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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران تاکید کرد خبـر

نشانه های جدید از خیز کرونا در تهران
لزوم برنامه ریزی دقیق برای نوروز

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با اشاره به نشانه های جدید از خیز کرونا در 
تهران، در عین حال بر لزوم اعمال پروتکل های سخت 
گیرانه تر برای دو هفته آینده در فرودگاه های تهران 
تاکید و از اجبار مدارس غیرانتفاعی برای حضور 

دانش آموزان انتقاد کرد.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در جلسه ستاد استانی 
مبارزه با بیماری کرونا گفت: »در هفته چهارم دی ماه 
با شیب مالیمی نسبت به هفته سوم میزان ابتال رو به 
افزایش است. در حقیقت هفته چهارم در مقایسه با 
هفته سوم دی ماه به گونه ای از سرعت کاهش میزان 
ابتال کاسته شده یا حتی افزایشی را شاهد هستیم؛ 
به این ترتیب پیام ها و سیگنال های نگران کننده ای 

را دریافت می کنیم.«
وی افزود: »در حوزه بیماران سرپایی و در مرحله بعد 
بستری این نوع سیگنالها را دریافت کرده ایم اما در 
حوزه فوتی ها ۳۰ تا ۴۰ روز زمان می برد که افزایش 
آمارها را مشاهده کنیم. به این ترتیب باید مراقبت 

کنیم تا دچار اشتباه استراتژیک نشویم.«
وی ادامه داد: »برنامه رهگیری، ردیابی و انجام تست 
تا مختصری نسبت به هفته های قبل کاهش پیدا کرده 
است. نباید انرژی و طراوت اجرای طرح شهید سلیمانی 
کاهش پیدا کند. بی تردید این موضوع در افول بیماری 
موثر است. اگر تصور می کنید با ثبات و سکون نسبی 
مواجه هستیم، بهترین فرصت برای رهگیری و ردیابی 
بیماران است. انجام تست ها بر اساس برخی گزارش ها 
نسبت به هفته های گذشته یا رشد نداشته و یا حتی 

با تقلیل مواجه بوده است.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران در  بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید 
بر این که در هر موجی از بیماری کرونا که در تهران 

اتفاق افتاده است تعدادی از افراد جامعه مبتال شدند و 
بعد از آن مصونیت ناپایداری را مواجه بوده ایم، گفت: 
»اما نباید این موضوع ما را فریب دهد، فاصله موج های 
دوم و سوم بیشتر از موج های اول و دوم بوده است 
لذا ممکن است موج چهارم بسیار غافلگیرانه باشد.«
وی افزود: »ما به مشاغل فشار می آوریم که پروتکل ها 
را رعایت کنند اما اگر تجمعی اتفاق بیفتد و از آن 
غافل شویم، قطعا با مشکالت بیشتری مواجه خواهیم 
بود. در بحث عید نوروز و الگوی کسب و کار این 
ایام باید برنامه ریزی دقیقی را تدوین کنیم. هم در 
تهران و هم در کشور بحث نانوایی ها باید مورد توجه 
قرار گیرد. نان قوت غالب مردم است و مردم با تواتر 

بیشتری به نانوایی ها مراجعه می کنند.«
وی ادامه داد: »در صنایع صنعتی نان، ابتال به این 
بیماری بسیار کم است. در فرایند پخت بخشی از 
میکروب از بین می رود یا تضعیف می شود اما در 
مرحله بعد فردی که نان را توزیع می کند و کسی که 

آن را می گیرد در این مرحله خطر وجود دارد. اگر بار 
دیگر در خانه و در مکروفر نان گذاشته شود قطعا 
بهتر خواهد بود. اما بخشی از مردم ماکروفر ندارند 
و برای شیرینی ها نیز اصال امکان حرارت دهی مجدد 
وجود ندارد؛ لذا باید توجه ویژه ای در بحث نان داشته 
باشیم. بی تردید گروه نانوایی ها و قنادی ها باید در 
جلسه ای مشترک توجیه شوند و موارد الزم به آن ها 
گوشزد شود.« زالی در خصوص بازگشایی مدارس 
و برخی از اجبارها برای حضور دانش آموزان در 
مدارس غیر انتفاعی نیز گفت: »علی رغم تاکید وزیر 
آمورش و پرورش برای اختیاری بودن حضور دانش 
آموزان در مدارس، متاسفانه برخی از مدارس غیر 
انتفاعی به گونه های مختلف والدین را برای حضور 
دانش آموزان تحت فشار قرار می دهند که برخی از 
شکایات و گزارش ها در این زمینه به ما رسیده است. 
باید امروز برای این مورد به یک جمع بندی برسیم. 
با توجه به این که جمعیت ۵ تا ۱۷ سال در تهران از 

لحاظ ابتال به بیماری در حال تغییر الگو هستند باید 
این مورد به جد مورد توجه قرار گیرد.«

آینده  هفته  دو  برای  است  »نیاز  کرد:  تاکید  وی 
فرودگاه های  در  گیرانه تری  سخت  پروتکل های 
تهران اعمال شود. همچنین برای آزمون حضوری 
دانشگاه آزاد نیز پیشنهادی ارائه کردیم که این آزمون 
به صورت غیر حضوری برگزار شود و یا حداقل با 

توجه به شرایط تهران به تعویق بیافتد.«
وی ادامه داد: »برخی در خصوص تغییر وضعیت تهران 
به رنگ آبی سواالتی را مطرح می کنند اما باید بگویم 
تهران کماکان زرد تلقی می شود و نباید به گونه ای 
عمل کرد که مردم به سمت عادی انگاری بیماری 
کرونا حرکت کنند. قطعا تغییر وضعیت تهران باید 
توسط ستاد ملی کرونا اعالم شود و برای این موضوع 

باید تا آخر هفته جاری صبر کنید.«
زالی گفت: »در حال حاضر رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در تهران به ۷۴ درصد رسیده و نسبت به 
هفته های گذشته رو به کاهش است. کماکان حمل و 
نقل عمومی تهران به عنوان یک پاشنه آشیل محسوب 
می شود و در این شرایط در هفته گذشته، شاهد افزایش 
تعداد مسافران در مترو به بیش از یک میلیون نفر 
بوده ایم. در همه این موارد سرنخ های جدیدی در 
استان تهران از خیز جدیدی بیماری مشاهده می شود 
لذا باید نسبت به بحث عادی نگاری و خطر آن بسیار 
حساس باشیم. در هفته گذشته در کل کشور بیش 
از ۲۴ درصد رشد در ترددهای شهری داشتیم که 
بسیار نگران کننده است. از سوی دیگر باید نسبت 
به ویروس هایی که در مناطق مختلف اقلیمی کشور 
و با توجه به سطح ایمنی افراد در مناطق مختلف 
کشور امکان خیزهای مختلف را فراهم می کند بسیار 

حساس باشیم و با دقت عمل کنیم.«ایسنا

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با بیان این  که به دلیل افزایش 
احتمال ابتالی کودکان به کرونا، نگران فعالیت حضوری مدارس 
هستیم، گفت: »هنوز به مرحله کنترل کامل اپیدمی کرونا نرسیده  ایم.«
به گزارش سپید، حمید سوری با تأکید بر لزوم پرهیز از عادی  انگاری 
وضعیت کرونا در کشور اظهار کرد: »باید سازمان  ها و مردم برای 
بازگشت به شرایط عادی شکیبایی داشته باشند زیرا ما هنوز به 
مرحله کنترل کامل اپیدمی کرونا نرسیده  ایم و باید ادامه مسیر را 

برای کنترل کرونا طی کنیم.«
عضو شورای مشورتی کمیته اپیدمیولوژی کرونا در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر علت افزایش آمار بستری کودکان مبتال به کرونا در برخی 
شهرها از جمله تهران گفت: »علت افزایش ابتالی کودکان به 
کرونا، به شرایط اپیدمیولوژیک بیماری بازمی  گردد؛ بیماری کرونا 
حاصل مواجهه با عامل بیماری  زا )ویروس( است و کودکان به 
دلیل تحرک و جابجایی بیشتری که دارند خود را بیشتر در معرض 
عوامل بیماری  زا قرار می  دهند و در نتیجه انتقال بیماری در آن  ها 
بیشتر شده است؛ وقتی سالمندان و جمعیت  های پرخطر تحت 
کنترل قرار می  گیرند و کودکان بیشتر در محیط  های شلوغ و آلوده 
قرار می  گیرند، فراوانی رخداد بیماری در کودکان بیشتر می  شود.«

سوری با بیان این  که به دلیل افزایش احتمال ابتالی کودکان به 
کرونا، نگران بازگشایی مدارس هستیم، تصریح کرد: »بازگشایی 
مدارس در چنین شرایطی ممکن است جان بسیاری از کودکان 
کشور را به خطر بیندازد و پذیرش این حجم از خطر در وضعیتی 
که هنوز به کنترل کامل اپیدمی کرونا دست نیافته  ایم، می  تواند عواقب 
ناگواری به دنبال داشته باشد.« وی در پاسخ به این سؤال که »حتی 
با بازگشایی مدارس با تعداد محدود دانش  آموز نیز مخالف هستید؟« 
گفت: »بله؛ اآلن در وضعیت مناسبی برای بازگشایی مدارس قرار 
نداریم؛ از سوی دیگر چند ماه به آخر سال بیشتر نمانده است و 
با تعطیلی ایام نوروز مواجه خواهیم شد و بازگشایی مدارس در 

زمان حاضر، از نظر ما هزینه     اثربخش نیست.«
رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید۱9 در پاسخ به این سؤال 
که چه زمانی را برای بازگشایی مدارس مناسب می  دانید، بیان کرد: 
»باید مطالعه و بررسی  های الزم صورت بگیرد و وضعیت مرتبًا 
رصد شود تا بتوانیم شرایطی را برای بازگشایی مدارس ایجاد کنیم؛ 
بخشی از این آمادگی برای بازگشایی مدارس به آموزش  های الزم 
به خانواده  ها و دانش  آموزان و بخش دیگر به محیط مدرسه مربوط 
است؛ باید در ابتدا به دانش  آموزان و خانواده  ها آموزش  های الزم 

داده شود و سپس محیط مدارس از لحاظ امکان فاصله  گذاری 
اجتماعی آماده شود.« به گزارش تسنیم، سوری یادآور شد: »برای 
بازگشایی مدارس باید در ابتدا مطمئن شویم که کودکان در مواجهه 
با بیماری کرونا نیستند؛ در زمان حاضر که در اپیدمی کرونا قرار 
داریم، کودکان از منزل به مدرسه جابه  جا خواهند شد و ما مطمئن 
نیستیم که هر یک از دانش  آموزان در خانواده خود، فرد مبتال به 
کرونا دارد یا خیر، بنابراین باید در ابتدا شرایط الزم در جامعه برای 

بازگشت به مدرسه مهیا شود.«

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا:

هنوزبهمرحلهکنترلکاملاپیدمیکرونانرسیدهایم
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رییس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:  خبـر

چرخه کرونا همچنان فعال است
با تداوم بی احتیاطی ها، پیک چهارم حتمی است

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به افزایش آمار 
بستری های کرونا طی چند روز اخیر، نسبت به بروز پیک چهارم در 
صورت عدم رعایت پروتکل ها و بازگشایی های شتابزده هشدار داد.
به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
وضعیت فعلی اپیدمی کرونا در تهران اظهار کرد: »در حال حاضر 
خوشبختانه نشانه های پیک را نداریم ولی مساله نگران کننده در 
این چند روز اخیر به خصوص در تهران، افزایش موارد بستری 
است، به گونه ای که روز یک شنبه با ۳ درصد افزایش در میزان 

بستری های کرونایی روبرو بودیم.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه چرخه 
بیماری همچنان در سطح جامعه فعال است، ادامه داد: »زمانی که 
شاهد افزایش ابتالی هنرمندان، ورزشکاران و یا چهره های سرشناس 
هستیم، به این معناست که چرخه ویروس فعال بوده و این افراد نیز به 
دلیل حضور در تجمعاتی همچون استادیومها و غیره درگیر شده اند.«
طبرسی ضمن انتقاد از کاهش سطح رعایت پروتکل ها و بازگشایی های 
زودهنگام در شرایط شکننده و ناپایدار اپیدمی، عنوان کرد: »بازگشایی 
مدارس و سایر اماکن تجمعی همچون سینما و کنسرت در شرایط 
شکننده فعلی، اشتباه بزرگی است و نتایج و تبعات اینگونه تجمعات 

طی دو هفته آینده نمایان می شود.« 
و  پروتکل ها  تداوم  ضرورت  بر  تاکید  با  تخصص  فوق  این 
محدودیت های کرونایی، عنوان کرد: »با توجه به تجربیات پیک های 
قبلی، اگر این بار با پیک جدیدی روبرو شویم مطمئنا شرایط بدتری 

نسبت به پیک های قبلی را تجربه خواهیم کرد.«
وی در این رابطه به شرایط وخیم برخی کشورهای اروپایی همچون 
انگلستان و آلمان اشاره کرد و گفت: »افزایش شدید آمار ابتال و فوتی 
در این کشورها ناشی از عدم تمکین پروتکل ها، فعال شدن شدید 
چرخه ویروس و به دنبال آن جهش ویروس و افزایش سرعت انتقال 
بیماری است؛ شرایط خطرناکی که در کشور ما نیز در صورت ادامه 
روند بی احتیاطی  در رعایت پروتکل ها و ساده انگاری شرایط بیماری، 

ایجاد خواهد شد؛ چراکه جهش ویروس با افزایش میزان ابتال و فعال 
شدن چرخه انتقال ویروس ارتباط مستقیمی دارد.«

طبرسی همچنین با اشاره به اخبار نگران کننده ای که از متخصصان و 
اپیدمیولوژیست های انگلیس و آلمان در خصوص افزایش درگیری 
کودکان و نوجوانان به گوش می رسد، عنوان کرد: »با توجه به این 
اظهارات، مسأله رعایت پروتکل ها و پیشگیری از بازگشایی زودهنگام 
مدارس بسیار جدی تلقی می شود.« وی در این رابطه توضیح داد: 
»پیش از این شدت چسبندگی ویروس به رسپتورها و گیرنده های 
بدن کودکان و نوجوانان پایین بود ولی احتماال طی جهش های اخیر 
ویروس، تمایل آن به کودکان و سنین پایین تر بیشتر شده است؛ از طرف 
دیگر همانگونه که می دانیم هدف واکسیناسیون کودکان نیست و لذا 

درگیری بیشتر کودکان، اهداف واکسیناسیون را نیز خدشه دار می کند.«
وی با بیان اینکه هدف اصلی از واکسیناسیون حذف اپیدمی است، 
اظهار کرد: »در این شرایط، افزایش ابتال و درگیری کودکان منجر به 
انتقال بیشتر بیماری به سایرین و تداوم چرخه فعال ویروس خواهد 
شد و عالوه بر به خطر انداختن جان کودکان و سایرین، حتی در 
صورت آغاز واکسیناسیون عمومی، از خاموشی و حذف اپیدمی 
جلوگیری می کند.« رئیس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
در پایان ضمن انتقاد مجدد از رهاسازی پروتکل ها، افزایش ترددهای 
غیرضروری درون و برون شهری و بازگشایی های شتابزده، تاکید کرد: 
»عدم توجه به این اصول در شرایط ناپایدار اپیدمی، مجدداً شرایط 

ناگواری را برای کشور رقم خواهد زد.«

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در نامه ای به رؤسا و سرپرستان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی اهواز، بوشهر، هرمزگان، دزفول، آبادان، بهبهان 
و شوشتر نسبت به اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری و مهار موج 

چهارم اپیدمی کووید۱۹ هشدار داد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد اسماعیل مطلق در بخشی 
از این نامه آورده است: »با توجه به ارزیابی های میدانی و مذاکرات 
حضوری در خصوص موج چهارم اپیدمی کووید۱۹ و لزوم اتخاذ 
تدابیر الزم برای پیشگیری و مهار این بیماری مهلک، تعیین استراتژی 

و نقشه راه در این راستا در سال جاری و سال آتی با توجه به 
ایام و مناسبت های پیش رو )تعطیالت نوروز ۱۴۰۰، ماه مبارک 

رجب، شعبان، رمضان( مورد تاکید است.«
وی همچنین به تداوم آموزش عمومی در راستای افزایش آگاهی 
جمعیت تحت پوشش دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی ها در 
شناخت بیماری و پیشگیری از آن )استفاده از ماسک، شست وشوی 
مرتب دست ها، تاکید بر رعایت اصول بهداشت و مراقبت فردی، 
پرهیز از هرگونه تجمعات، ضرورت تعبیه مناسب تهویه در اماکن و 
فضاها( با همکاری صدا و سیما، بسیج جامعه پزشکی، روحانیون، 

بسیج محله ها، مساجد و سفیران سالمت تاکید کرد.
مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در مدیریت کاهش خطر 
بالیا همچنین به افزایش انجام تست های کووید۱۹ به ویژه از 
اطرافیان بیمار )اعضای خانواده، فامیل و همکاران( و ضرورت 
بررسی مواجهه بیمار طی پنج روز گذشته و انجام نمونه گیری های 

خوشه ای اشاره کرد.
اولویت بندی جمعیت استان بر اساس گروه های سنی، افراد آسیب 
پذیر و زنان باردار تحت پوشش مراکز جامع خدمات سالمت و 
ارائه خدمات توسط تیم سالمت ) پزشک، کارشناسان بهداشتی، 
مراقبان سالمت و بهورزان( با همکاری بسیج محله ها بر اساس 

اصول PHC )نظام شبکه بهداشت( از دیگر موارد مورد تاکید و 
الزم االجرا در این نامه است.

 PHC اجرا و پیاده سازی طرح شهید سلیمانی و انطباق آن با اصول
در نظام شبکه، استفاده از معتمدان دارای نفوذ و پایگاه اجتماعی، 
روحانیون، شوراهای شهر وروستا، بسیج محله ها و ادارات برای 
مهار بیشتر همه گیری، ضرورت هماهنگی با معاونت بهداشت و 
درمان وزارت متبوع در اجرای پروتکل های درمانی واحد برای 
بیماران سرپایی و بستری با توجه به عالئم بیماری، فعال کردن 
اقامتگاه ها طی مدت قرنطینه بیماران نیز از دیگر مواردی است 
که مشاور معاون وزیر بهداشت از روسای دانشگاه های علوم 

پزشکی خواسته است.
مطلق همچنین بر تدوین پروتکل ویژه برای مهار بیماری با توجه 
به وضعیت حساس سه استان )خوزستان، بوشهر و هرمزگان( از 
نظر داشتن سواحل مرزی گسترده، تردد زیاد بین مرزی، وجود 
مراکز صنعتی نفت و پتروشیمی )پارس جنوبی و عسلویه( تجمع 
و تردد کارگری از این مناطق به تمام نقاط کشور و کشورهای 
همسایه نظیر عراق و حوزه خلیج فارس، وجود بازارچه های مرزی 
و گمرکات و تردد مسافران از اقصی نقط کشور برای خرید و 

گذران تعطیالت در فصول زمستان و بهار تاکید کرد.

