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رئیس جمهور: خبـر

رعایت اصول بهداشتی، پیشگیری و نظارت دقیق 
تنها راه مصون ماندن ازموج جدید کرونا است

رئیس جمهور تاکید کرد: »تنها راه مصون ماندن از موج جدید کرونا، 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی، پیشگیری و نظارت جدی است.«

به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، سید ابراهیم 
رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی 
از همه دست اندرکاران مقابله با کرونا به ویژه کادر بهداشت و 
درمان اظهارداشت: »کاهش میزان ابتال به کرونا و پایدار ماندن 

شرایط موجود، نیازمند توجه به اجرای شیوه  نامه های بهداشتی و 
حساسیت در رعایت اصول پیشگیری است.«

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید کمبود واکسن در کشور وجود 
داشته باشد، گفت: »با توجه به افزایش تولید واکسن داخلی و تأمین 
واکسن های وارداتی پیش بینی های الزم انجام شود تا حتی با تزریق 

دوز سوم، کمبودی در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد.«

رئیسی بار دیگر بر اهمیت کنترل تردد از مرزهای زمینی، هوایی و 
دریایی و جدیت در  اعمال قرنطینه برای موارد مشکوک تاکید کرد.
وی همچنین نظارت دقیق و هوشمند بر بازگشایی مدارس، ادارات 
و کسب و کارها را به منظور رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای 

صیانت از جان مردم، ضروری دانست.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به کمبود پزشک متخصص در 
شهرستان ها گفت: »در این باره مقرر شده کارگروهی از موافقین 
و مخالفین افزایش جذب پزشک، مشکالت موجود در این زمینه 
و  بررسی  را  در سطح کشور  پزشک  ناعادالنه  توزیع  از جمله 
پیشنهادات کارشناسی خود را برای تصمیم گیری نهایی به شورای 

عالی انقالب فرهنگی ارائه دهند.«
رئیس جمهور با بیان خطرات ناشی از آلودگی هوا به ویژه در 
کالنشهرها گفت: »دستگاه های ذی ربط با جدیت برای رفع مشکل 

آلودگی هوا و صیانت از جان مردم چاره اندیشی کنند.«
رئیسی با تاکید بر پرهیز از واکسیناسیون کودکان زیر12 سال تصریح 
کرد: »تا زمانی که کار پژوهشی و علمی دقیقی در این زمینه انجام 
نشده و اتقان حاصل نشده است نباید این کار انجام شود و دولت 
به عنوان مجری قطعا از امور مشکوک و تجربه نشده،  در  بخش های 

مختلف بویژه حوزه سالمت و اقتصاد پرهیز خواهد کرد.«
رئیس جمهور با تاکید بر ادامه واکسیناسیون اتباع  خارجی بیان 
داشت: »بعضی از کشورهای اروپایی تازه به فکر اینکار افتاده اند 
درحالی  که جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا به خاطر توجه 
به مسائل انسانی واکسیناسیون تمامی اتباع خارجی را آغاز کرده 

و با جدیت آن را ادامه خواهد داد.«
در این جلسه گزارش های جداگانه ای از وضعیت کرونا در ایران 
و جهان و شیوع سویه جدید اومیکرون، روند واکسیناسیون در 

کشور و عملکرد دولت در خصوص مقابله با کرونا ارائه شد.

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای 
طرح مدیریت هوشمند محدودیت کرونایی از 

روز دوشنبه 1۵ آذر ماه خبر داد.
به گزارش سپید، محسن فرهادی در گفت وگو 
با ایرنا افزود: »بر اساس طرح مدیریت هوشمند 
وزارت  سامانه  کرونایی،  محدودیت های 
بلیط  اینترنتی  فروش  سامانه  به  بهداشت 
هواپیمایی، ناوگان برون شهری و ریلی کشور 
متصل شده و اعالم می کند که فرد واکسن زده 
است یا نه، بیمار است یا نه، این دو موضوع 
برای ارائه بلیط الزم و ملزوم یکدیگر هستند.«
وی اظهار داشت: »مدیریت هوشمند محدودیت ، 
که  افرادی  برای  فقط  محدودیت ها  یعنی 
را  واکسیناسیون  و  بهداشتی  شیوه نامه های 

رعایت نمی کنند، اعمال می شود.«
فرهادی با بیان اینکه برگزاری مسابقات لیگ 

برتر فوتبال بدون تماشاگر ربطی به »اومیکرون« 
ندارد، ادامه داد: »در برگزاری دو بازی قبلی 
فوتبال متاسفانه شیوه نامه های بهداشتی توسط 

تماشاگرها به درستی رعایت نشد.«
وی توضیح داد: »افرادی که به استادیوم وارد 
می شدند باید واکسینه شده و ماسک می زدند 
که به درستی این خط قرمزها رعایت نشد و 
تعدادی بدون دریافت بلیط به استادیوم آمده 
نظارت  مربوطه  اندرکاران  از سوی دست  و 
درست و کنترل شده روی آنها انجام نشده بود.«
معاون فنی مرکز سالمت محیط کار وزارت 
بهداشت اظهار داشت: »نحوه نشستن در استادیوم 
نیز نامناسب بوده و دو متر فاصله گذاری میان 
تماشاگرها رعایت نشده بود، اگر مطمئن شویم 
که شیوه نامه های بهداشتی بطور کامل رعایت 
شود می توانیم با حضور تماشاگرها به استادیوم 
موافقت کنیم.« به گفته فرهادی، سویه جدید 

کرونا )اومیکرون( تا اکنون در کشور شناسایی 
نشده و این سویه ثابت کرده به سرعت در گردش 
است و به راحتی منتقل می شود، همه مقامات 
بهداشتی و درمانی در کشورها از جمله سازمان 

جهانی بهداشت و محققان داخلی و خارجی 
روی این موضوع اجماع دارند که زدن واکسن، 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تهویه مناسب 

بهترین راه مقابله با سوش های کرونایی است.

معاون مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت خبر داد

محدودیت هوشمند کرونایی از ۱۵ آذر
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تزریق دو دوز واکسن به ۸۹ درصد جامعه 
باعث توقف کرونا می شود

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
»اگر ۸۹ درصد از افراد جامعه هر دو دوز واکسن 
کرونا را تزریق کنند کرونا توقف پیدا خواهد کرد.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بازگشایی 
گفت:  کشور  در  مراکز  از  برخی  و  مدارس 
»بازگشایی ها در کشور باید به صورت مرحله ای 
انجام شود، زیرا اگر به صورت یک دفعه همه 
مراکز را باز کنیم مدیریت ویروس کرونا با مشکل 
مواجه می شود. زمانی که میزان واکسیناسیون به 
۸۰ الی ۹۰درصد برسد، می توان بازگشایی ها را 

کامل تر انجام داد.«
وی با بیان اینکه کاهش موارد ابتال به بیماری 
کرونا مرهون واکسیناسیون کرونا در کشور است، 
بودن   باز  دلیل  به  شبانه  تردد  »طرح  داد:  ادامه 
مراکز مختلف اثر بخش نیست، وقتی که میزان 
واکسیناسیون به حدود ۸۵ درصد برسد، در این  
صورت جشن برداشتن ماسک را برگزار خواهیم 

کرد. آمار امروزه کرونا رو به کاهش است و افزایش 
قابل توجه در کشور نداشته ایم.« 

طبرسی افزود: »اجبار به انجام واکسن کار مناسبی 

نیست اما حقوق ۸۰ درصدی افراد واکسینه شده 
باید حفظ شود و حفظ حقوق این اکثریت به معنای 
اعمال محدودیت های هوشمند در کشور است.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
»اگر کار واکسیناسیون به خوبی در کشور ادامه 
پیدا کند به نوعی کار پیشگیری از بروز بیماری و 
چرخش ویروس کرونا را انجام داده ایم. متاسفانه 
برخی از افراد ضد واکسن درس پزشکی نخوانده و 
مطالبی را ذکر کرده اند که به نوعی کارشان دخالت 
در امور پزشکی محسوب می شود.« وی بیان کرد: 
»در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از مردم واکسن 
را تزریق نکرده اند که در این میان کسانی هستند که 
به تازگی بهبود یافته اند و باید دوره شان از بیماری 
کرونا بگذرد و دسته دیگر افرادی بوده که فاصله 
بین دوز اول و دومشان در حال سپری است  و تنها 
محدودی از افراد هنوز واکسن را تزریق نکرده اند .«
طبرسی گفت: »واکسن ها در برابر ویروس ووهان 
در حدود۹۴ درصد و در برابر واریانت دلتا ۷۰درصد 
پیشگیری می کنند. هنگامی که ۸۹درصد از جامعه 
هر دو دوز واکسن را تزریق کرده باشند چرخش 

ویروس کرونا در جامعه متوقف خواهد شد.«

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
گفت: »تا امروز بیش از ۸۵ درصد جامعه هدف دوز اول واکسن 

کرونا را دریافت کرده اند.«
به گزارش سپید، محسن زهرایی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان با اشاره به لزوم تزریق واکسن در بین تمام افراد در کشور 
گفت: »برنامه وزارت بهداشت انجام واکسیناسیون تمام مردم کشور 
است و تنها تلقیح واکسن به ۸۵ درصد جامعه هدف نیست. در حال 
حاضر دو واکسن سینوفارم و پاستوکووک برای افراد زیر ۱۸ سال 
تاییدیه تزریق را گرفته اند.« وی ادامه داد: »بر اساس آخرین آمار 
بیش از ۸۵ درصد از جامعه هدف نوبت اول واکسن را دریافت 
کرده اند و برنامه ریزی برای پوشش باالتر واکسیناسیون تزریق دوز 
اول واکسن کرونا را داریم. برای تلقیح دوز دوم واکسن نیز افراد 

باید به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.«

وی با بیان اینکه ما نیازمند مشارکت بیشتر مردم در زمینه تکمیل 
واکسیناسیون خود هستیم، بیان کرد: »در یک برهه ای از زمان ما 
دچار محدودیت واردات و تامین واکسن بوده ایم که در حال 
حاضر این مسئله برطرف شده است و سامانه های نوبت دهی برای 

انجام واکسیناسیون به خوبی عمل می کنند و مردم راحت  و بدون 
معطلی می توانند واکسن خود را در مرکز مربوطه دریافت کنند.«

