زمانی که واکسن قابل قبول
در دسترس قرار گیرد ،اقدامات سختگیرانه
ادامه یابد».
رییس جمهور با تبریک پیشاپیش عید سعید غدیر
از مردم به خاطر همکاری با ستاد ملی کرونا در
اجرای پروتکلهای بهداشتی برای حفظ سالمت
خود قدردانی کرد و گفت« :آمارها و گزارشهای
ارائه شده در جلسه امروز از وضعیت استانها
امیدوارکننده بود و حکایت از این داشت که
حدود  ۱۰استان کشور که هفتههای قبل در
شرایط سخت بودند امروز از پیک بیماری عبور
کردهاند و ان شاءاهلل با مراعات بیشتر در روزهای
آینده به نقطه ثبات و آرامش خواهند رسید».
روحانی افزود« :تا امروز هر استانی که وارد یک
دوره پیک بیماری شده و مشکالت را پشت سر
گذاشته شاهد پیک دوم در آن استان نبودهایم و
روندی که امروز مردم در رعایت اصول بهداشتی
سپری میکنند اگر به همین شکل ادامه یابد
حتما در هفتههای آینده خبرهای خوشی را
شاهد خواهیم بود و آمارها همچنین حکایت
از مراعات اصول و پروتکلهای بهداشتی در
ادارات ،بانکها و مراکز پرتجمع دارد .البته عده
کمی هم رعایت نمیکنند و حتما نیازمند آن
هستیم با کسی که تخلف میکند برخورد کنیم».
رییس جمهور ادامه داد« :برای ماه محرم و
عزاداریها در این ماه نیز مقرراتی وضع شده
که تا هفته آینده قطعی ،تصویب و ابالغ خواهد
شد .مسئولین هیئتها و تکایا باید در این زمینه
مسئولیت بپذیرند و اگر کسی در هییتهای
عزاداری اصول بهداشتی را رعایت نکرد مسئولین
هیئتها باید با او برخورد کنند».
وی با تاکید بر اینکه راهبرد ما در مورد این
ویروس تغییر نکرده و همان راهبرد قبلی است،
گفت« :آموزش و توضیح دادن به مردم در مورد
این ویروس همچنان به عنوان یک اصل باید
در دستور کار ما باشد و مردم نیز باید رعایت
اصول بهداشتی را بر همه چیز مقدم بدانند و
الزام در استفاده از ماسک و پرهیز از تجمعات
و رعایت فاصلهگذاری همچنان ضروری و الزم

است .اجتماعات تحت هر عنوان همچنان ممنوع
است تا شرایط بهبود یابد».
روحانی با تاکید بر اینکه با فرد متخلف از
رعایت اصول بهداشتی حتما باید برخورد شود،
گفت« :اگر فردی پروتکلها و اصول بهداشتی را
رعایت نکرد باید تنبیه شود تمام افراد متخلف
باید شناسایی و با آنها برخورد صورت گیرد و
این برخوردها حتما باید اعالم شود تا مردم در
جریان قرار گیرند».
رییس جمهور افزود« :ادامه انجام تست و شناسایی
افراد مبتال راه مقابله با این بیماری است و باید
بدانیم چه کسی حامل و ناقل ویروس است
تا بعد از شناسایی افراد آلوده ،او را از جامعه
جدا کنیم و به عنوان وظیفه دوم همه افرادی
که در تماس با فرد مبتال بودند را شناسایی و از
جامعه جدا کنیم ».روحانی در بخش دیگری از
سخنان خود با بیان اینکه سرعت انتشار ویروس
در برخی از استانها باال بوده است ،گفت« :به
استانها اختیارات الزم داد ه شده است که در
ستادهای استانی برای کنترل و مهار ویروس
تصمیمات الزم را اتخاذ کنند».
رییس جمهور با بیان اینکه اعالم وضعیت سفید،
هشدار یا قرمز در مناطق مختلف به موضوعات
گوناگون از جمله امکانات استانها بستگی دارد،
گفت« :در این زمینه شرایط استانها از جمله
نیروی انسانی و کادر درمان و امکانات آن استان
مورد توجه است».
روحانی تقویت بخش سالمت را یکی از مسائل
مهم مورد تاکید عنوان کرد و گفت« :افزایش
تختهای بیمارستانی و تامین لوازم و تجهیزات

مورد نیاز ،تقویت کادر درمان و پرستاری با
استخدام نیروهای جدید همچنان اولویت ما در
مقابله با ویروس کروناست و در همین رابطه
تا پایان امسال حدود  ۸هزار تخت جدید به
بیمارستانها اضافه خواهد شد».
رییس جمهور در ادامه سخنان خود با قدردانی
از سخنان حکیمانه و مجتهدانه روز گذشته رهبر
معظم انقالب گفت« :نکته بسیار مهم سخنان
ایشان این بود که مرجع و مرجعیت نهایی که
متولی امر سالمت جامعه در شرایط فعلی است،
منحصرا ستاد ملی کروناست».
روحانی ادامه داد« :آدرس را عوض نکنیم و
مسیر را اشتباه نرویم یک خانه است و یک
در دارد و آن ستاد ملی کروناست و مقررات
وضع شده از سوی ستاد ملی کرونا برای همه
الزماالجراست».
رییس جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت
برگزاری عزاداری سیدالشهداء در ایام محرم با
رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی گفت« :مگر
میشود کسی مسلمان باشد و محرم برایش مهم
نباشد؟ و شیعه باشد و محرم برایش مهم نباشد
ملتی که با روحیه قوی در مقابل انواع فشارهای
دشمنان ایستاده و مقاومت کرده است محرم را
فراموش نخواهد کرد و حتما محرم ما امسال
هم به گونهای خواهد بود که بوی عزاداری امام
حسین(ع) به مشام همه خواهد رسید».
روحانی با بیان اینکه با فرا رسیدن محرم ،فضا
باید در کشور در همه کوچهها و خیابانها حسینی
و کامال سوگوارانه شود ،گفت« :امسال ممکن
است به خاطر رعایت پروتکلهای بهداشتی نحوه

عزاداری ما متفاوت باشد ،دستورالعملهای الزم
در مورد نحوه عزاداریها تا پایان هفته مشخص
و هفته آینده تصویب و ابالغ میشود که باید
مراعات و به طور کامل اجرا شود».
رییس جمهور افزود« :امسال صاحبان عزا در
مساجد و محافل و متولیان هیئتها وظیفه جدید
بسیار مهمی بر عهده دارند که آن مراعات برای
تضمین سالمت همه عزاداران حسینی است».
روحانی افزود« :همه جوامع مدنی و دینی این
مسئولیت را بر دوش دارند و همه باید همکاری
کنند تا سالمت عزاداران تضمین شود .دشمنان
ما منتظر هستند که بهانهای پیدا کنند ما نباید به
دست دشمنان بهانه بدهیم».
رییس جمهور تاکید کرد« :همانطور که باید
عاشورا را زنده نگهداریم اهداف و آرمان عاشورا
را هم باید زنده نگه داریم حیات و طراوت
جامعه از اهداف عاشوراست».
روحانی افزود« :ان شاءاهلل محرم امسال عزاداری
شکوهمند با رعایت همه جوانب امر و پروتکلها
را داشته باشیم و نکته مهم اشاره شده از سوی
مقام رهبری در این رابطه فصلالخطاب بود».
رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره
به تصمیمات جلسه امروز ستاد ملی کرونا گفت:
«امروز برای کمک به ودیعه مسکن مستاجرینی که
در تنگنا هستند تصمیم خوبی اتخاذ شد .در مورد
استخدامهای جدید کادر درمان و پرستاری نیز
مصوب شد برای کسانی که در کرونا فعال بودند
امتیاز ویژهای در نظر گرفته شود و در مورد آغاز
سال تحصیلی جدید از  ۱۵شهریور نیز در مورد
چارچوبها تصمیماتی گرفتیم».
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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خبر داد

استخدام فوری نیروهای تازه نفس

ثبتنام آزمون مرحله اول استخدام از امروز به مدت دو هفته ادامه دارد
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت
درباره ثبتنام آزمون استخدامی وزارت بهداشت
گفت« :ثبت نام آزمون از یکشنبه شروع خواهد شد
و حدود دو هفته ادامه دارد».
به گزارش ایسنا ،سید کامل تقوینژاد که در
برنامهای تلویزیونی صحبت میکرد ،درباره ثبتنام
آزمون استخدامی وزارت بهداشت بیان کرد« :یکی
از مسائلی که این روزها وزارت بهداشت به طور
جدی به دنبال حل آن است ،بحث «تامین نیروی
انسانی کافی و مورد نیاز برای بخشهای توسعهای
و نیروهای جایگزین» است که افرادی که در این
مدت درگیر کارهای بیمارستانی بودند ،با توجه به
اینکه زمان طوالنی خدمات ارائه دادند ،نیروهای
تازهنفستر به آنها کمک کنند».
وی افزود« :برهمین اساس با توجه به مذاکراتی که
تاکنون با ستاد ملی مقابله با کرونا ،سازمان اداره
استخدامی و سازمان برنامه و بودجه داشتیم ،چند
مرحلهاستخدامدرپیشروداریم؛یکمرحله ،آزمونی
است که از فردا به عنوان نیروی کار معین  ۲هزار

و  ۲۸۴نفر در رشتههای مختلف از جمله پرستاری،
بخشبهداشتی،فوریتهایپزشکیوبخشهاییکه
میتوانند به نوعی در وضعیت فعلی هرچه سریعتر
در خدمت نظام بهداشت و درمان کشور قرار گیرند
جذبشوند».تقوینژاددربارهزمانثبتناماینآزمون
اینطور توضیح داد« :ثبتنام آزمون از فردا از طریق
سایت sanjeshp.irشروعخواهدشدوحدوددوهفته

ثبتنام ادامه دارد .با توجه به شرایط کرونا ،پیشبینی
ما این است که روز جمعه ( ۱۴شهریورماه) آزمون
متمرکزی را در کشور داشته باشیم ،البته این تصمیم
فعلی است و با توجه به شرایط پیشرو امکان دارد
در خصوص نحوه برگزاری با توجه به پروتکلهای
بهداشتی تغییراتی حاصل شود».
وی با بیان اینکه خوشبختانه آزمونی در آبانماه سال

گذشته برگزار کردیم ،تصریح کرد ۱۰« :هزار نفر در
آن آزمون شرکت کردند و نتیجه آن در اسفندماه سال
گذشته اعالم شد و همزمان با اوج بیماری کرونا بود.
اکثر افرادی که در آن آزمون نمره قابل قبولی به دست
آوردند ،تالش بر این بود تا با کمترین تشریفات اداری
مشغول به کار شوند ،در گزارشی که از دانشگاههای
علوم پزشکی دریافت کردیم این بود که عمده افراد
مشغول به کار شدند ».تقوینژاد همچنین گفت« :دو
آزمون غیر از آزمونهای پیش گفته در دستور کار
داریم؛ اول ،بحث به کارگیری سه هزار نفر است که
طی روزهای آینده اعالم خواهد شد؛ تالش ما بر این
است که آزمون مختصری برگزار شود و یا از میان
افرادی که در آزمون آبانماه شرکت کردهاند و نمرات
بعدی بعد از افراد پذیرفته شده کسب کردهاند ۳ ،هزار
نفر در رشتههای مختلف به کار گیریم .همچنین برای
ماههای آتی جذب  ۷هزار نفر را به عنوان نیروهای
مختلفی به ویژه در بخشهای پرستاری ،بهداشتی،
فوریتها و نیروهای بخش درمان مجوز الزم را از
سازمان اداره استخدامی دریافت کردیم».

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

فوت  ۲۱۶بیمارکووید ۱۹در شبانه روزگذشته

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از فوت ۲۱۶
بیمار کووید ۱۹در شبانه روز گذشته خبر داد.

به گزارش سپید به نقل از وبدا ،سیما سادات الری با اعالم این خبر
افزود« :از دیروز تا امروز  ۱۱مرداد  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۵۴۸بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۶۷نفر از آنها بستری شدند».
وی با اشاره به این که مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۳۰۶
هزار و  ۷۵۲نفر رسیده است ،گفت« :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۲۱۶ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۶هزار و  ۹۸۲نفر رسید».
الری با بیان این که خوشبختانه تا کنون  ۲۶۵هزار و  ۸۳۰نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ،گفت۴۰۱۱« :

نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند».
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه افزود« :تا کنون دو میلیون و ۴۸۲
هزار و  ۵۵۳آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است».
ویبابیاناینکهاستانهایتهران،مازندران،گلستان،فارس،آذربایجان
شرقی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایالم ،خراسان رضوی ،کرمان ،خراسان
شمالی ،سمنان ،لرستان و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند ،افزود:
«همچنین استانهای آذربایجان غربی ،خوزستان ،بوشهر ،چهارمحال
و بختیاری ،زنجان ،همدان ،کهگیلویه و بویر احمد ،مرکزی ،یزد،
گیالن و قم هم در وضعیت هشدار قرار دارند».

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:

ورزشکاران هنگام ورزش ماسک نزنند
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :فعالیت باشگاههای ورزشی با
توجه به همهگیری ویروس کرونا اکنون تعطیل است اما ورزشکاران
به هنگام فعالیتهای ورزشی در فضای باز نباید ماسک بزنند.
به گزارش سپید ،مینو محرز افزود« :ورزشکاران باید در فضای باز
فاصله فیزیکی را تا  ۲متر رعایت کرده و استفاده از ماسک ممنوع
برای آنها است زیرا به هنگام انجام ورزش ماهیچهها اسید الکتیک
تولید میکنند که این باعث احساس سوزش شده و سپس به دی
اکسیدکربن تبدیل و بازدم میشود و از طریق ماسک تنفس دوباره،
دی اکسید کربن وارد بدن میشود که این امر میتواند باعث کاهش
عملکرد شناختی و تنفس شود ».وی اظهار داشت« :البته استفاده از
ماسک به هنگام پیاده روی مانعی ندارد اما به هنگام انجام ورزشهای
سنگین در فضاهای باز ورزشکاران نباید ماسک استفاده کنند».