هشدار نسبت به موج چهارم کرونا در استان های جنوبی
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران اعالم کرد خبـر

احتمال باالی انتقال کرونا  از طریق مواد غذایی فله ای و سنتی

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با هشدار 
نسبت به احتمال بیشتر انتقال کرونا از طریق مواد غذایی فله ای و 
سنتی نسبت به مواد غذایی صنعتی تاکید کرد: »در مواد غذایی که 
به صورت سنتی تهیه می شوند، به ویژه شیر و لبنیات شانس انتقال 

کرونا به طور فزاینده ای افزایش می یابد.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در نشست خبری تازه های تغذیه و 
کرونا تاکید کرد: »تامین تغذیه سالم و مکفی باید به عنوان یک راهبرد 

مهم در ستاد ملی مبارزه با کرونا مورد توجه دولت قرار بگیرد.«
وی ادامه داد: »در افرادی که از تغذیه سالم و کافی برخوردار نیستند شانس 
ابتال به کرونا و مرگ ومیر بیشتر است؛ همچنین اقامت بیمارستانی این 
افراد و حضور در آی سی یو در این افراد نسبت به سایرین بیشتر است.«
زالی با تاکید بر اهمیت تغذیه کافی و سالم در تقویت سیستم ایمنی 
بدن در برابر کرونا گفت: »افرادی که دچار اختالالت تغذیه و یا 
چاقی هستند نسبت به دیگر افراد استعداد بیشتری برای ابتال به کرونا 
دارند. بسیاری از افراد چاق، علی رغم چاقی از کمبود عناصر کمیاب 

تغذیه ای رنج می برند، عالوه بر این چاقی شانس ابتال و مرگ و میر 
کرونا را افزایش می دهد.«

زالی با اشاره به دانش در حال تغییر بشر در مورد کرونا، یادآور شد: 
»طبق بیانیه های سازمان جهانی بهداشت شواهد قطعی برای اینکه غذا 
به عنوان عامل اصلی انتقال کرونا در نظر گرفته شود، وجود ندارد اما 
نتایج جدیدترین تحقیقاتی که در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور انجام شده نشان می دهد نمی توان با قاطعیت گفت که 

غذا عامل انتقال کرونا نیست.«
وی نسبت به برگزاری نشستی مشترک بین دانشگاه و صنایع غذایی 
برای خطر زدایی از مواد غذایی اعالم آمادگی کرد و گفت: »شاید 
الزم باشد پروتکل های بهداشتی تازه ای در حوزه صنایع غذایی در 

دوران کرونا تدوین شود.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با تاکید بر 
ضرورت اعمال برخی تغییرات در طبخ مواد غذایی در دوران شیوع 
کرونا، اضافه کرد: »از جمله این موارد می توان به گرم کردن مجدد 

شیر پاستوریزه قبل از مصرف و استفاده از ماکروویو برای گرم کردن 
نان و غذا قبل از مصرف اشاره کرد.«

زالی در ادامه بر لزوم حرکت صنعت کشور به سمت مکانیزاسیون 
فرایند تولید مواد غذایی تاکید کرد و افزود: »در فرایند تولید مواد 
غذایی که حضور نیروی انسانی کمتر است به مراتب آلودگی کمتر 

مشاهده می شود.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه نتایج تحقیقات 
جدیدی که درباره انتقال کرونا از طریق مواد غذایی در انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای کشور انجام شده، در نظرات مراجع علمی جهانی تردید 
آفرینی کرده است، گفت: »نتایج این تحقیقات ممکن است کانسپت 

جهانی در این حوزه را دچار تغییر کند.«
وی با اشاره به اهمیت تغذیه سالم و داشتن یک سبد غذایی کافی 
در تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری ها، تصریح کرد: »اما از 
طرف دیگر باید از این نگاه افراطی و خطرناک پرهیز شود که فکر 
کنیم مواد غذایی می تواند فرد را در برابر بیمار نشدن تضمین کند.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه 
ویتامین C، D، سلنیوم و همچنین روی در تقویت سیستم ایمنی بدن 
نقش موثری دارند، گفت: »تحقیقات نشان داده که در کشور، اپیدمی 
آنفلوآنزا در زمستان با کمبود ویتامین Dافراد ارتباط مستقیمی دارد.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به بقای ویروس 
کرونا در دمای منفی ۲۰ درجه سانتی گراد به مدت دو سال، تصریح 

کرد: »فرایند انجماد برای از بین بردن کرونا تاثیری ندارد.«
وی همچنین با بیان اینکه ثابت شده اسید معده انسان تا حد زیادی 
موجب کاهش قدرت بیماری زایی کرونا می شود، گفت: »ممکن 
است در افراد مسن یا همچنین افرادی که از داروهای ضد اسید 
معده استفاده می کنند، اسید معده کاهش یافته و فرد در معرض ابتال 

به کرونا قرار گیرد.«
زالی با بیان اینکه چه غذا خاستگاه آلودگی کرونا باشد و چه نباشد، 
آلودگی مواد غذایی در فرایند طبخ، بسته بندی و حمل و نقل محتمل 
است، گفت: »رعایت شیوه نامه های بهداشتی درباره کسانی که با مواد 

غذایی سر و کار دارند باید سختگیرانه تر باشد.«
وی نانوایی ها و قنادی ها را یکی از محل های مهمی دانست که باید به 

رعایت پروتکل های بهداشتی در آن ها توجه ویژه ای شود.
زالی با بیان اینکه چربی موجود در مواد غذایی موجب مصونیت ویروس 
می شود، گفت: »کرونا در غذاهای چرب ماندگاری بیشتری دارد. 

همچنین قند، ویروس کرونا را در برابر حرارت مقاوم می کند.«ایسنا

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۶هزار و ۳۰۹ بیمار 
جدید کووید-۱۹ در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا 
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۶ هزار و ۳۰۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 

شد که ۶۸۱ نفر از آن ها بستری شدند.«
به یک  بیماران کووید۱۹ در کشور  ادامه داد: »مجموع  وی 

میلیون و ۳۷۹ هزار و ۲۸۶ نفر رسید.«
از  را  جان خود  کووید۱۹  بیمار   ۹۸ »متاسفانه  گفت:  الری 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۷ هزار 

و ۴۸۱ نفر رسید.«
به گفته وی، خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۱۷۱ هزار و ۷۰ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

الری ادامه داد: »۴۰۵۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
مراقبت  بیمارستانها تحت  ویژه  مراقبت های  در بخش های 

قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »تا کنون ۸ میلیون و ۹۶۰ هزار 
و ۱۸۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
وی گفت: »بر اساس آخرین تحلیل ها، ۱۸ شهرستان کشور 
در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۷۶ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«
الری گفت: »همانطور که بارها اعالم کرده ایم، وضعیت بیماری 
ناپایدار  به شدت حساس، شکننده و  کووید-۱۹ در کشور 
است و متاسفانه با توقف روند کاهشی در موارد بستری و 

مرگ و میر ناشی از کرونا مواجه شده ایم.«
وی افزود: »بنابراین باید با پرهیز از هرگونه اهمال و عادی 

انگاری تالش کنیم تا مناطق زرد و آبی به مناطق قرمز بدل 
نشود و فراموش نکنیم که کاهش در میزان عمل به توصیه های 
بهداشتی از سوی هر یک از ما می تواند موج چهارم بیماری 

را به صوت فراگیر در کشور ایجاد کند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۹۸ فوتی جدید کرونا  در کشور
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خبـر

احتمال دسترسی به واکسن ایرانی کرونا  تا خرداد
محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا در 
ستاد اجرایی فرمام امام )ره( با اشاره به جزییات 
روند تزریق این واکسن در فرآیند فاز اول مطالعه 
بالینی، گفت: »اگر همه چیز به خوبی پیش رود، 
انشاهلل تا خرداد ماه واکسن ایرانی کرونا در ستاد 

اجرایی فرمان امام )ره( را خواهیم داشت.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به آخرین وضعیت کارآزمایی بالینی واکسن 
ایرانی کرونا که از سوی ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( در حال انجام است، گفت: »تاکنون واکسن 
ایرانی کرونا در نوبت اول به ۲۱ نفر تزریق شده 
است و باید همچنان ادامه یابد. در مرحله اول 
مطالعه انسانی واکسن عمدتا به بررسی عوارض 
این واکسن  تاکنون خوشبختانه  می پردازیم که 

عارضه جدی نداشته است.«
وی افزود: »گروه جدید داوطلبان دریافت واکسن 
کرونا به طور تدریجی نیز به مطالعه وارد می شوند و 
در نوبت بعد هم ۱۴ داوطلب دیگر بعد از دریافت 
مجوزها وارد مطالعه می شوند که این مجوزها نیز 
دریافت شده است. این فرآیند تا زمان دریافت 

واکسن از سوی تمام ۵۶ داوطلب تزریق واکسن 
ایرانی کرونا در فاز اول، ادامه پیدا می کند. بعد از 
آن نظریه قطعی را درباره فاز اول و نتایج آن ارائه 
می دهیم و بعد از تایید و دریافت مجوزهای الزم، 
وارد مرحله دوم کارآزمایی بالینی خواهیم شد.«

محرز با بیان اینکه فاز اول مطالعه انسانی واکسن 
ایرانی کرونا در ستاد اجرایی فرمان امام )ره( احتماال 
تا اواخر بهمن ماه به پایان می رسد، گفت: »طبق 
مطالعات، فاز دوم مطالعه انسانی احتماال با ۳۰۰ 

نفر داوطلب آغاز می شود.«

وی درباره دوز تزریقی این واکسن نیز گفت: »این 
واکسن در دو دوز در فاصله دو هفته ای تزریق 
می شود. برخی داوطلبان هم در حال حاضر دوز 
دوم را دریافت کرده اند که آن هم خوشبختانه 

عارضه ای نداشته است.«
محرز با بیان اینکه اگر همه چیز به خوبی پیش 
رود، انشاهلل تا خرداد ماه واکسن ایرانی کرونای 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( را خواهیم داشت، 
گفت: »در صورت موفقیت همه فازها این واکسن 

خرداد ماه می تواند تولید شود.«
وی گفت: »باید توجه کرد که در فاز یک عمدتا 
عوارض واکسن سنجیده می شود. در فازم دوم 
عالوه بر بررسی عوارض، میزان اثربخشی واکسن 
نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در فاز دوم ۳۰۰ 
نفر باید واکسینه شوند. اگر بعد از آن همه چیز به 
خوبی پیش رود، مجوزهای فاز سوم را دریافت 
می کنیم. باید توجه کرد که در فاز سوم مطالعه 
البته  بالینی تعداد زیادی واکسینه خواهند شد. 
هنوز به طور دقیق نمی دانم که در فاز سوم چه 

تعداد داوطلب واکسن را دریافت خواهند کرد.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »مطابق مقررات و فرآیند 
مصوب کمیته ملی واکسن، در صورتی که مجوز مصرف و 
ورود هر واکسن کرونا صادر شود، هیات امنای ارزی با انجام 
فعالیت های بازرگانی الزم نسبت به واردات واکسن مستقیم یا 

غیرمستقیم اقدام می کند.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با وبدا ضمن بیان 
این مطلب افزود: »امور بازرگانِی مربوط به واردات واکسن کووید۱۹ 
بر عهده هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران قرار 

گرفته است و بر اساس مقررات و تاکید وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، واردات واکسن کرونا مانند همه واکسن ها و 
فرآورده های بیولوژیک، نیاز به صدور مجوز و تاییدیه های الزم 
از حوزه های ذی ربط وزارت بهداشت از جمله سازمان غذا و 

دارو بعنوان مرجع ملی دارد.«
وی افزود: »در صورتی که مجوزهای مربوطه توسط سازمان غذا 
و دارو برای واردات واکسن کرونا صادر شود، این هیات با انجام 

فعالیت های بازرگانی الزم نسبت به واردات واکسن اقدام می کند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو: 

تایید و صدور مجوز واردات واکسن کرونا بر عهده سازمان غذا و دارو است

دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »سهمیه ایران در 
کوواکس اولین محموله وارداتی واکسن کرونا است که در هفته های 

آینده وارد کشور خواهد شد.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
»تنها کشوری بودیم که اعالم کردیم همه سبد واکسن متعلق به 
این مجموعه را نمی خواهیم و انتخاب بسیار خوبی در این زمینه 
انجام گرفته است.« وی ادامه داد: »در کمیته ملی واکسن کرونا 
تصمیم گرفته شد که از منابعی واکسن تهیه شود که فرمایش مقام 
معظم رهبری محقق شود و حدود سه هفته قبل از فرمایش ایشان، 
موضوع خرید واکسن کرونا از فایزر از دستور کار خارج شده بود 

و این موضوع اصال مطرح نبود.«
قانعی افزود: »واکسن مورد نیاز کشور از منابع دیگری که تاکنون 
عوارض کمتری در مرحله سوم تست انسانی گزارش کرده اند و در 
عین حال از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند، تهیه خواهد شد.«

وی بر لزوم اولویت بندی تزریق واکسن های وارداتی تاکید کرد و 
گفت: »این واکسن ها در مرحله اول در اختیار گروه های پرخطر از 

جمله کادر پزشکی و افراد مسن قرار خواهد گرفت.«
دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »واکسن ایرانی 
کرونا مراحل ساخت را با موفقیت طی می کند و این موضوع نشان 
می دهد که واکسن ایرانی در موعد خود تولید و به بازار داخل 
عرضه خواهد شد.« قانعی اظهار داشت: »اولین واکسن ایرانی کرونا 
با نام کوو ایران برکت حدود یک ماه است که وارد اولین فاز تست 
انسانی شده و تاکنون به ۲۱ نفر تزریق شده است؛ زیرساخت تولید 

آن آماده شده و در حال توسعه است.«
وی ادامه داد: »موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی دومین 
مجموعه سازنده واکسن کرونا است که واکسن این مجموعه طی 
چند روز آینده وارد مرحله تست انسانی می شود. این موسسه 

زیرساخت تولید این واکسن را دارد که باید آن را توسعه دهد.«

قانعی افزود: »انستیتو پاستور ایران هم به احتمال زیاد اواخر اسفند 
ماه امسال با همکاری مشترک کوبا وارد مرحله سوم تست انسانی 

واکسن کرونا می شود.«
وی بیان داشت: »به تدریج تا پایان سال جاری ۲ واکسن ساز ایرانی 
دیگر هم مجوز کارآزمایی بالینی دریافت خواهند گرفت که آن ها 
هم باید زیرساخت های تولید صنعتی واکسن کرونا را فراهم کنند.«

دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه واکسن 
ایرانی کرونا از پایان خرداد ماه سال آینده وارد طرح واکسیناسیون 
عمومی خواهد شد، گفت: »زیرساخت های تولید این محصول 

فناورانه در چند مرحله در حال انجام است.«
وی ادامه داد: »پایان خرداد به واکسن ایرانی برای تزریق دسترسی 
خواهیم داشت و تا شهریور ماه سال آینده کمبود واکسن وجود 
نخواهد داشت و به عبارتی با ادامه طرح واکسیناسیون به حدی 

می رسیم که می توانیم زنجیره انتقال را قطع کنیم.«

دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: 
اولین محموله واکسن کرونا به زودی از کوواکس وارد کشور می شود
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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروعنوان کرد
اپلیکیشن تی تک بهترین راه برای یافتن انسولین قلمی

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با 
اشاره به اینکه انواع انسولین در داروخانه های منتخب و 
دولتی به صورت مستمر توزیع می شود، گفت: »بیماران 
می توانند با استفاده از اپلیکیشن تی تک به راحتی به 
نزدیک ترین داروخانه ای که انسولین مصرفی آن ها را 

موجود دارد، دسترسی پیدا کنند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سید حیدر محمدی با اشاره به اینکه انسولین قلمی، به صورت 
مستمر و با تعداد محدود اما روزانه، به داروخانه های منتخب و دولتی توزیع می شود، عنوان کرد: 
»با ثبت نسخه در سامانه تی تک هر بیمار تنها به اندازه مصرف ماهانه خود امکان تهیه انسولین 
قلمی را دارد و دیگر مانند گذشته هیچ فردی نمی تواند مازاد بر نیاز ماهانه خود، انسولین قلمی 

تهیه و حتی ذخیره کند؛ چراکه در صورت ورود اطالعات تکراری برای یک بیمار، سامانه اجازه 
عرضه دارو را به داروخانه نمی دهد.«

وی با بیان اینکه انسولین قلمی ارزبرترین داروی مصرفی کشور است، افزود: »در مدتی که سازوکار 
عرضه انسولین با ثبت در سامانه تی تک صورت می گیرد، عالوه بر جلوگیری از نشت دارو به 

بازار آزاد و قاچاق معکوس آن، تقاضای انسولین به حدود یک دهم کاهش پیدا کرده است.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: »بیماران برای دسترسی بهتر 
به انسولین مورد نیاز خود، می توانند با نصب اپلیکیشن تی تک )TTAC( در قسمت داروهای 
کمیاب، نوع انسولین قلمی مورد استفاده را وارد کرده، محدوده سکونت خود را انتخاب و به 

راحتی به لیست داروخانه هایی که داروی مدنظر را موجود دارند، دسترسی پیدا کنند.«
 NPH وی با تاکید براینکه انسولین قلمی از لحاظ دارویی هیچ تفاوتی با انسولین رگوالر و
ندارد، تصریح کرد: »بیماران برای اطمینان از دسترسی به دارو از آسان ترین راه ممکن می توانند 
با مشورت پزشک معالج خود از انسولین رگوالر و NPH که به وفور در داروخانه های سراسر 

کشور وجود دارد استفاده کنند.«

خبـر

مدیر اورژانس بیمارستان سینا:

مدیر اورژانس بیمارستان سینا با تاکید بر اینکه 
قضاوت مسائل علمی بر عهده ی جامعه علمی 
است، مطرح کرد: »درحال حاضر توسط نا آگاهان 
و افرادی که اطالعات محدودی دارند جوی ایجاد 
شده است و تولید واکسن از طریق mRNA را 
نقد کرده اند و گفته شده این تکنولوژی بدترین 
نوع است و نباید به کشور وارد شود؛ این در 
جامعه  عهده  بر  قضاوت ها  این  که  حالیست 
علمی کشور است و جامعه سیاسی و اعتقادی 

نباید به این موضوع وارد شود.«
به گزارش سپید، حسین کرمانپور درباره واردات 
واکسن کرونا گفت: »واردات واکسن، عزم جدی 
و  شوند  میدان  وارد  که  می طلبد  را  مسئولین 
واردات را انجام دهند. سازمان جهانی بهداشت 
اعالم کرده است که در کشورهای برخوردار، 
تزریق  میلیون دوز واکسن  تا 50  از 40  بیش 
15عدد  برخوردار  غیر  کشورهای  در  و  شده 
واکسن تزریق شده است؛ این امر، بی عدالتی 

از سرمنشأ محسوب می شود.«
وی در ادامه تصریح کرد: »ما در کشوری هستیم که 
ظاهراً آن 15 عدد واکسن هم وجود ندارد. مسئولین 
جهت خریداری واکسن تصمیماتی گرفته اند اما 