زهرایی تاکید کرد: »بیماری کرونا به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست 
و ایمنی کامل بعد از یک ماه و نیم از تزریق نوبت اول واکسن 
کرونا در بدن افراد ایجاد خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که 
افراد قبل از شروع احتمالی موج ششم اقدام به تزریق واکسن کنند .«
وی افزود: »در حال حاضر دوز بوستر برای کادر بهداشت و درمان 
در  بخش های دولتی و خصوصی، مددجویان و شاغالن در مراکز 
نگهداری سالمندان، معلوالن ذهنی و جسمی، جانبازان باالی ۵۰ 
درصد و جانبازان شیمیایی برای ایجاد حداکثر ایمنی تزریق می شود.«
زهرایی با اشاره به تولید واکسن آنفلوانزای ایرانی گفت: »واکسن 
آنفلوانزای ایرانی توسط یک شرکت دانش بنیان تولید و مراحل 

کار آزمایی بالینی را پشت سر گذاشته است.«

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت:

بیشاز۸۵درصدجامعهدوزاولواکسنکروناراتزریقکردهاند

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز جمعه تا 
شنبه متاسفانه ۵۸ بیمار کووید-۱۹ به دلیل این 
بیماری در کشور جان خود را از دست دادند. 
همچنین در این بازه زمانی ۲هزار و ۱۵۷ مبتال 

به این بیماری شناسایی شدند.
به گزارش سپید، از روز جمعه تا شنبه ۱۳ آذر 
۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ 
هزار و ۱۵۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ۶۴۹ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون 
و ۱۳۱ هزار و ۳۵۶ نفر رسید. متاسفانه ۵۸ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۳۰ هزار و ۱۲۴ 
نفر رسید. از روز جمعه تا شنبه، ۱۹ استان کشور 

مرگ و میر صفر و یک داشته اند.

خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون ۹۱۶ هزار و ۱۹۹ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
سه هزار و ۲۷۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در  بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تا کنون ۳۹ میلیون و ۲۰۱ هزار 
و ۶۰۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 
انجام شده است. در حال حاضر ۲ شهر کشور در 
وضعیت قرمز، ۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۵۳ 

شهر در وضعیت زرد و ۲۸۴ شهر در وضعیت 
آبی قرار دارند. تا کنون ۵۷ میلیون و ۹۹۳ هزار و 
۵۴۷ نفر دوز اول، ۴۷ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۱۷۱ 
نفر دوز دوم و یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۴۳۹ 
نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰۷ 
میلیون و ۱۴۳ هزار و ۱۵۷ دوز رسید.

از روز جمعه تا شنبه ۲۷۵ هزار و ۵۶۲ دوز واکسن 
کرونا در کشور تزریق شده است.

۵۸فوتیجدیدکرونادرکشور
۱۹  استان مرگ و میر صفر و یک داشتند

3 شماره ۲۰۹۴ ۱۴ آذر ۱۴۰۰
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دبیر مرکز مطالعات جمعیت، سقط جنین را 
یکی از متغیرهای بسیار تعیین کننده در تعداد 
براساس  اینکه  بیان  با  و  کرد  عنوان  تولدها 
و  بهداشت  وزارت  تایید  مورد  آمار  حداقل 
سازمان پزشکی قانونی، ساالنه بیش از 400 
هزار سقط جنین انجام می شود، گفت: »اجرای 
درست قانون جوانی جمعیت می تواند باعث 

آمار سقط جنین شود.« کاهش محسوس 
به گزارش سپید، صالح قاسمی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به اینکه طی پنج سال گذشته 
بوده  همراه  کاهشی  روند  با  موالید  تعداد 
 ۵۷0 و  میلیون  یک  »تعداد  کرد:  بیان  است، 
هزار تولد در سال 94 به یک میلیون و 100 
در  و  است  رسیده   99 سال  در  تولد  هزار 
بهار و تابستان سال جاری نیز روند کاهشی 

دارد.« ادامه  تولدها همچنان 
و  آمارها  که  پدیده هایی  از  یکی  وی 
قرار  تاثیر  تحت  را  جمعیتی  شاخص های 
می دهد را موضوع سقط جنین عنوان کرد و 
گفت: »موضوع سقط جنین یکی از متغیرهای 
بسیار تعیین کننده بر روی تعداد تولدهاست و 
آماری که در رابطه با سقط جنین ساالنه وجود 
دارد و مورد تایید قطعی وزارت بهداشت و 
 400 از  بیش  است،  قانونی  پزشکی  سازمان 
هزار سقط در سال را نشان می دهد که حداکثر 
حدود ۳ درصد از این سقط ها ناشی از روابط 
خارج از عرف یا به تعبیری غیرمشروع است.«
 9۶« داد:  ادامه  مطالعات جمعیت  مرکز  دبیر 
و  قانونی  نهاد  در  نیز  این سقط ها  از  درصد 
 10 حدود  که  می دهد  رخ  خانواده  شرعی 
درصد از این سقط ها به سقط های غیر ارادی 

و مشکالت پزشکی که در مادر اتفاق می افتد 
مابقی سقط ها، سقط های  اما  مربوط می شود 
ارادی است که بخشی با مجوز پزشکی قانونی 
و  بخش دیگری بدون مجوز پزشکی قانونی 
که تحت عنوان سقط جنایی و غیر قانونی از 

یاد می کنیم، رخ می دهد.« آنها 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در   قاسمی 
در  آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در 
به  که  افرادی  برای  جمعیت،  جوانی  قانون 
دلیل ازدواج های ثبت نشده و یا صیغه ای، به 
خاطر ترس از ناتوانی در دریافت شناسنامه 
به سقط  اقدام  فرزندشان  ماندن  بی هویت  یا 

می کنند، راهکاری لحاظ شده است؟ توضیح 
و  نیست  قانونی  پدیده ای  پدیده،  »این  داد: 
دارند  تعمد  برخی ها  اینکه  است؛  فرهنگی 
اگر  یا  نکنند  رسمی  ثبت  را  ازدواجشان  که 
ازدواجشان را ثبت رسمی می کنند مسئولیت 
نگران  یا  نمی گیرند  عهده  به  را  فرزند  آن 
عکس العملی هستند که جامعه نسبت به فرزند 
آنها نشان خواهد داد؛ این ها ریشه در فرهنگ 

و نگرش دارد.«
وی با اشاره به اینکه باید برای ازدواج های ثبت 
نشده راهکاری پیدا کرد و حتما راهکارهایی 
وجود دارد، گفت: »اما راهکار حل این مسئله 

و پدیده اجتماعی، قانونی نیست و فرهنگی 
است و باید به عنوان پدیده فرهنگی و نگرشی 
ذهنی  گره  رفع  درصدد  و  شود  نگاه  آن  به 
دارند  اصرار  که  باشیم  کسانی  فرهنگی  و 

نکنند.« ثبت  را  ازدواجشان 
دبیر مرکز مطالعات جمعیت همچنین در  بخش 
دیگری از توضیحات خود یادآور شد: »بخشی 
ناخواسته است و  از فرزند  ناشی  از سقط ها 
به  مربوط  سقط ها  از  دیگری  بیشتر   بخش 
نگرانی هایی است که فرآیند معیوب و غیرعلمی 
والدین  در  نگرانی  ایجاد  باعث  غربالگری 
می شود؛ هم نگرانی هایی که در حوزه سالم یا 
ناسالم بودن جنین شان به دلیل غربالگری های 
غیرعلمی و خطاهای غربالگری وجود دارد و 
هم هزینه های بسیار زیادی که به خانواده ها 
تحمیل می کند، زیرا برخی از خانواده ها توان 
پرداخت این هزینه ها را ندارند و از ترس تولد 
فرزند ناسالم یا معلول اقدام به سقط می کنند. 
در واقع نگرانی هایی که غربالگری غیرعلمی 
ایجاد می کند درصد بسیار زیادی در افزایش 

آمار سقط جنین نقش دارد.«
ممکن  »حال  کرد:  خاطرنشان  قاسمی  صالح 
است نکته ای مطرح شود که برداشتن حمایت 
باعث  بارداری  از  پیشگیری  لوازم  از  دولتی 
را  قانون  باید  اما  می شود،  سقط  افزایش 
این  شد.  متوجه  درست  و  خواند  درست 
لوازم  این  از  استفاده  برای  ممنوعیتی  قانون 
قائل نشده است، چرا که اساسا کسی نمی تواند 
در رفتار شخصی مردم مداخله کند، تنها و تنها 
در قانون اعالم شده که توزیع اقالم پیشگیری 

نیفتد.« اتفاق  یارانه دولتی  با حمایت و 
قاسمی معتقد است که اجرای درست قانون 
کاهش  باعث  می تواند  جمعیت  جوانی 

آمار سقط جنین شود. محسوس 

ساالنه ۴۰۰ هزار سقط جنین در کشور
کاهش آمارهای سقط با اجرای درست قانون جوانی جمعیت

خبـر



معاون سازمان بیمه سالمت خبر داد

حذف کامل دفترچه بیمه سالمت از اول دی ماه
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سالمت با اشاره به 
پیشرفت ۸۰ درصدی حذف نسخ کاغذی گفت: »قانون 
مجلس شورای اسالمی مقرر کرده است که از ابتدای دی 
ماه سازمان های بیمه گر اجازه ندارند غیر از نسخ الکترونیک 

مبالغی به مراکز ارائه دهده خدمت پرداخت کنند.«
به گزارش سپید، مهدی رضایی گفت: »ابتدا الزم بود بانک 
اطالعات بیمه شدگان خود را در سامانه های خود کارسازی کرده و سپس بانک اطالعات شرکای 
کاری و قوانین بیمه ای را در سامانه هایمان می آوردیم و نهایتا ایجاد پایگاه های برخط و حذف 

دفترچه های کاغذی و آغاز نسخه نویسی الکترونیک که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود در دستور کار بود.«
وی افزود: »اکنون با پیشرفت میانگین ۸۰ درصدی در نسخ تولید شده مربوط به بیمه سالمت 
در شرایط نسبتا خوبی قرار داریم و امیدواریم بتوانیم قانون مجلس را در موعد مقرر به سرانجام 

مطلوب برسانیم.«
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سالمت تاکید کرد: »قانون مجلس شورای اسالمی مقرر کرده 
است که از ابتدای دی ماه سازمان های بیمه گر اجازه ندارند غیر از نسخ الکترونیک مبالغی به 

