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عضو کمیته علمی کشوری کرونا هشدار داد

افزایش قطعی موارد کرونا در روزهایآتی

عضو کمیته علمی کشوری کرونا و رئیس بخش
عفونیبیمارستانمسیحدانشوریبااشارهبهوضعیت
فعلیبیماریکرونادرکشور،گفت«:حتمادرروزهای
آتی افزایش موارد بیماری را خوهیم داشت اما تنها
امیدواری ما این است که پیکی مشابه پیک پنجم
برایمانرخندهدوبیماریدرحدقابلکنترلیبماند».
به گزارش سپید ،پیام طبرسی در گفتوگو با ایسنا،
با اشاره روند رو به کاهش کرونا ،گفت« :البته پس
از تجربه روند کاهشی ،در حالت ثابتی ماندهایم که
میتواند عاملی برای نگرانی باشد؛ اما امیدواریم با
افزایش پوشش واکسیناسیون شرایط بهتر شود».
وی افزود« :البته راهپیمایی اربعین ،مراسمات آخر
ماه صفر و سفرهای شکل گرفته در تعطیالت هفته
گذشته تاحدودی ما را از نظر افزایش برخوردهای
اجتماعی نگران میکند اما امیدواریم به افزایش بار
بیماری منجر نشود».
او علت ثابت ماندن روند کرونا را علیرغم گسترش

واکسیناسیون ،بازگشاییها و افزایش برخوردها
دانست و اظهار کرد« :ویروس از بین نرفته است

و افراد مبتال میشوند و انتقال میدهند اما امیدواریم
اینانتقالمجددسبببروزموججدیدبیمارینشود».

طبرسی تاکید کرد« :حتما در روزهای آتی افزایش
موارد بیماری را خوهیم داشت اما تنها امیدواری
ما این است که پیکی مشابه پیک پنجم برایمان رخ
ندهد و بیماری در حد قابل کنترلی بماند».
او درباره سامانه هوشمند مدیریت کرونا نیز بیان
کرد« :وجود چنین سامانهای به شدت الزم است
تا افرادی که کرونا مثبت هستند از قرنطینه و منزل
خارج نشوند .متاسفانه یک مشکل ما این است که
افراد بیمار آزادانه در شهر تردد میکنند و عامل
انتقال بیماری به سایرین میشوند ،باید بتوانیم آنها
را کنترل کنیم».
وی درباره رنگبندیهای کرونایی شهرها نیز اظهار
کرد« :این رنگبندیها بیشتر برای کارهای آماری
است و برای واکنش سریع کارایی ندارد .زمانی که
آمار در حال افزایش است متوجه نمیشویم و وقتی
که وضعیت قرمز شد تازه به فکر میافتیم؛ درحالی
که باید اقداماتی انجام دهیم که به آن فاز نرسیم».

رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان:

تزریق واکسنهای سینوفارم و پاستوکووک بهترین انتخاب برای افراد زیر  18است
رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان اعالم کرد« :تزریق وکسنهای
سینوفارم و پاستوکووک بهترین انتخاب برای افراد زیر  18بوده
و هیچ عارضه جدی از این واکسنها برای این بازه سنی گزارش
نشده است».
به گزارش سپید ،شروین بدر گفت« :در کمیته علمی کشوری
مقابله با کرونا که جمعی از دانشمندان و متخصصان حضور دارند،
واکسنیکهبرایکودکانفایدهبیشتریداردانتخابشد.پایهواکسن
سینوفارم ویروس غیرفعال است .واکسن پاستوکووک همپروتئین
نوترکیب و واکسن مشترک ایران و کوباست که هر دو کشور سابقه
طوالنی در تولید و صادرات واکسن دارند».
این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان بیان داشت« :در مطالعات
انجام شده ،مشخص شد این دو واکسن عوارض چندانی برای
این افراد نداشته و فقط در هر چند ده هزار نفر عوارضی مانند
درد محل واکسن و عوارض جزئی مانند اینها گزارش شده است».

رئیس مرکز طبی کودکان ادامه داد« :با توجه به این که دو واکسن
عوارض جدی ندارند به توصیه های ستاد علمی کرونا همه باید
اعتماد کنند .برای اعتماد بیشتر خانواده ها هم باید گفت نمونه
پلتفرم این واکسنها در بسیاری از واکسنهای فعلی که برای
کودکان استفاده میشود وجود دارد».
بدر افزود« :کوبا ،چین ،امارات متحده عربی و برخی دیگر از
کشورها که از همین واکسنها برای کودکان و نوجوانان استفاده
کرده بودند ،امن بودنش را تایید کردهاند».
این متخصص مغز و اعصاب کودکان گفت« :احتیاط این است که
واکسنی که پارتیکل ویروسی زنده دارد مثل اسپوتنیک و آسترازنکا
به افراد زیر  18سال تزریق نکنند .کمیته علمی کرونا هم که
منتخب اعضای هیات علمی دانشگاهها هستند و تجارب زیادی
درباره کودکان و بیماریهای عفونی و ایمونولوژی دارند ،این دو
واکسن را معرفی کرد».

وی ادامه داد« :مستندات و گزارشهای جهانی در کشورهایی که
این واکسنها استفاده شده نیز موجود است که موید این انتخاب
درست است و امیدواریم خانوادهها با آرامش پروسه واکسیناسیون
فرزندان خود را انجام دهند».

شناسایی  ۱۲۲۸۹بیمار جدید کرونا در کشور

 ۱۹۴تن دیگر جان باختند
بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت ،متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۹۴ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۱۲۳هزار و  ۲۷۵نفر رسید.
به گزارش سپید ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت ،از دیروز تا امروز  ۲۱مهرماه  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲ ،هزار و  ۲۹۸بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۶۹۹نفر
از آنها بستری شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۵
میلیون و  ۷۴۲هزار و  ۸۳نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۹۴ ،بیمار کووید ۱۹جان

خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به
 ۱۲۳هزار و  ۲۷۵نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۵میلیون  ۲۶۴هزار و  ۷۷۵نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
 ۵هزار و  ۲۶نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۳میلیون و  ۵۶۳هزار و  ۳۹۰آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۷شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۰۸ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۲۴۸ ،شهر در وضعیت زرد و  ۸۵شهر در
وضعیت آبی قرار دارند.
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لزوم تغییرمعیارهای رنگبندیکرونایی شهرها
ماجرای اولین قرص مقابله با کرونا

رییسمرکزتحقیقاتویروسشناسیدانشگاهعلوم
پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم تغییر معیار
رنگبندیهایکروناییدرکشور،گفت«:اکنونمعیار
رنگبندی در کشور وضعیت بیمارستانها است،
اما اگر بخواهیم روند اپیدمی را پیشبینی کنیم ،باید
به مولفههایی مانند موارد مثبت روزانه ،مراجعات
سرپایی و پایشهای ژنتیکی کووید و ...توجه کرد».
به گزارش سپید ،علیرضا ناجی در گفتوگو با
ایسنا درباره معیارهای رنگبندی کرونا در کشور،
گفت« :اکنون معیار رنگبندی در کشور وضعیت
بیمارستانهااست؛یعنیتعدادومواردمثبتبستری.
این موضوع به این معناست که شاید نزدیک دو
هفته تا یک ماه از بروز و پیشبینی اپیدمی کووید
میتوانیم عقب باشیم».
وی افزود« :باید توجه کرد که موارد مثبت روزانه،
مراجعاتسرپاییوپایشهایژنتیکیکووید،مواردی
است که در رنگبندی موثر بوده و حتی شاید مهمتر
باشند .بنابراین اگر بخواهیم روند اپیدمی را پیشبینی
کنیم ،باید این مولفهها را داشته باشیم .این موضوع
چندین بار در کمیتههای علمی کووید مطرح شده
که معیارهایمان را تغییر داده ،بروز موارد بیماری را
هم در تعیین رنگبندی وارد کرده و رنگبندی را
بر اساس موارد بروز و واریانتهای موجود و در
گردش مشخص کنیم .این موارد باید وارد شود و بر
اساساینموارداستکهمیتوانیمپیشبینیزودهنگام
کرده و زودتر اقدام کنیم و در این صورت بتوانیم بر
اساس اطالعات درست به مبارزه با کووید بپردازیم».

ناجی تاکید کرد« :البته هرچند گاهی در ایران دیده
میشود که ممکن است این اطالعات را تا حدودی
هم داشته باشیم و ببینیم ،اما اقدام نمیکنیم .امیدوارم
در دوره جدید ،وزارت بهداشت آنقدر قدرت داشته
باشد که بتواند دیگران را مجاب کند که کارها و
نظرات کارشناسی را قبول کنند و اجرا شود .در دوره
قبلی اقدامات کارشناسی تا حدودی انجام میشد،
اما اجرا نمیشد و وزارت بهداشت را به عنوان مغز
متفکر قبول نمیکردند .امیدوارم در دولت جدید به
این مغز متفکر اهمیت داده شود .بنابراین معیارهای
رنگبندی و در دسترس بودن اطالعات و دخیل
کردن افراد فنی و علمی بسیار مهم است و میتواند

در کنترل کووید به ما کمک کند».
وی درباره وضعیت واریانتهای جدید ،گفت:
ت مختلف دیده میشود و در گوشهگوشه
«واریان 
دنیا وجود دارند ،اما تاکنون هیچ واریانتی نتوانسته
است بر واریانت دلتا غالب شود .البته هیچکس
هم نمیتواند گارانتی بدهد که از این به بعد ،این
اتفاق نیفتد .باید توجه کرد که وقتی واریانتهای
مختلف در کنار هم میچرخند ،ممکن است که
واریانتهای جدیدی حاصل از ممزوج شدن آنها
ایجاد شود .بر همین اساس اصرار داریم که ابتدا
باید با اقدامات درمانی و واکسیناسیون بیماری را
تا حدی کنترل کنیم تا گردش ویرس کاهش یابد

تا احتمال وقوع واریانتهای جدید کمتر شود».
ناجی در ادامه صحبتهایش درباره قرص ضد
ویروس مولنوپیراویر که از سوی یک شرکت
داروسازی در آزمایشات بالینی برای مقابله با کرونا
سودمند اعالم شده است ،گفت« :یکی از بهترین
داروهایی که تاکنون به دست آمده و بر ضد کووید
ساخته شده ،همین دارو است .این دارو اختصاصا
برایکوویدساختهشدهاستودرمطالعاتاثربخشی
بسیار باالیی را هم در زمینه درمان و هم در زمینه
پیشگیری نشان داده است .این دارو اختصاصا برای
کووید ساخته شده و نتایج بسیار خوبی داشته و حتی
روی واریانت های مختلف هم اعم از مو ،دلتا و...
کار کردند و روی آنها هم تاثیر زیادی داشته است».
وی افزود« :امیدواریم با ورود این دارو به لیست
داروهای ایران و واردات آن بتوانیم عملکرد مناسبی
در این زمینه داشته باشیم .در عین حال شنیدهام که
شرکتهای داروسازی داخلی هم اقداماتی انجام
دادند تا بتوانند مواد اولیه این دارو را تهیه کنند و
دارو ساخته شود .در هر صورت ساخت این دارو
یکی از موفقیتهای بزرگ است .نتایج مطالعه انجام
شده برای این دارو ،اینطور بوده که در  ۵۰درصد از
مواردی که مورد استفاده قرار گرفته از بستری شدن
و بیماری وخیم جلوگیری کرده است که عدد باال و
نویدبخشی است .به نظر می رسد که  FDAآمریکا
آن را تایید کند و در این صورت همه کشورها به
دنبال آن خواهند بود و ما هم از هم اکنون باید برای
وارداتیاتولیدایندارودرداخلبرنامهریزیکنیم».