این متخصص بیماریهای عفونی با بیان اینکه ویروس کرونا حداقل
 ۴۰درصد افراد جامعه را مبتال می کند ،ادامه داد« :اکنون این ویروس با
جهش های متفاوتی که دارد پیر و جوان نمیشناسد و همه گروههای
سنی در معرض خطر ابتال به کرونا هستند و الزم است مردم بیش
از گذشته توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند و به هیچ وجه به

باشگاههای ورزشی ،رستورانها ،مراکز تفریحی و خرید نروند».
محرز تصریح کرد« :جزو کشورهایی هستیم که با همه گیری بزرگ
ویروسکرونامواجهشدهوحدودنیمیازافرادحتیمتوجهنمیشوند
که به ویروس مبتال شدهاند ،به خصوص ابتال به این ویروس در
کودکان معموال عالمت چندانی ندارد ،عالمت اصلی این بیماری در
افرادی که دچار عالئم میشوند نیز بیشتر تب ،سرفه خشک و تنگی
نفس است و در تعداد کمتری ممکن است گلودرد مشاهده شود».
وی با بیان اینکه ابتال به کرونا در کودکان با عالیم گوارشی همراه
است ،تاکید کرد« :کودکان در برابر این بیماری آسیب پذیرتر
هستیم و از خانواده ها میخواهیم که آنها را به مکانهای عمومی
و تفریحی نبرند و در خانه بمانند زیرا در خانه ماندن ضامن امنیت
جسمی و روانی افراد در برابر کرونا است».
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یادداشت

سخنی با مومنین و ستاد محترم ملی مقابله با کرونا

محرم  ،۱۳۹۹الگوی ماندگار یا فاجعه تاریخی؟

پیمان سالمتی

کتابتاریخیحیی،محرمسال 1271شمسیرادر
حکومت قاجار چنین توصیف می کند« :مردم به
ِ
عادت دیرین ،به عزاداری میپردازند .اجتماعات
و مراودات فزونی میگیرد .اسبابِ انتشارِ مرضِ
وبا از هر طرف مهیا میشود .از روز دوم محرم،
وبا طغیان میکند .هنوز به دهم نرسیده ،روزی
صدها از مردم هالک میگردند ...شماره مردگان
در تهران به روزی  ۱۵۰۰نفر میرسد».
پس از هفتهها چالش در مورد نحوه برگزاری مراسم
عزاداری در ماههای پیش رو باالخره تصمیم گیری
نهایی به ستاد ملی مقابله با کرونا محول و در نهایت
مجوز برگزاری این مراسم صادر شد.
پیش از این نیز وزیر محترم بهداشت که نماینده و
سخنگوی جامعه پزشکی در آن ستاد است ،گفته
بودبرایمراسممحرمدردورهکروناالگوییماندگار
به جهان معرفی میکنیم.
معتقدم الگوی آقای وزیر ،دست نیافتنی و عوارض
شوم آن موجب بدنامی شیعه و حکومت اسالمی
خواهد شد.
اخیرادبیرکلسازمانجهانیبهداشتحداقلضوابط
مورد نیاز برای مقابله با بیماری کووید را برای مردم
جهان اعالم کرد:
الف -فاصله خود را از سایرین حفظ کنید.
ب -دستهای خود را بشوئید.
ج -از حضور در اجتماعات و مکانهای سربسته
خودداری کنید.
د -در مکانهای الزم از ماسک استفاده کنید.
چند روز قبل مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران
بهعنوانیکیازعالیترینتشکلهاینخبگانجامعه

پزشکی کشور ضمن پذیرش تمام مسئولیتهای
اجتماعی و اخالقی ،خواستار تعطیلی کلیه مناسک
دینی تجمعی از جمله مراسم ایام محرم شد.
درنامهمجمعآمدهاست«:اگرامروزروزانه۲۰۰مرگ
و٢٠٠٠ابتالثبتمیشودبراساسبرخیپیشبینیها
در صورت عدم رعایت جدی دستورالعملها در
سه ماه آینده این آمار تا  ١٦٠٠مرگ در روز هم
افزایش خواهد یافت .خستگی نیروهای انسانی
کادر پزشکی و به پایان رسیدن منابع سالمت در
چنین شرایطی چشم اندازی بسیار تیره و تکان
دهنده پیش چشم آشکار میکند».
اگر آمار روزانه وزارت بهداشت در مورد تعداد
بیماران کرونا در ICUهای کشور را مرور کنیم
متوجه میشویم که از چندی قبل روند بستری در
بخشهای ویژه رو به افزایش بوده که خود به معنی
پیشبینیمرگهایبیشتردرروزهایآتیخواهدبود.
از سوی دیگر ،در روزهای اخیر شاهد اظهارات
عجیبی از برخی مسئوالن هستیم به گونهای که ادعا

میکنند روند حاکم بر مدیریت بیماری در کشور
ما همسو با کشورهای موفق بوده اظهارات سایر
دولتمردان خارجی را تکرار میکنند و میگویند که
باید خود را با شرایط این بیماری وفق دهیم و سعی
کنیمتاوقفهایدربرنامههایکالنکشوررویندهد.
حال آنکه واقعیت چیز دیگری است.
به عنوان یک دانشگاهی در حوزه سالمت جهانی
گواهی میدهم که کشور ما از ابتدای بروز این
پاندمی به جز دوره چند هفتهای پس از اقدامات
جدی همچون تعطیلی عمومی و محدودیتهای
تردد (در فصل بهار) در اغلب مواقع یکی از بدترین
آمارها را از نظر تعداد بیمار و مرگ بر حسب
جمعیت در دنیا دارا بوده و متاسفانه این روند رو
به وخامت است که البته آسیب شناسی موضوع
خارج از حوصله این مقال بوده و قصد متهم کردن
شخص و یا سازمانی را نیز ندارم.
چگونه می توان در هیئت (که خود به معنای تجمع
است) حضور داشت و حداقل ضوابط چهارگانه

فوق (سازمان جهانی بهداشت) را رعایت کرد؟
عالوه بر این ،ما تجربه موفق تعطیلی مراسم
مذهبی در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر که
موجب کاهش چشمگیر ابتال و مرگ شدند را
کنار گذاشتهایم و میخواهیم دلمان را به وعدههای
مسئولین خوش کنیم.
آیا تجربه ناتوانی دولتمردان در برخورد با کسانی
که مقررات بهداشتی را رعایت نمیکنند در طی
موج اخیر اپیدمی برای ما کافی نیست؟
از حکومت انتظار میرود که برای در هم شکستن
چرخه انتقال عفونت اقدامی عاجل نماید نه آنکه
بر آتش این تنور بدمد.
جان کالم آنکه ،در وضعیت خطیری از تاریخ این
مرز وبومهستیم .باید ازتجربههایموفق وشکست
خورده شش ماهه اخیر درس بگیریم .زمان ،زمان
آزمون و خطا نیست.
به یاد داشته باشیم که بیاعتنایی ستاد محترم مقابله
با کرونا و به ویژه وزیر بهداشت به توصیههای
نهادهای تراز اول بینالمللی و ملی به چند هزار
مرگ اضافه درمیان سوگواران حسینی منجر خواهد
شد .آیندگان در مورد ما ،شیعیان و حکومت اسالمی
چه فکری خواهند کرد؟
در این غائله ،الاقل امام حسین را برای مردم باقی
بگذاریم.
در زیارت اربعین از قول امام ششم میخوانیم:
«خدایا من گواهی میدهم كه او (امام حسین) جان
خود را در راه تو بخشید تا بندگانت را از نادانی و
سرگردانی ضاللت نجات دهد».
به قرآن کریم رجوع کنیم که می فرماید« :بگو :آيا
شما را خبر دهم كه زيانكارترين مردم كيست؟ آنها
که در راه ضاللت قدم بر میدارند و گمان میکنند
که کار نیک انجام میدهند».

سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به گزارش رسانههای خارجی:

گزارشدهیکرونا در ایران با معیارهای مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت« :ایران بر اساس تعريف سازمان
جهانی بهداشت ،موارد مرگ و میر کرونا را اعالم
میکند و سيستم گزارش دهی کرونا در ایران از
همانروزهاینخستبامعیارهایسازمانجهانی
بهداشت انجام و تاييد شده است».
بهگزارشسپید،سیماساداتالریدرگفتوگوبا
وبدا درباره برخی موارد مطرح شده در رسانههای
بیگانه در خصوص آمار فوت به علت کرونا در
کشور با اشاره به خط تبلیغاتی این رسانهها از
آغاز اپیدمی کرونا ،بیان کرد« :اگر تعاریف و
شاخصها تغيير كند ،همه آمارهای دنيا با هم
تغيير میكند و میتواند بر اساس تعريف جديد
و معیارهای متفاوت ،كم يا زياد شود .مثال سوال
جدي در دنيا مطرح است كه  comorbidityهاي
همراه بيماري كرونا چگونه محاسبه ميشوند».
وی ادامه داد« :ما اگر دنبال پنهانكاری بوديم مثل
بسياری از كشورها از جمله در اروپا موارد اولیه

با هفتهها تاخیر اعالم میشد و یا موج دوم کرونا
را بسان برخی کشورها با مالحظات سیاسی و
اغلباقتصادیپنهانمیکردیم،ولیكامالشفاف
عمل كرديم و این موضوع برای شاهدان عینی
وضعیت بیماری در مقایسه با کشورهای منطقه
و برخی کشورهای حتی توسعه یافته کامال محرز
شده است ».معاون وزیر بهداشت گفت« :به طور
طبيعی گاهی آمارها نوسان دارد؛ اين نوسانات
در همه كشورها از جمله در اروپا و آمریکا هم
وجود دارد و میتوان اين اشكاالت را البته در
آمارهای همه كشورها مشاهده كرد».
الری افزود« :متاسفيم كه برخی بر اساس اعالم
منابع ناشناس و ابهام گويی و بيان جمله «چنين به
نظر میرسد» و با يک متدلوژی غير علمی سعی
در ايجاد ترديد دارند ،اما ما قاطعانه مسير علمی
و مورد تاييد سازمان جهانی بهداشت را دنبال
میكنيم و اكيدا پيشنهاد ميكنيم افراد و رسانه ها
با اغراض سياسي به مباحث علمي ورود نكنند».

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد« :پيشنهاد
میکنیمرسانههاییکهاینمواردرامطرحکردهاند،
به دهها گزارش از اشكاالت و آمارهای مرگ و
مير در انگلستان به ويژه در خانههای سالمندان
مورد ترديد رسانههای انگليس واقع شده و يا
آمارهاي برخي از كشورهاي منطقه كه حتي ده
درصد مرگ را اعالم نكردهاند را بررسی کنند».
وی در پایان افزود« :متاسفانه امروز برای

ما مشخص است که موارد قطعی ابتال در
کشورهای اروپایی از دسامبر به هر دلیل
مورد اعتنا قرار نگرفته است ،این در حالیست
که بعنوان یکی از آخرین کشورهایی که در
نیمکره شمالی درگیر این ویروس شدیم
همچنان از زمره نخستین کشورهای اعالم
کننده این موضوع بودیم و در هفتههای اخیر
نیز قرار گرفتن در موج دوم بیماری را فارغ
از مالحظات سیاسی و اقتصادی سریعتر و
شفافتر از بسیاری جوامع دیگر اعالم کردیم،
اگرچه این مالحظات غلط نتوانست و نخواهد
توانست نهایتا وضعیت گسترش مجدد آنها را
پنهان نماید و کماکان بعنوان کشور پیشرو در
این زمینه توصیه جدی ما به همه این است
برای حفظ و ارتقای وضعیت موجود و جلب
مشارکت وسیع اجتماعی در کشور خود ،گریز
و گزیری جز شفافیت و ثبات در ارائه آمار و
اطالعات خود در این زمینه ندارند».
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آزمون

مصاحبه داوطلبان دکتری وزارت بهداشت مجازی شد

تمامی دانشگاههای علوم پزشکی موظف هستند مصاحبه
پذیرفتهشدگان اولیه دکتری را به صورت مجازی و
براساس سوابق تحصیلی داوطلب انجام دهند.
به گزارش سپید به نقل از فارس ،بر اساس آخرین تصمیمات
اعمال شده ،آزمون دکتری سال  ۹۹وزارت بهداشت به مدت
سهروزوطیروزهای ۱۰تا ۱۲مردادماهدرحوزههایامتحانی
سراسر کشور برگزار میشود .بر این اساس مقرر شده پروتکلهای بهداشتی در تمام حوزههای برگزاری
آزمون دکتری در سراسر کشور رعایت شود و تمامی داوطلبان موظف به داشتن ماسک در سر جلسه
آزمون باشند و فاصله صندلیها بین تمامی داوطلبان رعایت شود .همچنین به تمامی حوزهها برگزاری
آزمون دکتری اعالم شده که پنجرههای تمامی حوزهها به منظور ورود و خروج هوا باز باشد .تا نگرانی
از بابت رعایت پروتکلهای بهداشتی وجود نداشته باشد .همان گونه که مرکز سنجش آموزش پزشکی
کشور اعالم کرده ۱۷۶ ،داوطلب آزمون دکتری وزارت بهداشت به کرونا مبتال هستند و افرادی که قبال در
فرم خوداظهاری ابتالی خود به کرونا را اعالم نمودهاند ،در محل جداگانهای آزمون خواهند داد .اسامی

داوطلبان مبتال به کرونا ،قبل از آزمون از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی به دانشگاههای مربوطه
اعالم شده و دانشگاهها موظف شده اند پس از برقراری تماس با داوطلب مورد نظر ،محل آزمون وی را
یک روز قبل از برگزاری به داوطلب اعالم کنند تا هماهنگیهای الزم جهت شرکت داوطلب در آزمون
و ایجاد محیط ایمن برای سایر داوطلبان انجام شود .آخرین تمدید فرم خود اظهاری و دریافت کارت
ح تعیین شده بود بعد از این تاریخ داوطلب نمیتوانست فرم خوداظهاری
روز پنج شنبه ساعت  ۱۰صب 
را تکمیل کند و پرینت کارت را دریافت کند.اما افرادی که قبل از این تاریخ و همچینن دیروز(جمعه)
و در اولین روز برگزاری آزمون ،فرم فوق را تکمیل کرده بودند نیز اجازه داده شد که بتوانند پرینت
کارت خود را دریافت کنند .به طور کلی تعداد  ۱۸هزار و ۲۴۱داوطلب برای شرکت در آزمون دکتری
وزارت بهداشت ثبت نام کردهاند که آزمون تعداد  ۴۰۵۷داوطلب در صبح روز جمعه ۴۲۱۳ ،داوطلب
عصر روز جمعه برگزار شد و آزمون تعداد  ۴۲۰۵داوطلب در صبح و تعداد  ۴۶۲۷داوطلب نیز عصر
امروز شنبه  ۱۱برگزار میشود و در نهایت  ۱۱۳۹داوطلب نیز صبح روز یکشنبه در این آزمون شرکت
میکنند .نتایج اولیه آزمون دکتری دانشگاههای علوم پزشکی کشور شهریور ماه و نتایج نهایی داوطلبان
نیز بعد از انجام مصاحبه از اوایل مهر ماه جاری از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم
خواهد شد و تمامی دانشگاههای علوم پزشکی موظف هستند مصاحبه پذیرفتهشدگان اولیه دکتری را
به صورت مجازی و براساس سوابق تحصیلی داوطلب انجام بدهند.

