سازمان غذا و دارو خبر داد

استفاده از واکسن فایزر

بهعنواندوزیادآورکادردرمان
سال 17

شماره 2038

پنجشنبه  1مهر 1400

4

 2000تومان

www.sepidonline.ir

صنعت توریسم ایران آخرین برگ برنده خود را میبازد؟

گردشگری سالمت

درشوک مهاجرت پزشکان
هزینه جراحیهای مختلف در ایران و به ویژه جراحی زیبایی
گاهی به نصف و حتی یک پنجم ترکیه و امارات میرسد صفحه13
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو
از واردات  ۸۰۰هزار دوز واکسن آنفلوانزا خبر داد

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد

2

واردات  ۱۲میلیون دوز
واکسن دانشآموزیکرونـا

7

سپید از وضعیت بیمه خدمات درمان ناباروری
در کشور گزارش میدهد

15

سد مقاومت بیمههای پایـه
برای درمان ناباروری شکست

واکسنآنفلوآنزا برایگروههای
آسیبپذیر رایگـان است
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد

11

حذفنسخکاغذی بیمه سالمت
تـا پـایـانآذرمـاه

2

 1مهر  1400شماره 2038

خبـر

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد

واردات ۱۲میلیوندوزواکسندانشآموزیکرونا

رئیس جمعیت هالل احمر از واردات  ۱۲میلیون
دوز واکسن دانش آموزی کرونا خبر داد.
به گزارش سپید ،کریم همتی در حاشیه مراسم
گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور در جمع
خبرنگاران توضیحاتی را در خصوص آخرین
وضعیتوارداتواکسنکروناازسویاینجمعیت
ارائه کرد و گفت« :خوشبختانه با اقدامات انجام شده
روند واردات واکسن و تزریق آن با شتاب و سرعت
باالیی در حال انجام است و شرایط خوبی بر روند
واکسیناسیون حاکم شده است به طوری که ما در
همین هفته پنج میلیون دوز واکسن جدید کرونا و
طی هفته آینده نیز دو محموله شش میلیون دوزی
واکسن کرونا ویژه دانش آموزان یا به عبارتی افراد
 ۱۲تا  ۱۸ساله را وارد کشور خواهیم کرد».
همتی افزود« :از  ۱۰مهر ماه تا  ۱۰آبان ماه یعنی
معادل ماه اکتبر میالدی  ۶۰میلیون دوز واکسن
جدید کرونا وارد کشور خواهد شد».
وی با بیان اینکه در حال حاضر بنا بر اعالم مسئوالن
وزارت بهداشت حدود نیمی از مردم در برابر کرونا
واکسینه شدهاند ،گفت« :با توجه به تولید واکسن
داخلی و همچنین واردات انجام شده از سوی
هالل احمر امیدواریم با واردات محمولههای اخیر
واکسن از سوی جمعیت هالل احمر بیش از ۷۰
درصد هموطنانمان در برابر کرونا واکسینه شوند».
همتی با بیان اینکه جمعیت هالل احمر مراکزی را
نیز برای تزریق واکسن در اختیار ستاد ملی مقابله
با کرونا قرار داده است ،گفت« :امیدواریم که با
سرعت بیشتری شاهد تکمیل واردات و تزریق
واکسن به تمام شهروندان باشیم».
وی در خصوص بازگشایی مدارس نیز اظهار کرد:
«دراینخصوصمسئوالنوزارتآموزشوپرورش
باید تصمیم بگیرند اما همان طور که گفتم ما در
فاز نخست  ۱۲میلیون واکسن را برای افراد  ۱۲تا
 ۱۸سال طی دو محموله شش میلیون دوزی وارد
کشور خواهیم کرد که انشااهلل به دانشآموزان تزریق

میشود اما در مورد بازگشایی حضوری مدارس
وزارت آموزش و پرورش باید تصمیم بگیرد».
همتیدربارهزمانوارداتواکسنویژهدانشآموزان
نیز گفت« :این واکسنها در دهه اول مهرماه وارد
کشور خواهند شد ».وی درباره اینکه آیا هالل
احمر رایزنی برای واردات دوز سوم واکسن کرونا
انجام داده یا خیر گفت« :آنچه که در مجامع علمی
و جهانی مطرح میشود این است که دوز سوم یا
دوز یادآور در صورت لزوم با فاصله  ۹ماه باید
تزریق شود .اما در حال حاضر این موضوع مطرح
نیست و ما امیدواریم که بتوانیم روند مرحله اول و
دومواکسیناسیونراانجامدهیم».همتیدربارهاینکه
آیا تاکنون عارضهای از واکسنهای وارداتی کرونا
از سوی جمعیت هالل احمر گزارش شده یا خیر
گفت« :نظارت بر سالمت و توزیع واکسن بر عهده
وزارت بهداشت است اما تاکنون هیچگونه موردی
از عارضه چشمگیر از این واکسنها گزارش نشده و
همان عوارض طبیعی و عادی واکسن بوده است».
وی در خصوص تأمین مالی خرید واکسن نیز

گفت« :تأمین منابع ارزی و ریالی از سوی بانک
مرکزی انجام شده و انصاف ًا وزارت امور خارجه
نیز در این زمینه سنگ تمام گذاشت .به طوری که
ما در زمینه واردات واکسن مشکل خاصی نداریم».
همتی در پاسخ به پرسشی درباره وجود مشکل در
تأمین بودجه سال  ۱۴۰۰این جمعیت گفت« :ما در
تأمین مالی بودجه مشکل خاصی نداریم و گرچه
ممکن است رقم بودجه کمی دیرتر اختصاص پیدا
کند که همواره نیز این وضعیت وجود داشته اما
مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد».
وی درباره جایگزینی چهار عضو جدید شورای
عالی هالل احمر از سوی رئیس جمهور گفت« :در
این خصوص مکاتبات انجام شده و امیدواریم به
زودیچهارعضوشورایعالیجمعیتهاللاحمر
از سوی رئیس جمهور معرفی شوند تا به سرعت
بتوانیم در هفتههای آتی جلسه مجمع عمومی و
سپس جلسه شورای عالی را برگزار کنیم».
رئیسجمعیتهاللاحمردربارهاینکهآیاچهارعضو
معرفی شده از سوی دولت دوازدهم تا زمان معرفی

اعضای جدید از سوی دولت فعلی در شورای عالی
حضور دارند یا خیر نیز گفت« :با توجه به اینکه این
افرادعضوحقوقیبودندباپایاندورانمسئولیتشان
نیز دیگر در اینبخشها حضور ندارند».
همتی در پاسخ به پرسشی درباره عدم تشکیل
هفت ماهه جلسات شورای عالی نیز گفت« :ما
یکبار از عزیزان دعوت کردیم که متاسفانه چند
نفری حضور پیدا نکردند .پس از آن نیز یکسری
مشکالت مربوط به اعضا و پس از آن نیز مسائل
مربوط به تغییر دولت مطرح شد که حدود سه یا
چهار ماه این روند طول کشید اما امیدواریم با معرفی
اعضای جدید به سرعت این جلسات برگزار شود».
وی با بیان اینکه جمعیت هالل احمر از همان ابتدا
بدونآنکهواردمخاصماتحزبی،سیاسیوجناحی
شود در کنار مردم بود ،گفت« :پس از پیروزی
انقالب اسالمی این جمعیت حضور بیشتری نیز
در کنار مردم داشت ،یکی از بزرگترین کارهایی
که از سوی جمعیت هالل احمر انجام شد اقداماتی
بود که در دوران جنگ تحمیلی انجام دادیم .ما پنج
مرکز امداد جبهه را تأسیس کردیم و اقدامات زیادی
را در امدادرسانی به رزمندگان ،انتقال مجروحان،
امدادرسانیبهغیرنظامیان،آواربرداری،پیگیریامور
اسرا ،پیگیری امور مفقودشدگان و ...انجام دادیم».
همتیافزود«:دربارهاسراتنهامکاتباتمابابیشاز۸۰
هزار نفر از خانواده این افراد به شکل مکتوب وجود
دارد ».وی افزود« :در دوران کرونا نیز هالل احمر با
همان رویکرد وارد عمل شده و اگر امروز اعالم شده
که نیمی از مردم کشورمان در برابر کرونا واکسینه
شدهاند باید اعالم کنم که  ۸۰درصد از محمولههای
واکسن را جمعیت هالل احمر وارد کشورمان کرده
و ما به این اقداماتمان ادامه خواهیم داد».
همتی افزود« :امروز در هر جایی از کشور که فردی
از بیماری کرونا نجات پیدا کند گرچه اسمی از
همکاران ما در نجات او نخواهد بود اما نزد خداوند
این اجر محفوظ خواهند بود».ایسنا

وزیر بهداشت تاکید کرد

ضرورت انجامکارکارشناسی جهت بازبینی اجرایآییننامه داروخانهها
وزیربهداشتباتأکیدبرضرورتانجامکارکارشناسیجهتبازبینی
اجرای آییننامه داروخانهها گفت« :گروهی از کارشناسان شیوه نامه
اجرایی این آییننامه را تبیین کنند تا مردم دچار مشکل نشوند».
به گزارش سپید ،بهرام عیناللهی در دیدار محمد رییس زاده
عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران ،در واکنش به اظهارات وی
درباره مشکالت آییننامه تاسیس داروخانهها ،بر لزوم انجام کار

کارشناسی جهت بازبینی اجرای آییننامه داروخانهها تاکید کرد.
وزیر بهداشت عنوان کرد« :با توجه به نگرانی صاحبنظران در
خصوصاحتمالتوزیعنامناسبداروخانهها،کاهشسطحدسترسی
بیماران به خدمات دارویی و از دسترس خارج شدن داروخانههای
مستقردرمناطقمحروموپیرامونشهرهاودشواریمردمدردسترسی
و پررنگ شدنبخش سرمایهگذار در ارائه خدمات دارویی ،الزم

دستیار وزیر امور خارجه اعالم کرد

ورود ۱۴تا۱۶میلیوندوزواکسندرهفتهآینده
دستیار وزیر امور خارجه گفت« :از  ۱۰۰میلیون دوز واکسن
وعده شده تا امروز(چهارشنبه)  ۱۰میلیون دوز رسیده و پنجشنبه
هم انشااهلل پنج میلیون میرسد».
به گزارش سپید  ،رضا زبیب در صفحه توییتر خود نوشت:
ِ
خبرخوب واکسن
«

از  ۱۰۰میلیون دوز واکسن ،تا پنجشنبه  ۱۵میلیون رسیده .هفته آینده
همحداقل۱۴-۱۶میلیوندوزمیرسد.تنوعواکسندردستوراست.
تالش برای واردات جهشی از هفته  ۲مِهر و دریافت هفتگی
حدود  ۱۵میلیون است .برای حفظ جان و قدردانی ازمدافعان
سالمت،واکسن بزنید».

است گروهی از کارشناسان شامل نمایندگان انجمن داروسازان،
سازمان نظام پزشکی و غذا و دارو شیوه نامهی اجرایی این آیین
نامه را تیبین کنند تا مردم دچار مشکل نشوند ».در ادامه ،رییسزاده
ضمن تشکر از وزیر بهداشت و تاکید بر آمادگی داروسازان برای
خدمت هرچه موثرتر به مردم ،رفع نگرانی و لحاظ شدن نظرات
کارشناسی آنها را در دستورالعمل جدید خواستار شد.وبدا
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توصیه به والدین برای واکسیناسیون دانشآموزان
گمانهزنیها از پیک ششم کرونا در آبانماه

دبیرکمیتهعلمیکشوریکروناضمنارائهتوضیحاتیدربارهوضعیت
فعلی کرونا در کشور ،بر لزوم واکسیناسیون دانش آموزان و اقدام
والدین در این زمینه تاکید کرد و گفت« :واکسن عارضه جدی نداشته
است و تنها در تعداد محدودی بروز تب و لرز یا بدن درد خفیف
داشتیم؛ انجام واکسیناسیون کمک میکند چرخه پاندمی کرونا در
کشور شکسته شود و بچهها به مدارس بازگردند».
به گزارش سپید ،حمیدرضا جماعتی در گفتوگو با ایسنا درباره روند
کشوری بیماری کرونا گفت« :واکسیناسیون به میزان زیادی در سطح
کشور در حال انجام است و تقریبا تا کنون نزدیک به  ۵۰درصد کل
جمعیت واکسن زدند و این یک رکورد در این مدت کوتاه است .از
طرفی انتظار میرود با گسترش بیشتر انجام واکسیناسیون بزرگساالن
و کودکان و رعایت نکات بهداشتی ،دیگر شاهد پیکی مشابه با پیک
پنجم کرونا با میزان باالی ابتال و مرگ و میر نباشیم».
وی درباره زمان احتمالی وقوع پیک ششم کرونا و گمانهزنیهایی از
وقوع پیک در آبان ماه اظهار کرد« :در دنیا و در مجامع علمی عنوان
میشود که با شروع فصل پاییز و بازگشایی مدارس و ...ممکن است
در اواخر مهر یا اوایل آبان ماه پیک دیگری از کرونا رخ دهد .با توجه
به واکسیناسیونی که انجام شد و آغاز واکسیناسیون کودکان و تعیین
شرط بازگشایی مدارس با تزریق دو دوز واکسن ،انتظار داریم اگر
پیکی هم رخ میدهد مانند پیک پنجم چندان شدید نباشد».
وی درباره تجمع تعداد شهرهای قرمز در نوار غربی و شمال غربی
کشور تصریح کرد« :انتظار داریم با واکسیناسیون کلی ،ظرف چند هفته
آینده در آن شهرها هم شاهد کاهش بروز بیماری باشیم».
جماعتی در خصوص ورود جهشهای جدید کرونا به کشور تاکید
کرد« :هنوز گزارشی از جهشهای جدید کرونا نداریم و سند اثبات
شده و سکانس ژنی ویروس کرونا هنوز در کشور گزارش نشده
است .از طرفی در کشورهایی هم که جهشهای المبدا و مو شناسایی
شدند نیز با انجام واکسیناسیون باال فعال مانند جهش دلتا ،گسترش
آنها را شاهد نیستیم».
وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم عبور از قله پیک پنجم
کرونا ،کاهش مرگ و میرها چندان محسوس نیست ،اظهار کرد:
«علتهای متفاوتی در میان است اما در نوع دلتا بیماری شدیدتری را
شاهد بودیم و برخی نیز اعتقاد کمتری به بستری در بیمارستان دارند

 ۱۸سال نیز تاکید کرد« :از والدین کودکان  ۱۲تا  ۱۸سال میخواهیم
نترسندوواکسیناسیونفرزندانشانراانجامدهند.واکسنعارضهجدی
نداشته است و تنها در تعداد محدودی بروز تب و لرز یا بدن درد
خفیفراداشتیم.انجامواکسیناسیونکمکمیکندچرخهپاندمیکرونا
در کشور شکسته شود و بچهها پس از واکسیناسیون کامل میتوانند به
مدارس بازگردند تا عوارض ناشی از تحصیل مجازی جبران شود».
وی افزود« :واکسن کرونای افراد زیر  ۱۲سال نیز تفاوتی با واکسن
افراد  ۱۲تا  ۱۸سال ندارد تنها ممکن است میزان دوز دریافتی متفاوت
باشد و در آینده در این خصوص هم تصمیم گیری میشود».
جماعتی ادامه داد« :هر واکسنی که تاییدیه وزارت بهداشت و سازمان
غذا و دارو را برای تزریق به کودکان اخذ کند ،میتواند کاندید تزریق
به این گروه سنی شود .ممکن است واکسنهای دیگری هم در این
زمینه برای کودکان تایید شوند».