مراکز ارائه دهده خدمت پرداخت کنند.«
رضایی ادامه داد: »فکر می کنم موضوع نسخ الکترونیک اصالح ساختار خوبی است که در حوزه 
سالمت ایجاد می شود و مخاطب آن همه ارکان نظام سالمت از جمله سازمان های بیمه گر هستند. 
آنچه که برعهده سازمان های بیمه گر بود حداقل در سازمان بیمه سالمت به آن پرداخته شد و 

شرایط نسبتا مطلوبی داریم اما باید سایر شرکا هم نقش خود را ایفا کنند.«ایسنا

بیمه سالمت

اعالم گمرک به دادستانی:

اعالم گمرک به دادستانی از این حکایت دارد 
که شش کانتینر حاوی دستگاه های پیشرفته و 
سایر تجهیزات پزشکی خریداری شده از آلمان، 
سال هاست که به ایران رسیده و در گمرک دپو شده 
است ولی با وجود صدور مجوزهای ترخیص، 
صاحب کاال به بهانه مالی در این رابطه اقدام 

نکرده است.
به گزارش سپید، رسوب و دپوی اقالم در گمرک 
هربار با اعالم گزارش هایی قابل تأمل از این دست 
کاالها همراه است؛ به طوری که در برخی موارد 
همان اقالمی که در حال حاضر نیاز مردم هستند 
اعم از کاالی اساسی تا تجهیزات و اقالم پزشکی 

در گمرک و بنادر رسوب کرده است.
انقالب تهران به  نیز دادستان عمومی و  اخیراً 
جریان کاالهای رسوبی در گمرک ورود کرده 
و خواستار اعالم گزارشی در این رابطه شده بود 
که به دنبال آن نیز گمرک ایران از گمرک های 
اجرایی خواسته بود تا ظرف ۴۸ ساعت نسبت 
به ارسال فهرست کلیه اقالم رسوبی موجود در 
غذایی،  مواد  دامی،  نهاده های  شامل  گمرک ها 

دارو، تجهیزات پزشکی و کاالهای سرمایه ای 
با ذکر جزییات اقدام کند.

ایران  اعالم گزارش گمرک  در همین جریان، 
به دادستان عمومی و انقالب بندرعباس بیانگر 
رجایی  شهید  گمرک  در  پزشکی  اقالم  دپوی 
مقادیر زیادی  اعالم شده  به طوری که  است؛ 
کاالهای رسوبی و تجهیزات پزشکی از جمله 

شش کانتینر حاوی دستگاه های پیشرفته  »ام آرآی«، 
»سی تی اسکن«، »الپاراسکوپی« و »سونوگرافی« 
یا سایر تجهیزات پزشکی، ساکشن قلب و  و 
ریه، آنژیوکت و سایر اقالم مرتبط در بندرعباس 

موجود است.
گزارش معاون فنی گمرک نشان می دهد که این 
اقالم متعلق به یک شرکت با ارزش میلیون ها 

و  خریداری  آلمان  کشور  از  همگی  و  یورو 
سالیان قبل به ایران وارد شده و مقرر بوده که 
مورد  درمانگاه ها  یا  بیمارستان ها  تجهیز  برای 

استفاده قرار بگیرد.
اما در رابطه با دلیل عدم ترخیص این محموله 
اقالم پزشکی نیز اینگونه اعالم شده که صاحب 
دموراژ  پرداخت  مالی جهت  تمکن  عدم  کاال 
کانتینرها و هزینه انبارداری را مشکل اصلی اظهار 
و ترخیص این دستگاه ها اعالم کرده در حالی که 
مجوزهای ورود قانونی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی برای ترخیص صادر شده است. 
در این گزارش، گمرک ایران با اشاره به اینکه  
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و نیاز 
بیمارستان ها و مراکز درمانی به تجهیزات پزشکی 
در شرایط تحریمی و کرونایی موجود، از دادستان 
عمومی و انقالب بندرعباس خواسته شده که 
نسبت به تشکیل جلسه فوری با مسئوالن گمرک، 
بنادر، دانشگاه علوم پزشکی و صاحب کاال موضوع 
این کاالی رسوبی مورد بررسی قرار گرفته و 

فورا تعیین تکلیف شود.

دپوی ۶ کانتینرتجهیزات پزشکی آلمانی
واردکننده ترخیص نمی کند

شماره 2۰۹۴ 5   ۱۴ آذر ۱۴۰۰

رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور گفت: »در حال حاضر 
در کشور نزدیک به ۱2۰ هزار مدرسه وجود دارد که باید در هر 

مدرسه یک روانشناس وجود داشته باشد.«
به گزارش سپید، محمد حاتمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان درباره بازگشایی مدارس و در معرض ویروس کرونا بودن 
دانش آموزان گفت: »کودکان نزدیک به 2 سال می شود که در 
قرنطینه خانگی بوده اند، لذا ممکن است با ورود به مدارس، آن ها 

با مشکالت و آسیب های روحی و روانی روبه رو شوند.«
وی افزود: »به همین منظور و طی جلساتی با وزارت آموزش 
و پرورش پیشنهاد داده شد در هر مدرسه یک روانشناس و یا 
مشاور حضور داشته باشد تا عالوه بر ایجاد انگیزه و روحیه در 
میان دانش آموزان به معلمین نیز کمک کرده تا در ساعات حضور 

در مدارس مشکالت به وجود امده را تا حدودی فراموش کرده 
و با ذهن آزاد به دانش آموزان آموزش دهند.«

حاتمی ادامه داد: »حضور مشاوران و روانشناسان در مدارس در 
حال حاضر می تواند توقف 2 ساله قرنطینه خانگی را هم برای 
معلمان و هم دانش آموزان به نحوی جبران کند، بنابراین حضور 
یک روانشناس به نوعی می توان گفت در مدارس الزامی است که 
هم دانش آموزان را غربالگری کرده و هم در کار آنها مداخله کرده 

تا مشکالت روحی و روانی آنها را تهدید نکند.«
رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور بیان کرد: »حضور یک 
روانشناس حتی برای جلسات اولیا و مربیان حائز اهمیت است زیرا 
با آموزش مشاوران و روان شناسان میزان سواد سالمت والدین 
نیز باال رفته و آنها در محیط خانه نیز می توانند ذهن کودکان را 

از هرگونه آسیب روانی دور کرده و برای آنها ایجاد انگیزه کند.«
وی اظهار کرد: »در حال حاضر در کشور نزدیک به ۱2۰ هزار مدرسه 
وجود دارد اما در وزارت آموزش و پرورش حدود 2۰ هزار روان 
شناس و مشاوره دارد، بنابراین این تعداد روانشناس برای تمامی 
مدارس سراسر کشور کم است و توصیه می شود در همه مدارس 

کشور باید یک روان شناس و یک مشاوره وجود داشته باشد.«

رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور:

وجود یک روانشناس در مدارس الزامی است
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شماره 2094 14 آذر 1400

ثبت آمار بیش از ۳ میلیون ابتال به کووید در ۱۸ کشور
آفریقای جنوبی به لیست کشورهای ُپرمبتال پیوست

مجموع مبتالیان به بیماری »کووید-19« در جهان 
تاکنون به 2۶۵ میلیون و 211 هزار و ۵ نفر رسیده، 
مرگ پنج میلیون و 2۵۸ هزار و ۸01 نفر بر اثر این 
بیماری تأیید شده و همچنین 2۳9 میلیون و یک 

هزار و 4۷ نفر از مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای جهانی، آمریکا 
همچنین با بیش از 49.۸ میلیون مبتال و بیش از ۸0۸ 
هزار قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای 

درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۳4.۶ میلیون مبتال پس از 

آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار 
دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم از 
22.1 میلیون 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 ۶1۵ هزار و هند با بیش از 4۷0 هزار 
جانباخته، باالترین آمار قربانیان کووید-19 را در 

این فهرست جهانی گزارش داده اند.
بنابر آمار به روز شده در پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، 
شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری 

که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح جدول 
است. بر اساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن 
از آمار 2۷۸ هزار جانباخته تاکنون بیشترین تلفات 
کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است. با 
این حال انگلیس با ثبت رسمی 10 میلیون و ۳۷9 
هزار و ۶4۷ بیمار کرونایی، رکورد مجموع مبتالیان 

به این بیماری را در قاره سبز دارد.
همچنین ایران با مجموع شش میلیون و 129 هزار 
و 199 ابتال و 1۳0 هزار و ۶۶ مورد فوت ناشی از 
بیماری کووید-19 در رتبه هشتم در بین 10 کشور 
دارای بیشترین آمار مبتالیان کرونا قرار گرفته است.

بر اساس آمار فوق در حال حاضر در 1۸ کشور، 
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، آلمان، آرژانتین، اسپانیا، ایتالیا، کلمبیا، اندونزی، 
مکزیک، لهستان، اوکراین و آفریقای جنوبی نیز بیش 

از سه میلیون مبتال را ثبت کرده اند.
به گزارش ایسنا، روند افزایش آمار ابتال به بیماری 
کووید-19 که تاکنون در 222 کشور و منطقه در 
جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.

متخصصان علوم پزشکی در آفریقای جنوبی می گویند که 
بنظر می رسد قدرت سرایت »اُمیکرون«، سویه جدید ویروس 

کرونا دو برابر نوع دلتا باشد.
برآوردی است که در  براساس  این رقم  به گزارش سپید، 
هنوز  و  انجام شده  جنوبی  آفریقای  در  »خائوتنگ«  منطقه 

مورد بررسی سایر محققان قرار نگرفته است.
دانشمندان می گویند که هنوز عدم قطعیت زیادی در مورد 
تعداد  اما  دارد،  وجود  جدید  سویه  این  سرایت  سرعت 

موارد ثبت شده در آفریقای جنوبی در هفته گذشته روند 
صعودی داشته است.

از روز جمعه تا شنبه شمار مبتالیان 1۶ هزار نفر ثبت شده 
و این در حالی است که روز قبل از آن میزان مبتالیان 11 

هزار و ۵00 نفر بوده است.
آیا  که  نیست  مشخص  هنوز  سی،  بی  بی  گزارش  بنابر 
»امیکرون« باعث بروز بیماری شدید می شود و یا در مقابل 

واکسن ها مقاوم است یا نه.ایسنا

متخصصان علوم پزشکی در آفریقای جنوبی:

سرعت سرایت امیکرون ظاهرا دو برابر دلتـا است

کارشناسان بهداشتی ایاالت متحده از شناسایی سویه امیکرون 
کروناویروس در شش ایالت دیگر این کشور خبر دادند.