جزئیات فاز دوم پویش «تهران دوباره جان میگیرد» تشریح شد

آغاز فاز دوم واکسیناسیون افراد آسیبدیده ازامروز
سخنگوی ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران گفت:
«فاز دوم پویش «تهران دوباره جان میگیرد» از امروز آغاز میشود
ت  ۲۲اتوبوس ۲۲ ،ایستگاه مترو۲۲۰ ،
و قرار است ،از ظرفی 
مسجد و  ۲۲مرکز ثابت و ون برای واکسیناسیون استفاده شود».
به گزارش سپید ،علی نصیری از آغاز فاز دوم پویش «تهران
دوباره جان میگیرد» خبر داد و افزود« :دومین فاز واکسیناسیون
افراد آسیبدیده اجتماعی از امروز آغاز میشود و به مدت
 ۲۲روز ادامه خواهد داشت».
او با بیان اینکه در فاز نخست پویش ،واکسیناسیون  ۱۲هزار
نفر هدفگذاری شده بود ،اما امروز بیش از  ۲۰هزار نفر
واکسینه شدند ،گفت« :اقدام شهرداری تهران در بخش ونها
بسیار موفقیتآمیز بود ،اما درباره «شهر واکسنهای» ثابت و
خودرویی به دلیل اینکه شاید بیشتر شهروندان واکسینه شده
بودند ،استقبالی که پیشبینی میشد ،رخ نداد».
به گفته سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران ،بر اساس بررسیها و توصیه شهردار تهران  ۶مرکز از
 ۲۸مرکزی که در حال فعالیت بود تعطیل شد و تعداد این
مراکز به  ۲۲مرکز رسید .در واقع هم اکنون  ۱۰ون ۱۰ ،مرکز
ثابت و  ۲مرکز خودرویی واکسیناسیون در حال فعالیت هستند
و ظرفیت به اندازه نیاز رسیده است.
نصیری از موفقیت تجربه ونها در این پویش صحبت کرد
و گفت« :بر این اساس مقرر شد در فاز دوم ،عالوه بر اینکه

این ونها ُدز اول و یا دوم واکسیناسیون افراد آسیبدیده را
انجام میدهد به سایر شهروندان هم از طریق سامانه ۱۳۷
خدمترسانی می کند .درواقع امکان درخواست واکسیناسیون
کرونا در منزل برای اقشار خاص ،توانیابان ،سالمندان ،ایثارگران
و  ....در مرکز تماس (میز خدمت) سرشماره  ۱۳۷با قابلیت
پشتیبانی  ۲۴ساعته فراهم شده است که کادر پرستاری هم
در ونها برای اینکه آیا افراد متقاضی ،واقعا نیاز به خدمات
در منزل دارند ،با خیر؟ حضور دارند».
جانشین شهردار تهران در ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری،
از به کارگیری ظرفیت اتوبوسرانی در این پویش خبر داد و
تصریح کرد« :از فردا قرار است  ۲۲اتوبوس در  ۲۲منطقه
شهرداریبهعنوان«اتوبوسهایزندگی»درساعتهایمشخص،

کار واکسیناسیون انجام دهند .این اتوبوسها دارای تجهیزات
پزشکی و ارتباطی و برچسبهای مشخص در بدنه هستند و
تحت پویش «تهران دوباره جان میگیرد» فعالیت خواهند کرد».
به گفته نصیری ،در فاز دوم پویش «تهران دوباره جان میگیرد»
به ظرفیت ایستگاههای متروی خدمترسان در امر واکسیناسیون
هم اضافه میشود و تعدادشان به  ۲۲ایستگاه میرسد.
او گفت« :همچنین قرار است در فاز دوم ،از ظرفیت  ۲۲۰مسجد
پرحمعیت و شاخص در  ۲۲منطقه تهران برای واکسیناسیون
استفاده شود و در واقع ونهای واکسیناسیون هر روز در یک
مسجد مستقر میشود».
سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،درباره
بازه سنی واکسیناسیون کودکان کار هم توضیح داد« :واکسیناسیون
کودکان کار که بازه سنی  ۶تا  ۱۸سال را دربرمیگیرد ،بر اساس
دستورالعملهای وزارت بهداشت انجام میشود و همانند سایر
کودکان واکسیناسیون آنان هم صورت میگیرد».
بنابر اعالم سایت شهر ،نصیری درباره شناسایی افراد آسیبدیده
اجتماعی مانند کارتنخوابها برای تزریق ُدز دوم هم بیان
کرد« :همه کارتنخوابها بیهویت نیستند و حتی اگر کارت
ملی ندارند ،شناخته شده هستند ،از طرف دیگر در پاتوقها
هم روشهای شناسایی خاصی وجود دارد .اما در مجموع
این شناساییها با کمک سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای
اجتماعی انجام میشود».
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آمارکرونا درجهان تا  ۲۱مهر

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در
جهان ،تا صبح چهارشنبه ( ۲۱مهر) به
بیش از  ۲۳۹میلیون و  ۴۸۲هزار نفر
رسید و تعداد قربانیان این ویروس
نیز از چهار میلیون و  ۸۸۱هزار نفر
فراتر رفت.
در حال حاضر آمریکا با بیش از ۴۵
میلیون و  ۴۳۱هزار مبتال ،از نظر تعداد
مبتالیان به این ویروس در رده اول
قرار دارد و کشورهای هند ،برزیل و
انگلستان در رد ههای دوم تا چهارم
هستند .
ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان
کووید ۱۹-هماکنون در رده هشتم
قرار دارد.
در این اینفوگرافیک ،آمار  ۱۵کشور اول
جهان از نظر تعداد مبتالیان و تاز هترین
آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا
را مشاهده میکنید.

اعالم آمار تفکیکی واکسیناسیونکرونا درکشور تا امروز
آمارتفکیکیواکسیناسیونکرونادرکشورتاامروز

بهارات نوبت دوم۵۴۲۱۸ :

کرونا تجمعی از ابتدا تا  ۲۱مهر به شرح زیر است:

آسترازنکا نوبت دوم۱۸۶۹۰۲۸ :

اعالم شد .به گزارش سپید ،آمار واکسیناسیون
اسپوتنیک نوبت اول۵۵۶۹۸۷ :

اسپوتنیک نوبت دوم۳۹۲۹۷۷ :

سینوفارم نوبت اول۳۸۴۸۸۵۹۶ :

سینوفارم نوبت دوم۱۶۸۹۷۷۳۳ :

بهارات نوبت اول۵۹۳۸۹ :

آسترازنکا نوبت اول۴۴۷۹۳۱۱ :

برکت نوبت اول۳۲۲۴۸۱۷ :

برکت نوبت دوم۲۳۳۴۲۵۱ :

مجموع نوبت اول۴۶۸۰۹۱۰۰ :

مجموع نوبت دوم۲۱۵۴۸۲۰۷ :

کل واکسن تزریق شده۶۸۳۵۷۳۰۷ :

 ۴۰۰هزار دوز واکسن اسپوتنیک امروز به تهران ارسال میشود
 ۴۰۰هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی امروز به
تهران ارسال خواهد شد.
به گزارش سپید ،با پیگیر یهای سفارت جمهوری
اسالمی ایران در مسکو روز گذشته یک محموله
واکسن روسی «اسپوتنیک وی» شامل  ۴۰۰هزار
دوز واکسن در اختیار سفارت جمهوری اسالمی
ایران در فدراسیون روسیه قرار گرفت و امروز
به تهران ارسال خواهد شد.
این تعداد واکسن ارسالی شامل  ۲۰۰هزار کامپننت
 ۱و  ۲۰۰هزار کامپننت  ۲واکسن اسپوتنیک
وی است.
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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
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تسهیل سفر از ایران به قطر با کارت واکسن

قطر مسافران دارای کارت واکسنِ جانسون و فایزر و مدرنا
و آسترازنکا و سینوفارم را از قرنطینه و تست  PCRپس
از ورود به این کشور معاف کرد.
به گزارش سپید ،مقررات جدید سفر به کشور قطر با
هدف رعایت پروتکلهای بهداشتی این کشور در ارتباط
با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به شرکتهای
گردشگری و مسافرت هوایی اعالم شد .بر این اساس ،مسافران با ملیت/اقامت قطر و مسافران
دارای ویزا میتوانند با شرایط زیر از ایران به این کشور سفر کنند .تمام مسافران باالی  ۱۲سال در
پروازهای ورودی به قطر باید قبل از پرواز به انجام آزمایش  PCRدر محدوده  ۷۲ساعت مانده
به پرواز در یکی از مراکز تاییدشده وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ایران اقدام کنند و
گواهی منفی تست کرونا به زبان انگلیسی را همراه داشته باشند .فهرست مراکز تاییدشده آزمایش
تشخیص مولکولی مسافران برونمرزی در لینک  https://health.behdasht.gov.irاست.
مسافران عازم کشور قط باید خود را هفت روز قرنطینه خانگی کنند .مسافران دارای ملیت و اقامت

قطر دارای کارت واکسیناسیون که از آخرین نوبت واکسن جانسون ،فایزر ،مدرنا ،آسترازنکا و
سینوفارم آنها  ۱۴روز گذشته باشد از انجام تست  PCRو قرطینه خانگی معاف خواهند بود.
مسافران قبل از پرواز باید خود را در لینک  https://www.ehteraz.gov.qaبه صورت آنالین
ثبتنام کرده و کپی از تاییدیه نهایی را به همراه داشته باشند .تکمیل فرم تعهدنامه در لینک https://
moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx.covid19
الزامی است .همچنین برای اطالعات بیشتر و مقررات روز و شرایط انجام سفر به قطر می توان از
این لینک استفاده کرد .مسافران دارای ویزا میتوانند با پاسپورت دارای اعتبار حداقل  ۶ماه،بیمه
مسافرتی پزشکی ،بلیت رفت و برگشت حداکثر سهماهه و کارت واکسیناسیون جانسون ،فایزر،
مدرنا ،آسترازنکا و سینوفارم که از آخرین نوبت آن  ۱۴روز گذشته باشد،به کشور قطر سفر کنند.
انجام تست  PCRو تاییدیه از سایت  https://ehteraz.gov.qaنیز برای مسافران قبل از
انجام سفر «الزامی» است.
تمام مسافران دارای ویزای  Type Bباید هفت روز قرنطینه هتلی شوند.
این مقررات برای مسافرانی است که قصد دارند به خاک قطر وارد شوند .برای مسافران ترانزیتی
از این کشور همچنان قانون گواهی منفی تست  PCRدر محدوده  ۷۲ساعت پیش از پرواز
دوم و تکمیل فرم تعهد و سالمت الزامی است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:

هدفاصلیدرواکسیناسیونکاهشمرگومیر
وپایانهمهگیریاست
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با
بیان اینکه اکنون  1376پایگاه در کشور و 287
پایگاهتجمیعیدراستانتهرانداریم،گفت«:هدف
اصلی ما در واکسیناسیون کاهش مرگ و میر و
هدف نهاییمان قطع گردش ویروس و پایان
همه گیری است».
به گزارش سپید ،جعفر صادق تبریزی با بیان اینکه
ما  6راهبرد اساسی داشتیم که راهبرد نخست
واکسیناسیون کووید  19مطابق با سند ملی بود،
اظهارکرد«:هدفاصلیمادرواکسیناسیونکاهش
مرگومیروهدفنهاییمانقطعگردشویروس
و پایان همه گیری است ».وی با اشاره به اینکه
برای اجرای واکسیناسیون در  4بخش روستا ،عشایر
و شهرهای با جمعیت کمتر و بیشتر از  20هزار نفر
برنامه ریزی اختصاصی کردیم ،عنوان کرد« :برای
آنکه مردم در دریافت خدمات روزانه در واحدهای
ارائه خدمات بهداشتی با مشکل مواجه نشوند ،پایگاه
های تجمیعی طراحی شدند؛ پایگاه هایی که حداقل
باید  4ایستگاه داشته باشند».
تبریزی تصریح کرد« :اکنون  1376پایگاه در کشور و
 287پایگاه تجمیعی در استان تهران داریم که در این
پایگاهها 7149 ،ایستگاه در کشور و  1151ایستگاه در
تهران وجود دارد .اگر روند راه اندازی پایگاهها را از
فروردینتامهرماهبررسیکنیم،سیرافزایشیمتناسب
با میزان تامین واکسن را مشاهده خواهیم کرد؛ در
کل به طور متوسط هر پایگاه تجمیعی  5.2ایستگاه
داشته و درحال خدمت رسانی است».
ویدرادامهدرخصوصروندواکسیناسیوندرکشور
توضیح داد« :در فروردین ماه  470هزار دوز و در
شهریور  24 ،میلیون و  489هزار دوز واکسن تزریق
شده است؛ براساس اطالعات ثبت شده ،آمار تزریق
تا  ۱۹مهر ماه بیش از  18میلیون دوز است».
ویافزود«:اگرمیزانتزریقانجامشدهرابراساستعداد
ایستگاههای اعالم شده بررسی کنیم ،در فروردین ماه
در هر ایستگاه  616واکسن تزریق شده که به تدریج