و در خانه درمانهایی انجام میدهند که شاید چندان موثر نیست و
با بیماری شدیدتری به بیمارستان میآیند و اینها سبب پیچیده شدن
درمان و افزایش میزان مرگ و میر میشود».
وی در ادامه صحبتهایش درباره راهپیمایی اربعین نیز گفت« :افرادی
که سفر میکنند باید واکسینه باشند و اقدامات و پروتکلهای بهداشتی
را تا حد زیادی انجام دهند و تا حد امکان از حضور در اجتماعات
خودداری کنند .هنگام بازگشت نیز اگر عالئم عفونی مانند تب و لرز،
گلودرد و عالئم مشابه سرماخوردگی داشتند بهتر است قرنطینه شوند
تا ارزیابی کرونا بر آنها انجام شود و پس از آن وارد جامعه شوند.
اطالع ندارم که محلی برای قرنطینه زوار در نظر گرفته شده است یا
خیر اما فکر میکنم اقداماتی در این خصوص در دست انجام باشد
تا مبتالیان به کرونا بتوانند تحت قرنطینه قرار گیرند».
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا درباره تزریق واکسن کرونا به افراد زیر

 ۲۸۶فوتی جدیدکرونا درکشور
شمار قربانیان از ۱۱۸هزار نفر گذشت
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،از روز سهشنبه تا
چهارشنبه  ۲۸۶مبتالی به کرونا جان خود را از دست دادند و با
این حساب مجموع جانباختگان کرونا از ۱۱۸هزارنفر فراتر رفت.
به گزارش سپید ،از روز سهشنبه تا چهارشنبه  ۳۱شهریور ماه و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۷ ،هزار و  ۴۳۳بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۲۱۶۴نفر از آنها
بستری شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون و
 ۴۷۷هزار و  ۲۲۹نفر رسید .متاسفانه  ۲۸۶بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۱۸
هزار و  ۱۹۱نفر رسید .پس از  ۵۳روز ،مرگ و میر روزانه بیماران
کووید ۱۹به کمتر از  ۳۰۰نفر رسید .آخرین بار روز  ۹مردادماه سال
جاری ،تعداد مرگ و میر روزانه بیماران ۲۸۶ ،نفر بود.
خوشبختانه تا کنون  ۴میلیون و  ۸۴۶هزار و  ۷۷۱نفر از بیماران،

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند ۶۶۳۲ .نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹دربخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۱میلیون و  ۳۳۱هزار و  ۲۶۱آزمایش تشخیص کووید۱۹
درکشورانجامشدهاست.درحالحاضر ۵۷شهرکشوردروضعیت
قرمز ۲۳۸ ،شهر در وضعیت نارنجی ۱۳۶ ،شهر در وضعیت زرد
و  ۱۷شهر در وضعیت آبی قرار دارند .تاکنون  ۳۲میلیون و ۲۵۰
هزار و  ۵۴۳نفر دوز اول واکسن کرونا و  ۱۴میلیون و  ۶۴۸هزار
و  ۸۹۱نفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای
تزریق شده در کشور به  ۴۶میلیون و  ۸۹۹هزار و  ۴۳۴دوز رسید.
از روز سهشنبه تا چهارشنبه یک میلیون و  ۱۲۴هزار و  ۹۸دوز
واکسن کرونا نیز در کشور تزریق شده است .افراد واجد شرایط برای
تزریق واکسن حتما در سامانه  salamat.gov.irثبت نام کنند.
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حیدر محمدی ،مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داد

استفاده ازواکسنفایزر بهعنوان دوز یادآورکادر درمان
برای واردات واکسن مدرنا فع ً
ال برنامهای نداریم

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان
اینکه برای واردات واکسن «مدرنا» فع ً
ال برنامهای نداریم ،از استفاده
از واکسن کرونای فایزر و جانسوناند جانسون به عنوان دوز بوستر
کادر درمان خبر داد.
به گزارش سپید ،سید حیدر محمدی با بیان اینکه شعار سازمان جهانی
سترین واکسن است»،
بهداشت این است که «بهترین واکسن در دستر 
اظهار داشت« :آنچه مهم است ،ایمنیزایی واکسنها است ،تفاوت
واکسنهادردرصدایمنیزاییآنهاست،اگرکسیبخواهدصبرکندبه
این امید که واکسن با برند خاصی را دریافت کند ممکن است در این
بازه زمانی به کرونا مبتال شود که عوارض بسیار زیادی خواهد داشت».
وی درباره واکسن فایزر ،مدرنا و جانسوناندجانسون گفت:

«برای واردات واکسن کرونای «مدرنا» فع ً
ال برنامهای نداریم؛
جانسوناندجانسون و فایزر را تأیید کردهایم اما چون خوش قول
نیستند خیلی روی آنها حساب باز نمیکنیم .اگر طرف خارجی به
وعده خود عمل کند آن را وارد میکنیم ».وی ادامه داد« :اگر واکسنهای
فایزر و جانسوناندجانسون وارد کشور شوند از آنها به عنوان دوز
بوستر (یادآور) کادر درمان استفاده خواهد شد».
محمدی گفت« :این واکسنها را از کشورهایی به جز آمریکا ،انگلیس،
فرانسهورژیمصهیونیستیواردخواهیمکرد.فایزروجانسوناندجانسون
را از بلژیک و مقداری نیز احتماالً از سایت آلمان تهیه میکنیم».
وی درباره علت تأخیر در تأمین واکسن اسپوتنیکوی افزود« :واکسن
کرونای اسپوتنیک بر پایه «آدنوویروس» است؛ به دلیل آن که سازمان

جهانی بهداشت هنوز آن را تایید نکرده است و خط تولید این واکسن
به مشکل خورده بود ،نتوانستند واکسن مورد نیاز ما را تامین کنند».
وی درباره واکسن ایرانی کرونا تصریح کرد« :اآلن داروی قارچ سیاه که
دچار کمبود شده به دلیل وارداتی بودن آن است؛ بنابراین تولید داخل
همواره به ما کمک میکند .در حال حاضر واکسنهای تولید داخل
شامل برکت و پاستور مجوز گرفتهاند و واکسنهای فخرا ،رازی و
اسپایکوژن نیز انشااهلل مجوز دریافت خواهند کرد .کل مراحل تولید
این واکسنها زیر نظر ما بوده است و من به عنوان ناظر واکسنهای
داخلی ،از امنیت واکسنهای ایرانی اطمینان خاطر بیشتری دارم ،البته
واکسنهای وارداتی را نیز بررسی میکنیم ولی امکان اینکه برویم
و خط تولید و  GMPآنها را بررسی کنیم وجود ندارد اما سازمان
جهانی بهداشت آنها را تایید میکند و ما نیز بر اساس مستندات،
به واکسنهای وارداتی مجوز میدهیم».
وی خاطرنشان کرد« :سیل واردات واکسن کرونا پس از تولید داخلی
واکسنها در کشور آمد ،بسیاری از داروها نیز به این صورت است؛
تا زمانی که برای دارویی تولید داخل نداشته باشیم ،طرف خارجی
منتظر میماند تا ما با آنها برای واردات مذاکره کنیم و زمانی که تولید
داخلی به ثمر میرسد ،طرف خارجی از ما درخواست میکند که از
آنها خرید کنیم .اآلن در واکسن کرونا بینیاز از واردات نیستیم اما
قطع ًا بینیاز خواهیم شد ».وی درباره علت کمبود واکسن آسترازنکا
گفت« :ما فقط از یکسری منابع مورد تایید میتوانیم واکسن آسترازنکا
را وارد کنیم و آن منابع نیز به ما تنها چند میلیون دوز واکسن دادند».
به گزارش تسنیم ،محمدی با بیان اینکه تاکنون  65میلیون دوز واکسن
کرونا وارد کشور شده است ،گفت« :با احتساب واکسن برکت ،حدودا ً
 73میلیون دوز واکسن کرونا را تامین کردهایم که از این تعداد45 ،
میلیون دوز تزریق شده است .ما میخواهیم  60میلیون نفر از جمعیت
هدف واکسینه شوند ،در مورد واکسن کرونا ،جمعیت هدف افراد
زیادی را شامل میشود در حالی که در مورد واکسن آنفلوآنزا ،گروه
هدف ما ک ً
ال دو میلیون نفر هستند .تاکنون بیش از  50درصد جامعه
هدف را علیه کرونا واکسینه کردهایم».

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران:

مرگهایکرونایی تهران  ۲رقمی شد
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران از آغاز طرح
 ۱۰روزه ضربتی برای تسریع واکسیناسیون در تهران از چهارشنبه
و با کمک بیمارستانها ،خبر داد و گفت« :مردم میتوانند با
شماره تماس  ۶۰۷۰تماس گرفته و از مراکز واکسیناسیون ۲۴
ساعته و  ...اطالع پیدا کنند».
به گزارش سپید ،نادر توکلی در گفتوگو با ایسنا درباره وضعیت
کرونا در استان تهران گفت« :در حال حاضر وضعیت تهران خوب
است و روند بیماری در تهران رو به کاهش است .میزان مراجعات
سرپایی هم نسبت به زمان پیک ۵۵ ،درصد کاهش یافته است».
وی افزود« :در عین حال وضعیت بیماری در تهران رو به کاهش
است و میزان فوتیها و تعداد بیماران بدحال هم کاهش یافته
است .طبق آخرین آمارها تقریبا بستری روزانهمان  ۱۴۰۰مورد
است ،تعداد کل بیماران هم حدود  ۶هزار و  ۳۰۰نفر است و
میزان مرگ هم به زیر  ۱۰۰آمده است و مرگهای کرونایی تهران
چند روز است که دو رقمی شده است .در عین حال مشکل تخت
بیمارستانی هم نداریم و اعمال الکتیو بیمارستانها هم به تدریج

آغاز شده و خدمات جاریشان را به تدریج ارائه میدهند».
توکلی با بیان اینکه به طور کلی روند بیماری در تهران کاهشی شده
است ،درباره وضعیت واکسیناسیون علیه کرونا در تهران گفت:
«یک طرح جهادی از امروز(چهارشنبه) درباره واکسیناسیون در
تهران آغاز میشود که بر اساس آن طی  ۱۰روز تقریبا به صورت
مشخصوضربتیواکسیناسیونتسریعپیدامیکند.برهمیناساس
هم بیمارستانهای مشخصی را در نظر گرفتیم تا واکسیناسیون در
آن بیمارستانها انجام شود ».وی گفت« :متولی و هماهنگکننده
این طرح استانداری تهران به عنوان ستاد کرونای استان بوده است
ت نهادهای مختلف از جمله مراکز بهداشت ،مراکز
و تمام ظرفی 
تجمیعی واکسیناسیون ،بیمارستانها و  ...به کارگیری میشوند تا
این طرح ضربتی را هم در شهرستانهای اطراف تهران و هم در
کالنشهر تهران داشته باشیم .در این طرح ضربتی ،مراکز به صورت
دو شیفت صبح و عصر فعالیت میکنند».
توکلیدربارهتعدادمراکز ۲۴ساعتهواکسیناسیوندرتهراننیزگفت:
«در عین حال مراکز  ۲۴ساعته واکسیناسیون هم از سوی سامانه

بهداشت اعالم شده است .مردم میتوانند با شماره  ۶۰۷۰تماس
گرفته و از مراکز واکسیناسیون  ۲۴ساعته و  ...اطالع پیدا کنند».
توکلی تاکید کرد« :سن واکسیناسیون هم کاهش یافت .افرادی
که در سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت ثبتنام میکنند،
برایشان واکسن تزریق میشود».
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آیا کیتهای خانگی تشخیصکرونا
ابتال به سویه دلتا را مشخص میکند؟

قبل از اینکه به این سوال پاسخ داده شود باید
روشهای مختلف تشخیص کووید ۱۹-را بررسی
کرد .در حال حاضر سه روش اصلی برای آزمایش
این ویروس وجود دارد که شامل آزمایش آنتیبادی،
آزمایش واکنش زنجیرهای پلیمراز یا همان PCR
و آزمایش آنتیژن است.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا ،آزمایش آنتی بادی،
همانطورکهواژهآننشانمیدهد،بهدنبالپادتنهایی
در جریان خون است که میتواند به تعیین اینکه
آیا قبال به این ویروس آلوده شدهاید ،کمک کند.
برای انجام این نوع آزمایش معموالً از شما خواسته
میشود که به کلینیک یا آزمایشگاه مراجعه کرده
و آزمایش خون دهید و زمان دریافت آن نیز به
آزمایشگاه و نوع بررسی بستگی دارد.
صحت آزمایشهای آنتیبادی در مقایسه با سایر
روشهای آزمایش تا حدودی نامشخص است.
با توجه به اظهارات مراکز کنترل و پیشگیری از
بیماریها()CCDیکآزمایشآنتیبادیتنهابرای
تعیین دقیق اینکه فردی قبال عفونت داشته است
یا آنتیبادیهای ویروسی دارد ،کافی نیست؛ به
همین دلیل آزمایش مجدد آنتیبادی برای تایید
نتایج توصیه میشود .عدم قطعیت این آزمایش به
افراد واکسینه شده نیز تعمیم مییابد و ممکن است
به دلیل تولید آنتیبادیها در پاسخ به واکسن این
جواب مثبت باشد.
 ۲نوع آزمایش دیگر به نام آزمایشهای ویروسی
وجود دارند که بر نمونهای از سواب دهانی یابینی
تکیهمیکند.آزمایشPCRمانندآزمایشآنتیبادی
ب ه طور کلی در آزمایشگاه توسط یک متخصص
پزشکی انجام میشود .بسیاری از کارشناسان آن
را دقیقترین و مطمئنترین روش آزمایش کووید-
۱۹دردسترسعموممیداننداماجوابآنسریعارائه
نمیشود؛ به همین دلیل محبوبیت تستهای سریع
ل توجهی افزایش یافته است.
در منزل ب ه طور قاب 