به گزارش سپید، به گفته کارشناسان بهداشتی آمریکا، شش 
امیکرون کروناویروس را  نیز روز جمعه سویه  ایالت دیگر 
شناسایی کرده و به جمع ایاالت این کشور که این سویه در 

آنجا شناسایی شده بود، پیوستند.

با این حال کارشناسان اظهار کردند که با فرا رسیدن فصل 
سرما و تعطیالت مرتبط با سال نو میالدی، احتماال سویه دلتا 
همچنان تهدید بزرگ تری برای این کشور محسوب می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، ایاالت نیوجرسی، 
مریلند، میزوری، نبراسکا، پنسیلوانیا و یوتا هر کدام اولین موارد ابتال 

به سویه امیکرون کروناویروس را روز جمعه گزارش داده اند.

شناسایی امیکرون در ۶   ایالت دیگر آمریکا
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وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون  مشاور 
و  بیماری ها  ثبت  برنامه  مسئول  و  بهداشت 
پیامد سالمت با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران، بیشترین تعداد برنامه ثبت بیماری در 
کشورهای در حال  توسعه را دارد، گفت: »نظام 
ثبت بیماری و پیامد سالمت، نمایی واقعی از 
واقعیت بیماری را در جامعه به روی محقق 
درمان  و  بهداشت  حوزه  در  سیاستگذار  و 
شهریورماه  تا  ثبت  برنامه   300 می گشاید، 
سال جاری اجراشده است که از این تعداد، 
با  ملی  و  چندمرکزی  به  صورت  برنامه   22
اجرا  پزشکی  علوم  دانشگاه های  مشارکت 

می  شود.«
به گزارش سپید، کاظم زنده  دل در خصوص 
نظام ثبت بیماری بیان کرد: »نظام ثبت بیماری و 
پیامد سالمت، نمایی واقعی از واقعیت بیماری 
سیاستگذار  و  محقق  روی  به  جامعه  در  را 
در حوزه بهداشت و درمان می گشاید، 300 
برنامه ثبت تا شهریورماه سال جاری اجراشده 
است که از این تعداد، 22 برنامه به  صورت 
چندمرکزی و ملی با مشارکت دانشگاه  های 
نشان  بررسی  ها  می  شود.  اجرا  پزشکی  علوم 
می دهد تاکنون هیچ کدام از کشورهای در حال 
نداده  اند  انجام  را  مهمی  اقدام  چنین   توسعه 
و کشور ما در زمینه برنامه های ثبت در بین 
کشورهای درحال توسعه و منطقه خاورمیانه 

است.« پیشرو 

پیامد  و  بیماری  ثبت  نظام  تشریح  به  وی 
یک  برنامه  »این  گفت:  و  پرداخته  سالمت 
سیستم سازمان  یافته برای جمع  آوری، ذخیره 
انتشار  و  تحلیل  تجزیه  و  بازیابی،   سازی، 
خاص  بیماری  یک  مبتالبه  افراد  اطالعات 
قابل  اعتماد و  منبع  ایجاد  با هدف  است که 
توسعه پژوهش های سالمت و ارزیابی کیفیت 

ایجادشده است.« بیماران  از  مراقبت 
بیماری  اینکه نظام های ثبت  با اشاره به  وی 
در اغلب کشورهای پیشرفته وجود دارد، اما 
در کشورهای در حال  توسعه شامل ایران این 
است،  قرارگرفته  موردتوجه  کمتر  برنامه ها 
تشویق  را  محققان  برنامه  »در  کرد:  اظهار 
می کنیم که از ثبت جداگانه داده ها پرهیز کنند 
و با هم همکاری کرده و به  صورت یک شبکه 
در تولید و استفاده از داده  های ثبت موجب 
توسعه تحقیقات بالینی و درنتیجه ارتقا کیفیت 

بشوند.« درمانی  و  تشخیصی  مراقبت  های 
زنده  دل در خصوص نحوه گزینش و انتخاب 
گفت:  برنامه  این  در  ثبت  برای  بیماری ها 
»بخشی از اولویت  ها بر اساس نوع، فراوانی و 
شیوع بیماری  ها مشخص می شود و بعضی از 
موارد هم به تشخیص توسط مراکز تحقیقاتی 

یا دانشگاه  ها مطرح می  شود.«
وی با تاکید بر اینکه تعداد مقاالتی که ناشی 
از این برنامه به ثبت رسیده است گویای این 
است که این برنامه به تحقیقات بالینی کشور 

کمک بزرگی کرده است، تصریح کرد: »کارکرد 
این برنامه  ها در بیماری های مختلف متفاوت 
است. به  عنوان  مثال، تعداد بیماران نادر که 
برای درمان به هر مرکز درمانی مراجعه می کنند 
بسیار کم است و در فقط در صورتی امکان 
 پذیر است که مراکز مختلف به  صورت شبکه ای 
سواالت  به  داده ها  اشتراک  با  و  کرده  ثبت 
از طرفی اهمیت  علمی مربوطه پاسخ دهند. 
و  مشترک  برنامه  های  اجرای  و  همکاری ها 
شایع  بیماری  های  برای  ملی  و  چندمرکزی 
برنامه هایی  بر اساس چنین  نیز مهم است و 
و  مراقبت  استانداردهای  می توان روش ها و 
پیامدهای بیماران در مراکز مختلف را مقایسه 
کرد و نسبت با بهبود کیفیت اقدامات تشخیصی 

و درمانی اقدام کرد.«
مسئول برنامه ثبت بیماری ها و پیامد سالمت 
با بیان اینکه تاکنون 24 برنامه ثبت اقدام به 
برنامه های  اجرای  و  تشکیل شبکه همکاری 
افزود:  کرده اند،  ملی  و  چندمرکزی  ثبت 
برای  دانشگاه ها  و  تحقیقاتی  مراکز  »ظرفیت 
شروع برنامه ثبت و همراه کردن بقیه مراکز با 
بیماری ثبت  شده اهمیت بسیاری دارد. مراکز 
و محققانی که در گذشته تجربه همکاری  های 
داشته اند  را  ملی  مطالعات  اجرای  و  علمی 
و  ملی  برنامه های  مدیریت  و  تاسیس  در 

می کنند.« عمل  موفق تر  چندمرکزی 
اشاره  برنامه  این  راه اندازی  اهداف  به  وی 

کرده و گفت: »هدف اصلی از هر برنامه ثبت 
به  درمانی  و  بهداشتی  ارائه خدمات  ارتقای 
مردم و بیماران از طریق تولید شواهد دقیق 

است.« علمی 
فناوری  و  تحقیقات  معاون  مشاور 
ثبت  »برنامه  های  افزود:  بهداشت  وزارت 
زیرساخت  های مهمی برای بررسی وضعیت 
بروز و شیوع بیماری و ارزیابی روند تغییرات 
آن، ارزیابی اثربخشی سیاست های بهداشتی و 
کیفیت  بهداشتی-درمانی،  مداخالت مختلف 
خدمات تشخیصی و درمانی، پایش ایمنی و 
آسیب ناشی از مواجهات مختلف، و توسعه 
پایه  علوم  و حتی  بهداشتی-بالینی  تحقیقات 

» هستند.
زنده دل افزود: »برای مثال در ثبت هایی که 
فقط در یک بیمارستان یا محدود به چند مرکز 
تشخیصی و درمانی است، به ارزیابی کیفیت 
مراقبت های تشخیصی و درمانی می پردازیم، 
اما این نوع برنامه  های ثبت برای تعیین میزان 
اما  ندارد.  کاربردی  بیماری ها  بروز و شیوع 
برنامه  های ثبت  های جمعیتی، معموالً داده های 
بسیار محدودی جمع  آوری می کنند و با تعیین 
میزان بروز و شیوع، به مدیران و سیاستگذاران 
این  کنترل  و  پیشگیری  برای  می کند  کمک 

» کنند.  اقدام  بیماری ها 
وی موفقیت یک برنامه ثبت  شده را منوط به 
رعایت سه فاز دانست و گفت: »در فاز شروع، 
محقق باید پروپوزال و برنامه عملیاتی را به 
ذی نفعان  و  محققان  همکاری  برساند،  ثبت 
کشور  خارج  یا  داخل  حقوقی  و  حقیقی 
پایلوت  صورت  به   برنامه  تا  کند  جلب  را 
در  شود.  شروع  اطالعات  جمع آوری  برای 
برنامه ثبت است که تداوم  فاز دوم استقرار 
کنترل  شبکه  سازی،  اطالعات،  جمع آوری 
کیفی اطالعات و تهیه گزارش ساالنه اهمیت 
پیدا می کند، در فاز سوم ضمن تداوم تمامی 
فازهای قبلی باید از اطالعات جمع  آوری شده 
و  کاربردی  و  علمی  پژوهش های  به  منظور 
همچنین  بهره برداری از ثبت در امور اجرایی 
و سیاستگذاری های کشور استفاده می شود.«

به گزارش وبدا، وی در پایان تاکید کرد: »آنچه 
تاکنون انجام  شده است، اول راه است و باید 
به  سال  این چند  در  که  تجربه ای  اساس  بر 
 دست آمده است برای توسعه این برنامه  ها اقدام 
پیشنهاد تشکیل شبکه  راستا،  در همین  کرد. 
و  است  شده  تهیه   پیامدها  و  بیماری ها  ثبت 
مراحل اداری آن در حال پیگیری است. در این 
شبکه تمام برنامه  های ثبت عضویت خواهند 
تخصصی  کارگروه های  تشکیل  با  و  داشت 
کیفی  و  کمی  توسعه  و  بخشیدن  عمق  برای 

آن ها اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.«

جمهوری اسالمی ایران، بیشترین تعداد برنامه 
ثبت بیماری در کشورهای در حال  توسعه را دارد

زنده دل، مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت: 
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وزیر بهداشت:

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه خوشبختانه گروه 
پزشکی ایران در قله علم منطقه قرار دارد، گفت: 
»بسیاری از افراد در کشورهای منطقه برای درمان 

به ایران مراجعه می کنند.«
 به گزارش سپید، بهرام عین اللهی روز شنبه در 
حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شرکت های 
دانش بنیان حوزه سالمت در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه تماشای دستاورد جوانان پرشور و 
دانشمند در این نمایشگاه بسیار شگفت انگیز 
که  ستاری  دکتر  آقای  »از جناب  است، گفت: 
مشوق این جوانان هستند باید تشکر کنیم، قطعا 
یکی از برنامه های دولت آیت اهلل رئیسی حمایت 

