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اولویتهاینظامسالمتدردولتآینده

پاسخهای حسین قناعتی استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به سواالت دهگانه روزنامه سپید
در سرمقاله روز گذشته (یکشنبه ششم تیر
 )1400عنوان شد که روزنامه سپید در نظر دارد
مهمترین موضوعات و اولویتهای اصلی نظام
سالمت کشور را به بحث و بررسی گذاشته و
با طرح سواالتی از صاحبنظران حوزه سالمت
و گردآوری و تجمیع نظرات این عزیزان ،نقشه
راهی کارشناسانه در اختیار تیم تولیت سالمت
کشور در دولت سیزدهم قرار گیرد.
در این شماره سواالت دهگانهای که در سرمقاله
شماره قبلی روزنامه منتشر شده بود را با حسین
قناعتی استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی
تهران مطرح کردیم .عضو هیات علمی مجتمع
بیمارستانی امام خمینی در مقدمه صحبتهای
خود گفت« :ابتدا باید تشکر کنم از اینکه به
مقوله سالمت در دولت سیزدهم پرداختهاید و
انتظار هم همین است که در دولت آینده ،نگاه
عملی و انقالبی به حل مشکالت نظام سالمت
تقویت شده و اشتباهات گذشته تکرار نشود».
سپید :اهميت و نقش كاركردهاي سالمت در
حوزه حكمراني كدام است؟ ديدگاه شما براي
بهبود اين كاركردها چیست؟ مقبوليت جايگاه
سالمت،حمايتطلبي،همكاريبينبخشيونظام
تامين و تخصيص منابع ماليچيست؟
قناعتی:نقشحکمرانیخوببهعنوانعاملکلیدی
برایاثربخشیتوسعهدرسالهایاخیرشناختهشده
و بر آن تأکید شده است .در این مورد این بحث
مطرح است که صرف ًا تخصیص منابع عمومی برای
کاالها و خدمات مناسب ،ممکن است به پیامدهای
مناسبدراینبخشنینجامد.اگرنهادهایبودجهای
که مسئول تدوین بودجه ،اجرا و نظارت هستند،
نقص داشته باشند بهگونهای که منابع بودجهای را
صرفابرایکاالهاوخدماتمناسبتخصیصدهند،
ممکن است به پیامدهای مثبت در بخش سالمت
منجر نشود .به عبارتی حکمرانی ،عامل تعیینکننده
اثربخشیمخارجعمومیاست.مطالعاتنشانداده
است که حکمرانی منجر به بهتر شدن پیامدهای
توسعه میشود .بهگونهای که رابطه خیلی نزدیکی
بینحکمرانیوگسترشوسیعشاخصهایبخش
سالمت ازجمله نرخ مرگومیر نوزادان و مادران،
امید به زندگی در بدو تولد و سالهای تحصیل
و غیره وجود دارد.
سپید:تعهداتوتكاليفمندرجدراسنادباالدستی
بر اولويت پيشگيری بر درمان و خدمات درمان
سرپايي بر بستري تاكيد دارد .به نظر جنابعالي
توسعهمراقبتهایسالمتبااجرایبرنامهپزشكي
خانواده چگونه میتواند با استفاده از مديريت
منابع با ساز وكار بيمهاي و بهرهگيري درست از
حداكثر توان بخش خصوصي در تحقق تعهدات
فوق اثربخش باشد؟
قناعتی :رویکرد مبتنی بر محوریت پزشک خانواده
و اولویت مراقبتهای اولیه بر خدمات تخصصی

در سیستم بهداشتی و درمانی کشورهای مختلف
به صورت الگوهای نسبت ًا مشابه در طول سالیان
گذشته مطرح بوده است .هدف اغلب این برنامهها،
کاهش هزینههای درمانی و افزایش کیفیت اقدامات
پیشگیرانه و خدمات درمانی بوده است.
مدیریتسالمتجامعهباایجادنهادپزشکخانواده
که نهاد اصلی برقراری ارتباط بین افراد یک جامعه
و نظام سالمت است ،امکانپذیر میگردد و گسترش
این نهاد در سرتاسر کشور اعم از شهرها و روستاها
برای تأمین سالمت جامعه ضروری است.
سپید:براياصالحنظامسالمتدرقالبشبكههاي
بهداشتي درماني و روزآمد نمودن آنها در جهت
پاسخگويي،چهالزاماتسياستيومديريتيرادر
تعيين سهم منابع سالمت ،تامين نيروي انساني،
اصالحزيرساختها،استفادهازپروندهالكترونيك
سالمت و توجه به شاخص دسترسي با تاكيد
بر پوشش همگاني سالمت بايد مورد توجه و
تاكيد قرار داد؟
قناعتی :بهطور کلی مزایای استفاه از پرونده
الکترونیک سالمت در پروسههای درمانی این
موارد هستند :کم شدن خطاهای پزشکی ،تسریع
درزماناعالمنتایجآزمایشوتصویربرداری،حذف
پروندههای کاغذی ،یکپارچه سازی روند مراجعه،
تشخیص و تجویز ،ارتباط مؤثر با تیم درمانی جهت
هماهنگیهای بهتر در زمینه مراقبت از بیمار و ارتقاء
سطح کیفیت خدمات درمانی.
سپید :براي الزام در پوشش همگاني و اجباري
بيمه پايه سالمت متاسفانه با مشكالت زيادي در
اجرا مواجه بودهايم .از آنجاكه پوشش بيمه يكي
از مهمترين ابزارهاي حفاظتي جامعه در حوزه
سالمت است براي اجراي اين استراتژي مهم،
تجميع و انباشت منابع با سازوكار بيمهاي براي
خريد هوشمند خدمات توسط نظام بيمهای ،چه
راهكار اجرائي و قابل انجامی داريد؟

قناعتی :نامشخص بودن آمار بيمه شدهها ،تامين
مالي پرونده ،جريان مالي غيرشفاف ،گسيخته بودن
ساختار نظام بيمهاي کشور ،غيراجباري بودن بيمه،
عدم وجود بسته خدمتي پايه که بر اساس اصول
علمي تعيين شده باشد ،هزينهزا بودن و سالمت
نگر نبودن نظام پرداخت ،عدم کنترل تقاضا و نقصان
در کارايي مديريتي 7 ،مشکل اساسي بودهاند .ايجاد
پوشش همگاني پايدار سالمت در ايران ،نيازمند
ديدگاهي نظاممند به اين مقوله و طراحي يک برنامه
بلندمدت است .اين برنامه بايد بتواند مشکالت باال
را به صورت نظاممند حل نمايد.
سپید:رويكردادغامآموزشدرطيسهدههگذشته
بافرازونشيبهايزياديدراجرامواجهبودهاست.
با توجه به تكليف پيش بيني شده در سياستهاي
ابالغي در بحث ادغام ،چه استراتژيهاي اجرائي
را براي موفقيت اين رويكرد در جهت تناسب
دانش و مهارت دانش آموختگان علوم پزشكي با
وظائفمحولهوپاسخگوترنمودنحوزهآموزش
وپژوهش ضروري ميدانيد؟
قناعتی:اثربخشيآموزشپزشکيعموميدرکشور
به دليل مسائل عديده پيش رو با چالشهاي جدي
مواجه است .يکي از مهمترين چالشها ،عدم تطابق
آموزش با نيازهاي واقعي جامعه است .بنابراين
آموزش پزشکي عمومي بايد به سمت کاربردي
شدنپيشبرودوتوانمندسازيدانشجويانپزشکي
براي مديريت و اداره مراکز بهداشتي و درماني در
دوره آموزش پزشکي به صورت سيستماتيک و
اثربخش مورد توجه قرار گيرد.
البته در اینجا چند اشکال مهم وجود دارد :نظام
آموزشی ناهمگون است؛ نبودن تماموقتی در بین
اساتید واجب تضاد منافع است و به آموزش ،درمان
و پژوهش لطمه میزند؛ از اهداف ادغام آموزش،
پژوهش و درمان« ،پزشکی جامعهنگر» بود .یعنی
پزشک باید در متن جامعه باشد و جامعهنگر کار
کند اما متاسفانه این قصه خدشهدار شده است.

سپید :زنجيره نظام ارجاع بهعنوان يكي از
كاربستهاي مهم براي تناسب سازي و كاهش
ت و مشكالتي از جمله اصالح نظام
تقاضا اس 
پرداخت ،اجراي پروتكلهاي حاصل از راهنماي
باليني،نظارتاثربخش،اصالحتعرفهها،بههنگام
سازي پرداخت و  ...بر سر راه وجود دارند .براي
موفقيت اجراي اين تكليف مهم چه برنامههايي
در اولويت حوزه اجرائي بايد مورد توجه قرار
داشته باشند؟
قناعتی:برایاینمنظور،اقداماتذیلضرورتدارد:
تشکیل ستاد هدایت مدیریت ارجاع دانشگاه
ترسیم سند و نقشه ارجاع
بررسی وضعیت زیرساخت ،ارتباطات و شبکه
مراکز پایلوت
آموزش مستمر و اطمینان از صحت عملکرد
سامانه سطح یک (سیب) از روند استقرار نظام
ارجاع در مراکز پایلوت
استقرار سامانه نوبتگیری الکترونیکی در سطح
یک جهت تکریم بیماران
تجهیزمراکزپایلوتبهسیستمهایسختافزاری
مورد نیاز سیستم نوبتدهی
بررسی و نظارت مستمر رئیس دانشگاه ،معاونین
و مدیران ستادی بر فرایند استقرار نظام ارجاع در
مراکز پایلوت
استقرار نظام ارجاع الکترونیک
آموزش مستمر گروه هدف در سطوح یک و دو
اطمینان از تجهیز سختافزاری و نرمافزاری
کلینیکهای سطح 2
اقدام به آموزش مستمر پزشکان و کارکنان سطح
دو برای مدیریت
دریافت اطالعات و ارسال بازخوراند ارجاع
شده از سطح یک
برگزاریکنفرانستبیینوآموزشفرایندنوبتگیری
و نوبت دهی برای گروه هدف سطوح یک و دو
رصد روزانه کلیه فرایندها و تعداد ارجاعات و
بازخوراندها توسط ستاد نظام ارجاع دانشگاه
سپید :ساماندهي و اعتباربخشي نظام ثبت
دادهها و پردازش و تحليل اطالعات نيازمند
بهرهگيري درست از بستر فناوري است .براي
تحقق این امر و استفاده كارآمد و فراگير از
پرونده الكترونيك سالمت و فنآوري اطالعات
در سطوح نظام ارائه خدمات چه تدابيري بايد
انديشيده شود؟
قناعتی :پرونده الکترونیک شناسه بیمار ،کارت
سالمت الکترونیک ،افزایش سرمایهگذاری
در فناوری اطالعات ،ثبت ،سالمت شخصی
الکترونیکی قرار مالقاتها برای درمان بیماران،
نسخهنویسی الکترونیک ،باالخره پزشکی از راه
دور میباشد که هدف مشترک همه این استراتژیها
استفاده از تکنولوژی اطالعات در ارائه خدمات
سالمت با محوریت بیمار است.
ادامه در صفحه 3
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از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت ابالغ شد

راهنمایتغذیهدرواکسیناسیونعلیهویروسکرونا

معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در نامهای به معاونین
بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر
کشور ،راهنمای تغذیه در واکسیناسیون علیه
ویروس کرونا را ابالغ کرد.
به گزارش سپید ،علیرضا رییسی در این ابالغیه
با اشاره به تاثیرگذاری تغذیه در شرایط مختلف

سالمت و بیماری و همچنین شرایط جدید کشور
در واکسیناسیون گروههای مختلف جامعه تاکید
کرده است« :راهنمای تغذیه در واکسیناسیون
علیه ویروس کرونا در سطوح مختلف ارائه
خدمات سرپایی و مراکز واکسیناسیون تحت
پوشش به اطالع عموم مردم رسانده شود».
گفتنی است این راهنما به منظور کمک به

ادامه از صفحه 2

زیرساختارهای سالمت الکترونیک عبارتند از شبکههای
فیزیکی ،زیر ساختارهای قانونی ،آموزش و آمادگی و اجرای
عملیات سالمت الکترونیک.
منابع الزم برای استقرار سالمت الکترونیک شامل منابع مالی،
منابع دادهای و سایر منابع است.
روشهای استقرار سالمت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک
سالمت ،کارت الکترونیک سالمت ،خدمات پزشکی از راه
دور و پورتالهای سالمت است.
موانععمدهاستقرارسالمتالکترونیکدرایرانشاملمعیننبودن
استراتژی ،مبهم و پیچیده بودن زیرساختار فناوری اطالعات ،دو
مشکل فرهنگسازی و آموزش در ارتباط با آموزش و تمرین
برای مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،تغییرات سریع
مدیران بویژه در وزارت رفاه و وزارت بهداشت ،ناتوانی در
جذب نیروی متخصص و ماهر فناوری اطالعات در عرصه
سالمت الکترونیک ،مشخص نبودن ساز و کار برای تامین منابع
مالی نظام سالمت الکترونیک ،عدم تدوین استانداردهای فنی
و ضعف در روشهای پیادهسازی سالمت هستند.
سپید :با توجه به سيماي مرگ و بيماريها در كشور و لزوم
توليد شواهد علمي حاصل از پژوهش ،به نظر شما مشكالت
حوزه تحقيقات چيست؟ وچه برنامههايي براي اصالح و
كارآمدتر شدن آن ،شفافسازی منابع ،پاسخگوتر نمودن

بهبود شرایط هموطنان در کاهش برخی عوارض
جانبی کوتاه مدت ناشی از واکسیناسیون و
مقابله بهتر با این عوارض تهیه شده و در آن
نکات تغذیهای قبل و بعد از واکسیناسیون
کرونا تشریح شده است.
در این راهنما بر لزوم آشنایی با مواد غذایی
که به سالمت و افزایش کارایی سیستم ایمنی

و كارآمدتر ساختن با استفاده از ظرفيت كليه محققين و
حتي مشاركت نيروهاي جوان عالقهمند به امر پژوهش
مورد نياز است؟
قناعتی :رفع تبعیض در پژوهش با ایجاد سامانههای شفافیتساز
ن تجهیزات و امکانات ،بها دادن به پژوهشگران،
حمایت مالی ،تامی 
افزایش سرانه پژوهشی ،مدیریت صحیح وهمهجانبه و خوشفکر،
هدفمندی مراکز پژوهشی ،مشتریمحور بودن پژوهشها ،بها
دادن به پژوهش در بخش صنعت ،افزایش سهم پژوهش در
ی و عجین کردن روند توسعه با پژوهش.
تولید ناخالص مل 
سپید :با توجه به شرايط بحران ناشي از پاندمي كرونا و
مشكالت عديده اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و
سالمتي چه اقدامات عالجمندي ميتواند در مديريت كنترل
بيماري اثربخش باشد؟ و بطور خاص براي پوشش ايمن
سازي مردم چه گامهاي اجرائي و عملياتي در چه مدت
قابل انجام ميدانيد؟
قناعتی :برای این منظور ،این اقدامات ضرورت دارد:
حرکت بر مبنای چند استراتژی کالن ،همکاری و انسجام
بین بخشی ،ترمیم ستاد ملی کرونا ،ارتقاء آموزش پیشگیری
از کرونا ،تامین هر چه بیشتر وسایل حفاظت شخصی ،ایجاد
پروتکل یکسان درمانی در سراسر کشور ،جلوگیری از مراجعه
بیماران به سطح شهر برای درمان و تقویت درمان محله و
خانه محور کرونا ،افزایش ساختارهای الکترونیک برای کنترل

بدن در زمان واکسیناسیون کمک میکند تاکید
شده است تا بتوانید عالئم و عوارض احتمالی
ناشی از واکسیناسیون را به حداقل رسانده و
سیستم ایمنی خود را تقویت کنید.
در بخشی از راهنمای تغذیه در واکسیناسیون
توصیه شده است« :زمان واکسیناسیون نباید
ناشتا باشید و الزم است صبحانه یا میان
وعده سادهای مصرف کنید و شب قبل از
واکسیناسیون نیز غذای سبک مانند سوپ حاوی
مرغ ،سبزیهای سبز تیره تازه (اسفناج ،جعفری،
کلم بروکلی) میل کنید».
همچنین قبل و بعد از واکسیناسیون مقدار
زیادی آب و مایعات بنوشید ،تامین آب بدن
به میزان کافی قبل و بعد از تزریق واکسن
کووید ۱۹-بسیار مهم است.
براساس توصیههای ذکر شده در این راهنما
رعایت طوالنی مدت یک رژیم غذایی سالم،
پاسخ ایمنی بدن را بهبود میبخشد و به ما کمک
کند تا عالوه بر مبارزه بهتر با عفونتها ،پاسخ
ایمنی قوی تری به واکسیناسیون داشته باشیم.
به گزارش وبدا ،در ادامه این توصیهها به مصرف
بیشتر سبزیها و میوهها اشاره و تاکید شده است:
«مصرف روزانه  3-5واحد از گروه سبزیها و
 2-4واحد از گروه میوهها ،آنتی اکسیدانها شامل
روی ،سلنیم ،ویتامین  Aو ویتامین  Cرا که
برای عملکرد بهتر سیستم ایمنی الزم هستند را
تامین میکند .مصرف کافی سبزی ،ساالد و میوه
قبل و پس از واکسیناسیون همراه با وعدههای
غذایی و در میان وعدهها توصیه میشود».

کرونا ،بیماریابی و پیگیری ،بهکارگیری بسیج و افزایش سطح
کارایی طرح شهید سلیمانی ،تدوین برنامه جامع واکسیناسیون
ن از طریق واردات و تولید داخلی.
و تامین واکس 
سپید :يكي از مهمترين نكات مفقود مانده نظام سالمت
كشور ،بُعد اجتماعي سالمت است .چه اقدامات عاجل و
عملياتي در بهرهگيري از ظرفيتهايی مانند جلب مشاركت
مردم ،همكاري بين بخشي ،ظرفيت خيرين سالمت و ايجاد
رويكرد فراگير سالمت در همه عرصههاي اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي الزم وضروري است؟
قناعتی :اهمیت رابطه متقابل سالمت و اجتماع امری بدیهی
و غیر قابل اغماض است .سالمت روانی اجتماعی سالمت
جسمی اجتماعی و حل مسئله اعتیاد ،مسئله سیگار ،مسئله
سبک زندگی و تغذیه ،هوای سالم و زندگی معنوی مناسب
استفاده از خیرین ،تهیه مسکن بهداشتی ،مسئله ترافیک و کنترل
تصادفات و ...همگی از عوامل اجتماعی سالمت هستند که
باید به آنها توجه و برای آنها برنامه داشت.
کالم پایانی حسین قناعتی :در خاتمه انتظار داریم که پاسخ
اعتماد ملت در انتخابات را جناب رییس جمهور منتخب با
استقرار تیمی انقالبی و عالم به نظام سالمت و چالشهای
آن در سکان وزارت یهداشت درمان و آموزش پزشکی به
درستی دهند .با این امید.
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سوری ،رئیس کمیته اپیدمیولوژی کشوری کووید:19

مردمآماده مواجهه با موج پنجم ویروسکرونا باشند

رئیس کمیته اپیدمیولوژی کشوری کووید 19به بیان
توضیحاتی درباره شیوع موج پنجم ویروس کرونا
در کشور پرداخت.
به گزارش سپید ،حمید سوری اظهار کرد« :طبق
آخرین آمار ما در حال حاضر  ۳۲شهر قرمز داریم
و هیچ شهر آبی نداریم و سایر شهرها به رنگهای
نارنجی و زرد هستند و این نشان دهنده این است
که در کشور هیچ جایی وجود ندارد که از ابتال
مصون باشد و چون ویروس در همه کشور در حال
انتشار است و موارد ابتال پراکنده شده است ،یک
انتقال عمومی در کشور داریم و امیدواریم که هرچه
سریعتر از این فاز عبور کنیم و وارد فاز خوشهای
شویم یعنی فقط جاهای محدودی در کشورمان،
کانون آلودگی باشد و آنها هم به موارد ابتالی
تکی تبدیل شود».
سوری گفت« :ما پیک چهارم را با یک روند نسبتا
مناسب ،نسبت به سایر کشورها ،پشت سر گذاشتیم.
چرا میگوییم نسبتا مناسب؛ چون جهش غالب
در دورهی آغازین پیک چهارم ویروس کرونا که
مصادف با سال جدید بود؛ جهش انگلیسی بود
و نسبت به کشورهایی که با همین میزان جهش
درگیر بودند و جزو کشورهایی بودند که حداقل
از نظر اقتصادی ،وضعیت بهتری داشتند ،مرگ و
میرها به باالی  ۱۰۰۰و حتی  ۱۴۰۰هم رسید ،اما
خوشبختانه ما قبل از اینکه آمار مرگ و میرمان به
 ۵۰۰نفر برسد ،توانستیم بیماری را کنترل کنیم».
وی افزود« :دالیل مختلفی در موفقیت و مهار پیک
چهارم نقش داشت که با استفاده از آن تجربیات
میتوانیم در پیشگیری و مهار پیک بعدی ،از آن
استفاده کنیم .یکی این بود که ما کلینیکهای سرپایی
را گسترش دادیم و این باعث شد که بیماران در
مراحل اولیه ،مراجعه کنند و قبل از اینکه وارد
فاز وخیم بیماری شوند ،مورد مداوا قرار بگیرند».
این اپیدمیولوژیست اظهار کرد« :ما هرچه بتوانیم در
دوره ویروسی بیماری ،این بیماری را کنترل کنیم،
شدت و میزان بستری و آمار مرگ و میر تا حد