آزمایشهای سریع با جستجوی آنتیژنها،
پروتئینهایی که در سطح ویروس قرار دارند،
ویروس را تشخیص میدهد .نتایج سریع این نوع
آزمایشآنرابرایبسیاریازافرادبهانتخابیمطلوب
تبدیل کرده است .در حالی که این کیتهای خانگی
ممکناستاولینانتخاببرایافرادمضطربباشد
که خواهان پاسخ سریع هستند اما باید در نظر گرفت
که نتایج به چه معناست و چقدر میتوان بر اساس
این آزمایشها میزان آلودگی را مشخص کرد.
پیا مک دونالد ،اپیدمیولوژیست بیماریهای عفونی
و محقق بهداشت عمومی ،جوانب مثبت و منفی
کیت خانگی و دیگر آزمایشهای کووید ۱۹-را
بررسی میکند .وی در مورد صحت آزمایش سریع
درمنزلمیگوید«:کیتهایخانگیکهبدونارسال
نمونه به آزمایشگاه نتیجه را مشخص میکند ،همان
آزمایشهای آنتیژن است که به آزمایش سریع
معروف شده اما آزمایشهای آنتیبادی و PCR
افراد را ملزم میکند که به یک متخصص بهداشت
مراجعه کنند».
در حال حاضر کیتهای مختلف تست سریع،

موجود و دقت آن بسیار متفاوت است .اکثر آن
هنوز در محیطهای مختلف مانند خانهها ،محل کار
و مدارس بهطور دقیق یا گسترده آزمایش نشدهاند.
ب ه طور کلی برای فرد دارای عالئم کووید ۱۹-این
تستهای آنتیژن دقیقتر است اما اگر فردی عالئم
آلوده شدن به ویروس را نداشته باشد ،برای این
نوع تست دقت کمتری در نظر گرفته میشود.
یکآزمایشسریعقطعاتپروتئینویروسسارس-
کوو۲-رابررسیمیکند؛بنابراینیکآزمایشمثبت
بستگی به این دارد که نمونه جمعآوری شده دارای
پروتئینکافیبرایتشخیصباکیتآزمایشخانگی
باشد .کیتهای آزمایش خانگی استاندارد نیست؛
بنابراین ممکن است فرد به پروتئین قابل تشخیص
کمابیش نیاز داشته باشد تا نتیجه آزمایش مثبت یا
منفی شود .دریافت پروتئین کافی برای تشخیص
بستگیبهآزمایشخاصمورداستفادهکیفیتنمونه
جمعآوری شده از فرد و میزان ویروس در بدن
دارد .منفیهای کاذب در این نوع بیشتر از آزمایش
مبتنی بر  PCRاست؛ به این معنی که ممکن است
فردی آزمایش خانگی بدهد و نتیجه آن منفی نشان

داده شود اما واقعا ممکن است او به این ویروس
مبتال شده باشد.
در آزمایش  PCRمواد ژنتیکی ویروس جستجو
میشودوپردازشآزمایشگاهینمونهشاملتوسعه
ی که شانس تشخیص
مواد ژنتیکی است؛ ب ه طور 
آن در صورت وجود بسیار خوب است .بنابراین
در مقایسه با آزمایش آنتیژن به کیفیت نمونه
جمعآوری شده و یا میزان ویروس فرد وابستگی
کمتری وجود دارد .منفیهای کاذب در آزمایش
 PCRکمتر از آزمایش مبتنی بر آنتیژن است؛
یعنی فردی که آزمایش  PCRمیدهد و نتیجه
منفی است ،میتواند اطمینان بیشتری داشته باشد
که به ویروس آلوده نشده است.
کیتهای آزمایش خانگی فرد را ملزم میکند تا با
استفاده از سواب استریل نمونهای از مایع بدن را
ازبینی یا گلو جمعآوری کند .سپس مرحله دوم
وجود دارد که در آن فرد محلول را به سواب اضافه
کرده و اجازه میدهد تا سواب و محلول برای مدت
زمان مشخص قبل از ظاهر شدن نتیجه در کیت
قرار بگیرد .این نوع آزمایش شباهتهایی با آزمایش
بارداریخانگیدارد.کیتآزمایشخانگیمیتواند
عفونت ویروس از جمله نوع دلتا را تشخیص دهد
اما این کیت برای تمایز انواع مختلف تنظیم نشده
است؛ به این معنی که یک آزمایش خانگی نشان
نمیدهدکهفردبهچهنوعویروسیآلودهشدهاست.
افرادیکهازکیتهایتستخانگیاستفادهمیکنند،
بایددستورالعملهارابادقتبخوانندورعایتکنند.
آزمایش منفی باید با احتیاط تفسیر شود زیرا احتمال
نتیجه منفی کاذب وجود دارد .یک آزمایش PCR
کهشاملپردازشآزمایشگاهیاست،قابلاطمینانتر
و دقیقتر خواهد بود؛ حتی اگر دریافت نتایج بیشتر
از آزمایش آنتیژن سریع طول بکشد .در شرایطی
که دانستن ابتالی فرد به بیماری کووید ۱۹-بسیار
حیاتی باشد ،آزمایش  PCRبهتر است.

معاون درمان وزارت بهداشت:

هنوز از پیک پنجم عبور نکردهایم

مردم همچنان پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه زمان عبور از پیک
پنجم به رعایت پروتکلهای بهداشتی بستگی دارد ،گفت« :هر
چند که میزان بستریها و فوتیها رو به کاهش است ،اما در
بعضی استانها که دستورالعملها به درستی رعایت نمیشود،
عبور از موج پنجم طوالنیتر شده است».
به گزارش سپید ،قاسم جان بابایی درباره وضعیت کرونا
در کشور گفت« :هنوز از پیک پنجم عبور نکردهایم .هر
چند که میزان بستریها و فوتیها رو به کاهش است ،اما
در بعضی استانها که دستورالعملها به درستی رعایت

نمیشود ،عبور از موج پنجم طوالنیتر شده است».
وی افزود« :در تجربههای قبلی دیدیم که گاهی یک پیک در
استانی یک الی یک ماه و نیم طول میکشد ،اما در استان دیگری
تا سه ماه هم طول کشیده است .نمونههای این موضوع را داریم
که در استانهای بزرگ هم این شرایط بوده است».
بنابر اعالم کانال تلگرامی وبدا ،جان بابایی تاکید کرد« :زمان
عبور از موج به این باز میگردد که چقدر پروتکلها را رعایت
کنند ،عدم تجمع ،رعایت فاصلهگذاری فیزیکی و استفاده از
ماسک بسیار مهم است که باید همچنان مورد توجه قرار گیرد».
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خبـر
رئیس انجمن نورویورولوژی ایران مطرح کرد

ارائهجدیدتریندستاوردهایعلمیدربارهبیماریمیلومننگوسل

خطر کمبود اسیدفولیک در مادران باردار

رئیس انجمن نورویورولوژی ایران از برگزاری وبینار
مربوط به جدیدترین دستاوردهای علمی در درمان
میلومننگوسلوضرورترصدوضعیتعملکردکلیهها
و دستگاه ادراری این بیماران پس از جراحی اشاره کرد
و گفت« :کمبود اسید فولیک در مادران باردار میتواند
سبب ابتالی نوزادشان به بیماری میلومننگوسل شود».
به گزارش سپید ،مهری مهراد در آستانه برگزاری وبینار
بررسی علل ،تشخیص و درمان مننگوسل و میلو مننگوسل و اسپاینا بیفیدا اظهارداشت« :این وبینار
جمعه دوم مهر از ساعت  ۱۰تا  ۱۳در هتل اسپیناس خلیج فارس با حضور اساتید و صاحبنظران

برجسته برگزار میشود و جدیدترین دستاوردهای علمی و درمانی درباره بیماری میلومننگوسل
مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد ».وی با اشاره به اینکه گروههای مخاطب این وبینار متخصصان
ارولوژی ،جراحان اعصاب ،جراحان اطفال و نورولوژیستها هستند ،گفت« :این وبینار به همت
انجمن INUSو مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی FNRCبرگزار میشود».
رئیس انجمن نورویورولوژی ایران با اشاره به اینکه این بیماری در برخی از مناطق ایران شایع است،
گفت« :این نوزادان دو تا سه روز بعد از تولد باید حتما تحت جراحی قرار گیرند چرا که در غیر
این صورت دچار مشکل فلج پا و اختالل در اندام تحتانی خواهند شد».
وی گفت« :همچنین نوزادان پس از جراحی باید حتما تحت نظر ارولوژیست باشند تا مشکل
ادراری مانند بیاختیاری ادرار و یا رفالکس ادراری سبب بروز مشکل برای آنها نشود ».مهراد گفت:
«علل مختلفی در ایجاد و بروز این بیماری گزارش شده که یکی از علل شایع که بسیار محتمل
است کاهش اسید فولیک مادر باردار حین حاملگی عنوان شده است ».وی افزود« :در صورتی که
عملکرد و کارکرد کلیهها در این افراد مورد رصد و ارزیابی قرار نگیرد ممکن است در بزرگسالی
بیماران با مشکالت شدید ادراری و حتی مسئله دیالیز مواجه شوند بنابراین در این کنگره جدیدترین
دستاوردهای علمی و تازهها در مورد درمان این بیماری مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد».

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:

استفاده از«طب ایرانی» مورد تأکید وزارت بهداشت است
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت
گفت«:استفادهعالمانهازطبسنتیایرانیباگسترش
و تقویت دانشکدههای طب سنتی ایرانی در دل
دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد تاکید وزارت
بهداشت است».
بهگزارشسپید،نفسیهحسینییکتادرباره«برنامههای
پیشرو در توسعه طب سنتی ایرانی» بیان داشت« :در
توسعه منطقی و روشمند طب سنتی ایرانی که وزارت
بهداشتدردولتسیزدهمرویآنتأکیددارد،استفاده
عالمانه از طب سنتی ایرانی با گسترش و تقویت
دانشکدههای طب سنتی ایرانی در دل دانشگاههای
علوم پزشکی کشور است تا با یک نگاه دانشی بتوان
از این ظرفیت استفاده کنیم ».وی ادامه داد« :الزم است
برای توسعه و نهادینه کردن بازشناسی و تبیین این
مکتب درمانی که به عنوان یکی از موارد موجود در
سیاستهایکلینظامسالمتموردتأکیدقرارگرفته،
نگاه و دقتنظر ویژهای برای تسهیل ارائه خدمات
دولتی درست به مردم ایجاد شود».
وی افزود« :همچنین ضرورت دارد تربیت نیروهای
مورد تأئید وزارت بهداشت در اولویت قرار گیرد و

این نیروهای مورد تأیید باید تمام هرم ارائه خدمت
را شامل باشند تا بتوانیم به نقطه مطلوب که ادغام
خدمات طب سنتی ایرانی در نظام سالمت است و
براساس ماده 74برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت
موظف به آن شده ،صورت گیرد ».حسینی یکتا بیان
داشت« :با اینکه اکنون در پایان برنامه ششم توسعه
هستیم،دراینخصوصدرنقطهمطلوبقرارنداریم؛

در نتیجه الزم است با تربیت نیروهای مورد تأئید
در تمام سطوح ارائه خدمت و گسترش مراکز ارائه
خدمات ،مورد تأئید وزارت بهداشت فضا را برای
این ادغام به بهترین شکل فراهم کنیم».
وی اضافه کرد« :با این ادغام ایجابی ،عرصه را برای
سودجویان و مدعیان بدون علم و دانش این حوزه
که از چالشهای امروز نظام سالمت است و تمام

دغدغهمندان حوزه سالمت را نگران کرده ،تنگ
میکنیم؛ بنابراین جزو اقدامات ضروری و اساسی
است که باید انجام شود».
ویتصریحکرد«:تصویبرشتههایپشتیبانمتعددکه
منجر به تربیت نیروهای مورد تأیید شود و همچنین
منجر به ساماندهی برخی از عرصههای ارائه خدمات
و محصوالت این حوزه شود ،از ضروریات بوده
و الزم است انجام شود ».حسینی یکتا یادآور شد:
«حمایتازپژوهشهایمرتبطباطبسنتیوگیاهان
دارویی با یک برنامهریزی دقیق و حمایتگرایانه
نیز الزم است انجام شود تا روند مستند به شواهد
شدن آموزههای طب ایرانی سرعت منطقی و معقول
پیدا کند و کندی سرعتی که سالهای گذشته در اثر
بیمهریهای موجود بوده ،جبران شود».
به گزارش فارس ،وی متذکر شد« :بنابراین ما در
همه حوزههای آموزشی و پژوهشی ،بهداشت و
درمان الزم است با یک نگاه ویژه برنامهریزی دقیقی
را برای استفاده از ظرفیت طب سنتی ایرانی برای
رسیدن به نقطه ادغام همهجانبه طب ایرانی در نظام
سالمت داشته باشیم».