از جوانان و نخبگان است.«
مقام  خدمت  گذشته  هفته  »دو  داد:  ادامه  وی 
معظم رهبری بودیم که آقای دکتر ستاری هم 
گزارشی ارائه دادند و حضرت آقا توصیه کردند 
که حتما در امورات مختلف از توان جوانان پرشور 
استفاده کنیم؛ انشااهلل با راهنمایی دانشمندان در 
دانشگاه ها اقدامات مشترکی را در جهت آموزش 
انجام  مردم  به  پزشکی و خدمت رسانی  گروه 

خواهیم داد.«
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه خوشبختانه 
گروه پزشکی ایران در قله علم منطقه قرار دارد، 
اظهار کرد: »بسیاری از افراد در کشورهای منطقه 
برای درمان به ایران مراجعه می کنند اما متاسفانه 
برخی رسانه ها آماری را منتشر می کنند که باید 
دقت کنند آیا این آمار کیفی است یا خیر؟ به 
لطف خدا و تالش های انجام شده بهترین خدمات 

پزشکی از نظر کیفی به خصوص بعد از انقالب 
در کشور ارائه می شود.«

عین اللهی تصریح کرد: »تکنولوژی هایی که در 
نمایشگاه دیده می شود با پزشکی معنا پیدا می کند؛ 
به این معنا که یک پزشک با معلومات باال می تواند 
از این تکنولوژی ها استفاده کند. ما هم در وزارت 
بهداشت به افزایش کیفیت پزشکی اصرار داریم و 
تصمیم داریم جهت معاونت پژوهشی وزارتخانه 
البته  به سمت محصول محور سوق دهیم.  را 
ارائه مقاله خوب است در صورتی که مشکلی 

از مردم رفع کند.«

 وی مطرح کرد: »انشااهلل با همکاری های بیشتری 
که با دکتر ستاری خواهیم داشت به دنبال این 
خواهیم بود که محصوالت تولیدی دانشمندان 

به سیستم بهداشت و درمان کمک کنند.«
وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی در خصوص 
آخرین جزئیات حذف ارز ترجیحی دارو مطرح 
کرد: »در خصوص این  موضوع همان طور که چندین 
بار توضیح داده ام، فعال مجبور هستیم برای آنکه 
برای مردم سخت نشود از ارز ترجیحی استفاده 
کنیم و تاکنون تصمیم دیگری اخذ نشده است.«
عین اللهی همچنین درباره تخلفات احتمالی صورت 

گرفته در حوزه ثبت کارت واکسن کرونا مطرح کرد: 
»درپی مذاکرات انجام شده با دادستانی، تخلفات 
انجام شده در این خصوص به آنها اعالم خواهد شد.«

 
نوآورترین و بهترین مدل مهندسی برای 

توسعه مهندسی، بدن انسان است
 در ادامه این بازید سورنا ستاری با اشاره به اینکه 
نوآورترین و بهترین مدل مهندسی برای توسعه 
مهندسی، بدن انسان است، گفت: »به این معنا که 
در هر  بخش از بدن انسان نوآوری های عجیبی 
دیده می شود که سالیان سال زمان الزم است تا 

بشر بتواند اسرار آن را کشف کند.«
حوزه های  در  ما  که  کاری  اینکه  بیان  با  وی 
مختلف معاونت علمی انجام می دهیم، حاصل 
تالش شرکت ها است، گفت: »اتفاقات بسیار خوبی 
را در حوزه های پزشکی شاهد هستیم؛ بسیاری 
از دستگاه های پیچیده همچون سی تی اسکن که 
نمونه های آن در نمایشگاه قابل رؤیت است، در 

کشور تولید می شوند.«
به گزارش وبدا، ستاری در پایان بیان کرد: »انشااهلل 
با حمایت وزیر محترم بهداشت که همیشه  همراه 
بوده اند، این حوزه توسعه قابل توجهی پیدا کند. 
آقای دکتر عین اللهی از زمانی که به وزارت بهداشت 
تشریف آوردند بسیار مشوق بوده و در حوزه 
جهادی  و  سریع  فرمان های  کرونا  واکسن های 
صادر کردند. امسال سه واکسن انسانی توسط 
شرکت های خصوصی ارائه شد و انشااهلل تا پایان 

سال یک واکسن دیگر هم اضافه خواهد شد.«

گروه پزشکی ایران در قله علم منطقه قراردارد
خبـر

با اشاره به دالیل متوقف  معاون بهداشت وزارت بهداشت 
عزم  بهداشت  »وزارت  گفت:  خانواده  پزشک  برنامه  ماندن 

خود را جزم کرده تا این برنامه از سال آینده کلید بخورد.«
به گزارش سپید، کمال حیدری در گفت وگو با مهر به اهمیت 
برنامه پزشکی خانواده اشاره کرد و گفت: »کشور ما راهی جز 
اجرای برنامه پزشک خانواده را ندارد و کشورهای پیشرفته 

هم این برنامه را اجرا کرده اند.«
وی با عنوان این مطلب که اجرای برنامه پزشک خانواده منجر 
به کاهش بار بیماری ها می شود، افزود: »اجرای این برنامه از 
لحاظ اقتصاد سالمت و عدالت در دسترسی به ارائه خدمات 

پزشکی، می تواند ما را به اهداف خودمان نزدیک کند.«
حیدری ادامه داد: »منطقی شدن تجویز دارو و درمان ها، از 
به  قرار شد  است.  خانواده  پزشکی  برنامه  مزیت های  دیگر 
صورت پایلوت شروع شود و در ادامه به سراسر کشور بسط 

و گسترش پیدا کند.«
وی ادامه داد: »متأسفانه اجرای این برنامه در دو استان فارس 
و مازندران حدود 9 سال است دنبال می شود و بنا بود نواقص 
آن در سایر استان ها رفع شود که در دولت یازدهم به شکل 

طرح تحول سالمت تغییر شکل داد.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: »برنامه پزشکی خانواده 

در قالب طرح تحول سالمت از شهرهای زیر 20 هزار نفر استارت 
خورد، اما آن پزشک خانواده که مدنظر بود، شکل نگرفت.«

بهداشت  وزارت  نیز  حاضر  حال  »در  کرد:  تاکید  حیدری 
دولت سیزدهم با توجه به تجربه های قبلی و نسخه هایی که 
برای اجرای این برنامه نوشته شده بود، کارهای خود را دنبال 
می کند. حدود یک ماه و نیم است که به صورت مستمر این 
برنامه را دنبال می کنیم و از کسانی که در این برنامه مشارکت 
داشته اند دعوت کرده ایم و تالش می کنیم که برنامه های قبلی 

تکرار نشود.«
وی افزود: »با توجه به تجربیات قبلی و زیرساخت های مناسبی 
که در کشور برای اجرای این برنامه وجود دارد، اما یک مقدار 
در سیستم آموزشی کار داریم و سعی کنیم تغییراتی در نظام 
آموزشی برای پزشک خانواده ایجاد کنیم که در دستور کار 

معاونت آموزشی وزارت بهداشت قرار گرفته است.«
حیدری گفت: »نقطه ضعف اساسی که باعث شد برنامه پزشک 

خانواده اجرایی نشود، سیستم نظام ارجاع است.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: »جدای از این مشکالت، 
یکی از دالیل مهم اجرایی نشدن برنامه پزشک خانواده، بحث 

منابع است.«
وی گفت: »االن چون دولت در حال تهیه بودجه سال 1401 

است و اجرای این برنامه دغدغه دولت نیز هست، در حال 
آماده کردن منابع اعتباری اجرای برنامه پزشک خانواده هستیم 
که آن را به دولت بدهیم و اگر منابع آن در سال 1401 دیده 

شود، می توان این برنامه را اجرایی کرد.«
حیدری افزود: »ما برنامه ریزی کرده ایم که از اردیبهشت 1401 
این برنامه استارت بخورد، اما منابع آن باید دیده شود. ما عزم 
خودمان را جزم کرده ایم که پزشک خانواده را از سال آینده 

حتی در چند استان، کلید بخورد و اجرا شود.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت تشریح کرد

چرایی توقف اجرای »پزشک خانواده«



نظام  در  زیرساختی  و  تجهیزاتی  کمبودهای 
سالمت، بیش از گذشته در دوران کرونا نمود 
پیدا کرد. در شرایطی که حجم ماموریت های 
اورژانس در دوران کرونا افزایش پیدا کرد، اما 
بودن  فرسوده  و  انسانی  نیروی  کمبود  بحث 
اورژانس  سازمان  زیرساخت ها،  و  تجهیزات 
را با چالش جدی مواجه کرد. رئیس سازمان 
اورژانس کشور هم در آخرین اظهارات خود 
گوشه ای  به  توجه  قابل  آمارهای  ارائه  ضمن 
فرسوده  ناوگان  مشکالت  و  کمبودها  این  از 

اورژانس اشاره کرده است. 
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور 
کشور،  اورژانس  فعلی  مشکالت  به  اشاره  با 
دستگاه  هزار  پنج  از  »بیش  کرد:  خاطرنشان 
آمبوالنس در کشور در حال عملیات هستند 
که فوریت های پزشکی را انجام می دهند. البته 
باالی  دستگاه  هزار  تعداد، حدود سه  این  از 
سه  هستند.  فرسوده  و  دارند  عمر  سال   ۱۰
سالی هست که نتوانستیم آمبوالنسی تهیه کنیم. 
امیدواریم در بودجه سال آینده نگاه ویژه ای به 
اورژانس شود تا بتوانیم هزار تا ۱۵۰۰ دستگاه 

آمبوالنس تهیه کنیم.«
وی یادآور شد: »اورژانس این توفیق را داشته 
است که با تقدیم ۱٩ شهید مدافع سالمت و 
در بحث کمک به تزریق واکسن به مردم عزیز 
نقش خود را ارائه کند. بیش از دو میلیون دوز 
از تزریقات واکسن کرونا که در این چند ماه 

انجام شد را اورژانس انجام داد«

رئیس سازمان اورژانس گفت: »در کشور، سه 
تعداد،  این  از  که  داریم  اورژانس  پایگاه  هزار 
هزار و ۶۶٩ پایگاه  در جاده ها هستند. ۵۰ پایگاه 
هوایی و دو پایگاه دریایی هم در کشور داریم. 
همچنین ۲۴ هزار نفر نیروی انسانی در خانواده 
هزار   ۲۱ که  هستند  کار  به  مشغول  اورژانس 
نفر نیروی عملیاتی هستند و بقیه در دیسپچ ها 