موانعی وجود دارد که تا حدودی رفع شده اند.«
کرمانپور درباره خرید واکسن توسط سازمان نظام 
پزشکی مطرح کرد: »در سازمان نظام پزشکی 
بسیار صادقانه )به سبک دوران جبهه و جنگ( 
جهت خرید و واردات واکسن اعالم آمادگی 
کرده ایم ضمن آنکه هزینه آن را نیز خود پرداخت 
می کنیم. همچنین جهت واردات واکسن با مجامع 
و فروشندگان بین المللی ارتباط برقرار خواهیم 
کرد و واکسن را در 3 مرحله در ژانویه، قبل از 

پایان این ماه وارد می کنیم.«
مدیر اورژانس بیمارستان سینا در ادامه گفت: 
نظام  سازمان  توسط  واکسن  واردات  »جهت 
پزشکی نامه ای به رئیس جمهوری ارسال و پاسخ 
آن نیز مثبت اعالم شد. همچنین نامه دیگری به 
وزیر بهداشت ارسال شده است. براین اساس 
هر زمانی که به ما اجازه داده شود عزم خود را 
برای تهیه  واکسن جزم می کنیم. ما با واردات 

نیستیم  مادی  اهداف  و  دنبال سود  به  واکسن 
و هدف ما کمک به مردم و جنبه های معنوی 
است. نکته قابل توجه این است که جزییات 
کار را به صورت شفاف اعالم خواهیم کرد تا 
در طول یک دوره 3 ماهه، حدوداً 50 میلیون نفر 
از جمله کادر درمان واکسن را دریافت کنند.«

وی درباره تولید واکسن ایرانی اظهار کرد: »ایرانیان 
اگر بخواهند و اراده کنند و ابزار الزم نیز در 
کشورهای  از  چیزی  تنها  نه  باشد  اختیارشان 
پیشرفته کم ندارند بلکه توانمندتر نیز هستند. 
داده  افزایش  را  همکاران  توانمندی  تحریم ها 
که  گروه هایی  بیشترین  حاضر  درحال  است؛ 
درحال  که  هستند  فشارند شرکت هایی   تحت 
ذره بین  زیر  زیرا  هستند  واکسن  روی  بر  کار 

جهان و ملت قرار دارند.«
کرمانپور در ادامه بیان کرد: »امیدوارم دانشمندان 
ایرانی در تولید واکسن موفق شوند زیرا این کار 
بسیار مهم، علمی و ویژه است. تولید واکسن با 
تولید خودرو متفاوت است زیرا واکسن با جان 
انسان ها ارتباط دارد، بنابراین مستلزم آن است که 
آزمون خود را در وسعت بسیار زیاد پس دهد. 
این آزمایش بر روی 100 یا 1000 نفر قابلیت 

ارتقا دارد اما قابلیت اتکا ندارد. ضمن آنکه همه 
ما و همکاران نیز این موضوع را می دانیم بنابراین 
الزم است که واکسن در وسعت بیشتری ارزیابی 
شود. همچنین ما با علم به میزان عوارض جانبی 
که احتماال شامل واکسن ایرانی هم خواهد شد 

واکسن ها را تزریق می کنیم.«
مدیر اورژانس بیمارستان سینا با اشاره به اینکه 
مجبوریم جهت طی کردن مراحل علمی واکسن 
تا قبل از تابستان یا اواخر بهار صبر پیشه کنیم 
تا پاسخ خود را نشان و وارد بازار شود، عنوان 
کرد: »واکسن های کرونایی که در سراسر جهان 
با تکنولوژی های متفاوتی تولید شده اند به طور 
مسلم عوارضی کم یا زیاد مانند واکسن آنفلوآنزا 
واکسن  که  افرادی  ساالنه  اینکه  ضمن  دارند 
آنفلوآنزا را تزریق می کنند دچار عارضه می شوند 
و چه بسا مرگ و میر نیز در پی دارد، اما اگر با 
پروتکل های درستی تزریق شود می توان عوارض 
آن را کاهش داد. به رغم همه ی اینها واکسن باتوجه 
به ایمنی بزرگی که ایجاد می کند، ارزشمندست. 
هر نوع واکسنی که از پروتکل های استاندارد 

خود عبور کرده باشد چنین امکانی را دارد.«
وی درباره بررسی ژنوم واکسن های وارداتی بیان 

کرد: »ما می توانیم توالی ژنوم واکسن هایی که از 
خارج وارد می شوند را بررسی کنیم زیرا برخی 
از افراد می گویند که ممکن است مواردی به آن 
اضافه یا ژنی را به آن تزریق کرده باشند اما نکته 
قابل توجه این است که هرکس تکنولوژی تولید 
واکسن را دارد، تکنولوژی بررسی و شناسایی 
توالی ژنوم های بیگانه در واکسن را هم داراست. 
خوشبختانه دانشمندان علوم پزشکی کشور برای 
انجام این مهم آمادگی و مهارت دارند و مردم 
می توانند پس از تایید این مراجع با خیال راحت 

از واکسن خارجی بهره مند شوند.«
کرمانپور با تاکید بر اینکه قضاوت مسائل علمی بر 
عهده ی جامعه علمی است، مطرح کرد: »درحال 
حاضر توسط نا آگاهان و افرادی که اطالعات 
محدودی دارند جوی ایجاد شده است و تولید 
نقد کرده اند و  را   mRNA از طریق  واکسن 
گفته شده این تکنولوژی بدترین نوع است و 
نباید به کشور وارد شود؛ این در حالیست که 
کشور  علمی  جامعه  عهده  بر  قضاوت ها  این 
است و جامعه سیاسی و اعتقادی نباید به این 

موضوع وارد شود.«
وی در ادامه اظهار کرد: »قضاوت درباره واکسن ها 
 mRNA باید به جامعه علمی سپرده شود؛ روش
نباید زیر سوال برده شود زیرا در حال حاضر 
تولید  زمینه  در  ایرانی  از شرکت های  تعدادی 
واکسن با تکیه بر این تکنولوژی فعالیت دارند 
و باتوجه به اظهارات متناقض موجود درباره این 
تکنولوژی ندانیم که در مقابلشان چه بگوییم.«
مدیر اورژانس بیمارستان سینا درباره تکنولوژی  
mRNA عنوان کرد: »درحال حاضر با تکنولوژی  
mRNA، بر روی سرطان در دنیا فعالیت هایی در 
حال انجام است، براین اساس نباید صحبت هایی 
گفته شود که بعداً نتوانیم آن را جمع و جور کنیم. 
همچنین با این اظهارات در مورد واکسن های 
تولید داخل، داروها و تکنولوژی های جدیدی 
که می تواند در آینده به بیماران کمک کند، ظلم 
جاهالنه ای کرده ایم؛ زیرا مردم نگران خواهند 
شد، مانند اوایل شیوع بیماری که می گفتند ما 

موش آزمایشگاهی هستیم.«

قضاوت مسائل علمی برعهده جامعه علمی است
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عرضه ۵۰۰ محصول فناورانه حوزه سالمت در فن بازار
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران 
از عرضه 5۰۰ محصول فناورانه در فن بازار ملی سالمت 
خبر داد و گفت: »در حاشیه ششمین همایش و فن بازار 
سالمت از برترین های مسابقه دانشجویی دانشگاه های علوم 

پزشکی تقدیر خواهد شد.«
به گزارش سپید، علی صحرائیان در افتتاحیه ششمین همایش 
و فن بازار ملی سالمت با بیان اینکه این همایش با شعار دانشگاه و فناوری در خدمت صلح، سالمت 
و توسعه، در 3 بخش فن بازار، پنل های تخصصی و مسابقه دانشجویی برگزار می شود، افزود: »در 
 بخش پنل  تخصصی 1۰ نشست با تمرکز بر کووید-19 و فناوری های مرتبط با آن برگزار خواهد شد.«
وی با اشاره به برگزاری مسابقه دانشجویی در این همایش، اظهار کرد: »طی اعالم فراخوان عمومی، 
تیم های دانشجویی از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در این رویداد شرکت کردند و این تیم ها 
در یک دوره آموزشی یک ماهه حضور یافتند و پس از داوری 19 تیم برای ورود به مرحله مسابقه ای 
این رویداد انتخاب شدند.« صحرائیان با بیان اینکه مرحله مسابقه ای این رویداد دوشنبه و سه شنبه 6 و 

7 بهمن ماه در حاشیه ششمین همایش و فن بازار ملی برگزار می شود، ادامه داد: »افتتاحیه این مسابقه 
سه شنبه 7 بهمن ماه برگزار می شود و به 3 تیم برتر جوایزی اهدا خواهد شد.« وی با اشاره به آغاز به 
کار فن بازار ملی سالمت، توضیح داد: »این فن بازار به صورت مجازی برگزار می شود. این فن بازار 
دارای 1۲ سالن سازمان های کارفرمایی، صندوق های سرمایه گذاری، مراکز رشد و شتابدهنده ها، سالن 
اختصاصی کووید-19، تجهیزات و ملزومات پزشکی، تجهیزات و مواد و ملزومات آزمایشگاهی، 
محصوالت دارویی، محصوالت طبیعی و طب سنتی، محصوالت بیوتکنولوژی، خدمات سلول درمانی 
و محصوالت بافتی، خدمات سالمت و سالمت الکترونیک و خدمات بهداشتی و محیط زیست است.«
وی با تاکید بر اینکه در این فن بازار 3۰۰ غرفه حدود 5۰۰ محصول فناورانه را عرضه می کنند، 
خاطر نشان کرد: »در این  بخش 18 غرفه از سازمان های کارفرمایی، 7 غرفه مربوط به صندوق های 
سرمایه گذاری، 39 غرفه مربوط به مراکز رشد و شتابدهنده ها، 37 غرفه مربوط به محصوالت مرتبط 
با بیماری کووید-19، 51 غرفه مربوط به تجهیزات و ملزومات پزشکی، 3۲ غرفه مربوط به تجهیزات، 
مواد و ملزومات آزمایشگاهی و 19 غرفه مربوط به محصوالت دارویی است.« به گزارش ایسنا، به 
گفته صحرائیان، 19 غرفه این فن بازار مربوط به محصوالت دارویی، 16 غرفه مربوط به محصوالت 
طبیعی و طب سنتی، 17 غرفه مربوط به محصوالت بیوتکنولوژی، 1۲ غرفه مربوط به خدمات سلول 

درمانی و محصوالت بافتی و 3۴ غرفه مربوط به خدمات سالمت و سالمت الکترونیک می شود.«

خبـر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
نامه ای خطاب به رییس قوه قضائیه، خواستار 
تداوم اجرای مصوبه هیئت وزیران با موضوع 
مستثنی بودن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
از شمول حداکثر حقوق مقرر قانون مدیریت 

خدمات کشوری شد.
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پزشکی، 
علیرضا زالی در نامه ای خطاب به آیت اهلل رئیسی، 
با اشاره به پیامدهای منفی و ورود خسارات جبران 
ناپذیر به جامعه علمی و دانشگاهی و عدالت 
آموزشی کشور در پی باطل شدن مصوبه مستثنی 
بودن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از شمول 
حداکثر حقوق مقرر، خواستار تداوم این مصوبه شد.

 متن این نامه به شرح زیر است: 
محضر مبارک حضرت آیت اهلل رئیسی )دامت 

برکاته(
رئیس محترم قوه قضاییه

سالم علیکم
احتراما پیرو دادنامه اخیرالصدور هیات عمومی 
مورخ   ،1۲11 شماره  به  اداری  عدالت  دیوان 
99/9/6 مبنی بر ابطال مصوبه به شماره 86۰75/ت 
با  وزیران  هیئت   98/7/9 مورخ  /ه   56881 و 
موضوع مستثنی بودن اعضای محترم هیئت علمی 
دانشگاه ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده 
76 قانون مدیریت خدمات کشوری که به زودی 
موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه 
علمی و دانشگاهی ودر نتیجه پیشرفت، توسعه 
به  را  آبادانی کشور خواهد گردید مواردی  و 

استحضار عالی می رساند.
 اساسا فلسفه وضع ماده یک قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور که مسبوق به سابقه در 
قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه می باشد 
و نیز اداره هیات امنایی دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی نشان از درایت قانونگذار حکیم در 
نحوه اداره امور آموزشی و علمی کشور داشته و با 
هدف رفع موانع قانونی و تا حد زیادی با استقالل 
بخشی به آن ها در راه اداره امور خود گامی بزرگ 
در جهت سرعت بخشیدن به پیشرفت های علمی 

و آموزشی می پیماید، علي هذا از آنجا که هیئت 
محترم وزیران با تکیه بر همین قانون نسبت به 
اصالح مصوبه 87۲۴ مورخ 98/1/31 اقدام نموده 
است صدور دادنامه معترض عنه کامال مغایر با 
روح اراده قانونگذار بوده و عمال جامعه علمی و 
دانشگاهی را با چالشی جدی روبرو خواهدساخت.
مقام محترم ریاست قوه قضاییه بی شک استحضار 
دارند که یکی از موثرترین راه ها برای ترغیب اساتید 
جوان جامعه هیئت علمی کشور، جهت نیل به 
مراتب علمی باالتر استفاده از همین ابزارهای مادی 
بوده که اکنون با به بن بست کشاندن آن نه تنها 
یک استاد توانمند را یارای تحمل مرارت های این 
مسیر طاقت فرسا نمی ماند بلکه ایشان را ناگزیر به 
انجام امور غیرعلمی صرفا برای گذراندن زندگی 
و معاش خانوادگی نموده و ضربات مهلکی بر 

پیکرجامعه دانشگاهی وارد خواهد نمود.
حضرت آیت اهلل جناب آقای رئیسی، فقر زدایی و 
توسعه مناطق محروم کشور، بی شک نیازمند حضور 
نخبگان علمی کشور که  بخش قابل توجه آنها را 
اعضای هیئت علمی تشکیل می دهند، می باشد، حال 
آنکه با ایجاد سقف در میزان حقوق پرداختی به این 
عزیزان عمال حضور و خدمت در مناطق محروم و 
غیر محروم از نظر حقوق و مزایا یکسان خواهد بود 

و این امری غیر منطقی بوده که بالطبع در محرومیت 
افزایی آن مناطق موثر خواهد بود و موجبات ایجاد 
تبعیض در کیفیت آموزش خواهد شد که این امر 
مغایر بند 9 اصل سوم )در رفع تبعیضات ناروا و 
ایجاد امکانات عادالنه برای همه(، بند 1۲ اصل 
سوم)برطرف ساختن هر نوع محرومیت( و بند 
1 اصل چهل و سوم )تأمین نیازهای اساسی از 
جمله آموزش برای همگان( قانون اساسی است 
که عنایت و توجه ویژه حضرتعالی را در راستای 

حراست از این میثاق شهیدان می طلبد.
از لحاظ قانونی نیز به نظر می رسد رأی مبحوث 
عنه دارای اشکاالتی می باشد که عنایت آن مقام 
محترم را ضروری می سازد. اوال مصوبه ابطال شده 
در مقام تامین نظر ریاست محترم مجلس و در 
اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و به موجب 
نامه شماره 3۰55۰ مورخ 98/۴/16 تصویب شده 
است و به صراحت تبصره 8 الحاقی به ماده واحده 
قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در 
مواردی که رییس مجلس شورای اسالمی مصوبات 
هیئت وزیران را مغایر با قانون تشخیص دهد، نظر 
وی برای دولت الزم االتباع است و دیوان عدالت 
اداری نسبت به اینگونه موارد صالحیت رسیدگی 
ندارد. لذا به نظر می رسد در خصوص این مصوبه 

که در مقام رفع ایرادات ریاست محترم مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رسیده است، دیوان 
عدالت اداری صالحیت ورود و رسیدگی را نداشته 
و رأي اخیرالصدور خارج از صالحیت آن دیوان 

محترم بوده است.
دوما قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  و  سال 1386 
آن،  یک  ماده  موجب  به  که  کشور  توسعه 
دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی 
کشور مستثنی شده اند، مصوب 1395 می باشد 
و لذا اطالق ماده 76 قانون مدیریت خدمات 
کشوری به عنوان عام مقدم توسط ماده 1 قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به عنوان 
خاص موخر تخصیص خورده است و لذا به 
نظر می رسد استناد هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری به اطالق ماده 76 قانون مدیریت خدمات 

کشوری بالوجه است.
علی ایحال ضمن یادآوری خطر باالی مهاجرت 
نخبگان از کشور و دعوت همه دلسوزان نظام 
طرح های  به  مددرسان  قوانین  از  حمایت  به 
ضد مهاجرتی نخبگان به استحضار حضرتعالی 
می رساند که اساتید و اعضای محترم هیئت علمی 
که قطعا همه مسئولین محترم کشور روزی در معیت 
ایشان در حال فراگیری علوم تخصصی و مورد 
عالقه خود بوده اند. نه تنها دانشجویان دیروز و 
قضات سربلند امروز دستگاه قضا را شایسته خروج 
از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده 76 قانون 
مدیریت خدمات می دانند، بلکه بدون هیچ گونه 
گالیه ای از طرح شکایت برخی از این عزیزان 
که منجر به صدور دادنامه مبحوث عنه گردیده 
ایشان را نیز در کنار اعضای هیئت علمی و سایر 
نخبگان کشور از شمول استدالالت خود مبنی 
بر مستثنی بودن از مقرره مذکور خارج ندانسته 
و از محضر عالی تقاضای رسیدگی مجدد وفق 
ماده 91 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان 

عدالت اداری را دارد.
دکتر علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

اعضای هیئت علمی از شمول حداکثر حقوق مستثنا شوند



مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر: 

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر گفت: »۳۴۴ نوع 
بیماری نادر در ایران شناسایی شده که اغلب در 
ازدواج های فامیلی رخ می دهد اما با مشاوره و 
غربالگری می توان از تولد نوزادانی با چنین بیماری ها 

و یک عمر زجر و هزینه آن جلوگیری کرد.«
به گزارش سپید، حمیدرضا ادراکی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: »طبق تعریف های جهانی، بیماری نادر، 
بیماری است که به ازای هر ۱۰ هزار نفر دو تا پنج 
نفر در هر جامعه به آن مبتال هستند. این میزان 
البته بر اساس آمارهای کشورهای اروپایی است 
و با توجه به میزان باالتر ازدواج فامیلی در کشور، 
برآورد می شود که میزان بروز بیماری های نادر در 

ایران بیش از این میزان باشد.«
وی گفت: »تاکنون حدود چهار هزار بیمار نادر در 
کشور شناسایی شده و تحت حمایت بنیاد امور 
بیماری های نادر قرار گرفته اند اما تعداد این بیماران در 
کشور بسیار بیشتر است و بسیاری از این بیماران و 
خانواده های آنها هنوز شناسایی نشده اند و امیدواریم 
بتوانیم تعداد بیشتری از این بیماران را در کشور 

شناسایی کنیم و تحت پوشش قرار دهیم.«
ادراکی افزود: »برخی بیماری های نادر که در ایران 
شناسایی شده، در کشورهای دیگر دیده نشده و 
مختص ایران است، به عنوان مثال دو بیمار نادر 
در استان هرمزگان شناسایی شده که دست ها و 
پاهای آنها به شکل درخت یا سنگ رشد می کند. 
بیماری های دیگری نیز مانند این بیماری در کشور 
وجود دارند که باید شناسایی و به دنیا معرفی شوند.«
وی گفت: »برای شناسایی و معرفی بیماری های نادر 