با درنظر گرفتن دوبخش بیمه پایه و بیمه تکمیلی و برای پیشبینی در بودجه ۱۴۰۱صورت گرفت

محاسبهبارمالیپوششخدماتموردنیازسالمندان
در نشست بررسی راهکارهای ارتقای سالمت سالمندان با حضور
رئیسفراکسیونسالمتسالمندانمجلسمقررشددبیرخانهشورای
عالی بیمه سالمت کشور با همکاری این فراکسیون بار مالی پوشش
خدمات مورد نیاز سالمندان را در دوبخش بیمه پایه و تکمیلی و
به تفکیک سطوح ارائه خدمات ،محاسبه و در الیحه بودجه ۱۴۰۱
و سرانه تعرفه خدمات و درمانی پیشبینی و در تعرفه خدمات
تشخیصی و درمانی سال  ۱۴۰۱پیادهسازی کند.
به گزارش سپید ،بررسی چالشها و راهکارهای ارتقای سالمت
سالمندان در دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت با حضور محمدعلی
محسنیبندپیرئیسفراکسیونسالمتسالمندانمجلسومسئوالنی
از وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصاد و
دارایی ،دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت ،کمیته امداد امام خمینی
(ره)،سازمانهاینظامپزشکی،بیمهخدماتدرمانینیروهایمسلح،
بیمه سالمت و تامین اجتماعی برگزار شد.
به گزارش خانه ملت ،در این نشست مقرر شد:

در مورد ارتقای سالمت سالمندان پیرو اجرای برنامههای سند ملی
سالمندانکشور،وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیباهمکاری
تمامیذینفعان،ساختاروسطحبندیارائهخدماتسالمتسالمندان
در سطوح اول ،دوم و سوم و استانداردهای خدمات مذکور را تدوین
و تا پایان مهرماه  ۱۴۰۰برای اقدامات آتی به دبیرخانه شورای عالی
بیمه سالمت کشور ارائه کند .همچنین وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی با همکاری تمامی ذینفعان فهرست همه خدمات
سالمت مورد نیاز سالمندان در دو حوزه تشخیص درمانی و دارویی
و مراقبتهای اجتماعی مرتبط با حوزه سالمت تبیین و اولویتبندی
و حداکثر تا تاریخ  7مهرماه  1400برای اقدامات آتی به دبیرخانه
شورای عالی بیمه سالمت کشور ارائه کند.
دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور با همکاری فراکسیون
سالمندان مجلس بار مالی پوشش خدمات فوق را در دوبخش
بیمه پایه و تکمیلی و به تفکیک سطوح ارائه خدمات محاسبه و در
قالب الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور و سرانه تعرفه خدمات و

درمانی ،منابع مربوطه را پیشبینی و در تعرفه خدمات تشخیصی و
درمانی سال  1401پیادهسازی کند.
اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف شدند تا تاریخ 12
آبان  1400ساز و کار پیشنهادی تأمین منابع بیمههای پایدار برای
پوشش بیمه خدمات طوالنی مدت ( )LTCIرا مرتبط با حوزه
سالمت سالمندان برای اقدامات آتی به دبیرخانه شورای عالی بیمه
سالمت کشور ارائه کند .سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای
مسلح ،تجربیات جاری در حوزه بیمه خدمات تشخیصی ،درمانی
و مراقبتی سالمندان را برای محاسبات بار مالی تدوین و تا تاریخ 14
مهر  1400به دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور ارائه کند.
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نظامپزشکی
اطالعیه سازمان نظام پزشکی درخصوصکارت هوشمند واکسن
سازمان نظام پزشکی اعالم کرد« :بدنبال انتشار اطالعیه مرکز
آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت مبنی بر فاقد اعتبار
بودن کارتهای هوشمند واکسن صادره از سوی هر نهادی
غیر از وزارت بهداشت که موجب تماسهای مکرر همکاران
در خصوص کارتهای صادر شده از سوی سازمان نظام
پزشکی شده است ،اداره کل روابط عمومی این سازمان بر
خود الزم میداند توضیحاتی را به منظور تنویر افکار جامعه پزشکی ارائه نماید».
به گزارش سپید ،سازمان نظام پزشکی اعالم کرد« :پیرو اطالعیه مرکز مدیریت آمار و فناوری
اطالعات وزارت بهداشت مبنی بر این که بعضی افراد یا سازمانها در ازای مبالغی ،نامه یا کارت
کاغذی ،پالستیکی یا دیجیتال به زبان انگلیسی خارج از سیستم وزارت بهداشت صادر میکنند که
فاقد اعتبار است؛ مطالبی جهت تنویر افکار اعضای محترم سازمان نظام پزشکی به استحضار میرسد.
از ابتدای همه گیری کرونا ،سازمان نظام پزشکی همواره در کنار مردم و اعضای جامعه پزشکی
ایستاده و در این زمینه پیشرو بوده است و از تالش برای تهیه و توزیع اقالم حفاظتی برای کادر

درمان و تاسیس سایت  corona.irبه منظور آگاهی بخشی به مردم تا اصرار بر واردات واکسن
معتبر و واکسیناسیون اعضای سازمان و کادر درمان ،و نیز تاسیس سامانه عوارض سنجی و نوبت
دهی واکسیناسیون دریغ نکرده است و در بسیاری از آنها سازمان نظام پزشکی پیشتر از وزارت
بهداشت و سایر نهادهای مرتبط فعالیت خود را آغاز کرد .صدور کارت دیجیتال واکسیناسیون هم
از کارهای فراموش شدهای بود که به دلیل اصرار اعضای سازمان نظام پزشکی برای همکارانی
که در کنگرههای بینالمللی شرکت میکنند ،توسط سازمان و برای نخستین بار صورت گرفت.
خوشبختانه برخورد مثبت با کارت مذکور در خارج ازکشور که به سبب جایگاه برتر سازمانهای
نظام پزشکی در دنیا است ،موجی از درخواست همکاران برای صدور کارت برای خود و
خانوادههایشان را ایجاد نمود.
اطالعیه مرکز آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت از حیث تاکید بر اعتبار کارت دیجیتال
ن و موجه است ،لکن از آنجا که به نوعی بیاعتبار نشان دادن
صادره از سوی آن وزارتخانه متی 
کارت صادره از سوی سازمان مهم نظام پزشکی است ،جای تأمل و تأسف دارد.
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران برای آن دسته از همکارانی که صدور کارت
هوشمند واکسیناسیون از سوی سازمان متبوعشان اولویت دارد؛ همچنان در حال خدمت رسانی
است».روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

شایعترین بیماریهای «چشم» را بشناسیم

دبیرعلمیسیویکمینکنگرهانجمنچشمپزشکی
به تشریح شایعترین بیماریهای چشم پرداخت و
گفت« :ضعف بینایی ،یکی از موارد شایع در کودکان
و نوجوانان است».
به گزارش سپید ،علی طباطبایی در آستانه برگزاری
سیویکمینکنگرهانجمنچشمپزشکیایراناظهار
داشت« :از موارد شایع بیماریهای چشم این است
کهافرادباشکایتسوزشواحساسجسمخارجی
در چشم مراجعه میکنند که به علت تغییر اشک،
غلیظ شدن اشک و کم شدن آن یا به عبارتی خشکی
چشم است ».وی با عنوان این مطلب که از قطرههای
اشک مصنوعی و پمادهای مناسب برای خشکی
چشم استفاده میکنیم ،گفت« :وجود مژه در چشم
یا کج شدن مژه به داخل چشم ،اجسام خارجی
گیاهی یا فلزی سبب اشک ریزش میشوند که باید
به چشم پزشک مراجعه نمود».
طباطباییادامهداد«:خارشوقرمزیهمراهباسوزش
و تا حدودی احساس جسم خارجی به علت موارد
آلرژی و حساسیت است که نوع بهاره آن به علت
آزاد شدن گرده گلها یا مواد گیاهی است و از
اواخر اسفند تا اوایل تابستان ادامه دارد و توصیه
میشود افراد در تماس با مواد حساسیتزا نباشند
و از عینکهای مناسب استفاده کنند و استفاده از
قطره و پمادهای ضد حساسیت و آلرژی نیز توصیه

میشود ».وی افزود« :نوع دیگر واکنش به موارد
حساسیتزا در هوا است که در تمام فصلهای
سال کم و زیاد مشاهده میشود».
طباطبایی گفت« :مورد شایع دیگر کمی دید در
بچهها و نوجوانان و جوانان است که عمدت ًا به علت
ضعف بینایی است که با تجویز عینک و لنز تماسی
و در شرایطی الزک و لیزیک قابل اصالح است».
وی با عنوان این مطلب که صدمه به چشم ضربه و
تروما از علل کاهش دید است و پیشگیری اهمیت
زیاد دارد ،افزود« :برای مواردی مثل جوشکاری،
کار با فلزات ،تعمیرات و چکش کاری ،باید از

عینکهای محافظ استفاده شود که متأسفانه کم
استفاده میشود و سبب ورود جسم خارجی به
خصوص فلزی به چشم شده و آسیبهای جبران
ناپذیری به دنبال دارد».
طباطبایی در ادامه به برگزاری سی و یکمین کنگره
سالیانه چشم پزشکی ایران اشاره کرد و افزود« :این
کنگره با هدف ارتقا سطح علمی و عملی چشم
پزشکان و ارائه پیشرفتهای جدید چشم پزشکی،
قراراستمهر۱۴۰۰بهصورتمجازیبرگزارشود».
وی گفت« :آنچه مسلم است ،همبستگی و دوستی
بین چشم پزشکان داخلی و خارجی ،منجر به داد

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از واردات  ۸۰۰هزار دوز واکسن آنفلوانزا خبر داد

واکسن آنفلوآنزا برایگروههای آسیبپذیر رایگان است
قیمت فروش داروخانهای 155 ،هزار تومان

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو
از واردات  800هزار دوز واکسن آنفلوآنزا به کشور خبر داد.
به گزارش سپید ،سیدحیدر محمدی از واردات  800هزار دز
واکسن آنفلوآنزا به کشور خبر داد و گفت« :این واکسنها
برای گروههای خاص ،زنان باردار ،سالمندان و گروههای
آسیبپذیر به صورت رایگان تزریق خواهد شد ».وی با بیان

اینکه حدود  400هزار دوز واکسن نیز در داروخانهها توزیع
شده است ،افزود :این واکسنها با قیمت  155هزار تومان به
فروش خواهد رسید».
محمدی بیان کرد« :الباقی نیاز تا سقف  2میلیون دوز را نیز از
تولید داخل استفاده خواهیم کرد و اولین بخش آن با تعداد 200
هزار دوز به زودی تحویل وزارت بهداشت خواهد شد».فارس

و ستد علمی و ارتقا سطح علمی چشم پزشکان
کشور شده و سبب ارائه خدمات بهتر به بیماران
و معرفی چشم پزشکی کشور به دنیا و سرافرازی
بیشتر به کشور است».
طباطباییگروهایهدفدراینکنگرهرامتخصصان
چشم پزشک ،رزیدنتهای چشم پزشکی،
فلوشیپها ،اپتومتریستها ،انترن و دانشجوهای
پزشکی عنوان کرد و افزود« :محورهای مورد بحث
دراینکنگرهشاملبیماریهایقرنیهوجراحیهای
آن ،عمل شایع آب مروارید (کاتاراکت) ،لنزهای
داخلچشمی،اصالحعیوبانکساریو… است».
وی اظهار داشت« :از دیگر موارد مورد بحث در این
کنگره پیشگیری و درمان اثر دیابت بر روی چشم،
پیشگیری و درمان انسداد عروقی شبکیه ،بیماریها
و جراحیهای شبکیه ،درمان التهابهای اربیت و
کاسه چشم ،جراحی پلک ،تومورها ،فشار چشم،
پیشگیری و تشخیص و درمان افزایش فشار چشم و
همچنینمواردارثیوژنیبهبحثگذاشتهمیشود».
طباطباییادامهداد«:التهابهایداخلچشم(یووئیت)
که عموم ًا کمتر مورد توجه قرار میگیرد و باعث
صدماتی برای چشم میشود ،استرابیسم ،تشخیص
و درمان انحرافهای چشم (نوروافتالمولوژی) در
کودکان و تشخیص و درمان عصب محرکه چشم از
دیگرمواردمهمموردبحثدراینکنگرهخواهدبود».
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آمریکا ،هند و برزیل درصدرآمارهایکرونا
بیش از  ۲۳۰میلیون مبتال در جهان

بر اساس این فهرست ،روسیه نیز با گذشتن از
آمار  ۱۹۹هزار جانباخته تاکنون بیشترین تلفات
کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است.
بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالعرسانی
ورلداُمتر ،شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در
 ۱۰کشوری که طبق گزارشهای رسمی باالترین
آمارها را تاکنون داشتهاند تا صبح روز چهارشنبه
به ترتیب به شرح جدول است.
به گزارش ایسنا ،براساس آمار فوق در حال
حاضر در  ۱۵کشور ،شمار مبتالیان از رقم
سه میلیون نفر عبور کرده است و پس از
ایاالت متحده ،هند و برزیل  -که همچنان
سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا
هستند  -کشورهای انگلیس ،روسیه ،فرانسه،
ترکیه ،ایران ،آرژانتین ،کلمبیا ،اسپانیا ،ایتالیا،
اندونزی ،آلمان و مکزیک نیز بیش از سه
میلیون مبتال را ثبت کردهاند.
شمار مبتالیان به بیماری «کووید »۱۹-در جهان
تاکنون به  ۲۳۰میلیون و  ۳۲۶هزار و  ۸۲۷نفر
رسیده و مرگ چهار میلیون و  ۷۲۲هزار و ۹۱۱
نفر بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است و
 ۲۰۷میلیون و  ۳۳هزار و  ۵۸۸نفر از مبتالیان
نیز بهبود یافتهاند.
به گزارش سپید ،روند افزایش آمار ابتال به بیماری
کووید ۱۹-که تاکنون در  ۲۲۱کشور و منطقه
در جهان شیوع یافته ،ادامه دارد و این بیماری
همچنان در دنیا قربانی میگیرد.
بر اساس آمارهای جهانی ،آمریکا با بیش از
 ۴۳.۲میلیون مبتال و بیش از  ۶۹۶هزار قربانی

همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با
بیماری کووید ۱۹-قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از  ۳۳.۵میلیون مبتال پس از
آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال
قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید ۱۹-در برزیل
هم از  ۲۱.۲میلیون نفر فراتر رفته و در حال
حاضر سومین کشور جهان به لحاظ باالترین
شمار مبتالیان است .همچنین پس از ایاالت
متحده ،کشورهای برزیل با بیش از  ۵۹۱هزار
و هند با بیش از  ۴۴۵هزار جانباخته ،باالترین
آمار قربانیان کووید ۱۹را در این فهرست جهانی
گزارش دادهاند.

آزمایش واکسن جدید برای مقابله با سویههای جهشیافتهکرونا در انگلیس
کارآزمایی بالینی یک واکسن جدید برای مقابله با سویههای
جهشیافته ویروس کرونا در شهر منچست ِر انگلیس آغاز شد.
به گزارش سپید ،متخصصان علوم پزشکی در انگلیس امیدوارند
که تزریق این واکسن جدید در مقایسه با واکسنهای فعلی،
مصونیت طوالنیمدتتری را در برابر ابتال به کرونا ایجاد کند.
به نوشته روزنامه «ایونینگ استاندارد» چاپ انگلیس ،این واکسن
جدید کرونا به نام «جیآرتی-آر )GRT-R۹۱۰( »۹۱۰در حال
آزمایش بالینی روی داوطلبان گروه سنی  ۶۰سال به باالست و
سازندگانش امیدوارند که در مقایسه با واکسنهای نسل اول
کووید ۱۹-بتواند علیه سویههای جهشیافته مختلف ویروس
سارس-کوو ۲-مصونیت بیشتری ایجاد کند.
براساس این گزارش ،هلن کالرک ،یک پرستار بازنشسته
سرویس سالمت همگانی بریتانیا در کالنشهر منچستر و
همسرش ،اندرو ،دو داوطلب  ۴۴و  ۶۳ساله ،نخستین
کسانی بودند که روز دوشنبه ( ۲۹شهریور ماه) این واکسن
را دریافت کردند .قرار است در این کارآزمایی بالینی ۲۰
داوطلب دیگر نیز شرکت کنند و انتظار میرود که نتایج

آن در اوایل سال آینده میالدی منتشر شود.
آزمایش این واکسن جدید بر داوطلبان با همکاری شرکت
داروسازی آمریکایی گریتستون ( ،)Gritstoneدانشگاه
منچستر و اداره خدمات سالمت همگانی بریتانیا (اناچاس)
انجام میشود.
اندرو اوستیانوفسکی ،یکی از پژوهشگران ارشد آزمایش بالینی
واکسن «جیآرتی-آر »۹۱۰در دانشگاه منچستر گفت« :میدانیم
که پاسخ ایمنی به واکسنهای نسل اول کرونا ،بهویژه در افراد
مسن ،ممکن است با گذشت زمان ضعیف شود .این مسئله در
کنار گسترش سویههای جدید ویروس کرونا ،بر نیاز آشکار
ما به حفظ مصونیت مداوم دربرابر کووید ۱۹-تاکید میکند».
این متخصص معتقد است واکسن «جیآرتی-آر »۹۱۰که درحال
آزمایش بالینی است ،ب ه عنوان یک واکسن تقویتی کرونا ،میتواند
پاسخ ایمنی قوی و طوالنیمدتی را در بدن دریافتکنندگان
ایجاد کند که به احتمال زیاد در ادامه محافظت از افراد مسن
آسیبپذیر که بهویژه در معرض خطر بستریشدن و مرگ
قرار دارند ،بسیار مهم خواهد بود.