مشغول به کار هستند.«
رئیس سازمان اورژانس افزود: »در هشت ماهه 
اول امسال، اورژانس سه میلیون و ۲۸۸ هزار و 
۸۰ ماموریت داشته است که از این تعداد، دو 
میلیون ۵۳۶ هزار ماموریت شهری و ۷۲۳ هزار و 
۲۷۱ ماموریت جاده ای بوده است. ماموریت های 
اورژانس امسال ۱۵ درصد رشد داشته است. در 
واقع در ماموریت های جاده ای ۲۲ درصد و در 
ماموریت های شهری ۸۸ درصد رشد داشته ایم. 
از سه میلیون ماموریت اورژانس در هشت ماهه 
امسال، ۵۴۲ هزار و ۲٩۴ ماموریت مربوط به 
حوادث ترافیکی بوده است که از این تعداد ۴۲۲ 
هزار و ۷۵۵ بیمار به بیمارستان ها منتقل شده اند.«
میعادفر گفت: »دو میلیون و ۷۲۴ هزار و ۱۵۲ 
مورد از ماموریت های اورژانس غیرترافیکی بوده 
است که از این تعداد حدود یک میلیون بیمار 
توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. در 
هشت ماهه اول امسال، ۱۸ هزار و ۳۶۷ مورد 
حادثه ویژه داشته ایم که از این تعداد ۱۲ هزار 
و ۷٩۴ مورد حوادث غیرترافیکی با ۲۶ درصد 
رشد و پنج هزار و ۵۷۳ مورد ترافیکی با ۳۲ 

درصد رشد بوده است.« به گفته وی »مصدومان 
ناشی از حوادث ترافیکی، پنج هزار و ۷۳۵ مورد 
و تعداد مصدومان ویژه ۲۸ هزار و ۳۲۵ نفر در 

هشت ماهه اول امسال بوده است.«
میعادفر گفت: »۱۱۷ مورد حادثه تصادف مربوط 
اتوبوس در هشت ماهه امسال رخ داد که  به 
در این حوادث، هزار و ۱۳۸ نفر مصدوم و ۶۴ 
نفر جان خود را از دست دادند. همچنین ۱۰۳ 
مورد حادثه برای مینی بوس ها رخ داد که ۸۸۰ 
نفر مصدوم و ۳۳ مورد در این حوادث جان 

خود را از دست دادند.«
رئیس اورژانس کشور گفت: »۵۰ پایگاه اورژانس 
هوایی داریم که دو هزار و ۵۴۸ مورد ماموریت 
داشته اند و در این مأموریت ها دو هزار و ۵۲۸ 

بیمار به مراکز درمانی منتقل شده اند.«
به گفته وی »۳۱۶ مورد مادر باردار به وسیله 
اورژانس هوایی در هشت ماهه اول امسال برای 
وضع حمل به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین 
امسال ۱۳ مورد جابجایی پیوند اعضا از طریق 

نیروهای اورژانس انجام شده است.«
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: »اورژانس 
تعداد محدودی بالگرد دارد که در عملیات ها 
از بالگردهای هوانیروز، هواناجا و سپاه استفاده 
می کنیم.« وی گفت: »شماره ۲۴۷ یا سامانه بیماران 
سکته قلبی در امسال سه هزار و ۶۲ مورد تماس 
ثبت کردند. همچنین اورژانس مربوط به سامانه 
۷۲۴ یا سامانه سکته های مغزی شش هزار نفر 

را به مراکز درمانی منتقل کردند.«
به گفته رئیس سازمان اورژانس »در هشت ماهه 
اول سال ۳۵ درصد افزایش مصدومیت با گاز 
مونوکسید کربن در کشور داشته ایم. از اول مهر تا 
پنجم آذر، هزار و ۴۷۱ مورد مصدومیت با گاز به 
اورژانس گزارش شده که ۸۱ مورد از آنها منجر 
به فوت شده است. بیشترین آمار گازگرفتگی 
در تهران، خراسان رضوی و البرز بوده است.«
وی گفت: »در هشت ماهه امسال ۷۵٩ ماموریت 
مربوط به غرق شدگی بوده است که متاسفانه ۵۵۰ 

مورد جان خود را از دست دادند.«
برای  اورژانس  برنامه های  به  اشاره  با  میعادفر 
ایام اربعین گفت: »از سال آینده احتمال افزایش 

سفرهای اربعین وجود دارد. 
ادامه در صفحه 11 

وجود 3000 آمبوالنس فرسوده در اورژانس
رئیس سازمان اورژانس کشور: سه سال است که نتوانسته ایم آمبوالنسی تهیه کنیم

کمبودهای تجهیزاتی و 
زیرساختی در نظام سالمت، 

بیش از گذشته در دوران کرونا 
نمود پیدا کرد. در شرایطی که 

حجم ماموریت های اورژانس در 
دوران کرونا افزایش پیدا کرد، 

اما بحث کمبود نیروی انسانی 
و فرسوده بودن تجهیزات و 

زیرساخت ها، سازمان اورژانس 
را با چالش جدی مواجه کرد

شماره 10۲۰٩۴ ۱۴ آذر ۱۴۰۰



 ادامه از صفحه 10
برای  فکری  االن  از  باید  خاطر  همین  به 
البته  باشی.  نقاط مرزی داشته  زیرساخت های 
در مرز شلمچه زیرساخت های الزم ایجاد شد 
حال  در  هم  کرمانشاه  و  ایالم  مرزهای  در  و 

تکمیل هستیم.«

کمبود شدید نیروی انسانی در اورژانس
یکی از مهم ترین ماموریت های نیروهای اورژانس 
این است که بیماران بدحال را به وضعیت باثبات 
برساند تا آماده ارجاع به بخش های بیمارستانی 
که  بیمارانی  با  مواجهه  اولین  درواقع،  شوند. 
شرایط حاد دارند، از سوی نیروهای اورژانس 

انجام می شود. 
طبق آمارها، ایران در رتبه هشتم مرگ و میر 
در تصادفات جاده ای است و ساالنه حدود 17 
هزار ایرانی در حوادث جاده ای فوت می کنند. 
ناشی  حوادث  میر  و  مرگ  شاخص  همچنین 
از کار در جامعه کارگری ایران نیز 1۲ نفر در 
هر 1۰۰ هزار کارگر اعالم شده است. از نظر 
نیز کشور  حوادث طبیعی چون سیل و زلزله 

ما در زمره 1۰ کشور نخست دنیا قرار دارد.
عالوه بر حوادث و تروما، بسیاری از مردم با 
عالیم خفیف تا شدید بیماری هم از اورژانس 
کمک می گیرند که همین مساله نیز به ترافیک 

کاری در اورژانس ها اضافه می کند.
در این شرایط، بار کرونا هم اضافه شده است تا 
کمبود نیروی اورژانس، بیش از گذشته به چشم 
بیاید. با احتساب این آمارها می بینیم که بسیاری 
از نیروهای اورژانس، روزانه با ترافیک باالیی 
از بیماران روبرو هستند که گذر ثانیه ها برای 
خیلی از این بیماران اورژانسی، حکم مرگ و 
زندگی را دارد. تامین نیرو در این بخش حیاتی، 
قطعا به ارتقای وضعیت سالمت جامعه منجر 

خواهد شد. 
با توجه به شرایط موجود، رفع مشکل کمبود 
ضروری  بسیار  اورژانس،  بخش های  در  نیرو 
است. جذب نیرو در این بخش ها می تواند روند 

خستگی و فرسودگی مفرط در بین این گروه 
از کادر درمان را اندکی متوقف کند. با توجه 
نیروهای  کاری  فشار  برابری  چند  افزایش  به 
بیشتری  که حمایت  دارد  اورژانس، ضرورت 
به  پزشکی  جامعه  در  فعال  گروه های  این  از 
کمبود  کرونا،  دوران سخت  در  تا  بیاید  عمل 
به دردی مضاعف در مسیر  نیرو و تجهیزات 

خدمت رسانی به بیماران تبدیل نشود. 
اورژانس، تحت  نیروهای فعال در بخش های 

هر شرایطی در حالت آماده باش قرار دارند. آنها 
معموال در زمره آخرین گروه از نیروهای درمانی 

هستند که بعد از پایان پاندمی، فشار کاری سنگین 
از دوششان برداشته می شود.

با توجه به افزایش فشار کاری نیروهای اورژانس، 
جامعه پزشکی انتظار دارد که با جذب نیروهای 
تازه نفس در این بخش ، گام عملی برای کاهش 

فرسودگی این نیروها برداشته شود.
طبق آمارهای سازمان اورژانس کشور، حداقل  
1۲ هزار نیروی اورژانس در کشور کمبود داریم. 
نیروهای اورژانس طبق آمارها، 7۵ درصد بیماران 
مبتال به کرونا را منتقل می کنند و بقیه خودشان 
اصلی  کار  می کنند.  مراجعه  درمانی  مراکز  به 
مردم  و  است  پزشکی  فوریت های  اورژانس، 
تماس   11۵ تلفن  شماره  با  منظور  این  برای 
می گیرند. زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد، تماس 
با تلفن های شماره 11۵ نیز طبق آمارها چهار 
برابر شد که به همین دلیل یک مرکز پاسخگویی 

جداگانه ایجاد شد. 
بیماران  بیمارستانی  بین  انتقال  هم اکنون حتی 
مبتال به کرونا را هم اورژانس انجام می دهد. 
تیم عملیات ویژه ای نیز برای زمان حوادث و 
بالیا وجود دارد. این تیم، آمبوالنس های مجزا 

و تخصصی دارند و این تیم برای خدمت رسانی 
به بیماران مبتال به کرونا در حال انجام وظیفه 
است. همچنین شیفت های کارکنان اورژانس، 
بود  استراحت  ساعت   ۴۸ و  کار  ساعت   ۲۴
این  اکنون  اورژانس،  آمارهای  طبق  حاال  که 
عدد به ۲۴ ساعت کار و 1۲ ساعت استراحت 

تبدیل شده است.