مازندرانیها ترمزکرونا را کشیدند

روند افزایشی تعداد مبتالیان به ویروس کرونا که از اویل تیرماه گذشته
آغاز شد ،اکنون بر اساس بررسی آمار یک هفتهای بیماران کرونایی
بستری در بیمارستانهای استان شاهد توقف این روند افزایشی هستیم.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا ،پیک دوم شیوع ویروس کرونا و مبتالیان
به بیماری کووید ۱۹که از هفته دوم تیرماه امسال آغاز شد به سرعت
نیمی از شهرستانهای استان مازندران را به وضعیت قرمز کرونایی کشاند.
آمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستانهای دنشگاه علوم پزشکی
مازندران که در هفته تیر ماه در مدار حدود  ۲۵۰نفر تجاوز نمیکرد ،به
یک باره در عرض  ۱۰روز چهار برابر شد .این مسئله مازندران را به طور
رسمی وارد پیک دوم شیوع کرونا و همچنین به جمع استانهای قرمز
کروناییواردکرد.حتیبرخیازشهرستانهایمازندرانهمانندآملوبابل
وارد شرایط حاد شدند و حدود  ۸۰درصد از ظرفیت بیمارستانی آنها به
بستریبیمارانکروناییاختصاصیافتکهمنجربهوضعمحدودیتهای
جدی از جمله تعطیلی موقتی بازارهای محلی و برخی از صنوف شد که
تا همین امروز نیز ادامه دارد .با این حال طبق بررسیهای به عمل آمده
در یک هفته اخیر شاهد توقف روند افزایشی بیماران بستری در استان
مازندران بودیم .بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در
حال حاضر یک هزار و  ۵۵۷بیمار مبتال به کووید ۱۹در بیمارستان های
تحت پوشش این دانشگاه بستری هستند که این امار در روز شنبه هفته
گذشته (پنجم مرداد) یک هزار و  ۵۵۶نفر بود .این درحالی است که

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه شاهد افزایش تعداد بیماران کرونایی
بستری بودیم که به ترتیب به یک هزارو  ۵۸۹و یکهزارو  ۵۹۳نفر رسید.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت« :در  ۲۴ساعت
اخیر  ۲۵۰بیمار جدید مبتال به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان
بستری و  ۲۷۴بیمار نیز از بیمارستان مرخص شدند».
سیمین بابایی با اشاره به توقف روند افزایشی آمار مبتالیان به ویروس
کروناگفت«:افزایشهوشیاریوگسترشرعایتپروتکلهایبهداشتی
توسط جامعه علت اصلی توقف آمار مبتالیان در استان بود».
وی با بیان اینکه هنوز مازندران در شرایط قرمز کرونایی به سر میبرد

افزود« :نباید اخبار مربوط به کاهشی شدن تعداد مبتالیان باعث کاهش
رعایت پروتکلهای بهداشتی شود .حتی با عادی شدن شرایط نیز عدم
رعایتپروتکلهایبهداشتیازجملهاستفادهنکردنازماسک،پیکهای
دیگری برای مازندران به همراه خواهد داشت».
بابایی با بیان اینکه هنوز درمانی برای ویروس کرونا یافت نشده است
از مردم خواست زیست در شرایط کرونایی را با استفاده از ابزارهای
بهداشتی همچون ماسک و دستکش در پیش بگیرند .وی همچنین
عدم مسافرت و تردد غیرضروری در اماکن عمومی را بهترین راه برای
قطع زنجیره انتقال ویروس عنوان کرد و گفت« :رعایت فاصله گذاری
اجتماعی و کاهش تردد در اماکن عمومی تا حد زیادی میتواند از انتقال
ویروس جلوگیری کند ».بابایی اظهار داشت« :تجربه برخی از کشورها
نشان داده که استفاده از اقالم بهداشتی همانند ماسک و رعایت فاصله
گذاری اجتماعی نه تنها توانسته منجر به حداقل رسیدن آمار مبتالیان
و کنترل بیماری شود ،بلکه بازگشت مردم به زندگی عادی اقتصادی را
نیز رقم زده است ».ویروس کرونا که از اواخر سال گذشته به تدریج
دامن گیر تمام استانهای کشور شد ،در استان گردشگرپذیر مازندران
نیز تاکنونتعداد زیادی از افراد را مبتال و تعدادی از هموطنان را به کام
مرگ کشاند ».کرونا در حالی پس از  ۶ماه هنوز قربانی میگیرد و افراد
بیشتری را مبتال میکند که گویا مردم همچنان این ویروس را جدی
نگرفته و سرعت و سهولت شیوع را باور نکردهاند».

مروری برگروههای خونی مورد نیاز و وضعیت اهدای خون درکشور
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه ساالنه بیش از دو
میلیون واحد خون و فرآوردههای خونی در کشور اهداء میشود،
گفت« :کمیابترین گروه خونی در کشور  ABمنفی است ،اما در
عین حال باید توجه کرد که نیاز به همه گروههای خونی وجود دارد».
توگو با ایسنا ،با بیان اینکه
به گزارش سپید ،بشیر حاجی بیگی در گف 
طی سال  ۹۸تعداد دو میلیون و  ۵۰۰هزار و  ۴۷۰نفر به مراکز انتقال
خون سراسر کشور مراجعه کردند ،گفت« :از این تعداد دو میلیون
و  ۷۱هزار اهداکننده موفق به اهدای خون شدند ،اما حدود ۴۹۰
هزار نفر از داوطلبین واجد شرایط اهدای خون نبودند و نتوانستند
خون اهدا کنند ».وی افزود« :نزدیک به  ۹۲۰بیمارستان در کل کشور
از ادارات کل انتقال خون استانها ،خون و فرآوردههای خونی را
دریافت میکنند .در کالن شهر تهران ،اداره کل انتقال خون استان تهران

جوابگوی نیاز نزدیک به  ۱۷۰بیمارستان و مرکز درمانی است .روزانه
نزدیک به  ۳۰۰۰واحد خون و فرآوردههای آن ،از اداره کل انتقال
خون استان تهران درخواست میشود .استان تهران دارای بیشترین
اهدا کننده خون و بزرگترین مصرفکننده خون و فرآوردههای آن
در کشور محسوب میشود .در تهران بیمارستانهای امام خمینی(ره)،
شریعتی ،لواسانی ،قلب رجایی ،حضرت رسول اکرم(ص) و میالد از
پرمصرفترین بیمارستانهای کشور از نظر مصرف خون و فرآورده
هستند».حاجی بیگی ادامه داد« :مصرف خون در استانهای سیستان
وبلوچستان ،فارس ،گیالن ،مازندران ،بوشهر ،هرمزگان ،خوزستان و
کرمان به دلیل حضور بیماران تاالسمی بیشتر از سایر استانهاست».
وی با بیان اینکه نیاز سنجی برای خون و فرآوردههای آن بر اساس
درخواست بانک خون بیمارستانها انجام میشود ،اظهار کرد« :هر

آنچه را که بیمارستان درخواست میکند ،مرکز انتقال خون استان
در اختیار قرار میدهد .البته در مورد بعضی فرآوردهها از جمله
پالکت در برخی مواقع به دلیل افزایش مصرف بیمارستانها به طور
مقطعی کمبود پیش میآید ».حاجی بیگی با بیان اینکه ساالنه بیش از
 ۲میلیون واحد خون جمع آوری میشود که عمده این خونها به
فرآورده تبدیل میشوند ،گفت« :بر این اساس رقمی بالغ بر بیش از
 ۳.۵میلیون واحد انواع فرآوردهها تولید میشود .این میزان تاکنون
پاسخگوی نیاز مراکز درمانی سراسر کشور بوده است؛ اما همچنان
که درخواست بیمارستانها برای خون و فرآوردهها افزایش مییابد،
به تناسب آن اقدامات سازمان انتقال خون و فعالیتهای اطالع رسانی
و فرهنگ سازی سازمان ،میزان اهدای خون هم افزایش مییابد».
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مجلس
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

اجرایطرح«هرخانهیکحسینیه»مانعشیوعویروسکرونامیشود

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با
بیان اینکه مردم میتوانند در خانه خودشان و از طریق
رسانهها عزاداری کنند ،گفت« :ما نیز با اجرای طرح
«هر خانه یک حسینیه» معتقدیم چرا که مانع تجمع
مردم و شیوع ویروس کرونا میشود».
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت ،علی اصغر باقرزاده با
اشاره به صحبتهای مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری مراسم عزاداری محرم در دوران شیوع
ویروس کرونا ،گفت« :با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی
و همچنین لغو دیدار مجازی با خدمتگزاران عرصه سالمت به دلیل توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه
با کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمعات بیش از  10نفر ،باید از تجمعات پر تعداد در ایام محرم پرهیز کنیم.
از طرفی هم رئیس جمهور در سخنرانی خود اعالم کرد ،که مراسم عزاداری ایام محرم باید برگزار
شود ،اما این به معنی برگزاری عزاداریها و اطعام دادن هیئات مذهبی به شیوه سالهای گذشته نیست».

نماینده مردم بابلسر در مجلس با بیان اینکه مردم میتوانند در خانه خودشان و از طریق فضای مجازی
عزاداری کنند ،افزود« :ما نیز با اجرای طرح «هر خانه یک حسینیه» معتقدیم چرا که مانع تجمع مردم و
شیوع ویروس کرونا میشود.از طرفی ایستگاههای صلواتی در این دوران میتوانند به شیوههای جدیدی
ارائه خدمت کنند .در سالهای گذشته هنگام توزیع نذری فقیر و غنی هر دو از سفره امام حسین(ع)
بهره میبردند ،حال ایام کرونا فرصتی است تا با توجه به صحبتهای مقام معظم رهبری در خصوص
کمکهای مومنانه ،اطعام و نذریها به سمت خانوادههای نیازمند سوق داده شود ».وی با تاکید بر اینکه
توزیع نذری مانند سنوات گذشته در حسینیهها و هیئتها که موجب تجمع مردمی میشود به هیچ عنوان
مورد تایید نبوده و نباید انجام شود ،تصریح کرد« :پیشنهاد میکنم افرادی که تمایل به نذری دادن دارند،
به صورت مواد غذایی خام و خشک خودشان این مواد را به خانه مستمندان رسانده و یا توزیع آن را
به متولیان و هیئتها بسپارند .از طرفیهم انتظار داریم مداحها ،روحانیون این موضوعات را برای مردم
تبیین و تشریح کنند ».عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم ،با بیان اینکه مردم
در برگزاری مراسمهای عزاداری مقام معظم رهبری را الگوی خود قرار داده و همانگونه که ایشان به
مصوبات ستاد ملی کرونا توجه میکنند ،آنها نیز پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند ،خاطرنشان کرد:
«امیدواریم مردم پروتکلهای بهداشتی صادر شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا را رعایت کرده تا
ضمن برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم ،سالمتی مردم نیز تامین شود».