بنابر گزارش ایندیپندنت« ،جیآرتی-آر »۹۱۰یک واکسن
نسل دوم خود-تقویتکننده ساختهشده با فناوری امآرآنای
( )mRNAاست .این گروه از واکسنهای جدید بهطور
اختصاری  SAMنامیده میشوند و پژوهشگران امیدوارند با
خ ایمنی قوی و طوالنیمدت دربرابر طیف گستردهای
ایجاد پاس 
از سویههای جهشیافته ویروس ،نیاز به تزریق مکرر دزهای
اضافی واکسن را کاهش دهد.ایسنا
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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)
به شماره حساب 9ـ2121ـ 811کد1201
بانک پارسیان شعبه داودیه ،شماره شبا:
IR46-0540-1201-8110-0002-1210-09
بهنامموسسهفرهنگیابنسینایبزرگ
(نشریه سالمت) واریز نموده
و تصویر آن را به شماره همراه
 ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳واتساپ کنید

بیش از  345 000جلد تاکنون منتشر شده است
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

9

10

 1مهر  1400شماره 2038

خبـر

کاهش خطای تشخیص سلولهای سرطانی با ابزار محققان کشور

ثبت اختراعگرنتشده درآمریکا
محققان یکی از
شرکتهای دانش بنیان
دستگاهی برای تشخیص
بالدرنگ سلولهای سرطانی
و پیش سرطانی در بیماران
کاندیدایجراحیسرطانپستان
در حین جراحی و بعد از برداشتن

تومور عرضه کردند که
به گفته آنها این دستگاه بر روی  ۲هزار
بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که
این دستگاه به عنوان ابزار تشخیصی مکمل ،باعث
کاهش خطای  ۳۳درصدی تشخیص مارجینهای
درگیر در داخل بدن بیماران شده است.
به گزارش سپید ،محمد عبداالحد ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
و مجری طرح در گفتوگو با ایسنا سرطان
پستان را جزو شایعترین سرطا نها دانست
و گفت« :حفظ پستان در جراحی به عنوان
روش برتر جراحی در تمام مراحل بالینی
به اثبات رسیده است ،ولی مساله مهم در
این جراحی بررسی دقیق و سریع وضعیت
مارجینهای تومور خارج شده و در حفره
درونی پس از برداشتن تومور در بدن بیمار
در حین جراحی است».
وی با بیان اینکه در حین عمل جراحی
برداشتن تومور سرطانی پستان جهت
اطمینان از سرطانی نبودن مارجینهای
جراحی ،پروسه پاتولوژی فروزن (تشخیص
بدخیمیهای بافتهای بدن در حین
جراحی) صورت میگیرد ،ادامه داد« :ولی
پروسه برداشتن مرزهای تومور و ارسال
آن به پاتولوژی و ارسال نتایج بررسی
در ظرف مدت  ۳۰تا  ۴۰دقیقه و اعالم
احتمال سرطانی بودن آن زما نبر است و به
علت عدم فیکساسیون کامل نمونه ،احتمال
کاهش دقت رنگ گیری و اعالم نتیجه غلط
وجود دارد».
عبداالحد زما نبر و کم دقت بودن بررسی
مارجینها به همراه  ۲۰تا  ۷۰درصد
منفی کاذب را از محدودیتهای ارزیابی
مارجینها در پاتولوژی فروزن هنگام
جراحی عنوان کرد و ادامه داد« :حتی در
صورت درست بودن آن ،این تشخیص بر
روی مارجینهای روی تومور خارج شده

صورت گرفته و امکان وجود سلو لهای
سرطانی پراکنده و بسیار فعال در مارجین
سمت بدن وجود دارد .عالوه بر آن در
بیماران شیمی درمانی شده امکان استفاده
از «فروزن» به دلیل آسیبهای بافتی شدید
در اثر شیمی درمانی وجود ندارد».
به گفته وی این در حالی است که باقی
ماندن سلو لهای سرطانی درون بدن موجب

جراحیهای مجدد و اقدامات درمانی
اجتناب ناپذیر پس از جراحی میشود که
عوارض جانبی بسیاری به همراه خواهد
داشت.
مجری طرح اضافه کرد« :علم بیوالکترونیک
در حوزه سرطان ،طلوع نوینی را آغاز کرده و
تحلیل خصوصیات و عملکرد بیوالکترونیک
سلو لها و بافتهای سالم و سرطانی منجر به
ظهور دستاوردهای علمی و فناوری جدیدی
شده است که در جراحی دقیق سرطان
میتواند بسیار موثر باشد».
وی اضافه کرد« :ما برای اولین بار در جهان
یک سیستم دقیق و بیدرنگ در حین عمل
جراحی سرطان پستان که پروب تشخیصی
سرطان ()Cancer Diagnostic Probe
که به اختصار CDPنام دارد ،برای تشخیص
حضور سلو لهای پیش سرطانی و سرطانی
در مارجینهای داخلی (cavity side
 :marginدر حفره ایجاد شده پس از
برداشتن توده) بیماران کاندیدای سرطان
پستان طراحی کردیم و ساختیم».
عبداالحد یادآور میشود که این سیستم بر
پایه سنجش الکترونیکی متابولیسم گلیکولیز
ناشی از کمبود اکسیژن در سلو لهای پیش
سرطانی و سرطانی ،به صورت زنده ،در حین
عمل جراحی استوار است و به عنوان ابزار
کمک جراحی در سرطان پستان معرفی شده
است و به عنوان سیستم مکمل پاتولوژی
فروزن (حین عمل) و پاتولوژی پرمننت
(بعد از عمل) استفاده میشود.
وی با تاکید بر اینکه این سیستم به عنوان
یک ابزار تشخیص مکمل میتواند با
دقت چند میلیمتر هر ناحیه مشکوک در
مارجینهای داخل بدن را ظرف مدت ۳۰
ثانیه در حین عمل ،با کمک یک سنسور

سوزنی با کالیبراسیون پاتولوژی به جراح
اعالم کند ،گفت« :این سیستم به صورت
همزمان ،مولکو لهای پراکسید هیدروژن/
گونههای فعال اکسیژن ()ROS/H۲O۲
را که طی فرایندهای مربوط به متابولیسم
سرطانی شدن (hypoxia glycolysis/
 )reverse Warburg effectآزاد شده
از سلو لهای سـرطانی و یا سلو لهای پیش
سرطانی را به یک شیوه کمی تشخیص دهد».
این دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده
برق و کامپیوتر دانشگاه تهران یادآور شد:
«تشخیص سلولهای سرطانی توسط
دستگاه  CDPدر مارجینهای داخلی
(پس از خارج کردن تومور) در حین عمل
جراحی برای بیش از  ۱۰۰۰نمونه بالینی
درون بدنی پستان ،با  sensitivityو
 specificityبه ترتیب  ۹۳درصد و
 ۹۰درصد به دست آمد».
وی تاکید کرد« :قابلیت منحصر به فرد
تشخیص فوری و غیر تهاجمی مارجینهای
درونی با ارز شهای پاتولوژیکی (از توده
خوش خیم و با ریسک باال گرفته تا ضایعات
سرطانی پیش تهاجمی و تهاجمی) ،سیستم
 CDPرا به یک ابزار متمایز در حین عمل
جراحی با تجهیزات ساده و قابل حمل
کوچک برای افزایش دقت تشخیص
سلو لهای سرطانی در بیماران کاندیدای
جراحی سرطان پستان تبدیل کرده است».
وی با بیان اینکه در حال حاضر این
دستگاه تنها برای تشخیص سرطان پستان
قابل استفاده است ،اظهار کرد« :اما پس از
انجام پروسههای تحقیقات و آزمایشات
بالینی الزم ،برای سایر سرطا نها از جمله
گوارش ،دهانه رحم و پوست نیز معرفی
خواهد شد».
عبداالحد به میزان دقت این دستگاه در
تشخیص میزان درگیری بافت اشاره کرد
و توضیح داد« :از مجموع  ۱۱۸۰مارجین
داخلی بررسی شده ۱۰۳۶ ،مارجین به وسیله
پاتولوژی فروزن و پرمننت ،سمت متقابل
(روی سطح تومور) به درستی تشخیص
داده شدند که با حضور دستگاه CDP
به عنوان ابزار کمکی سریع و دقیق این
تعداد به  ۱۱۵۹مارجین افزایش یافت .به
عبارتی تعداد  ۱۴۴مارجین آلوده بدون
حضور دستگاه CDPداخل بدن بیماران
باقی می ماند ،در صورتی که با استفاده از
این دستگاه ،این تعداد به  ۲۲مارجین کاهش
یافته است که حاکی از نقش مؤثر مکمل
استفاده از  CDPدر کنار پاتولوژ یهای
فروزن و پرمننت است».
وی اضافه کرد« :همچنین با توجه به مطالعه
بالینی صورت گرفته توسط تیم تحقیقاتی ما،
دستگاه  CDPدر بیمارستا نهای «شهدای
تجریش»« ،خاتم» و «پژوهشکده سرطان
پستان جهاددانشگاهی» در مورد بیماران
شیمی درمانی شده چون بافت آنها دچار
پدیده  )CS (Central Shrinkageشده

و بررسی پاتولوژی (مخصوصا فروزن) را
مشکل میکند ،استفاده از  CDPدر کنار
پاتولوژی پرمننت به عنوان ابزار تشخیصی
مکمل ،باعث کاهش خطای  ۳۳درصدی
تشخیص مارجینهای درگیر در داخل بدن
بیماران شده است».
الزم به ذکر است که در مجموع ،طی
کارآزمایی های انجام شده با استفاده از
دستگاه  CDPو مستندات موجود۸۳ ،
مورد از مجموع  ۲۳۲بیمار از حیث وجود
مارجین های آلوده ،پس از جراحی نجات
پیدا کردند.
این محقق و پژوهشگر در حوزه تشخیص و
درمان سرطان در پاسخ به این سوال که آیا
این دستگاه قادر به تخمین میزان پیشرفت
بیماری است یا خیر گفت« :سیستم CDP
به عنوان روش مکمل در کنار پاتولوژی
 Frozen/Permanentمیتواند جهت
کاهش تعداد مارجینهای داخلی درگیر به
کار رود تا احتمال عود بیماری را کاهش داده
و بیمار را از اقدامات درمانی و جراحیهای
مجدد حفظ کند .عالوه بر سرعت باال،
توانایی اسکن هر نقطه دلخواه درون مارجین
داخلی یا همان Cavity Side Margin
توسط جراح و کمک به بررسی دقیق نقاط
حساس مثل زیر نوک پستان (که برای حفظ
زیبایی پستان در بیماران سرطانی مهم است)
از مزایای دیگر جراحی با  CDPاست».
عبداالحد با بیان اینکه این دستگاه
دارای مجوز صادر شده از سازمان غذا
و دارو (اداره کل تجهیزات پزشکی)
وزارت بهداشت به شماره ۲۳۲۱۲۸۸۲
و همچنین ،ثبت اختراع گرنت شده
آمریکا به شماره B۱ ۱۰,۷۸۶,۱۸۸ US
و چندین مقاله  ISIاست ،افزود« :همه
آزمایشهای تحت مجوز کمیته اخالق
پزشکی (شماره کد اخالقIR.TUMS. :
 ۱۳۹۷.۳۵۵.VCR.RECو کدIRCT :
 I R C T ۲۰۱ ۹ ۰ ۹ ۰۴۰۴۴ ۶ ۹ ۷ N ۳و
 )IRCT۲۰۱۹۰۹۰۴۰۴۴۶۹۷N۱و با
رضایت بیماران داوطلب انجام شده است.
نتایج مطالعات بالینی انجام شده با استفاده
از  CDPاز سال  ۱۴۰۰-۱۳۹۷بر روی
مارجین داخلی بیماران در چندین مقاله
 ISIارائه شده است».
به گزارش ایسنا ،طراحی و ساخت
پروب تشخیصی سرطان (Cancer
 )Diagnostic Probeبه اختصار CDP
حاصل همکاری سه ساله دانشکده مهندسی
برق دانشگاه تهران با دانشگاه علوم پزشکی
تهران (انستیتو کانسر و بخش جراحی و
پاتولوژی بیمارستان امام خمینی ،مرکز
تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
بیمارستان امام خمینی) ،پژوهشکده سرطان
پستان معتمد و دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی (مرکز تحقیقات سرطان و بیمارستان
شهدای تجریش) است که به همت عبداالحد
اجرایی شده است.
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد

حذفنسخکاغذیبیمهسالمتتا پایانآذرماه
قرار است بیمهشدگان یکی از پزشکان عمومی را به عنوان پزشک خانواده انتخاب کنند