مشکل حل نشده مزاحمت های تلفنی 
برای اورژانس

شاید باورش سخت باشد، اما هنوز هم افرادی 
بیماران،  جان  انداختن  خطر  به  با  که  هستند 
مزاحمت تلفنی برای نیروهای اورژانس ایجاد 
می کنند. همین مساله، حاال به یک چالش مهم در 
مسیر خدمت رسانی اورژانس تبدیل شده است. 
با وجود حجم باالی کار و فرسودگی نیروهای 
اورژانس در ایام کرونا، باید تمهیداتی اندیشیده 
شود که با مزاحمت های تلفنی، برخورد قاطع تری 
شود. اینکه با مزاحمت های تلفنی، وقت و انرژی 
به  اورژانس در دوران سخت کرونا  نیروهای 
هرز برود و جان مردم هم به خطر بیفتد، فرآیند 
فرسایشی است که باید با راهکارهای کارشناسی 

و قانونی، متوقف شود. 
محمد ابوالفتحی، تکنسین اورژانس هم با گالیه 
از مزاحمت های تلفنی به سپید یادآور می شود: »ما 
در سخت ترین شرایط کاری در دوران کرونا به 
بیماران خدمت می کنیم. کمترین توقع این است 
که حداقل زمان و انرژی کارکنان اورژانس را 
هدر ندهند. بارها پیش آمده است که با کلی 
تجهیزات به قصد کمک به بیمار به ظاهر اورژانسی 
رفته ایم، اما دیدیم که کال چنین بیماری وجود 
ندارد. تعداد چنین ماموریت های غیرواقعی، بسیار 
زیاد است. این رفتارها در نهایت به ضرر مردم 
خواهد بود و ظلم در حق بیماران واقعی است.«
او تاکید می کند: »نیاز است که رسانه ها نیز در 
این حوزه، فرهنگ سازی بیشتری داشته باشند. 
آموزش به مردم از طریق رسانه ها می تواند در 
کاهش مزاحمت های تلفنی برای اورژانس، بسیار 
موثر باشد. حتی این آموزش ها و فرهنگ سازی ها 
باید از طریق مدارس و از همان سنین پایین به 
کودکان آموزش داده شود تا به این باور برسند 
که مزاحمت تلفنی برای اورژانس، ظلم در حق 
خودشان و اطرافیانشان است. حتی گاهی افراد 
خودشان نمی دانند که مزاحم اورژانس شده اند، 
چون آموزش ندیده اند که اورژانس دقیقا برای 
چه مواردی است. مثال موارد زیادی داشته ایم 
که با نیروهای اورژانس، درد دل می کنند و از 
مشکالت شخصی زندگی شان می گویند. عده ای 
هم هستند که سواالت پزشکی متعدد و بی ربط 
از اورژانس می پرسند و می خواهند اطالعات 
پزشکی شان باال برود. گروهی هم هستند که برای 
درمان حیوانات خانگی خود به اورژانس تماس 
این مشکالت  نیاز داریم که درباره  می گیرند. 

و سوء تفاهم ها به مردم آموزش داده شود.«
»جدای  می کند:  تصریح  ابوالفتحی  همچنین 
مجازات  که  است  نیاز  فرهنگ سازی،  از 
مزاحمت های تلفنی برای اورژانس هم افزایش 
مداوم  طور  به  ماه  چندین  فردی  گاهی  یابد. 
مزاحم اورژانس می شود، اما در بهترین حالت 
فقط چند ماه به زندان می افتد. اگر مجازات این 
رفتار ضداجتماعی را باالتر ببریم، تاثیر زیادی در 

کاهش مزاحمت های تلفنی خواهد گذاشت.«

طبق آمارهای سازمان اورژانس 
کشور، حداقل  ۱۲ هزار نیروی 

اورژانس در کشور کمبود داریم. 
نیروهای اورژانس طبق آمارها، 

۷۵ درصد بیماران مبتال به کرونا 
را منتقل می کنند و بقیه خودشان 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند. 
کار اصلی اورژانس، فوریت های 
پزشکی است و مردم برای این 

منظور با شماره تلفن ۱۱۵ تماس 
می گیرند. زمانی که کرونا شیوع 

پیدا کرد، تماس با تلفن های شماره 
۱۱۵ نیز طبق آمارها چهار برابر 
شد که به همین دلیل یک مرکز 

پاسخگویی جداگانه ایجاد شد

11 شماره ۲۰9۴ 1۴ آذر 1۴۰۰

میعادفر: بیش از پنج هزار 
دستگاه آمبوالنس در کشور 
در حال عملیات هستند که 

فوریت های پزشکی را انجام 
می دهند. البته از این تعداد، 
حدود سه هزار دستگاه باالی 

۱۰ سال عمر دارند و فرسوده 
هستند. سه سالی هست که 

نتوانستیم آمبوالنسی تهیه کنیم. 
امیدواریم در بودجه سال آینده 
نگاه ویژه ای به اورژانس شود تا 

بتوانیم هزار تا ۱۵۰۰ دستگاه 
آمبوالنس تهیه کنیم 

ابوالفتحی: ما در سخت ترین 
شرایط کاری در دوران کرونا به 

بیماران خدمت می کنیم. کمترین 
توقع این است که حداقل زمان 

و انرژی کارکنان اورژانس را 
هدر ندهند. بارها پیش آمده 

است که با کلی تجهیزات به قصد 
کمک به بیمار به ظاهر اورژانسی 
رفته ایم، اما دیدیم که کال چنین 
بیماری وجود ندارد. تعداد چنین 

ماموریت های غیرواقعی، بسیار 
زیاد است. این رفتارها در نهایت 

به ضرر مردم خواهد بود و ظلم 
در حق بیماران واقعی است



 Retinitis(پیگمانتر رتینیت  بیماری 
گروه  نام   RPاختصار به  یا   )Pigmentisa
بزرگی از خانواده بیماری های ارثی تحلیل برنده 
شبکیه است که معموال با اشکال دید در شب 
و در سنین جوانی شروع می شود و در پی آن 
رفته رفته میدان دید محدود و در مرحله بعدی 
دید مستقیم و مرکزی بیمار کاهش می یابد و در 

نهایت می تواند باعث نابینایی شود.
در تقسیم بندی بیماری ها از نظر شیوع، بیماری 
آرپی جزو بیماری های نادر به شمار می آید و 
از هر ۳ الی ۵ هزار نفر، یک نفر به این بیماری 
مبتال است. تخمین زده می شود که حدود سه 
میلیون نفر در دنیا به بیماری آرپی مبتال باشند. با 
این حال در میان بیماری های تحلیل برنده ارثی 

شبکیه، بیماری آرپی شایع ترین است. 
بیماری آرپی در هر نژاد و قومیتی دیده می شود 
ولی شیوع آن در میان افرادی که ازدواج های 
فامیلی دارند، باالتر است. آمار دقیقی از تعداد 
مبتالیان به بیماری آرپی در کشورمان تاکنون 
در دسترس نبوده است. حدس زده می شود که 
حدود ۶۰ هزار نفر در کشور به بیماری آرپی 

مبتال باشند.
در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد موارد آرپی با درگیری 
دیگر اعضای بدن همانند سیستم شنوایی، دستگاه 
مرکزی،  اعصاب  سیستم  کلیه،  کبد،  گوارش، 
ترین  شایع  هستند.  همراه  غیره  و  عضالت 
اختالالت  همراه  به  که  گروه  این  در  بیماری 
این  شنوایی است، سندروم آشر می باشد. در 
از  یا اختالل شنوایی شدید  ناشنوایی  بیماری 
بدو تولد وجود دارد و به تدریج دید بیمار نیز 
به واسطه ایجاد تغییرات آر پی کاهش می یابد. 
در کل تشخیص به موقع بیماری آرپی بسیار مهم 
است. زیرا می توان هرچه سریع تر با استفاده از 
بینایی باقیمانده بیماران، اطالعات و آموزش های 
الزم را به آنان داد و توانایی ها و مهارت های 
الزم را برای سازگاری با شرایط این بیماری 

پیش رونده تقویت نمود.
به هرحال، مسیر زندگی کم بینایان و نابینایان 
با دشواری  ایرانی  در جامعه خصوصًا جامعه 
و موانع زیادی روبرو است. با این که افراد با 
آسیب بینایی این مسیر پرفراز و نشیب را طی 
می کنند، اغلب مجبور هستند به تنهایی خود، 
راه حلی برای مشکالت پیدا کنند. همچنین به 
نابینا و  افراد موفق  اندازه  درخور، تالش های 
کم بینا دیده نمی شود. در نتیجه افرادی که تازه 
دچار آسیب بینایی شده اند نمی توانند از معلوالن 
موفق الگوبرداری کنند و جامعه نیز به درستی 
امکان شناسایی توانایی های این قشر را ندارد. 
ولی معلوالن بینایی علی رغم وجود سختی ها و 
مشکالت دست به گریبان آنها، افرادی پرتوان 
و مسئولیت پذیر هستند و با تالش چند برابر 

فعالیت های اجتماعی خود را انجام می دهند و 
طبق آمار سازمان بهزیستی، تحصیل کرده ترین 

قشر از معلولین جامعه هستند.
به طور خالصه  این جا  در  که   است  خوب 
برخی از مشکالت معلوالن بینایی را در چند 
حوزه بررسی کنیم. گاهی اوقات بعد از بروز 
آسیب بینایی، به علت مواجهه با شکست های 
مختلف در زمینه های تحصیلی، شغلی و ... این 
افراد درگیر مسائلی چون افسردگی، اضطراب یا 
انزوای اجتماعی می شوند که ضرورت دریافت 
کمک های تخصصی را برای پذیرش معلولیت 
و سازگاری با شرایط تازه، چه برای خود افراد 
نابینا و کم بینا و چه برای اطرافیان نزدیک آن ها 

نشان می دهد.
باالترین سطح سواد  نابینایان  همچنین جامعه 
را در بین معلولین دارند. فرد معلول در شرایط 
از  گذر  از  پس  و  می دهد  آزمون  برابر  کاماًل 
دانشگاه  وارد  ورودی  آزمون  سنگین  مرحله 
می شود. تحصیالت یک فرد کم بینا و نابینا با 
در اختیار داشتن نرم افزارهای گویا و پیشرفت 
تکنولوژی رایانه و اینترنت، نسبت به گذشته 
راحت تر شده و ضعف بینایی آنان را تا حدودی 
پوشش داده است اما متاسفانه در ایران به دلیل 
هزینه ها، تهیه بسیاری از تجهیزات کمک توان 
است. محدود  افراد دشوار  این  برای  بخشی، 
بودن کتابخانه های خاص معلولین و تعداد اندک 
کتاب های صوتی و دیجیتالی و در عین حال عدم 
مناسب سازی تردد در فضای دانشگاهی دسته 