شاکری در تشریح نشست با خانواده حادثه دیدگان کلینیک سینا:

عدم رعایت نکات ایمنی عامل آتش سوزی درکلینیک بود
نماینده رئیس مجلس در بررسی حادثه کلینیک سینا،
گفت« :سازمان آتش نشانی به موقوع در محل حادثه
حاضروازقبلنیزاخطارهایالزمراصادرکردهاست».
به گزارش سپید ،اقبال شاکری نماینده رئیس مجلس
در بررسی پرونده حادثه کلینیک سینا اطهر و عضو
کمیسیون عمران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری
خانه ملت ،در تشریح نشستی که با خانواده حادثه
دیدگان آتش سوزی این کلینیک برگزار شد ،گفت:
«بعد از وقوع حادثه ناگوار آتش سوزی کلینیک سینا
اطهر و دستور رئیس مجلس شورای اسالمی بررسی
الزم در این پرونده آغاز و بازدید از محل حادثه
صورت گرفت ».نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهروپردیسدرمجلسادامهداد«:مکاتباتالزم
با دستگاههای مرتبط با این حادثه از جمله وزارت،
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،شهرداری تهران ،آتش نشانی و
شهرداری منطقه یک صورت گرفته است».
ویباتاکیدبراینکهدرگامبعدیبهبررسیکوتاهیهای
انجام شده قبل از وقوع حادثه ورود کردیم ،عنوان
کرد« :قبل از حادثه وزارت کار باید ناظرین کارگاهی
را به این کلینیک اعزام میکرد تا شرایط را بررسی
کنند ،وزارت بهداشت و درمان مجوز این کلینیک
را صادر کرده ،شهرداری باید بررسیهای الزم برای
تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به درمانی را انجام
میداده است ».شاکری با بیان اینکه آتش نشانی در
سه مرحله اخطارهای عدم رعایت نکات ایمنی در
کلینیک سینا اطهر را صادر کرده است ،گفت« :سازمان
آتشنشانیتنهاارگانیاستکهاخطارهایالزمراداده
اما این اخطارها بازدارندگی الزم را ندارند ،اخطارهای

صادره منجر به اعمال قانون ایمنی در کلینیک سینا
اطهر نشده و این شیوه کار باید تغییر کند؛ با صدور
مصوبه و تصویب قانون باید شرایطی فراهم شود
که اخطارهای آتشنشانی منجر به حکم مقام قضایی
برای اعمال ایمنیها الزم شود».وی افزود« :بیشترین
بار مسئولیت در خصوص کلینیک سینا اطهر بر روی
دوش دفتر فنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی است ،این بخش بازرسیها الزم را نداشته و
اخطاری را صادر نکرده و کلینیک در شرایط کامال غیر
استاندارد و اضافه بر محدوده قانونی از این ساختمانی
مسکونی تغییر کاربری داده شده استفاده کرده است».
شاکری با بیان اینکه بازرسان وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی باید کلینیک درمانی سینا اطهر را به
عنوان یک کارگاه ثبت و بازرسیهای الزم را از آن
به عمل میآوردند ،گفت« :از سوی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی قبل از وقوع حادثه هیچگونه
نظارتی بر این کلینیک صورت نگرفته ،هر کسی که
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حاجی بیگی افزود« :باید توجه کرد که  ۳۳درصد افراد جامعه گروه
خونی  Oمثبت ۲۵ ،تا  ۲۶درصد درصد گروه خونی  Bمثبت ۲۷ ،تا
 ۲۸درصد گروه خونی  Aمثبت ۸ ،تا  ۹درصد گروه خونی  ABمثبت
و تنها  ۱۰درصد مردم کشورمان دارای گروه خونی منفی هستند».
وی ادامه داد« :کمیابترین گروه خونی  ABمنفی است که فقط یک
درصد مردم کشور دارای این گروه خونی هستند .در عین حال باید

مجوز فعالیت دریافت میکند باید رونوشتی از آن
در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد».
وی عنوان کرد« :به دلیل عدم رعایت ایمنی و
استانداردهای الزم در کلینیک سینا اطهر حادثه
آتشسوزی رخ داده و متاسفانه  19نفر در یکی
از طبقات این کلینیک جان خود را از دست دادهاند
و این موضوع سوال بزرگی را ایجاد کرده که آیا
آتشنشانی امکان نجات آنها را داشته است یا خیر؟»
توگوی خانوادهها
ی گف 
وی با اشاره به اینکه بررس 
با آتشنشانی و اورژانس که در زمان وقوع حادثه ثبت
شده نشان میدهد فاصله زمانی موجود میتوانسته
است منجر به نجات جان محبوسین شود ،ادامه داد:
«یکی از شاهدین حادثه با انجام برخی از اقدامات
توانسته است جان تعدادی از افرادی که در یکی از
طبقات حبس شده بودند را نجات دهد».
شاکری با تاکید بر اینکه سازمان آتش نشانی به موقوع
در محل حادثه حاضر و از قبل نیز اخطارهای الزم

توجه کرد که نیاز به همه گروههای خونی وجود دارد؛ چرا که مثال
اگر گروه  ABمنفی در جامعه کم باشد ،به همان میزان هم نیاز به این
گروه به خون کمتر خواهد بود .با همه این احوال ،پرمصرفترین گروه
خونی در کشور گروه  Oمثبت است ،چرا که دهنده عمومی است ».وی
گفت«:اهداکنندگانخونبهسهگروهاهداکنندگانباراول،اهداکنندگان
باسابقه و اهداکنندگان مستمر تقسیم می شوند .اهداکنندگان مستمر
سالمترین گروه اهداکننده خون هستند و برای این گروه اهداکنندگان

را صادر کرده است ،عنوان کرد« :اگر سازمان آتش
نشانی با کمبود نیرو ،امکانات و ضعف در آموزش
مواجه است باید برطرف شود ،زیرا امید مردم در
حوادث به آتشنشانی است ».وی با بیان اینکه باید
در آموزش ،تجهیزات و مدیریت سازمان آتش نشانی
تجدید نظر شود ،تصریح کرد« :در اینگونه حوادث
دادستانی به موضوع ورود و قاضی تعیین میکند تا
منجر به صدور حکم قضایی شود ،نکات ارائه شده
درنشستامروزتوسطخانوادهحادثهدیدگانکلینیک
سینااطهررابهقاضیپروندودادستانیمنتقلمیکنیم».
شاکری با اشاره به اینکه نمایندگان مردم در مجلس
بایدحمایتالزمازخانوادههایحادثهدیدگانکلینیک
سینا اطهر را داشته باشند و مشکالت آنها را برطرف
کنند ،ادامه داد« :از  19نفر جان باخته کلینیک سینا
اطهر تعداد زیادی کادر درمانی بودهاند که در حین
عمل جراحی و تا آخرین لحظه در کنار بیماران باقی
ماندهاند و در اثر گازگرفتگی جان خود را از دست
دادهاند در حالی که میتوانستهاند با توجه به فرصت
زمانی موجود جان خود را نجات دهند ».وی گفت:
«خانوادههای حادثه دیدگان درخواست داشتند تا
جانباختگان این حادثه به عنوان شهید خدمت قلمداد
شوند ،این درخواست مطرح و پیگیری میشود».
نمایندهویژهرئیسمجلسشورایاسالمیدربررسی
پرونده حادثه کلینیک سینا اطهر در پایان خاطرنشان
کرد« :از حوزه مجلس باید کاری کنیم تا اقدامات
دستگاههایناظرومسئولبازدارندهوپیشگیریکننده
باشد این موضوع خواسته تمامی خانوادههای حاضر
در این نشست بود تا دیگر شاهد چنین اتفاقات و
حوادثی نباشیم».

در جهان سرمایهگذاری میشود .به دلیل نقشی که اهدای خون داوطلبانه
و مستمر بر سالمت خون دارد ،توسعه اهدای خون مستمر و داوطلبانه
از جمله اهداف استراتژیک سازمان انتقال خون بوده است .به طوری
که در سال  ،۱۳۸۴نزدیک به  ۳۵.۳درصد خونهای تهیه شده توسط
اهداکنندگان خون مستمر انجام گرفته ،در سال  ۱۳۸۸این رقم به ۴۳
درصد و در سال  ۱۳۹۱به  ۵۰.۱درصد ارتقاء یافته است .در سال
 ۱۳۹۸نیز این میزان به نزدیک  ۶۰درصد رسیده است».
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خبـر
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سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

ثبت رکورد جدید مبتالیان روزانه کرونا درجهان

سازمان جهانی بهداشت با تایید  ۲۹۲هزار و
 ۵۲۷مورد ابتالی جدید به کرونا در روز جمعه
از ثبت رکورد جدید شمار جهانی مبتالیان کرونا
در یک روز خبر داد.
به گزارش سپید ،بیشترین افزایش مربوط به ایاالت
متحده آمریکا ،برزیل ،هند و آفریقای جنوبی
بوده است .این چهار کشور با ثبت شمار باالیی
از مبتالیان در صدر اخبار جهان قرار گرفتهاند.
روز گذشته  ۶۸۱۲مورد مرگ و میر ناشی از
کرونا نیز در جهان به ثبت رسید.
رکوردقبلیسازمانجهانیبهداشتبرایمبتالیان
روزانه کرونا  ۲۸۴هزار و  ۱۹۶نفر در تاریخ ۲۴
ژوئیه بود .شمار مرگ و میر در این تاریخ نیز
با ثبت  ۹۷۵۳مورد ،جزو باالترین آمار افزایش
قربانیان در یک روز تاکنون محسوب میشود.
میزان مرگ و میر در ماه ژوئیه به طور متوسط

 ۵۲۰۰مورد در روز بوده است که از ماه ژوئن
با متوسط  ۴۶۰۰نفر در روز افزایش داشته است.

شیوع مجددکرونا در ویتنام پس از  ۳ماه
ویتنام روز جمعه سرانجام پس از بیش از سه
ماه صفر بود ِن شمار مبتالیان جدید به کرونا،
اولین مرگ ناشی از این عفونت و شیوع مجدد
آن را اعالم کرد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا ،صبح روز
جمعه یک مرد  ۷۰ساله مبتال به کووید ۱۹با
چندین بیماری زمینهای در نتیجه سکته قلبی در
بیمارستان مرکزی شمال شهر «دانانگ» در استان
«تواتین-هوئه»جانباخت.اینمردکهازنارسایی
کلیه و فشار خون رنج میبرد ،در تاریخ  ۹ژوئیه
در بیمارستان بستری شده و آزمایش کرونای
او سه هفته بعد مثبت اعالم شده و در قرنطینه
قرار گرفت .وی از روز پنجشنبه زیر دستگاه
ونتیالتور قرار گرفته بود .تست کرونای دختر،
پسر و همسایه این پیرمرد که به مالقات او در

بیمارستان آمده بودند ،همگی مثبت شده است.
مقامات بهداشتی ویتنام صبح روز جمعه از
 ۴۵مورد ابتالی جدید و عصر همان روز از
 ۳۷مورد دیگر ابتال به کرونا در شهر «دانانگ»
خبر دادند .همه  ۴۵مورد ثبت شده در صبح
روز گذشته به بیمارستانها و مراکز درمانی و
همچنین هتلی که برای قرنطینه بیماران کرونا
اختصاص یافته ،مربوط میشود.
بنا بر گزارش یواس نیوز ،جمعه بیشترین افزایش
در موارد روزانه ابتال به کرونا از زمان شیوع این
بیماری همهگیر در ماه ژانویه در این کشور رخ
داده است .این کشور از  ۲۵ژوئیه ،زمانی که
نخستین مورد منتقل شده محلی خود را طی
حدود سه ماه ثبت کرد ،اکنون بیش از ۱۰۰
عفونت در جامعه را ثبت کرده است .ایسنا

نزدیک به  ۴۰کشور در هفته گذشته رکوردهای
جدیدی از شمار مبتالیان روزانه کرونا از خود

بر جای گذاشتهاند که نسبت به همین شمار در
هفته گذشته حدود دو برابر شده است.
موارد ابتال همچنین در استرالیا ،ژاپن ،هنگ
کنگ ،بولیوی ،سودان ،اتیوپی ،بلغارستان ،بلژیک،
ازبکستان و سرزمینهای اشغالی نیز در میان دیگر
کشورها رو به افزایش بوده است.
هفته گذشته مبتالیان کرونا برای اولین بار در
منطقه آمریکای التین از مجموع مبتالیان در
آمریکا و کانادا پیشی گرفت .موارد ابتال در
برزیل رو به افزایش بوده و موارد مرگ و میر
ناشی از کرونا در آن در رتبه دوم جهان قرار
گرفته است.
بنا بر گزارش رویترز ،مجموع مبتالیان کرونا
در جهان تاکنون از  ۱۷.۷میلیون نفر عبور کرده
و بیش از  ۶۸۳هزار نفر نیز در اثر ابتال به این
بیماری جان خود را از دست دادهاند .ایسنا

مسمومیتباضدعفونیکنندهجان۱۰هندیراگرفت
به گفته پلیس هند ،دستکم  ۱۰تن از
شهروندان این کشور به دلیل مصرف
خوراکی و در نتیجه مسمومیت با مایع
ضدعفونی کننده دست در شرایط قرنطینه
جان خود را از دست دادند.
به گزارش سپید ،پلیس محمولههای مایع
ضد عفونی کننده بر پایه الکل شامل
بطریهای آکبند و بطریهای خالی ضد
عفونی کننده را دستکم در  ۲۰خانه در
روستایی در منطقه «پراکاسام» در ایالت
ِ
پرادش هند پیدا کرده است .طی سه
آندرا
روز اخیر دستکم  ۱۰نفر به دلیل خوردن
این ضد فونی کنندهها به جای نوشیدنی
الکلی ،جان خود را از دست دادهاند .به
گفته خانوادههای قربانیان ،این افراد اقدام

به نوشیدن مایع ضدعفونی کننده الکلی و
مخلوط شده با نوشابه یا آب کرده بودند.
به گفته اعضای خانواده قربانیان ،این افراد
پس از نوشیدن مایع ضد عفونی کننده دچار
استفراغ ،درد شدید معده و احساس سوزش
شده و سرانجام بیهوش شدهاند.
مقامات  ۹نفر از  ۱۰قربانی را که بین ۲۵
تا  ۶۵سال سن داشتهاند ،شناسایی کردند.
بیشتر این قربانیان متکدی یا کارگر بودهاند.
بنا بر گزارش نیوزویک ،عالوه بر
گزارشهای پس از مرگ برای همه
قربانیان ،پلیس به دنبال گزارشهای
سمشناسی است تا مشخص شود دقیق ًا
چه مادهای در ضد عفونی کنندهها منجر
به مرگ این افراد شده است.