قابل توجهی کاهش پیدا میکند .نکته دیگری که
برای مهار پیک چهارم انجام شد این بود که ما در
محلهایی که کانون اولیه مثل خوزستان که اپیدمی
شکل گرفته بود ،با همکاری که در دانشگاه علوم
پزشکی خوزستان رخ داد ،تا حد زیادی جهش
جدید زمین گیر شد و تا حدی سرعت گسترش
این ویروس به سایر نقاط کشور گرفته شد».
سوری گفت« :با اقداماتی مثل بیماریابی فعال،
افزایش تستها که تا روزی  ۲۵هزار تست هم
انجام میشد و کنترل ترددها و اقدامات این چنینی،
در راستای مهار پیک چهارم شیوع ویروس کرونا
قدم برداشته شد».
سوریافزود«:خطربالقوهابتالبهویروسجهشیافته
جدید کرونا در کشور وجود دارد ،ولی سرنوشت
محتومیبرایهیچجامعهایازجملهکشورمانیست.
همه چیز به عملکرد مردم و مسئولین بستگی دارد و
اگر ما بتوانیم به خوبی مقدمات مقابله با پیک پنجم
شیوع ویروس کرونا را شناسایی کنیم و اقدامات

سریع و به موقع انجام دهیم و از گسترش ویروس
کرونا به سایر نقاط کشور ،جلوگیری کنیم ،قطعا
موفقبهجلوگیریازرخدادپیکپنجمخواهیمشد».
این اپیدمیولوژیست بیان کرد« :ما با یک مشکل رو
به رو هستیم و آن هم خستگی پاندمی است که
در همه جوامع ایجاد میشود و در کشور ما هم با
شدت و ضعف متفاوتی ،وجود دارد .من توفیق یا
عدم توفیق یک جامعه را در کنترل اپیدمی ،صرفا
به مردم تعمیم نمیدهم ،بخش عمدهتر شیوههای
اداره و مدیریت اپیدمی است که در این قسمت
هم ما کشور بازندهای نبودیم ،ولی میتوانیم از این
موفقتر هم باشیم».
سوری گفت« :من معتقدم اگر ما طرح شهید سلیمانی
را با جدیت بیشتری پیش میگرفتیم و نیم بند
رها نمیکردیم ،قادر بودیم که بار اپیدمی ویروس
کرونا را کمتر کنیم و یا در مورد همین کانونهای
آلودگی ،اگر که با سرعت عملی بیشتری وارد شویم
و مسئوالن بهداشت و درمان و مقامات محلی آن

مناطق ،اهمیت قضیه را بیشتر مورد توجه قرار دهند
و سازمانهای دیگر را هم به کار بگیرند ،در مهار
هر اپیدمی جدیدی موفق خواهند بود».
وی افزود« :وقتی در یک کشور طغیانی مثل همین
اپیدمی کرونا پیش میآید ،فقط وزارت بهداشت
به تنهایی نمیتواند آن اپیدمی را کنترل کند .ما این
خستگی و کم توجهی را در حوزه مدیریت کرونا
بیشتر در مسئولین بیرون از وزارت بهداشت مثل
فرمانداری و استانداریها و سازمانهای مربوطه
میبینیموبیشتربههمکاریاینمسئوالن،نیازمندیم».
سوری بیان کرد« :ما جزو  ۷۵کشوری هستیم که
هنوز مرگ روزانه ناشی از کرونا را گزارش میکند
و متاسفانه در بین ده کشور اول قرار داریم که این
موضوع نشان دهنده این است که سرعت ما برای
کنترل اپیدمی پایین است».
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،رئیس کمیته
اپیدمیولوژی کشوری کووید 19با بیان اینکه برای
تسریع روند کنترل اپیدمی چند اقدام ضروری است،
اظهارکرد«:یکیافزایشپوششواکسیناسیوناست.
در حال حاضر پوشش واکسیناسیون ما ده درصد
میانگین جهانی است و امیدواریم سرعتش بیشتر
شود .همچنین هنوز تعداد تستهایی که نسبت به
جمعیتمان انجام میدهیم ،کم است و ما در دنیا
در نسبت تست در رتبه  ۱۱۷دنیا هستیم که این
نشان دهنده این است که ما شدیدا نیازمند افزایش
تعداد تستها برای رهگیری هرچه سریعتر و دقیقتر
مبتالیان هستیم».
ویافزود«:نکتهدیگر،توجهویژهبهبحثطغیانهای
آلودگی و کانونهای شیوع ویروس کرونا است .این
طغیانهادرهرکشوریمیتوانندخطربالقوهایبرای
گسترش در تمام کشور داشته باشند .این کانونها
برای ما حکم یک اپیدمی جدید را دارد که نیازمند
بررسی و کنترل است».
سوری گفت« :به طور کلی امیدواریم که تعامالت
هرچه بهتر و بیشتر برای کنترل و مهار اپیدمی
صورت بگیرد».

شناسایی  ۹۷۵۸ابتالی جدیدکرونا درکشور
 ۱۳۴تن جان باختند

بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت ،از روز شنبه تا یکشنبه  ۱۳۴تن در کشور به
دلیل کرونا جان خود را از دست دادند.
به گزارش سپید ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت بهداشت ،تا کنون  ۴میلیون و  ۴۲۰هزار
و  ۲۴۳نفر دوز اول واکسن کرونا و یک میلیون و ۲۸۸
هزار و  ۷۷۷نفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند و مجموع
واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۵میلیون و  ۷۰۹هزار
و  ۲۰دوز رسید.
از شنبه تا یکشنبه  ۶تیرماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۹ ،هزار و  ۷۵۸بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که هزار و  ۹۳نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون و ۱۶۷
هزار و  ۷۴۱نفر رسید.
متاسفانه  ۱۳۴بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۸۳هزار و  ۸۴۵نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون دو میلیون  ۸۳۵هزار و  ۶۳۳نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
سه هزار و  ۱۹۰نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹دربخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۲۳میلیون و  ۳۰۸هزار و  ۹۲۶آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۳۲شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۷۴ ،شهر
در وضعیت نارنجی ۲۴۲ ،شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:

خبرهای خوشی از واردات واکسن در راه است
کرونای دلتا تا  ۱۲نفر را مبتال میکند

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت:
«هر فرد مبتال به کرونای دلتا میتواند  ٨تا  ١٢نفر را مبتال کند
اما خوشبختانه این ویروس جهش یافته واکسن پذیر است».
به گزارش سپید ،علیرضا زالی اظهار کرد« :به دلیل اضطراب مردم
درباره تأخیر تزریق دوز دوم ،ما با حجم اعظمی از مراجعات به

مراکز واکسیناسیون تجمیعی در تهران مواجه بودیم زیرا سالمندان
نگران بودند که تزریق دوز دوم به تاخیر بیفتد و اثربخشی واکسن
کاهش پیدا کند».
وی با بیان اینکه ما تمهیداتی را برای رفع شلوغی مراکز واکسیناسیون
اجرایی کردیم ،بیان کرد« :تعداد مراکز تجمیعی را افزایش دادیم

و  ٧۶مرکز تجمیعی واکسیناسیون شامل مراکز خودرویی به
سالمندان باالی  ٧٠سال خدمت رسانی میکنند و در مرحله بعد
پس از اتمام تزریق دوز دوم به سالمندان باالی  ٧٠سال دوز اول
واکسن تزریق میشود».
وی بیان کرد« :تالش کردیم با افزایش تعداد مراکز واکسیناسیون
و شیفتهای تزریق واکسن مشکل تجمعها برطرف شود و
دوستان وزارت بهداشت خبرهای خوبی درباره واردات واکسن
دادند و بر این اساس به زودی واکسن به میزان کافی در اختیار
ما قرار خواهد گرفت».
زالی بیان کرد« :مردم نگران تزریق دوز دوم واکسن کرونا نباشند
و بدانند که چند روز تاخیر تاثیری در کاهش واکسن ندارد و
و در مواردی حتی چند روز تاخیر موجب افزایش اثر بخشی
واکسن میشود».
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران درباره
شیوع ویروس دلتا یا هندی بیان کرد« :دلتا ویروس کرونای جهش
یافته و در هند شیوع پیدا کرده است و قدرت سرایت باالتری
دارد و هر فرد مبتال به کرونای دلتا میتواند  ٨تا  ١٢نفر را مبتال
کند اما خوشبختانه این ویروس جهش یافته واکسن پذیر است».
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،زالی گفت« :ویروس دلتا
پالس فرم جهش یافته ویروس کرونای دلتاست و موارد ابتال
به آن بیشتر در کشور هند بوده و خارج از این کشور به ندرت
موارد ابتال دیده شده است و مرگ و میر و سرایت بیشتری
نسبت به گونه دلتا دارد».

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی واکسن کرونای پاستوکووک خبر داد

تحویل 3میلیون دوزتا آخرتابستان
مدیر پروژه کارآزمایی بالینی واکسن کرونای
پاستوکووک گفت« :تا آخر تابستان  3میلیون
دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت میشود
ولی با افزایش ظرفیت امیدواریم تولید از اوایل
پاییز به  2تا  3برابر برسد».
به گزارش سپید ،احسان مصطفوی درباره
وضعیت کارآزمایی بالینی فاز  3و صدور مجوز
تزریق اضطراری واکسن پاستوکووک گفت:
«مرحله سوم کارآزمایی بالینی این واکسن به
صورت مشترک در ایران و کوبا دنبال شد.
مطالعه فاز سوم این واکسن در ایران از 6
اردیبهشت آغاز شد و  24هزار داوطلب در
 8شهر کشور وارد این مطالعه شدند .تمامی
داوطلبان دو دوز خود را دریافت کردند و قرار
شد داوطلبان دو شهر یزد و زنجان دوز سوم
که همان دوز یادآور است را دریافت نمایند».
مدیر پروژه مرحله سوم کارآزمایی بالینی
واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا افزود:
«از روز شنبه  5تیرماه تزریق دوز یادآور در
زنجان آغاز شده و طی کمتر از  10روز به
پایان خواهد رسید .خوشبختانه تا به امروز
عوارض جدی منتسب به تزریق در هیچ کدام
از داوطلبان دیده نشده است اما آنچه مهم است

بحث اثر بخشی واکسن است».
مصطفوی افزود« :داوطلبان پس از دو هفته
از تزریق دوز دوم در حدود  2تا  3ماه مورد
پیگیری قرار میگیرند .پیشبینی ما این است
که برای اواخر مرداد تا اوایل شهریور گزارش
اولیه اثربخشی واکسن تهیه شده باشد».
وی خاطرنشان کرد« :همزمان با مطالعه فاز 3
تولید واکسن در انستیتو پاستور شروع شده و
دنبال میشود .گزارشهای اثربخشی واکسن
در ایران و کوبا به سازمان غذا و دارو تحویل
داده میشود و تصمیم گیری نهایی برای صدور
مجوز تزریق اضطراری توسط سازمان غذا و
دارو و در صورت صالحدید انجام خواهد
شد .بنا بر زمزمههایی که شنیده میشود این
هفته یا اوایل هفته آینده مجوز تزریق اضطراری
واکسن مشترک ایران و کوبا صادر خواهد شد».
عضو هیات علمی انستیتو پاستور افزود« :با
هدفگذاری انجام شده تا آخر تابستان 3
میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت
میشود ولی با افزایش ظرفیت امیدواریم
تولید از اوایل پاییز به  2تا  3برابر برسد».
مصطفوی از قیمت واکسن پاستورکووک برای
تحویل به وزارت بهداشت اظهار بیاطالعی

کرد و گفت« :تعرفه این واکسن بر اساس
مستندات ارائه شده به سازمان غذا و دارو انجام
خواهد شد که هنوز عددی اعالم نشده است».
مدیر پروژه مرحله سوم کارآزمایی بالینی
واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا با تاکید
بر مطالعات فاز  3بالینی بر روی طیف سنی
باالی  18سال گفت« :کشور کوبا مطالعات
خود بر روی طیف سنی زیر  18سال را هم
آغاز کرده است .بعد از اینکه مجوزهای الزم
برای تزریق این واکسن صادر شود؛ واکسن

در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد و بر
اساس سند ملی واکسیناسیون افرادی که در
اولویت قرار میگیرند این واکسن را دریافت
خواهند کرد که طبیعتا افراد مسن و پرخطر
در صدر اولویتها هستند».
به گزارش فارس ،مصطفوی به هموطنان
اطمینان داد« :نهایت سعی در انستیتو پاستور
صورت میگیرد تا واکسنی بیخطر ،امن و
اثربخش تحویل مردم شود تا اعتماد یکصدساله
نسبت به این موسسه ادامه یابد».

6

 7تیـر  1400شماره 1967

خبـر

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹اعالم کرد

خطر بروز پیک پنجم از اواخر تیـر
شیب آرام افزایشی کرونا در کشور

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹با اشاره به
اینکه روند بیماری در کشور با شیبی آرام در حال
افزایش است ،گفت« :چند شهر از نواحی جنوبی
کشور در حال افزایش موارد بیماری هستند و این
روند به حالت شاخهای از جنوب کشور به سمت
باال در حرکت است؛ اگر روند به همین صورت
باشد ممکن است در اواخر تیرماه بروز پیک پنجم
را هم داشته باشیم».
بهگزارشسپید،عاطفهعابدینیدرگفتوگوباایسنا
درباره وضعیت بیماری کرونا در کشور گفت« :از
اوایل خرداد آغاز کاهش بستریها را در بسیاری از
استانها شاهد بودیم و خیلی از شهرها از وضعیت
قرمز خارج شدند و تعداد مبتالیان بیماری کاهش
یافت اما همیشه هشدار میدادیم که چند شهر از
نواحی جنوبی کشور در حال افزایش هستند و در
بازدیدهای میدانی هم شاهد افزایش موارد سرپایی
و بستری بودیم».
وی ادامه داد« :متاسفانه این روند به حالت شاخهای
از جنوب کشور به سمت باال در حرکت است و
از استان هرمزگان ،بوشهر و سیستان و بلوچستان
در حرکت به سمت جنوب کرمان ،یزد و ...است».
وی افزود« :باید اقداماتی برای محدودیت حرکت
از استانهای نام برده داشته باشیم که البته کاری
سختومستلزمتصمیماتکشوریاست.ازطرفی
در شهر تهران نیز با شیبی خیلی آرام شاهد افزایش
موارد سرپایی بیماری هستیم .نوع جهش ویروس
از پیک چهارم متفاوت است .در پیک چهارم باالی
 ۸۰درصد موارد از نوع انگلیسی بودند و اکنون
بیشتر موتاسیونها نوع هندی ویروس است و
اگر منوال به همین روند باشد ممکن است در
اواخر تیرماه بروز پیک پنجم را هم داشته باشیم،
ولی امیدواریم با همکاری مردم در رعایت نکات
بهداشتی چنین نشود».
دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹درباره علت
کاهش سرعت انتقال بیماری از نواحی جنوبی به

ک قبلی
قسمت میانی و شمالی کشور نسبت به پی 
اظهار کرد« :در پیک چهارم در استان خوزستان به
یکبارهشاهدافزایشمواردبیماریبودیم.درواقعبه
دلیل تعطیالت نوروز و موج سفرها شاهد افزایش
آتشفشانی پیک چهارم بودیم و خوشبختانه در
پیک پنجم این موضوع را نداریم .از طرفی سرعت
روشهای بیماریابی ما افزایش یافته است و بیماران
را زودتر شناسایی میکنیم .این موضوعات در کنار
افزایشآگاهیمردمبرایمراجعهسریعتربهپزشک
و رعایت پروتکلها سبب شده تا آمار مرگ و میر
کاهش یابد ،اما این موضوع به معنای کنترل بیماری
نیست .اکنون در استانی مانند سیستان و بلوچستان
که پیش از این موارد سرپایی کمی داشته است،
موارد سرپایی و بستری خیلی افزایش یافته است».
وی افزود« :مبتالیان به نوع هندی چندان عالئم
خاص و جدایی از نوع ووهان ندارند ،اما نوع
هندی و انگلیسی سرعت پیشرفت بیشتری دارند
و میتوانند ظرف چند روز درگیری ریه و نارسایی
تنفسی بدهند؛ برای همین آغاز سریعتر درمان از

اولویتهایمااست.مقدارسرایتجهشانگلیسی
و هندی از فردی به فرد دیگر بیشتر است؛ زیرا
بار ویروس سنگینتر است و درگیری خانوادگی
و خوشهای در این افراد خیلی بیشتر است ولی
نمیتوان گفت مرگ و میر را هم افزایش داده است؛
زیرا هم تعداد تختهای بستری و هم داروهای
بیشتری در دسترس است».
عابدینی درباره وضعیت ابتال به جهش آفریقای
جنوبی در کشور نیز بیان کرد« :برای اینکه نوع ابتال
مشخص شود انتظار داریم ویروس به شکل کامل
رمزگشایی شود تا ببینیم از چه نوعی است و البته
این این امکان نیست که همه موارد مشکوک را از
نظر نوع جهش بررسی کنند؛ اما چند موردی که
بررسی شد مشخص کرد که نوع آفریقای جنوبی
هم گزارش شده است».
دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹درباره
راههای مدیریت شرایط برای برگزاری ایمن
کنکور سراسری تصریح کرد« :سال قبل هم
کنکور برگزار شد .در این مورد چون از قبل

برنامهریزیوتمهیداتصورتمیگیردشایدحتی
از خیلی از اتفاقات دیگر حساب شدهتر باشد .از
طرفی گروه سنی داوطلبان کنکور  ۱۸سال به باال
است و هم رعایتها در این گروه بیشتر است اما
چون تمایل موتاسیونها برای درگیری گروههای
سنی جوان بیشتر است باید رعایتهایمان نسبت
به سال قبل افزایش یابد ولی چندان اتفاقات بدی
را متصور نیستی م چون تمهیدات بهداشتی به خوبی
صورت خواهد گرفت».
عابدینیدرخصوصگمانهزنیهاییکهازبازگشایی
مدارس از مهرماه میشود و راهکارهای جلوگیری
از ابتال در کودکان نیز تاکید کرد« :واکسنهایی که
در کل دنیا برای کودکان سنین مدرسه در نظر
گرفته شده است ،زیاد نیست .یک واکسن چینی
برای سنین باالی سه سال در حال بررسی است
و یا واکسن فایزر اجازه گرفته تا برای سنین باالی
 ۱۲سال تزریق شود و هنوز واکسن قطعی برای
کودکاننداریموبرایدانشآموزانبایدتصمیمملی
گرفته شود .اثر واکسیناسیون وقتی مشهود میشود
که حداقل  ۷۰درصد جمعیت یک کشور واکسینه
شوند و اگر هرچه بیشتر سطح امنیت جامعه را
افزایش دهیم گردش ویروس را کنترل کردیم و
در آن صورت شاید دیگر الزم به واکسیناسیون
قشر خاصی مثل دانشآموزان نباشد».
دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹در پایان افزود:
«هیچوقتنمیتوانگفتکروناراکامالتمامکردیم
و دیگر وجود ندارد دقیقا مانند اینکه نمیتوانیم
درباره آنفلوآنزا چنین صحبتی کنیم .وقتی میتوان
عوارض بیماری را کاهش داد و بر کنترل آن موفق
بود که هم واکسیناسیون کامل شود و هم تا زمانی
که حد قابل قبولی از مردم واکسینه نشدند ،رعایت
پروتکلهارادراولویتقراردهیم.مهمترینموضوع
در کنترل ویروس ،انتقال از طریق هوا است که در
محیطهایبسته،شلوغوبدونماسکاتفاقمیافتد
و با رعایت این امر میتوان بیماری را کنترل کرد».

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد

تداوم روند افزایشی بیماران سرپاییکرونا مثبت
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت« :در
هفته گذشته شاهد تداوم روند افزایشی در موارد سرپایی مثبت
کرونا بودهایم و تعداد بیماران سرپایی مثبت در کشور نسبت به
هفته قبلتر حدود  4درصد افزایش داشته است».
به گزارش سپید ،سیما سادات الری در گفتوگو با وبدا درباره
آخرین وضعیت بیماری کووید ۱۹در کشور بیان کرد« :در هفته
گذشته تعداد بستری شدگان بیماری در کشور نسبت به هفته قبلتر
تغییر چندانی نداشته و به طور کلی میتوان گفت که شیب نزولی
نمودار بستری شدگان بیماری در بیمارستانها و مراکز درمانی
متوقف شده است ».وی ادامه داد« :در هفته گذشته استانهای
ایالم ،کرمان ،هرمزگان ،بوشهر و یزد دارای بیشترین میزان بروز
موارد بستری مثبت در کشور بودهاند».