افزایش پیدا کرده است؛ به عنوان مثال در شهریور
ماه  4583واکسن تزریق شده است».
تبریزی با اشاره به اینکه در شهریور ماه  153تزریق
روزانه در هر ایستگاه ثبت شده است که متناسب با
تعداد ایستگاه ،پایگاه و واکسنی که در اختیار داشتیم
اینآمارافزایش پیداکردهاست،گفت«:همهسازمانها
از جمله بسیج ،نیروهای مسلح ،شهرداری ،تربیت
بدنی ،هالل احمر و  ...در راهاندازی این پایگاهها به
ما کمک کردند و امروز به لحاظ زیر ساختهای
واکسیناسیون در وضعیت مطلوبی هستیم».
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان
اینکه تا کنون  ۴۶میلیون و  ۲۵۰هزار و  ۵۰۱نفر دوز
اول واکسن کرونا و  ۲۰میلیون و  ۷۷۸هزار و  ۸۸۰نفر
نیز دوز دوم را تزریق کرده اند ،عنوان کرد« :مجموع
واکسن های تزریق شده در کشور به  ۶۷میلیون و ۲۹
هزار و  ۳۸۱دوز رسید ».وی ادامه داد« :اگر بخواهیم
آمار واکسنهای تزریق شده را در جمعیت هدف 61
میلیون نفری محاسبه کنیم میتوان گفت که اکنون
شاهد پوشش  75درصدی نوبت اول و  33درصدی
واکسیناسیون کامل (دریافت هر دو نوبت) هستیم».
بهگفتهتبریزیدرحالحاضربیشاز 50درصدتزریق
ها برای نوبت دومیها بوده است چرا که در یک ماه
گذشته بیشتر افراد دوز اول را دریافت کرده بودند.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت بیان
کرد« :علیرغم اینکه نوبت دهی انجام و پیامک
هم ارسال میشود اما مراجعه مردم در روزهای
تعطیل و جمعه ها کاهش پیدا میکند ».وی با
اشاره به اینکه براساس سند ملی واکسیناسیون،
پوشش ما در فاز اول که عمدتا گروههای پزشکی،
بهداشتی و جانبازان عزیز بودند به  96درصد
رسید ،گفت« :در فاز دوم که جمعیت سالمندان
باالی  60سال بود و  8میلیون و  650هزار نفر را
شامل میشد پوشش دوز اول حدود  92درصد و
دو دوز  83درصد ثبت شده است».
تبریزی با اشاره به اینکه  86درصد بستریهای
باالی  60سال ما در پیک پنجم افرادی بودند که
واکسندریافتنکردهبوند،اظهارکرد«:اینموضوعی
است که باید مورد توجه قرار گیرد ».وی بیان کرد:
«در فاز چهارم که به گروه سنی  18تا  59سال (51
میلیون و  200هزار نفر) مربوط میشود 33 ،میلیون
و  776هزار نفر دوز اول واکسن را دریافت کردهاند».
وی عنوان کرد« :اگر به دنبال وقوع یک اتفاق خوب
در حوزه واکسن هستیم باید از طریق اصناف ،ادارات
وکارخانجاتاقدامکنیم.اینجمعیت؛جمعیتفعال
ما هستند که تسهیالت را برای آنها باید بیشتر کنیم
چراکه اگر این جمعیت را پوشش دهیم به عمده
هدف خود دست پیدا خواهیم کرد».
تبریزی در ادامه با اشاره به اینکه از اول این هفته تا
یک ماه به احتمال قوی میزان پوشش تزریق دوز
نوبت دوم به باالی 60درصد خواهد رسید که اتفاق
بسیار خوبی است ،تصریح کرد« :همین امر به ما کمک
میکند به ایمنی جمعی نزدیکتر شویم».
تبریزیدرپایاندرخصوصواکسیناسیونگروهسنی
 12تا  17سال که هفت میلیون و  118هزار نفر را
شامل میشود ،بیان کرد« :اگر از این تعداد 7 ،میلیون
را دانش آموز در نظر بگیریم 3 ،میلیون و  633هزار
نفر تا دیروز واکسینه شدهاند که  51درصد جمعیت
را تشکیل میدهند».

تایید اعتبار

شرایط جدید وزارت
بهداشت برای تایید اعتبار
دانشگاههایخارجی
با اعالم وزارت بهداشت فهرست
دانشگاههای مورد تایید خارج از کشور
سال تحصیلی  ۲۰۲۱-۲۰۲۲در رشتههای
علوم پزشکی ،برای سال تحصیلی -۲۰۲۳
 ۲۰۲۲نیز دارای اعتبار است.
بهگزارشسپید،وزارتبهداشتاعالمکرده
است لیست دانشگاههای خارج از کشور
موردتایید این وزارت خانه در رشت ههای
مرتبطبا علوم پزشکی اعتبار دو ساله دارد.
مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت
نیز تاکید کرد؛ با بررسیهای کارشناسی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و پیرو مصوبه شورایعالی ارزشیابی ،اعتبار
دانشگاههای مورد تایید« ،دو ساله» اعالم
میگردد ،لذادانشگاههای مورد تایید خارج
از کشور اعالم شده برای سال تحصیلی
 ،۲۰۲۱-۲۰۲۲برای سال تحصیلی -۲۰۲۳
۲۰۲۲نیزدررشتههایمرتبطباعلومپزشکی
دارای اعتبار میباشند.
بر این اساس از سال تحصیلی -۲۰۲۲
 ۲۰۲۱و بعد از آن ،زمان شروع به تحصیل
در دوره اصلی ،مالک مورد تایید بودن
دانشگاه است (معیار شروع به تحصیل،
تاریخ ویزای معتبر ،تاریخ خروج از
کشور و تاریخ حضور و شرکت در
کالسهای دوره اصلی ،مطابق با برنامه
سا ل تحصیلی دانشگاه مربوطه میباشد)،
همچنینکالجهایوابسته بهدانشگاهاصلی
ذکر شده در لیست و شعب آن در سایر
کشورها مورد تایید نبوده و مدارک صادره
از آنها قابل ارزشیابی نیست.
داوطلبان تحصیل در خارج از کشور
میتوانندازاینجافهرستدانشگاههایمورد
تأیید از نظر وزارت بهداشت را مشاهده
کنند .این فهرست شامل  ۹۰۷دانشگاه از
 ۶۰کشور خارجی است.
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اورژانس
سخنگوی سازمان اورژانس کشور تشریح کرد

جزئیات خرید اتوبوس آمبوالنسهای جدید اورژانس اعالم شد

سخنگوی سازمان اورژانس کشور جزئیات خرید اتوبوس
آمبوالنسهای جدید اورژانس را اعالم کرد.
به گزارش سپید به نقل از فارس ،مجتبی خالدی سخنگوی
سازمان اورژانس کشور با اشاره به اینکه سازمان اورژانس
از چند سال گذشته تالش میکند تا ناوگان متنوعی از
آمبوالنس را اضافه کند ،تا خدمات مناسبی به مردم ارائه
شود ،گفت« :یکی از معضالت در حوادثی با تعداد مصدومان باال کمبود اتوبوس آمبوالنس است
که این اتوبوسها میتوانند تعداد مصدومان زیادی را سریعا به بیمارستانها منتقل کنند و چون
آمبوالنس با مقیاس کوچکتر اولی شاید سریع برسد ،ولی آمبوالنسهای بعدی برای رسیدگی به
سایر بیماران طبیعتا دیرتر خواهند رسید ».وی تصریح کرد« :به دلیل تحریمها نتوانستیم به تعداد الزم
اتوبوس آمبوالنس تهیه کنیم ولی با همکاری ایران خودرو دیزلشاسی اتوبوس آمبوالنس طراحی

کمیسیون
نایب رئیس کمیسیون بهداشت:

حداقل  ۸۰درصد جامعه برای
بازگشاییها بایدواکسینهشوند
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس با انتقاد از اظهارات مطرح شده
در زمینه واکسیناسیون تاکید کرد« :برای
بازگشابی مدارس و کسب و کارها حداقل
 ۸۰درصد جامعه باید واکسن بزنند».
به گزارش سپید ،سیدجلیل میرمحمدی
در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز
مجلس گفت« :امروز از تربیون مجلس
چندین بار در خصوص واکسیناسیون
اجباری اعتراض شد ،و یکی از همکاران
به درستی در این زمینه پاسخ داد».

وی در ادامه با بیان اینکه به چند استفتاء
از مراجع در این زمینه اشاره میکنم،
گفت«:برایبازگشاییمدارسوبازگشت
کسب و کارها حداقل  ۸۰درصد مردم
باید واکسیناسیون شوند ،حضرت آقا
در این زمینه تاکید داشتند اگر عقالی
حکومت اسالمی مقرراتی را در زمینه
کنترل بیماری اعالم کنند همه باید عمل
کنند در بحث واکسن نیز همین است».
نائب رئیس کمیسیون بهداشت گفت:
«آقای سبحانی نیز تاکید داشتند زمانی که
حیات ما بستگی به واکسن دارد واکسن
واجب شرعی می شود .آقای جوادی آملی
نیز بز لزوم تبعیت از نظر تخصصی وزارت
بهداشت در این زمینه تاکید داشتند پس بر
همه ما واجب است در بحث واکسیاسیون
تابع نظرات کارشناسی باشیم».

شد و شرکتهای آمبوالنس داخلی نیز برای تجهیز آنها زحمت کشیدند .لذا  20دستگاه اتوبوس
آمبوالنس آماده فعالیت است و دیروز در مراسم افتتاحیه این خودروها تحویل اورژانس شد».
خالدی ادامه داد« :امیدواریم طبق قولی که داده شده تا فروردین سا ل آینده این  20اتوبوس آمبوالنس
در اختیار قرار گیرد .همچنین در زمین موتورالنس استفادههای بهینهای وجود دارد ،چون زمان رسیدن
به بالین بیمار را کوتاهتر میکند و میتوان خدمات اورژانسی به بیماران بدحال را سریعتر ارائه کرد.
لذا تصمیم بر این است هزار دستگاه دیگر موتورالنس در اختیار اورژانسهای کشور قرار داده شود».
خالدی اظهار داشت« :کشور ما پهناور است و نقاط آب و هوایی مختلف دارد ،به طوری که با یک
پرواز یک ساعته میتوان از دمای  50درجه به نقطهای سرد رسید ،لذا شرایط اقلیمی ایجاب میکند
که در ناوگان آمبوالنس خودروها را برای هر نقطهای که موردنیاز است تفکیک کنیم ».وی افزود:
«تالش ما این است که اگر مصدومی تماس میگیرد ،سریعا بتوانیم به آنها خدمات برسانیم و اکنون
نیز اورژانس هوایی در وضعیت خوبی قرار دارد ».خالدی گفت 64« :اتوبوس آمبوالنس پیش از سال
 94تهیه شد و در اختیار قرار گرفتند و برخی از مراکز کالنشهرها مانند تهران اولویت بیشتری برای
استفاده از این آمبوالنسها دارند ».خالدی در پایان تصریح کرد« :ما نقشه خطری تهیه کردیم تا در
جاهایی که نیاز به اعزام نیروی بیشتری وجود دارد ،اقدامات اورژانسی سریعا و به خوبی انجام شود».

مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر بالیا اعالم کرد

«فقطباهم»شعارروزجهانیکاهشخطربالیا
مشاورمعاونبهداشتدرمدیریتکاهش
خطر بالیا «فقط با هم» را به عنوان شعار
روز جهانی کاهش خطر بالیا اعالم کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا ،محمد
اسماعیلمطلقبااعالماینخبرگفت«:روز
13اکتبرمصادفبا21مهربهعنوانروزبین
المللی کاهش خطر بالیا شناخته میشود.
هر ساله شعاری متناسب با اهداف سند
سندایکهسندراهبردیکاهشخطربالیا
در سالهای  2015-2030است ،پیشنهاد
میشود .برای شعار امسال «فقط با هم»
( )OnlyTogetherدر نظر گرفته شده
است که نشان از لزوم همکاری تنگاتنگ همه افراد،
جوامع محلی ،منطقه ای و بین المللی برای کاهش
خطر بالیا و حرکت به سوی تاب آوری است».
وی افزود« :مدیریت خطر بالیا فرآیندی منظم است
که با هدف به حداقل رساندن پیامدهای اقتصادی،
اجتماعی ،روانی و سالمتی از طریق پیشگیری از
مخاطرات و کاهش آسیب ،ارتقای آمادگی ،پاسخ
به موقع و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار انجام
میشود .این مهم جز با مشارکت همه آحاد جامعه
امکان پذیر نخواهد بود».
مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر
بالیا خاطرنشان کرد« :تجربه پاندمی کووید  19به
ماآموختکهاگربخواهیمبرایمدیریتمخاطرات
موفق عمل کنیم باید و باید دست در دست هم
برای آن قدم برداریم .اگر چه برنامههای مستقل و
جزیرهای هم در این خصوص کارآیی دارند ولی
بدون شک سرعت و اثربخشی کافی را در کاهش
خطربالیانخواهندداشتوحرکتبهسمتجامعه
تاب آور رابا چالش مواجه خواهند کرد».
مطلق گفت« :جمهوری اسالمی ایران واقع در منطقه
خاورمیانه و در غرب با ترکیه و عراق و در شرق
با افغانستان و پاکستان و در شمال با ارمنستان،
آذربایجان ،ترکمنستان و دریای خزر و در جنوب
با خلیج فارس و دریای عمان هم مرز است .کشور
ایران دارای مساحتی برابر با یک میلیون و  648هزار
کیلومتر مربع است که  60درصد آن را کوه ها و
بقیه را بیابان و زمین های خشک تشکیل میدهد».