تجهیزاتحفاظتفردیتاچهحدمانعازابتالیکادردرمانبهکرونامیشود؟
نتایج یک مطالعه جدید توسط متخصصان پزشکی در انگلیس
نشان میدهد کادر درمان که از بیماران مبتال به کووید۱۹-
مراقبت میکنند در صورت مجهز بودن به تجهیزات حفاظت
فردی ( )PPEنیز همچنان با خطر سه برابری ابتال به این
بیماری روبرو هستند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا ،بررسی انجام شده در انگلیس
حاکی از آن است که مجهز بودن کادر درمان به تجهیزات
حفاظت شخصی برای مراقبت از آنان در برابر کروناویروس
جدید کافی نیست.
در این بررسی آمده است« :اعضای کادر درمان درصورتیکه به
دستکش ،گان و ماسک کافی مجهز باشند در مقایسه با عموم
مردم  ۳.۴برابر بیشتر در معرض ابتال به بیماری کووید۱۹-
قرار دارند».
در این بررسی محققان با استفاده از نرم افزارهای ردیابی عالئم

بیماری کووید ۱۹-به مطالعه اطالعات بیش از دو میلیون نفر
از جمله  ۱۰۰هزار نفر از اعضای کادر درمان در آمریکا و
انگلیس بین ماه مارس تا آوریل پرداختند.
آنها مشاهده کردند بیش از  ۲۷۰۰مورد ابتال به کووید۱۹-
به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر از کادر درمان گزارش شده که این

رقم در میان عموم مردم بیش از  ۲۴۰مورد به ازای هر ۱۰۰
هزار نفر بوده است.
به گزارش شبکه خبری سیانان ،به گفته متخصصان انگلیسی،
اطالعات فعلی حاکی از آن است که با وجود در دسترس بودن
تجهیزات حفاظت شخصی ،خطر ابتال به بیماری کووید۱۹-
در گروههای درمانی همچنان باالست و این در حالیست که
در برخی کشورها از جمله ایاالت متحده ،کادر درمان حتی
با کمبود همین لوازم نیز روبرو هستند و این مشکل به ویژه
در مورد کارکنان بهداشتی از گروه اقلیتها نظیر پرسنل سیاه
پوست ،آمریکای التین یا آسیایی بیشتر به چشم میخورد.
این تحقیق به سیستمهای درمانی و مراقبت بهداشتی توصیه
میکند که عالوه بر تامین تجهیزات حفاظت فردی به میزان
کافی به دنبال شناسایی و بکارگیری روشهای موثر بیشتر
برای حفاظت از پرسنل خود در برابر این بیماری باشند.
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آیا نسخهنویسیکاغذی تا آذرماه جمع میشود؟
با توجه به تاکید رییس جمهوری از آذرماه امسال نباید از کاغذ در نسخهنویسی استفاده شود
کارشناسان میگویند تحقق کامل این هدف به رعایت برخی پیششرطها نیاز دارد

امین جاللوند

داستان نسخهنویسی کاغذی ،رفته رفته به آخر خط
رسیدهاست.آنطورکهمسئوالنسازمانبیمهسالمت
خبر دادهاند و با توجه به تاکید ریاست جمهوری
قرار شده است که تا آذرماه امسال ،نسخهنویسی
کاغذی جمع شود.
طاهر موهبتی ،سرپرست سازمان بیمه سالمت
ایران هم به همین ضرباالجل چند ماهه برای
اجرای نسخه الکترونیک اشاره و تاکید میکند:
«پیشبینی میشود از مهر و آبان ماه امسال ،پروژه
نسخه الکترونیک به طورکامل اجرایی شود .با توجه
به تاکید رییس جمهوری از آذرماه سال جاری نباید
از کاغذ در نسخهنویسی استفاده کرد .پیشتر نیز در
این خصوص بخشنامههایی ارسال شده است و به
لحاظ زیرساختی مشکلی وجود ندارد».
همچنین او با اشاره به آخرین آمارهای اجرای نسخه
نویسی الکترونیک ،اعالم میکند« :درحال حاضر
حدود  ۱۱هزار مطب به صورت آنالین نسخه
الکترونیکی ارسال میکنند .بدون شک با راهاندازی
این پروژه ،عمال مساله همپوشانی بیمهها متوقف
میشود و هر ایرانی یک کد ملی و دفترچه بیمه
خواهدداشت.همچنینباراهاندازیپروندهسالمت
الکترونیک و زیرساختهایی که در سازمان بیمه
سالمت اجرایی شد ،درحال حاضر  ۷۴۰خدمت
دراین بخش مورد توجه قرارگرفته است .بنابراین
فرد پس از استفاده از  MRIبرای یک عضو بدن
تا شش ماه نمیتواند از آن عضو تصویربرداری،
سیتیاسکن یا سونوگرافی انجام دهد که گزارش
این مساله نیز به صورت مبسوط دراختیار دکتر
روحانی قرار گرفت».
موهبتی با اشاره به کنترل زیرساختها برای
گایدالینها و راهنماهای بالینی ابالغی توسط
وزارت بهداشت در سازمان بیمه سالمت تصریح
میکند« :در بحث تجویز دارو نیز اقدامات موثری
در سازمان بیمه سالمت انجام شد که گزارش آن
نیز به رییس جمهوری ارایه شد .در این راستا اگر
تجویز دارو بیش از میانگین آن رشته در شهر باشد،
کارنامهای جهت یادآوری به همکاران پزشک ارایه
میشود .این مساله سبب شد که در حال حاضر
تجویز دارو با بیمه سالمت از  ۳.۲قلم دارو به ۲.۶
کاهش یابد که امیدواریم این رویه ادامه پیدا کند».
او تاکید می کند« :در خصوص نسخه الکترونیکی
نیز مطرح شد که پزشک میتواند با کد ملی ،پوشش
بیمهای فرد را احراز هویت کند و همپوشانی بیمهای
نیز مشخص خواهد شد .ضمن اینکه درتجویز دارو
و هر اقدام پاراکلینیکی به صورت آنالین ،قواعد
بیمهگری و راهنماهای بالینی کنترل خواهد شد.
حدود پنج هزار و  ۷۰۰پاراکلینیک نیز بصورت
الکترونیکی فعالیت میکنند که بیش از سه هزار
داروخانه و  ۷۰درصد مطبها نیز به این سیستم
متصل است».

موهبتیبااشارهبهجزئیاتاجراینسخهالکترونیک
نیزیادآورمیشود«:یکیازطرحهایمهمدراستقرار
سامانه الکترونیک ،نسخهنویسی و نسخهپیچی
الکترونیکی است .به این صورت که تمام پزشکان
طرفقراردادمادرگاماولبایدنسخهرابرایسازمان
بیمه سالمت به صورت الکترونیکی ارسال کنند .در
گام اول ،بیمار با کد ملی اعتبارسنجی میشود و پس
از احراز هویت ،صفحهای باز میشود که پزشک
میتواند دارو و خدمات پیرا بالینی (پاراکلینیکی)
و خدمات آزمایشگاهی را برخط انجام دهد .ضمن
اینکهتمامقواعدبیمهگریوراهنماهایبالینیکنترل
میشود.مثالداروییکهشرطتخصصداشتهباشدو
یا سقف دارویی ،به پزشک اطالع میدهد و خدمات
تکراریبرایبیمارباتغییرپزشکامکانپذیرنخواهد
بود .داروخانههایی که برخط ،نسخهپیچی داشته
باشند،درمرحلهاولبصورتتشویقیپرداختهای

آنها را به روز انجام میدهیم».
سرپرست سازمان بیمه سالمت تصریح میکند:
«دولت الکترونیک در مرور زمان بلوغ پیدا میکند.
مفهوم آن این است که تغییر رفتار ،زمان میبرد.
ضمن اینکه کرونا باعث شد این خدمت را تسریع
کنیم،زیرازیرساختهایدورپزشکی(تلهمدیسن)،
نوشتن نسخه و نسخهپیچی الکترونیک نیاز دارد.
پایگاه اطالعات برخط درمان کشور در اواخر
بهمن سال گذشته افتتاح شد و همه اطالعات
درمان بیمهشدگان کشور در این پایگاه بارگذاری
میشود .فراخور بار مراجعه وجود دارد و همه
ارائهدهندگان خدمت مکلف هستند از این پایگاه
برای ارائه خدمت استعالم کنند .با راهاندازی این
پایگاه ،هر ایرانی بر اساس کد ملی ،دفترچه بیمه
خواهد داشت و امکان همپوشانی منتفی میشود
و دیگر چند دفترچهای نداریم».

موهبتی :پیشبینی میشود
از مهر و آبان ماه امسال ،پروژه
نسخه الکترونیک به طورکامل
اجرایی شود .با توجه به تاکید
رییس جمهوری از آذرماه
سال جاری نباید از کاغذ در
نسخهنویسی استفاده کرد .پیشتر
نیز در این خصوص بخشنامههایی
ارسال شده است و به لحاظ
زیرساختی مشکلی وجود ندارد.
درحال حاضر نیز حدود  ۱۱هزار
مطب به صورت آنالین نسخه
الکترونیکی ارسال میکنند

نسخه الکترونیک در هیچ جای دنیا،
صددرصد محقق نشده است
«در همه جای دنیا ،روال اینگونه است که پرونده
الکترونیک سالمت ،یک روزه یا یک ساله جواب
نمیدهد .فرآیند نسخه الکترونیک در دنیا ،اغلب
حدود  10سال زمان برده است .در این حوزه ما
پیشرفتهای زیادی داشتهایم .نسخه الکترونیک در
ایران ،رشد قابل توجهی داشته است ».اینها بخشی
از گفتههای محمد جهانگیری ،معاون فنی و نظارت
سازمان نظام پزشکی است که به جزئیات اجرای
نسخه نویسی الکترونیک در سال  99میپردازد.
او در گفتگو با سپید تاکید میکند« :ذکر این نکته
ضروری است که بحث نسخه الکترونیک در هیچ
کدام از نقاط دنیا به طور صددرصد محقق نشده

است .این کار یک فرآیند کامال تدریجی است .این
کار به صرف زمان کافی نیاز دارد تا ابعاد مختلف
نسخه الکترونیک را در ایران محقق کرد .همچنین
یکی از بحثهای مهم در نسخه الکترونیک که مردم
و جامعه پزشکی باید به آن توجه کنند این است
که این کار صرفا از طریق یک سامانه ،انجام پذیر
نیست .این کار نیاز به سرمایهگذاری جدی دارد.
این سرمایه گذاری نیز باید از سوی تمام ذینفعان
نسخه الکترونیک ،انجام شود .بنابراین نباید فکر
کنیم که این کار فقط در حیطه وظایف دولت یا
یک نهاد خاص است».
جهانگیری خاطرنشان میکند« :در این راستا یکی از
اقداماتی که مدنظر داریم و مصوب شده این است
که میخواهیم به مطبها گواهی مطب دیجیتال
ارائه شود .در هر صورت مطب باید با مبانی نسخه
الکترونیکوفرآیندهایدرمانیالکترونیکبهشکل
استاندارد آشنا شود تا بر اساس آن بتواند یک سری
استانداردها را اخذ کند .چنین مطبی میتواند هم به
صورت الکترونیکی و از راه دور مشاوره دهد و
هم میتواند به صورت حضوری و در بستر نسخه
الکترونیک ،فرآیند درمان را طی کند ».او با اشاره به
فوایداجراینسخهنویسیالکترونیک،تاکیدمیکند:
«با اجرای پرونده الکترونیک سالمت ،کیفیت ارائه
خدماتافزایشپیدامیکند.وقتیپزشک،اطالعات
بروزیدربارهبیماردارد،تشخیصبهترینیزخواهد
داشت .در نتیجه کیفیت درمان هم ارتقا پیدا میکند.
وقتی اطالعات قبلی بیمار وجود داشته باشد ،فرآیند
درمان بسیار دقیقتر خواهد بود .از سوی دیگر،
تشکیل پرونده الکترونیک سالمت ،از هزینههای
غیرضروری در نظام سالمت نیز جلوگیری میکند.
ادامه در صفحه 9

 12مرداد  1399شماره 1713

9

ادامه از صفحه 8
این کار مانع از تکرار فرآیندهای درمان خواهد شد.
با این اقدامات ،دوباره کاری در نظام سالمت ،کنترل
میشود و مثال از آزمایشهای تکراری جلوگیری
میکند».
پیششرطهای حذف نسخههای کاغذی
در سال 99
درشرایطیکهسازمانبیمهسالمتمیگویدتاآذرماه
باید بساط نسخههای کاغذی جمع شود ،اما برخی
کارشناسان نظام سالمت میگویند که تحقق کامل
این هدف به پیششرطهای متعددی نیاز دارد که
برخی از این پیششرطها در کشور ما مهیا نیست.
حسین قشالقی ،عضو شورای عالی نظام پزشکی
کشور در گفتگو با سپید به برخی چالشهای پیش
روی اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور،
اشاره میکند و میگوید« :این طرح فقط زمانی به
طور کامل به بار مینشیند که ارادهای قوی برای
اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک وجود داشته
باشد.جامعهپزشکینیزازنسخهنویسیالکترونیک،
بسیاربهرهمندخواهدشد.نظمدرپرداختیهایبیمه
با اجرای نسخه نویسی الکترونیک ،بیشتر میشود.
االنمتاسفانهپرداختیبرخیبیمههابهجامعهپزشکی
جهانگیری :در همه جای دنیا،
تحقق کامل پرونده الکترونیک
سالمت ،یک روزه یا یک ساله
جواب نمیدهد .فرآیند نسخه
الکترونیک در دنیا ،اغلب حدود
 10سال زمان برده است .در
این حوزه ما پیشرفتهای زیادی
داشتهایم و نسخه الکترونیک
در ایران ،رشد قابل توجهی
داشته است .این کار یک
فرآیند کامال تدریجی است و به
صرف زمان کافی نیاز دارد تا
ابعاد مختلف نسخه الکترونیک
را در ایران محقق کرد

حدودهفتماهبهتاخیرافتادهاست.برخیبیمههای
درمانیکهمطالباتجامعهپزشکیرادرنیمهدومسال
97اصالپرداختنکردند.نسخهنویسیالکترونیک
میتواند این مشکالت را کمتر کند».
او یادآور میشود« :نسخه نویسی برخط میتواند به
تشکیل پرونده الکترونیک سالمت بیماران کمک
کند،مثالحتیبرخیپزشکاننیزسوابقالکترونیکی
از سالمت خود ندارند .همچنین با نسخه نویسی
الکترونیک ،ارجاع بیماران نیز راحتتر خواهد
شد و عالوه بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی،
هزینههای نظام سالمت نیز کاهش چشمگیری
خواهد داشت .در نظر بگیرید که افزایش خونگیری
از بیمار به عنوان یک عمل تهاجمی و بازنویسی
آزمایشهایتکراریوتصویربرداریهایپزشکی
نیز میتواند به سالمت بیماران آسیب بزند .اینها
فقط یک نمونه از تبعات منفی جدی نگرفتن نسخه
نویسی الکترونیک است».
قشالقی با انتقاد از برخی بیمههای درمانی ،تاکید
میکند« :با توجه به ورشکستگی برخی بیمههای
درمانی ،افزایش امید به زندگی و افزایش هزینههای
نظام سالمت ،فشار مالی زیادی به بیمههای درمانی
واردمیشود.االندربرخیصندوقهایبیمه،نسبت