معاون وزیر بهداشت گفت« :نمودار موارد بستری شدگان کووید19
در استان سیستان و بلوچستان همچنان با شیب تندی رو به افزایش
است ،به طوری که میزان بروز موارد مثبت بستری در این استان برای

اولین بار طی یک سال گذشته به میزان متوسط کشور رسیده است».
وی افزود« :همچنین در هفتهای که گذشت ،استانهای بوشهر،
سیستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتیب دارای بیشترین میزان
بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری بودهاند ».الری بیان کرد:
«طبق آخرین گزارشهای واصله ،استانهای سیستان و بلوچستان،
مازندران ،گیالن ،همدان ،آذربایجان غربی و ایالم دارای کمترین میزان
رعایتدستورالعملهایبهداشتیدرکشورهستند».سخنگویوزارت
بهداشت اظهار کرد« :از تاریخ  26خرداد تا  2تیر ماه سال جاری بیش
از  30هزار اخطار به مراکز تهیه ،توزیع ،عرضه و فروش مواد غذایی،
اماکن عمومی و کارگاهی در کشور به دلیل سهل انگاری در رعایت
پروتکلهای بهداشتی صادر شده است و تعداد  786مورد از اماکن
مذکور به دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی پلمپ شدهاند».
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کمیته ساماندهی تحقیقات کووید 19وزارت بهداشت تشریح کرد

فاصله زمانی قابل قبول بین تزریق دو دوز واکسنکووید19

از سوی کمیته ساماندهی تحقیقات کووید 19وزارت بهداشت ،فاصله
زمانی قابل قبول بین تزریق دو دوز واکسن کووید 19-تشریح شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا ،در حال حاضر بسیاری از
واکسنهای ایرانی و خارجی برای واکسیناسیون و کنترل پاندمی
کووید 19مجوز مصرف گرفتهاند .اکثر واکسنهای کووید 19در
دو دوز تجویز میشوند .فاصله زمانی بین تزریق دو دوز در بیشتر
واکسنها بین  3-4هفته میباشد ،اما شواهد نشان داده است که
در برخی از واکسنها مانند آسترازنکا ،تأخیر در دوز دوم تا 12

هفته نیز موجب افزایش ایمنی بدن میشود.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است که اهمیت چندانی ندارد که
دوز دوم را چند روز دیرتر و یا زودتر دریافت کرد اما تزریق آن بسیار
مهم است زیرا در دوز اول آنتی ژن جدید به سیستم ایمنی بدن وارد
و پاسخ ایمنی بدن آغاز میشود و در نهایت دوز دوم باعث تقویت
سیستم ایمنی میگردد ،به طوری که پاسخ آنتی بادی و همچنین پاسخ
سلول  Tبسیار قوی ایجاد میکند که طوالنی مدت ادامه مییابد.
با توجه به مواجهه با عرضه محدود واکسنها و جمعیت مضطرب که

منتظر نوبت دوم واکسیناسیون خود هستند سوالهایی در خصوص
حداکثر فاصله بین دو دوز واکسن و نگرانی تأخیر در تزریق دوز
دوم واکسن در کشور وجود دارد که پاسخ آن برای رفع ابهام
مردم ضروری است.
هدف از این گزاره برگ ،گزارش دقیق فاصله زمانی تزریق دوزهای
مختلف واکسنهای کووید 19و هم چنین تاثیرات تأخیر در دوز
دوم بر پایه شواهد علمی مبتنی بر مطالعات معتبر و توصیههای
سازمان جهانی بهداشت در جهت آگاهی بیشتر مردم است.
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مجلس
مسعود پزشکیان ،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد

بیماران ،قربانیان اختالل در زنجیره تامین دارو

اختالل در تخمین نیاز ،خرید و عرضه ،دارو را روانه بازار سیاه میکند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه
کمبود دارو ناشی از اختالل در زنجیره تخمین نیاز ،خرید
و عرضه دارو است تاکیدکرد که در پی این فرآیند معیوب،
دارو بجای عرضه به بیماران وارد بازار سیاه میشود.
به گزارش سپید ،مسعود پزشکیان در گفتوگو با خانه
ملت در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه برخی داروهای
اعصاب و داروهایی مانند فلوکسیتین و فاموتیدین در بازار کمیاب شدهاند ،گفت« :اگر ما سیستم

تامین دارو را اصالح میکردیم و نیازهای موجود در این حوزه را میتوانستیم به درستی برآورد
کنیم به طوری که بر اساس آن میزان دارویی که باید برای هر بیمار تامین شود ،مشخص بود ،این
مشکل ایجاد نمیشد ».نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد« :اگر برآورد نیاز
به دارو به درستی صورت گرفته و منابع مالی مورد نیاز برای آن نیز تخصیص داده شده باشد و
فردی هم که باید این داروها را خریداری کند کار خود را به درستی انجام داده باشد نباید کمبودی
در این زمینه وجود داشته باشد ».وی تصریح کرد« :بیتردید در هربخش از چرخهای که از تخمین
نیاز ،خرید و عرضه دارو وجود دارد ،ممکن است اشکالی وجود داشته باشد که باعث شود بیماران
برای تامین داروهای خود با مشکل مواجه شوند ».این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد:
«هماکنون یا در تصمیمگیریها و یا خرید دارو یا عرضه آن در بازار مشکل وجود دارد که در
نهایت در اختیار فردی که نیاز واقعی به دارو دارد ،قرار نگرفته است ».پزشکیان تاکید کرد« :اگر
در هر کدام ازبخشهای زنجیره تامین دارو اشکالی وجود داشته باشد ،دارو بجای اینکه به دست
بیماران برسد وارد بازار سیاه میشود در غیر این صورت که نباید این مشکالت وجود داشته باشد».

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

 ۱۷شرکت داخلی ،متقاضی تولید واکسنکرونا هستند

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان
غذا و دارو گفت« :تاکنون حدود  ۱۷شرکت
متقاضی تولید واکسن کرونا در داخل داریم
که از این تعداد  ۷شرکت تولیدشان به
مراحل نهایی رسیده است».
به گزارش سپید ،سید حیدر محمدی اظهار
کرد« :تاکنون حدود  ۱۷شرکت متقاضی
تولید واکسن کرونا در داخل داریم که از
این تعداد  ۷شرکت تولیدشان به مراحل
نهایی رسیده و وارد فاز مطالعات بالینی
شد هاند و در سه مدل فعالیت دارند؛ یکی
مدل تولید داخل است که کامال دانش
بنیان هستند و تولید میکنند ،دیگری
در تولید قراردادی است مثل شرکت
اکتوور ،سیناژن و پاستور و یک مدل هم
واردات است که ما از  ۴کشور ،واردات
را انجام داد هایم».
محمدی افزود« :شرکت اکتور ،یکی از
شرکتهایی است که سالیان سال است در
حوزه بایوتک ،تولیدات واکسن خود را وارد
بازار کرده و جزو شرکتهایی است که
مورد تایید سازمان غذا و داروی ایران بوده

و این کار را به صورت مشترک با روسیه
انجام داده است ،به صورتی که تکنولوژی
از شرکت روسی است ولی تولید به صورت
کامل در ایران صورت گرفته است».
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان
غذا و دارو ادامه داد« :ما در حوزه تولید
واکسن سه مشکل اساسی داریم ،اول بحث
تامین مواد اولیه ،سپس تجهیزات تولید
واکسن و پس از آن تامین ارز است».
وی افزود« :در مورد تامین مواد اولیه
مشکالتمان در حال مرتفع شدن است و
خوشبختانه بعضی از شرکتهای دانش
بنیان ،رزین مورد نیاز برای تامین واکسن،
سرم جنین گاوی که یکی از محیطهای کشت
است و خود محیط کشت را تولید کردهاند،
البته هنوز همه کارخانهجات تولید واکسن
ما تاییدیه مصرف این مواد را ندادهاند ،ولی
به هرحال این موارد خود یک امتیاز خوب
است ،چون یکی از معضالت بزرگ واکسن
سازان در دنیا ،تامین مواد اولیه است».
وی گفت« :خوشبختانه برای بخش زیادی از
تجهیزات تولید واکسن کرونا ،دو تولیدکننده

داریم و در این حوزه ،بینیازیم».
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان
غذا و دارو اظهار کرد« :اسپوتنیک ،یکی از
قویترین مدلهای واکسن است که تاکنون
ساخته شده و اثرگذاری آن ،همانطور که
در مجله لنست هم چاپ شد ،بیش از ۹۱
درصد بوده است .پلتفرم واکسن اسپوتنیک
قابلیت تغییر دارد یعنی به راحتی میتواند
جهشهای جدید ویروس را پوشش دهد و
مجددا واکسن کرونا را علیه آن جهشها
تولید کند که این یکی از مزیتهای خوب
و مهم این نوع واکسن کرونا است .زیرا
در خصوص واکسنهای غیرفعال ،این
فرایند زمانبر است ،ولی برای واکسنهایی
مانند اسپوتنیک این کار خیلی راحتتر
است و دانشمندان میتوانند خیلی سریع
واریانتهای جدید را خالصسازی کرده
و کشت دهند و واکسن آن جهش سریع
را استفاده کنند».
محمدی در ادامه همچنین بیان کرد:
«اثرگذاری واکسن اسپوتنیک وی بسیار
باال بوده و پس از تزریق دوز اول ،یک
ایمنی خیلی زیاد را ایجاد کرده است .در
حال حاضر بحثی که خیلی مطرح است
این است که ما به کمیته فنی واکسن کرونا
پیشنهاد کردیم که افرادی که یک بار به
کرونا مبتال شدند ،به صورت تک دوز
واکسن کرونا را دریافت کنند .زیرا یک
بار ویروس را گرفتهاند و میزان ایمنیشان
باال رفته است».
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان
غذا و دارو خاطرنشان کرد« :باید مطالعات
بالینی انجام شود تا مشخص شود به طور
مثال فردی که دوز اول را سینوفارم و دوز
دوم را واکسن کرونای برکت دریافت کند،
برایش مشکلی پیش میآید یا نه و باید اثر
گذاری این مورد بررسی شود و مشخص
شود که عوارضی برای فرد نداشته باشد تا
بتوانیم اجازه ثبت بدهیم ،ولی در حال حاضر
نمیتوانیم اظهار نظر قطعی کنیم».باشگاه
خبرنگاران جوان

خبـر
سخنگوی کمیسیون بهداشت
مجلس خبر داد

نهایی شدن گزارش حادثه
کلینیک سینا اطهر برای
قرائت در صحن علنی
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از
نهایی شدن گزارش حادثه مرکز درمانی
سینا اطهر در این کمیسیون برای قرائت در
صحنعلنیمجلسشورایاسالمیخبرداد.
به گزارش سپید ،زهرا شیخی در گفتوگو با
خانهملتدرتشریحدستورکارروزیکشنبه،
 6تیرماه کمیسیون بهداشت از بررسی طرح
اصالح تبصره ( )۱بند ( )۳ماده واحده قانون
برقراریعدالتآموزشیدرپذیرشدانشجو
دردورههایتحصیالتتکمیلیوتخصصی
در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت:
«پسازبحثوگفتوگوهایصورتگرفته
در نهایت آقای میرتاجالدینی نماینده مردم
تبریز به عنوان طراح قانع شدند که این طرح
از دستور کار خارج شود».

وی با یادآوری استماع گزارش عضو ناظر
کمیسیوندرهیاتامنایصرفهجوئیارزی
در معالجه بیماران مورد عملکرد و واردات
واکسن کرونا توسط هیات مذکور در این
نشستافزود«:محسنفتحیبهعنوانعضو
ناظر کمیسیون در هیات امنای صرفه جویی
ارزی این گزارش را تشریح و قرائت کرد».
نماینده مردم اصفهان در مجلس از نهایی
کردنگزارش حادثهمرکزدرمانی سینا اطهر
برای قرائت در صحن علنی مجلس شورای
اسالمی خبر داد و گفت« :این گزارش در
کمیسیون بررسی و به صحن علنی ارجاع
شد ».شیخی از حضور مسئوالنی از وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
نشستروزیکشنبهاینکمیسیونخبرداد.
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نظامپرستاری
رییس سازمان نظام پرستاری خبر داد

تصویبآییننامهتعرفهخدماتپرستاریدرشورایعالیبیمهسالمت

رییس سازمان نظام پرستاری گفت« :در جلسه شورای
عالی بیمه سالمت ،آیین نامه تعرفه خدمات پرستاری به
تصویب رسید و این موفقیت بزرگ را به جامعه پرستاری
تبریک میگویم و از وزیر بهداشت و اعضای این شورا
نیز تشکر میکنم».
به گزارش سپید به نقل از وبدا ،محمد میرزابیگی روز
یکشنبه در حاشیه جلسه شورایعالی بیمه سالمت اظهار داشت« :آیین نامه تعرفه خدمات
پرستاری ،درست در چهاردهمین سال تصویب این قانون در مجلس به تصویب رسید و در
این مدت ،فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده بود که خوشبختانه امروز در جلسه شورای

عالی بیمه سالمت مصوب و در مرحله بعد به هیات دولت ارسال شد ».وی افزود« :امیدواریم
که آیین نامه تعرفه خدمات پرستاری به سرعت نهایی شود و جامعه پرستاری بتواند به هویتی
که سالها به دنبال آن بود ،برسد .برجستهترین موضوعات در تعرفههای خدمات پرستاری،
مباحث هویتی و خدمات پرستاران است و بعد هم ساماندهی کارانههای پرستاری که از یک
نظم و روش مشخصی تبعیت کند».
رییس سازمان نظام پرستاری یادآور شد« :امروز با اکثریت قاطع آرا ،آیین نامه تصویب شد البته
جلسات زیادی در ماههای گذشته با همکاری معاونت پرستاری و حقوقی و امور مجلس وزارت
بهداشت و سازمانهای بیمهگر داشتیم ».میرزابیگی خاطرنشان کرد« :جامعه پرستاری و دست
اندرکاران حوزه سالمت بدانند که قانون تعرفه خدمات پرستاری از زمانی که فرمایشات مقام
معظم رهبری در روز پرستار که فرمودند این قانون باید اجرایی شود ،دوباره به طور جدی پیگیری
شد و از همان تاریخ ،کارگروهها تشکیل شد و به سرعت این آیین نامه جمعبندی شد .امیدواریم
در مدت باقی مانده دولت ،این آیین نامه در هیات دولت تصویب و برای اجرا ،ابالغ شود».

وزیر بهداشت تشریح کرد

تصمیمات و مصوبات جدید شورای عالی بیمه سالمت

وزیر بهداشت گفت« :امروز(یکشنبه  6تیر) جلسه
بسیار مهم شورایعالی بیمه سالمت داشتیم که
تصمیمات بسیار مهمی گرفته شد .یکی از مصوبات
امروز این بود که باتوجه به وجود بانک شیرمادر در
 11بیمارستان کشور و توسعه آن در آینده در سایر
بیمارستانها ،مقرر شد بیمهها این خدمات را برای
نوزادان نارس تقبل کنند».
بهگزارشسپیدبهنقلازوبدا،سعیدنمکیروزیکشنبه
در حاشیه جلسه شورایعالی بیمه سالمت که در ستاد
وزارت بهداشت برگزار شد ،اظهار داشت« :نوزادان
نارسکهدربخشهایNICUبیمارستانهانگهداری
میشوند ،آنهایی که از شیر مادر تغذیه نمیشوند و از
شیر خشک یا سایر شیرها استفاده میکنند و درصد
قابل توجهی از آنها دچار گرفتاریهای شدید رودهای
میشوند و حتی جان خود را از دست میدهند ،قرار
شد از خدمات بانک شیر مادر و افرادی که شیر خود
را به صورت رایگان هدیه میکنند استفاده کنند و
هزینه آنها از سوی بیمهها پرداخت شود و فشاری بر
جیب مردم وارد نشود ».وی افزود« :فرانشیز خدمات
تشخیص زودرس سرطان را در بیمه تامین اجتماعی
و بیمه سالمت مصوب کردیم که رایگان شود و اگر
از مسیر نظام ارجاع باشد ،بتوانیم همه هزینهها را

پوشش دهیم .در مورد خدمات توانبخشی به عنوان
خدماتی که تا کنون تحت پوشش بیمهها نبود ،مقرر
شد که در بیمه سالمت و همچنین بیمه نیروهای
مسلح ،تحت پوشش بیمه قرار گیرد».
وزیر بهداشت یادآور شد« :تست  NIPTبرای
تشخیصناهنجاریهایجنینیتحتپوششبیمهها
قرار گرفت .حدود سه هزار مرگ و میر به دلیل انجام
نشدن این تست پرریسک و سقط جنین در سال

داریم که انجام این تست مرگ و میرها را کاهش
میدهد و در راستای افزایش جمعیت و نگه داشتن
صحیح جنین در طول دوران بارداری ،کمک میکند».
نمکی خاطرنشان کرد« :بستری موقت و بحث آن
در اورژانسها مطرح بود تا بحال افرادی که در
اورژانسها،بستریموقتمیشدند،حدود70درصد
از هزینههای آنها را بیمهها و  30درصد را بیماران
پرداخت میکردند که امروز مصوب شد پرداخت

از جیب بیماران از  30درصد در همه اورژانسها به
 10درصد تنزل پیدا کند».
وی تاکید کرد« :خدمات نازایی و ناباروری در جلسه
امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد
از طریق بیمهها کل این خدمات به شکل رایگان انجام
شود و پرداخت آن را بیمهها تقبل کردند».
وزیر بهداشت تصریح کرد« :برای حمایت از جامعه
شریف پرستاری ،آیین نامه مربوط به تعرفه خدمات
پرستاری که  14سال بر زمین مانده بود و در طول
چندماه گذشته ،کار کارشناسی دقیقی در مورد آن
انجام شده بود ،به تصویب شورایعالی بیمه سالمت
رسید و تعرفه تمامی خدمات پرستاری در طول
این مدت با کار دقیق کارشناسی ،مشخص شد و
با تصویب شورای عالی بیمه سالمت برای تایید
در هیات وزیران ،به دولت ارسال شد که نشانی از
پاسداری و قدردانی از خدمات پرستاران عزیزی
است که قطعا نمیشود با هیچ عامل و انگیزه مالی،
خدمات ،زحمات و حماسههای آنها را جبران کرد».
نمکیافزود«:امیدواریمکهبهعنوانانسانقدرشناسی
از دولت و کارگزاران نظام و همانگونه که مقام معظم
رهبری نیز دستور فرموده بودند که این بحث را به
سرانجام برسانیم ،توانسته باشیم انجام وظیفه کنیم».

رییس سازمان غذا و دارو:

راه  ۲۰ساله واکسنسازی در چند ماه طی شد

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه ایران یکی از معدود
کشورهایی است که تمامی پلتفرمهای تولید واکسن را در اختیار
دارد ،گفت« :با تالش متخصصان داخلی راه  ۲۰ساله در حوزه
واکسنسازی در چند ماه طی شد».
به گزارش سپید ،محمدرضا شانه ساز در همایش معاونان غذا و
دارو سراسر کشور گفت« :موفقیت تمامی معاونتهای غذا و دارو
در بحران کرونا مرهون راهنمایی و ارشادات وزیر بهداشت بوده
است ،آشنایی وزیر با مدیریت بنگاههای دارویی و تولیدی و سابقه
اداره در یکی از بزرگترین هلدینگهای دارویی و از همه مهمتر
تخصص ایشان در حوزه واکسنسازی که چالش اصلی جامعه
بشری امروز است ،فرصتی مغتنم محسوب میشود».
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه تزریق واکسن ایرانی به
مقام معظم رهبری افتخاری برای جامعه داروسازی کشور است،

تصریح کرد« :این اقدام ارزشمند به عنوان رکن اطمینانبخش و
حمایتی برای همه شرکتهای دانش بنیان محسوب میشود».
وی خاطرنشان کرد« :در زمینه تولید واکسن با مدیریت و راهبری
وزیر بهداشت قدمهای بزرگ و بینظیری برای صنعت داروسازی
برداشته شد .موضوع واکسن در اوج کمبودهای حیاتی ما از جمله
ماسک ،ونتیالتور و داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی با پیگیری
شخص وزیر در رأس امور ،از نوروز  ۹۹آغاز و ضوابط مربوط
به آن توسط سازمان غذا و دارو بازنویسی ،امکانات آزمایشگاهی
ایجاد و آموزشهای الزم به واکسن سازها ارائه شد».
شانه ساز با اشاره به اینکه راه ۲۰ساله در حوزه تولید واکسن
کرونا در عرض چندماه توسط دانشمندان کشور طی شد ،گفت:
«جلسات متعددی با تک تک واکسن سازها برگزار شد و با
حمایتهای همه جانبه اکنون ایران جزو معدود کشورهایی است

که تمام پلتفرمهای تولید واکسن را در اختیار دارد ،البته دلیل اینکه
کشورهایی زودتر از ما به واکسن رسیدند به خاطر زیرساختهای
قدیمی آنها در فرایند فعالیتهای تحقیقاتی است که در زمینه
واکسنهای سارس و مرس داشتند وگرنه سرعت ما به صورت
قدر مطلق بسیار باالتر از کشورهای دیگر بود».
وی با اشاره به آیین نامه داروخانهها عنوان کرد« :در مورد آیین نامه
داروخانه نقاط قوت فراوان و البته ابهاماتی هم دارد که امیدواریم
با رایزنیها این ابهامات برطرف شود ،اگرچه ممکن است برخی
افراد منافع فردی و شخصی را به منافع جامعه ترجیح دهند و قبول
نکنند که منافع جمع به منافع فرد ارجحیت دارد».
به گزارش وبدا ،معاون وزارت بهداشت اظهار کرد« :در آیین نامه
داروخانهها بحث غلبه ارائه خدمت بر فروش دارو در قالب مصرف
منطقی دارو و اقالم سالمت محور بسیار تاکید شده است».
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خبـر
معاون پرستاری وزارت بهداشت خبرداد