موجود در ایران اطلس بیماری های نادر را تدوین 
کرده ایم. تاکنون سه جلد این کتاب منتشر شده و 
جلد چهارم آن در حال تدوین است. این اطللس 
را به طور رایگان در اختیار پزشکان و دانشجویان 

پزشکی قرار می دهیم.«
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر افزود: »ازدواج های 
فامیلی یکی از مهم ترین عوامل تولد بیماران نادر 
است و با توجه به میزان باالی ازدواج های فامیلی 
در ایران موضوع بسیار مهمی است و باید برای 
پیشگیری از تولد این بیماران، خانواده ها آموزش 
ببینند تا این نوع بیماری ها و تولد این نوزادان در 

کشور کاهش پیدا کند.« ادراکی گفت: »یکی از راه های 
پیشگیری از تولد این بیماران، انجام غربالگری قبل 
و بعد از بارداری در خانواده هایی است که ازدواج 
فامیلی دارند یا در خانواده آنها سابقه بیماری ژنتیکی 
وجود دارد. باید تست های تشخیص این بیماری ها 
رایگان و ارزان شود تا از تولد نوزادان دارای بیماری 
نادر پیشگیری شود و مجبور نباشیم بعد برای کمک 

و حمایت از این بیماران اقدام کنیم.«
وی افزود: »خانواده هایی که در خطر تولد کودکان 
دارای بیماری نادر هستند باید آگاهی داشته باشند 
که چگونه می توانند با انجام تست های غربالگری، 

از  قبل  تا  مرتبط  سونوگرافی های  و  آزمایش ها 
چهارماهگی که زمان ولوج روح است از ابتالی 
جنین به بیماری ژنتیک و نادر مطلع شوند. در سال های 
اخیر حتی دستگاه  ام آر آی جنین نیز وارد کشور 
شده است است و می توان جنین را در دوران اولیه 
بارداری  ام آر آی کرد و از ناهنجاری های مغزی یا 
سایر مشکالت و بیماری های آن مطلع شد و در 
صورت شناسایی بیماری تا قبل از چهارماهگی به 
بارداری خاتمه داد و از یک عمر زجر و هزینه های 

سنگین برای خانواده و فرزند جلوگیری کرد.«
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر گفت: »خدمات 
پیشگیری و غربالگری های ژنتیک هنوز تحت 
پوشش بیمه و حمایت های دولتی نیست و بسیاری 
از خانواده هایی که در معرض خطر تولد فرزند 
دارای بیماری نادر هستند توان پرداخت هزینه های 
تصویربرداری  خدمات  یا  ژنتیک  آزمایش های 
بیماری های  امور  بنیاد  البته  ندارند  را  پیشرفته 
تحت  خانواده های  برای  را  هزینه ها  این  نادر 
پوشش خود پرداخت می کند اما عموم مردم از 
این خدمات و حمایت در پرداخت هزینه های 

گران آن محروم هستند.«
وی افزود: »در بسیاری از موارد خانواده ها وقتی 
و  آزمایش  تومانی  میلیون  چند  هزینه های  با 
تصویربرداری های الزم برای تشخیص بیماری های 
ژنتیک مواجه می شوند به علت نداشتن تمکن مالی 
از آن صرف نظر می کنند. انجام نشدن این تست های 
تشخیصی موجب تولد بیماری نادر و یک عمر تحمل 

ناراحتی و هزینه برای خانواده و دولت می شود.«

غربالگریاز۳۴۴نوعبیمارینادرجلوگیریمیکند
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معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعالم کرد: »بر اساس 
انعقاد تفاهم نامه ای فرصتی فراهم شده است تا بیمارستان ها 
از تجهیزات درمانی ساخت داخل خریداری کنند که این امر 
موجب توسعه فناوری های مورد نیاز حوزه سالمت از سوی 

شرکت های فناور خواهد شد.«
به گزارش سپید، فرید نجفی در افتتاحیه ششمین همایش و فن 
بازار ملی سالمت با بیان اینکه در حوزه فناوری، نمایشگاه های 
»ولی  افزود:  می شود،  برگزار  »ایران ساخت«  و  لب«  »ایران 
در حوزه سالمت فن بازار تخصصی در سطح ملی نداشتیم 
و از سوی وزارت بهداشت این ماموریت به دانشگاه علوم 
پزشکی تهران به عنوان نماینده این وزارتخانه واگذار شد تا 

در این زمینه اقدام کند.«
وی ادامه داد: »از دانشگاه علوم پزشکی تهران خواسته شد که 

رویکرد فن بازار ملی حوزه سالمت ملی باشد.«
نجفی با تاکید بر اینکه فناوری های حوزه سالمت در دنیا نقش 
بی بدیلی در GDP کشورها و ارتقای سطح سالمت جوامع 
دارد، اظهار کرد: »از این رو شاهدیم که شرکت های بزرگی 
که در حوزه سالمت فعال نبودند، به تدریج به سمت تولید 
واکسن و بیوتکنولوژی در حال حرکت هستند که این امر به 

دلیل سودآوری این حوزه است.«
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، با اشاره به زیست بوم 
توسعه فناوری حوزه سالمت در کشور، خاطر نشان کرد: »در این 

زیست بوم از یک سو سازمان غذا و دارو به عنوان رگوالتوری اقدام 
به صدور تاییدیه برای محصوالت فناورانه حوزه سالمت می کند 
و از سوی دیگر وزارت بهداشت بازار مصرف این محصوالت که 
مراکز درمانی و بیمارستان ها هستند را در اختیار دارد و شرکت های 

دانش بنیان باید از این فرصت بهره برداری کنند.«
وی با تاکید بر تغییر ماهیت فناوری در دنیا، یادآور شد: »دیگر 
زمان ایجاد کارخانجات بزرگ برای ساخت خودرو و یا توسعه 
صنایع سنگین گذشته است؛ چرا که الگوی غالب در دنیا توسعه 
شرکت های کوچک با فناوری های های تک است و بر اساس 
گزارشی که در زمینه ماندگاری شرکت های فناور منتشر و در 
آن تاکید شده ماندگاری شرکت ها کاهش یافته است، دلیل این 
ماندگاری کم، توسعه و تغییر فناوری در دنیا عنوان شده است.«

بزرگ  صنایع  به  که  بزرگ  شرکت  »یک  کرد:  تاکید  وی 
موجود  فناوری  بوم  زیست  با  نتواند  اگر  است،  پرداخته 
سازگار شود، ماندگاری پایداری نخواهد داشت؛ از این رو 
با سرعت بر اساس  بتوانند  تا  باشند  باید چابک  شرکت ها 

فناوری روز دنیا محصوالت خود را تغییر دهند.«
نجفی تکثیر الگوهای موفق در دانشگاه ها و مراکز درمانی را 
از رویکردهای معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
دانست و افزود: »ماموریت ما این است که نمونه های موفق را 

شناسایی کنیم و از آن ها درس بگیریم و آنها را تکثیر کنیم.«
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با ابراز امیدواری از 
اینکه با امضای تفاهم نامه ای با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از محصوالت ایران ساخت حوزه سالمت حمایت 
الزم صورت گیرد، اضافه کرد: »حمایت از فناوری های ایران 
ساخت عالوه بر آنکه موجب رشد شرکت های فناور خواهد 

شد، موجب اعتالی کشور نیز می شود.«
در  نامه ای  تفاهم  انعقاد  به  اشاره  با  وی  ایسنا،  گزارش  به 
ساخت  بیمارستانی  تجهیزات  از  بیمارستان ها  خرید  زمینه 
داخل، خاطر نشان کرد: »اجرایی شدن این اقدام به ترویج 
این زیست بوم کمک خواهد کرد، ضمن آنکه شرکت های 
به  سالمت  حوزه  نیازهای  شناخت  با  بنیان  دانش  و  فناور 
سمت توسعه فناوری های مورد نیاز کشور خواهند رفت که 

این امر سود چندجانبه را به دنبال دارد.«

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد 

ایجاد فرصتی برای خرید مراکز درمانی از تجهیزات ساخت داخل



در کمیسیون تلفیق مطرح شد 

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، از ایجاد 
مصوبه ای در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درپی 
پیشنهاد وی برای رفع مشکالت مالی سازمان انتقال 
خون خبر داد که بر واریز درآمد حاصل از فرآورده های 
خونی به درآمد اختصاصی این سازمان تاکید دارد.
به گزارش سپید، سید محمد پاکمهر با اشاره به 
افزایش سطح مسئولیت های افراد فعال در سازمان 
انتقال خون در پی شیوع کرونا گفت: »در این شرایط 
خون گیری از اهداکنندگان همراه با غربالگری و 
معاینه انجام می شود تا سالمت آن ها از نظر ابتال به 
کرونا مشخص شود، بنابراین این اقدام باعث افزایش 
سطح فعالیت های کارمندان این سازمان شده است.«
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم 
و راز و جرگالن در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: 
»البته افرادی که در گذشته به کرونا مبتال شده باشند 
باید یک ماه از بهبودی آن ها گذشته باشد و نتیجه 
تست pcr که برای آن ها انجام می شود نشان دهنده 

ICT باال و IGM پایین باشد.«
رییس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در 
مجلس شورای اسالمی، در بیان مشکالت ناشی از 
کمبود پایگاه انتقال خون در حوزه انتخابیه اش، تصریح 
کرد: »در شرایط شیوع کرونا تردد از شهرستان های 
اطراف استان به شهرهای دارای پایگاه انتقال خون با 
محدودیت هایی همراه است، ضمن اینکه در خراسان 
شمالی تنها 2 پایگاه انتقال خون داریم که یکی در 
مرکز استان و دیگری در شهرستان شیروان قرار 

داشته و 6 شهرستان این منطقه نیز فاقد پایگاه انتقال 
خون هستند، اما ساکنان آن ها به دلیل نگاه معنوی 
که در این استان حاکم است، پیوسته متقاضی اهداء 

خون هستند.«
پاکمهر در تشریح جزییات بازدیدی که از پایگاه 
انتقال خون بجنورد داشته است، اظهار کرد: »همکاری 
سازمان انتقال خون خراسان شمالی با دانشگاه های 
علوم پزشکی و بیمارستان های این استان، همچنین 
ارتباط تنگاتنگ این سازمان با سازمان انتقال خون 
تهران باعث شده که از نظر تامین نیاز به فرآورده های 

خونی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشیم.«
وی با ارزیابی مثبت از میزان استقبال مردم خراسان 

شمالی برای اهدا خون، بیان کرد: »در این شرایط 
حساس کرونایی که بسیاری از کشورها با کمبود خون 
و اهداکنندگان فرآورده های خونی مواجه هستند، در 
استان خراسان شمالی سطح استقبال در این زمینه به 
گونه ای است که نه تنها می توانیم نیاز بیمارستان های 
این استان به فرآورده های خونی را تامین کنیم، بلکه 
قادر به کمک به سایر استان ها همچون سیستان و 

بلوچستان هم هستیم.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرد: »البته سازمان انتقال خون 
این استان با مشکالتی نیز مواجه است که باید رفع 
آنها را از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی و سازمان انتقال خون کشور پیگیری کنیم، 
بنابراین طبیعی است که نمی توانیم بگوییم به نقطه 
آرمانی رسیده ایم، کما اینکه پالکت مورد نیاز، پالسما 
و ....تامین شده، اما برای تامین بخشی از فرآورده های 
مورد نیاز برای هموفیلی ها و فاکتورهای انعقادی که 
مراحل پیشرفته گرفتن آنها در تهران انجام می شود به 

تجهیزات بیشتری در این استان نیاز داریم.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: »ما 
می دانیم که سازمان انتقال خون با محدودیت های مالی 
زیادی مواجه بوده و مشکالت آنها زیاد است به ویژه 
اینکه 6 شهرستان خراسان شمالی که در آنها پایگاه 
انتقال خون وجود ندارد باید در آنها از پایگاه های 
سیار استفاده شود که در شرایط شیوع کرونا این کار 
امکانپذیر نیست. بنابراین باید بسترهایی فراهم شود و 
آمبوالنس یا اتوبوس تجهیز شده در این شهرستان ها 
فعال شوند که این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.«
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به پیشنهادی که برای تامین منابع 
مالی سازمان انتقال خون ارائه داده است، یادآور 
شد: »پیشنهاد دادم که درآمد حاصل از فرآورده های 
خونی که انتقال خون دارد و مبلغ باالیی هم نیست 
در راستای توسعه این سازمان در تمام استان ها و 
تقویت زیرساخت ها، تجهیزات و امکانات به طور 
مستقیم به درآمد اختصاصی آن برگردد که مصوب 
شد و امیدواریم در صحن هم رای بیاورد تا مشکالت 

این  بخش رفع شود.«خانه ملت

پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
برای رفع مشکالت مالی سازمان انتقال خون
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رئیس بنیاد بیماری سی اف و معاون درمان وزارت بهداشت در 
نامه  ای به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 
قرار گرفتن بیماری سی اف در لیست بیماران خاص و تخصیص 
بودجه برای حمایت از بیماران در سال ۱۴۰۰ را خواستار شدند.
به گزارش سپید به نقل از تسنیم، محمدرضا مدرسی، رئیس بنیاد 
بیماری سی اف ایران و قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه  ای به رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی قرار گرفتن بیماری سی 
اف در لیست بیماران خاص در بودجه سال ۱۴۰۰ را خواستار شدند.

متن نامه قاسم جان بابایی به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری

رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
شایعترین  از  یکی   CF بیماری  مستحضرید  که  همانطور 
بیماران  اتوزومال مغلوب در دنیاست که تعداد  بیماری  های 
در ایران بیش از 3۰۰۰ نفر برآورد می  شود، این بیماری باعث 
درگیری چند سیستم در بدن شده و عالوه بر ریه سیستم گوارش 
و غدد این بیماران نیز دچار مشکالت فراوانی می  شود فلذا 
جهت ارائه خدمات درمانی مناسب، وجود تیم درمانی متشکل 
از متخصصین ریه، گوارش، غدد و ... ضروری است. با توجه به 
وسعت درگیری در این بیماری و مادام العمر بودن آن، بیماران 
مبتال از طول عمر مناسبی برخوردار نیستند )در کشور حدود 
۱8 سال است( لیکن در صورت ارائه خدمات درمانی مناسب 

انتظار می رود طول عمر بیماران به بیش از 5۰ سال برسد.
با توجه به موارد فوق دریافت خدمات درمانی مناسب اعم از 
مشاوره  های تخصصی، آزمایشات دوره  ای، خدمات تصوبربرداری 
و داروهای تخصصی مورد نیاز این بیمار موجب تحمیل هزینه  های 

بسیار سنگین بر بیماران و خانواده های آنها می  شود.
طی دو سال گذشته با توجه به هزینه  های باال و مشکالت ایجاد 
شده برای خانواده  ها، این بیماری مورد حمایت این معاونت قرار 
گرفت و از محل صرفه جویی در ردیف  های بودجه ای فرانشیز 
برخی از خدمات ضروری بیماران تقبل شده است. به منظور 
استمرار حمایت  های درمانی بیماران و همچنین پاسخ به نیازهای 
آنان مقرر فرمائید اعتبار مستقلی تحت عنوان حمایت از بیماران 
مبتال به CF در ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ اختصان یافته و بیماری 

CF تحت عنوان بیماری خاص تلقی شود.
دکتر قاسم جان بابایی؛ معاون درمان وزارت بهداشت

متن نامه مدرسی به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و 

درمان مجلس شورای اسالمی
با سالم و احترام

همانگونه که مستحضرید بیماری سی اف به عنوان شایعترین 
بیماری ارثی مغلوب در دنیا است که متاسفانه طول عمر و کیفیت 
زندگی آن ها در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر که طول عمر 
نسبتاً قابل قبول و مفیدی دارند چندان مطلوب و رضایت بخش 
نیست. بر اساس شواهد علمی متقن، مهم ترین علت شناخته شده 
این افزایش طول عمر، حمایت همه جانبه سیستم بهداشتی درمانی 

از این بیماران است.
قرار گرفتن بیماری سی اف در لیست بیماران خاص در بودجه 

سال ۰ ۱۴۰ قدمی بسیار بلند در این راستا خواهد بود.
لذا پیرو تماس تلفنی و نظر موافق حضرتعالی در قرار گرفتن این 
بیماران در لیست بیماران خاص، بنیاد بیماری سی اف ایران به 
نمایندگی از تک تک بیماران سی اف در سراسر کشور از شما 
پزشک محبوب و دلسوز، کمیسیون مربوطه و همچنین سایر 
نمایندگان مردمی مجلس شورای اسالمی تفاضامند است که این 
لطف بزرگ رادر حق این بیماران مظلوم محقق فرموده و آن ها 

را در لیست بیماری  های خاص در بودجه ۱۴۰۰ قرار دهید.