تعداد بیمهپردازان به نسبت تعداد مستمریبگیران
به حدود دو و چهار دهم رسیده است ،در حالی
که این نسبت باید حداقل عدد پنج باشد .با این
وجود منطق حکم میکند سازمانی که پول کافی
ندارد ،نظم و انضباط بیشتری در پرداختها داشته
باشد و بیشتر حواسش به منابع و مصارف باشد ،اما
در عمل میبینیم که برخی بیمههای درمانی برای
اجرای نسخه نویسی الکترونیک ،رغبت جدی
ندارند.بخصوصدربخشخصوصی،اینموضوع
به شکل حادتری وجود دارد».
همچنین او به شیوه آموزش دانشگاهها نیز گریزی
میزند و میگوید« :متاسفانه در دانشگاههای علوم
پزشکی ،موارد مهمی چون نحوه نسخه نویسی
الکترونیک یا نحوه برخورد اصولی با بیمار را
آموزش نمیدهند ،اما در عوض گاهی درمان
برخی بیماریهای پیچیده را آموزش میدهند
که شایع نیست ،بیماریهایی که شاید پزشک تا
قشالقی :در دانشگاههای علوم
پزشکی ،موارد مهمی چون نحوه
نسخه نویسی الکترونیک یا
نحوه برخورد اصولی با بیمار
را آموزش نمیدهند .به نظرم
حداقل چهار واحد آموزشی
برای دانشجویان پزشکی
عمومی و دو واحد آموزشی برای
دانشجویان پاراکلینیک باید در
کوریکولوم آموزشی گنجانده
شود تا آنها با مفاهیم نسخه
نویسی الکترونیک آشنا شوند
پایان عمر کاریاش هم با آن سر و کار نداشته
باشد .به نظرم حداقل چهار واحد آموزشی برای
دانشجویان پزشکی عمومی و دو واحد آموزشی
برای دانشجویان پاراکلینیک باید در کوریکولوم
آموزشی گنجانده شود تا آنها با مفاهیم نسخه
نویسی الکترونیک آشنا شوند».
مرتضی حیدری ،کارشناس نظام سالمت و عضو
هیاتانتظامیتجدیدنظرسازماننظامپزشکیایران
نیزبهبرخیازپیشنیازهایاجراینسخهالکترونیک
اشارهمیکندوبهسپیدمیگوید«:برایاجراینسخه
نویسی الکترونیک ،برخی تجهیزات فنی در حوزه

« »ITباید فراهم باشد که این مسائل قابل حل است.
مثال ابزارهای الکترونیکی باید وجود داشته باشد
که بر اساس آن ،پزشک بتواند داروها را انتخاب
کند ،نسخه الکترونیک را به داروخانه ارسال کند
و برای داروخانهها نیز این نسخه الکترونیک ،قابل
مشاهدهباشد.اینزیرساختهایفنیقابلدستیابی
است ،اما برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک،
یک سری نکات حقوقی و فنی پزشکی وجود
دارد که این نکات هم باید دیده شود».
اوادامهمیدهد«:ایننکاتفنیپزشکیبرایاجرای
نسخه نویسی الکترونیک ،شامل موارد متعددی
است .مثال اول اینکه باید مشخص شود پزشکی
که نسخه الکترونیک مینویسد ،اصال صالحیت
دارد یا خیر؟ آیا پزشک ،داروها را درست انتخاب
کرده است؟ بعد از رفع این دغدغه ها ،نسخهپیچی
باید طبق قانون به تایید مسئول فنی داروخانه نیز
برسد .همچنین طبق مقررات سازمان غذا و دارو،
مهر مسئول فنی باید روی نسخهها باشد .حال در
صورت الکترونیکی شدن نسخهها باید دید که
این نکات فنی پزشکی ،چطور دیده شده است.
نکته دیگر اینکه پزشک داروساز که مسئول فنی
داروخانه است ،حتما باید شرح استفاده از داروها
و عوارض جانبی آن را برای بیمار یا دریافت کننده
نسخه ،توضیح دهد .باید ببینیم که برای حل این
مسائل ،چه راه حلهایی پیش بینی شده است .البته
همه این مسائل فنی پزشکی نیز قابل حل است».
حیدری تاکید میکند« :یکی از پیشنیازهای اجرای
نسخهنویسیالکترونیک،تغییردرقوانینومقررات

تارا :برنامه نسخه الکترونیکی
از مراکز ارائه خدمت میخواهد
سیستمهایی که سالها به آن
عادت داشتند را تغییر دهند و
در هنگام ارائه خدمت ،چرخهها
را از شیوه سنتی به شکل
الکترونیکی تغییر بدهند .این
کار به چند تغییر از جمله خرید و
یادگیری تجهیزات و نرم افزارها
و حتی وجود کارکنانی که با این
چرخهها آشنایی داشته باشند
و ارائه آموزش به پزشکان و
پرستاران نیاز دارد

نحوهادارهداروخانههاست.پیشنیازدیگر،تغییردر
برخی قوانین و مقررات سازمان غذا و داروست.
یک سری پیش نیازها نیز مربوط به آییننامههای
نظام پزشکی است که به پروتکلهای نسخه نویسی
مربوط میشود .در این راستا یک سری تغییرات
نیز باید برای توسعه زیرساختهای حوزه « »ITبه
وجود بیاورند و یک سری تغییرات بخشنامهای هم
درنحوهادارهداروخانههاومطبهایپزشکیاعمال
کنند تا مجموع همه این عناصر در اجرای درست
نسخهنویسیالکترونیک،همگاموهماهنگباشند».
همچنینمحمودتارا،مشاورسرپرستسازمانبیمه
سالمتهمتحققکاملنسخهنویسیالکترونیکرا
منوطبهافزایشهمکاریمردمومراکزارائهخدمات
میداند و میگوید« :برنامه نسخه الکترونیکی از
مراکزارائهخدمتمیخواهدسیستمهاییکهسالها
به آن عادت داشتند را تغییر دهند و در هنگام
ارائه خدمت ،چرخهها را از شیوه سنتی به شکل
الکترونیکی تغییر بدهند .این کار به چند تغییر از
جمله خرید و یادگیری تجهیزات و نرم افزارها و
حتی وجود کارکنانی که با این چرخهها آشنایی
داشته باشند و ارائه آموزش به پزشکان و پرستاران
نیاز دارد .حاال اگر این موضوع با ارائه خدمت
تداخل داشته باشد ،نوع همکاری دشوار میشود».
او یادآور میشود« :در زمینه مردم هم موارد دیگری
مطرح است .به طور مثال بیمه شده فکر میکند حاال
دیگر دفترچه فیزیکی کاغذی در اختیار ندارد و به
او گفته میشود اگر به پزشک یا داروخانه مراجعه
کند ،نسخه آماده شده و در سیستم وجود دارد .این
تغییر راحتی در همه کشورها نبوده است .مردم باید
اطمینان پیدا کنند که این کار به موقع اتفاق میافتد.
زیرا تفاوت نظام سالمت با نظام بانکی این است که
نمیشود انتظار داشت مردم صبر و تحملی که در
نظام بانکی دارند را در نظام سالمت داشته باشند.
باید برای همه این چالشها راه حل وجود داشته
باشد .البته چالشهای زیرساختی هم وجود دارد
که باید مورد نظر قرار بگیرد».
با توجه به اینکه دولت میخواهد در سال  99بساط
نسخهنویسی الکترونیک را جمع کند ،کارشناسان
تاکید دارند که در این مسیر باید به توصیههای علمی
صاحبنظران هم توجه شود تا اجرای این طرح مهم
در نظام سالمت ،در نهایت مورد تایید همه اضالع
نظام سالمت شامل مردم ،بیمه ها ،ارائهدهندگان
خدمت و متولیان نظام سالمت باشد.
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عبدالهیاصل ،مدیرکل اسبق داروی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با سپید

تفاوت ایدئولوژی
اجازه همکاری ما با مراکز
تولید واکسن دردنیا
را نمیدهد

علی ابراهیمی

مدیرکل اسبق داروی سازمان غذا و دارو گفت:
«تفاوتایدئولوژیمابامراکزبزرگتولیدواکسندر
دنیا اجازه همکاری ما با این موسسات را نمیدهد.
ح شرکتهایی
برای مثال اگر امروز بخواهیم در طر 
مانند آکسفورد مشارکت کنیم به دلیل اینکه امکان
استفاده از کتابهای این مراکز را نداریم ،نمیتوانیم
بنشینیم و با آنها واکسن تولید کنیم».
به گزارش سپید ،به دنبال درخواست جمعی
از پزشکان متخصص و کادر درمان کشور از
رئیسجمهوری درباره تهیه واکسن کویید19
از شرکتهای بزرگ تولیدکننده در دنیا و لزوم
مشارکت ایران در برنامههای مطالعاتی تولید
واکسن ،بنا داریم در سلسله گزارشهایی به این
موضوع بپردازیم که آیا ضرورتی دارد که ایران
مشارکتی در ساخت واکسن با شرکتهای بزرگ
داشته باشد و اینکه توانایی ایران در تولید واکسن
در چه سطحی است .ازاینرو با مسئوالن سازمان
غذا و دارو بهعنوان مسئول تأمین دارو و واکسن
کشور و متخصصین رشتههای متعدد به گفتوگو
مینشینیم تا در این خصوص به جواب مشخص
برسیم .در شماره قبلی روزنامه سپید به سراغ
رئیس سازمان غذا و دارو رفتیم و نظرات او را
در این خصوص جویا شدیم و در این شماره
به گفتوگو با اکبر عبدالهیاصل ،مدیرکل اسبق
داروی سازمان غذا و دارو و عضو هیئتعلمی
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشستهایمکهدرادامهمتناینصحبترامیخوانید.
چیزی از همکاری با کشورهای ضعیف
عاید ما نمیشود
عبدالهیاصل معتقد است« :به هر چیزی باید
کلینگر و سیستمی نگاه کرد .در حوزه واکسن

فارغ از مسائل اخیر ،ایران جزو اولین کشورهایی
است که در دنیا در حوزه واکسن کار کرده
است؛ زیرا انستیتوپاستوری دارد که خدماتش
قابل افتخار است و حتی در گذشته پاستور
فرانسه میآمد و برخی سوشهایش را از ایران
میگرفت».
وی افزود« :بعدها نوآوری و خالقیت این
مرکز کم شد و بیشتر در بروکراسی دولتی
گیر کرد و گاهی جای خود را با یک کارخانه
داروسازی عوضی گرفت و بعضی اوقات هم
جای خود را با دانشگاه عوض کرد و خالصه
اینکه از حالت مرکز علمی معتبر بودن خارج
شد ،ولی اینکه چرا روابط بینالملل خود را از
دست داده و امروز مطرح میشود که چرا ما در
مسائل علمی بینالمللی مشارکت نمیکنیم باید
در بستر ایران به این موضوع نگاه کرد؛ زیرا
ما در بستر خود ایدئولوژی خاصی داریم که
این ایدئولوژی همپیمانان ما را در دنیا کسانی
قرار میدهد که حداقل در حوزه واکسن از ما
ضعیفتر هستند؛ یعنی همپیمانان ما در بحث
واکسن و حتی تکنولوژی در حوزه بینالملل
کشورهایی هستند که عمدت ًا از آنها باالتر هستیم.
در نتیجه ما نمیتوانیم با خیلی از دانشگاهها
و شرکتهای اروپایی و آمریکایی کار کنیم
و عمدت ًا باید به سراغ کشورهایی برویم که از
ما ضعیفتر هستند و در نتیجه چیزی از این
همکاری یاد نخواهیم گرفت».
مدیرکل اسبق داروی سازمان غذا و دارو
گفت« :ازآنجاییکه واکسنها در ایران بهویژه
واکسنهایی که در همهگیریها استفاده میشود
و بهصورت روتین جزو واکسیناسیونهای
کشور قرار دارند ،پشتیبانی مالی دولتها را
دارند معموالً تا تولید داخل نشوند به لیست

حمایتی دولت اضافه نمیشوند .برای مثال
واکسن پنتاواالن که در چند سال اخیر از آن
استفاده میشود ،و با اینکه سازمان جهانی
بهداشت اعالم کرده بود که از سال 2009
باید همه کشورها پنتاواالن را بزنند ،عم ً
ال دکتر
گویا تا این اواخر مخالف حمایت دولتی آن
بود و میگفت هر زمانی تولید کردیم بزنید و
استداللش این بود که تا زمانی که تولید داخل
نداشته باشیم یک روز واکسن خواهد بود و
روز دیگر ممکن است نداشته باشیم و با این
کار ما در ریسک تداوم تولید قرار میگیریم».
عبدالهیاصل افزود« :از آنجا که بازار واکسن
سود ده نیست ،استقبالی از تولید آن نمیشود.
برای مثال فرض کنید واکسن سهگانه و یا
واکسن  MMRو یا واکسنهایی ازایندست
اگر با تیراژی که برای جمعیت ایران است،
بخواهد تولید شود بسیار کم سود خواهد
بود و شرکتی که تکنولوژی ساخت واکسن
را دارد و میتواند مولکول آنتیبادی تولید
کرده و سه برابر قیمت تمام شده بفروشد،
رغبتی برای تولید نخواهد داشت تا به تولید
واکسن آن هم با  10تا  15درصد سود اقدام
کند .به این اضافه کنید که اگر خریدار آن
هم واکسن دولت باشد و پول آن را هم با
تأخیر بسیار زیاد بدهد کسی سمت این تولید
نخواهد رفت».
وی گفت« :به خاطر دارم که از زمان دولتهای
اصالحات و احمدینژاد و حتی دولت روحانی
همه وزرای بهداشت تالش میکردند که واکسن
در کشور تولید شود ولی چون تولید آن نفع
اقتصادی نداشت منصرف میشدند .البته
برخی واکسنهای جدید و گرانقیمت مانند
روتاویروس که برای همهگیری هم نیست و