با وجود همه موانع فنی و حتی برخی
نارضایتیها که بر سر راه اجرای طرح
نسخه الکترونیک وجود داشت ،این طرح
طبق آمارهای سازمان بیمه سالمت توانسته
است که پیشرفت  ۵۵درصدی در مرحله اجرا
داشته باشد .بسیاری از کارشناسان سالمت
تاکید دارند که برای تسریع اجرای این طرح
کالن نظام سالمت باید رفع دغدغههای جامعه
پزشکی و مردم هم در اولویت باشد تا مسیر
اجرای این طرح ،هموارتر شود.
محمد مهدی ناصحی ،مدیرعامل سازمان بیمه
سالمت ایران هم با اشاره به اینکه پایان آذرماه،
آخرین فرصت استفاده از نسخ کاغذی است،
تاکید کرد که «این زمان تمدید نمیشود».
ناصحی خاطرنشان کرد« :دفترچههای کاغذی
تا آخرین برگ معتبر است و حذف نسخههای
کاغذی تا آذرماه نسبت به پیشرفتها در نسخه
الکترونیکی انجام میشود».
وی افزود« :طرح نسخه الکترونیکی در کشور
پیشرفت خوبی داشته و در برخی استانها
پیشرفتها به بیش از  ۹۰رسیده است .ضمن
اینکه در حال حاضر تمام الکترونیک شدن
نسخ در کشور  ۵۵درصد رشد داشته است».
همچنین ناصحی خبر داد« :طرح نظام ارجاع
در صندوق بیمه سالمت همگانی هم از دیگر
خدمات بیمه سالمت است که از اول مهر ۱۴۰۰
در کشور اجرایی میشود .در این طرح ،بیمه
شدگان یکی از پزشکان عمومی را به عنوان
پزشک خانواده انتخاب میکنند و در صورت
نیاز به مراجعه به متخصصان ،پزشک خانواده
بیمه شده را به متخصص معرفی میکند».
وی یادآور شد« :سازمان بیمه سالمت ایران
دارای صندوقهای پنجگانه است و مردم به
راحتی میتوانند در صندوق بیمه همگانی
بدون ارزیابی وسع در ایام کرونا عضو شوند».
چندی قبل هم مهدی رضایی ،معاون بیمه و
خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران
توضیح داد« :ما از نظر اجرایی در میانه
راه تحقق نسخهنویسی الکترونیک هستیم.
شاخص کشوری ما در نسخهنویسی الکترونیک
هماکنون حدود  ۵۰درصد است .البته این
شاخص در بخش دولتی و غیر دولتی قدری
متفاوت است ،به نحوی که در بخش خصوصی
به طور میانگین  ۵۵درصد و در بخش دولتی
به طور میانگین حدود  ۵۰درصد این اقدام
انجام شده است».
رضایی با اشاره به اینکه نسخهنویسی
الکترونیک یکی از گامهای اساسی و مهم
در شکلگیری پرونده الکترونیک سالمت است
گفت« :بیش از  ۹۰درصد مراکز ارائه دهنده
خدمت به نسخهنویسی الکترونیک دسترسی
دارند .البته اجرای این طرح در استانها متفاوت

است ،به طوری که مثال برخی مراکز ارائه
خدمت در اجرای این طرح تا  ۹۷درصد و
برخی کمتر از  ۱۰درصد پیشرفت داشتهاند».
وی در خصوص اینکه آیا مشکل زیرساختی
برای برخی پزشکان در مطبها و بیمارستانها
وجود دارد که نسبت به اجرای آن ممانعت
میکنند ،تصریح کرد« :این موضوع عمدتا
به ضریب نفوذ سازمانهای بیمهگر مربوط
میشود .در کالنشهری مثل تهران که کمتر از
 ۱۰درصد مطبهای خصوصی ،طرف قرارداد
بیمهها هستند دسترسی کمتری به نسخه
الکترونیک وجود دارد ،ولی در سایر شهرهای
کشور که بیش از  ۹۰درصد پزشکان طرف
قرار داد هستند همکاری بهتر و مطلوبتری
وجود دارد و انجام نسخهنویسی الکترونیک

با وجود همه موانع فنی و حتی برخی
نارضایتیها که بر سر راه اجرای
طرح نسخه الکترونیک وجود داشت،
این طرح طبق آمارهای سازمان بیمه
سالمت توانسته است که پیشرفت
 ۵۵درصدی در مرحله اجرا داشته
باشد .بسیاری از کارشناسان سالمت
تاکید دارند که برای تسریع اجرای
این طرح کالن نظام سالمت باید رفع
دغدغههای جامعه پزشکی و مردم
هم در اولویت باشد تا مسیر اجرای
این طرح ،هموارتر شود

در درصد بسیاری از مطبها انجام میشود.
نقطه ضعف دیگر مراکز دولتی هستند که به
علت بحران کرونا نتوانستند زیرساختهای
الزم را فراهم کنند».
رضایی به سیاستهای تشویقی این سازمان
در اجرای نسخهنویسی الکترونیک اشاره کرد
و گفت« :در سال  ۱۴۰۰تفاوت تعرفهای
برای نسخ الکترونیک و غیر الکترونیک قائل
بودیم ،به گونهای که کسانی که مبادرت به
تجویز نسخه الکترونیک میکردند هم از تعرفه
 ۲۰درصد باالتر برخوردار بودند و هم در
پرداختها دارای اولویت شدند ،به گونهای
که نسخ الکترونیک به موقع پرداخت میشد.
شاید الزم باشد عالوه بر سیاستهای تشویقی
سایر تمهیدات را نیز با مساعدت دولت و
سازمان نظام پزشکی به کار گیریم».
معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان
بیمه سالمت ایران گفت« :نسخهپیچی در
داروخانهها درصد باالتری از نسخهنویسی را
به خود اختصاص دادهاست .براساس مصوبه
شورای عالی بیمه در صورتی که نسخ کاغذی
پزشکان در داروخانهها به صورت الکترونیک
پیچیده شود به ازای هر خدمت مبلغ چهار
هزار تومان به عنوان حقالزحمه از سوی
سازمانهای بیمهگر به داروخانهها پرداخت
میشود».
وی خاطرنشان کرد« :با توجه به محدودیت
زمانی که در تبصره  ۱۷قانون بودجه ۱۴۰۰
پیشبینی شده ،از آذرماه سازمانهای بیمهگر

اجازه ندارند پرداختی برای اسناد غیر
الکترونیک داشته باشند .براساس زمانبندی،
این اقدام تا آبان ماه سال جاری باید تحقق یابد.
البته مشکالت برق در تابستان ،تشدید بیماری
کرونا ،تغییر دولت و انتخابات نظام پزشکی
در سرعت کار ما تاثیرگذار بود .امیدواریم
با همراهی پزشکان و سایر ارائه دهندگان
خدمات درمانی به این هدف دست یابیم».
راههای اجرای سریعتر و کم
حاشیهتر نسخه الکترونیک
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.
ادامه در صفحه 12
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قابل استفاده در پرونده الکترونیک سالمت
بیماران خواهد بود».
معیری خاطرنشان میکند« :در اجرای طرح
نسخهنویسی الکترونیک ،گاهی شاهد بودیم
که نسخه دوباره به شکل کاغذی از سوی
پزشک روی سربرگ نوشته میشد .سپس
بیمار ،دوباره نسخه را به داروخانهها میبرد.
بعد هم داروخانه مجبور میشد همان نسخه
کاغذی را به شکل فایل الکترونیکی در سامانه
ذخیره کند .یعنی انگار لقمه را دور سر خودمان
چرخاندهایم ،بدون آنکه واقعا نسخه کاغذی
حذف شود».
در اجرای نسخهنویسی الکترونیک به شکل
اصولی و علمی ،داروخانه فقط نسخه
الکترونیک بیمار را بررسی میکند و دارو را
به بیمار تحویل میدهد ،اما نوشتن الکترونیکی
نسخه کاغذی را داروخانه نباید انجام دهد،
بلکه این کار از قبل باید در مطب یا مرکز
درمانی انجام شود.
ادامه از صفحه 11
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 مدیریت هزینهها
داشته باشد و موجب شود که کنترل بیشتری

ناصحی :دفترچههای کاغذی تا آخرین
برگ معتبر است و حذف نسخههای
کاغذی تا آذرماه نسبت به پیشرفتها
در نسخه الکترونیکی انجام میشود.
طرح نسخه الکترونیکی در کشور
پیشرفت خوبی داشته و در برخی
استانها پیشرفتها به بیش از ۹۰
رسیده است .ضمن اینکه در حال
حاضر تمام الکترونیک شدن نسخ در
کشور  ۵۵درصد رشد داشته است.
همچنین طرح نظام ارجاع در صندوق
بیمه سالمت همگانی هم از دیگر
خدمات بیمه سالمت است که از اول
مهر  ۱۴۰۰در کشور اجرایی میشود.
در این طرح ،بیمه شدگان یکی از
پزشکان عمومی را به عنوان پزشک
خانواده انتخاب میکنند و در صورت
نیاز به مراجعه به متخصصان ،پزشک
خانواده بیمه شده را به متخصص
معرفیمیکند

روی نسخههای تجویز شده داشته باشیم .در
این مسیر نیاز است که همکاری بینبخشی نیز
افزایش یابد و همه بخشهای مرتبط با اجرای
نسخهنویسی الکترونیک با یکدیگر هماهنگ
باشند .هماهنگی بیشتر بین جامعه پزشکی و
جامعه داروسازی 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».

رضایی :براساس مصوبه شورای
عالی بیمه در صورتی که نسخ
کاغذی پزشکان در داروخانهها به
صورت الکترونیک پیچیده شود،
به ازای هر خدمت مبلغ چهار هزار
تومان به عنوان حقالزحمه از سوی
سازمانهای بیمهگر به داروخانهها
پرداخت میشود .همچنین با توجه به
محدودیت زمانی که در تبصره ۱۷
قانون بودجه  ۱۴۰۰پیشبینی شده،
از آذرماه سازمانهای بیمهگر اجازه
ندارند پرداختی برای اسناد غیر
الکترونیک داشته باشند .براساس
زمانبندی ،این اقدام تا آبان ماه
سال جاری باید تحقق یابد

گالیههای مردم و جامعه پزشکی از
نحوه اجرای نسخه الکترونیک
برخی مردم از نحوه اجرای نسخه الکترونیک،
ناراضی هستند و میگویند معطلی و در
صف ماندن برای دریافت خدمات دارویی
و درمانی بیشتر شده است .همچنین برخی
بیماران میگویند حتی در برخی مراکز طرف
قرارداد ،نسخه الکترونیک را اجرا نمیکنند.
همین مساله ،هزینههای درمانی مردم را افزایش
داده است .برخی پزشکان هم از زیرساختهای
نامطلوب برای اجرای نسخه الکترونیک گالیه
دارند .همچنین داروسازان هم گالیه دارند که
بار اصلی اجرای نسخه الکترونیک بر دوش
آنها افتاده است.

بدون راهنماهای بالینی ،فرآیند
نسخهنویسی الکترونیک و اجرای
نظام ارجاع با نواقص جدی مواجه
میشود .صاحبنظران بر این باورند
که زمانی حذف نسخه کاغذی
میتواند به کاهش چشمگیر
هزینههای نظام سالمت منجر شود
که از قبل ،فکری برای تدوین مسیر
استاندارد ارائه خدمات تشخیصی و
درمانی اندیشیده شود .این مسیر
استاندارد از طریق تدوین راهنماهای
بالینی محقق خواهد شد .با این
وجود شاهد هستیم که همچنان در
بسیاری از رشتههای پزشکی ،نشانی
از راهنماهای بالینی دیده نمیشود.
حتی در برخی رشتهها نیز که به
ظاهر برای آنها راهنماهای بالینی
تعریف شده است ،خیلی اوقات این
راهنماها اجرا نمیشود

کیانوش معیری ،متخصص اقتصاد سالمت
نیز به نواقص اجرای نسخهنویسی الکترونیک
اشاره میکند و میگوید« :قاعده اجرای
نسخهنویسی الکترونیک به این شکل است
که پزشک در مطب خود باید ابتدا هویت بیمار
را احراز کند ،اعتبار بیمه 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 که بخش زیادی از هزینههای
نسخهپیچی به صورت کاغذی حذف
شود .همچنین از آنجا که نسخه بیمار در
سامانهها ثبت میشود ،میتوان نظارت
بیشتری روی نسخههای تجویزی داشت.
در این شرایط ،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

جای خالی راهنماهای بالینی در
نسخهنویسی الکترونیک
در شرایطی طرح نسخهنویسی الکترونیک در
بسیاری از مراکز درمانی در حال اجراست
که همچنان بسیاری از راهنماهای بالینی در
نظام سالمت ،تدوین و ابالغ نشده است .خال
راهنماهای بالینی در بسیاری از رشتههای
پزشکی و تکمیل نشدن پرونده الکترونیک
سالمت برای بسیاری از بیماران ،به عنوان
پاشنه آشیلهایی شناخته میشود که میتواند
مانع از تحقق کامل اهداف طرح نسخهنویسی
الکترونیک شود.
باید در نظر داشت که یکی از عمده اهداف طرح
نسخهنویسی الکترونیک ،کاهش هزینههای
نظام سالمت است ،اما بدون تدوین راهنماهای
بالینی ،تکمیل پرونده الکترونیک سالمت و
اجرای نظام ارجاع و سطحبندی خدمات
درمانی ،نمیتوان توقع داشت که نسخهنویسی
الکترونیک بتواند به تنهایی تاثیر چشمگیری
در کاهش هزینههای درمانی داشته باشد.
کارشناسان تاکید دارند زمانی که مسیر مشخص
و علمی برای درمان بیماران ترسیم شود و
این راهنماهای بالینی مورد تایید متخصصان
رشتههای مختلف باشد ،در آن صورت تجویز
دارو و خدمات پاراکلینیک به صورت حذف
نسخه کاغذی میتواند از هدر رفتن منابع نظام
سالمت جلوگیری کند.
درواقع بدون راهنماهای بالینی ،فرآیند
نسخهنویسی الکترونیک و اجرای نظام ارجاع
با نواقص جدی مواجه میشود .صاحبنظران
بر این باورند که زمانی حذف نسخه کاغذی
میتواند به کاهش چشمگیر هزینههای نظام
سالمت منجر شود که از قبل ،فکری برای
تدوین مسیر استاندارد ارائه خدمات تشخیصی
و درمانی اندیشیده شود .این مسیر استاندارد از
طریق تدوین راهنماهای بالینی محقق خواهد
شد .با این وجود شاهد هستیم که همچنان
در بسیاری از رشتههای پزشکی ،نشانی از
راهنماهای بالینی دیده نمیشود .حتی در برخی
رشتهها نیز که به ظاهر برای آنها راهنماهای
بالینی تعریف شده است ،خیلی اوقات این
راهنماها اجرا نمیشود.
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صنعت توریسم ایران آخرین برگ برنده خود را میبازد؟

گردشگریسالمتدرشوکمهاجرتپزشکان
هزینه جراحیهای مختلف در ایران و به ویژه جراحی زیبایی گاهی به نصف
و حتی یک پنجم ترکیه و امارات میرسد