درخواست رئیس بنیاد بیماری سی اف و معاون درمان وزارت بهداشت از مجلس 

بیماری سی ا ف در زمره بیماری های خاص قرار گیرد



مشاور عالی وزیر بهداشت عنوان کرد

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: »در کشور نزدیک 
۲۸ درصد خطا و تخلف در اعالم نتیجه آزمایشات 

غربالگری جنین داریم.«
به گزارش سپید، محمد اسماعیل اکبری در نشست 
خبری انجمن سالمت خانواده با موضوع جمعیت 
و خانواده، اظهار کرد: »موضوع جمعیت یک مساله 
حاد و بسیار مهم برای بررسی است. در جمهوری 
اسالمی ایران از ۴۰ سال گذشته ساختار جمعیتی 
تغییر کرده است. سال ۷۰ و ۷۲ دالیل اجتماعی برای 
تغییر ساختاری جمعیت داشتیم اما تغییرات منفی 

شکل گرفت و تالشی برای رفع آن انجام نشد.«
اکبری گفت: »حاکمیت، حکومت، تولیت سالمت 
و ملت در جمعیت نقش دارند، به نهادهای مختلف 
وظایفی سپرده شد تا در زمینه افزایش جمعیت تالش 

کنند، اما نتایج الزم حاصل نشد.«
وی ادامه داد: »باید ۷۰ درصد جمعیت هر جامعه را 
جمعیت مولد تشکیل دهند چرا که گرداننده اقتصاد 
محسوب می شوند. اکنون جمعیت سالمند کشور به 
۸ .۷ درصد رسیده است، اما ۲۰ سال دیگر حدود 
۲۱ درصد و ۳۰ سال آینده ۳۰ درصد جمعیت 
سالمند خواهند بود؛ به طوری که ما جزو ۴ کشور 

پیر جهان می شویم.«
این استاد علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: 
»در ایران ازدواج و باروری پایین آمده است یعنی 
تعداد افرادی که می خواهند ازدواج کنند هرساله 
کمتر می شود، همچنین جامعه ایران به سرعت در 

حال پیرشدن است.«
وی گفت: »در سال ۹۷، حدود ۱۲۰ هزار تولد و 
در سال  ۹۸، حدود ۱۷۰ هزار تولد کم شد و تا 
پایان سال ۹۹ نزدیک به ۳۰۰هزار تولد کم می شود.«

اکبری افزود: »جمعیت مولد در جمهوری اسالمی 
ایران در حال حاضر نزدیک ۶۳ درصد است و 
کشور در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده به سرعت به سمتی 
پیری پیش خواهد رفت، از طرفی امکان تامین گروه 

مولد و مهاجرپذیری را نداریم.«
وی در مورد غربالگری ژنتیکی جنین ادامه داد: 
»غربالگری برای جنین در وزارت بهداشت اختیاری 
بوده است. در تمام دنیا ۳۰ درصد از زنان، غربالگری 
جنین را انجام می دهند اما در ایران ۹۵ درصد از 
مادران غربالگری انجام می دهند و این یعنی عمال 
با  دارد  قصد  مجلس  است.  اجباری  غربالگری 
اختیاری کردن غربالگری جنین، بار را از روی 

دوش پزشکان بردارد.«
مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: »غربالگری جنین 
با سونوگرافی و تصویربرداری آغاز می شود و بیشتر 
روی سندروم داون تمرکز دارد و در کشور نزدیک 
۲۸ درصد خطا و تخلف در اعالم نتیجه آزمایشات 
غربالگری جنین داریم و آمار مثبت کاذب باالست 
و این یعنی ما استاندارد علمی نداریم زیرا این خطا 

در کشورهای دیگر ۳ درصد است.«
اکبری بیان کرد: »کاری که در دستورالعمل غربالگری 
جنین انجام می شود کامال علمی است و نیاز به 
دستگاه های کامال تخصصی و دقیق دارد و ۲ تا ۵ 
آزمایشگاه در ایران، از فناوری های دقیق بهره مند 
هستند و مرحله ی چک کردن توالی ژن های انسان 
که یکی از مهم ترین مراحل غربالگری است در هیچ 

آزمایشگاهی انجام نمی شود و باید نمونه ها به خارج 
از کشور ارسال شود.«

وی گفت: »بانک ملی ژنوم هر کشور، ناموس یک 
کشور است و اطالعاتش نباید به هیچ جایی داده 
شود، اما در سال های آینده کشورهای دیگر با دستیابی 
به اطالعات بانک ملی ژنوم، می توانند برای رویه  
درمان مردم هر کشور نظریه پردازی کنند و متاسفانه 

ما در ایران بانک ملی ژنوم نداریم.«
این استاد علوم پزشکی شهید بهشتی درباره سقط 
جنین گفت: »مسلمان باید خداترس باشد، سقط 
یک تعریف دارد و آن هم آدمکشی است و فقط 
با مجوز آیات عظام تقلید، در صورت بروز مشکل 
جدی در جنین با انجام روند قانونی قبل از دمیدن 

روح در جسم سقط انجام می شود.«
اکبری گفت: »در سال گذشته حدود  ۱۰ هزار سقط 
درمانی ثبت شده است. باید توجه داشت که معادل 
تعداد تولدها، در یک سال در جمهوری اسالمی، 
سقط به سه شکل طبی، خودبه خودی و عمدی و 

غیرعمدی انجام می شود.«
وی گفت: »اقتصاد مشوقی برای ازدواج و فرزندآوری 
است. در بودجه سال ۱۴۰۰، برای اولین بار بند های 
مرتبط با جمعیت وارد بودجه شده  و این یک روزنه 
امید برای سال آینده است و در این صورت موضوع 

جمعیت ملی خواهد شد.«
مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: »در سال ۱۳۹۳ 
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، به موسسه ها 
و نهادهایی مانند وزارت بهداشت و درمان برای 
افزایش تولد و جمعیت سیاست هایی ابالغیه شد 
و دو موضوع سقط و غربالگری در حال حاضر 
مسکوت مانده است و سایر ارگان ها باید دخالت 

کنند و نظارت داشته باشند.«
این استاد دانشگاه علوم پزشکی افزود: »براساس 
شکل شماتیک که می توانیم ایجاد کنیم ۱۷ کشور، با 
جمعیت ۳۵۱ میلیون نفر می تواند در ایران جای گیرد.«
اکبری تاکید کرد: »سیاستگذاری برای جمعیت در 
ایران در خارج از مرز های ایران برنامه ریزی شد، 

اما در داخل مرز مدیریت و اجرا شد و خیلی 
خوب هم اجرا کردند ما سمبل افول جمعیت در 

جهان هستیم.«
مشاور وزیر بهداشت با اشاره به جزئیات این روند 
شتابان پیری در جهان در ایران، بیان داشت: »این 
تقسیم بندی به این شکل است که آمریکای شمالی 
گروه یک، اروپای مرکزی و شمالی گروه دو، اروپای 
شرقی و شرق آسیا گروه سه و نیوزلند، قسمتی از 
جنوب شرق آسیا گروه ۴ است و ما جزو ۴کشور 

جهان خواهیم شد.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان 
اینکه به طور طبیعی زیر سن ۵۰ سال دوره بارداری 
خانم هاست، افزود: »۲.۱ میزان فرزندآوری است، 
اما این از نظر علمی درست نیست و باید به این 

موضوع توجه شود و آن را افزایش دهیم.«
اکبری یادآور شد: »اتفاق فریبنده ای در ایران مطرح 
شد به طوری که در سال ۹۵ میزان فرزندآوری 
۲.۰۱ براساس سرشماری بود که این عدد به ۲.۱ 
در سازمان برنامه و بودجه تغییر کرد و ما این عدد را 
به دنیا اعالم کردیم و همه جا بیان شد که وضعیت 
خوب است، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد و کاری 

برای جمعیت صورت نگرفت.«
مشاور وزیر بهداشت با اشاره به ساختار جمعیتی 
مؤثر در دنیا خاطرنشان کرد: »سه نوع ساختار داریم؛ 
شامل جمعیت پایه که بین ۳ تا ۱۵ سالگی است. 
بهترین ساختار بین ۲۳ تا ۲۵ درصد است. همچنین 
سن مولد از حدود ۱۵ تا ۶۵ سالگی که این عدد 
نزدیک به ۷۰ درصد است. در سن سالمندی نزدیک 
به ۳۶ تا ۳۷ درصد قرار داریم که در مجموع بهترین 
ساختار جمعیتی است، اما این موضوع در کشور ما 

به هم خورده است.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
به کم توجهی نمایندگان مجلس در دوره های نهم 
و دهم خاطرنشان کرد: »در دوره مجلس فعلی کار 
خوبی در حال انجام است و مجلس در خصوص 

جمعیت شروع به کار کرده است.«

مشاور وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه این موضوع 
باید مورد سؤال قرار گیرد که چرا جمعیت کم شده 
است، ابراز کرد: »جمعیت مولد در ایران اکنون نزدیک 
به ۶۲ درصد است، اما اتفاقی که در جمعیت مولد 
افتاده است این است که این میزان در دنیا با کشور 
ما فرق می کند، به طوری که جمعیت مولد در اکثر 
کشور های پیشرفته باسواد و مولد هستند، اما این 
تعریف در کشور ما متفاوت است به شکلی که 
عنوان می شود هر فردی که در هفته ساعتی کار 
کند مولد حساب می شود، در حالی که در بازه سن 
۴۰ ساله ها ۴۰ درصد این افراد کار دارند که برخی 
از آن ها نیز کارشان به صورت یدی یا به صورت 

فعالیت دستی است.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه 
کرد: »در این سن ۶۰ درصد خانم ها و ۸۰ درصد 
مردان سواد دارند، در حالی که این افراد در دوره 
سالمندی نیاز به کمک و یاری داشته، در شرایطی 

که در کشور های پیشرفته اینطور نیست.«
اکبری با اشاره به اقدامات کشور های پیشرفته دنیا 
درباره افزایش جمعیت بیان کرد: »در برخی از 
کشور ها مانند آمریکا استفاده و ورود ۹۰۰ هزار 
مهاجر را برنامه ریزی و طراحی کردند تا به جمعیت 
مولد خود اضافه کنند؛ یعنی آن ها برنامه ریزی کردند 
تا جوانان تحصیلکرده و مستعد کشور های دیگر 

را جذب کنند.«
مشاور وزیر بهداشت با هشدار به این موضوع 
که با روند فعلی در بیست سال آینده بیش از ۲۱ 
درصد جمعیت ایران سالمند می شود، گفت: »این 
در شرایطی است که در کشور های اطراف ایران 
حدود ۱۰ درصد سالمند دارند، مانند عراق، ترکیه 
و پاکستان که میزان سالمندی آن ها به ۱۰ درصد 
می رسد، این در حالی است که ما جزو چهار کشور 
سالمند در جهان خواهیم شد و در ۳۰ سال آینده 
۳۰ درصد جمعیت ایران سالمند خواهند شد؛ یعنی 
سرعت سالمندی در ایران بسیار شدید خواهد بود.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
به ویژگی های ازدواج در ایران بیان کرد: »در حال 
حاضر ۳۰ درصد از زنان در سن باروری ازدواج 
نمی کنند، در نتیجه اکنون هم ازدواج و هم باروری 
در ایران پایین آمده؛ یعنی تعداد کسانی که می خواهند 
ازدواج کنند کمتر می شود و مهمتر از آن این است که 
بارداری در ایران تغییر کرده، به طوری که باروری در 
سن زیر ۲۵ سال در زمانی که ایران جزو کشور های 
خوب دنیا بود، اکنون جزو کشور های متوسط هستیم، 
به شکلی که باروری در زیر سن ۲۵ سال نیم تا ۷۴ 
صدم است؛ همچنین نرخ باروری در زنان بیش از 

سی سال نیز نیم تا ۹۹ صدم است.«
اکبری با اشاره به اینکه موضوع آزمایش توالی ژنتیکی 
)ان جی اف( که صورت می گیرد، مربوط به بیماران 
سرطانی است که بنده به عنوان متخصص روزانه آن 
را انجام می دهم، گفت: »اکنون هیچ آزمایشگاهی 
وجود ندارد که این کار را برای بنده انجام دهد؛ 
حال چطور این کار برای جنین انجام می شود، در 
حالی که طبق قانون هیچ کس حق ندارد ژنوم ما 
را به خارج از کشور انتقال دهد، اما این کار انجام 

می شود.«باشگاه خبرنگاران جوان 

۲۸ درصد خطا در آزمایش های غربالگری جنین
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رییس کمیسیون بهداشت مجلس: 

رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی 
گفت: »وزیر بهداشت دولت آینده باید متعهد به 
اجرای سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم 

رهبری در حوزه سالمت باشد.«
ششم  شهریاری  حسینعلی  سپید،  گزارش  به 
بهمن ماه در جریان سفر به شهرستان زرندیه 
و در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه 
بیمارستان ۳۲ تختخوابی امام رضا)ع( شهرستان 
زرندیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: »مجلس 
یازدهم طبق فرموده مقام معظم رهبری، مجلسی 
انقالبی است و کمیسیون بهداشت و درمان در 
پی پیگیری و تحقق قوانین و سیاست های بر 
در  انقالب  رهبر  از سوی  ابالغی  مانده  زمین 

حوزه سالمت است.«
وی با بیان اینکه کمیسیون در نظر داشت که 
امر را دنبال کند،  این  با آغاز فعالیت مجلس 
به  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  مهم  این  اما 
تعویق افتاد، گفت: »قطعًا هر فردی که در دولت 
سیزدهم به عنوان وزیر بهداشت انتخاب شود 
باید نسبت به اجرای این قوانین که در برنامه 
ششم توسعه کشور جای داشته و سیاست های 
در حوزه سالمت  رهبری  معظم  مقام  ابالغی 

است، تعهد بدهد.«
شهریاری تنها راه تامین عدالت در سالمت را 
تحقق قانون و سیاست های ابالغی رهبر معظم 
انقالب دانست و گفت: »این روزها به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، مباحث مربوط به تامین واکسن 
و وضعیت بیماری در کشور از جمله برنامه های 
روتین کمیسیون است که مورد پیگیری است.«
خیرین  مجمع  فعالیت های  خصوص  در  وی 
سالمت کشور با اشاره به کمک بیش از هشت 
هزار میلیارد تومانی خیرین در زمینه ساخت و 
ساز و اقدامات فیزیکی در حوزه بهداشت و 
درمان و سالمت گفت: »سیاست مجمع تنها کار 
فیزیکی نیست و باید در زمینه پیشگیری ورود 
کند تا مانع بیماری مردم و تحمیل هزینه های 

سنگین به سیستم بهداشت و درمان شویم.«
دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور افزود: »۵۶ 
مجمع خیرین در دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی مستقل، استقرار دارند و سیاست افزایش 
مشارکت زنان و جوانان نیز مدنظر است. طی 
دو سال اخیر بانوان بسیاری جذب شده اند و 
البته زنان با عالقه و پشتکار بیشتری وارد عرصه 
می شوند، از طرفی جذب جوانان نیز دنبال می شود 
و نباید به سمتی حرکت کرد که افراد در سنین 
باال به سمت کار خیر ترغیب شوند بلکه باید 

کار خیر را از جوانی آغاز کرد.«
اورژانس  پایگاه  به ساخت ۱۰۰  اشاره  با  وی 
جاده ای و بین راهی با مشارکت مجمع خیرین 
سالمت در کشور که در دستور کار قرار دارد، 
موجب  پروژه  این  از  »بهره برداری  گفت: 
امدادرسانی  در  ارتقای سطح خدمات، شتاب 
به مصدومین سوانح ترافیکی و تقویت ایمنی 

جاده ها خواهد شد.«

شهریاری با بیان اینکه بر اساس آمارها ساالنه 
حدود ۱۷ هزار نفر جان خود را در جاده های 
افزایش  و  ایجاد  که  می دهند  دست  از  کشور 
در  تسریع  برای  جاده ای  اورژانس  پایگاه های 
امدادرسانی به حوادث ترافیکی ضرورت دارد، 
اظهار کرد: »از ابتدای شیوع ویروس کرونا در 
مدافعان  از  نفر   ۳۰۰ بر  افزون  تاکنون  کشور 
سالمت جان خود را در راه خدمت به مردم از 
دست داده اند و ضروری است این شهیدان و 
خانواده های آنان در راستای تداوم آرمان های 

انقالب اسالمی تکریم شوند.«
در این آیین نماینده مردم ساوه و زرندیه در 
»انتظار  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس 
می رفت که ساوه و زرندیه به دلیل همجواری 
با تهران وضعیت بهتری در حوزه بهداشت و 
درمان داشته باشند، اما در بسیاری از زمینه ها 
به لحاظ فیزیکی، نیروی انسانی و کادر درمان 

درگیر مشکالتی هستند.«
حجت االسالم محمد سبزی بیان کرد: »درمانگاه 
در شهرستان ها وجود دارد، اما به لحاظ کارکرد 
نیروهای  عموما  و  دارند  گالیه  مردم  درمانی 
طرحی مشغول به کار هستند که بعد از دریافت 
تخصص شهرستان را ترک می کنند. توقع می رود 
که وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس 
شورای اسالمی در بودجه ۱۴۰۰ نگاه ویژه ای 
به ساوه و زرندیه داشته باشند چراکه پس از 
پیروزی انقالب هنوز بیمارستان دولتی در ساوه 
احداث نشده و بودجه در نظر گرفته شده برای 
شهرستان نیز چهار میلیارد تومان است که بسیار 
ناچیز است. مسلما با چنین ارقامی باید سال ها 

منتظر ساخت بیمارستان دولتی در ساوه باشیم.«
در  رضا)ع(  امام  »بیمارستان  کرد:  اضافه  وی 
و  شده  احداث  بسیار  تالش های  با  زرندیه 
مردم  درخواست  اما  دارد،  خوبی  وضعیت 
آسیابک و مامونیه درمانگاه است و امیدواریم 
که درمانگاه و کلینیک های تخصصی با حضور 
روزی  شبانه  صورت  به  متخصص  نیروهای 

فعال باشند.«

ایران ۱۶ میلیون دوز واکسن کرونا از 
کشورهای قابل اعتماد وارد می کند

داشت:  اظهار  آیین  این  حاشیه  در  شهریاری 
واردات  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  »طبق 
واکسن فایزر تولید کشورهای انگلستان، فرانسه 
و آمریکا ممنوع است اما اجازه ورود واکسن 
مطمئن از دیگر کشورهای خارجی قابل اعتماد 

صادر شده است.«
وی بیان کرد: »مسئولیت واردات واکسن با وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پرشکی است که برای 
این منظور تاکنون ۵۲ میلیون دالر به عنوان پیش 
 پرداخت برای واردات این محصول درمانی به 
طرف های خارجی پرداخت شده است و طبق 
برنامه تا پایان ماه جاری وارد کشور خواهد شد.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: »برخی واکسن ها به دلیل سپری 
نکردن فعالیت های بالینی، تلفات بسیاری را به 

همراه داشته اند.«
دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور بیان کرد: 
در  سالمت  خیرین  مجمع  تشکیل  زمان  »از 
برای  ریال  میلیارد  هزار   ۸۰ بر  افزون  کشور 

توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان هزینه 
شده است.«

سالمت  خیرین  مجمع  شهریاری،  گفته  به 
همچنین ساخت ۱۰۰ پایگاه اورژانس جاده ای 
را هدف گذاری کرده است و برای تحقق این 
برنامه الزم است که مسئوالن نیز مشارکت جدی 

داشته باشند.
وی تصریح کرد: »ساخت آزمایشگاه غذا و دارو 
در شهرستان ساوه ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است و برای تکمیل چنین پروژه هایی با 
باید از ظرفیت خیرین  ماهیت سالمت محور 

استفاده بهینه صورت گیرد.«
به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
تاکنون، خیرین سالمت کشور در طرح کمک 
ریال  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   ۲ معادل  مومنانه 

مشارکت داشته اند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
شهرستان های  به  روزه  یک  سفر  در  اسالمی 
ساوه و زرندیه عالوه بر افتتاح پایگاه اورژانس 
جاده ای شهر زاویه از روند ساخت بیمارستان 
۲۵۰ تختخوابی ساوه و همچچنین آزمایشگاه 

غذا و داروی این شهرستان بازدید کرد.
خدمات بهداشتی و درمانی برای شهرستان های 
ساوه و زرندیه با جمعیتی معادل ۴۰۰ هزار نفر 
ارائه می شود و برای  بیمارستان  در قالب پنج 
جبران کاستی های این حوزه، وزارت بهداشت و 
درمان با کسب موافقت ماده ۳۲ از دولت، پروژه 
ساخت یک مرکز درمانی با ظرفیت ۲۵۰ تخت 

را در ساوه آغاز کرده است.ایسنا

وزیر بهداشت دولت سیزدهم باید به اجرای سیاست های 
ابالغی رهبری در حوزه سالمت متعهد باشد

خبـر
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آمار همه گیری جهانی کرونا خبـر

بیش از ۹۹ میلیون و ۷۰۰ هزار مبتال  در جهان
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون 
به ۹۹ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۴۷۶ نفر رسیده 
نفر   ۴۳ و  هزار   ۱۳۹ و  میلیون  دو  مرگ  و 
بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
آمارها  تازه ترین  بنابر  سپید،  گزارش  به 
۸۹۱ نفر  ۷۶۲ هزار و  ۷۱ میلیون و  تاکنون 