موفقیت «طرح پرستار پیگیر» در نوبت اول پایش طرح

معاون پرستاری وزارت بهداشت از موفقیت طرح پرستار
پیگیر در اولین پایش در بیمارستانهای مجری طرح خبرداد
و گفت« :از زمان اجرای این طرح حدود هزار نفر از بیماران
گروه هدف طرح پیگیری شدهاند».
به گزارش سپید ،مریم حضرتی ضمن تشریح طرح پرستار پیگر
عنوان کرد« :در این طرح ،فرآیند پیگیری بیماران بستری مبتال به
بیماریهای غیر واگیر و مزمن با مشارکت تیم درمانی-مراقبتی
تخصصی پس از ترخیص از بیمارستان طراحی ،اجرا و ارزشیابی میشود و به عنوان یکی از راهبردها جهت
تداوم مراقبت از بیمار به ویژه در طول انتقال از بیمارستان به منزل با هدف پیشگیری از مشکالت پس
از ترخیص ،کاهش مدت اقامت در بیمارستان ،کاهش بستری مجدد و ارتقای هماهنگی خدمات پیگیری
بیمار پس از ترخیص دنبال میشود ».وی با تاکید بر ضرورت بومیسازی برنامهها با توجه به تفاوتهای
موجود در نظام سالمت و خدمات اجتماعی جوامع مختلف و ماهیت نیازهای بیماران و تفاوتهای

فرهنگی افزود« :آموزش و پیگیری بیمار پس از ترخیص توسط پرستاران ،موجب افزایش پایبندی به خود
مراقبتی ،بهبود پیامدهای بالینی و کاهش هزینههای مراقبت میشود ».حضرتی اظهار کرد« :این طرح دارای
چهار مرحله ،شامل بررسی و ارزیابی بیمار و خانواده ،طراحی برنامه پیگیری بیمار پس از ترخیص ،ارائه
خدمات و مراقبتهای الزم از جمله آموزش به بیمار و خانواده ،ارائه خدمات ارجاع ،پیگیری و در نهایت،
ارزشیابی است ».حضرتی با اشاره به اجرای آزمایشی برنامه پرستار پیگیر گفت« :این برنامه از تیرماه 1399
و پس از ابالغ دستورالعمل مربوطه ،برای پیگیری بیماران مبتال به شایعترین بیماریهای مزمن و غیرواگیر
که بیشترین اشغال تختهای بیمارستانی را به خود اختصاص دادهاند (نارسایی مزمن قلب( ،CHFنارسایی
مزمن انسدادی ریه ( )COPDو بیماران مبتال به آسیب عروق مغزی ( ،)CVAآغاز و اجرای آزمایشی آن
به بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی ،شیراز و بیرجند سپرده شد که هم اکنون
در دست اجراست ».وی با اشاره به اولین پایش طرح در خردادماه سالجاری تصریح کرد« :حدود یک هزار
بیمار با تشخیص بیمارهای مذکور در طرح پس از ترخیص پیگیری شدند که تقریبا با رضایتمندی 100
درصدی بیماران و خانوادههای آنان همراه بوده است .این درحالی است که با توجه به شیوع کووید 19و
تعطیل شد ن بخشهای بستری برای افزایش ظرفیت مراقبت از بیماران مبتال به کووید در بیمارستانهای
منتخب ،تعداد بیماران پیگیری شده کمتر از تعداد هدف ما بوده است ».به گزارش وبدا ،حضرتی افزود« :با
عنایت به اینکه اعداد و ارقام گزارش شده ،مربوط به اولین سنجش انجام شده در پروپوزال طرح است،
مقایسه آن با اعداد به دست آمده از سنجشهای بعدی در فاصله زمانی سه ماهه میسر خواهد شد».

رییس انستیتو پاستور:

ایران صادرکننده واکسن کرونا میشود

رییس انستیتو پاستور گفت« :ایران نه تنها قادر خواهد بود نیاز هموطنان به
واکسن کرونا را تامین کند بلکه به یکی از صادرکنندگان این واکسن تبدیل
میشود که این دستاورد بزرگ سبب غرور ملی ایران است».
به گزارش سپید ،علیرضا بیگلری افزود« :باتوجه به فعالیتهای مناسب
تولیدکنندگان داخلی واکسن کرونا ،پیشبینی میشود که تا چند ماه آینده
نه تنها واکسیناسیون عمومی کرونا انجام شود ،بلکه قادر به صادرات آنها
هم خواهیم بود ».وی اظهار داشت« :واکسنهای ایرانی کرونا حتما سهم
قابل توجهی از بازار جهانی را تصاحب خواهند کرد که این موضوع
افتخاری بزرگ برای کشور است ».رییس انستیتو پاستور ایران در ادامه
به تولید و صادرات سایر واکسنها در این مرکز تحقیقاتی اشاره کرد و
گفت« :تاکنون تعدادی از واکسنهای تولیدی ایران عالوه بر نجات جان
هموطنان ،نجاتبخش سایر مردم به خصوص کشورهای منطقه بوده
است .واکسن ب ث ژ از جمله واکسنهای انستیتو پاستور ایران است که
میلیونها غیرایرانی در سایر کشورها با آن واکسینه شدهاند».
وی ادامه داد« :این تصور که پس از تامین نیازهای داخلی باید به دنبال صادرات
این محصول فناورنه هم باشیم ،تصمیم درست و منطقی است و جز این هم
انتظاری نیست و این موضوع حتما به واقعیت خواهد پیوست ».به گزارش
ایرنا ،کارآزمایی بالینی مرحله سوم واکسن کرونا محصول مشترک انستیتو
فینالی کوبا و انستیتو پاستور ایران با عنوان پاستوکووک ششم اردیبهشت

سال جاری با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در اصفهان
آغاز شد ۲۴ .هزار داوطلب در شهرهای اصفهان ،بابل ،بندرعباس ،زنجان،
ساری ،کرمان ،همدان و یزد به ترتیب وارد این طرح مطالعاتی شدند و
دوز اول واکسن خود را دریافت کردند و روند تزریق واکسن به صورت
مطلوب در حال انجام است .پیشبینی میشود بزودی سازمان غذا و دارو
پس از بررسی پرونده ،مجوز اضطراری برای واکسن «پاستوکووک» را
صادر کند و این واکسن وارد برنامه واکسیناسیون همگانی کووید ۱۹-شود.

این واکسن بعد از تزریق دوز اول و دوم ،دوز یادآور دارد که یک ماه بعد
از دوز دوم به داوطلبان تزریق میشود .به گفته بیگلری ،واکسن تولید شده
در این موسسه نخستین واکسن با دوز یادآور در جهان محسوب میشود.
رییس انستیتو پاستور ایران درمورد واکسن پاستوکووک ،واکسن مشترک
ایران و کوبا توضیح داد« :امروزه مشخص شده که تزریق دوز یادآور کرونا
ایمنی بدن را در حد مطلوب حفظ میکند ،به عبارت دیگر همه واکسنها به
دوز یادآور نیاز خواهند داشت ».بیگلری با بیان اینکه تزریق واکسن یادآور
کرونا سبب تقویت سیستم ایمنی بدن میشود ،افزود« :کارشناسان بر این
باور هستند که پس از تزریق هر واکسنی نیاز است که دوزهای یادآور یا
تقویتکننده استفاده شود تا ایمنی بدن را در حد مطلوب حفظ کند ».وی
با یادآوری اینکه در حال حاضر هم شرکتهای بزرگ دنیا مانند فایزر
شروع به تولید دوز یادآور برای واکسن خود کردهاند ،تصریح کرد« :از سال
گذشته جهت تولید دوز یادآور واکسن کرونا فعالیت آغاز و دوز یادآور
هم طراحی شده است .واکسن یادآور در دسترس قرار گرفته و در  ۲شهر
زنجان و یزد ،یک ماه بعد از تزریق دوز دوم به داوطلبان تزریق میشود».
بیگلری افزود« :از مجموع  ۲۴هزار نفری که وارد طرح مطالعاتی این واکسن
شدهاند  ۶هزار نفر دوز یادآور را دریافت خواهند کرد ،این موضوع از جمله
مزیتهای این واکسن است و از معدود واکسنهای دنیا است که یادآوری
آن هم در دسترس است».

نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر عنوان کرد

تاکید بر نقش میکروبها در حفظ سالمتی بدن انسان و تعادل محیط زیست
نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر گفت:
«اهمیت میکروبها برای حفظ سالمت اکوسیستم اغلب مورد غفلت
قرار میگیرد ».به گزارش سپید ،باقر الریجانی در آستانه فرارسیدن روز
جهانی میکروبیوم با اشاره به بین رشتهای بودن این حوزه ،بر نقش
میکروبهادرحفظسالمتیبدنانسانوتعادلمحیطزیست،تاکیدکرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش میکروبیوتا در بهبود عملکرد دستگاه
گوارش ،محافظت در برابر عوامل بیماریزا ،تقویت سیستم ایمنی بدن،
تولید هورمونها و ویتامینها افزود« :نه تنها میکروبیوم بدن انسان در
سالمت مؤثر است ،بلکه میکروبیوم محیط نیز در حفظ بقای انسانها،
ایجاد محیط پاک ،حفظ زنجیره غذایی و کاهش تغییرات آب و هوا
نقش کلیدی دارد ».رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم ادامه داد:
«میکروبهای موجود در دریا اکثرا اکسیژن تنفسی را تولید میکنند
و میتوانند به اندازه گیاهان در خشکی دی اکسید کربن جذب کنند.
میکروبهای موجود در خاک نیتروژن را تثبیت میکنند و آن را از شکل
گاز در اتمسفر به شکلی در خاک تبدیل میکنند که گیاهان میتوانند از
آن برای رشد استفاده کنند ».وی خاطرنشان کرد« :برخی از میکروبها
حتی توانایی تجزیه گاز متان را دارند و به کاهش تغییرات آب و هوایی

کمکمیکنند.درخانههایما،میکروبهابهماکمکمیکنندتازبالههای
سبز خود (گیاهان ،سبزیجات ،میوهها) را بازیافت کرده و مواد مغذی را
برای غنیسازی خاک باغات خود بازیابی کنیم .میکروبها ماندگاری
غذاها را افزایش داده و با تخمیر از هدر رفتن مواد غذایی جلوگیری
میکنند .در مقیاس بزرگتر نیز میکروبها میتوانند با تبدیل ضایعات
به سوخت ،به چرخهی اقتصاد کمک کنند».
وی با اشاره به اینکه ترکیب میکروبیوتای بدن انسان در بسیاری از
بیماریهایغیرواگیرازجملهچاقی،دیابت،پرفشاریخون،بیماریهای
قلبی-عروقیواختالالتکلیوی،مختلمیشود،اظهارکرد«:اینبیماریها
خطر عواقب شدید بیماریهای واگیر عفونی مانند کووید 19را نیز
افزایش میدهند و کمک به سالمت میکروبیوتا در مقابله با بیماریهای
عفونی نیز بسیار کمک کننده است ».الریجانی ،بیماریهای غیرواگیر
رایج را با رژیم غذایی افراد مرتبط دانست و عنوان کرد« :با این حال
رویکردهای تغذیهای فعلی با هدف درمان و پیشگیری از بیماریهای
غیرواگیر اغلب دارای اثرات محدود هستند و تمامی بیماران پاسخ
یکسان به مداخالت رژیمی نمیدهند .تفاوتهای ترکیب و عملکرد
میکروبیوتای انسانی میتواند علت این تفاوتهای بین فردی باشد و

پزشکی فرد محور انتخاب و رژیمهای غذایی و دارویی متناسب برای
هر فرد را ممکن میکند ».گفتنی است ،گروه تحقیقاتی میکروبیوتا
پژوهشگاه با توسعه پژوهشهای این حوزه و همکاری با پژوهشگران
رشتههای مرتبط قدمهایی را در راستای اعتالی این دانش ،شناسایی و
معرفی آن برداشته است که از آن میان میتوان به چاپ شماره ویژهای
با موضوع نقش محوری میکروبیوتای بدن انسان در سالمت در مجله
دانشگاه علوم پزشکی مازندران نام برد .در همین راستا ،این گروه در
نظر دارد وبینار «یافتههای جدید در میکروبیوم انسانی و نقش آن در
تشخیص ،پیش آگهی و درمان بیماریها» را با همکاری انستیتو پاستور
ایران روز پنجشنبه مورخ  10تیر ماه  1400برگزار کند.
به گزارش وبدا ،وبینار فوق دارای امتیاز باز آموزی در سامانه جامع
آموزش مداوم پزشکی است .اطالعات تکمیلی در سایت پژوهشگاه به
آدرس  16089/http: //emri.tums.ac.ir/Itemدر دسترس است.
براساس این گزارش ،هر ساله بیست و هفتم ژوئن معادل با ششم تیرماه
در سرتاسر جهان مراسم بزرگداشت روز جهانی میکروبیوم برگزار
میشود .شعار روز جهانی میکروبیوم « ،2021دستیابی به آیندهای پایدار
با تمرکز بر نقش میکروبها» است.
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رییسجمهورروسیهدستورواکسیناسیونخارجیهاراصادرکرد

رئیس جمهوری روسیه به دولت دستور داد تا فرصتهای
واکسیناسیون را برای شهروندان خارجی مستقر در قلمرو
فدراسیون روسیه فراهم کند.

به گزارش سپید به نقل از ایرنا ،والدیمیر پوتین روز یکشنبه دستور
داد تا برای اطمینان از پیشگیری از ویروس کرونا ،واکسیناسیون
اتباع خارجی و افراد بیتابعیت در قلمرو فدراسیون روسیه ضمن

رعایت الزامات بهداشتی و اپیدمیولوژیک سازماندهی شود.
وی به کابینه وزیران مهلت داد تا  ۳۰ژوئن ( ۹تیر) اقدامات انجام
شده در این مورد را گزارش دهند.
پیش از این گزارش شده بود که حساب پرداخت امتیاز واکسیناسیون
علیه ویروس کرونا برای خارجیها و مهاجران در مسکو باز میشود.
آناستازیا راکووا ،معاون توسعه اجتماعی شهردار هم پیشتر اعالم
کرد که داروی اسپوتنیک الیت برای واکسیناسیون اتباع خارجی
در آینده نزدیک به گردش در خواهد آمد.
شیوع و همه گیری کرونا در روسیه سرعت بیشتری یافته و تعداد
مبتالیان به این بیماری در شبانه روز از  ۲۰هزار نفر فراتر رفته
و آمار مرگ افراد به بیش از  ۶۰۰نفر رسیده است و همین وضع
سبب اعمال محدودیتهای جدید در پایتخت و برخی شهرهای
بزرگ روسیه شده است.
از جمعیت  ۱۴۴میلیون نفری روسیه تاکنون حدود  ۲۳میلیون نفر
با «اسپوتنیک وی» ساخت این کشور واکسینه شدهاند.
دولت روسیه بویژه مقامهای محلی پایتخت  ۱۳میلیون نفری این
کشور تالش میکنند با اعمال محدودیتهای جدید از یک سو و
تشویق و راهنمایی و در مواردی هشداردهی به مردم ،شرایط برای
عبور از موج سوم کرونا را که از سه هفته پیش آغاز شده ،فراهم
کنند و همه تالشها برای این منظور متمرکز شده ،با این حال
هزاران تخت بیمارستانی برای سختتر شدن اوضاع و افزایش شدید
شمار بیماران کرونایی با حال وخیم رزرو و اختصاص یافته است.

آمارکرونا در جهان تا  ۶تیـر
تعداد مبتالیان به ویروس
کرونا در جهان ،تا صبح یکشنبه
( ۶تیر) به بیش از  ۱۸۱میلیون
و  ۵۵۴هزار نفر رسید و تعداد
قربانیان این ویروس نیز از
سه میلیون و  ۹۳۲هزار نفر
فراتر رفت.
به گزارش سپید ،در حال
حاضر آمریکا با بیش از ۳۴
میلیون و  ۴۹۰هزار مبتال ،از
نظر تعداد مبتالیان به این
ویروس در رده اول قرار دارد
و کشورهای هند ،برزیل و
فرانسه در ردههای دوم تا
چهارم هستند.
ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان
کووید ۱۹-هماکنون در رده
سیزدهم قرار دارد.
در این اینفوگرافیک ،آمار ۱۵
کشور اول جهان از نظر تعداد
مبتالیان و تازهترین آمار کلی
جهان درمورد ویروس کرونا
را مشاهده میکنید.

12

 7تیـر  1400شماره 1967

خبـر

آمارمبتالیان و فوتیهایکرونا درجهان

شمار مبتالیان به بیماری «کووید »۱۹-ناشی از کروناویروس جدید
در جهان تاکنون به  ۱۸۱میلیون و  ۵۵۶هزار و  ۴۱۹نفر رسیده و
مرگ سه میلیون و  ۹۳۲هزار و  ۹۵۲نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری
تأیید شده است.
به گزارش سپید ،همچنین بنابر تازهترین آمارها تاکنون  ۱۶۶میلیون و
 ۸۵هزار و  ۸۵۷نفر از مبتالیان به کووید ۱۹-بهبود یافتهاند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید ۱۹-که تاکنون در  ۲۲۰کشور
و منطقه در جهان شیوع یافته است ،ادامه دارد و این بیماری همچنان
در دنیا قربانی میگیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از  ۳۴.۴میلیون مبتال و بیش از  ۶۱۹هزار قربانی
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید۱۹-
قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از  ۳۰.۲میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم
جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید ۱۹-در برزیل هم از ۱۸.۳
میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ
باالترین شمار مبتالیان است.
پس از ایاالت متحده ،کشورهای برزیل با بیش از  ۵۱۲هزار و هند
با بیش از  ۳۹۵هزار جانباخته باالترین آمار قربانیان کووید  ۱۹را در
این فهرست جهانی گزارش دادهاند.
پس از آنها نیز کشورهای مکزیک و پرو بیشترین تعداد قربانیان
این بیماری را در دنیا ثبت کردهاند .تعداد جانباختگان کووید ۱۹-در
مکزیک تاکنون بیش از  ۲۳۲هزار و در پرو نیز بیش از  ۱۹۱هزار
نفر اعالم شده است.
همچنین روسیه با گذشتن از آمار  ۱۳۲هزار قربانی تاکنون بیشترین
تلفات کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است .پس از آن نیز
انگلیس با آمار بیش از  ۱۲۸هزار قربانی در جایگاه دوم تلفات کرونا
در اروپا قرار گرفت .به عالوه کشورهای ایتالیا بیش از  ۱۲۷هزار،
فرانسه بیش از  ۱۱۰هزار و کلمبیا نیز بیش از  ۱۰۴هزار فوتی بر اثر
ابتال به بیماری کووید ۱۹-را گزارش دادهاند.
همچنین آرژانتین با بیش از  ۹۲هزار ،آلمان با بیش از  ۹۱هزار،
ایران با بیش از  ۸۳هزار ،اسپانیا با بیش از  ۸۰هزار ،لهستان با بیش
از  ۷۴هزار ،آفریقای جنوبی با بیش از  ۵۹هزار ،اندونزی با بیش از
 ۵۶هزار ،اوکراین با بیش از  ۵۲هزار ،ترکیه نیز با بیش از  ۴۹هزار

گ و میر
جانباخته دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مر 
ناشی از کووید۱۹-را ثبت کردهاند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ورلداُمتر ،شمار مبتالیان و قربانیان این
بیماری در  ۱۰کشوری که طبق گزارشهای رسمی باالترین آمارها
را تاکنون داشتهاند تا صبح روز یکشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
 .۱آمریکا ۳۴ :میلیون و  ۴۹۰هزار و  ۱۳۴مبتال ۶۱۹ ،هزار و  ۳۴۳قربانی
.۲هند ۳۰ :میلیون و  ۲۳۳هزار و  ۱۸۳مبتال ۳۹۵ ،هزار و  ۷۸۰قربانی
 .۳برزیل ۱۸ :میلیون و  ۳۸۶هزار و  ۸۹۴مبتال ۵۱۲ ،هزار و  ۸۱۹قربانی
 .۴فرانسه :پنج میلیون و  ۷۶۸هزار و  ۴۴۳مبتال ۱۱۰ ،هزار و  ۹۵۱قربانی
 . ۵روسیه :پنج میلیون و  ۴۳۰هزار و  ۷۵۳مبتال ۱۳۲ ،هزار و  ۶۸۳قربانی
.۶ترکیه :پنج میلیون و  ۴۰۴هزار و  ۱۴۴مبتال ۴۹ ،هزار و  ۵۲۴قربانی

 .۷انگلیس :چهار میلیون و ۷۱۷هزار و ۸۱۱مبتال ۱۲۸،هزار و ۸۹قربانی
 .۸آرژانتین :چهار میلیون و ۳۹۳هزار و ۱۴۲مبتال ۹۲،هزار و ۳۱۷قربانی
 .۹ایتالیا :چهار میلیون و  ۲۵۷هزار و  ۲۸۹مبتال ۱۲۷ ،هزار و  ۴۵۸قربانی
 .۱۰کلمبیا :چهار میلیون و ۱۲۶هزار و ۳۴۰مبتال ۱۰۴،هزار و ۱۴قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر در  ۲۸کشور ،شمار مبتالیان از رقم
یک میلیون عبور کرده است و پس از ایاالت متحده ،هند و برزیل
 که سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند  -کشورهایفرانسه ،روسیه ،ترکیه ،انگلیس ،آرژانتین ،ایتالیا ،کلمبیا ،اسپانیا ،آلمان،
ایران ،لهستان ،مکزیک ،اوکراین ،اندونزی ،پرو ،آفریقای جنوبی ،هلند،
جمهوری چک ،شیلی ،کانادا ،فیلیپین،عراق ،سوئد ،بلژیک و رومانی
نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کردهاند.ایسنا