مریم شکرانی

صنعت گردشگری ایران سا لهاست که قافیه
را به رقبای بزرگ منطقه باخته است .حاال
تنها برگ برنده ایران در صنعت توریسم
منطقه ،گردشگری سالمت است که این
روزها با موج مهاجرت دستهجمعی پزشکان
و متخصصان سالمت ایران مواجه شده است.
اتفاقی نگرا نکننده که میتواند این صنعت
نوپا را در همان ابتدای راه زمینگیر کند.
درآمد خیر هکننده همسایگان ایران
از گردشگری
درآمد امارات از گردشگری خیر هکننده است
و بنا بر گزار شهای منتشره ،این کشور حدود
 30درصد درآمد گردشگری خاورمیانه را
از آن خود کرده است .درآمدی که بین 55
تا  75میلیارد دالر تخمین زده میشود و
عددی معادل میانگین درآمد نفتی ایران در
سالهایی است که تحریم نبوده است .این
کشور بخش بزرگی از درآمد گردشگری
خود را که حدود  20میلیارد دالر میشود،
از گردشگری دریایی به دست میآورد.
ترکیه هم عدد قابل توجهی از گردشگری
درآمد دارد که در حد و اندازه درآمدهای
نفتی ایران در سالهای دولت یازدهم است.
بر اساس اعالم آناتولی ،ترکیه به استثنای

سال گذشته که درگیر بیماری کرونا بوده
است ،رقمی نزدیک به  25تا  30میلیارد
دالر از گردشگری به دست میآورد.
برای درک بزرگی این اعداد کافی است
که بدانید سال گذشته و بر اساس اعالم
سازمان برنامه و بودجه ،درآمد نفتی ایران
فقط  1.2میلیارد دالر بوده است.
هم اکنون درآمد نفتی ایران در شرایطی به
بنبست تحریم خورده که ایران در زمینه
رونق صنعت گردشگری هم هرگز قدم مهمی
برنداشته است .برای دریافت این مساله
کافی است زیرساختهای گردشگری ایران
و همسایگانش را با یکدیگر مقایسه کنیم.
در حال حاضر امارات با بندر جبلعلی
مالک پنجمین بندر بزرگ دنیا شناخته
میشود و هواپیمایی این کشور در رده
 10ایرالین برتر جهان است ،ترکیه هم از این
کورس عقب نمانده و یکی از پیشرفتهترین
زیرساختهای حمل و نقل را از آن خود
کرده است و درست در شرایطی که جهان
درگیرودار جدال با کرونا بود ،همسایه شمال
غربی ایران اعالم کرد که بزرگترین فرودگاه
جهان را افتتاح کرده است .عالوه بر این
سرعت قطارهای ترکیه مشابه پیشرفته ترین
کشورهای جهان به باالتر از  300کیلومتر
در ساعت میرسد.

در ایران اما ،تحریم طوالنی صنعت هوایی
موجب شده است که بیشتر از نیمی از
هواپیماهای کشور زمینگیر باشند .ایران
چیزی نزدیک به  250هزار فروند هواپیما
دارد که بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی
میانگین سنی آنها به  15تا  20سال میرسد
و از این نظر نه با تعداد هواپیماهای امارات
و ترکیه و قطر قابل مقایسه است و نه از
نظر کیفیت ناوگان میتوان آنها را در یک
سطح دانست.
وضعیت ناوگان زمینی و ریلی ایران هم با
کشورهای گفته شده قابل مقایسه نیست
و صنعت ریلی ایران با ناوگانی که متوسط
عمرشان به  40سال میرسد ،در بخش
مسافری زیا نده شد هاند.
درباره صنعت هتلداری در ایران و سایر
زیرساختها و امکانات گردشگری کشور
صحبتی نمیکنیم ،چرا که وضعیت مقایسه
ایران با رقبای منطقهای خود را وخیم و
وخیمتر نشان میدهد.
توریسم سالمت برگ برنده صنعت
گردشگری زمینگیر ایران
در این میان برگ برنده صنعت گردشگری
ایران ،گردشگری سالمت به شمار میآمد.
هرچند که حسین راشکی ،دبیر سابق کمیته

گردشگری وزارت بهداشت به سپید
میگوید« :ترکیه جز پنج کشور بزرگ
جهان در حوزه گردشگری سالمت است
و امارات برای جلب گردشگران جهان،
شهرک سالمت را هاندازی کرده است و
البته اردن هم از این بازار پردرآمد عقب
نمانده است».
با وجود این پزشکان متخصص و کادر
درمانی حرفهای در ایران و مهمتر از آن
قیمت نازل خدمات درمانی در ایران برگ
برنده کشور ما به حساب میآید.
بر اساس گفته این فعال صنعت گردشگری
سالمت ،هزینه جراحیهای مختلف در ایران
و به ویژه جراحی زیبایی گاهی به نصف
و حتی یک پنجم ترکیه و امارات میرسد.
البته سقوط ارزش ریال ایران و تقویت پول
همسایگان در این مساله بیتاثیر نبوده است و
پیش از شیوع کرونا سیل گردشگران سالمت
را از عراق و افغانستان راهی ایران کرد.
هرچند که راشکی میگوید« :قیمت خدمات
پزشکی در ایران نسبت به کشورهای همسایه
آنقدر جذاب است که در زمان شیوع کرونا
هم ورود گردشگران سالمت به کشور ما
متوقف نشد .هرچند که شمار آنها کمتر
شده بود».
ادامه در صفحه 14
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سالمت خود به استخدام پزشکان مجربی از
سراسر دنیا و حتی امریکا و اروپا روی آوردهاند.

ادامه از صفحه 13
گردشگری سالمت ایران غایب بزرگ
اکسپوی دوبی
با این حال این ظرفیتهای مهم گردشگری
سالمت در ایران چندان جدی گرفته نشده
است و سعید هاشمزاده ،رییس پیشین اداره
گردشگری سالمت وزارت بهداشت به ایسنا
گفته است« :گردشگری سالمت ایران در مقایسه
با کشورهای منطقه و شرق آسیا ،رتبه خیلی
خوبی ندارد و اکسپو دبی میتواند برگ برندهای
برای ایران باشد».
حاال اکسپوی دوبی بعد از یک سال تاخیر به دلیل
کرونا ،تا هفته دیگر در امارات برگزار میشود و
فعاالن صنعت گردشگری سالمت اعتقاد دارند
که از این فرصتها برای معرفی ظرفیتهای
گردشگری سالمت ایران استفاده نمیشود.
هاشمزاده درباره اهمیت حضور بخش
گردشگری سالمت ایران در این رویداد بین
المللی با توجه به نوپا بودن ،گفته است« :در
فضای نمایشگاهی مثل اکسپو دبی که جهانی
برگزار میشود ،رقبا را میشناسید و آنها را
رصد میکنید و میتوانید ببینید که این رقبا
در فضای این صنعت چه نوآوریهایی انجام
میدهند و چه اقداماتی میکنند .بحث دیگر
این است که به غیر از رقبا ،شما با بازیگران
دیگر صحنه ،یعنی با کسانی که ذینفع هستند
هم آشنا میشوید .منظورم فعاالن ،کارشناسان
و پزشکان و افراد حرفهای حوزه پزشکی است
که در این صنعت کار میکنند و شما در اکسپو
میتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید .عالوه
بر این تخمین زده میشود که اکسپو حدود
 ۲۵میلیون بازدیدکننده داشته باشد .بنابراین
با مردم کشورهای مختلف هم در ارتباط قرار
میگیرید ،یعنی در مجموع اگر به عنوان یک
شرکت ،یک بیمارستان یا آژانس و هتل ،در
نمایشگاهی مثل اکسپو دبی شرکت کنید ،هم
با طرفهای تجاری شامل پزشکان و شرکتها
در ارتباط فعال و همافزا قرار میگیرید و هم

اصلیترین مشتریان این صنعت ،یعنی مردم
را مالقات میکنید».
او تاکید کرده است که اکسپو ابعاد چندگانهای
دارد که هریک به نوبه خود برای صنعت
گردشگری سالمت ایران حکم برگ برنده را
دارد .از اینها گذشته ،نمایشگاه اکسپو که از
آن به عنوان المپیک فرهنگی نام برده میشود،
یک رویداد بسیار مهم برای کشورهای منطقه
به شمار میآید.
هاشمزاده درباره میزان شانس رقابت بخش
گردشگری سالمت ایران بدون حضور در
بازار بینالمللی ،گفت« :مسلما شانسی وجود
نخواهد داشت .یکی از وجوه خیلی مهم
نمایشگاهها همین است ،یعنی کمک به حفظ
حیات حوزههای مختلف که سویهای بینالمللی

دارند .نمایشگاه اکسپو جایی است که شما یک
پیام آشکار به بقیه رقبا ،شرکتها و بیمارستان
و در سطح کالنتر به بقیه کشورها میدهید و
آن هم این است «من هم در این صنعت حرفی
برای گفتن دارم» .قاعدت ًا وقتی شما اعالم حضور
میکنید باید یکسری از قوانین و مقررات این
حوزه را بپذیرید و باور کنید که در این محیط
با بقیه این بازیگران باید رقابت کنید و یک
رقابت سالم هم انجام بدهید».
با این حال گویا نه تنها ایران این فرصت مهم
را جدی نگرفته است که حاال زنگ خطر دیگری
برای گردشگری سالمت ایران به صدا درآمده
است .زنگ خطر مهاجرت گسترده پزشکان
و کادر سالمت در ایران .آن هم در شرایطی
که امارات و ترکیه برای تقویت گردشگری

موج مهاجرت متخصصان سالمت از ایران
در زمان شیوع کرونا گزارشهای متعددی
منتشر شد مبنی بر اینکه سیل مهاجرت کادر
درمان از ایران به راه افتاده است .آن هم در
حالی که وزارت بهداشت از کمبود بیش از
 50هزار پزشک و پرستار در بحران کرونا
صحبت کرده است.
در همین زمینه چندی پیش روزنامه «لس آنجلس
تایمز» با انتشار گزارشی از موج مهاجرت پزشکان
و پرستاران ایرانی به خارج از ایران برای آینده
بهتر و درآمد بیشتر خبر داده است .این روزنامه
انگیزه اصلی مهاجرت کادر درمان از ایران را
دستمزد پایین عنوان کرده است .دستمزدهایی
که بارها در زمان شیوع کرونا خبرساز شد و
پرستاران و پزشکان زیادی را به تجمع اعتراضی
کشاند .دستمزدهایی که به گفته آنها نه تنها کافی
نبوده که بارها معوق شده است.
روزنامه لسآنجلس تایمز از قول یک پزشک
ایرانی به نام دکتر تنکابنی  44ساله و متخصص
اورژانس نوشته است« :من در سال 2006
درآمدی معادل  22هزار دالر در ماه داشتم – یک
درآمد افسانه ای در ایران -اما با آغاز تحریم ها
و بدتر شدن وضعیت اقتصادی درآمد کنونی
من به یک دهم درآمد سال  2006تنزل یافته
است .من از جمله پزشکانی بودم که همیشه
معتقد بودم باید در کشور ماند و به مردم
خدمت کرد اما االن خودم هم مجاب شدم
کشور را ترک کنم و دیگر هیچ انگیزهای برای
نصیحت به پزشکان جوان برای ماندن آنها در
کشور ندارم».
این اتفاق به گفته حسین راشکی ،دبیر سابق
کمیته گردشگری وزارت بهداشت یکی از
بزرگترین و نگرانکنندهترین تهدیدهای اخیر
صنعت گردشگری سالمت در ایران است که
میتواند این صنعت را در همان ابتدای پا گرفتن
با چالشهای جدی مواجه کند.
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سپید از وضعیت بیمه خدمات درمان ناباروری در کشور گزارش میدهد

سد مقاومت بیمههای پایه
برای درمان ناباروری شکست

روز گذشته شورای عالی بیمه ،خدمات درمان ناباروری را پس از سالها انتظار
به زیر چتر حمایتی بیمههای پایه برد

یاسر مختاری

روزگذشتهشورایعالیبیمه،خدماتدرمانناباروی
را به زیر چتر حمایتی بیمههای پایه برد .این اقدام
طی سالها دغدغه بسیاری از زوجهای کشور و
سیاستگذاران جمعیتی کشور بود .با این حال به
گفته یکی از درمانگران ناباروری ،حمایت بیمهای
تنها برای کاهش ناباروری در کشور کافی نیست
و باید اقدمات حمایتی دیگری نیز صورت بگیرد.
روزگاریفرزندآوریوتولدکودکدرهرخانوادهای
ضامنبقایخانوادهبودبههمیندلیلاگرخانوادهای
کودکان بسیاری داشت زندگیشان بر وفق مراد بود.
اگر پس از دوسال فرزندی نداشتند به هزار نذر
ن امامزادهها متوسل
و نیاز و دخیل بستن به صح 
میشدند تا خداوند فرزندی را به آنها عطا کند .این
در حالی بود که همیشه باید زخمزبانهای دیگران را
نیز تحمل میکردند .اگر بچه دار میشدند شیرینی
به زندگی آنها باز میگشت ،در غیر این صورت
کار یا به جدایی میکشید و یا زن میبایست قبول
میکرد تا زندگی با هوو را تجربه کند.
آن روزها علم آنقدر پیشرفت نکرده بود تا دلیل عدم
باروری را مشخص کند و برای آن راهحلی در نظر
بگیرد .راهحلهای گاه سادهای که شاید نیاز نبود
شیرینی زندگی را با تلخی طالق جایگزین کنند.