یافته اند. بهبود  کووید-۱۹  به  مبتالیان  از 
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۹ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

می گیرد. قربانی  دنیا  در 
آمریکا تاکنون با بیش از ۲۵.۷ میلیون مبتال 
در  همچنان  قربانی  هزار   ۴۲۹ از  بیش  و 
بیماری  با  درگیر  کشورهای  فهرست  صدر 

دارد. قرار  کووید-۱۹ 
مبتال  میلیون   ۱۰.۶ از  بیش  آمار  با  نیز  هند 
پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد 
و آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل هم 

است. رفته  فراتر  نفر  میلیون   ۸.۸ از 
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت 
رکورددارِ  مکزیک  و  هند  برزیل،  متحده، 
هستند. دنیا  در  بیماری  این  قربانیان  شمار 
تعداد جان باختگان کووید۱۹ در انگلیس نیز 
از ۹۷ هزار نفر عبور کرده و این کشور تاکنون 
بیشترین قربانیان کرونا را در بین کشورهای 
اروپایی داشته است. به عالوه هم اکنون تعداد 
نفر  ۸۵ هزار  از  نیز  ایتالیا  در  قربانیان کرونا 
عبور کرده و در میان کشورهای اروپایی در 

رتبه دوم این جدول قرار دارد.
روسیه  هزار،   ۷۳ از  بیش  فرانسه  همچنین 
 ۵۷ از  بیش  نیز  ایران  و  هزار   ۶۹ از  بیش 
هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ 

را گزارش داده اند.
 ۵۵ از  بیش  با  اسپانیا  این کشورها،  از  پس 
با  کلمبیا  هزار،   ۵۲ از  بیش  با  آلمان  هزار، 
 ۴۶ از  بیش  با  آرژانتین  هزار،   ۵۱ از  بیش 

هزار و آفریقای جنوبی با بیش از ۴۰ هزار 
جان باخته دیگر کشورهایی هستند که تاکنون 
 ۱۹ آمار باالی مرگ  و میر ناشی از کووید 

کرده اند. ثبت  را 
ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
در  بیماری  این  قربانیان  و  مبتالیان  شمار 
رسمی  گزارش های  طبق  که  کشوری   ۱۰
باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح 
است: زیر  به شرح  ترتیب  به  دوشنبه  روز 

 ۱۲۵ ۷۰۲ هزار و  ۲۵ میلیون و  ۱. آمریکا: 
قربانی  ۴۹۰ و  هزار   ۴۲۹ مبتال، 

 ۶۷۴ و  هزار   ۶۶۸ و  میلیون   ۱۰ هند:   .۲
قربانی  ۵۰۸ و  هزار   ۱۵۳ مبتال، 

۳. برزیل: هشت میلیون و ۸۴۴ هزار و ۶۰۰ 
قربانی  ۸۱ و  هزار   ۲۱۷ مبتال، 

 ۴۰۰ ۷۱۹ هزار و  میلیون و  ۴. روسیه: سه 
قربانی  ۴۶۲ و  هزار   ۶۹ مبتال، 

۵. انگلیس: سه میلیون و ۶۴۷ هزار و ۴۶۳ 
قربانی  ۹۳۹ و  هزار   ۹۷ مبتال، 

 ۶۱۷ و  هزار   ۵۳ و  میلیون  سه  فرانسه:   .۶
قربانی  ۴۹ و  هزار   ۷۳ مبتال، 

 ۴۷۲ و  هزار   ۶۰۳ و  میلیون  دو  ۷.اسپانیا: 
قربانی  ۴۴۱ و  هزار   ۵۵ مبتال، 

 ۸۱۳ و  هزار   ۴۶۶ و  میلیون  دو  ایتالیا:   .۸
قربانی  ۴۶۱ و  هزار   ۸۵ مبتال، 

 ۶۰۵ و  هزار   ۴۲۹ و  میلیون  دو  ترکیه:   .۹

قربانی  ۷۳ و  هزار   ۲۵ مبتال، 
 ۷۴۰ ۱۴۷ هزار و  ۱۰. آلمان: دو میلیون و 

قربانی  ۷۷۷ و  هزار   ۵۲ مبتال، 
براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۸ کشور 
اول این جدول، همگی از رقم یک میلیون 
ابتال عبور کرده اند و پس از ایاالت متحده، 
رکورددار  کشور  سه  که   - برزیل  و  هند 
کشورهای   - هستند  دنیا  در  مبتالیان  شمار 
ایتالیا،  اسپانیا،  فرانسه،  انگلیس،  روسیه، 
مکزیک،  آرژانتین،  کلمبیا،  آلمان،  ترکیه، 
اوکراین  ایران،  جنوبی،  آفریقای  لهستان، 
و پرو نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت 

ایسنا ند. کرده ا

متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  قطعنامه  موجب  به 
 ۲۷ همه گیری،  برای  آمادگی  بین المللی  روز  زمینه  در 
دسامبر هر سال به عنوان روز بین المللی آمادگی برای 

است. شده  اعالم  همه گیری 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، موارد مندرج در قطعنامه 

است: زیر  به شرح 
۱- از تمامی کشورهای عضو، سازمان های زیر مجموعه 
و  منطقه ای  جهانی،  سازمان های  سایر  ملل،  سازمان 
موسسات  مدنی،  زیرمنطقه ای،  بخش خصوصی، جامعه 
دانشگاهی و دیگر ذی نفعان مربوطه دعوت شده است 
مطابق  و  شکل  مناسب ترین  به  را  روز  این  هرساله  تا 

و  آموزشی  فعالیت های  طریق  از  ملی  اولویت های  با 
این  اهمیت  کردن  برجسته  منظور  به  بخشی  آگاهی 

نمایند. برگزار  موضوع 
است  شده  دعوت  بهداشت  جهانی  سازمان  از   -۲
قطعنامه  ضمیمه  در  مندرج  مفاد  به  توجه  با  تا 
با   ۱۹۸۰ /۶۷ شماره  به  اجتماعی  و  قتصادی  ا شورای 
 همکاری سایر سازمان های ذی ربط این روز جهانی را 

نمایند. برگزار 
۳- هزینه تمامی فعالیت های صورت گرفته در راستای 
اجرای قطعنامه مذکور باید از طریق کمک های داوطلبانه 

گردد. تأمین 

به موجب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد

۲۷  دسامبر به عنوان روز بین المللی آمادگی برای همه گیری اعالم شد
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استناد مدیرکل حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی به حکم دیوان عدالت اداری

  امین جاللوند
مصرف  حقوق  از  حمایت  مدیرکل  اخیر  نامه 
انجام  بر  تعزیرات حکومتی،  سازمان  کنندگان 
صحه  عمومی  پزشکان  توسط  لیزر  خدمات 
همواره  عمومی  پزشکان  از  بسیاری  گذاشت. 
گالیه داشتند که چرا پزشک عمومی با وجود 
آنکه توانایی و صالحیت علمی اش را دارد، اما از 
انجام لیزر درمانی محروم شده است. در شرایطی 
که خدمات لیزر حتی در برخی آرایشگاه ها از 
اما  می شود،  انجام  غیرمتخصص  افراد  سوی 
پزشکان عمومی که سال ها دوره های طب بالینی 
را گذرانده اند، مجاز به استفاده از پزشکی لیزری 
نبودند. بسیاری از پزشکان عمومی اعتقاد داشتند که 
این اتفاق نه تنها به بیکاری و کاهش درآمد پزشکان 
عمومی منجر شده است، بلکه در نهایت موجب 
گسترش خدمات بدون مجوز و غیراستاندارد لیزر 

درمانی خواهد شد.
دور از انتظار نیست که با توجه به تاکید آرش 
مصرف  حقوق  از  حمایت  مدیرکل  لشکری، 
کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی و با استناد 
به رای دیوان عدالت اداری، گشایش جدی در 
حوزه کسب و کار پزشکان عمومی اتفاق بیفتد. 
اگر این موضع حمایتی مدیرکل حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، جنبه عملی هم به خود بگیرد، 
حتی شاید بتوان امیدوار بود که آن گروه از پزشکان 
عمومی که سال هاست عطای طبابت را به لقایش 

بخشیده اند، دوباره انگیزه پیدا کنند که به میدان 
ارائه خدمات درمانی و مراقبتی بازگردند. 

در این نامه خطاب به مدیران کل تعزیرات حکومتی 
استان های کشور به صراحت ذکر شده است: »بر 
اساس ماده 3 دستورالعمل توانمندسازی علمی و 
حرفه ای طب عمومی مصوب سال 1392 شورای 
معاونان وزارت بهداشت، پزشک عمومی می تواند 
هر اقدامی که در آن مهارت و تبحر کافی دارد، 
برای بیماران انجام دهد. در صورتی که مرتکب 
بود.  خواهد  پاسخگو  شود،  قصور  یا  کوتاهی 

مالک تبحر و مهارت عالوه بر توانایی پزشک، 
سرفصل ها و حیطه های آموزشی است که در 
طول مدت تحصیل و یا متعاقب آن طی دوره های 
تکمیلی معتبر قرار گرفته و گواهی آن را اخذ 
و  موازین  همه  رعایت  با  بنابراین  باشد.  کرده 
مقررات مرتبط موضوع، استفاده از دستگاه لیزر، 
الکتروکوتر، کرایو، الکترولیز، هیدرودرمی، چراغ 
مادون قرمز، uv، تزریق ژل و بوتاکس از سوی 
پزشک عمومی در محل مطب با رعایت همه 
موازین و مقررات مرتبط موضوع قابل استفاده، 

بهره برداری و بالمانع است.«

پزشکان عمومی نباید از حقوق بدیهی 
محروم شوند

و  مو  پوست،  درمان  حوزه  اینکه  به  توجه  با 
زیبایی از جمله پردرآمدترین بخش های درمانی 
به حساب می آید، استقبال برای انجام لیزر درمانی 
بسیار باالست، طوری که حتی بسیاری از افراد 
غیرپزشک هم کامال علنی، خدمات لیزر را به 
مشتریان خود ارائه می دهند. با وجود اعتراض های 
گسترده پزشکان عمومی، ارائه خدمات لیزر درمانی 
از سوی پزشکان عمومی ممنوع است. بسیاری 
از کارشناسان سالمت، این ممنوعیت را چندان 

علمی و منطقی نمی دانند.
رضا فکرآزاد، رئیس انجمن علمی پزشکی لیزری 
ایران نیز در گفتگو با سپید به حق پزشکان عمومی 

برای استفاده از خدمات پزشکی لیزری اشاره 
می کند و می گوید: »باید در نظر داشت که در 
بسیاری از رشته های پزشکی، تداخل صنفی وجود 
دارد. مثال در حوزه جراحی بینی بحث تکراری 
این است که کدام یک از پزشکان متخصص باید 
این عمل را انجام دهند، مثال برای سونوگرافی آیا 
متخصص زنان و زایمان هم این اجازه را دارد که 
مثل رادیولوژیست، سونوگرافی انجام دهد یا خیر. 
اینها بحث های تمام نشده ای است که معموال هر 
گروه پزشکی که نفوذ و البی بیشتری دارد، گاهی 
قوانین را به نفع خود متمایل می کند. گاهی نیز 
ممنوعیت های قانونی اعمال می شود که مبنای 
علمی و منطقی ندارد. مثال عنوان می شود که پزشک 
عمومی نمی تواند از لیزر در پزشکی استفاده کند، 
در حالی که برای وضع چنین محدودیتی، اصال 
از ما به عنوان یک انجمن علمی فعال در حوزه 

پزشکی لیزری، نظرخواهی نشد.«
او تاکید می کند: »البته می پذیریم که برخی بیماران 
هم به دلیل استفاده نابجای برخی پزشکان عمومی 
از لیزر، آسیب دیده بودند و عمده این شکایت ها 
نیز به دلیل استفاده لیزر در حوزه زیبایی بود، ولی 
اینکه همه اشکال استفاده از لیزر برای پزشکان 
متاسفانه  نیست.  منطقی  باشد،  ممنوع  عمومی 
توجه نکردند که استفاده پزشک عمومی از لیزر 

کم توان، عارضه ای شبیه لیزر زیبایی ندارد. 
ادامه در صفحه 14 

انجام خدمات لیزر
توسط پزشکان عمومی بالمانع است

بر اساس نامه اخیر مدیرکل 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

سازمان تعزیرات حکومتی، 
پزشکان عمومی با رعایت همه 

موازین و مقررات مرتبط موضوع، 
مجاز به استفاده از دستگاه لیزر، 

الکتروکوتر، کرایو، الکترولیز، 
هیدرودرمی، چراغ مادون قرمز، 

uv، تزریق ژل و بوتاکس در محل 
مطب خواهند بود و با رعایت 

همه موازین و مقررات مرتبط، 
استفاده از خدمات لیزر برای 
پزشکان عمومی بالمانع است
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 ادامه از صفحه 13
در  سختی  قوانین  که  کشورهایی  در  حتی 
لیزرهای  از  استفاده  دارند،  سالمت  حوزه 
زائد  موهای  برداشتن  برای  مثال  غیرتهاجمی 
لیزر  از  است.  آزاد  عمومی  پزشکان  برای 
بهبود  درد،  کاهش  بهبود زخم،  برای  کم توان 
استفاده  دیگر  از حوزه های  بسیاری  و  درمان 
محدودیت ها  این  وضع کنندگان  اما  می شود، 
اصال نتوانسته اند این موضوع را تفکیک کنند، 
چون از نظر کارشناسان استفاده نکردند و یک 

طرفه رای دادند.«
بگیرید  نظر  »در  می کند:  خاطرنشان  فکرآزاد 
در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، 
حتی پرستاران از لیزر کم توان برای لیزرتراپی، 
بهبود زخم دیابتی و یا بهبود زخم بستر استفاده 
درمان  برای  کم توان  لیزر  از  استفاده  می کنند. 
تروماهای نخاعی و در حوزه پزشکی ورزشی 
در همه جای دنیا از سوی پزشکان عمومی و 

حتی پرستاران استفاده می شود.«
از  استفاده  روزها  »این  می شود:  یادآور  او 
لیزر در حوزه پزشکی، روز به روز در جهان 
از  از خیلی  ما  ولی  است،  در حال گسترش 
این دستاوردها اطالع نداریم و حتی پزشک 
عمومی را از ساده ترین شکل استفاده از لیزر 
باشد  جالب  شاید  مثال  کردیم.  محروم  هم 
بدانید که گاهی در دنیا از لیزر برای دوپینگ 
ورزشکار استفاده می شود، در این فرم در خون 
ورزشکار هیچ ماده دوپینگی دیده نمی شود، 
فیزیکی ورزشکار توسط  توان  افزایش  چون 
عوامل فیزیکی اتفاق افتاده است و نه عوامل 
باشگاه های  در  همچنین  شیمیایی.  و  دارویی 
لیزرتراپی  از  استفاده  نیز  دنیا  سوارکاری 
اسب ها  مفصلی  آسیب های  توانبخشی  برای 
بسیار رایج است. االن فیزیوتراپ ها نیمی از 
انجام می دهند.  لیزر  با  را  فرآیندهای درمانی 
بنابراین ما نباید پزشکان عمومی را برای استفاده 

از لیزر محروم  کنیم.«
او به سابقه قانون منع استفاده از لیزر برای پزشکان 
عمومی اشاره می کند و می گوید: »انجمن های 
علمی باید به عنوان بازوی تخصصی وزارت 

کار  آخر  در  فقط  ما  اما  کنند،  عمل  بهداشت 
متوجه شدیم که پزشک عمومی کال از استفاده 
از لیزر محروم شده است. واقعیت این است که 
ما البی و نفوذی در تولیت نظام سالمت نداریم 
که مثال بتوانیم روی تصویب یا عدم تصویب 
با  اما می توانیم  تاثیر بگذاریم،  اینگونه قوانین 
مستندات علمی قوی بگوییم که این محرومیت 

اصال علمی نیست.«
که  می پذیریم  »البته  می کند:  اظهار  فکرآزاد 
به  عمومی  پزشکان  برخی  گاهی  متاسفانه 
درمان هایی فراتر از توان و تخصصشان دست 
می زنند که این کار تخلف است و ما با آنها هم 
مخالف هستیم، ولی حرف ما این است که هر 
قانونی در حوزه سالمت باید مبنای کارشناسی 
حتی  انحصارگرایی.  مبنای  نه  و  باشد  داشته 
انحصارگرایی تا حدی است که گاهی برخی 
انجمن ها اعتراض می کنند که چرا انجمن علمی 
پزشکی لیزری آموزش لیزر می دهد. سوال ما 
این است که اگر یک انجمن علمی که فعالیت 
علمی دارد، حتی آموزش هم ندهد، دیگر کال 
لیزری وجود داشته  انجمن پزشکی  باید  چرا 
باشد. اینگونه تداخل صنفی وجود دارد و ما 
این  فقط  هدفمان  بی طرف،  انجمن  عنوان  به 
آموزش  درمان  کادر  از سوی  بیمار  که  است 

دیده بتواند از لیزر درمانی بهره ببرد.«

استدالل پزشکان عمومی برای رفع 
محدودیت های لیزری

به  نسبت  نوبت  چندین  در  عمومی  پزشکان 
مراجع  از  لیزر  خدمات  از  استفاده  ممنوعیت 
این  اخیر  نمونه  دادخواهی کردند. در  قانونی 
دادخواهی، جمععی از پزشکان عمومی، شکایت 
خود را به دیوان عدالت اداری مطرح کردند.