شرکتها در حال کار بر روی تولید آنها هستند
ارزش تولید دارد و باید سرمایهگذاری بر روی
آن شود ولی در خصوص واکسنهایی که فیلد
همهگیری دارند و وزارت بهداشت بخواهد آن
را بخرد ،تولید آنها خیلی اقتصادی نیست».
عضو هیئتعلمی دانشکده داروسازی دانشگاه
علوم پزشکی تهران ادامه داد« :بنده در سال 89
که عضو هیئتمدیره بنیاد برکت بودم به این
مرکز پیشنهاد کردم که بهعنوان یک مرکز که
توان مالی و مدیریتی دارد باید در حوزههایی
وارد شود که بخش خصوص به دالیل مالی
نمیتواند و یا رغبتی برای ورود به آنها را ندارد،
ولی متأسفانه زمانی که این مراکز حسابوکتاب
کرد و دید که صرفه اقتصادی ندارد زودتر از
بخش خصوصی پا پس کشید .درحالیکه بنیاد
برکت ازجمله هلدینگهایی است که در مقایسه
با مراکز دولتی دیگر همچون تیپیکو که نه
توان مالی دارد و نه توان مدیریتی و نیروی
انسانی ،میتواند در سریعترین زمان نیروهای
نخبه و مدیران خوب را جذب کند و به نظر
بنده باید در حوزه تولید واکسن ورود کند ،ولی
ورود نمیکند و به سراغ بخشهایی میرود تا
با بخش خصوصی رقابت کند».
مدیرکل اسبق دارو در ادامه افزود« :در بخش
تولید و مشارکت در ساخت واکسن کووید
 19باید قدری تفاوت قائل شد؛ زیرا این
بحث وضعیت عجیب و غریبی دارد .امروز
بزرگترین قراردادی که در این حوزه بسته
شده بین شرکت سانوفی و آسترازنکا است
که آن هم بیشتر در حد قراردادهای تبلیغاتی
پرسروصدای بین شرکتهای چندملیتی بود
تا فضای خاصی را ایجاد کنند».
ادامه در صفحه 11
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ادامه از صفحه 10
وی گفت« :ما در خصوص واکسن کووید 19
باید بتوانیم آنتیژن ویروس را برداریم و پس از
جداسازی با روشی سریع تولید و بعد از تست
ایمنی و اثربخشی وارد مرحله تولید شویم ،ولی
نکتهای که وجود دارد این است که امروز خود
پالسمادرمانی مخالف و موافقینی دارد و هنوز
به بلوغ نرسیده است که بگوییم پالسماتراپی
درمان قطعی است و اگر این روش درمان نهایی
بود میتوانستیم بگوییم که واکسن هم پیشگیری
قطعی است؛ پس واکسن که امروز بحث مفصلی
درباره آن میشود هنوز در حد تحقیقات است و
ممکن است مقالهای منتشر شود که این تحقیق
و روش درمان را رد کند .لذا مکانیسمی که در
خصوص این ویروس میتوان در پیش گرفت
آن است که چون شناخت کاملی از آن وجود
ندارد؛ در حیطه تحقیقات مراکزی مانند پاستور
برود و با چند مرکز علمی معتبر دنیا مقاله علمی
ردوبدل کند ،اما از این مسیر هم در کوتاهمدت
واکسنی برای ما درنخواهد آمد».
به روشهای جدید تولید واکسن مجهز نیستیم
وی اضافه کرد« :حال اگر به داخل برگردیم میبینیم
که ما نه توان مالی تولید واکسن را داریم و نه
اینکه سیستمهای تولید ما به روشهای جدید
تولید مجهز است .ازاینرو بنده معتقدم هنوز در
خصوص کووید  19پیشگیری واکسنی برای ما
خیلی زود است و حداقل تا یک سال دیگر
امیدی به این بخش نباید داشته باشیم».
عضو هیئتعلمی دانشکده داروسازی دانشگاه
علوم پزشکی تهران در پاسخ به این سؤال که آیا
باید در طرحهای بزرگ تولید واکسن در دنیا که به
موفقیتهای خوب هم رسیدهاند مشارکت کنیم؟
گفت« :ما بدمان نمیآید این اتفاق بیفتد ،ولی در
این خصوص پاسخ همان است که ابتدا گفتیم و
آن اینکه تفاوت ایدئولوژی ما با این مراکز اجازه
همکاری ما را نمیدهد .برای مثال اگر امروز
ح شرکتهایی مانند آکسفورد
بخواهیم در طر 
مشارکت کنیم به دلیل اینکه امکان استفاده از
کتابهای این مراکز را نداریم ،نمیتوانیم بنشینیم
و با آنها واکسن تولید کنیم».
وی افزود« :بگذارید جواب را با یک مثال توضیح
دهم .در برههای از بحران کرونا ما در منطقه
بیشترین تولید ماسک را داشتیم و زمانی که
بحث پیشگیری با ماسک داغ شد اعالم کردیم
که داخل اجل بر خارج است و اجازه ندادیم
مازاد تولید به کشورهای نیازمند صادر شود و
در خصوص داروها هم همینطور .در حلی
که ما میتوانستیم داروی مانند آزیترومایسین را
تولید و صادر کنیم ،اما صادرات آن را ممنوع
کردیم؛ بنابراین طبیعی است که کشورهایی که
شرکتهای بزرگ تولیدکننده دارو و واکسن
هستند محدودیتهایی را برای صادرات آن به
سایر کشورها قائل شوند و بگویند هر کشوری
پول بیشتری بدهد در اولویت خواهد بود؛ زیرا
سیستمهای آنها سرمایهداری است و اولویت با
کسانی است که پول بیشتری بدهند .ازاینرو
چارهای جز سرمایهگذاری دولت بر روی کاالهای
استراتژیک مثل واکسن نداریم و بخش دولتی
بهجای اینکه رقیب بخش خصوصی شود باید
در این بخش هزینه کند».
مدیرکل دارو در ادامه به دارو اشاره کرد و

گفت« :حتی اسفندماه کار بزرگی در زمینه خرید
رمدسیویر و فاویپیراویر در شرف وقوع بود که با
دخالتهای دولتی ناقص ماند .به خاطر دارم که
دو کمپانی ایرانی اعالم کردند با شرکت چینی
در این خصوص مذاکره کرده و (این شرکت
مجموعهای است که دائم ًا محصوالت گیلیاد را
کپی میکند و چون آنها بحث  WTOرا دارند
نمیتوانند محصوالت پتنت را کپی کرده و به
ما بدهند و محصوالت غیررسمی به دست ما
میرسد) و شرکت چینی این قول را داده که
ماده اولیه دارو را به شرکت ایرانی بدهد .این
شرکت همان شرکتی بود که مقداری از داروی
تولید شده را تحویل هیات امنای ارزی داده بود
و در ایران مصرف شد؛ اما در آن برهه همکاری
الزم با این شرکت نشد و ما امروز بعد از گذشت
 5ماه شاهد هستیم که همین محصول قرار است
در داخل تولید شود درحالیکه میتوانست در
آن برهه تولید شود ،ولی متأسفانه آنقدر سیستم
نظارتی را ترساندند که جرات نکرد دارو را
تولید کند و امروز بعد از اینکه رونمایی از دارو
صورت گرفت تازه میخواهند دارو را در لیست
تکنسخهای بگذارند تا از این طریق وارد شود و
حتی شاهد هستیم که تکنسخهای دارو هم از
کشور تولیدکننده که هند است به اروپا میرود
و بعد از تأیید وارد ایران میشود درحالیکه ما
میتوانستیم از همان نخستین روزهای شروع
بحران دارو را از هند و چین وارد کنیم .غیر از
این هم ما میتوانستیم ماده اولیه را از همان ابتدا
وارد کنیم و چندین شرکت داخلی توان تولید
داروی نهایی را در داخل داشتند .لذا زمانی که
شرکتهای خصوصی را میترسانیم و موضوع
را امنیتی میکنیم دیگر تمایلی برای همکاری
ندارند و اعالم میکنند که نمیخواهند اقدام
کنند ».وی گفت« :بنابراین حرف اصلی ما این
است که ما بجای اینکه هزینه زیادی بری واردات
دارو از امریکا و سایر کشورها بکنیم باید این
اعتماد را به شرکتهای داخلی داشته باشیم تا
از مسیرهایی که دارند و میتوانند دارو را با
هزینه کمتر و در کوتاهترین زمان وارد و حتی
در داخل کشور تولید کنیم».

بهجای تمرکز بر روی واکسن به سراغ
پیشگیری برویم
عبدالهیاصل در جواب این سؤال که آیا خرید
واکسن از خارج منافاتی با تولید این محصول در
داخل دارد؟ گفت« :بگذارید شفاف بگویم ما باید
ببینیم که در حال حاضر کجا هستیم .برای مثال در
صنعت دارو و واکسن و محصوالتی ازایندست
هزین هتحقیقوتوسعهیکشرکتبزرگداروسازی
مانند مرک به اندازه یک سال و نیم کل بازار دارو
و واکسن و مکملهای کشور ما است؛ زیرا امروز
حدود  7تا  8میلیارد دالر هزینه تحقیق و توسعه
هر یک از  23شرکت بزرگ داروسازی دنیا است،
درحالیکه بازار ما با احتساب همه جوانب آن و
به قیمت فروش دارو به مصرفکننده  5میلیارد
دالر گردش مالی دارد؛ ازاینرو ما در رقابت با این
شرکتها توان مالی پایینی داریم و نمیتوانیم خود
را با آنها مقایسه کنیم».
وی افزود« :آنچه ما امروز به اسم  R&Dداریم
مقداری از آن بحث فرموالسیون و کپی کردن است
و ما باید اجازه بدهیم تا صنعت همین روند را
بهدرستی انجام دهد .باید قبول کنیم که ما نمیتوانیم
به این شرکتها برسیم و اگر بنا بر رقابت باشد
تنها در یک فیلد خاص میتوانیم با آنها رقابت
کنیم .برای مثال امروز ما در بخش بایوتک توانستیم
مقداری از محصوالت بایوسیمیالر را تولید کنیم
و در حال حاضر 2یا  3شرکت دانش تولید این
محصوالت را دارند ،ولی این شرکتها هم به
دالیلی تحت فشار قرار گرفتهاند و تحقیقات آنها
رشد نمیکند ،اما اگر بگوییم که میخواهیم همه
داروهای خود را در داخل مولکول سنتز کنیم در
حد شعار است .ازاینرو پیشنهاد ما این است که
هر جا که بتوانیم ماده اولیه را بخریم این کار را
بکنیم و دارو را تولید کنیم و این مسیر را برای
تولیدکنندگان باز کنیم تا دارو را با کمترین هزینه
در داخل تولید کنند».
وی در جواب این سؤال که به نظر شما واکسن
کرونای تولید داخل چه زمانی وارد بازار خواهد
شد؟ اظهار داشت« :خوشبختانه ما در کمترین زمان
به دانش مورد نیاز برای تولید محصول دست پیدا
میکنیم و همانطور که وزیر بهداشت هم اعالم

کردهاندممکناستواکسندرآزمایشگاهیساخته
شود ،اما برای اینکه این واکسن صنعتی شود و
 80میلیون ایرانی بتوانند از آن استفاده کنند باید
گفت که ما توان ساخت صنعتی آن را نخواهم
داشت .کما اینکه امروز ما بسیاری از داروهای
بایولوژیک را در حد آزمایشگاهی تولید میکنیم
ولی مابقی دارو را بهصورت وارداتی به کشور
میآوریم و در داخل مصرف میکنیم».
عبدالهیاصلافزود«:بنابراینازآنجاکهپولواکسن
را باید دولت بدهد و واکسنی که دولت میتواند
بهواسطه واردات  10دالر برای آن هزینه کند اگر
بخواهد در داخل تولید کند باید دو برابر آن را
هزینه کند .پس اگر دولت حاضر است این مبلغ
را هزینه کند حرفی نیست .ضمن اینکه ابتدا باید
توان صنعتی تولید این مقدار واکسن در داخل
ایجاد شود و اگر ما بخواهیم در مورد کووید
واکسیناسیون کنیم و حتی بخواهیم نصف جمعیت
کشور را هم تحت پوشش قرار دهیم  40میلیون
دوز واکسن مورد نیاز است درحالیکه دولت حتی
برای واردات واکسن آنفلوانزا که  3تا  4میلیون
دوز در سال است هزینه و مشکالتی زیادی را
متحمل میشود».
وی تصریح کرد« :لذا حرف اصلی ما این است که
بهجای تمرکز بر روی مباحثی مانند تولید واکسن
به سراغ بحث پیشگیری برویم زیرا نتایج بهتری
خواهیم گرفت .امروز کشورهایی مانند سوئیس،
فنالند و ژاپن علیرغم اینکه واکسنی هم برای
بیماری تولید نشده است ،آمارهای بسیار خوب در
کنترل بیماری دارند و ما هم میتوانیم با استفاده از
محصوالتحفاظتیواصالحرفتارهایاجتماعیبه
این سمت برویم چراکه این روش همان راندمانی
را دارد که با واکسن میخواهیم به آن برسیم».
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که شما با
این نظر موافق هستید که تنها را درمان کووید 19
دستیابی به واکسن است؟ گفت« :مقاالتی که در
این خصوص وجود دارد موافق و مخالف زیادی
دارد و اگر ایمنیزایی پالسما رد شود واکسن هم
از نظر من بلندمدت نخواهد بود و مثل واکسن
آنفلوانزا ایمنی کوتاهمدتی را ایجاد خواهد کرد
و باید هر سال واکسیناسیون ادامه داشته باشد».
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وضعیت مددجویان بهزیستی در اوج دوباره کرونا