مدیرکل صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه عنوان کرد

ایران ،اولینکشور تولیدکننده «اسپوتنیک وی» در منطقه

مدیرکل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اعالم کرد که ایران
به اولین کشور در منطقه تبدیل شد که اقدام به تولید مشترک واکسن
«اسپوتنیک وی» کرد.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا ،کریل دیمیتریف در بیانیهای تصریح
کرد که واکسن تولید شده توسط شرکت ایرانی برای اجرای برنامه
ملی واکسیناسیون در خود ایران استفاده خواهد شد .وی گفت« :این
صندوق و یکی از شرکتهای دارویی پیشرو ایرانی با نام آکتوور

در بیانیهای تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی را اعالم کردند».
کریل دیمیتریف توضیح داد که صندوق سرمایه گذاری مستقیم
روسیه ( )RDIFو آکتوور( )Actovercoبه طور فعال در زمینه
«انتقال فناوری» همکاری میکنند.
وی گفت« :تولید محلی واکسن اسپوتنیک وی در ایران سرعت
واکسیناسیون جمعیت ایران را تسریع میکند .این واکسن در حال
حاضر نقش مهمی در محافظت از جمعیت کشور در برابر ویروس
کرونا دارد و تولید داخلی از تالشهای مقامات ایرانی در مبارزه با
بیماری همه گیر پشتیبانی میکند».
امروز اسپوتنیک وی در  ۶۷کشور با بیش از  ۳.۵میلیارد نفر جمعیت
ثبت شده است .دادههایی که طی واکسیناسیون جمعیت روسیه و
دیگر کشورها به دست آمده است ،نشان میدهد که اسپوتنیکوی
یکی از ایمنترین و موثرترین واکسنها علیه ویروس کرونا است.
مراسم رونمایی از واکسن کرونای اسپوتنیک ایرانی روز شنبه  ۵تیر
ماه با حضور وزیر بهداشت و کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی
ایران در فدراسیون روسیه در شهرک صنعتی بهارستان برگزار شد.
در نتیجه پیگیریهای صورت گرفته از سوی سفارت جمهوری

اسالمی ایران و پس از انجام فرایند ارزیابی دقیق خطوط تولیدی
بخش بیوتکنولوژی اکتوور کشورمان توسط طرف روس و به
لحاظ اعتماد و اطمینان بینالمللی به گروه دارویی اکتوور ،مجموعه
اکتوور به عنوان مرکز تولید واکسن اسپوتنیک وی در قالب تولید
قراردادی انتخاب شد.
در راستای تولید قراردادی واکسن اسپوتنیک در مجموعه
اکتوور ،پس از انتقال بانک سلولی به کشور و اتمام مراحل تولید
آزمایشی ،هم اکنون انتقال تکنولوژی بر اساس دستورالعملهای
تدوین شده توسط انستیتو گامالیا و در ماشین آالت و تجهیزات
کامال مشابه با سازنده اصلی به تولید رسیده و کلیه آزمایشهای
مربوطه در این خصوص با موفقیت به پایان رسیده است.
ایرانششمینکشوریاستکهبعدازکشورهاییهمچونصربستان،
ایتالیا ،هند و برزیل با انتقال فناوری ،تولید مشترک واکسن کرونا را
در کشور آغاز کرد و به تولید انبوه رساند .ایران و روسیه عالوه بر
قرارداد دو میلیون دوزی واکسن اسپوتنیک وی که بهمن ماه پارسال
میان دو طرف امضا شد ،اواخر فروردین نیز قرارداد  ۶۰میلیون دوز
واکسن برای واکسیناسیون کامل  ۳۰میلیون نفر را امضا کردند.
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برای تهیه کتاب راهنمای
ملی سالمت خانواده مبلغ
یکصدوبیست هزارتومان
(قیمت کتاب  ۱۵۰هزارتومان
است که پس از کسر  ٪۲۰تخفیف
120هزارتومان میشود)
بهشماره کارت
۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی
ابنسینای بزرگ واریز نموده
و تصویر آن را به همراه
 ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳واتساپ کنید

بیش از  345 000جلد تاکنون منتشر شده است
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران
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نسخهنویسیالکترونیک؛عصایدستاقتصادسالمت
هنوز بسیاری از موانع اجرای دقیق نسخهنویسی الکترونیک ،برداشته نشده است

اگرچه سرعت اجرای نسخه الکترونیک با شتاب
بیشتریدرحالگسترشاست،بااینوجودهمچنان
موانع پرشماری در مسیر اجرای نسخه الکترونیک
وجود دارد .از ابتدای تیر امسال نیز چاپ دفترچه
کاغذیمتوقفشدهاست.درعینحال،کارشناسان
سالمت تاکید دارند که هنوز راه زیادی تا نهادینه
شدن کامل نسخه الکترونیک وجود دارد.
محمدرضا ظفرقندی ،رئیس کل سازمان نظام
پزشکی کشور نیز با اشاره به این که بحثهای
الزامآور پاسخگو نبوده و باید مشوقهای الزم
برای اجرای نسخه الکترونیک در نظرگرفته شود،
تاکید کرد« :اجرای نسخهنویسی الکترونیک یک
کار اساسی و مهم بوده که باید بصورت تدریجی
انجام شود .جهتگیریدنیاوکشورهایپیشرفتهبه
سمت نسخهنویسی الکترونیک است و ما نیز باید
با رفع موانع سخت افزاری و نرم افزاری بسترهای
الزم را برای این کار فراهم نماییم تا بصورت
تدریجی قادر به عملیاتی نمودن این طرح باشیم».
ظفرقندی خاطرنشان کرد« :اجرای نسخه نویسی
الکترونیکگامیدرجهتکاهشهزینههااست،اما
بایدبصورتتدریجیانجامشود.بایدفرهنگسازی،
آموزش ،اقناع و مشوقهای معنادار برای اجرای این
طرح مهم در نظر گرفته شود و بحثهای الزامآور
پاسخگونخواهدبود.مشوقهایمعنادار،همکاران
جامعه پزشکی را به سمت استفاده از نسخهنویسی
الکترونیک هدایت میکند».
همچنین غالمرضا شیخی زاده ،کارشناس اقتصاد
سالمت نیز در گفتگو با سپید به راههای اجرای
سریعتر نسخه الکترونیک در ایران میپردازد و
میگوید« :بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی با
سیستم نسخهنویسی سنتی عادت کردهاند .حتی
برای بسیاری از مراجعان نیز اجرای نسخهنویسی
الکترونیک ،بیمعنی است .هم بسیاری از مراجعان
و هم بسیاری از ارائه دهندگان خدمات درمانی با
نسخهنویسی به شکل سنتی ،بیشتر ارتباط برقرار
میکنند .بنابراین برای شتاب بخشیدن به اجرای
نسخهنویسی الکترونیک میتوان مشوقهایی را
برای مجریان این طرح در بخشهای دولتی و
خصوصی در نظر گرفت .مثال میتوان برای
تخصیص اعتبارات به مراکز دولتی ،اجرای
نسخهنویسی الکترونیک را به عنوان یک امتیاز
تعریف کرد .در این صورت ،مراکز دولتی تالش
خواهند کرد که سریعتر به سمت نسخهنویسی
الکترونیک حرکت کنند».
او تاکید میکند« :نکته مهم دیگر این است که
ما باید حتما توازنی منطقی بین بخش دولتی
و بخش خصوصی ایجاد کنیم و در این مسیر
گام برداریم که نسخهنویسی الکترونیک در هر
دو بخش دولتی و خصوصی به طور همزمان
توسعه یابد .اینکه مثال نسخهنویسی الکترونیک
در بخش خصوصی پیشرفت کند ،اما در بخش
دولتی درجا بزنیم ،نمیتواند توسعهای متوازن

برای اجرای نسخهنویسی الکترونیک ایجاد کند.
اگر این موازنه برقرار نشود ،با نوعی بینظمی و
سردرگمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
مواجه خواهیم شد».
شیخیزاده خاطرنشان میکند« :در دوران کرونا با
افزایش چشمگیر هزینههای درمانی مواجه هستیم.
اجرای نسخه الکترونیک میتواند تاثیر زیادی در
مدیریتهزینههاداشتهباشدوموجبشودکهکنترل
بیشتریروینسخههایتجویزشدهداشتهباشیم.در
اینمسیرنیازاستکههمکاریبینبخشینیزافزایش
یابد و همه بخشهای مرتبط با اجرای نسخهنویسی
الکترونیک با یکدیگر هماهنگ باشند .هماهنگی
بیشتر بین جامعه پزشکی و جامعه داروسازی

اگرچه سرعت اجرای نسخه
الکترونیک با شتاب بیشتری
در حال گسترش است ،با
این وجود همچنان موانع
پرشماری در مسیر اجرای
نسخه الکترونیک وجود دارد.
از ابتدای تیر امسال نیز چاپ
دفترچه کاغذی متوقف شده
است .در عین حال ،کارشناسان
سالمت تاکید دارند که هنوز
راه زیادی تا نهادینه شدن کامل
نسخه الکترونیک وجود دارد

میتواند موجب شتاب در اجرای نسخهنویسی
الکترونیک شود .تولیت نظام سالمت هم باید به
عنوان ناظر و راهبر در مسیری گام بردارد که این
هماهنگیها را مدیریت کند».
تاکید مسئوالن سالمت بر اجرای کامل
نسخه نویسی الکترونیک
بسیاری از مسئوالن نظام سالمت نیز بر اهمیت
اجرای نسخهنویسی الکترونیک تاکید دارند.
مهدی میرشاه ولد ،مدیرکل روابط عمومی و امور
بین الملل سازمان بیمه سالمت هم تاکید کرد« :به
وسیله نسخه الکترونیک ،گردش کار نسخهها از
زمان تجویز تا زمان نسخهپیچی یا انجام آزمایش
و ارائه خدمات پاراکلینیکی ،مکانیزه و الکترونیکی
میشود .اهمیت نسخه الکترونیکی این است که
میتواند عالوه بر کاهش مصرف کاغذ ،در زمینه
تصمیمگیریهای نظام سالمت هم موثر باشد .به
طور مثال این دادهها میتواند اطالعاتی مانند میزان
مصرف هر قلم دارو یا آمار مبتالیان به یک نوع
بیماری مشخص را به دست بدهد».
همچنین علیرضا زالی ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی هم خاطرنشان کرد« :خدمات
الکترونیک سالمت یکی از نیازهای قطعی نظام
سالمت محسوب میشود .بر خالف نگاه های
اولیه که این خدمات را غیرضروری میدانستند،
در حال حاضر الکترونیکی شدن خدمات سالمت
و به خصوص اجرای نسخه نویسی الکترونیک
اجتناب ناپذیراست .خدمات الکترونیکی سالمت
منجر به افزایش دسترسی ،شفافیت ،سرعت باال

در ارائه خدمات شده و دراجرای برنامههای مبتنی
بر مشتری مداری مفید خواهد بود».
ویافزود«:حلقهاصلیخدماتالکترونیکسالمت،
نسخه الکترونیکی است که اجرای آن به پشتوانه
غنی نیاز دارد .ریلگذاری مناسبی در زمینه اجرای
طرح نسخه نویسی الکترونیک انجام شده و در
آینده نیز این مسیر ادامه پیدا میکند ،زیرا اجرای
این موارد اجتناب ناپذیر است .شیوع ویروس کرونا
به ما نشان داد که باید مراودات جدیدی در حوزه
خدماتی واداری شکل بگیرد .اگر این طرح قبل
از شیوع بیماری کووید  ۱۹پیشرفت مناسبی پیدا
میکرد ،ضرورت آن بیشتر حس میشد .استفاده
از فرآیندهای الکترونیک و کاهش رفت و آمدهای
فیزیکیبهعلتشیوعویروسکرونا،بهاجرایطرح
نسخهنویسیالکترونیکشتابمناسبیدادهاست».
ازسویدیگر،حمیدپوراصغری،معاونامورعلمی،
فرهنگیواجتماعیسازمانبرنامهوبودجهنیزیادآور
شد«:درحالحاضرمقاومتیدربرابراجرایخدمات
الکترونیک سالمت مثل نسخه نویسی الکترونیک
وجودندارد،بلکهساختارهایمختلفبرایاجرای
این خدمات باید به طور کامل هماهنگ باشند و
مشکالت موجود دراین زمینه را برطرف کنند.
همان طور که در بانکداری الکترونیک ،فرآیندها به
سمت الکترونیکی شدن رفت و به مرور ارتقا یافت،
نسخه نویسی الکترونیک هم چالشهایی خواهد
داشت که به مرور برطرف میشود .اجرای خدمات
الکترونیک در نظام سالمت فقط به حوزه سالمت
مربوطنمیشودوبقیهدستگاههاهمدخیلهستند».
ادامه در صفحه 15
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ادامه از صفحه 14
همچنین حمیدرضا صفی خانی ،مدیر پروژه
نسخه نویسی الکترونیک سازمان تامین اجتماعی
هم عنوان کرد« :تغییر رویکرد وزارت بهداشت و
سازمانهای بیمه گر منجربه این شده که درماههای
اخیر پیشرفتهای خوبی در حوزه خدمات
الکترونیک داشته باشیم .تا چند وقت پیش تالش
سازمانهایبیمهگراینبودکهخودشانسامانههایی
دراختیار ارائه دهندگان خدمت قرار بدهند .این
باعث شده بود که هم از کسب و کارهای این
حوزه در بخش خصوصی غافل شویم و هم آن
چیزی که از طرف سازمانهای بیمه گر دراختیار
قرار گرفته بود ،یک پنل بود و سامانه کاملی نبود.
پزشکان هم مجبور بودند از سامانههای مجزای
سازمانهای بیمهگر استفاده کنند».
وی افزود« :از طرفی کدینگهای غیر واحد وجود
داشت .تالش کردیم به این سمت حرکت کنیم
که به جای طراحی سامانه توسط سازمانهای
بیمه گر ،استاندارد و قواعد توسط سازمانهای
بیمه گر تولید شده و اجازه بدهند هر پزشک
یا داروخانه یا مرکز پاراکلینیک با واسطههای
نرمافزاری این امکان را داشته باشد که تبادل
داده داشته و اجازه بدهیم کسب و کارها نیز در
این زمینه فعالیت موثری داشته باشند».
مهدی رضایی ،معاون بیمه و خدمات سالمت

شیخیزاده :بسیاری از مراکز
دولتی و خصوصی با سیستم
نسخهنویسیسنتیعادت
کردهاند .حتی برای بسیاری از
مراجعان نیز اجرای نسخهنویسی
الکترونیک ،بیمعنی است .هم
بسیاری از مراجعان و هم بسیاری
از ارائه دهندگان خدمات درمانی
با نسخهنویسی به شکل سنتی،
بیشتر ارتباط برقرار میکنند.
بنابراین برای شتاب بخشیدن به
اجراینسخهنویسیالکترونیک
میتوان مشوقهایی را برای
مجریان این طرح در بخشهای
دولتی و خصوصی در نظر گرفت

سازمان بیمه سالمت هم تاکید کرد« :پیشرفتهای
نسخه نویسی الکترونیک در بخش خصوصی قابل
مالحظه بوده و در برخی استانها این برنامه به
صورتصددرصداجراییشدهاست.چاپدفترچه
کاغذیبیمهسالمتدرصندوقهایکارکناندولت،
صندوق بیمه سالمت ایرانیان و صندوق سایر اقشار
از ابتدای تیر  ۱۴۰۰در راستای الکترونیکی شدن
خدمات ،متوقف شد و بیمه شدگان برای دریافت
خدمات نیازی به دفترچه کاغذی نخواهند داشت».
موانع اجرای دقیق نسخهنویسی الکترونیک
کیانوش معیری ،متخصص اقتصاد سالمت نیز
به نواقص اجرای نسخهنویسی الکترونیک اشاره
میکند و میگوید« :قاعده اجرای نسخهنویسی
رضایی:پیشرفتهاینسخه
نویسی الکترونیک در بخش
خصوصی قابل مالحظه بوده و
در برخی استانها این برنامه به
صورت صد درصد اجرایی شده
است .چاپ دفترچه کاغذی بیمه
سالمت در صندوقهای کارکنان
دولت ،صندوق بیمه سالمت
ایرانیان و صندوق سایر اقشار
از ابتدای تیر  ۱۴۰۰در راستای
الکترونیکی شدن خدمات،
متوقف شد و بیمه شدگان برای
دریافت خدمات نیازی به دفترچه
کاغذی نخواهند داشت
الکترونیک به این شکل است که پزشک در مطب
خود باید ابتدا هویت بیمار را احراز کند ،اعتبار
دفترچه درمانی او را بررسی کند و سپس نسخه
را به صورت الکترونیکی به داروخانه ارسال کند.
در نهایت ،داروخانه هم نسخه الکترونیک بیمار را
رویت میکند و دارو در اختیار بیمار قرار میگیرد».
او ادامه میدهد« :این فرآیند اصولی باعث میشود
کهبخشزیادیازهزینههاینسخهپیچیبهصورت
کاغذی حذف شود .همچنین از آنجا که نسخه بیمار
در سامانهها ثبت میشود ،میتوان نظارت بیشتری
روی نسخههای تجویزی داشت .در این شرایط،

مصلحی :اینکه مردم و ارائه
دهندگان خدمت را در عمل انجام
شده قرار دهند ،هزینههای
زیادی را تحمیل میکند ،زیرا
نسخهنویسی الکترونیک را از
طریق مسیر درست خودش اجرا
نکردهاند .وقتی این کار مهم به
شکل غیراصولی انجام میشود،
طبیعی است که نارضایتی
زیادی را هم ایجاد خواهد کرد.
سردرگمی مردم و جامعه پزشکی،
مشکالت فنی و بسیاری از
چالشهای دیگر با اجرای ناقص
نسخهنویسیالکترونیک،ایجاد
خواهد شد
غلط امالیی در نسخهنویسی به شدت پایین میآید.
همچنین موارد سوء استفاده از داروهای گرانقیمت
با تهیه نسخههای جعلی نیز بسیار پایین میآید،
زیرا همه نسخهها رصد میشود .همچنین سوابقی
از سالمتی بیمار تهیه میشود که قابل استفاده در
پرونده الکترونیک سالمت بیماران خواهد بود».
معیری خاطرنشان میکند« :در شکل فعلی اجرای
طرحنسخهنویسیالکترونیک،نسخهدوبارهبهشکل
کاغذیازسویپزشکرویسربرگنوشتهمیشود.
سپس بیمار ،دوباره نسخه را به داروخانهها میبرد.
بعدهمداروخانهمجبورمیشودهماننسخهکاغذی
را به شکل فایل الکترونیکی در سامانه ذخیره کند.
یعنی انگار لقمه را دور سر خودمان چرخاندهایم،
بدون آنکه واقعا نسخه کاغذی حذف شود»
همچنین فیروز مقتدایی ،داروساز هم انتقاد میکند:
«این شکل از اجرای نسخهنویسی الکترونیک،
موجب افزایش فشار کاری داروخانهها شده است.
مردم هم در این شکل از اجرای نسخهنویسی
الکترونیک ،ناراضی هستند ،زیرا آماده شدن برخی
نسخهها گاهی خیلی طول میکشد که موجب
ازدحام مردم میشود .بیمار با یک نسخه کاغذی
به داروخانه مراجعه میکند که داروخانه باید هویت
بیمار و اعتبار دفترچه او را به شکل الکترونیکی
بررسی کند ،در حالی که همه این مراحل باید قبل
از نسخهنویسی الکترونیک ،آماده باشد».
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او میگوید« :در اجرای نسخهنویسی الکترونیک
به شکل اصولی و علمی ،داروخانه فقط نسخه
الکترونیک بیمار را بررسی میکند و دارو را به
بیمار تحویل میدهد ،نه اینکه استعالم بیمهای
بیمار و نوشتن الکترونیکی نسخه کاغذی را هم
داروخانه انجام دهد».
محسن مصلحی ،دبیر شورای عالی نظام پزشکی
کشور هم در گفتگو با سپید به مشکالت اجرای
نسخهنویسی الکترونیک اشاره میکند و میگوید:
«طبققانون،وزارتبهداشتمکلفاستکهپرونده
الکترونیک سالمت را تشکیل دهد .همچنین این
وزارتخانه وظیفه دارد که نظام ارجاع و سطحبندی
خدماتدرمانیرااجراییکند.یکبخشیازاجرای
این فرآیندها ،اجرای نسخه الکترونیک است ،اما
حاال آمدهاند از انتهای این فرآیند شروع کردهاند.
یعنی در حالی که هنوز پرونده الکترونیک سالمت،
نظام ارجاع و سطح بندی خدمات درمانی به نتیجه
نرسیده است ،اما میخواهند به هر طریقی که شده،
نسخه الکترونیک را اجرایی کنند».
او تاکید میکند« :باید در نظر داشت که هماکنون
اجرای نسخهنویسی الکترونیک را بجای وزارت
بهداشت،سازمانهایبیمهگرمدیریتمیکنند.نکته
مهمتر این است که پرونده الکترونیک سالمت به
عنوانبستراجراینظامارجاعوسطحبندیخدمات
درمانی شناخته میشود .حال بجای آنکه پرونده
الکترونیکسالمتراتقویتکنند،آنرارهاکردهاند
و به اجرای ناقص نسخهنویسی الکترونیک اصرار
دارند .اگر در طول  30سال گذشته ،هر سال فقط
یک قدم برای تهیه پرونده الکترونیک سالمت و
اجراینظامارجاعبرداشتهمیشد،هماکنوندرنقطه
بسیار مطلوبی قرار داشتیم ،اما در طول چندین دهه
در این خصوص کم کاری شده و اراده جدی برای
اجرای آن وجود نداشته است .حال در این شرایط
بر اجرای مقطعی و بدون برنامهریزی نسخهنویسی
الکترونیک ،اصرار دارند».
مصلحی خاطرنشان میکند« :اینکه مردم و ارائه
دهندگان خدمت را در عمل انجام شده قرار
دهند ،هزینههای زیادی را تحمیل میکند ،زیرا
نسخهنویسی الکترونیک را از طریق مسیر درست
خودش اجرا نکردهاند .وقتی این کار مهم به شکل
غیراصولیانجاممیشود،طبیعیاستکهنارضایتی
زیادی را هم ایجاد خواهد کرد .سردرگمی مردم
و جامعه پزشکی ،مشکالت فنی و بسیاری از
چالشهای دیگر با اجرای ناقص نسخهنویسی
الکترونیک ،ایجاد خواهد شد».
او با اشاره به دیگر مشکالت اجرای ناقص
نسخهنویسی الکترونیک ،تاکید میکند« :حتی در
برخی نسخهها که به شکل اجباری در داروخانهها
الکترونیکی میشود ،اشتباهاتی در آن اتفاق میافتد.
به همین دلیل ممکن است مثال دو سال بعد به
پزشک بگویند که چرا فالن داروی اشتباهی را
تجویز کردهاید ،در حالی که پزشک داروی دیگری
را تجویز کرده است ،ولی در الکترونیکی شدن
نسخهها ،نام دارو به اشتباه ثبت شده است .این
مسائل حقوقی و قانونی در شکل فعلی اجرای
نسخه الکترونیک ،حل نشده است .متاسفانه بجای
آنکه انرژی و توانمان را صرف اجرای اصولی
قوانین باالدستی نظام سالمت کنیم ،سلیقهای عمل
میشود ،در حالی که مسیر قانونی و منطقی کامال
مشخص است .این مسیر قانونی نیز جز با اجرای
پرونده الکترونیک سالمت و اجرای نظام ارجاع و
سطحبندی خدمات به سرانجام نخواهد رسید».
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با حضور فرمانده سپاه پاسداران و وزیر بهداشت