برخی  و  عمومی  پزشکان  اعتراضی  نامه  در 
پزشکان متخصص خطاب به مسئوالن دیوان 
تعدادی  »اینجانبان  بود:  آمده  اداری  عدالت 
به  یک  هر  متخصص،  و  عمومی  پزشکان  از 
نوبه خود مطابق مقررات قانونی پروانه مطب 
داریم و با طی دوره های آموزشی تخصصی در 
دوره های مختلف از جمله دوره های انجمن لیزر 
پزشکی ایران، گواهی های تخصصی و مهارتی 
کرده ایم.  دریافت  را  لیزر  دستگاه  از  استفاده 
لیزر  دستگاه  با  عمومی  درمان های  بر  عالوه 
از جمله الکساندرایت مبادرت به رفع موهای 
زاید کرده و گاهی با مراجعه کنندگان به مطب، 
قراردادهایی با مدت یک سال برای کامل شدن 
مدت درمان منعقد کرده ایم. یعنی دارای تعهدات 
کاری و حقوقی هستیم، در حالی که مراکز نظارتی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
زیر مجموعه های آن، استفاده از دستگاه لیزر 

را در مطب پزشکان عمومی و سایر متخصصان 
به جز متخصص پوست را بر خالف موازین 
قانونی ممنوع کرد ه اند. این دستورالعمل بر خالف 
موازین قانونی و شاه بیت قانون اساسی است. 
مطب هر یک از اینجانبان مطابق موازین قانونی 
و پس از طی مراحل قانونی تاسیس می شود و 
استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان عمومی 
نه تنها هیچ گونه منع قانونی ندارد، بلکه برای 
ثمربخشی درمان می تواند امری ضروری باشد. 
استفاده از تجهیزات نوین در بین جامعه و برای 
امور سالمتی و رشته های پزشکی در جوامع 
مختلف به صورت روزمدار توسعه می یابد. از 
جمله این تجهیزات لیزر است که پس از کشف 
آن و تکامل توسط یک دانشمند ایرانی در سال 
۱۹۶۰ به سرعت گستره استفاده از آن افزایش 
یافته و حتی در ساده ترین اقدامات روزمره تمام 
رشته ها و اصناف و گروهایی اجتماعی از آن 
استفاده می کنند. از متر لیزری گرفته تا چراغ 
قوه های لیزری ساده در اختیار کودکان را همه 
درمانی  تشخیصی،  اقدامات  در  و  می شناسند 
ساده ترین موارد سالمتی و درمانی مانند رفع 
آرتروزی و  اسکلتی و  زائد، دردهای  موهای 
... گرفته تا در اقدامات پیچیده درمانی مورد 
استفاده قرار می گیرد که موجب تشخیص بهتر 
و کارایی و اثربخشی بیشتر و تسریع امور درمان 
و عارضه کمتر شده است. حتی برای بسیاری 
از موارد حتی لیزر خانگی برای استفاده عموم 
شده  عرضه  و  طراحی  پیشرو  کشورهای  در 
است، اما متاسفانه مسئوالن امر بدون توجه به 
شالوده امر طبابت که در تمام دنیا مرسوم است، 
ممنوعیت استفاده و آموزش و علم آموزی را 

ترویج می کنند.«

تسهیل مسیر قانونی برای بهره مندی از 
لیزر درمانی

حدود دو سال و نیم قبل، هیات عمومی دیوان 
عدالت اداری، تقاضای ابطال ممنوعیت انجام 
عمل لیزر درمانی به وسیله پزشکان عمومی را رد 
کرد و رای به ابقای تصمیم وزارت بهداشت در 
خصوص انجام عمل مذکور توسط متخصصان 

پوست داد.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این 
مورد آمده بود: »پزشکان عمومی نمی توانند لیزر 
درمانی انجام دهند، زیرا اطالعی از بیماری هایی 
که لیزر درمانی در آنها انجام می شود، ساختمان 
برای  است  ممکن  که  عوارضی  و  پوست 
برای  الزم  دوره  و  ندارند  آید  پیش  بیماری 
لیزر درمانی همان دوره تخصصی رشته پوست 
است. براساس اینکه پزشکان عمومی در دوره 
تحصیل در خصوص لیزر درمانی تحت تعلیم 
عدالت  دیوان  عمومی  هیات  نمی گیرند،  قرار 
ابقای  به  از بحث و بررسی، رای  اداری پس 
این تصمیم داد. بنابراین ممنوعیت انجام عمل 
لیزر درمانی به وسیله پزشکان عمومی به قوت 

خود باقی خواهد ماند.«
حال به نظر می رسد که با توجه به موضع حمایتی 
مدیرکل حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
قانونی  مسیر  اداری،  دیوان عدالت  اخیر  رای 
استفاده از لیزر درمانی برای پزشکان عمومی 
تسهیل شده است و همین موضوع حمایت از 
پزشکان عمومی، شاید زمینه ساز رفع زودهنگام 

این ممنوعیت لیزری شود.
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فکرآزاد: می پذیریم که برخی 
بیماران هم به دلیل استفاده 
نابجای برخی پزشکان عمومی 
از لیزر، آسیب دیده بودند و 

عمده این شکایت ها نیز به دلیل 
استفاده لیزر در حوزه زیبایی بود، 
ولی اینکه همه اشکال استفاده از 
لیزر برای پزشکان عمومی ممنوع 

باشد، منطقی نیست. متاسفانه 
توجه نکردند که استفاده پزشک 

عمومی از لیزر کم توان، عارضه ای 
شبیه لیزر زیبایی ندارد

با توجه به اینکه حوزه درمان 
پوست، مو و زیبایی از جمله 

پردرآمدترین بخش های درمانی 
به حساب می آید، استقبال برای 

انجام لیزر درمانی بسیار باالست، 
طوری که حتی بسیاری از افراد 

غیرپزشک هم کامال علنی، خدمات 
لیزر را به مشتریان خود ارائه 

می دهند. با وجود اعتراض های 
گسترده پزشکان عمومی، ارائه 

خدمات لیزر درمانی از سوی 
پزشکان عمومی ممنوع است



پرونده سپید درباره مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه

 علی ابراهیمی
همزمان با بررسی الیحه بودجه سال 1400 در 
تصمیم  از  خبرهایی  اسالمی،  شورای  مجلس 
کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز دولتی کاالهای 
اساسی مانند دارو به گوش می رسد. در این میان 
عده ای موافق این مصوبه هستند و برخی هم 
مخالف آن. ازاین رو روزنامه سپید در نظر دارد 
در سلسله گزارش هایی نظرات موافقان و مخالفان 
این مصوبه را جویا شود. در این شماره سپید به 
سراغ دو تن از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس 
)یحیی ابراهیمی و محمدعلی محسنی بندپی( که 
از مخالفان حذف ارز دارو هستند، رفته تا دالیل 
آنها را برای مخالفت جویا شود که در ادامه متن 

این گفت وگو را می خوانید.

حساب دارو با کاالهای اساسی دیگر 
متفاوت است

یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و 
از مخالفان این مصوبه در پاسخ به پرسش خبرنگار 
سپید درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی 
بر حذف ارز کاالهای اساسی ازجمله دارو در 
بودجه سال آینده، اظهار داشت: »بنده و بسیاری 
از همکارانم در مجلس به شدت مخالف حذف 
کاالهای اساسی ازجمله دارو هستیم؛ ضمن اینکه 
معتقدیم امروز هم بسیاری از داروها با نرخ آزاد 
محاسبه می شود و اگر یارانه همه آنها حذف شود 

شاهد بروز بحران خواهیم بود.«
اقالم  سایر  با  دارو  حساب  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: »برای مثال یک  اساسی متفاوت است، 
فرد می تواند با نخوردن گوشت به حیات خود 
ادامه دهد، اما زمانی که بیمار می شود نمی تواند 

از دارو استفاده نکند.«
کرد:  اضافه  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
»ازاین رو این موضوع در کمیسیون مطرح شد 
و ما با آن مخالفت کردیم زیرا معتقدیم باید از 
اختالس و فساد در بخش های دیگر جلوگیری 

شود و باید ارزی که برای کاالهای اساسی مانند 
دارو داده می شود همچنان ادامه داشته باشد.«

ابراهیمی تصریح کرد: »در صورت حذف ارز 
اتفاقاتی همچون رویدادهای سال گذشته که پس 
از گران شدن بنزین شاهد آن بودیم رخ خواهد 
داد و همین امر سبب بروز مشکالت اجتماعی 
خواهد شد؛ بنابراین افرادی که به دنبال حذف 
ارز دارو هستند نیز باید پاسخگوی مردم باشند.«
نماینده مردم لرستان در مجلس با تأکید بر وقوع 
بحران اجتماعی در صورت تصویب این طرح، 
اظهار داشت: »نباید اینگونه فکر کرد که تبعات 
حذف ارز کاالهای اساسی مانند دارو به خود 
آن محدود خواهد شد بلکه بحران اجتماعی در 

تمامی بخش ها به وقع خواهد پیوست.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر اگر میانگین افراد 
بیمار را محاسبه کنیم متوجه می شویم که بیشتر 
این افراد از طبقات ضعیف جامعه هستند زیرا 
سیستم ایمنی بدن آنها ضعیف است و به دلیل 
ناتوانی در تأمین ویتامین و پروتئین مورد نیاز 
خود به راحتی دچار بیماری می شوند و ازاین رو 

نیاز آنها به دارو بیش از سایر اقشار خواهد بود 
و اگر قیمت دارو آزاد شود شاهد فجایع بزرگی 

در کشور خواهیم بود.«
ابراهیمی با اشاره به اینکه استدالل موافقان حذف 
ارز کاالهای اساسی مانند دارو این است که این 
نوع ارز موجب شکل گیری فساد و رانت می شود، 
اظهار داشت: »این استدالل تا حدودی درست 
است زیرا به دلیل تفاوت نرخ دارو در کشور ما با 
سایر کشورها ازجمله عراق و افغانستان و پاکستان 
دارویی که با ارز دولتی تولید و تأمین شده به صورت 
معکوس به همین کشورها قاچاق می شود، اما 
حرف ما این است که امروز ارگان های نظارتی 
بودجه های بسیار زیادی دریافت می کنند، اما به 
علت عدم نظارت کافی از سوی آنها شاهد بروز 
مشکل هستیم و باید از آنها پرسید که چرا این 

موضوع همچنان اتفاق می افتد.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه 
نباید صورت مسئله را پاک کرد، گفت: »امروز 
باید تمام نهادهای مسئول در بخش نظارت و 
کنترل قاچاق دست به دست هم دهند تا این پدیده 

شوم پایان یابد؛ البته به دلیل ضعف عملکرد این 
نهادها هم نمی توان ارز دارو را حذف کرد و 
گفت که چون این ارز فساد آفرین شده پس 

باید حذف شود.«
وی افزود: »ما در صحن علنی مجلس و زمان 
بررسی الیحه بودجه هم مخالفت خود را با آن 
اعالم خواهیم کرد و تمام تالش خود را به کار 
علنی  در صحن  این مصوبه  تا  بست  خواهیم 

مجلس تصویب نهایی نشود.«
ابراهیمی با بیان اینکه برخی معتقدند این یارانه ها 
باید به سمت سازمان های بیمه گر برود تا از این 
طریق به دست مصرف کننده واقعی برسد، گفت: 
»این موضوع در کمیسیون بهداشت هم مطرح شد 
و اعالم کردند که با دادن یارانه به بیمه ها می توان 
سهم آنها از فرانشیز دارو را افزایش داد، اما سؤال 
این است که از کجا می توان مطمئن شد که با 
حذف ارز دارو و تخصیص آن به سازمان های 
بیمه گر این سازمان ها ارز تخصیصی را در این 

مسیر درست مصرف خواهند کرد.«
ادامه در صفحه 16 

هشدار درباره تبعات حذف ارز دولتی دارو 
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 ادامه از صفحه 15
وی اضافه کرد: »ضمن اینکه امروز سازمان های 
بیمه گر به قدر کافی از دولت طلبکار هستند و 
اگر یارانه ای هم به این بخش ها داده شود در 
بخش مربوطه هزینه نخواهد شد و باز هم مردم 
و بیماران ضرر خواهند کرد. پس به اعتقاد ما این 

موضوع به هیچ وجه امکان پذیر نیست.«
ابراهیمی ادامه داد: »حل مشکالتی ازاین دست 
نیازمند زمان و بررسی همه جانبه است و نمی شود 
یک شبه نشست و این را تبدیل به قانون کرد 
چراکه باید نحوه برخورد و عملکرد بیمه ها در 
این بخش شفاف شود و این اطمینان حاصل 
محل  در  و  مستقیم  به صورت  یارانه  که  شود 

اصلی خود هزینه خواهد شد.«
وی در ادامه با بیان اینکه امروز هم بیساری از 
داروهای تحت پوششش بیمه نیستند، افزود: »در 
حال حاضر بیساری از فرآورده ها همچون مکمل ها 
و داروهای بدون نسخه تحت پوشش نیستند. البته 
امروز تنها یک داروی تزریقی بیماران سرطانی 
علیرغم داشتن پوشش بیمه ای به قیمت های باالیی 
همچون 5 میلیون تومان عرضه می شود و اگر 
بدی  اتفاقات  باشد  نداشته  پوشش وجود  این 

رخ خواهد داد.«
این نماینده مجلس اضافه کرد: »در کوتاه مدت 
باید کاالهای غیراساسی که در فهرست اساسی 
جا خوش کرده اند از این فهرست خارج شوند 
زیرا ما باید در مدیریت بودجه به یک توازن 
برسیم و با کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها 
گردش اقتصادی کشور را مدیریت کنیم؛ ازاین رو 
در گام نخست باید ارز بخش های دیگر حذف 

شود و سپس به سراغ دارو برویم.«
ابراهیمی تصریح کرد: »نمی توان سالمت مردم 
را دستخوش تغییرات و تصمیمات یک شبه کرد 
زیرا اصلی ترین دارایی مردم سالمت است و اگر 
مردم نتوانند هزینه های سالمت را پرداخت کنند 

شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود.«
بحران  ابتدای  در  مثال  »برای  کرد:  اضافه  وی 
کرونا که برخی خدمات درمان بیماران کرونایی 
تحت پوشش بیمه قرار نداشت بسیاری از بیماران 
به مراکز درمانی مراجعه نمی کردند زیرا توان 
مالی کافی برای هزینه های درمان را نداشتند؛ 
بنابراین آزاد کردن هزینه های سالمت بخصوص 
دارو در شرایط فعلی تصمیمی درست و منطقی 

نخواهد بود.«
به  پاسخ  بهداشت مجلس در  عضو کمیسیون 
این پرسش که اگر این مصوبه در صحن علنی 
مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، آیا شاهد 
افزایش هزینه های نظام سالمت خواهیم بود؟ 
گفت: »یقینا هزینه های درمان به شدت افزایش 
خواهد یافت و یارانه حذف شده در مسیر ارتقا 
سالمت مردم قرار نخواهد گرفت. حتی شاهد 
طی شدن مسیرهای دیگر و خارج شدن یارانه ها 
از مسیر درست هم خواهیم بود و مردم متضرران 
اصلی این تصمیم خواهند شد؛ لذا باید با این 
موضوع به صورت علمی و عقالنی برخورد شود.«
ابراهیمی با اشاره به موافقت صنعت داروسازی 
با مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز دارو، 
گفت: »متأسفانه رانت هایی در این بخش وجود 
بخش  این  در  باید  نظارتی  ارگان های  و  دارد 
به شدت فعال شوند تا این امر سامان پیدا کند. 
ضمن اینکه به اعتقاد ما صنعت نه تنها در این 
صورت ضرر نخواهد کرد بلکه سود خود را هم 

خواهد برد و متضرر اصلی مردم خواهند بود.«

ضعف نظارت  عامل فساد شده است
محمدعلی محسنی بندپی، دیگر عضو کمیسیون 
بهداشت مجلس و از مخالفان حذف ارز دارو 
»تمام  اظهار داشت:  با سپید  هم در گفت وگو 
تالش بنده و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس 
بر این است که ارز دارو در بودجه سال 1400 

حذف نشود.«
امنیت  و  سالمت  مقوله  دو  اینکه  بیان  با  وی 
ازجمله مقوله های مهم توسعه هستند و حفظ 
این دو بر همه چیز ارجحیت دارد، افزود: »هرگونه 
تصمیم گیری برای بودجه سال آینده در شرایط 
فعلی که با تحریم های ظالمانه و فشارهای ناشی 
از مشکالت اقتصادی بحران کرونا مواجه هستیم 
می تواند سالمت مردم را تحت شعاع قرار دهد.«
محسنی بندپی با بیان اینکه اطمینان دارم این مصوبه 
در صحن علنی رأی نخواهد آورد، تأکید کرد: 
»همین امروز هم که بخشی از یارانه های دارو 
حذف شده شکایت های روزانه مختلفی از سوی 
مردم داریم. برای مثال روز گذشته فردی به بنده 
مراجعه کرده و عنوان می کرد که هفته گذشته یک 
دارو را 39 هزار تومان خریداری کرده است و 
به فاصله یک هفته همان دارو را به قیمت 190 
درحالی که  است؛  کرده  خریداری  تومان  هزار 
این افزایش قیمت بدون حذف کامل یارانه دارو 
صورت گرفته و اگر این اتفاق بیفتد تبعات غیرقابل 

جبرانی برای جامعه خواهد داشت.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: »نمی توان 
فهمید که کمیسیون تلفیق مجلس با چه استدالل 
و منطقی سعی کرده ارز دارو را حذف کند، اما 
بر  ارز دارو فشار سنگینی  مطمئنیم که حذف 
دوش مردم خواهد داشت و حتی اگر یارانه این 
محصول به صورت غیرمستقیم هم تأمین شود 
تبعات خود را خواهد داشت.« محسنی بندپی تأکید 
کرد: »باید به سمت کاستن از تخلفات برویم 
و آنها که ارز دارو گرفته  و دارو وارد نکرده اند 
را به پاسخگو وادار کرده و در صورت لزوم با 

آنها هم برخورد کنیم.«

وی در ادامه با بیان اینکه امسال زمان مناسبی 
داشت:  اظهار  نیست،  دارو  ارز  حذف  برای 
»برخی معتقدند که ارز دارو مستقیم به دست 
مصرف کننده اصلی نمی رسد، اما پاسخ آنها این 
است که اگر نظارت ها بیشتر شده و در همه روندها 
از سامانه هایی نظارتی استفاده شود شاهد کاهش 
تخلفات خواهیم بود؛ بنابراین نباید فشاری را که 
به واسطه تخلفی عده ای معدود رخ می دهد به 
مردم منتقل کنیم زیرا این تصمیم عاقالنه نیست.«
محسنی بندپی با اشاره به راهکار کمیسیون تلفیق 
این  باید  »آنها می گویند  دارو گفت:  ارز  برای 
یارانه توسط سازمان های بیمه گر به دست مردم 
برسد، اما سؤال این است که امروز چند درصد 
از داروها توسط بیمه ها پوشش داده می شود که 
انتظار داریم این روند بهتر شود؟ بنابراین اگر ارز 
دارو برداشته شود شاهد بروز یک بازار آشفته 
در بخش دارو خواهیم بود و آسیب پذیرترین 
بخش  این  در  هستند  بیماران  که  جامعه  قشر 
دچار ضرر و زیان خواهند شد. البته امروز هم 
شاهد هستیم که بیماران گالیه های فراوانی از 
روند  اگر  و  دارند  آن  قیمت های  دارو  کمبود 
فعلی ارز هم متوقف شود شاهد بروز اتفاقات 

بد خواهیم بود.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه با بیان 
اینکه برخی صاحبان صنایع داروسازی هم موافق 
حذف ارز دارو هستند، افزود: »متأسفانه امروز در 
همه بخش هایی که ارز دولتی دریافت می کنند 
رانت و فساد وجود دارد و مردم عادی هم این 
موضوع را می دانند؛ زیرا در چندین سال گذشته 
به واسطه عدم نظارت دقیق از سوی دولت و 
مجلس مفاسد بسیاری در این بخش شکل گرفته 
و باید به سراغ منبع فساد رفت و مسیر اشتباه را 

تغییر داد نه اینکه صورت مسئله را پاک کرد.«
وی ادامه داد: »بنابراین راهکار اصالح وضعیت 
فعلی افزایش نظارت ها است و اگر قرار باشد 
فردی ارزی برای دارو دریافت کند باید همه 
روندهای آن را به صورت شفاف و مشخص در 
دید عموم قرار دهد تا از توالی فساد جلوگیری 
شود. البته خوشبختانه در حال حاضر سامانه هایی 

مانند تی تک سازمان غذا و دارو بسیاری از روندها 
را به صورت درست ردیابی می کنند و امروز که 
چنین امکانی در اختیار داریم باید ضعف نظارت ها 
را به صورت جدی اصالح کنیم تا از وارد شدن 

فشار به مردم جلوگیری شود.«
نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه اگر 
این مصوبه در صحن علنی تصویب شود نظام 
سالمت دچار آسیب خواهد شد، اضافه کرد: »با 
این اتفاق شاهد افزایش هزینه های آن بخش از 
نظام سالمت خواهیم بود که به صورت مستقیم 
بر دوش مردم است؛ زیرا نظام سالمت یک فرد 
نیست و با این روند مردم آسیب خواهند دید. 
این را هم نباید فراموش کنیم که تمام دولت ها 
و نظام های حاکمیتی برای این منظور تشکیل 
شده اند که رفاه بیشتری برای شهروندان خود 
تأمین کنند و اگر طرح، الیحه و یا مصوبه ای 
مخالف منافع مردم باشد طرح مترقی نبوده و 

باید جلوی آن گرفته شود.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید مجدد 
بر اینکه امسال زمان مناسبی برای حذف ارز دارو 
نیست، افزود: »این تصمیم باید در سال های آتی 
که شرایط اقتصادی متفاوت از امروز خواهد بود 
گرفته شود. ضمن اینکه امروز علیرغم شرایط 
نامناسب اقتصادی و ادامه روند تخصیص ارز 
این بخش  دارو شاهد مشکالت عدیده ای در 
هستیم و قیمت برخی داروها سر به فلک کشیده 
است حال اگر این روند متوقف شود قیمت ها 
افزایش چشمگیرتری خواهند داشت و این به 

ضرر همه خواهد بود.«
شاهد  امروز  »متأسفانه  افزود:  پایان  در  وی 
هستیم که نظارت ها در کشور با جدیت دنبال 
نمی شود و در همه امور با این مشکل مواجه 
هستیم درحالی که می توان با نظارت جدی در 
همه زمینه ها بخصوص دارو روند اشتباهات را 
متوقف کرد. البته نمی شود همه داروخانه ها و 
مراکز درمانی را نظارت کر؛ بنابراین با تصویب 
قوانینی می توان از وقوع تخلف جلوگیری کرد 
و قوانین را به گونه ای تنظیم کرد که خروجی 

آنها متضرر شدن متخلفان باشد و نه مردم.«
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  یاسر مختاری
در هفته های گذشته بود که مسئوالن سالمت وزارت 
آموزش و پرورش با ارائه آماری از مشکالت وزنی 
دانش آموزان ایرانی نسبت به چاقی 30.1 درصد 
دانش آموزان یا الغری 6 درصدی آنها هشدر دادند. 
در همین رابطه معاونت تربیت بدنی و سالمت و 
معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
دستورالعمل کوچ را برای کنترل وزن دانش آموزان 

به مدارس استان های کشور ابالغ کردند.