وی افزود« :مرکز کشور ایران فالت بزرگی است که
بین دو رشته کوه البرز در شمال و زاگرس در غرب
قرار می گیرد .آب و هوای ایران عمدت ًا خشک و نیمه
خشکاست.خصوصیاتجغرافیایی،توپوگرافیک
و اقلیمی و شرایط ژئوپولتیک جمهوری اسالمی،
ایران را در معرض انواع بالیای ناشی از مخاطرات
طبیعی و انسان ساخت قرار داده است».
وی ادامه داد« :از میان مخاطرات طبیعی زلزله،
سیل ،خشکسالی ،رانش زمین و طوفانها در صدر
مخاطراتی هستند که ایران با آن ها دست به گریبان
است .علی رغم این که وقوع خشکسالی در کشور
ما معموال منجر به مرگ نمیشود ،تنها در دهه اخیر
بیش از  37میلیون ایرانی تحت تاثیر پیامدهای آن
قرارگرفتهاند».مطلقبیانداشت«:ازمنظرمخاطرات
انسان ساخت ،تجربههای سقوط هواپیما ،از مسیر
خارج شدن قطار ،حوادث صنعتی ،انفجار یا آتش
سوزی اماکن عمومی و حوادث ترافیکی از مواردی
است که نیازمند توجه جدی هستند».
وی ادامه داد« :راهپیمایی عظیم اربعین حسینی (ع)
و یا تجمعات مذهبی دیگر نیز از مواردی است که
هر ساله در ایران انجام میشود و الزمه آن هماهنگی
گسترده درون بخشی و برون بخشی است».
مطلق اظهار داشت« :همه این موارد در واقع نشان
دهنده اهمیت مدیریت خطر بالیا در ایران میباشد.
یکی از اقدامات اصلی در تهیه و تدوین هر نظام و
ساختاری توجه به قوانین ،مقررات و سیاستهای
از پیش تعیین شده ای است که بیانگر چارچوب و

مختصات مشخصی از بایدها و نبایدهایی
است که رعایت آن ها در تنظیم ساختار
جدید الزم و ضروری است ».وی گفت:
«توجه به این سیاستها و قوانین کلی
جهت پرهیز از هرگونه ایجاد مغایرت
و دوبارهکاری و همچنین برای حرکت
رو به جلو و مداوم به سمت اهداف
ضروری است».
مشاور معاون بهداشت افزود« :در ایران
نیز قوانین باالدستی متعددی در حوزه
مدیریت خطر بالیا وجود دارند که یکی
از مهمترین آنها "«سیاستهای کلی نظام
برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح
طبیعی و حوادث غیرمترقبه» ابالغی مقام معظم
رهبری است که در سال  1384ابالغ شده است».
وی ادامه داد« :این سیاستها علیرغم جامعیت در
بسیاری از موارد عملیاتی نشده که نشان از عدم
هماهنگی کافی بین سازمانها و ذی نفعان است .به
همین دلیل نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران به
عنوانکشورپیشرودرمنطقهکهبرنامههایمدیریت
خطر بالیا را در نظام شبکه بهداشتی درمانی خود
ادغام نموده است 5 ،برنامه اصلی و چندین برنامه
فرعی به منظور صیانت از سالمت آحاد جامعه در
دستور کار خود قرار داده است».
وی خاطرنشان کرد« :بر این اساس نظام سالمت
جمهوری اسالمی ایران بر بستر نظام شبکه چهار
گروه هدف ذیل را در بر میگیرد ،جمعیت عمومی،
ارایه دهندگان خدمت ،تسهیالت و منابع ،برنامهها».
وی اضافه کرد« :در این برنامهها سعی بر آن است تا
جهتتحققهدف«کاهشخطرناشیازمخاطرات
طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و تسهیالت
ومنابعنظامسالمت»با«رویکردپیشفعالبهکاهش
خطر بالیا و مشارکت بین بخشی در برگیرنده تمام
مخاطرات و تمام جنبه های سالمت :این مهم در
نظام شبکه نهادینه شود».
مطلق اظهار داشت« :امیدوارم این مهم در سایه
مشارکت همگانی و دست در دست همه جوامع
انسانی در کل دنیا و حمایتهای مدیران ارشد
کشور محقق شود».
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خبـر

بیش از ۳۴میلیون مبتال به کرونا در هند
همچنین ایران با مجموع پنج میلیون و  ۷۲۹هزار
و  ۷۸۵ابتال و  ۱۲۳هزار و  ۸۱مورد فوت ناشی از
بیماری کووید ۱۹-در رتبه هشتم در بین  ۱۰کشور
دارای بیشترین آمار مبتالیان کرونا قرار گرفته 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 امروز (چهارشنبه)
به ترتیب به شرح جدول است:

شمار مبتالیان به بیماری «کووید »۱۹-در جهان
تاکنون به  ۲۳۹میلیون و  ۴۹۹هزار و  ۹۴۲نفر رسیده
و مرگ چهار میلیون و  ۸۸۲هزار و  ۱۰۴نفر بر اثر
ابتال به این بیماری تأیید شده است و  ۲۱۶میلیون
و  ۸۶۳هزار و  ۶۰۶نفر 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 ۴۵.۴
میلیون مبتال و بیش از  ۷۳۷هزار قربانی همچنان در
صدرفهرستکشورهایدرگیربابیماریکووید۱۹-

قرار دارد .هند نیز با آمار بیش از  ۳۴میلیون مبتال پس
از آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال
قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید ۱۹-در برزیل
هم از  ۲۱.۵میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر
سومینکشورجهانبهلحاظباالترینشمارمبتالیان
است .همچنین پس از ایاالت متحده ،کشورهای
برزیل با بیش از  ۶۰۱هزار و هند با بیش از ۴۵۱
هزار جانباخته ،باالترین آمار قربانیان کووید ۱۹-
را در این فهرست جهانی گزارش دادهاند.
بر اساس این فهرست ،روسیه نیز با گذشتن از آمار
 ۲۱۸هزار جانباخته تاکنون بیشترین تلفات کرونا را
در بین کشورهای اروپایی داشته است.

به گزارش ایسنا ،بر اساس 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 ،ترکیه،
فرانسه ،ایران ،آرژانتین ،اسپانیا ،کلمبیا ،ایتالیا،
آلمان ،اندونزی و مکزیک نیز بیش از سه
میلیون مبتال را ثبت کردهاند.

#
۱

نام کشور

ایاالت متحده

۴۵,۴۳۱,۱۶۷

۲

هند

۳۴,۰۰۱,۷۴۳

۳

برزیل

۲۱,۵۹۰,۰۹۷

۶۰۱,۴۴۲

۴

انگلیس

۸,۲۳۱,۴۳۷

۱۳۷,۹۴۴

۵

روسیه

۷,۸۳۲,۹۶۴

۲۱۸,۳۴۵

مجموع مبتالیان

مجموع قربانیان
۴۵۱,۲۲۰

۷۳۷,۵۸۹

۶

ترکیه

۷,۵۰۸,۹۷۵

۶۶,۶۰۵

۷

فرانسه

۷,۰۶۳,۵۱۱

۱۱۷,۱۵۰

۸

ایران

۵,۷۲۹,۷۸۵

۱۲۳,۰۸۱

۹

آرژانتین

۵,۲۶۷,۳۳۹

۱۱۵,۵۴۷

۱۰

اسپانیا

۴,۹۷۷,۴۴۸

۸۶,۸۲۷

نظرکارشناسان سازمان جهانی بهداشت در مورد دوز تقویتی واکسنکرونا
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت ( )WHOاز تزریق دوز
سوم واکسن کروناویروس به افرادی با سیستم ایمنی ضعیف
حمایت کردند.
به گزارش سپید ،گروه مشاوران واکسن سازمان جهانی بهداشت
روز گذشته (دوشنبه) توصیه کردند« :افرادی که سیستم ایمنی
ضعیف دارند باید دوز سوم واکسنهای کووید ۱۹-را که مورد
تایید این سازمان است ،دریافت کنند».

کارشناسان این سازمان همچنین اظهار داشتند« :افراد باالی ۶۰
سال که با دریافت واکسنهای سینوواک و سینوفارم به طور
کامل در برابر کرونا واکسینه شدهاند ،باید سومین دوز واکسن
را تزریق کنند».
گروه مشاوران راهبردی از متخصصان ایمن سازی ()SAGE
تاکید کرد که تزریق دوز تقویتی برای کل جمعیت توصیه نمیشود
و این درحالی است که در حال حاضر برخی از کشورها اقدام

آیادارویجدیدآسترازنکامشابهواکسنآنعملمیکند؟
داروساز بریتانیایی اعالم کرد که داروی تجربی
کووید ۱۹-آسترازنکا به کاهش خطر ابتال به
بیماری شدید و مرگومیر کمک خواهد کرد و
تالشهای خود را برای تولید داروهایی فراتر از
واکسن افزایش داده است .این دارو که ترکیبی
از دو آنتیبادی است ،اولین دارو در نوع خود
است که در مراحل پایانی آزمایشهای بالینی
بهعنوان داروی پیشگیرانه و درمانی ارائه شده
است.درمانباآنتیبادیکهباتزریقانجاممیشود،
خطر ابتال به کووید ۱۹-شدید یا مرگ را در
بیماران غیربستری که عالئم آنها به مدت  7روز
یا کمتر است تا  ۵۰درصد کاهش میدهد .این
دارو برای محافظت از افراد در معرض خطر که
واکنش ایمنی کافی در برابر واکسیناسیون فعلی
ندارند ،طراحی شده است .داروی جدید حاوی
آنتیبادیهای آزمایشگاهی است که برای ماهها

در بدن ماندگار شده و در صورت عفونت با
ویروس مبارزه میکند و واکسن آسترازنکا که
در سراسر جهان استفاده میشود به یک سیستم
ایمنی سالم متکی است تا آنتیبادیهای هدفمند
و سلولهای مبارزه کننده با عفونت را ایجاد کند.
این آزمایش در  ۱۳کشور انجام شد و بیش از ۹۰۰
فرد بزرگسال در آن شرکت کردند .آسترازنکا قبال
از مقامات آمریکایی درخواست تایید اضطراری
کرده است تا بتواند از کوکتل آنتیبادی بهعنوان
یک درمان پیشگیرانه استفاده کند.
شرکتغولداروییآمریکاییمرکنیزدرخواست
تایید فوری قرصی را برای درمان بیماران مبتال به
عفونت خفیف تا متوسطکرده است و اگر تایید
شود ،مولنوپیراویر ،اولین داروی ضد ویروسی
خوراکی این بیماری میشود و میتوان این قرص
را در خانه مصرف کرد.

به این کار کردهاند ».سازمان جهانی بهداشت خواهان توقف
تزریق دوز سوم برای عموم مردم تا پایان سال است چرا که مردم
کشورهای فقیر برای دریافت اولین دوز واکسن در اولویت هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس ،هدف این سازمان
مبنی بر واکسیناسیون کامل  ۱۰درصد از جمعیت هر کشور تا پایان
ماه سپتامبر (ماه گذشته میالدی) در  ۵۶کشور محقق نشد .هرچند،
تقریبا ۹۰درصدکشورهایپردرآمدبهاینهدفدستپیداکردند.