واکسنکرونای«نورا» رونمایی شد

سعید نمکی عنوان کرد :ریل گذاری برای صادرات واکسن ایرانی کرونا

با حضور فرمانده سپاه پاسداران و وزیر بهداشت،
واکسن دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل(عج) با نام
«نورا» و رونمایی شد.
به گزارش سپید ،صبح روز یکشنبه واکسن کرونای
ایرانی پروتئینی نوترکیب دانشگاه علومپزشکی
بقیهاهلل(عج)بانام«نورا»رونماییوفازاولکارآزمایی
بالینی آن با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران،
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،رئیس
سازمان غذا و دارو ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
بقیهاهلل و تنی چند از مدیران ،کارشناسان ،پزشکان
و داروسازان آغاز شد.
مدعیان دموکراسی در جهان عالقه دارند
بیمارانمان بدون دارو بمانند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت:
«کسانی که در جهان از دموکراسی ،پیشرفت ،رفاه،
امنیت و آزادی سخن میگویند عالقه دارند کودکان
بیمار ما در آغوش مادران خود جانشان را از دست
بدهند .عالقه دارند مردمان بیمار کشورمان بدون دارو
و غذا بمانند .نقشه ذهنی آنها برای ملت ما فقر ،عقب
ماندگی ،گرسنگی ،بیماری و  ...است».
حسین سالمی در آیین رونمایی از واکسن نورا و آغاز
فازاولکارآزماییبالینیاینواکسناظهارکرد«:خدای
متعال را سپاسگزارم که امروز یک روز الهی زیبا و
دل انگیز و سرشار از یک افتخار بزرگ را نصیب ما
کرد تا در این مکان مقدس و در این جمع شریف
و نورانی ،در جمع برجستگان و شخصیتهای ممتاز
و در عین حال خادمان عرصه سالمت و بهداشت
کشور این کار را شاهد باشیم».
وی افزود« :پیمودن قلهها همواره کار سختی است.
گذر از صخرههای سخت و قدم گذاشتن بر فراز
ارتفاعات بلند کار دشواری است ،اما هیچ کشور و
ملتی بدون طی مسیرهای سخت به قلههای پیشرفت
اعتبار و منزلت صعود نخواهد کرد».
سالمی گفت« :تا ملتی آرزوهای بزرگ را در آغوش
نگیرد ،تا ملتی آرزوهای درونی خود را به مصادیقی
در عالم واقعیت تبدیل نکند ،بزرگ نمیشود .وسعت

هر ملت و کرانههای شخصیت هر جامعه به وسعت
آرزوها و بلندای همت اوست ،به رفعت و قامت
بلند نگاه اوست ،به افقهای بلند نگرشهای اوست.
هر ملتی که نتواند رویداد بسازد ،بزرگ نمیشود».
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد« :ما در عرصه نبرد
برای استقالل هستیم ،در یک جنگ بزرگ جهانی که
محور اصلی آن استقالل ،خوداتکایی و خودباوری
ماست و جهان قدرتمند تصمیم گرفته است که مانع
از استقالل ما شود و ما هم تصمیم گرفتیم که به هر
قیمتی این معنای زیبا و مقدس را مانند جامهای زرین
و درخشان بر قامت کشور و ملتمان بپوشانیم .راه
سختی را طی کردیم و قطعا هنوز فرازهای بزرگی
باقی مانده تا طی کنیم».
سالمی ادامه داد« :کسانی که در جهان از دموکراسی،
پیشرفت ،رفاه ،امنیت و آزادی سخن میگویند عالقه
دارند کودکان بیمار ما در آغوش مادران غم انگیزشان
جانشان را از دست بدهند .عالقه دارند مردمان بیمار
کشورمان بدون دارو و غذا بمانند .نقشه ذهنی آنها
برای ملت ما فقر ،عقب ماندگی ،گرسنگی ،بیماری
ن نقشه جامع ذهنی غرب برای ملت
و  ...است .ای 
ایران است .برای همین است که نه اجازه انتقال
پول برای تهیه دارو و واکسن را میدهند و نه اجازه
میدهند که ملت ایران برای تامین مایحتاج خویش
با جهان تعامل کند؛ ما البته به اندازه هدفهایمان
بزرگیم ،نه به اندازه وسعت جغرافیای جهان .ما یک
ملت استثنایی هستیم ،ملتی که در اوج محاصره
علمی ،فنی و اقتصادی توانسته است ،آفرینشگر
چنین افتخارات بزرگی باشد .این یقینا یک ملت
شگفتی ساز و استثنایی است».
وی بیان کرد« :فاصله زیادی نگرفتهایم از زمانی که
وقتی کرونا شایع شد حتی ماسک پیدا نمیشد .وقتی
شیوع این بیماری جهانیتر شد ،کشورهای قدرتمند
از دیگر کشورهای پیشرفته در فرودگاهها ماسکها را
میدزدیدند .تصور جهان این بود که ایران در مقابل
این پدیده کرنش میکند ،اما من از یک حقیقت
سخن میگویم .اسالم درخشید ،والیت درخشید،
ملت بسیج شدند همه یک دل شدیم و یک آهنگ

به یکدیگر کمک کردیم .اطباء ما در سختی ماندند.
پرستاران فداکار حماسه آفریدند ،لباسهای سخت،
ماسکها و  ...لباس افتخار عزت و شرف یک ملت
است که بر قامت پزشک و پرستار زینت آفرین است.
پزشکان ما درد و بالی مردم را خریدند ،ایستادند در
قلب خطر و این رمز پیروزی بزرگ ما در یکسال
و نیم گذشته بود».
سالمی گفت« :از همه اعضای کادر درمان کشورمان
تشکر میکنیم که در این عرصه با شور امید آفریدند
و به ما عزت دادند و قامت کشورمان را برافراشتند،
ارتفاع هویت ملی ما را باال بردند و ما را در نظام
بینالمللیبهعنوانیککشورموفق،درخشان،برجسته
و ممتاز نشان دادند .از همه آنها که ماندند و خسته
نشدندِ ،شکوه نکردند ،کمبودها را به رخ نیاوردند،
مردانه ایستادند که جا دارد دست همه این عزیزان
را ببوسیم .ما هنوز در مسیر هستیم .از برادران و
خواهران عزیزم در دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل و
همهاطباوپرستارانومسئوالناینبیمارستانکهمانند
همه بیمارستانهای کشور در این عرصه درخشیدند،
تشکرمیکنم.احیاییکانسان،احیایبشریتاست.
اینکالم خداست ،این قاعده الهی است».
وی گفت« :ما حقیقتا تصمیم گرفتیم که از این به بعد
در جهان در هر پدیدهای جزو برترینها باشیم .چه
در مسابقات علمی ،چه در پدیدههای فنی و امروز
در بسیاری از آنها جزو کشورهای پیشگام و برتر
هستیم .در هوا فضا ما ماهواره پرتاپ میکنیم ،در
فناوریهای نانو پیشگام هستیم ،شما میدانید که ما
پرندههای پهن پیکر بدون سرنشین داریم که هفت
هزارکیلومتربدونخلبانپروارمیکنندوبرمیگردند.
ما در عرصههای مختلفی پیشگام هستیم و امروز در
تولید واکسن برای این بیماری مرموز موفق شدیم
که این جزو پیچیدهترین فناوریهای بشری است
که چندین واکسن با روشهای متنوع ساخته و تولید
میشود .شاید به اندازه تعداد کشورهایی که واکسن
تولید کردند ،ما در نوع واکسن تنوع داریم .آیا این
یک افتخار بزرگنیست؟ حتی به تیمهای ورزشی
هم میگویم باید جز برترینهای جهان باشید .امروز

افتخار میکنیم که یک روز الهی است مانند شب
آرزوها ،امروز روز آرزوهای ماست».
وی تاکید کرد« :یکسال و نیم است که آرزو میکنم
به چنین شرایطی برسیم .امروز خدا را سپاس گفته
و دست همه عزیزام ،تیم پژوهشگر و هدایت کننده
را برای اینتوفیق بزرگ میبوسم .دیدید که دو روز
گذشته(جمعه) چگونه رهبر عظیمالشأن ما با آرامش
و وقار و افتخار واکسن ایرانی برکت را تزریق کردند.
چقدر دل انگیز است دیدن این صحنهها و چقدر
نشاط انگیز است ادامه این لحظهها .از سازمان غذا و
دارو و همه کسانی که سختگیرانه ما را در این مسیر
حمایت و هدایت کردند ،تشکر میکنم .ما در مسیر
هستیم و مطمینیم که پیروز هستیم».
فرمانده کل سپاه افزود« :ما مرد میدانهای سختیم و
از صحنه خارج نمیشویم ،میمانیم .به همه جهان
هم اعالم میکنیم که ما هستیم ،بودهایم .تاریخ ما
ریشهدار است ،مکتب ما عظیم است .ما به واسطه
اسالم موفق شدهایم ،به این مکتب دل بسته و با آن
زندگیمیکنیمومیدانیمکهسرانجامتمامحصارهای
سخت محاصرهها را با حرکتهای بزرگ علمی و
فنیخودمیشکنیم،دیوارهایمحاصرهرامیشکنیم.
ما در همه جهان نفوذ میکنیم با قلبهایمان با کالم و
پیشرفتهایمان .ما این واکسنها را در اختیار مردمان
فقیر کشورهای دیگر قرار داده و تجربیاتمان را به
دیگرا ن منتقل میکنیم .ما همه مرد م جهان را خوب
میدانیم و به همه خدمت میکنیم و ملت عزیز ما
اطمینان داشته باشند که آنها بیرقهای امید را بیش
از پیش برافراشته خواهند دید».
ریل گذاری صادرات واکسن ایرانی کرونا
وزیر بهداشت هم در این مراسم گفت« :به دست
توانمند عزیزان در سپاه پاسداران و دانشگاه بقیهاهلل
(عج) واکسنی را به نا م نورا که نور شاید اصیلترین
و نفیسترین پدیده آفرینش است ،رونمایی میکنیم.
بنده به عنوان یک خادم و سرباز خدمتگزار شاید
زیباترین روز تاریخ زندگیام است».
ادامه در صفحه 17
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ادامه از صفحه 16
سعید نمکی اظهار داشت« :خدا را سپاس میگویم
که امروز سومین روزی است که در راستای اعتالی
این کشور صحنههای بسیار دلپذیری میبینم .دو
روز قبل ،تزریق اولین واکسن ملی به عزیزترین و
واالترین شخص مملکت بود و دیروز تولید واکسن
اسپوتنیکایرانی بود که به قول کسانی که صاحب
این تکنولوژی بودند اعالم کردند که ایران از نظر
زیرساختها به مراتب فراتر از کسانی است که
طراح این تکنولوژی در خارج از کشور بودند».
وی افزود« :امروز به دست توانمند عزیزان در سپاه
پاسداران و دانشگاه بقیهاهلل (عج) واکسنی را به نام
نورا که نور شاید اصیلترین و نفیسترین پدیده
آفرینش است ،رونمایی میکنیم .بنده به عنوان
یک خادم و سرباز خدمتگزار شاید زیباترین روز
تاریخ زندگیام است».
وی گفت« :وقتی کرونا آمد نداشتههای زیادی را
داشتیم .عزیزانی که روزهای اول کنار هم بودیم،
شاهدند که وقتی که نداشتهها را کنار ه م میگذاشتیم،
میدیدیمکهمحاسباتبیرونیغلطنیست.محاسبات
آنانی که با نداشتههای ما منتظر فروپاشی ما در طول
گرفتاری در باتالق کرونا بودند ،محاسبات غلطی
نبود ،خزانهای تهی ،بانک مرکزی خالی از دالر ،سیل
و زلزله و طوفان و آنفلوانزای  H1N1و کرونا و
سانحه و حادثه و پرستار و پزشکی که شاید ماهها
به دلیل حضور سنگین اقتصادی کارانهاش را نگرفته
بود و او را با دیگر کشورها مقایسه میکردند که
ممکن بود کف خیابان بیایند و تحمل نکنند این
روزهای سخت را».
نمکی ادامه داد« :اما آنها به داشتههای ما فکر نکردند.
داشتههایی که اول از همه اعتقاد ،ایمان و اخالص به
خداوند بزرگ بود .نمیدانستند که ملت خدایی دارد
که هرگز دستش را در روزهای سخت رها نکرد .آنها
نمیدانستندکهملتیداریمقویتر،پایدارتروشجاعتر
از آنچه که به تصویر بکشند .آنها به یاد نداشتند که
ما هشت سال دفاع مقدس داشتیم که بعد از هشت
سال میلی متری از خاک این سرزمین را بر سر میز
مذاکرهای پس نگرفتی م که در اینجا به همه شهدا درود
میفرستم .آنها نمیدانستند که مردم شریفی داریم که
باپیغامیدکهاشرامیبندد.آنهانمیدانستندکهفرزانه
بیبدیلی داریم که در حمایت ،هدایت و رعایت
واالترین مقام قابل استناد جهان است».
نمکی ادامه داد« :آنها نمیدانستند که ما شرکتهای

دانش بنیان و جوانانی داریم که از خود حماسه خلق
میکنند ،آنها نمیدانستند که روحانیتی داریم که
وقتیمیگوییمنمازجمعهتعطیلشود،چانهنمیزند،
شیعه عاشق اهل بیتی داریم که وقتی میگوییم باید
حرم را به این مصلحت ببندیم ،استقبال میکند .از
هم ه مهمتر آنچنا ن عشق به استقالل این مملکت
بیتابمان کرده که برای آینده این سرزمین ،نه فقط
آرزوهای بلند ،بلکه همتهای بلند داریم .گرچه
این روزها برای اینجمع دلپذیر است ،اما برای این
سرباز بهترینهاست».
وی گفت« :سالها پیش به ذهن من خطور نمیکرد
که روزی در دانشگاه بقیهاهلل سپاه ما بتوانیم تکنولوژی
واکسن را به کشور و جهان عرضه کنیم .این از
دستاوردهای بی بدیل جمهوری اسالمی ایران است.
با کمال افتخار بگویم که امروز داشتههایمان بیش از
داشتههایروزهایاولمبارزهباکروناست.امروزنیاز
به تخت اضافه برای بستری بیمارانمان در هیچ یک
از امواج نداریم .امروز برای نفس کشیدن بیمار مبتال
به کرونا ،در هیچ بیمارستانی کمبود اکسیژن نداریم؛
در حالی که روزهای اول به شدت گرفتار بودیم.
امروز  ۴۷۰دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستانهای
کشور نصب کردیم و مابقی هم دارد نصب میشود.
ما در سال تحریم و گرفتاری بیش از  ۱۶۰سی
تی اسکن به دورترین نقاط این کشور فرستادیم.
هفته پیش در مراوه تپه در یک منطقه مرزی ترکمن
نشین نجیب ،بیمارستانی مهیا شد و این از افتخارات
جمهوری اسالمی ایران در این روزهای تنگ دستی
مورد انتظار فروپاشی دیگران بود .ما امروز به جای
نداشتههای روز اول آزمایشگاه مولکولی که فقط دو
آزمایشگاه داشتیم ،حاال بیش از  ۴۰۰آزمایشگاه حتی
دردورتریننقاطمرزیمملکتداریموامروزبالطف
خدا صاحب دانش نوین مدیریت بیماری هستیم».
نمکی گفت« :در پیک چهارم با ویروس انگلیسی که
قدرت سرایت ،بیماری زایی و مرگ زایی چندین
گ داشتیم .این
برابر داشت ،یک دوم پیک سوم مر 
هنرمندی تیمی بود که چنین مدیریت بیماری را
در کشور به عنوان یک مدل موفق طراحی کردند
و امروز ما واکسن کووید ۱۹در اختیار داریم .آن
هم نه با یک پلتفرم بلکه با چندین پلتفرم موفق».
وی گفت« :خدا را شکر واکسن برکت به سرانجام
رسید ،واکسنپاستور به سرانجام رسید ،شنبه واکسن
اسپوتنیک روسی را رونمایی کردیم ،عزیزان ما در
سیناژن فاز دوم آزمایش بالینی را میگذرانند ،در