بازگشاییمحدودمراکزتوانبخشیدرتهران

مصطفی سراج
یاسر مختاری

کرونا و کووید 19کلماتی هستند که این
روزها بخشی از زندگی و مکالمات روزمره
هر ساکن کره زمین شده است .بیماری از
که شرق جهان آغاز شد و به زودی تمامی
قارهها و کشورها را در نوردید .این بیماری
در کشورهای مختلف و شهرهای آنها با فراز
و فرودهایی مواجه شد اما آنچه که مشخص
است اوج دوباره و شدت بیماری در بسیاری
از کشورهایی است که چندین ماه با آن دست
و پنجه نرم میکنند .وضعیت به گونهای شده
است تا دوباره مقرراتی را که در اوایل شیوع
بیماری برقرار شده بود بازگردانده و با اجرای
آن بتوانند وضعیت را بهبود بخشند .در حال
حاضر در ایران  25استان در وضعیت قرمز
و هشدار بیماری قرار دارند .وضعیت تهران
به عنوان پایتخت کشور نیز به گفته علیرضا
زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا کالنشهر
تهران نگران کننده است .به گزارش سپید،
زالی که در در وبینار بینالمللی بررسی روند
بالینی و تشخیصی اپیدمیولوژیک کرونا
در ایران و اروپا ،سخن میگفت ،اظهار کرد:
« باالترین جمعیت کشور ،در استان تهران
و به طور خاص در شهر تهران است و
عالوه بر قدر مطلق باالی جمعیتی بعد از
خمینی شهر ،بهارستان و شهر تهران باالترین
چگالی تراکم جمعیتی را به خود اختصاص
میدهد .توزیع جمعیتی ،فرهنگی و اقتصادی
کام ً
ال متفاوتی در مناطق  ۲۲گانه پایتخت
حاکم است .حاشیههای شهر در قسمتهای
شرقی ،جنوبی و غربی استان تهران یکی
از چالشهای استقرار یک شبکه بهداشتی
عدالت محور هستند».
وی افزود « :پدیدههایی همچون حضور
معتادین متجاهر در سطح شهر از دیگر
نقاط برجسته آسیبهای اجتماعی است .طبق

امین شاهرخی

گزارشات بالغ بر  ۱۸هزار معتاد متجاهر در
تهران مورد شناسایی قرار گرفتهاند و یکی از
چالشهای بهداشتی ابتدای سال جاری ،آزاد
شدن برخی از این معتادین بود که خوشبختانه با
تالش جمعی اسکان و غربالگری بخش زیادی
از آنها صورت گرفت .همچنین پدیدههایی
مثل زباله گردی ،کودکان کار و مواردی از
این قبیل یکی از نقاط برجستهای است که
به عنوان آسیبهای اجتماعی کالنشهر تهران
مورد توجه است».
زالی یادآور شد « :طبق منحنی وضعیت عمومی
جهانی آمریکای شمالی و جنوبی و تا حدی
هم کشورهای آفریقایی و آسیایی ،که ما جزو
آن هستیم ،شیوع بیماری رو به رشد است
و تعداد موارد ابتالء و موارد مرگ هم سیر
فزایندهای را در پیش گرفته است».
نگرانی برای مراکز بهزیستی
در میان سخنان زالی ،بخشی از آسیبدیدگان
اجتماعی به عنوان چالشهای بهداشتی مد نظر
قرار گرفتهاند .این آسیبدیدگان اجتماعی
به اضافه گروههایی مانند معلوالن ،کودکان
بیسرپرست ،سالمندان از جمله گروههایی
هستند که سازمان بهزیستی کشور میبایست
در این شرایط کرونایی برای آنها چاره اندیشی
کند و تدابیری را برای پیشگیری از ابتالی
آنها به این بیماری در زمانی که کرونا دوباره
به روزهای اوج خود بازگشته است ،پیش
بگیرد .چندی قبل مصطفی سراج ،مدیرکل دفتر
مراکز توانبخشی و مراقبتی بهزیستی با ابراز
نگرانی از شدت یافتن دوباره کرونا گفت« :اگر
شیوع کرونا شدت یابد ،یکی از مراکزی که در
معرض خطر قرار میگیرند ،مراکز بهزیستی
هستند .یکی از مشکالت موجود هزینههای
مضاعفی است که به مراکز تحمیل میشود
و با توجه به اینکه پرسنل بیش از روزهای

عادی کار میکنند باید از نظر مالی از آنها
حمایت شود .اگر بخواهیم همین فرایند را
ادامه دهیم ،نیاز به حمایتهای مالی داریم .از
سوی دیگر این مراکز اتاقهای قرنطینه خاص
تهیه و مواد بهداشتی خریداری میکنند .تردد
بین محل اقامت و مراکز درمانی مددجویان
ما که درگیر بیماری میشوند هزینه زیادی
را در پی دارد .البته دولت تاکنون تالش
کرده اما این تالشها کافی نیست و باید
حمایتهای مالی بیشتر و ویژهتری صورت
گیرد ،چراکه معلوالن و سالمندان در نزد ما
امانت هستند و باید از آنها مراقبت کنیم که
ملزومات خاص خود را دارد».
بهزیستی حدود  2هزار و  530مرکز نگهداری
روزانه و شبانهروزی دارد که تا اواسط تیرماه
 104مرکز به ویروس آلوده شده و نزدیک
هزار و  333نفر از افرادی که در این مراکز
نگهداری میشدند به این ویروس مبتال شده
و  133نفر نیز جانباخته بودند .این سازمان
به دلیل نگهداری از افراد پرخطری مانند
سالمندان پیش از آغاز بیماری کووید 19در
کشور ،پروتکلهای بهداشتی سختگیرانهای
تهیه و به تمامی استانها ابالغ کرد .از جمله
این مواد این پروتکلها ممنوعیت مالقات از
بیرون برای سالمندان و معلوالن ساکن در
مراکز و عدم پذیرش مددجوی جدید بود .این
تدابیر موجب کنترل بیماری در میان مراکز شد
حتی جایی مانند مرکز کهریزک که با شیوع
بیماری در وضعیت نگرانکنندهای قرار گرفته
بود بالفاصله بیماری کنترل و به وضعیت عادی
بازگشت .اما با فروکش کردن بیماری کرونا
در ماههای میانی بهار برخی از خانوادهها که
افراد معلول یا سالمند خود را همزمان با شیوع
کرونا از مراکز خارج کرده بودند دوباره به این
مراکز بازگرداندند .سراج در این رابطه گفت« :
یکی از سیاستهای سازمان بهزیستی این بود

که از خانوادههای  ۵۱هزار نفری که در مراکز
شبانهروزی نگهداری میشدند ،درخواست کرد
تا در صورت امکان معلول و یا سالمندشان را
نزد خود ببرند .خانوادهها در درازمدت توانایی
نگهداری از سالمندان و معلوالن را ندارند و به
همین دلیل خانوادهها برای بازگرداندن اعضای
خود به مراکز بهزیستی مراجعات مکرر داشتند.
بهزیستی تالش کرد که با رعایت پروتکلهای
بهداشتی پذیرشها را از سر گیرد».
وی افزود« :بسیاری از افراد از طریق احکام
قضایی به بهزیستی ارجاع داده میشوند و
بهزیستی حتی در اوج شیوع کرونا نیز ناچار
است سالمندان و معلوالنی را که از طریق
احکام قضایی به مراکز ارجاع داده میشدند
بپذیرد .البته اکنون که پذیرشها را با رعایت
دستورالعملهای بهداشتی آزاد کردهایم ،در
مناطق قرمز کشور مطلق ًا پذیرش آزاد جدید
نداریم و در مناطق زرد و سفید نیز محدودیت
قائل شدهایم .در مراکز نیز باید استانداردهای
الزم بهداشتی رعایت و فاصلهگذاریها اجرا
شود و وقتی فردی میخواهد به مراکز وارد
شود باید آزمایش دهد و نتیجه منفی آزمایش
اخذ شود».
بازگشت مددجویان به مراکز نگهداری
مدیرکل دفتر امور توانبخشی و مراقبتی سازمان
بهزیستی یادآور شد « :از زمان شیوع بیماری
حدودا ً سه هزار نفر به خانوادهها تحویل داده
شدند ولی به مرور زمان ،یعنی بعد از یک
تا دو ماه بسیاری از خانوادهها مراجعه و
خواستار پذیرش سالمند و معلولشان شدند که
سیستم مددکاری درخواست آنها را بررسی و
از خانوادههایی که توانایی نگهداری داشتند
خواست که معلول و سالمند خود را در
خانه نگه دارند.
ادامه در صفحه 13
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عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولین
کشور گفت« :مراکز روزانه و شبانه توانبخشی
غیردولتی به دلیل مشکالت اقتصادی عدیده
و نداشتن توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت
در حال تعطیلی هستند و باید برای جلوگیری
از این اتفاق برنامهریزی شود .در حال حاضر
در چهلمین سال تأسیس سازمان بهزیستی
کشور قرار داریم و یکی از حوزههای فعالیت
این سازمان ،حوزه توانبخشی است .وظایف
در حوزه توانبخشی به مراکز و موسسات
توانبخشی غیر دولتی سپرده شده و در این
حوزه به گروههای هدف سازمان یعنی معلولین
جسمی و حرکتی ،معلولین ذهنی ،حسی شامل
نابینایان ،ناشنوایان ،کم بینایان و افراد کم شنوا،
سالمندان و بیماران مزمن روانی خدمات ارائه
میشود .در حال حاضر اکثر مراکز توانبخشی
در سراسر کشور ،غیردولتی و تحت نظر سازمان
بهزیستی کشور هستند .روند تعطیلی مراکز در
شهر تهران اکنون آغاز شده و اگر شرایط این
چنین ادامه پیدا کند ،شاهد تعطیلی بسیاری از
مراکز در سراسر کشور خواهیم بود».
ادامه از صفحه 12
البته مشکالت موجود موجب شد که پذیرش
معلوالن و سالمندان را از سر بگیریم».
وی به خانوادهها توصیه کرد« :تا جایی که
امکانپذیر است کمک کنند تا ورود و خروج
به مراکز بهزیستی کمتر شود و مراکز در قالب
قرنطینههای تعریف شده حفظ شوند .تعداد
فوتیهای مراکز بهزیستی تاکنون نسبت به
سالهای گذشته افزایش نداشته است اما
هیچکدام از این مسائل تأیید کننده این
موضوع نیست که در روزهای آینده دچار
مشکل نشویم .همکاران ما طی چهار ماه
گذشته دچار خستگی شدهاند و گاهی حتی
برای جایگزین کردن نیروها دچار مشکل
میشویم .هر مراقب ،مددیار و مادریاری را
نمیتوانیم به مراکز شبانهروزی بفرستیم و
افراد باید آموزش دیده و تجربه و مهارت
الزم را داشته باشند».
سراج ادامه داد« :در حال حاضر شرایط در
بسیاری از استانهای کشور قرمز است؛
میتوان مددجویان را در مراکز قرنطینه کرد
اما برای پرسنل نمیتوان چنین کاری کرد .با
تردد پرسنل به خانههایشان نیز امکان انتقال
بیماری به داخل مراکز وجود دارد .مراکز
نگهداری از سالمندان و معلوالن بهزیستی
بر اساس گزارشهای وزارت بهداشت جزء
مراکز پرخطر محسوب میشود اگر به نحو
احسن مسائل بهداشتی در آنها مراعات نگردد
هر لحظه ممکن است این بیماری به این
مراکز سرایت کند».
وضعیت عادی در مراکز تهران
امین شاهرخی ،مدیرکل بهزیستی استان تهران
نیز در گفتو گو با سپید با اشاره به اوج
دوباره کرونا در کشور و به ویژه در تهران
اظهار کرد « :استانها تابع استانداری هستند و
آنها نیز بر اساس وضعیت خود تصمیمگیری
میکنند .در این راستا آخرین ابالغیه ما ناظر
بر شیفتبندی پرسنل مراکز بوده است».

وی افزود « :پیش از شیوع کرونا ابالغیههای
خود را به مراکز دادیم و نظارتهای
سختگیرانهای را در این رابطه اعمال
کردیم .در حال حاضر نیز که بیماری به
اوج خود بازگشته است همین کار را دوباره
در دست اجرا داریم .لغو پذیرشهای جدید،
لغو مالقاتها ،لغو تجمعات در قالب جشنها
و گلریزانها ،ممنوعیت سرو غذا در سالنهای
غذاخوری مراکز از جمله این اقدامات است
که دوباره آنها را از سر گرفتهایم».
شاهرخی بیان کرد :در مورد مراکز دیگر مانند
مهدکودکها نیز علیرغم داشتن پروتکلهای
بهداشتی هنوز خانوادهها رغبتی برای ثبت نام
کودکان خود در آنها ندازند ،لذا بسیاری از
این مراکز نیز تصمیمی به بازگشایی ندارند».
مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به

نظارت سختگیرانه بر اجرای پروتکلها و
دستورالعملهای بهداشتی در مراکز نهگداری
از سالمندان و معلوالن گفت « :خوشبختانه
این موضوع موجب شده است که تا شیب
افزایشی غیر قابل پیشبینی بیماری در این
مراکز مشاهده نشود .وضعیت در حال حاضر
در این مراکز مرتبط با بهزیستی عادی است».
وضعیت مراکز توانبخشی
به گزارش سپید ،با شیوع کرونا ،بسیاری
از مراکز توانبخشی به دلیل خطر ابتال و
انتقال بیماری کرونا تعطیل شدند این موضوع
موجب شد تا هم نگرانی برای افراد معلول
به وجود بیاید و هم اینکه آینده این مراکز
نیز تهدید شود.
مجید بهروزی نیا ،رئیس هیئت مدیره انجمن

فعالیت محدود مراکز توانبخشی
شاهرخی در رابطه با مراکز توانبخشی و لزوم
فعالیت آنها برای آینده خود و بهبود وضعیت
معلوالنی که با این مراکز سرو کار دارند،
گفت « :تعدادی از مراکز روزانه توانبخشی
که حضور آنها برای پیشگیری از افزایش
معلولیتها الزم است بازگشایی کردهایم و
پروتکلهای بهداشتی برای پذیرش محدود
افراد توانخواه به آنها ابالغ شده است .اما
به دلیل نگرانی خانوادهها از این مراکز نیز
مانند مهدکودکها استقبالی نمیشود».
وی به خانوادههایی که معلولی در خانه دارند
پیشنهاد داد « :با هماهنگی تراپیست خود،
آموزشهای الزم را از تراپیست برای مددجوی
خود گرفته و آن را در منزل اجرا کنند یا از
حضور تراپیست در خانه استفاده کنند چرا
که فیزیوتراپی برای این افراد الزم است».