توصیهجدیددربارهمصرفآسپرین
گروهی از متخصصان مرکز پزشکی تافتس
در ایاالت متحده براساس دستورالعملهای
به روز شده اعالم کردند« :افراد مسن که به
بیماریقلبیمبتالنیستند،نبایدبرایپیشگیری
از بروز اولین حمله قلبی یا سکته مغزی به
مصرف آسپرین اقدام کنند».
به گزارش سپید ،این متخصصان در
پیشنویس دستورالعملهای به روز شده
اظهار داشتند« :افرادی که دچار بیماری قلبی
نیستند الزم نیست برای جلوگیری از وقوع
اولین مورد حمله قلبی یا سکته مغزی از
ُدز پایین آسپرین مصرف کنند ».به گفته
متخصصان خطرات خونریزی در افراد ۶۰
سال به باال که سابقه سکته قلبی یا مغزی
نداشتهاند بیشتر از مزایای بالقوه مصرف
قرص آسپرین است .برای اولین بار این

گروه از متخصصان اظهار داشتند که ممکن
است مصرف این دارو برای افراد  ۴۰ساله
که خطر خونریزی آنان را تهدید نمی کند
مزایای کمی داشته باشد .همچنین اطالعات
کافی در مورد مزایای مصرف این دارو در
افراد سالم  ۵۰تا  ۶۰ساله وجود ندارد .این
توصیهها تنها برای افرادی است که دارای
فشار خون باال ،کلسترول باال ،چاقی یا سایر
بیماریهایی هستند که احتمال حمله قلبی یا
سکته مغزی را در آنان افزایش میدهد .صرف
نظر از سن ،بزرگساالن باید با پزشک در مورد
قطع یا شروع مصرف آسپرین مشورت کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودی ،محققان
بر این باورند« :استفاده از آسپرین میتواند
آسیبهای جدی ایجاد کند و با باال رفتن
سن این خطر افزایش مییابد».
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درمانگران اعتیاد در نامهای به رئیس جمهور تاکید کردند

عواقبتوزیعمتادوندرداروخانهها
درمانگران اعتیاد معتقدند توزیع متادون در داروخانهها میتواند
به تعطیلی مراکز درمان اعتیاد و بیکاری برخی پزشکان عمومی منجر شود
یکیازعمدهحوزههایفعالیتپزشکانبخصوص
پزشکان عمومی ،بخش درمان اعتیاد است .پزشکان
عمومیدراینبخشباچالشهایگوناگونیمواجه
هستند.برخیکارشناسانمعتقدنداجرایطرحتوزیع
متادون در داروخانهها ،چالشهای کاری این گروه
از درمانگران را افزایش میدهد و حتی میتواند
به تعطیلی بسیاری از مراکز ترک اعتیاد و در نتیجه
به بیکاری گسترده پزشکان عمومی منجر شود .با
توجه به همین دغدغه ،درمانگران اعتیاد در نامهای
به رئیس جمهور ،نسبت به تبعات توزیع متادون
در داروخانهها هشدار دادند .در این نامه درخواست
شده است که به نظرات کمیسیونهای تخصصی
و هیات رئیسه مجلس ،سازمان بهزیستی و مرکز
ملی مطالعات اعتیاد و اساتید مربوطه توجه شود.
علیغالمی،دبیرکانونسراسریانجمنهایصنفی
مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور هم با بیان اینکه
در بند  ۸جلسه  ۱۳۶ستاد مبارزه با مواد مخدر،
موضوعتوزیعداروهایمخدرازطریقداروخانههابه
تصویبرسیدهاستگفت«:درجلساتکارشناسی
کمیسیونهایمجلس،سازمانبهزیستی،مرکزملی
مطالعات اعتیاد و اساتید دانشگاهها اما نسبت به این
مصوبه مخالفت وجود دارد و اذعان میکنند که این
اتفاق غیرکارشناسی است».
ویافزود«:باتوجهبهدالیلکارشناسیغیرقابلانکار،
هیات رئیسه سازمان نظام پزشکی در نامهای به
رئیسجمهوری وقت باتوجه به نظرات کارشناسان
که نسبت به این موضوع مخالفت کرده بودند،
خواستار توقف اجرا و بررسی مجدد توسط
کارشناسان مربوطه شدند .رئیس جمهوری وقت
نیز به وزیر کشور دستور دادند تا این موضوع
مجددا بررسی شود .باتوجه به این دستور ،کمیته
درمان تشکیل شد و مصوبه جدیدی مصوب کرد
و معاونت ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به
مصوبه جدید کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر
به سازمان غذا و دارو دستور دادند که همچنان توزیع
داروهایمخدربینمراکز،طبقروالگذشتهازطریق
معاونتهای غذا و دارو انجام شود».
دبیرکانونسراسریانجمنهایصنفیمراکزسرپایی
درماناعتیادکشورتاکیدکرد«:سازمانغذاوداروبعد
از همه نظرات کارشناسی و بعد از دستور ریاست
جمهوری و بدنبال آن مصوبه کمیته درمان ،ضابطه
عرضه و توزیع داروهای تحت کنترل را تنظیم و
ابالغ کرد .کانون نسبت به این ضابطه مخالفت کرد،
زیرابحثتعارضمنافعموجوددرمسئوالنسازمان
غذا و دارو ،آنها را فاقد وجاهت قانونی برای صدور
چنین بخشنامهای کرده است».
غالمیگفت«:ادعایمااینبودکهسازمانوغذاودارو
نهادی نیست که درمورد این موضوع تصمیمگیری
کند و برحسب ماده  ۳۳قانون ،ستاد مبارزه با مواد
مخدر باید در این زمینه تصمیمگیری کند .ستاد هم

تصمیم گرفت و اعالم کرد که کما فیالسابق طبق
قوانینقبلیاینموضوعاجراشود،امامتاسفانهمجددا
سازمان غذا و دارو بر خواسته خود تاکید کرده و
به نظر در آخرین نامهای که ماه گذشته مدیرکل
داروهای تحت کنترل به دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور ابالغ کرد ،به جد به معاونتهای غذا
و دارو تاکید کرده است تا داروخانههای منتخب
برای عرضه و توزیع داروهای مخدر را در اسرع
وقت به سازمان غذا و دارو معرفی کنند».
وی اضافه کرد« :در این راستا کانون سراسری
انجمنهایصنفیمراکزسرپاییدرماناعتیادکشور
تصمیم گرفته این موضوع مهم را که با سالمت

یکی از عمده حوزههای فعالیت
پزشکانبخصوصپزشکانعمومی،
بخش درمان اعتیاد است .پزشکان
عمومی در این بخش با چالشهای
گوناگونی مواجه هستند .برخی
کارشناسان معتقدند اجرای طرح
توزیع متادون در داروخانهها،
چالشهای کاری این گروه از
درمانگران را افزایش میدهد و
حتی میتواند به تعطیلی بسیاری
از مراکز ترک اعتیاد و در نتیجه
به بیکاری گسترده پزشکان
عمومی منجر شود

قشر جوان مملکت در ارتباط است ،برای رئیس
جمهور جدید ،وزیر بهداشت و مقامات جدید،
روشنگری و حساسیت موضوع را گوشزد کند.
باتوجه به اینکه ممکن بود کانون به ایجاد تنش و یا
بزرگنمایی مشکالت متهم شود ،تصمیم گرفته شد
همه پزشکان شاغل در مراکز درمان اعتیاد زیر نامه را
امضا و آن را به وزیر بهداشت و ریاست جمهوری
ارسالوتاکیدکنندبهنظراتکمیسیونهایتخصصی
مجلس ،هیات رئیسه مجلس ،سازمان بهزیستی و
مرکز ملی مطالعات اعتیاد و اساتید توجه ویژه کنند».
فقط  3درصد نشتی متادون به مراکز
درمان اعتیاد مرتبط است
شهرام شمس ،دبیر کمیته حقوقی کانون درمانگران
اعتیاد کشور هم در گفتگو با سپید به عوارض توزیع
متادروندرداروخانههامیپردازدومیگوید«:ازسال
 95پیگیر بودیم که سازمان غذا و دارو ،داروهای
آگونیست را هولوگرامدار کند .یعنی هر قرص یا
شربتیبراساسآنهولوگرام،سیرتحویلشمشخص
شود .یعنی قابل ردیابی باشد که دارو به چه کسی
تحویل داده شده و از طریق چه فردی وارد بازار
شده است .این سازمان از سال  95متعهد شد که
طی شش ماه این هولوگرام کردن را اجرایی کند اما
عملی نشد .این موضوع ،مصوبه کمیته درمان کشور
بود که این کمیته یکی از ارکان ستاد مبارزه با مواد
مخدر است .مصوبه کمیته درمان برای همه نهادها
الزماالجراست.سازمانغذاوداروبهدالیلمختلف،

تاکنون از اجرای این قانون سرپیچی کرده است».
او خاطرنشان میکند« :در جلسهای نیز یکی از
مسئوالن وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرده
بود که تنها سه درصد نشتی متادون از مراکز مبارزه با
اعتیاد است و  97درصد آن از محلهای دیگر است.
متاسفانه هیچوقت برای آن  97درصد ،تمهیداتی
اندیشیده نشده است .من به عنوان درمانگر اعتیاد،
تازمانی که پوکه داروی مصرفیام را به معاونت غذا
و داروی دانشگاه مربوطه تحویل ندهم ،داروی دور
بعد را دریافت نخواهم کرد .بنابراین ،داروهایی که
پلمپ در بازار پیدا میشود ،مطلقا از جانب مراکز
ترک اعتیاد نیست .کسی هم حاضر نیست بگوید
که آن  97درصد نشتی از چه طریقی انجام میشود».
شمسخاطرنشانمیکند«:درسال98نیزستادمبارزه
با مواد مخدر به ریاست رئیس جمهور ،مصوبه 136
را ابالغ کرد که در بند هشت آن به تفکیک دارو از
درمان اشاره شده بود ،اما بعد از ابالغ این مصوبه،
سازماننظامپزشکی،انجمنهایعلمیروانپزشکان،
پزشکانعمومیوبرخینمایندگانمجلس،همگی
اعالم کردند که این بند غیرکارشناسی است که در
نهایت نیز لغو شد .حال دوباره متاسفانه سازمان غذا
و دارو به دنبال توزیع متادون در داروخانه است».
وی یادآور میشود« :همچنان بحث هولوگرامدار
کردن داروها انجام نشده است .از طرف دیگر،
داروهای متادون که در بازار موجود است ،پلمپ
هستند .این مساله به این معنا است که از طرف
مراکز ترک اعتیاد ،این نشتی اتفاق نیفتاده است،
چون تا زمانی که پوکههای دارو را تحویل ندهیم،
داروی دور بعد را به ما نمیدهند .اینکه عمده نشت
متادونازکجااتفاقمیافتد،هنوزکسیحاضرنشده
است بررسی کند».
شمس یادآور میشود« :سازمان غذا و دارو بر خالف
مصوبه کمیته درمان کشور در ستاد مبارزه با مواد
مخدر ،عرضه داروهای تحت کنترل درمان اعتیاد را
درداروخانههاابالغکردکهبااعتراضماروبروشد».
او عنوان میکند« :طبق کنوانسیون  1961که ایران
هم عضوی از آن است و تعهدات این کنوانسیون
در مجلس هم به تصویب رسیده است ،ایران متعهد
شده است که یکسری فعالیتها را برای درمان
اعتیاد انجام دهد .از جمله اینکه برای معتادان،
محیطی را فراهم کند که افراد دارو دریافت
کنند .به استناد آن کنوانسیون ،قانون مبارزه با
مواد مخدر تصویب شد .این قانون چند ماده
دارد که ماده  33و  34آن اشاره میکند که ستاد
مبارزه با مواد مخدر با ریاست رئیس جمهور
تشکیل میشود .آن ستاد اجازه سیاستگذاری
برای پیشگیری ،درمان و مبارزه با مواد مخدر را
دارد .در همین قانون ،معتادان به دو دسته متجاهر
و خودمعرف تقسیم میشوند.
ادامه در صفحه 10
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ادامه از صفحه 9
معتاد خودمعرف در مراکز مجاز درمان اعتیاد،
تحت درمان قرار میگیرد و تحت پیگرد قانونی
قرار نخواهد گرفت .طبق آیین نامههای این قانون،
داروخانه جایی نیست که در آنجا بتوانند داروی
درمان اعتیاد را عرضه کنند».
شمس تصریح میکند« :سازمان غذا و دارو یکی
از اعضای کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر
است و طبق قانون ،نمیتواند در حیطه داروهای
درمان اعتیاد ،ورود کند ،بدون اینکه کمیته درمان
در آن زمینه مصوبهای داشته باشد .حال مشکل ما
این است که سازمان غذا و دارو برخالف قانون
میخواهد به توزیع متادون در داروخانهها اقدام کند
کهاینکاربادستورالعملهایباالدستیمنافاتدارد».
مشکالت متعدد پزشکان عمومی فعال در
حوزه ترک اعتیاد
همایون فهیمی ،درمانگر اعتیاد نیز با اشاره به
مشکالت متعدد پزشکان عمومی فعال در حوزه
ترک اعتیاد ،توضیح میدهد« :وزارت بهداشت چند
سال قبل ،مراکز ترک الکل را تاسیس کرد .در حالی
کهصاحبنظرانوکارشناساناعالمکردندکهضرورتی
برای راهاندازی این مراکز وجود ندارد .حال االن
میبینید که این مراکز نتوانستهاند در هدفی که برای
آنها تعیین کردهاند ،موفق باشند .این روزها بحث
توزیع متادون در داروخانهها مطرح شده است .باید
در نظر داشت که این اتفاق میتواند تیر خالصی
غالمی :متاسفانه مجددا سازمان
غذا و دارو بر خواسته خود تاکید
کرده و به نظر در آخرین نامهای
که ماه گذشته مدیرکل داروهای
تحت کنترل به دانشگاههای علوم
پزشکی سراسر کشور ابالغ کرد،
به جد به معاونتهای غذا و دارو
تاکید کرده است تا داروخانههای
منتخب برای عرضه و توزیع
داروهای مخدر را در اسرع وقت
به سازمان غذا و دارو معرفی کنند