رازی به خوبی فاز دوم را طی کرده و دارد به اتمام
میرسد .فاز دو درمجموعه فخرابهخوبیبه سرانجام
میرسد و همینطور شرکتهای دیگر دانش بنیان و
مجموعهای که عزیزان ما در سپاه پیش میبرند».
وی تاکید کرد« :ما در ماههای آینده نه تنها کمبود
ن نخواهیم داشت ،بلکه ریل گذاری کردیم
واکس 
که واکسن ما در اقصی نقاط جهان که قلدران و
زورگویان درها را بر تهیدستان جهان بستند ،بتوانیم
واکسن صادر و هدیه کنیم و این از افتخارات ناب
جمهوری اسالمی است .من این دستاورد بزرگ را
به ملت ایران و همه کسانی که دلشان برای این نظام
میتپد ،تبریک میگویم و امیدوارم این پله کوتاهتری
از قلههای رفیعتری باشد که انشااهلل در آینده نزدیک
مردم عزیز این سرزمین فتح خواهند کرد».
رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل در
مراسم رونمایی و آغاز کارآزمایی بالینی
واکسن «نورا» مطرح کرد
فرایند علمی ،استاندارد و سختگیرانه در واکسن نورا
سخنران دیگر این مراسم ،رییس دانشگاه علوم
پزشکی بقیهاهلل بود که در سخنانی از طی فرایند
علمی ،استاندارد و سختگیرانه در ساخت واکسن
«نورا» خبر داد و گفت« :ما برخالف آمریکاییها
دستاوردهای خودمان را مخفی نمیکنیم و تمام
اینها را منتشر کرده و در اختیار دنیا قرار میدهیم».
حسن ابوالقاسمی گفت« :ما این واکسن را به شهدایی
که در این بیمارستان از دست دادیم ،تقدیم میکنیم.
ما یکی از مراکز بزرگ خدمترسانی طی این ماهها
بودیم .دربخش درمان ما تاکنون  ۱۴هزار بیمار
بستری را درمان کردیم».
وی ادامه داد« :دربخش آموزش و پژوهش هم فعال
بودیم و بیش از ۲۰۰مقاله علمی در ژورنالهای معتبر
بینالمللی در زمینه تحقیقات کووید منتشر کرده که
یکی از مهمترین آنها تحقیقاتی بود که امروز شاهد
فاز اول کارازمایی بالینی آن هستیم».
ابوالقاسمی افزود« :در تمام کشور عزیزان زیادی
جانشان را در جدال با بیماری از دست دادند .خدا
را شاکریم که تالش  ۱۶ماهه محققین ما به ثمر
رسید و واکسنمان طی یک فرایند علمی و کام ً
ال
ت بخش انجام شد.
استاندارد و سختگیرانه اما لذ 
بدون استثنا همه این سختیها برای ما انجام شد».
وی ادامه داد« :من نه به عنوان رئیس دانشگاه یا
مجری این طرح ،بلکه به عنوان خدمتگزار در حوزه
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داروهای بیولوژیک بیش از  ۲۵سال است که در
حوزه داروهای بیولوژیک خدمت کردم .هرچند
خدمت جزیی ،اما هم در زمینه کارازماییهای بالینی
مسولیت به عهده گرفتم و هم در دانشگاه بقیهاهلل
برای یکی از بزرگترین پروتئینهایی که در کشور
تولید شده اقدام کردیم ،فاکتور هفت که تولید شد».
رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل گفت« :تمام این
تالشها فقط به قصد خودکفایی نیست ،بلکه باید
تالشها برای کمک به همه ضعفای عالم متمرکز
شود .ما باید جهت داروهای بیولوژیک گامهای
موثری برداریم اما باید فکر کنیم که کسانی هستند
در عالم که مانند ما تحت تحریم قرار دارند و نیاز به
ک کنی م تا اگر
واکسن و داروهای مختلف دارند ،کم 
یک روزی یک ضد انسانی مانند ترامپ در آمریکا
روی قدرت بیاید و حتی به کودک سرطانی هم
رحم نکند ،بتوانیم به سایر کشورها هم کمک کنیم.
هرگز فراموش نمیکنم که حتی داروی سادهای که
در سرطان کودکان استفاده میکنیم ،اجازه نمیدادند
که به دستمان برسد .نه تنها اینکه مجاری مالی ما را
محدود میکردند ،بلکه کسانی که دوستا ن ما بودند و
در صحنه بینالمللی که میخواستند به ما کمک کنند،
به سرعت وارد عمل میشدند که به ما دارو دهند،
اما بعد میدیدیم که از جایی به آنها گفتهاند دارو
ندهید .امروز افتخار میکنیم که داروهای بیولوژیک
زیادی است که در کشور وجود دارد».
ابوالقاسمی با بیان اینکه واکسن یکی از نمادهای این
داروها بود ،گفت« :در دانشگاه ما یک روز محققان
گفتند میخواهیم واکسن تولید کنیم ،باور کردنش
مشکل بود اما پافشاری کردند و از صفر تا  ۱۰۰این
واکسن را تولید کردند .بنابراین شد و این یعنی راه
برای تولید بسیاری از پروتئینهای دیگر باز است.
باید قدر شرکتهای دانش بنیان را در کشور بدانیم».
ویتاکیدکرد«:مابرخالفآمریکاییهادستاوردهای
خودمان را مخفی نمیکنیم و تمام اینها را منتشر کرده
و در اختیار دنیا قرار میدهیم».
رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل گفت« :در طی
مراحل تولید این واکسن به خصوص در چهار پنج
ماه اخیر با اینکه ابتدا قرار بود که فاز حیوانی را در
موش و خرگوش انجام دهیم ،بعد هم میمون اضافه
شد و تمام مراحل را طی کردیم و تمام مستندات
را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم .بعد از
آن از ما خواستند که پروپوزال مطالعه بالینی را
تهیه کنیم که انجام شد ،بعد در کمیته اخالق دفاع
کرده و مجوز گرفتیم .تمام تستهای آزمایشگاهی
در وزارت بهداشت تست شد و هر زمان به دکتر
شانه ساز زنگ میزدم میگفتند در حال انجام است
و کوچکترین مالحظه کاری انجام نشد .این قابل
تقدیر است».
وی درباره واکسننورا گفت« :واکسنی که امروز
رونماییشدوفازاولمطالعهبالینیاششروعمیشود،
واکسن نوترکیب و پروتئینی است که عوارض بسیار
کمواثربخشیخوبیدارد.امیدوارمبعدازطیفازهای
یک دو و سه بتوانیم به سرعت مجوز مصرف را برای
مردم بگیریم ».به گزارش ایسنا ،ابوالقاسمی گفت:
«قول میدهی م که در شروع یک میلیون در ماه و به
سرعت سه میلیون در ماه و حتی بیشتر تولید کنیم
تا بعد از اینکه همه مراحل کارازمایی را طی کردیم
و اثربخش بودن واکسن ثابت شد و مستندات آن
منتشر شد ،همه مردم کشور واکسینه شوند و بعد
هم بتوانیم در اختیار کشورهای منطقه قرار دهیم .از
محققان خودمان تشکر میکنیم و از همه کسانی که
به ما کمک کردند نیز تشکر میکنیم».
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جوالن داروخانههای آنالین در فضای مجازی

ادامهکشمکشها برسرآییننامهجدید
تاسیس داروخانهها
داروسازان در مقابل دیوان عدالت اداری :آییننامه جدید را اجرا کنید
داروسازان در اصفهان :اجرای آییننامه متوقف شود

تعدادی از داروسازان با تجمع مقابل دیوان عدالت
اداریخواستارملزمکردنوزارتبهداشتبهاجرای
آیین نامه جدید تاسیس داروخانهها شدند.
از بهمن ماه سال  ۹۷که رای دیوان عدالت اداری
مبنی بر ملزم کردن وزارت بهداشت به تغییر آیین
نامه داروخانهها و تسهیل شرایط تاسیس داروخانه
صادرشد،بیشاز۲سالمیگذرداماوزارتبهداشت
هنوزموفقبهاجرایحکمدیوانعدالتنشدهاست.
در همین راستا جمعی از داروسازان روز یکشنبه
ششم تیر  ۱۴۰۰در مقابل ساختمان دیوان عدالت
اداری تجمع کرده و با ثبت شکایت خود خواستار
دخالت دیوان عدالت در پیگیری اجرای آیین نامه
جدید شدند .به گفته این داروسازان با آیین نامه قبلی
امکانتاسیسداروخانهبرایفارغالتحصیالنجدید
داروسازی در هیچ کجای کشور امکان پذیر نبوده و
به دلیل تعیین سقف جمعیتی برای هر شهر عمال
اجازه تاسیس داروخانه حتی در محرومترین و دور
افتادهترین مناطق کشور نداشتند .اما با این آیین نامه
جدید داروسازان جوان میتوانند با کوچ و تاسیس
داروخانهدرمناطقمحرومپسازچندسالامتیازات
الزم برای دریافت پروانه در کالنشهرها رو بدست
بیاورند .عالوه بر این افزایش سطح کیفیت خدمات
در داروخانهها ،خدمت محور شدن داروخانه به
جای فروش محور بودن ،الزام به ایجاد اتاق مشاوره
دارویی ،کاهش قیمتهای چند میلیاردی مجوز
داروخانهها و الزام بیمارستانها به جذب داروساز
به ازای هر  ۱۰۰تخت خواب را از مزایا و نکات
مثبت آیین نامه جدید دانستند.
تجمع داروسازان معترض اصفهان در
مخالفت با آئیننامه جدید
درستدرسویمقابل،گروهیازداروسازاناصفهان
در مخالفت با آييننامه جدید تاسیس داروخانهها
در مقابل دفتر رياست دانشگاه و معاونت غذا و
داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تجمع کردند.
در این تجمع بیانیهای توسط معترضین قرائت شد
که مفاد آن به شرح ذیل است:
.1درتدوینآییننامهجدیدتوسطسازمانغذاودارو
مطلق ًانظرمشورتیانجمنداروسازانایرانوفقماده۳
قانونبهبودمستمرمحیطکسبوکارمصوب۱۳۹۰
مجلس لحاظ نشده و نگارش آیین نامه در پشت
دربهای بسته این سازمان صورت گرفته است.
 .2در آییننامه جدید مطلقا نظر مشورتی
سازمان نظام پزشکی وفق ماده  ۳قانون تشکیل
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

مصوب  ۱۳۸۳لحاظ نگردیده است.
 .3بندهای  ۵و  ۷سیاستهای کلی «سالمت»
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳
با محتوای ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای
القاییواجازهتجویزصرفابراساسنظامسطحبندی
(بند )۵و بهبود کیفیت خدمات سالمت با محوریت
عدالت و منطبق بر نظام سطحبندی (بند )۷در آیین
نامه فوق رعایت نشده و با اجرایی شدن آن شهرهای
کوچک و کمتر برخوردار از داروخانه خالی و
بیشترداروسازانبهپایتختوکالنشهرهامهاجرت
خواهندنمودوباایجادرقابتهایناسالمبرایکسب
نسخه بیشتر ،تقاضای القائی شکل خواهد گرفت.
 .4بر اساس ماده  ۷۴قانون برنامه ششم ،وزارت
بهداشت موظف است تا تربیت نیروی انسانی
گروههای پزشکی را متناسب با نیازهای نظام
سالمت کشور انجام دهد و با سطحبندی تمام
خدمات سالمت ،چیدمان واحدهای ارائه دهنده
خدمات سالمت را بگونهای انجام دهد تا دسترسی
مردم به خدمات سالمت در تمامی نقاط کشور به
سهولت انجام پذیرد .آيين نامه جديد نتيجهاى جز

خروجدستهجمعىداروسازانكشورازمناطقكمتر
برخوردار به سمت كالنشهرها نداشته و تجربه آزاد
سازى تأسيس در برخى كشورهاى جهان گواهى
است بر اين مدعا.
 .5آراء اخير ديوان عدالت ادارى مبنى بر ابطال
بندهايى از آيين نامه تأسيس داروخانهها با استناد
به تصميم شوراى رقابت مبنى بر غير رقابتى بودن
آيين نامه داروخانهها صادر شده است در حالى
كه شوراى رقابت بر اساس سياستهاى اجرايى
اصل  ٤٤تشكيل شده و بر اساس تبصره  ٢ماده
 ٣اين قانون ،فعاليتهاى حوزه سالمت مشمول
اين قانون نمىباشد.
داروخانههابراساسقانونسازماننظامپزشكىمجاز
به تبليغ و ايجاد تقاضاى القايى در بيماران نيستند و
عمال رقابت به آن معنا كه در تفسير شوراى رقابت
قيد شده در حوزه سالمت امكانپذير نمىباشد.
 .٦وفق ماده  ٦قانون تشكيالت و وظايف وزارت
بهداشت مصوب  ١٣٦٧كليه برنامهريزىها و
مصوباتوزارتفوقمىبايستبااولويتبخشيدن
به رفع نياز مناطق محروم باشد و به همين دليل هر

گونه تالش در جهت خالى شدن مناطق محروم
و كمتر برخوردار از امكانات درمانى و داروخانه،
نقض آشكار قانون مربوطه است .
.7جايگزيننمودنشاخصهاىاقتصادىازقبيل
متراژ ،پاركينك ،انبار و غيره بجاى شاخصهاى
علمى در آيين نامه تأسيس داروخانه ،چراغ سبزى
است به سرمايه داران بزرگ و فعالين غيرداروساز
در حوزه كسب و كار جهت تأسيس ابرداروخانهها
و ويرانى اقتصاد معيشتى  ١٣٠٠٠داروخانه مستقل
در سراسر كشور.
 .8افزايش روزافزون سهمبخش دولتى در حوزه
داروخانهوتصاحب٥٥درصدگردشدارويىكشور
در كنار عواملى نظير تعدد دانشكدههاى داروسازى
و افزايش بى رويه فارغالتحصيالن داروساز ،با باز
کردن پای رقابت ،خدمات دارویی را از مسیر سالم
خودخارجوباعثآسیبدرخدماترسانیخواهد
شد .ابالغ آيين نامه جديد تير خالصى است بر نظام
سالمت در حوزه داروخانه و در رأس آن بيماران
دريافت كننده خدمات سالمت.
 .9چشمپوشی از حقوق اکثریت قریب به اتفاق
داروسازانی که وفق مصوبات سازمان سالها در
مناطق محروم به خدمترسانی مشغول بوده و
جوانی خود را در پای خدمت رسانی به مردم
خرج نمودهاند ،داروسازان جوان را نیز از رفتن به
مناطق محروم دلسرد و خدمات رسانی به این مناطق
را دچار اشکال خواهد کرد که نه انسانی است و
نه اخالقی و کامال بر خالف موازین حقوقی در
نظام اسالمی است.
 .10این آییننامه از همان بدو پیدایش منجر به
ایجاد فضایی آکنده از ناامیدی و يأس در جامعه
داروسازی کشور و اخالل در روند صحیح خدمت
رسانی به مردم شده و تقابالت دردناک قشرهای
مختلف داروسازی از دانشجو گرفته تا مؤسس از
تبعات آن میباشد.
ابالغ آیین نامه در روزهای پایانی دولت دوازدهم
دمیده شدن روح نابرابری و بیعدالتی در کالبد
بیجان جامعه داروسازی کشور و زمینه ساز بروز
و ظهور زنجیرههای بزرگ دارویی در کشور است .
ما داروسازان معترض در سراسر كشور اعالم
ميكنيم با دستانى خالى و با التزام به روح حاكم
بر نظام جمهوى اسالمى در جهت مقابله با نفوذ
نظام سرمايه دارى در حوزه بهداشت و سالمت
كشور گام برداشته و تا تحقق خواسته خود در جهت
توقف اجرايى شدن آيين نامه تأسيس داروخانه از
پاى نخواهيم نشست.
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یونسیان ،استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

موج پنجمکرونا درجنوبکشورآغازشده است
ویروس دلتا سرعت انتشار و سرایتپذیری بسیار باالیی دارد
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی
تهران گفت« :موج جدید کرونا از استانهای
جنوبی شروع و منتشر شده است و در
استانهای همجوارش هم مشاهده میشود».
به گزارش سپید ،مسعود یونسیان در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد« :موج
پنجم کرونا از استانهای جنوبی شروع شده
است .ابتدا در استانهای هرمزگان و سیستان و
بلوچستان و سپس در بوشهر ،خراسان جنوبی
و تا حدی کرمان و یزد و حتی استان مرکزی
نیز افزایش آمار مبتالیان را شاهد بودیم».
وی افزود« :با وجود اینکه در استان تهران و
سایر استانها هنوز شاهد افزایشی شدن روند
بیماری نشدهایم اما چیزی که مهم است این
است که روند نزولی که به سرعت در حال
کاهش بود تقریبا در همه استانها متوقف
شده و اصال دور از ذهن نیست که اعالم
کنیم ،موج پنجم آغاز شده است».
یونسیان ادامه داد« :چند دلیل کنار هم جمع
شدند و نتیجهشان آغاز موج پنجم شد .یک
دلیل که همواره در مواجهه با همه امواج
کرونا ثابت بوده است این است که بعد از
افزایش موارد ابتال و بستری ،رعایت نکات
پیشگیرانه هم توسط مردم و هم مسئوالن به
سرعت افزایش مییابد که منجر به کاهش
موارد و به اصطالح شاخه نزولی موج میشود
اما مدتی که گذشت ،هم مسئوالن و هم مردم
اقدامات و مراعاتشان سست میشود و به
قولی در مواجهه با ویروس ،عادی انگاری
میکنند و در نتیجه ،مجددا ً آمار روند افزایشی
پیدا میکند».
این متخصص اپیدمیولوژی تصریح کرد:
«متاسفانه نظام مراقبتهای ژنتیک ویروس
در کشور نداریم و تعداد آزمایشات توالییابی
ژنتیک که انجام میشود خیلی کم است و
ناچاریم فراوانی واریانتهای (جهشها)
ویروس را صرف ًا حدس بزنیم .یکی از این
حدسها در مورد بروز موج پنجم کووید در
ایران ،جایگزینی نوع هندی یا دلتا در کشور
به جای نوع قبلی است .نمیتوانیم دقیق این
را اعالم کنیم ،اما با بررسی شواهدی که از
سایر کشورها به چشم میخورد میشود این
موضوع را حدس زد».
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی
تهران بیان کرد« :به طور مثال در انگلستان
که خاستگاه ویروس انگلیسی بود ،در یک
ماه ،فراوانی نوع هندی یا همان دلتا از ۲۰
درصد به بیش از  ۹۵درصد ویروس در
گردش (مواردی که اکنون در کشور مبتال
به کرونا هستند) رسیده است .نکته مهمی که
در انگلستان وجود دارد این است که تعداد
موارد کلی ابتال با توجه به واکسیناسیون،

کاهش چشمگیری داشته است ،اما همان
تعداد و مواردی هم که وجود دارد عمدت ًا
از نوع دلتاست».
یونسیان گفت« :در کشور ما ،به دلیل عدم
حمایت مالی از مشاغلی که باید فعالیتشان
محدود شود ،عم ً
ال شاهد محدودیت جدی
در فعالیتها و در نتیجه کاهش تماسها
نبود هایم و این اقدامات مقطعی و کوتاه
مدت ،موثر نبوده است زیرا هیچ اقدام سخت
گیرانهای در سطح جامعه انجام نشده است
و به دلیل انتشار گسترده ویروس در جامعه،
اگر در کشور خودمان هم شاهد ویروس
هندی به عنوان ویروس غالب باشیم ،دور
از انتظار نیست».
این متخصص اپیدمیولوژی ادامه داد« :هنوز
واکسیناسیون عمومی به طور جدی آغاز نشده
و این میزانی که تاکنون واکسن را دریافت
کردهاند ،سالمندان و بیماران خاصی هستند
که اگرچه ایمن شدن همین عده کم در برابر
ویروس ،بار بستری و مرگ را به طور قابل
مالحظهای کاهش میدهد اما نمیتوانند نقشی
در کنترل اپیدمی داشته باشند».
وی افزود« :دلیل دیگری که میتوان به عنوان
یکی از علتهای آغاز زودهنگام احتمالی
موج پنجم مطرح کرد ،تجمعاتی است که
در انتخابات و کمپینهای انتخاباتی اتفاق
افتاد و در روز انتخابات هم انتظار میرفت
که رعایت فاصلهگذاریها به صورت صد
درصدی صورت نگیرد و عم ً
ال هم احتمال

انتقال ویروس از افراد بدون عالمت به افراد
سالم در این وقایع دور از ذهن نیست».
یونسیان مطرح کرد« :با جمعبندی همه این
دالیل کامال محتمل است که بگوییم موج
پنجم شروع شده ،اما چون ایران کشور بزرگی
است تمام کشور همزمان درگیر یک موج
نمیشود .چون هر استان از نظر آب و هوا
و شرایط فرهنگی و رفتاری با استانهای
دیگر متفاوت است ،میتوان انتظار داشت
استانهای مختلف در مراحل مختلفی از موج
جدید قرار داشته باشند».
این متخصص اپیدمیولوژی افزود« :موج جدید
از استانهای جنوبی شروع و منتشر شده و
در استانهای همجوارش هم مشاهده میشود
و حتی اگر همین االن هم اقدامی صورت
بگیرد تا از سرایت ویروس به شهرهای دیگر
جلوگیری شود ،دیر است و اغلب انتقالها
رخ داده و باید مدنظر داشت ،بروز عالئم با
تاخیر رخ میدهد».
وی گفت« :هرچند ،با کنترل شدیدتر تماسها
و رعایت نکات بهداشتی ،میتوانیم شدت و
حتی شاید مدت موج جدید را کاهش دهیم،
ولی اینکه این موج به چه ارتفاعی برسد به
شدت به این بستگی دارد که بدانیم چند درصد
ویروسهای ما از نوع دلتا هستند ،زیرا نوع
دلتا با سرعت بسیار باالیی منتشر میشود و
سرایتپذیری بیشتری دارد».
این متخصص اپیدمیولوژی تصریح کرد:
«اصوالً جهشهایی از ویروس مورد توجه

دانشمندان قرار میگیرد که در تشخیص
بیماری ،در انتقال آن از یک فرد به فرد
دیگر ،در شدت بیماری و یا در مقاومت
نسبت به واکسن و یا ایمنی حاصل از ابتالی
قبلی نقش داشته باشند».
یونسیان گفت« :ویروس هندی یا دلتا نه تنها
سرایتپذیری باالتری دارد ،بلکه تا حدودی
مقاومت نسبت به واکسنهای موجود (یا به
اصطالح فرار واکسن) نیز دارد و از این نظر
قابل مقایسه با ویروس آفریقای جنوبی (بتا)
است .این وجود که برخی از گونههای ویروس،
نسبت به بعضی از واکسنها مقاومتهایی
نشان میدهند پدیده شناخته شدهای است
اما این مقاومت هیچ گاه صد درصد نیست
و همه واکسنهای موجود در بازار جهانی
درجاتی از ایمنی نسبت به همه ویروسها
ایجاد میکنند».
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی
تهران تاکید کرد« :هرچه سریعتر با
واکسیناسیون جمعی ،انتقال بیماری را کاهش
دهیم ،شانس جهش و در نتیجه احتمال بروز
موارد مقاوم نیز کم میشود .بنابراین اگر
ما سرعت واکسیناسیون را با هر کدام از
واکسنهای متعارفی که در دنیا موجود است
و تاییدیه گرفتهاند سرعت دهیم ،حتی اگر
برای جلوگیری از رخداد موج پنجم بیاثر
باشد ،میتواند باعث کاهش شدت این موج
شده و در جلوگیری از بروز موجهای احتمالی
دیگر تاثیر بسزایی داشته باشد».
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کارشناسان هشدار میدهند

گسترش پیک پنجمکرونا به سراسرکشور
ویروس کرونای هندی از آفریقایی خطرناکتر است

یاسر مختاری

ورود ایران به پیک پنجم کرونا با توجه به
بحرانی شدن استانهای جنوبی و جنوب
شرقی قطعی به نظر میرسد .با این حال به
گفته برخی از کارشناسان و مسئوالن ،هنوز
این پیک در سراسر کشور آغاز نشده اما
شیب موارد ابتال در حال افزایش است .به
گفته برخی از متخصصان باید هرچه زودتر
دوباره پروتکلهای کنترل بیماری را سفت
و سخت اجرایی کرد و به واردات واکسن
پرداخت چرا که تا زمان تولید انبوه واکسن
داخلی زمان زیادی باقی مانده است.
به گزارش سپید ،پیک پنجم کرونا آنگونه
که کارشناسان میگویند آغاز شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت گفته است میزان
بیماران سرپایی در حال افزایش است .این
در حالیست که برخی از مسئوالن بیمارستانی
در تهران و نقاط دیگر از آغاز روند افزایشی
بستریها خبر میدهند .با این حال با توجه
آغاز پیک پنجم در نوار جنوبی و جنوب
شرقی کشور نگرانیها از گسترش آن به
سایر نقاط کشور وجود دارد .این موضوع
را دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19نیز
مورد تأیید قرار داده است .عاطفه عابدینی در
این رابطه اظهار کرد« :از اوایل خرداد آغاز
کاهش بستریها را در بسیاری از استانها
شاهد بودیم و خیلی از شهرها از وضعیت
قرمز خارج شدند و تعداد مبتالیان بیماری

کاهش یافت اما همیشه هشدار میدادیم
که چند شهر از نواحی جنوبی کشور در
حال افزایش بیماری هستند و مدام این
هشدار را میدادیم و در بازدیدهای میدانی
هم شاهد افزایش موارد سرپایی و بستری
بودیم .متاسفانه این روند به حالت شاخهای،
از جنوب کشور به سمت باال در حرکت
است و از استان هرمزگان ،بوشهر و سیستان
و بلوچستان در حرکت به سمت جنوب
کرمان ،یزد و ...است».
نگرانی از کرونای هندی است تا آفریقایی
مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی
کرونا نیز به خبرنگار سپید ،گفت« :اگر این
میزان ابتال و بستری در تهران همچنان افزایش
پیدا کند بروز پیک پنجم بعید نیست».
وی افزود« :در صورت بروز پیک پنجم باید
دوباره تعطیلیهای عمومی را برقرار کرده و
پروتکلها را اجرا کنیم ،همچنین دولت نیز به
موضوع واردات واکسن اهتمام بورزد ،چرا که
واکسن داخلی تا به مرحله تولید انبوه برسند
زمانی زیادی را خواهند برد».
این متخصص عفونی با تأکید بر خطرناکتر
بودن سوش هندی ویروس کرونا از سوش
آفریقایی آن گفت« :سرعت انتقال این گونه از
ویروس کرونا بیشتر است ،عوارض بیشتری
دارد و چون دو موتاسیون دارد سرعت گسترش
آن نیز زیاد است».