وضعیت ناباروری در ایران
ایرانیکیازمعدودکشورهایجهاناستکهدرمان
ناباروی در آن پیشرفتهای چشمگیری داشته و در
این زمینه پزشکی در جهان حرف اول را میزند.
علیرغماینموضوعوتعددمراکزدرمانیتخصصی
ج ایرانی که
و فوق تخصصی ،بین  3تا  4میلیون زو 
جمعیتی بالغ بر  13تا  15درصد زوجها را تشکیل
میدهد از ناباروری رنج میبرند .این جمعیت در
برخی از استانهای کشور به  20تا  22درصد هم
میرسد .با این حال توزیع جنسیتی جمعیت نابارور
در میان مردان و زنان تقریبا برابر است.
در این میان حدود  ۶۰درصد زوجهای نابارور

عبدالملکی :وزارت
بهداشت موظف است که
استانداردهای درمانی را
برای این موضوع تعیین کند.
واحدهای بهداشتی و درمانی
هم باید کاهش هزینهها را
نیز مدیریت کنند

کنونی کشور ،نابارور ثانویه هستند .نابارور ثانویه
یعنی زوجهایی که بارور بودهاند اما به دالیلی
همچونسبکزندگی،تاخیردرفرزندآوری،تغذیه
و ...قدرت باروری خود را از دست دادهاند .با
این حال در طول  25سال یعنی از سال 1990
تا سال  2015جمعیت نابارور ایران از  5درصد
به بیش از  20درصد رسید ،اما با گسترش مراکز
تشخیصی و درمانی و رایگان کردن برخی از
خدمات ،این میزان تا  13درصد کاهش پیدا کرد.
اگرچه میزان ناباروری در ایران تقریبا همطراز
با میانگین جهانی ( 15درصد) است اما بسیاری
از کشورها فاقد تواناییهای علمی و تخصصی
ایران در درمان ناباروری هستند .نکته این است
که بسیاری از زوجهای نابارور ایرانی توانایی
پیگیری درمان خود را ندارند چرا که عموما
هزینههای درمانی آنها باال است.
دالیل عمده ناباروری در ایران
انسدادمسیراسپرم،عفونتهایمنتقلهازراهجنسی،
بیماریهایمزمن،اختاللدرنعوذ،اختاللدرتولید
اسپرم ،تماس با مواد مخرب و آسیبرسان نظیر
مس ،کادمیوم و جیوه ،اکسید اتیلن ،کلرید وینیل،
مواد رادیو اکتیو و اشعه ،عدم نزول بیضهها ،ضربه به

ناحیه تناسلی ،آسیب به علت سرطان و درمانهای
ی درمانی واریکوسل ،بعضی
آن رادیوتراپی و شیم 
از داروها ،استعمال دخانیات و الکل به میزان زیاد
از جمله عوامل دخیل در ناباروری مردان هستند.
همچنیناختالالتتخمکگذاری،انسدادلولههای
رحمی به علت انجام اعمال جراحی بر روی لگن
و لولهها ،بیماریهای التهابی لگن و آندومتریوز،
ناهنجاریهای مادرزادی شامل اختالالت
سیستم تناسلی ،سن باالی  35سال ،اختالالت
هیپوتاالموس ،غده هیپوفیز ،آدرنال و تیروئید و
یائسگی زودرس نیز از جمله دالیل ناباروری در
میان زنان است که شایعترین آنها اختالالت در
تخمکگذاری است.
تحریک تخمک گذاری ،تلقیح اسپرم به داخل رحم
( ،)IUIلقاح مصنوعی ( ،)IVFمیکرواینجکشن
یا تزریق اسپرم داخل تخمک ( ،)ICSIبلوغ
تخمک در آزمایشگاه( )IVMانتقال جنین در
مرحله بالستوسیست ،تلقیح نطفه داخل لوله رحم
( ،)GIFTانتقال نطفه بارور شده داخل لوله رحم
(،)ZIFTهیچینگآزمایشگاهیجنینوتشخیص
ژنتیکی جنین پیش از النه گزینی( )PGDاز جمله
روشهایدرمان ناباروی است.
ادامه در صفحه 16
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ادامه از صفحه 15
هزینههای درمان ناباروری
درمان ناباروری هزینهبردار است این را بسیاری از
زوجین که به مراکز تشخیصی و درمانی مراجعه
کردهاند ،میدانند .خدمات درمان ناباروری در ایران
به مانند هر خدمت درمانی دیگری در هر دو بخش
دولتی و خصوصی انجام میگیرد.
بر اساس نامهای که سال گذشته برخی از نمایندگان
مجلس در راستای طرح ارتقای باروری و پوشش
بیمه  90درصدی خدمات درمان ناباروی تهیه کرده
بودند ،میانگین هزینهها در بخش دولتی  25میلیون
تومان و در بخش خصوصی نیز  54میلیون تومان
بود .این در حالیست که این هزینهها گاهی تا 100
میلیون و حتی بیشتر نیز میرسد .در برخی از مراکز
خصوصی برای سه دوره لقاح مصنوعی ،حدود
 70میلیون تومان ،سرکالژ  3.5میلیون تومان و یک
ماه فریز جنین  1.5میلیون تومان و هزینه دارو نیز
ماهیانه به حدود  1.5میلیون تومان میرسد .به
اینها باید هزینههای رفت و آمد را نیز افزود .با
این حال به گفته یک درمانگر ناباروری هزینهها
بسته به توانایی باروری افراد ،سن باروری و...
متفاوت است.
طاهره نظری متخصص زنان و زایمان به فارس
گفت« :برای فردی که جوان هست ،ممکن است
با  ۴تا  ۵میلیون تومان بارداری انجام شود .البته این
هزینه در بخش خصوصی است و میزان هزینههای
دولتی تا حدودی امکاناتی دارند و تعدادی را در
سال با تخفیف ویژه انجام میدهند .یک سیکل
لقاح مصنوعی که حدود  ۴تا  ۵میلیون تومان هزینه
میبرد درصد موفقیتش حدود  ۳۰درصد است و
این موضوع برای آنها سنگین است .هزینهها را به
صورت کلی اعالم میکنیم که به اطالع خانواده
میرسانیمکهحدود۲میلیونتومانهزینهبیمارستانی
و مابقی هم هزینههای دارویی است».
وی افزود« :هزینهها تابع شرایط سن و بستگی به
میزان توانمندی افراد در درمان پذیری دارد ،بحث
من در این باره مربوط به خانم جوانی است که زیر
 ۳۵سال است تاکید دارم که هزینه تابع شرایط سنی
افراد است .میزان هزینههای دارو برای افراد باالی
۳۵سالبیشتراست،هزینههابیمارستانیبرایIVF
در مراکز درمانی ممکن است تا  ۳میلیون باشد
اما مهمترین بحث استفاده از دارو است که برای
خانمی که روزانه پنج عدد دارو بخواهد دریافت
کند روزی  ۳۰۰هزار تومان باید پرداخت کند».
دالیل گران بودن خدمات درمان ناباروی
یکی از دالیل اصلی گران بودن هزینههای درمان
ناباروری عدم حمایت بیمهها از این خدمات
بود .وزارت بهداشت از سال  93تالش کرد تا با
پوشش  85درصدی هزینههای این خدمات در
مراکز دولتی تا حدودی نگرانی زوجین را برطرف
کند .همچنین دستورالعمل حمایت مالی از زوجین
نابارور و توسعه خدمات ناباروری را در سال 94
ابالغ کرد ،اما با توجه به عدم گستردگی مراکز به
ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته هنوز بسیاری از
زوجین به این خدمات دسترسی ندارند .از سوی
دیگر بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) با هدف شناسایی ،ساماندهی و ارائه
خدمات کامل مالی و حمایتی در امور تشخیصی
و درمانی زوجهای نابارور مناطق روستایی و کمتر
توسعه یافته کشور طرح برکت خانواده را در
سال  1394آغاز و خدمات تشخیصی و درمانی

شامل آزمایشهای بالینی ،تصویربرداریIUI، ،
 IVFو  ICSIبه صورت رایگان به برخی از این
خانوادهها ارائه داد.
علیرغم این اقدامات ،همچنان خدمات به دلیل
عدمپوششبیمهایبرایبسیاریازخانوادههاگران
و غیر قابل دسترس بودند .سالها بود که پوشش
بیم هاینخدماتمطالبهبسیاریازجمعیتشناسان،
متخصصان زنان و زایمان و درمانگران ناباروی و
سیاستگذاران جمعیتی بود.

داد و اظهار کرد« :بر اساس این مصوبه وزارت
بهداشت موظف است که استانداردهای درمانی را
برای این موضوع تعیین کند .واحدهای بهداشتی و
درمانیهمبایدکاهشهزینههارانیزمدیریتکنند».
سجاد رضوی ،دبیر شورای عالی بیمه نیز در رابطه
با پوشش بیمهای خدمات درمان ناباروری گفت:
«خدمات ناباروری در بیمههای پایه در مراکز دولتی
تحتپوششبیمهبودندامابهدلیلمحدودیتمراکز
دولتی و متقاضی زیاد دریافت این خدمات ،از سال
قبل اقدمات کارشناسی شروع شد تا پوشش بیمهای
خدمات را گسترش بدهیم و در جلسه شورای عالی
بیمهدرخردادماه،تماماعضاپذیرفتنددربخشهای
عمومی غیر دولتی هم بیمههای پایه در این حوزه
سرمایهگذاری کرده و خرید خدمت انجام دهند».
رضوی ادامه داد« :این خرید خدمت باید بر اساس
مبانیعلمیواقتصادیصورتگیردکهمبانیعلمی
آن را معاونت درمان وزارت بهداشت اعالم میکند
و مبانی اقتصادی هم در سازمانهای بیمهگر مورد
توجه قرار میگیرد ».وی افزود« :از دوم شهریور ماه
پوشش بیمهای خدمات نازایی و ناباروری از سوی
معاون رئیس جمهور ابالغ شده است و سازمانهای
بیمهای از این تاریخ باید در بخشهای دولتی
و عمومی غیردولتی خرید خدمت انجام دهند».
دبیرشورایعالیبیمهدرادامهاظهارکرد«:هزینههای
ناباروری در همه دنیا باال است و در بسیاری از
کشورها بیمهها زیر بار هزینههای سنگین آن
نمیروند ،ولی با توجه به سیاستهای جمعیتی

کل هزینههای سه دوره کامل یکی از روشهای
باروری  ICSIو  IVFبرای هر زوج نابارور،
تا سقف  35هزار دوره درمان در سال ،پوشش
هزینههای دارویی و پاراکلینیک و سایر روشهای
درمان ناباروری از محل اعتبار این صندوق تأمین
میشود .همچنین کلیه دانشگاههای علوم پزشکی
نیز مکلف میشدند تا یک مرکز درمان ناباروری
را راهاندازی کنند.

صادقیتبار :رایگان بودن
خدمات درمان ناباروری هزینه
بسیاری را بر دولت و بیمهها
تحمیل میکند .اگر قرار بود
هزینهها رایگان شود ارز 4
هزار و  200تومانی دارو و
تجهیزات را حذف نمیکردند
به همین دلیل بسیاری از
داروها و تجهیزات درمان
ناباروری در هفتههای گذشته
به شدت گران شد

ورود مجلس
همانگونه که اشاره شد سال گذشته چند تن از
نمایندگان مجلس طرحی را در مجلس با عنوان
ارتقای خدمات درمان ناباروی تهیه و تدوین کردند
که ماده یک آن خواستار تمرکز اعتبار دو ردیف از
قانون بودجه در حسابی به نام حساب حمایت از
هزینههایدرمانناباروریبود.پوشش 90درصدی

رضوی :پوشش بیمهای
خدمات ناباروی سقف مبلغی
ندارد؛ البته  ۳دوره درمان
ناباروری در یکسال و به طور
کلی حداکثر  ۶دوره درمان
ناباروری برای زوج تحت
پوشش بیمه قرار دارد

ورود بیمههای پایه
روز گذشته حجتاهلل عبدالملکی وزیر ،تعاون،
کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش قرار گرفتن
خدمات درمان ناباروری توسط بیمههای پایه خبر

کشور و همتی که مسئوالن دارند ،شورای عالی
بیمه با افتخار پوشش بیمهای خدمات نازایی و
ناباروری را تحت پوشش بیمه قرار داد .پوشش
بیمهای خدمات ناباروی سقف مبلغی ندارد؛ البته
 ۳دوره درمان ناباروری در یکسال و به طور کلی
حداکثر  ۶دوره درمان ناباروری برای زوجین تحت
پوشش بیمه قرار دارد».
وی تاکید کرد« :شرط سن هم برای خانمها ۴۲
سال در نظر گرفته شده است و پس از آن خدمات
حمایتی خواهیم داشت .وزارت بهداشت بر اساس
استانداردها نحوه تجویز دارو و درمان ناباروری را
تعیین میکند ».وی تصریح کرد« :پوشش بیمهای
ناباروری برای فرزند چندم و ناباروری ثانویه هم
در نظر گرفته شده است ،زیرا  ۷تا  ۸درصد جمعیت
ناباروری کشور در موارد ثانویه اتفاق میافتد».
حالاینپرسشبهوجودمیآیدکهایناقدامشورای
عالی بیمه چه تأثیری در روند درمانی زوجهای
نابارور دارد .علی صادقی تبار مدیر مرکز درمان
ناباروری و سقط مکرر ابن سینا جهاد دانشگاهی در
این رابطه به سپید ،گفت« :االن بسیاری از خدمات
تحت پوشش بیمه هستند اما این خدمات رایگان
نیستند.رایگانبودنخدماتدرمانناباروریهزینه
بسیاری را بر دولت و بیمهها تحمیل میکند .اگر
قرار بود هزینهها رایگان شود ارز  4هزار و 200
تومانی دارو و تجهیزات را حذف نمیکردند به
همین دلیل بسیاری از داروها و تجهیزات درمان
ناباروری در هفتههای گذشته به شدت گران شد».
صادقیتبار اظهار کرد« :با این حال رفتن خدمات
درمان ناباروری به زیر چتر بیمههای پایه ،موجب
ترغیبزوجینبرایپیگیریدرماننابارویمیشود.
این خدمات تا امروز کمتر تحت پوشش بیمه بودند
و عمدتا بیمههای تکمیلی قسمتی از هزینهها را
تقبل میکردند .از آذر سال گذشته بیمه نیروهای
مسلح نیز درمان ناباروری را پوشش داد».
وی ادامه داد« :دولت حمایتهایی را طریق
اختصاص ارزهای حمایتی و واردات ملزومات
و تجهیزات پرداخت میکرد اما هزینهها همچنان
برای بسیار از بیماران سنگین بود».
این متخصص درمان ناباروری بیان کرد« :درصد
بسیاری از زوجهای نابارور به دلیل مشکالت مالی
و عدم سیستمهای حمایتی برای درمان خود اقدام
ت کشور مبتنی بر
نمیکردند .در زمانی که سیاس 
کنترل جمعیت بود درمان ناباروی به عنوان یک
سرویس درمانی لوکس تلقی میشد به همین دلیل
هیچ بیمهای رغبت نمیکرد تا این خدمات را تحت
پوشش قرار دهند .امروز که سیاستهای جمعیتی
تغییر پیدا کرده و رشد جمعیت منفی است ،حمایت
از درمان ناباروری یک اضطرار و ضرورت برای
کشورتلقیمیشود».وییادآورشد«:درصدزیادی
از زوجین نابارور بر اساس این قانون میتوانند
به موقع برای درمان ناباروری خود مراجعه کنند
و  100درصد در ترغیب زوجین برای مراجعه و
پیگیری درمان خود تأثیر دارد».
صادقی تبار یادآور شد« :فقط پوشش بیمهای برای
رفع ناباروری در کشور کفایت نمیکند .چرا که قرار
نیست که هر فردی که تحت درمان قرار میگیرد
به درمان نائل شده و بارور شود ،باروری اقتضای
فیزیولوژینیزدارد.لذازوجینعالوهبرحمایتهای
بیمهای نیازمند برنامههای حمایتی دیگری هستند
که در این راستا پیشنهاداتی به مجلس و وزارت
بهداشت ارائه کردهایم و امیداوریم این پیشنهادات
اجرایی شوند».