به مراکز ترک اعتیاد باشد و بسیاری از پزشکان
عمومی فعال در این حوزه را وادار کند که از حوزه
درمان اعتیاد خارج شوند ».وی با اشاره به اینکه
مشابه چنین طرحهای غیرکارشناسی با عوارض
زیاد ،چندین بار اتفاق افتاده است ،تاکید میکند:
«حتی در دوران قبل از انقالب ،طرح توزیع تریاک
کوپنی در داروخانهها کلید خورد تا مصرف این
ماده مخدر تحت نظارت باشد .این طرح نه تنها به
کاهش آمار اعتیاد منجر نشد ،بلکه میل به مصرف
مواد مخدر را هم افزایش داد؛ طوری که حتی برخی
افراد غیرمعتاد هم به داروخانه مراجعه و برای اقوام
و دوستان خود ،تریاک کوپنی تهیه میکردند .در
بحث توزیع متادون در داروخانهها ،همین اشتباه
را تکرار خواهیم کرد .وقتی یک ماده مخدر که قبح
شمس :سازمان غذا و دارو
یکی از اعضای کمیته درمان
ستاد مبارزه با مواد مخدر است
و طبق قانون ،نمیتواند در حیطه
داروهای درمان اعتیاد ،ورود
کند ،بدون اینکه کمیته درمان در
آن زمینه مصوبهای داشته باشد.
حال مشکل ما این است که
سازمان غذا و دارو برخالف قانون
میخواهد به توزیع متادون در
داروخانهها اقدام کند که این
کار با دستورالعملهای باالدستی
منافات دارد

اجتماعی دارد ،براحتی آن را در داروخانهها توزیع
کردیم ،قطعا به افزایش مصرف منجر خواهد شد».
فهیمی به توزیع ترامادول در داروخانه ها و عوارض
آن اشاره میکند و میگوید« :در سال  ،80ترامادول
واردداروخانههاشد.خیلیازکارشناسانگفتندتوزیع
این دارو در داروخانهها عوارض دارد ،اما وزارت
بهداشت نپذیرفت و اعالم کرد که این دارو را با
نظارت ،توزیع خواهد کرد .تا سه یا چهار سال اول،
مشکل خاصی پیش نیامد ،چون جامعه با این دارو
آشنا نشده بود و تقاضایی برایش وجود نداشت ،اما

فهیمی :اگر توزیع و عرضه
متادون از مراکز ترک اعتیاد
گرفته شود ،بسیاری از مراجعات
بیماران کاهش خواهد یافت.
خیلی از مراجعه کنندگان به مراکز
ترک اعتیاد ،اختالالت رفتاری
دارند و نیاز به ویزیت پزشک و
استفاده از خدمات روانشناس
دارند ،اما وقتی دارو از بسته
ارائه خدمات حذف شود ،بیمار
هیچ ضرورتی برای مراجعه به
این مراکز احساس نخواهد کرد.
در آن صورت ما هیچ ابزاری برای
جذب بیمار به مراکز ترک اعتیاد
نخواهیمداشت
آرام آرام مصرف کننده و جامعه هدف ،ترامادول را
شناخت و بازار پیدا کرد .وقتی تقاضا باالتر رفت،
وزارت بهداشت تالش کرد که جلوی توزیع این
دارو را بگیرد ،اما دیگر خیلی دیر شده بود .در نتیجه
شاهدقاچاقاینداروهمبودیم.نبایدهمینماجرای
تلخ برای متادون هم تکرار شود».
او یادآور میشود« :اگر توزیع و عرضه متادون از
مراکز ترک اعتیاد گرفته شود ،بسیاری از مراجعات
بیمارانکاهشخواهدیافت.خیلیازمراجعهکنندگان
به مراکز ترک اعتیاد ،اختالالت رفتاری دارند و نیاز
به ویزیت پزشک و استفاده از خدمات روانشناس
دارند ،اما وقتی دارو از بسته ارائه خدمات حذف
شود ،بیمار هیچ ضرورتی برای مراجعه به این مراکز
احساس نخواهد کرد .در آن صورت ما هیچ ابزاری
برای جذب بیمار به مراکز ترک اعتیاد نخواهیم
داشت .ما باید مقتضیات بومی کشور را هم درنظر
بگیریم .در کشور ما متاسفانه دسترسی به خیلی از
داروها بسیار ساده است ،در حالی که شما نمیتوانید
در کشورهای همجوار ،یک قرض ضددرد ساده
بدون نسخه پزشک دریافت کنید ،اما در کشور ما
چنین شرایطی حاکم نیست .بنابراین دور از انتظار
نیست که با توزیع در داروخانهها ،دسترسی بیمار به
داروی متادون افزایش یابد .بخصوص در شهرهای

کوچک هم مشکالت عدیدهای خواهیم داشت.
در این شهرها اصل محرمانه بودن اطالعات بیمار
زیر سوال میرود .همچنین سوال این است که در
صورت استفاده فرد از متادون در همان داروخانه
و بروز عارضه ،آیا داروخانه از امکانات احیا و
فرد آموزش دیده برخوردار است تا در صورت
نیاز اقدامات الزم را انجام دهد؟» فهیمی ضمن
هشدار نسبت به اینکه توزیع و عرضه متادون در
داروخانهها میتواند به تعطیلی مراکز ترک اعتیاد و
بیکاری گسترده پزشکان عمومی منجر شود ،تاکید
میکند« :در اغلب کشورهای جهان ،دولت متولی
درمان اعتیاد است ،اما در کشور ما بخش خصوصی
تا  85درصد فرآیند درمان اعتیاد را پوشش میدهد.
حدود هفت هزار و  400مرکز ترک اعتیاد در کشور
فعالیت دارند که بسیاری از پزشکان عمومی در این
مراکزفعالهستند.اگرقرارباشدعرضهمتادونازاین
مراکز گرفته شود ،اغلب این مراکز تعطیل خواهند
شد .چندین بار اعالم کردند که برای جلوگیری از
نشت متادون در بازار ،میخواهیم توزیع این دارو
را به داروخانهها بدهیم ،در حالی که هیچ تحقیق
مستندی وجود ندارد که نشان دهد نشت اصلی
متادون از این مراکز بوده است .البته منکر تخلفات
موردی نمیشویم و این تخلفات در همه حرفهها
وجود دارد ،اما اگر هم نشت گسترده متادون اتفاق
افتاده است ،به هیچ وجه این اتفاق نمیتواند کار
مراکز ترک اعتیاد در این حجم انبوه باشد».
اوادامهمیدهد«:ازسال 96تاکنونبراساسآمارهای
خودوزارتبهداشت،تعدادمراکزترکاعتیادافزایش
پیدا نکرده و دوز داروی متادون در مراکز ترک اعتیاد
هم افزایش نیافته است .این در حالی است که برخی
مسئوالن انجمن داروسازان و حتی برخی مسئوالن
سازمان غذا و دارو اعالم کرده اند که در چند سال
اخیر ،چرخه تولید داروی متادون چند برابر شده
است .حال سوال این است که وقتی مراکز ترک
اعتیاد برای توزیع هر عدد شربت متادون ،کامال از
سوی نهادهای مختلف نظارت شدید میشوند و
تعداد این مراکز و دوز متادون در این مراکز هم
افزایش پیدا نکرده است ،پس این افزایش چرخه
تولید متادون از سوی چه مراکزی و در کجا انجام
میشود؟ قطعا ریشه اصلی قاچاق و توزیع گسترده
متادون در کشور را باید در خارج از مراکز ترک
اعتیاد جستجو کرد».
فهیمیتصریحمیکند«:هیچتحلیلعلمیوپشتوانه
منطقی وجود ندارد که بگوییم با توزیع متادون در
داروخانهها ،نشت این دارو در بازار کم میشود.
حتی در چند مورد برخی از همکاران ما چون در
برابرتقاضایغیرمعقولبیمارانبرایدریافتمتادون
ایستادند ،چاقو خوردند .حتی ما کشته هم در این
مسیر دادهایم .با این وجود حتی یک پیام تسلیت
هم از سوی مسئوالن داده نشد .در حالی که این
افراد فعال در مراکز ترک اعتیاد میتوانستند بدون
دردسر و به خطر انداختن جان خود ،متادون را
در اختیار فرد مصرف کننده قرار دهند ،اما این کار
را نکردند .متاسفانه این موارد دیده نمیشود .حتی
بارها اعالم کردیم که حداقل طرح پایلوت توزیع
و عرضه متادون در داروخانهها را در یک منطقه
کوچک اجرا و نتیجه آن را اعالم کنید ،اما این کار
را هم نکردند .به طور کلی با توجه به مجموع این
شرایط ،معتقدم اگر متادون در داروخانهها توزیع و
عرضهشود،اینکارقطعابهضرربیماران،مراکزترک
اعتیاد،پزشکانعمومیوسالمتجامعهتمامخواهد
شد و مصرف این دارو گسترش خواهد یافت».
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مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو به سپید خبر داد

یارانه غذا برای  5دهک

در دولت سیزدهم بحثهایی درباره افزایش یارانه مطرح است و احتمال دارد
که به پنج دهک ابتدایی درآمدی ،سبد غذایی تعلق بگیرد

مریم شکرانی

«گرانی سفره مردم را کوچکتر کرده است و
مردم به جایگزینهایی غذایی روی آوردهاند».
این نکتهای است که حسین عزیزی ،مدیرکل
فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و
دارو در نشست خبری خود به مناسبت روز جهانی
غذا به آن اشاره کرد و گفت« :مصرفکنندگان
ایرانی نان و ماکارونی را جایگزین برنج کرده و
به جای گوشت به مصرف تخممرغ و حبوبات
روی آوردهاند».
او همچنین از احتمال تخصیص یارانه غذا
به سپید خبر داد و گفت« :در دولت سیزدهم
بحثهایی درباره افزایش یارانه مطرح است و
احتمال دارد که به پنج دهک ابتدایی درآمدی
سبد غذایی تعلق بگیرد تا بخشی از کمبودهای
تغذیهای ناشی از گرانی را برطرف کند».
او همچنین از دولت درخواست کرد که مالیات
غذا در ایران را کاهش دهد تا دسترسی مردم
به غذای ارزان بیشتر از این محدود نشود.
مزارع ایران شناسنامه سالمت نگرفتند
شایعات و تخلفات بازار غذا مهمترین نکاتی بود
که دیروز حسین عزیزی ،مدیرکل فرآوردههای
غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در نشست
خبری خود به آن اشاره کرد.
ماجرای مرغهای تریاکی ،سالمت آبهای بسته

بندی ،غذای ترایخته و تبلیغات غیرواقعی غذا
در صدا و سیما از جمله مواردی بود که در این
نشست به آن پرداخته شد.
او در ابتدای نشست به اهمیت تغذیه سالم و
مصرف بیرویه نمک ،شکر و روغن در ایران
اشاره کرد و گفت« :سالهاست سازمان غذا و
دارو روی مواد ،برچسب غذایی نشانگر رنگی با
عنوان چراغ راهنما گذاشته که شامل سبز ،زرد و
قرمز است .سبز به معنی سالم بودن ماده غذایی
است ،زرد به معنای متوسط و قرمز هشدار است
که نمک ،شکر یا چربی محصول زیاد است .به
ویژه افراد در معرض خطر بیشتر باید به این
نشانگرهای رنگی توجه کرده و غذایشان را بر
اساس این نشانگرها انتخاب کنند».
عزیزی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پایش
آالیندهها در مزارع و در محصوالت کشاورزی
و سرانجام شناسنامه دار کردن مزارع ،گفت:

«متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته مزارع
و باغات را شناسنامهدار کند .اگر ما وضعیت
سموم را در سبزیجات و صیفیجات و سایر مواد
اولیه کشاورزی بررسی کنیم و عدم انطباقهایی
مشاهده شود ،این عدم انطباقها باید پیگیری
شود و بعد بتوانیم مداخله کنیم ،اما متاسفانه
از آنجایی که محصوالت شناسنامه ندارند و
مشخص نیست که از کجا آمدهاند ،فقط میتوانیم
وضع موجود را اعالم کنیم که برخی محصوالت
از نظر نیترات و سموم کشاورزی مشکل دارند،
اما پیگیری و مداخلهای انجام نمیشود».
او گفت« :طبق آخرین چیزی که وزرات جهاد
کشاورزی اعالم کرده است ،حدود  ۳۰۰هکتار
را ظاهرا شناسنامهدار کردند .البته بسیاری از
باغات و مزارع پروانه دارند ،اما آنهایی که
گواهی شده باشد و شناسنامهدار شده باشد،
 ۳۰۰هکتار است که بسیار کم است و تاکنون هم
چیزی به سازمان غذا و دارو معرفی نشده است».

وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته
مزارع و باغات را شناسنامهدار
کند و وزارت بهداشت نتوانسته
است بر این اساس باقیمانده
سموم در محصوالت کشاورزی
را رصد کند

تفاوت آب معدنی با آب آشامیدنی
او همچنین درباره وضعیت پایش سالمت
آبهای معدنی و همچنین تفاوت آن با آب
آشامیدنی گفت« :در حال حاضر خوشبختانه
مشکلی در زمینه سالمت آبهای معدنی
نداریم اما باید توضیح داد که همه اصطالحا
به آب بستهبندی ،آب معدنی میگویند ،اما

خیلی از اینها آب معدنی نیستند و از معادن
یا چشمهها برداشت نمیشوند ،بلکه همین
آب شرب معمولی هستند که مجددا تصفیه
میشوند .یعنی آب معمولی را مجددا تصفیه
میکنند تا از نظر فاکتورهای سالمتی کامال
مورد اطمینان باشد و بعد بستهبندی میکنند.
بر این اساس ما پیگیر بودهایم که آن برندی که
آب آشامیدنی است ،روی آن «آب آشامیدنی»
درج شود تا مصرفکننده گمراه نشود و آن
که از چشمهها و معادن برداشت شده« ،آب
معدنی» نوشته شود».
عزیزی ادامه داد« :البته هر آب معدنی هم به
صرف اینکه معدنی است ،ممکن است خیلی
خوب نباشد و امالحش زیاد باشد و برای
مصرفکننده به ویژه در درازمدت مشکل ایجاد
کند که به آنها اعالم میکنیم که باید اصالح
کرده و امالح را تعدیل کنند که قبل از پر
شدن بطری ،اصالحات انجام میشود .فعال این
موضوع دارد رعایت میشود و فکر میکنم که
مساله آشامیدنی و معدنی را روی برچسبها
درج میکنند .در عین حال ما برچسبها را
هم به صورت ادواری ارزیابی میکنیم و اگر
برچسبی مشکل داشته باشد به صاحب شرکت
تذکر داده میشود و مطابق با دستورالعمل با او
برخورد میکنیم».
ادامه در صفحه 12
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ادامه از صفحه 11
مرغهای تریاکی ،شایعه بود
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی
سازمان غذا و دارو درباره اضافه کردن
مواد غیرمجاز به آب آشامیدنی مرغها و
بحث مرغهای تریاکی نیز ،گفت« :این
موضوع را مدیر دفتر سالمت وزارت جهاد
کشاورزی مطرح کرد که البته قبال رییس
سازمان دامپزشکی بوده است ،اما رییس فعلی
سازمان دامپزشکی این موضوع را تکذیب
و اعالم کرد که چنین چیزی نیست .ما هم
بررسیهایی انجام دادیم و البته با آزمایش
گوشت مرغ ،اثری از این قضیه ندیدیم .فکر
میکنم که این موضوع بیشتر جنبه شایعه
دارد و شاید خیلی کار کارشناسی روی آن
انجام نشده و فردی که این موضوع را مطرح
کرده ،بهتر بود که ابتدا بررسیها را انجام
میداد و با مدارک و مستندات اعالم میکرد».
عزیزی افزود« :هورمونها هم که سا لهاست
مطرح شده ،چنین چیزی اصال نیست و به
مرغها هورمون یا تریاک داده نمیشود .تنها
چیزی که به مرغها داده میشود ،آنتیبیوتیک
است که بیمار نشوند .زیرا رشدشان بسیار
سریع است و باید به همراه غذا آنتی بیوتیک
بخورند که وجود آنتیبیوتیک را هم در گوشت
مرغ در چندین طرح تحقیقاتی بررسی کردیم
و در هیچ موردی باقیماند های در گوشت
مرغ وجود نداشته است .اگر هم بوده در
حد مجاز بوده است».
ماجرای کلوچه سرطا نزا چه بود؟
عزیزی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره
توقف فروش کلوچه نادری در آلمان با
ادعای داشتن مواد غیرمجاز و سرطانزا و
وضعیت بررسی آن در بازار ایران ،گفت:
«این کلوچه بررسی شد و دو مورد درباره
آن مطرح بود؛ یکی اینکه روی برچسب آن

مرغ تریاکی و مرغ هورمونی
هردو شایعه است و وزارت
بهداشت این شایعات را
تایید نمیکند
نوشته نشده بود« :حاوی بادام زمینی است»
زیرا بادام زمینی از مواد غذایی است که
ممکن است برای برخی آلرژیزا باشد و
زمانی که مصرف کنند ،دچار آلرژی شوند.
این موضوع روی برچسب درج نشده بود و
این تخلف است که ما به آنها تذکر دادیم.
زیرا طبق قوانین و ضوابط اگر یک ماده
غذایی دارای یک ماده آلرژیزا باشد ،باید
روی آن درج شود».
او ادامه داد« :نکته دوم این بود که  MPCDو
 GEدو ترکیبی هستند که در جریان حرارت
دادن روغن ایجاد میشوند .این استانداردها
را به تازگی سازمانهای جهانی انداز هگیری
میکنند .تا سال  ۲۰۲۰این موارد در ویژگیها
نبوده و از سال  ۲۰۲۱این موارد در ویژگیهایی
آمده که باید در فرآورد ههایی که حاوی
روغن هستند و حرارت باال میبینند ،مانند
کلوچه ،بیسکوییت و  ....انداز هگیری شود.
حال از آنجایی که این موارد در استاندارد
اروپا هم نیامده بود ،ما مکاتبه کردیم که این
موارد هنوز در استاندارد نبوده و انداز هگیری
آن اجباری نشده بود و هر زمان که اجباری
شود آنها را وارد استاندارد ایران میکنیم.
پیگیریم که امسال یا سال آینده این موارد
در استاندرد ایران قرار گیرد».
مواد غذایی تراریخته خطرناک هستند؟
عزیزی همچنین درباره وضعیت تولید
محصوالت تراریخته نیز گفت« :روی برچسب
فرآورد ههایی که تراریخته باشد ،ذکر میشود

تا مصرفکننده آگاهی داشته باشد اگر تمایلی
ندارد ،این فرآورده را استفاده نکند .البته در
سطح دنیا درباره تراریخته سه نظر وجود
دارد؛ یکی اینکه تراریخته با غیرتراریخته
فرقی ندارد .کشورهایی چون آمریکا و کانادا
و ژاپن این نظر را دارند».
او ادامه داد« :البته اصالح ژنتیکی هم
 500تن شیر خشک نوزاد
در گمرک سوب کرده و به
دلیل اختالف وزارت بهداشت
و وزارت صمت ترخیص
نمیشود .این محموله در
معرض فساد است
چند مدل دارد که یکی اصالح ژنتیکی
سنتی است که تقریبا کسی روی آن نظر
مخالف ندارد و دیگری اصالح ژنتیکی
جدید است که ژ نها را از یک فرآورده
دیگر به محصول دیگری منتقل میکند.
طبق وظیفهای که برعهده وزارت بهداشت
گذاشته شده ،روی برچسب این محصوالت
ذکر میکنیم که تراریخته است .در عین
حال اروپاییها میگویند ،وقتی فرآورد های
تراریخته است ،هرچه از آن تولید شود هم
تراریخته است ،اما بسیاری از کشورهای
دیگر میگویند ما باید محصول را کنترل
کنیم .مثال اگر از ذرت تراریخته روغن
میگیریم ،اگر ژنی در آن پیدا نکردیم،
غیرتراریخته محسوب میشود .ما فعال
از استاندارد اروپا پیروی میکنیم که از
همه سختگیرانهتر است و منبع اولیه را
مالک قرار میدهد .به همین دلیل است
که روی روغنها اصطالح تراریخته را
درج میکنیم».

بیتوجهی صدا و سیما به تبلیغات
نادرست غذا
این مقام وزارت بهداشت همچنین درباره
تبلیغات کاالهای مضر بر سالمت و
همچنین ادعاهای دروغین آ نها ،گفت:
«این مشکلی است که سا لها با آن مواجهیم.
وزارت بهداشت سا لهاست که لیست
کاالهای آسیبرسان را به صدا و سیما
اعالم میکند و صدا و سیما هم متاسفانه
تقریبا به این لیست اعتنایی نکرده و به دلیل
مسائل مالی آن را نادیده میگیرد .همچنین
تبلیغات را بدون اینکه از سازما نهای
مسئولی مانند وزارت بهداشت حداقل
تاییدیه محتوایی بگیرد ،پخش میکند.
چندین بار در این زمینه مذاکره کردیم
و حتی اعالم کردیم که حاضریم قبل از
پخش محتواها آ نها را اصالح کنیم ،اما
متاسفانه توجه نکردند».
او ادامه داد« :اخیرا رییس جمهور هم به
این موضوع اشاره کرد که باید به تبلیغات
سروسامان داده شود و مواردی که ممکن
است منجر به گمراهی مردم شود ،پخش
نشود که بسیار خوب است و امیدواریم
این موضوع با قدرت ادامه یابد و ما هم
حاضریم که نهایت همکاری را انجام دهیم که
نه تنها مقدار تبلیغات کم نشود ،بلکه بیشتر
هم شود اما محتوای پخش شده ،محتوای
درستی باشد».
رسوب  ۵۰۰تن شیرخشک در گمرک
عزیزی در پاسخ به سوالی درباره اختالل
در ترخیص مواد اولیه تولید شیر خشک هم
گفت« :کارخانهای در ایران شیر خشک بدون
چربی نوزادان را تولید میکند .مشکلی که
ایجاد شده این است که کارخانه به وزارت
صمت اعالم کرده که من میتوانم مواد اولیه
همه کارخانجاتی که شیر خشک نوزاد تولید
میکنند را تامین کنم و وزارت صمت هم
تعرفه شیر خشک وارداتی را تغییر داده است.
یعنی شیر خشک که جزو ارز ترجیحی ۴۲۰۰
تومانی بوده است را از ارز  ۴۲۰۰تومانی
خارج کرده و روی ارز نیمایی که تقریبا
ارز آزاد است ،برده است .در این فاصله
مقداری شیر خشک حدود  ۵۰۰تن وارد
شده بوده که اکنون در گمرک است و برای
ترخیص این محموله دچار مشکل شد هاند.
یعنی وقتی رفتند محموله را ترخیص کنند،
اعالم شده که بجای  ۴۲۰۰تومان باید ۳۰
هزار تومان بپردازید .بنابراین قیمت پنج تا
شش برابر شده است».
عزیزی ادامه داد« :برای حل این مشکل
سازمان غذا و دارو با وزارت صمت وارد
مذاکره شد و اعالم کردیم که حداقل این
 ۵۰۰تن را با همان تعرفه قبلی  ۴۲۰۰تومان
ترخیص کنید و اگر قرار بر تغییر نرخ است،
در آینده اگر قرار بر واردات محمولهای بود،
مشمول این تغییر نرخ شود .از نظر سازمان
غذا و دارو مشکلی ندارد اما وزارت صمت
هنوز نپذیرفته و شیرها در گمرک مانده است.
در عین حال اگر مدت طوالنی هم بماند،
فاسد میشود و ویژگیهای آن تغییر میکند
و قابل استفاده نیست».
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سپید به مناسبت روز جهانی نابینایان گزارش میدهد

آمار نابینایانکشور باال است

در حالی روز جهانی نابینایان و کم بینایان فرا رسیده است که همچنان مطالبه اصلی این گروه از
افراد در جامعه ایران ،مناسبسازی و دسترسی به محیط برای زندگی ایمن و برابر است