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی یادآور شد « :عالئم این کرونای
جهش یافته همانند دیگر گونهها است با این
تفاوت که عالئم با شدت بیشتری بروز پیدا
میکند ،از سوی دیگر همانطور که گفتم از
سرعت انتقال بسیار باالیی برخوردار است».
به فکر پیکهای بعدی باشیم
در حالی مردانی افزایش موارد بستری را
از عالئم بروز پیک پنجم میداند که حسین
کرمانپور رئیس اورژانس بیمارستان سینا در
تهران این موضوع را تأیید میکند .کرمانپور
در گفتوگو با سپید با بیان اینکه در حال
حاضر بیمارستانها در تهران یک روند افزایش
بستری را طی میکنند ،گفت« :این اتفاق را
ما در بیمارستان خود مشاهده میکنیم .از
نظر من پیک پنجم کرونا آغاز شده به گفته

عابدینی :متاسفانه این روند
به حالت شاخهای ،از جنوب
کشور به سمت باال در حرکت
است و از استان هرمزگان،
بوشهر و سیستان و بلوچستان
در حرکت به سمت جنوب
کرمان ،یزد و ...است

دکتر یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه
علوم پزشکی تهران باید از هم اکنون به
فکر پیکهای دیگر باشیم».
وی افزود « :من بر این اعتقادم دیگر نباید نام
پیک را به کار برد ،باید اسم این روند را «رفت
و برگشت کرونا» یا «بازی مردم و مسئولین با
کرونا» بنامیم ،چرا که این بیماری به بازی گرفته
شده است و کسی به آن توجهی ندارد».
وی بیان کرد« :زبان جنگ و زبان صلح در
یک بیماری متفاوت است .در زمان صلح از
مردم درخواست میکنیم ،اما در زمان جنگ
به وسیله باید و نباید از جامعه میخواهیم که
رعایت کنند االن هم در زمان جنگ هستیم باید
پلیس و سایر قوا به کمک وزارت بهداشت
بیایند تا بتوان این بیماری را کنترل کرد.
وزارت بهداشت نمیتواند به تنهایی کاری
را انجام دهد  20تا  25درصد کنترل این
بیماری در دست وزارت بهداشت است».
وی ادامه داد« :انگلستان و آمریکا با
تمام امکانات خود فهمیدند تا زمانی که
یکپارچگی مردم و دولتمردان وجود نداشته
باشد نمیتوانند این بیماری را کنترل کند
اگر کسی ساز خود را بنوازد راه به جایی
نمیبرند .واردات و صادرات دارو ،تجهیزات
پزشکی ،نیروی پلیس و ..باید در اختیار
باشد اگر این گونه نباشد مفهومی جز بازی
با کرونا نیست».
ادامه در صفحه 21
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ادامه از صفحه 20
مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل
سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در حال
حاضر تنها کشوری در جهان هستیم که
پیک پنجم کرونا را تجربه میکنیم ،گفت:
«همه کشورها در نهایت دو پیک و در
بدترین حالت سه پیک را تجربه کردند،
هیچ کشوری پیک دیگری نداشت در حالی
ما پیک چهارم را پشت سر گذاشتیم و االن
وارد پیک پنجم شد هایم که دلیل آن هم
این است که کرونا را بازی پنداشتهایم».
وی با اشاره به واکسینه شدن  70درصد از
کادر درمان در کشور ،گفت 30 « :درصد از
کادر درمان هنوز واکسینه نشد هاند ،برخی

از آنان یا دوز اول را دریافت کرد هاند یا
به دلیل ابتال به کرونا مجبور شد هاند که
واکسن تزریق نکنند».
کرمانپور در رابطه با وضعیت بیمارستا نها
برای مواجه با پیک پنجم کرونا گفت« :هیچ
سیستم درمانی در جهان به پنج پیک کرونا
جواب نداده است .در حال حاضر کادر درمان
و بیمارستا نها در مرز بریدن هستند .دیگر
نفسی برای ادامه کار باقی نمانده است .اگر
کادر درمان در حال ادامه دادن به درمان
مردم هستند به دلیل وجدان کاری این کار
را انجام میدهند .در جنگ هم سالی یک
عملیات مهم وجود داشت و پس از آن
نیروها استراحت میکردند اما در بیماری

مردانی :در صورت بروز
پیک پنجم باید دوباره
تعطیلیهای عمومی را برقرار
کرده و پروتکلها را اجرا
کنیم .همچنین دولت نیز
به موضوع واردات واکسن
اهتمام بورزد ،چرا که
واکسن داخلی تا به مرحله
تولید انبوه برسند زمانی
زیادی را خواهند برد

کرمانپور :همه کشورها در
نهایت دو پیک و در بدترین
حالت سه پیک را تجربه
کردند .هیچ کشوری پیک
دیگری نداشته است در
حالی ما پیک چهارم را پشت
سر گذاشتیم و االن وارد
پیک پنجم شدهایم که دلیل
آن هم این است که کرونا را
بازی پنداشتهایم

کرونا در عرض یک سال چهار پیک مهم
را تجربه کرد هایم».
وی با اشاره به خطر بازگشایی مدارس و
دانشگا هها نیز گفت« :این یک کار اشتباه
است ،در دوره پیک کرونا هر گشایشی
خطا است اما در دوره مدیریت آن هر
گشایشی باید با برنامه باشد .در غیر این
صورت مشکالت بسیاری برای کشور به
وجود میآید».
کرمانپور یادآور شد« :نتایج عدم رعایت
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پروتکلها در تعطیالت خرداد و کمپینهای
انتخاباتی را در آخر تیرماه مشاهده خواهیم
کرد .عروسیها و جشن تولدها هم سرجای
خود باقی است .دو رهمیها حجم ویروس به
مجراهای تنفسی را افزایش داده و مشکالت
بسیاری را به وجود میآورد».
وی یادآور شد« :در پیک چهارم یک تجربه
خوب داشتیم ،در زمان عید فطر از چند
روز قبل سفرها را ممنوع کردند که این
موضوع موجب شد تا هم بیماری از فاز
بحرانی خارج شود و هم اینکه شهرها از
حالت قرمز به نارنجی و از نارنجی به
زرد تبدیل شود ،این تجربه موفقی بود
که میبایست در تعطیالت خردادماه هم
ادامه پیدا میکرد».
کرمانپور افزود« :ما باید در زمانی که وضعیت
آبی یا زرد است به کنترل و مدیریت بیماری
کرونا بپردازیم ،در وضعیت قرمز و نارنجی
نمیتوان به مدیریت این بیماری پرداخت لذا
تا زمانی که شهرها تغییر وضعیت نداد هاند
باید به فکر باشیم .در زمانی که شهرها قرمز
شد دیگر نمیتوان مدیریت کرد».
وی تأکید کرد« :اکنون نیز باید همانند عید
فطر سفت و سخت مسئوالن بایستند و از
هم اکنون برای روزهای آینده برنامهریزی
کنند .االن هم محرم در پیش است و باید
برویم با بزرگان مناطق صحبت کنیم تا آنها
خود مردمشان را آماده مقابله با کرونا کنند».
کرمانپور بیان کرد« :اکنون سال دوم کرونا
است و مردم میبایست زندگی عادی خود
را از سر میگرفتند ،اما وضعیت همچنان
مانند سال گذشته است».
ابراز نگرانی مردانی و کرمانپور در حالیست
که مناطق جنوبی و جنوب شرق وارد مرحله
بحرانی رسیده و طی روزهای گذشته
مسعود یونسیان و حمید سوری دو استاد
اپیدمیولوژی دانشگا ههای علوم پزشکی
تهران و شهید بهشتی نیز در گفتوگوهای
جداگانهای با سپید ،ورود ایران به پیک پنجم
را قطعی دانسته و هر دو بر این موضوع
تأکید داشتند که باید هرچه زودتر واکسن را
چه از نوع خارجی آن و چه نوع داخلی را
وارد چرخه واکسیناسیون کرد و در اختیار
مناطق بحرانی گذاشت و از هم اکنون به
فکر مدیریت پیکهای بعدی کرونا بود.
این در حالیست که برخی از مسئوالن در
مورد وضعیت تهران نیز هشدار داد هاند،
عابدینی دبیر کمیته کشوری کووید 19در
این رابطه اظهار کرد« :باید اقداماتی برای
محدودیت حرکت از استا نهای نام برده
داشته باشیم که البته کاری سخت و مستلزم
تصمیمات کشوری است .از طرفی در شهر
تهران نیز با شیبی خیلی آرام شاهد افزایش
موارد سرپایی بیماری هستیم .نوع جهش
ویروس از پیک چهارم متفاوت است .در
پیک چهارم باالی  ۸۰درصد موارد از نوع
انگلیسی بودند و اکنون بیشتر موتاسیو نها
نوع هندی ویروس است و اگر منوال به
همین روند باشد ممکن است در اواخر
تیرماه بروز پیک پنجم را هم داشته باشیم،
ولی امیدواریم با همکاری مردم در رعایت
نکات بهداشتی چنین نشود».
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هزینههای درمان اعتیاد درکشور
میزان گرایش به اعتیاد در نوجوانان

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای
وزرات بهداشت با اشاره به نحوه شناسایی و درمان
مبتالیان به اختالل مصرف مواد گفت« :اطالعات
درباره شیوع اختالالت مصرف مواد در کودکان
و نوجوانان محدود است .البته در یک مطالعه
که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده،
گرایش به اعتیاد در دانش آموزان  ۱۳تا  ۱۷ساله
یک درصد برآورد شده است».
به گزارش سپید ،مهدی شادنوش در گفتوگو
با ایسنا درباره وضعیت کمپهای ترک اعتیاد در
کشورگفت«:کمپهایترکاعتیادیابهعبارتبهتر
مراکز اقامتی درمان اختالل مصرف مواد به دو گروه
اجباری و دواطلبانه تقسیم میشوند .مراکز اقامتی
اجباری ،به مراکزی گفته میشود که در راستای
اجرای ماده  ۱۶قانون مبارزه با مواد مخدر و به
منظور نگهداری معتادان متجاهر تأسیس شدهاند».
وی ادامه داد« :تعداد این مراکز در کشور محدود
و همگی در اختیار نهادهای حاکمیتی است .در
عین حال مراکز اقامتی داوطلبانه درمان اختالل
مصرف مواد در راستای اجرای ماده  ۱۵قانون
مبارزه با مواد مخدر تأسیس شدهاند و اختصاص
به آن دسته از مصرفکنندگان مواد دارد که خود
به دنبال درمان اختالل مصرف هستند .این مراکز
همگی زیرمجموعه سازمان بهزیستی هستند».
وی درباره نحوه شناسایی معتادانی که به ایدز
یا هپاتیت هم مبتال هستند ،در کمپهای ترک
اعتیاد گفت« :تمام مراجعان به مراکز مجاز درمان
اختالل مصرف مواد طبق دستورالعملهای مربوطه
تحتآزمایشهایتشخیصمربوطبههپاتیتهای
ویروسی و ایدز قرار میگیرند و در صورتی که
تشخیصاینبیماریهابرایآنهامطرحشودبهمراکز
درمانی تخصصی مربوط به این بیماریها ارجاع
میشوند .بیماران مبتال به هپاتیتهای ویروسی یا
ایدزی که در مراکز اقامتی تحت درمان اختالل
مصرف مواد هستند ،میتوانند با آموزش و رعایت
مسائلبهداشتیدرمانهایمربوطبهایدزیاهپاتیت
را نیز دریافت کنند و نیاز به تفکیک آنها از سایر
بیماران نیست».
شادنوش درباره هزینههای درمان اعتیاد در کشور
گفت« :هزین ه خدمات درمان اختالل مصرف مواد
همه ساله مانند سایر هزینههایبخش سالمت،
به صورت تعرفههای مشخص و به تفکیک
بخشهای دولتی ،خصوصی و خیریه در قالب
تصویبنامه هیأت وزیران اعالم و به مراکز ارائه
کننده خدمات درمان اختالل مصرف مواد ابالغ
میشود و این مراکز ملزم به رعایت این تعرفهها
هستند .البته باید توجه کرد که این خدمات برای
نخستین بار در دولت دوازدهم تحت پوشش بیمه
قرار گرفتهاند و دولت در قانون بودجه ساالنه
کشور در قالب ردیفهای بودجهای مشخصی
هزینه بیمه خدمات درمان اختالل مصرف مواد
را پرداخت میکند .خوشبختانه در سال  ۱۳۹۹با

پیگیریهای معاونت درمان وزارت بهداشت و با
همیاری سایر دستگاههای متولی این امربخش
زیادی از مشکالتی که در مسیر دستیابی بیماران
به حمایتهای بیمهای وجود داشت مرتفع شد و
امیدواریم در سال  ۱۴۰۰تعداد بیشتری از بیمارانی
که نیازمند استفاده از این حمایتها هستند بتوانند
با هزینههای ارزانتری به خدمات درمان اعتیاد
دسترسی پیدا کنند».
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای
وزراتبهداشتبابیاناینکههمهداروهایاصلیکه
در درمان اختالل مصرف مواد مورد استفاده هستند
خوشبختانه در کشور تولید میشوند و هیچگونه
کمبودی در این خصوص در کشور وجود ندارد،
گفت« :متادون که اصلیترین و پرمصرفترین
داروی مورد استفاده این بیماران است قیمت بسیار
پایینی دارد و درمان نگهدارنده با متادون تحت
پوشش بیمه نیز قرار دارد .البته همین قیمت پایین
باعث شده مشکالت دیگری را شاهد باشیم .به
همین دلیل همه متولیان بحث درمان اعتیاد در
کشور متفقالقول هستند که درمانهای غیر دارویی
و دارویی جایگزین متادون مانند استفاده از داروی
بوپرنورفین را ترویج داده و گسترش دهند .البته
این دارو قیمت باالتری نسبت به متادون دارد و
معاونت درمان و سازمان غذا و داروی وزارت
بهداشت با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر به
دنبالروشهاییبرایکاهشقیمتاینداروهستند.
خوشبختانهشرکتهایدانشبنیانخوبیدرکشور
وجود دارند که آخرین داروهای مورد استفاده در
درمان اختالل مصرف مواد را نیز توانستهاند در
کشور تولید کنند».
شادنوش افزود« :امروز درمان اختالل مصرف مواد

در کشور ما در وضعیت مناسبی به نسبت قبل قرار
دارد .سیاستهای کلی ،قوانین باالدستی ،نهادهای
متولی و مراکز درمانی همگی مشخص هستند .از
نظر وجود پزشکان ،متخصصان و کارشناسان دوره
دیده کمبودی وجود ندارد .داروهای مورد نیاز نیز
همگی به میزان مورد نیاز در کشور تولید میشود
و وجود دارد .پروتکلهای درمانی نیز مشخص
و در دسترس هستند .اما شاید مهمترین مشکل
این حوزه برخی ناهماهنگیها میان دستگاههای
متولی و ناکافی بودن امر نظارت بر مراکز درمانی
ارائه دهنده خدمت باشد که امیدواریم این مسائل
نیز در سالهای آینده مرتفع شوند».
وی درباره آسیبهای کرونا به شناسایی و درمان
معتادان بویژه معتادان متجاهر گفت« :متاسفانه
معتادان متجاهر و بیخانمان به دلیل سطح پایین
رعایتمسائلبهداشتیونیزاحتمالباالترهمبودی
(وجود همزمان دو بیماری) به بیماریهایی نظیر
ایدز سطح ایمنی ضعیفتری دارند و در معرض
احتمال بیشتری برای ابتال به انواع بیماریها و
به خصوص کرونا قرار دارند .همچنین این افراد
معموال با افراد مشابه خود در رفت و آمد و مراوده
هستند و در صورت ابتالی هر کدام از آنها ،احتمال
ابتالی شمار زیادی از افرادی که با آنها در تماس
هستند نیز وجود دارد .با توجه به این مسائل ،در
طرحهایی که برای جمعآوری معتادان متجاهر
بعد از شیوع کرونا انجام شده است ابتدا بیماران
از نظر ابتال به کرونا غربالگری و در صورت
َشک به ابتال به این بیماری از سایر بیماران جدا
و قرنطینه میشوند یا تحت درمانهای الزم قرار
میگیرند .به هر حال امیدواریم این افراد مطابق
جدول پیشبینی شده در مقابل کرونا واکسینه

شوند تا در صورت بازگشت به جامعه خطر
کمتری از نظر ابتال به کرونا برای خود و دیگر
افراد داشته باشند».
شادنوش در ادامه درباره پروتکلهای وزارت
بهداشت برای درمان و ترک کودکان و افراد زیر
 ۱۸سال معتاد یا بچههایی که از بدو تولد معتاد به
دنیا میآیند ،گفت« :افراد زیر  ۱۸سالی را که به
نحوی با مصرف مواد درگیرند ،به سه زیر مجموعه
تا  ۴سال ۴ ،تا  ۱۲سال و  ۱۲تا  ۱۸سال تقسیمبندی
میکنند و هر کدام از این گروهها پروتکلهای
درمانی خاص خود را دارند .هر چند مدیریت طبی
اختالالت مصرف مواد در کودکان و نوجوانان نسبتا
به سهولت قابل انجام است ،اما درمان همهجانبه این
گروه به دلیل ضرورت مداخله درمانی و حمایتی
در سطح خانواده با چالشهای جدی مواجهه بوده
و نیاز به اقدام هماهنگبخشهای مختلف درمانی
و حمایتی در ارائه خدمات مورد نیاز است».
وی افزود« :همچنین نوزادانی که از مادران مبتال به
اختالل مصرف مواد متولد میشوند ،ممکن است
دچار عالئم ترک شوند و  ۳تا  ۵روز پس از تولد
بایددربیمارستانتحتنظرگرفتهشدهودرصورت
نیاز درمان دارویی برای سندرم محرومیت نوزادی
برایشان انجام شود .به هر حال باید توجه کرد که
اطالعات درباره شیوع اختالالت مصرف مواد در
کودکان و نوجوانان محدود است .در یک مطالعه
که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده،
گرایش به اعتیاد در دانش آموزان  ۱۳تا  ۱۷ساله
یک درصد برآورد شده است .اطالعات درباره
نوزادان متولد شده از مادران باردار مبتال به اعتیاد
نیز محدود است .در یک مطالعه در شهر تهران
این میزان  ۰.۵درصد برآورد شد».