نگرانی وزیر آموزش و پرورش
به گزارش سپید، محسن حاجی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش چندی قبل در رابطه با شیوع 
چاقی در میان دانش آموزان اظهار کرد: »با جمعیت 
دانش آموزی روبروییم که 30 درصدشان در معرض 
خطر چاقی قرار دارند و زنگ خطر بزرگی به صدا 
در آمده است که ناشی از سبک زندگی افراد است. 
یک محصول این سبک زندگی، کم تحرکی است. 
کرونا هم آمده و این وضعیت را تشدید کرده است 

و به همین خاطر باید به طور ویژه کار کنیم.«
حاجی میرزایی با اشاره به اهداف سندتحول بنیادین 
مبنی بر تعلیم و تربیت دانش آموزان در ساحت های 
شش گانه گفت: »تربیت در شش ساحت تربیتی، 
متوازن است و توجه توامان به همه ساحت ها الزم 
است. تربیت دانش آموز تک بعدی و تک ساحتی 
بسنده و کافی نیست. ورزش و سالمت جسمی 

تنها یک تفنن و سرگرمی نیست، بلکه بخشی از 
تربیت واقعی است.« 

وی افزود: »اقبال خانواده ها در شرایط کرونا به 
طرح کوچ و شرکت بیش از 13 میلیون در برنامه 
سنجش شاخص توده بدنی، نشان می دهد باید از 
این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم. کنترل وزن 
و چاقی در کودکان و نوجوانان، یک کار بزرگ  
ملی و فراتر از وزارت آموزش و پرورش است. 
باید دستگاه های مرتبط روی داده های به دست 

آمده این طرح کار کنند. «
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید ما هم 
فعالیت های خود را تشدید و به صورت ویژه کار 
کنیم اظهار کرد: »باید برای بهبود وضعیت مداخله 
کنیم. حتما با وزارت بهداشت و وزارت ورزش 
همکاری می کنیم تا این کار به نحو مناسبی استمرار 
پیدا کند. جسم را مرَکب روح می دانیم. جسم سالم، 

شاداب و توانمند الزمه تعالی روحی است.«
حاجی میرزایی افزود: »طرح کوچ)کنترل وزن و 
چاقی ( یک اقدام راهبردی مهم است. قطعا باید در 
شوای عالی آموزش و پرورش این طرح را تصویب 
کنیم. برنامه درسی ما باید هر شش ساحت تربیتی را 
پوشش دهد. در تدوین محتوای یادگیری و طراحی 
موقعیت های یادگیری باید موقعیت هایی را مدنظر 
قرار داد که نتیجه آن تحرک و پویایی بیشتری باشد. 
این مسئله بین بخشی و فرادستگاهی است و نیازمند 

یک همکاری و هماهنگی ملی است.«

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حمایت از اقشار 
محروم گفت: »چگونگی تشخیص میزان محرومیت 
افراد همواره مشکل بوده اما اکنون یک شاخص 
مهم درباره سوء تغذیه داریم.  ما باید صداوسیما 
را فعال کنیم. رئیس سازمان صداوسیما هم اشتیاق 
فراوان نشان داد چرا که آموزش سبک زندگی سالم 
باید جزو برنامه های مستمر و همیشگی رسانه ملی 
باشد. باید با وزارت صنعت و مجموعه صنایع غذایی 
نیز وارد گفت وگوهای جدی شویم. آینده ای که 
اینگونه ساخته می شود افرادی را تربیت می کند 
که نمی توانند مشارکت موثر داشته باشند و هزینه 

درمان و بهداشت را باال می برند.« 
وزیر آموزش و پرورش همچنین در دیداری با وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پرورش نگرانی خود 
از اضافه وزن دانش آموزان را پنهان نکرد و گفت: 
» نگران در خانه ماندن کودکان در شرایط کرونا 
و افزایش وزن آنها هستیم، برنامه های گوناگون 
ورزشی برای دانش آموزان پیش بینی کرده ایم تا 
دانش آموزان تغذیه و تحرک خود را اصالح کنند. 
ضمن اینکه طرح کوچ را در همین راستا راه اندازی 
کرده و تاکید داریم در شرایط کرونایی فعلی آموزش 

و پرورش باید بتوانند آن را اجرا کنند.« 
حاجی میرزایی ادامه داد: »تا به امروز شاخص توده 
بدنی 60 درصد دانش آموزان اندازه گیری شده و 
آموزش های الزم به خانواده ها و دانش آموزان برای 

کاهش وزن داده شده است.«

وضعیت کنونی وزن دانش آموزان
 محمد جعفری، مدیرکل تربیت بدنی وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه 13 میلیون و 
۲90 هزار و ۲70 دانش آموز در طرح ملی کنترل 
وزن و چاقی )کوچ( مورد سنجش قرار گرفتند 
که در وضعیت 5 گانه چاقی، دارای اضافه وزن، 
نرمال، الغر و خیلی الغر طبقه بندی شدند گفت: 
»بر این اساس 63.9 درصد دانش آموزان نرمال، 
30.1درصد چاق و دارای اضافه وزن و 6 درصد 

الغر یا الغر شدید هستند.«
مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش 
افزود: »در حال تحلیل آمارها هستیم. سامانه 
وضعیت  و  می کند  صادر  هم  کارنامه  سناد 
شاخص بدنی دانش آموز را در اختیار خانواده 

قرار می دهد.«
جعفری با اشاره به تعریف سیاست ها و برنامه 
و  آموزش  وزارت  بدنی  تربیت  حوزه  های 
پرورش بر اساس برنامه درسی ملی گفت: »دو 
ساعت درس تربیت بدنی داشتیم که پاسخگوی 
نیازهای حرکتی دانش آموزان نبود. به همین 
علت طرح های نوینی مانند المپیادهای ورزشی 
درون مدرسه ای، حیاط پویا، کانون های ورزشی 
درون و برون مدرسه ای به عنوان مکمل و فوق 
برنامه طرح ریزی و اجرا شد تا بتوانیم سرانه 

تحرک بچه ها را افزایش دهیم.«
ادامه در صفحه 18 

درپیابرازنگرانیهادرموردافزایشوزندانشآموزان

دستورالعمل کنترل وزن و چاقی 
دانش آموزان ابالغ شد
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 ادامه از صفحه 17
وی ادامه داد: » بر اساس آمارهای وزارت بهداشت 
در سال 9۴ و 95 که موسسه کاسپین انجام داده بود 
نزدیک به ۲1 درصد دانش آموزان دارای اضافه وزن 
و چاقی بودند. سال 96 نیز یک کار پژوهشی در 
معاونت تربیت بدنی برای برنامه ششم توسعه انجام 
شد که نشان می داد نزدیک به ۲7 درصد دانش آموزان 
دارای اضافه وزن و چاقی  هستند. با توجه به اینکه 
تالش می کردیم سرانه فعالیت ورزشی دانش آموزان 
را افزایش دهیم اما وارد شرایط کرونایی شدیم لذا 
طرح کوچ را در پنج استان پایلوت در سال گذشته 
اجرا کردیم و متوجه  شدیم آمارهای اضافه وزن 

دانش آموزان در حال افزایش است.«
مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه چاقی در سنین کودکی و نوجوانی 
دالیل بسیاری دارد گفت: »با توجه به تفاهم نامه 
میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت 
در طرح کوچ، دانش آموزان خیلی الغر و چاق 
به مراکز جامع سالمت ارجاع داده می شوند که 
وضعیتشان بررسی شود تا مشخص شود علت 
الغری مفرط یا چاقی بیماری بوده یا عدم تحرک 

و تغذیه نامناسب است.« 
آگاهی  هدف  با  ابتدا  را  طرح  »این  افزود:  وی 
بخشی دانش آموزان و والدین برای مدیریت وزن 
و مضرات چاقی تدوین و اجرا کردیم. یکی دیگر 
از نکات قابل توجه اجرای این طرح این بود که 
تمام بخش های درون سازمانی وزارتخانه درگیر 
این طرح شوند، مسئولیت با مدیر مدرسه باشد و 
تنها دبیر تربیت بدنی و مراقب سالمت در اینجا 
وظیفه ندارند بلکه برای هربخشی وظایفی مشخص 
است. به همین علت با ابالغ دستورالعمل آموزش 
آغاز شد، بسته های آموزشی توزیع و محتواهای 

آموزشی مانند فیلم و پوستر تهیه شد.«
جعفری با بیان اینکه دوره های آموزشی 18 ساعته 
ضمن خدمت برای تمام فرهنگیان نیز ترتیب داده شده 
است، گفت: »نزدیک به 7۰۰ هزار نفر از فرهنگیان 
با این پروژه آشنا شدند و دوره های تخصصصی تر 
نیز برای مراقبان سالمت و دبیرهای تربیت بدنی که 

مشاور تخصصی پروژه اند برگزار شد.«
مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ادامه 
داد: »تمام تالش ما این است که حتی اگر کاهش وزن 
محسوس نبود حداقل از پیشرفت چاقی جلوگیری 
کنیم که در اینجا نقش والدین مورد توجه است.«

ابالغ دستورالعمل کنترل وزن و چاقی
از سوی دیگر در دستورالعمل پروژه کنترل وزن و 
چاقی دانش آموزان)کوچ( که به صورت مشترک از 
سوی مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سالمت 
و رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش به استان ها ابالغ شده است. در 
این دستورالعمل مدیران مدارس مکلف به تشکیل 
کارگروه درون مدرسه ای با موضوع تغذیه سالم، 
فعالیت های ورزشی و عضویت معلمان تربیت بدنی، 
مراقبان سالمت، معاون پرورشی و تربیت بدنی و... 
شده اند. دستورالعمل پروژه کنترل وزن و چاقی دانش 
آموزان کوچک با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال 
و سالم به عنوان یکی از طرح های تحولی وزارت 
آموزش و پرورش با هدف بهبود سالمت کودکان 
و نوجوانان کشور جهت اجرا به کلیه استان ها، 
مناطق و مدارس کشور ابالغ شده و در سطوح 

ستادی و استانی در دست پیگیری است.

به لحاظ اهمیت داشتن وزن متناسب و زندگی توأم 
با تحرک در بهبود و ارتقای یادگیری و همچنین 
در افزایش ایمنی افراد در ابتال و مقابله با بیماری 
کرونا و بیماری های غیر واگیر در طول زندگی، از 
مسئوالن استانی و مدیران مدارس خواسته شده 
است تا معاونان آموزش ابتدایی استان، شهرستان ها 
و مناطق نسبت به اجرای مطلوب طرح در جلسات 
مدیران مدارس بر اجرای مطلوب آن تأکید کنند. 
همچنین باید مدیران مدارس ابتدایی و شوراهای این 

مدارس نسبت به سازماندهی، تقسیم کار و نظارت 
بر اجرای مطلوب طرح در مدارس اقدام کنند.

در این دستورالعمل آمده است: »مدیران مدارس 
تربیت  درس  آموزشی  سرگروه های  با  ابتدایی 
بدنی به عنوان ناظران پروژه کنترل وزن و چاقی 
دانش آموزان همکاری کنند تا آموزگاران پایه بتوانند 
فرآیند راهنمایی و مداخله را به صورت مطلوب 

اجرا کنند.« 
شش نمره از ارزشیابی درس تربیت بدنی نیز به تکالیف 
حرکتی و کار پوشه های تغذیه ای پروژه اختصاص 
داده شده است. شایسته است مدیران ضمن نظارت 
بر تکمیل فرآیند ارزشیابی بر استفاده انگیزشی از 
ابزار ارزشیابی در پیشبرد اهداف پروژه کوچ تاکید 

کنند. همچنین الزم است مدیران مدارس با همراهی 
معلمان تربیت بدنی و مراقبان سالمت، پیگیری الزم 
در مورد اجرای مشاوره ها و راهنمایی های مربوط 
به تغذیه و تربیت بدنی به دانش آموزان به ویژه 
دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق را داشته 
باشند و نسبت به تنظیم گزارشات هفتگی مدرسه 
اهتمام کنند. عالوه بر این مدیران باید برای تشکیل 
کارگروه درون مدرسه ای با موضوع تغذیه سالم 
و فعالیت های ورزشی و عضویت معلمان تربیت 
بدنی، مراقبان سالمت، معاون پرورشی و تربیت 

بدنی و ... اقدام کنند.«
در بند پایانی این دستورالعمل نیز به این موضوع 
اشاره شده است که مدیران مدارس به آموزگاران 
تاکید کنند در ارتباط خود با دانش آموزان نسبت به 
صحبت و مشاوره در مورد پروژه کوچ اهتمام کنند.

تفاهم نامه تغذیه سالم
علی رغم این دستورالعمل، در آبان ماه سال جاری نیز 
تفاهم نامه همکاری برای تغذیه سالم دانش آموزان 
و خانواده های آنها بین آموزش و پرورش و انستتیو 
تحقیقات تغذیه نیز در آبان ماه منعقد شد. جالل  الدین 
میرزای رزاز رئیس وقت انستیتو تحقیقات تغذیه 
کشور در این راستا اظهار کرد: »با این تفاهم نامه 
و  دانش آموزان  میلیونی   1۴ جمعیت  می توانیم 
یک میلیون معلمان و نیز خانواده های آنها را که 
نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، تحت 
پوشش برنامه های آموزش تغذیه سالم قرار دهیم.«
وی افزود: »دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت، 
نیز  و  وزارت صمت  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
سازمان هایی که مسئولیت تامین و تایید کیفیت 
مایحتاج اولیه را بر عهده دارند باید مهم ترین هدف 
خود را ترویج تغذیه سالم قرار دهند زیرا وقتی 
آمار بیماری های غیر واگیر باالی 65 درصد است 
به این مفهوم است که وضعیت سالمت عمومی 
جامعه خوب نیست. در مطالعات صورت گرفته 
مشخص شد که 55 تا 6۰ درصد علت مرگ ومیر 
در بیماری های غیر واگیر در نتیجه مسائل تغذیه ای 
بوده است. پس اگر در این بخش ورود کنیم و سواد 
تغذیه ای مردم را باال ببریم مطمئناً در دو دهه آینده با 
کاهش بار بیماری ها مواجه خواهیم شد و کاهش 5۰ 
درصدی بار بیماری غیر واگیر را خواهیم داشت.«
 مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت 
وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره به طرح کنترل 
وزن و چاقی دانش آموزان در مدارس، افزود: »این 
طرح چند هدف مهم را مدنظر دارد که مهم ترین 
آن برنامه لقمه سالم و تغذیه سالم دانش آموز است 
که ۴۰ هزار پایگاه تغذیه سالم در کشور را تحت 

پوشش قرار می دهد.« 
حمیدی اجرای این طرح را در راستای مداخله 
تغذیه ای 1۴ میلیون دانش آموز دانست و گفت: 
»این طرح همه دانش آموزان ازجمله افراد الغر، 

چاق و متناسب را تحت بررسی قرار می دهد.«
 وی با مهم دانستن همکاری با انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در راستای انجام 
طرح های ملی آموزش وپرورش، بیان داشت: »در 
کمپین تغذیه سالم )36۰ درجه( می توان عنوان تغذیه 
سالم، وزن سالم و زندگی سالم را اجرایی کرد.« معاون 
تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش در 
ادامه اظهار داشت: »در حال حاضر 58.73 درصد از 
جامعه افراد کم تحرک، ۴6.۲5 درصد دارای کلسترول 
باال، ۲6.۴۰ درصد فشارخون باال و 59.31 درصد 

دارای وزن باال هستند.«

حاجی میرزایی: با جمعیت 
دانش آموزی روبروییم که 
30 درصدشان در معرض 

خطر چاقی قرار دارند و 
زنگ خطر بزرگی به صدا در 

آمده است که ناشی از سبک 
زندگی افراد است. یک 

محصول این سبک زندگی، 
کم تحرکی است. کرونا 

هم آمده و این وضعیت را 
تشدید کرده است

جعفری: با توجه به 
تفاهم نامه میان وزارت 

آموزش و پرورش و وزارت 
بهداشت در طرح کوچ، دانش 

آموزان خیلی الغر و چاق به 
مراکز جامع سالمت ارجاع 

داده می شوند که وضعیتشان 
بررسی شود تا مشخص شود 

علت الغری مفرط یا چاقی 
بیماری بوده یا عدم تحرک و 

تغذیه نامناسب است
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