یاسر مختاری

امسال روز جهانی نابینایان یا روز عصای
سفید در حالی فرا رسیده است که هدف از
برگزاری این روز ،یادآوری و معطوف کردن
توجهات به اهمیت زندگی مستقل برای افراد
نابینا و کم بینا است.
حدود  280میلیون نفر در جهان با اختالالت
بینایی زندگی میکنند که یک پنجم این افراد
نابینای مطلق هستند .آمارها در مورد تعداد
نابینایان ایران متفاوت هستند .قبادی دانا از
پوشش  ۲۰۳هزار نفری افراد دارای معلولیت
بینایی در سازمان بهزیستی خبر داد که این
تعداد حدود  ۱۳درصد کل معلوالن تحت
پوشش سازمان بهزیستی را تشکیل میدهد.
از این تعداد  ۱۳۰هزار نفر مرد و  ۷۳هزار
نفر زن هستند .همچنین حدود  ۸۸هزار نفر از
آنها را افرادی تشکیل میدهند که معلولیت
بیناییشان بسیار شدید است.
از سوی دیگر ساره صافی ،مدیر پژوهشی مرکز
تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی به ایرنا گفته است که براساس برآورد
آژانس بینالمللی پیشگیری از نابینایی ،شیوع
نابینایی در ایران حدود  ۹دهم درصد است
که این مقدار در منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا حدود  ۷دهم درصد است.
صافی تصریح کرد« :براساس برآورد اطلس

صافی :براساس برآورد
اطلس بینایی آژانس
بینالمللیپیشگیریاز
نابینایی ،تعداد نابینایان در
ایران حدود  ٦٤٠هزار نفر و
این تعداد در منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا حدود ٣
میلیون نفر است

بینایی آژانس بینالمللی پیشگیری از نابینایی،
تعداد نابینایان در ایران حدود  ٦٤٠هزار نفر
و این تعداد در منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا حدود  ٣میلیون نفر است».
همچنین عباس عظیمی ،عضو انجمن علمی
اپیتومتری نیز با بیان اینکه ،جمعیت نابینایان
در ایران حدود  ۹۰هزار نفر و کم بینایان
دو برابر آن است ،گفت« :در سال ۱۹۷۵
تعداد کل نابینایان سراسر دنیا  ۲۸میلیون و
تعداد کم بینایان  ۸۰میلیون نفر بوده که در
طول  ۴۴سال گذشته تعداد نابینایان به ۷۶
میلیون و تعداد کم بینایان به  ۱۸۰میلیون
رسیده است».
وی افزود« :اگرچه جمعیت نابینایان در ۲۲

کشور شرق مدیترانه  ۴میلیون نابینا و ۱۲
میلیون کم بینا گزارش شده است ،اما متاسفانه
آمار ایران نسبت به سایر کشورها تقریب ًا باال
و زیاد است».
دالیل نابینایی و کم بینایی در ایران
عظیمی در مورد دالیل نابینایی در ایران اظهار
کرد ۴۷« :درصد آب مروارید ۱۲ ،درصد آب
سیاه ۵ ،درصد بیماریهای چشمی در رابطه
با دیابت ۱۸ ،درصد عیوب انکساری اصالح
نشده ۵ ،درصد کدورتهای قرنیه و  ۱۳درصد
سایر مسائل ژنتیکی و ازدواج های فامیلی
اطالق میشود».
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ادامه داد:
«با بررسیهایی که در چند استان انجام دادیم

عظیمی:اگرچهجمعیت
نابینایان در  ۲۲کشور شرق
مدیترانه  ۴میلیون نابینا و
 ۱۲میلیون کم بینا گزارش
شده است ،اما متاسفانه آمار
ایران نسبت به سایر کشورها
تقریب ًا باال و زیاد است

اختالالت بینایی در سیستان و بلوچستان نسبت
به سایر مناطق کشور بیشتر است که این آمار
 ۳۷.۷درصد است که از این مقدار  ۵.۷درصد
به خاطر آب سیاه ۵ ،درصد کدورتهای
قرنیهای و  ۳۲درصد نیز ناشی از ابتال به
آب مروارید است».
صافی هم با بیان اینکه امروزه اصطالح اختالل
بینایی برای نابینایی و کم بینایی مورد استفاده
قرار میگیرد ،گفت« :سهم اصلی مربوط به
عیوب انکساری درمان نشده و پیرچشمی
است.
از دیگر علل نابینایی ،میتوان به تنبلی چشم
درمان نشده ،عوارض چشمی در نوزادان
نارس و بیماریهای ارثی شبکیه اشاره کرد».
رئیس سازمان بهزیستی نیز با بیان اینکه یکی
از مسائلی که موجب مشکالت مادرزادی
بینایی میشود ،مشکل ژنتیکی است ،افزود:
«بیش از  ۵۰درصد مشکالت چشمی ناشی از
مشکالت ژنتیکی است ۳۰۰ .ژن شناخته شده
وجود دارد که میتوانند بیماریهای ژنتیکی
چشم ایجاد کنند .همچنین حدود  ۲۵۰ژن
شناخته شده هست که پرده چشم را دچار
مشکل میکنند .از هر چهار تا سه هزار نفر
در جامعه یک نفر مبتال به آرپی است که به
عنوان نابینایی ارثی تلقی میشود.
ادامه در صفحه 14
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ادامه از صفحه 13
استانهای آذربایجان غربی و خراسان جنوبی
بیشترین نابینایی مادرزادی را دارند».
مناسبسازی و دسترس پذیری
شهری مطالبه اصلی نابینایان
این تعداد افراد دارای معلولیت بینایی در
کشور در کنار سایر افراد دارای معلولیت
سالها است که یک مطالبه اصلی دارند؛
دسترسی به محیط .این خواسته که چند
سالی است با عنوان مناسبسازی از آن یاد
میشود اگرچه به صورت قانون در آمده است
اما این قانون به کندی در حال اجرا است.
سهیل معینی ،دبیرکل شبکه تشکلهای
نابینایان کشور ،در گفتوگو با سپید با
اشاره به حضور  ۱۶۰هزار نفر نابینا در
کشور ،گفت« :بر اساس تخمینهای سازمان
بهداشت جهانی سه برابر نابینایان ،افراد
کم بینا در جامعه حضور دارند که نیازمند
خدماتی مانند مناسبسازی شهری مانند
مبلمان و مسیرهای عبور و مرور هستند.
متاسفانه هنوز مشکالت مناسبسازی و
استخدامی برای این افراد وجود دارد.
ادبیات مناسب سازی برای بسیاری از
مسئوالن جا افتاده است ،اما مشکلی که
وجود دارد بحث اجرا و نظارت آن است.
ما دائما با این مشکالت مواجه هستیم که
بودجههایی تعریف میشود اما متاسفانه
سیاستگذاری و نظارت واحدی در این
باره وجود ندارد .مثال در سا لهای گذشته
در شورای شهر بحثهای بسیار جدی در
مورد مناسب سازی مبلمان شهری مطرح
شد و تا جایی که شورا چالشهایی را در
این رابطه با نهادهایی مانند مترو داشت ،اما
همچنان مشکالت وجود دارد .مثال شهردار
قول داده بود که هیچ ایستگاه مترویی بدون
ضوابط دستر سپذیری افتتاح نشود اما این
اتفاق رخ نداد و همچنان شاهد این هستیم
که ایستگا ههای مترو بعضا آسانسور یا پله

برقی ندارند .گریز از ضوابط اجرایی همچنان
ملموس است».
معینی تاکید کرد« :یکی از مطالبات دیگر نابینایان
و کم بینایان و سایر معلوالن کشور ،تامین ایمنی
محیطی و اصل دسترس پذیری است .در تمام
نقاط دنیا برای افراد معلول جامعه دو شاخصه
اصلی و مهم وجود دارد .برای افراد معلول
داری محدودیت حرکتی بحث دسترسپذیری و
مناسب سازی محیطی مطرح است و برای افراد
داری نقص بینایی بحث ایمنسازی محیطی
مطرح است .ایمنی در تردد و امنیت شهری،
پیش شرط الزمه برای دستیابی فرد نابینا یا کم
بینا به حقوق مدنی یا داشتن شغل یا کسب
آموزش است تا بتواند از خانه به این محلها
رجوع کند .در کشور ما متاسفانه با توجه
به اینکه سالهای سال است در این زمینه
فعالیتهایی صورت میگیرد قطعا بزرگترین
چالش زیرساختی که در مقابل این گروه قرار
دارد عدم ایمنی مناسب محیطهای شهری است.
تردد در معابر ممکن نبوده و دارای موانع بسیاری
است .تقاطعها به دلیل نبود چراغ قرمزهای
گویا فاقد ایمنی هستند .همچنین سامانههای
حمل و نقل (مترو ،بی آر تی و  )...دسترس

معینی . :کلیات اصل
دسترسپذیری به کشور ما
وارد شده اما متاسفانه هنوز
اجرایی نشده است .بخشی از
دسترس پذیریها دسترس
پذیری فیزیکی بوده است .در
عین حال بخشی دیگر از این
دسترسیها ،دسترس پذیری
نرم افزاری و الکترونیک
است که علیرغم رایج بودن
در دنیا ،ما هنوز به این مهم
دستنیافتهایم

پذیر نیستند و برای افراد نابینا ،آسیب پذیر
است .این اطمینان خاطر وجود ندارد که این
افراد بتوانند به راحتی از منزل خارج شده یا
شغلی داشته باشند یا حتی به ورزش بپردازند.
چون سالمتی آنها در تهدید است».

شادکام :تنها دو درصد
معلوالن در تهران به خدمات
حمل و نقل دسترسی دارند،
در حالی که نزدیک به دهها
هزار معلول نیازمند به
دریافت خدمات هستند.
بدیهی است سامانهای که
بیشتر خودروهای آن نیازمند
تعمیر است ،نمیتواند
پاسخگوی نیاز معلوالن باشد
وی یادآور شد« :یک اصل در دنیا به نام
اصل «دسترس پذیری» وجود دارد که ایجاد
کننده استانداردی برای ارائه خدمات شهری
است .بدان معنا که کلیه خدمات شهری باید
به گونهای باشد که برای همه افراد جامعه
با هر ویژگی جسمانی در دسترس باشد.
کلیات این اصل به کشور ما وارد شده اما
متاسفانه هنوز اجرایی نشده است .بخشی از
دسترس پذیریها دسترس پذیری فیزیکی
بوده است .در عین حال بخشی دیگر از این
دسترسیها ،دسترس پذیری نرم افزاری و
الکترونیک است که علیرغم رایج بودن در
دنیا ،ما هنوز به این مهم دست نیافتهایم».
معینی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای
پیش روی افراد نابینا دسترسی به تجهیزات
توان بخشی است ،گفت« :افراد نابینا در
دسترسی به تجهیزات ،بودجه کمی در اختیار
دارند .به ویژه در تجهیزات اطالعاتی و ارتباطی
که این امکان را میدهد تا آنها با دنیای

پیرامون خود ارتباط بهتری برقرار کنند و
از این طریق خال بزرگ دسترسی نابینایان به
منابع اطالعاتی حذف شود .این تجهیزات در
ایران وجود دارد اما به دلیل اختالف شدید
قیمت ارز و همچنین تحریمها دسترسی به آنها
بسیار گران است .در تمام دنیا سیاستهای
حمایتی تدوین شده تا این افراد بتوانند از
این تجهیزات بهره مند شوند .در کشورهای
غربی بیمهها این امکانات را فراهم میکنند.
در کشور ما بیمهها این تعهدات را ارائه
نمیدهند .سازمان بهزیستی نیز بودجه کمی
برای این منظور در اختیار دارد».
منصور شادکام ،قائممقام انجمن نابینایان ایران
نیز با اشاره به لزوم دسترسپذیری محیط شهری
برای افراد دارای معلولیت ،گفت« :حوزه شهری
ارتباط مستقیمی با زندگی معلوالن دارد .چرا که
تردد ایمن در سطح شهر برای آنها از سایر اقشار
جامعه اهمیت بیشتری دارد .در سالهای اخیر،
کارهایی در حوزه دسترسپذیری مبلمان شهری
انجام شده اما به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای
معلوالن نیست .وقتی صحبت از مناسبسازی
مبلمان شهری میکنیم ،بدین معناست که وقتی
یک فرد نابینا یا کمبینا یا یک معلول جسمی
پای خود را از خانه بیرون میگذارد ،برای تردد
در جامعه احساس امنیت کند و حس نگرانی
را از او دور کنیم .این امر میسر نمیشود جز
آنکه استانداردهای مناسبسازی شهری توسط
مدیران مربوطه رعایت شود و آنها این امور را
در اولویت کارهای خود قرار دهند».
وی یادآور شد« :تنها دو درصد معلوالن در
تهران به خدمات حمل و نقل دسترسی دارند ،در
حالی که نزدیک به دهها هزار معلول نیازمند به
دریافت خدمات هستند .بدیهی است سامانهای
که بیشتر خودروهای آن نیازمند تعمیر است،
نمیتواند پاسخگوی نیاز معلوالن باشد .البته
این خدمات تنها نباید مختص معلوالن تهرانی
باشد و باید ساز و کاری فراهم شود که
معلوالن در کل کشور به حمل و نقل ایمن
و کمهزینه دسترسی داشته باشند».