دیگری از مشکالت این افراد است.
بعد از تحصیل، پیدا کردن شغل و کسب درآمد 

مناسب برای افراد نابینا و کم بینا به ویژه بیماران 
آرپی که آسیب بینایی پیش رونده ای دارند، مسئله 
جدی دیگری است. کارفرمایان تمایل چندانی 
برای استخدام این افراد ندارند و قوانین حمایتی 
چون قانون استخدام سه درصد معلوالن نیز در 
بیشتر موارد به درستی اجرا نمی شود. همچنین 
بسیاری از تجهیزات و نرم افزارهای شغلی و 
بینایی  آسیب  با  افراد  برای  کاری  محیط های 
دسترس پذیر نیستند که تمامی این مشکالت 
استقالل مالی و معیشت این اشخاص را دشوار 

و پیچیده می کند.
ازدواج هم مشکل دیگری برای این افراد است. 
یک ازدواج مناسب می تواند موجبات آرامش و 
امنیت خاطر و پیشرفت کامل را فراهم کند ولی 
ازدواج هم نوعی چالش و هم نوعی فرصت 
باعث  گیرد  صورت  آگاهی  با  اگر  که  است 
آگاهی  بدون  اگر  و  روانی  و  روحی  آرامش 
باشد سبب آسیب طرفین خواهد شد. ازدواج 
دو شخص با اختالل بینایی مشکالتی را ممکن 
است به همراه داشته باشد و مسائل ژنتیکی در 
تولد فرزند و آسیب بینایی والدین در تربیت و 
رشد فرزند می تواند اثرگذار باشد. البته با انجام 
آزمایش ژنتیک و دریافت مشاوره های الزم تا حد 
زیادی می توان از سالمت فرزند آینده مطمئن 
شد یا تصمیم به عدم داشتن فرزند گرفت. ولی 
متاسفانه هزینه های ژنتیک گران قیمت بوده و 
حمایت دولت برای انجام این آزمایشات، یک 
نیاز جدی است. کمک گرفتن از روانشناس و 
مشاور نیز در بهبود کیفیت زندگی مشترک و 
کاهش مشکالت فرزند پروری اثرگذار است 

این  برای  زمینه  این  در  چندانی  حمایت  که 
افراد وجود ندارد.

ویژه  به  ایران  نقاط مختلف  در  این  بر  عالوه 
آرپی  بیماران  از  بسیاری  محروم،  نواحی  در 
دسترسی به هیچ گونه خدمات اجتماعی مناسب 
در زمینه های مختلفی چون امکانات عمومی، 
خدمات پزشکی، محیط های تفریحی و ... ندارند 
که جا به جایی در سطح جامعه، پیگیری معاینات 
دوره ای الزم پزشکی یا انجام فعالیت های مفرح 
را برای این اشخاص سخت و پرهزینه می کند. 
البته یک مشکل جدی اجتماعی نیز در خصوص 
بیماران آرپی وجود دارد که این افراد  دید مرکزی 
خوبی دارند و تا مدت ها هم حفظ می شود. لذا 
نگاه چهره به چهره آنان بسیار طبیعی به نظر 
می رسد و از دیدگاه عموم بسیار عجیب است 
که مثاًل چرا این افراد نمی توانند از عرض جاده 
به راحتی رد شوند و یا مثال قادر نیستند از ماشین 

و اتوبوس به راحتی استفاده کنند. 
بیماران آرپی از تبعیض های زیادی در وجوه 
مختلف زندگی روزمره نیز رنج می برند. مثال 
ممکن است در ایجاد ارتباط خانوادگی و دوستانه 
خود مشکل داشته باشند و یا به دلیل بیماری 
کنار  و مشارکت های جمعی  از گروه ها  آرپی 
گذاشته شوند که این طرد شدگی در زندگی 

شخصی آن ها نیز تسری پیدا می کند.
در این زمینه موسسه حمایت از بیماران چشمی 
ارپی نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی و عام المنفعه 
با هدف تحت پوشش قراردادن بیماران ارپی، 
مشاوره  درمانی،  و  تشخیصی  خدمات  ارائه 
)در زمینه های حقوقی، روانشناسی و مددکاری 
به صورت حضوری و تلفنی( و حمایت های 
مالی و اجتماعی به این گروه بیماران در سال 
خانم  تالش  با   141۵۲ ثبت  شماره  با   1۳8۰
دکتر وسمقی و دیگر دوستان تاسیس شد و 
و کوشش دست  با تالش  در طی چند سال 
اندرکاران این امر در حدود ۶ هزار عضو بیمار 
ارپی را تحت پوشش خود درآورد که از این 
حیث اولین و بزرگترین موسسه حمایتی ارپی 

کشور محسوب می شود.
در حال حاضر هفته ای ۳ روز بیماران توسط 
تیم چشم پزشکی تحت معاینه قرار می گیرند و 
طبق هماهنگی با بیمارستان های طرفه و مفید، 
بیمارانی که دچار مشکالت ثانویه ارپی مانند آب 
مروارید، گلوکوم )آب سیاه( و عوارض شبکیه 
هستند برای اقدامات درمانی به آن مرکز ارجاع 
می شوند. همچنین این موسسه به عنوان بزرگترین 
عضو خانواده بیماری های نادر، تحت پوشش 

بنیاد بیماری های نادر درآمده است.
ضمن اینکه این موسسه به عنوان اولین مرکز 
آرپی در کشور به عضویت کنسرسیوم ژنتیک 

چشم آسیا AEGC هم درآمده است.

معرفی بیماری رتینیت پیگمانتر 
وموسسه حمایت از بیماران چشمی ارپی
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در جلسه رئیس کل و مدیران سازمان نظام پزشکی و دبیر شورای عالی بیمه سالمت، بر معیارهای تعیین تعرفه  بخش خصوصی تاکید شد

در جلسه هم اندیشی تعیین تعرفه های خدمات 
تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ بر ضرورت اعالم 
تعرفه های واقعی و ارائه راه های جبران آن مانند 

مالیات ، وام بانکی، مسکن و .... تاکید شد.
به گزارش سپید، در جلسه هم اندیشی تعیین 
سال  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  تعرفه های 
۱۴۰۱ که باحضور محمد رئیس زاده رئیس کل 
سازمان نظام پزشکی، سید موید علویان رئیس 
نظام پزشکی تهران بزرگ، سید سجاد رضوی دبیر 
شورای عالی بیمه سالمت، ساالریان معاون فنی و 
نظارت سازمان نظام پزشکی، محمد رازی قائم 
مقام نظام پزشکی تهران بزرگ، نادر توکلی رئیس 
و رضا جهانگیری دبیر کارگروه مستندات تعرفه 
نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار شد، بر ضرورت 
اعالم تعرفه های واقعی و ارائه راه های جبران آن 
مانند مالیات، وام بانکی، مسکن و .... تاکید شد. 
در ابتدای جلسه سید موید علویان رئیس نظام 
پزشکی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در تعیین 
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی باید قیمت 
تمام شده خدمات لحاظ شود، اظهار کرد: »طبق 
فرمایش مقام معظم رهبری تشویق به مهاجرت 
پزشکان و کادر درمان یک عمل خائنانه محسوب 
می شود و تا زمانی که تعرفه واقعی خدمات برای 
جامعه پزشکی تعیین نشده و ابزارهای فشار مانند 
افزایش مالیات و سایر معضالت را برای گروه های 
مختلف جامعه پزشکی داشته باشیم، نمی توانیم از 
مهاجرت پزشکان جلوگیری کرده و به منویات 

مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم.«
وی گفت: »اگر تعرفه ها مطابق با کارکارشناسی و 
هزینه تمام شده خدمات برای سال آینده لحاظ 

نشود، نمی توان از تبعات آن جلوگیری نمود.«
محمد رازی قائم مقام نظام پزشکی تهران بزرگ 
نیز با بیان اینکه در زمینه تعرفه ها باید عدالت 
اجتماعی مالک عمل هر سیستم، حکومت و ملتی 
قرار گیرد، افزود: »پزشکی در کشور ما به عنوان 
یک خدمت تعریف شده که تبعاتی را به دنبال 
دارد. وقتی میزان تعرفه های خدمات تشخیصی و 

درمانی بسیار پائین تر از میزان واقعی آن است باید 
سوبسید برای آن در نظر گرفته شود و عاجزانه از 
مسئوالن خواستاریم تا نسبت به رفع این معضل 

اقدام نمایند.«
وی در  بخش دیگری از سخنان خود با تاکید 
بر اینکه اعالم تعرفه واقعی با پرداخت تعرفه 
است  »بهتر  کرد:  تصریح  دارد،  تفاوت  واقعی 
متولیان امر میزان واقعی تعرفه را به مردم اعالم 
کنند تا فاصله پرداخت با آن چه که باید باشد 
برای همگان مشخص شود.« رازی اضافه کرد: 
»سازمان های بیمه گر نیز باید سقف پرداخت به 
بیماران را مشخص نموده و دولت هم از دخالت 
مستقیم در امور  بخش خصوصی خودداری نماید 
در  بخش های  مردم  درمان  دولت  وظیفه  زیرا 

دولتی است.«
به گفته قائم مقام نظام پزشکی  تهران بزرگ در 
نظر گرفتن سوبسید برای جبران عدد واقعی تعرفه 
مانند مالیات، وام بانکی، زمین، مسکن و ... ضروری 
بوده واگر نظام ارجاع و تعرفه واقعی نداشته باشیم، 
اجرای نسخه الکترونیک معنایی ندارد. همچنین باید 
در قبال خدماتی که پزشک به بیمار ارائه می دهد 

تعریف سرمایه معنوی نیز داشته باشیم.
تعرفه  مستندات  کارگروه  رئیس  توکلی  نادر 
نظام پزشکی تهران بزرگ نیز با بیان اینکه 25 
نفر از خبره های نظام سالمت اعم از پزشکان و 
مدیران ارشد و ... در این کارگروه حضور داشته تا 
مستندات الزم را در بخش های مختلف سرپایی، 
دولتی و خصوصی و... استخراج نمایند، بیان کرد: 
»باید احصاء قیمت تمام شده خدمات با رویکرد 
نظام مند باشد و تمام گروه ها از جمله دندانپزشکان، 
آزمایشگاهیان، کارشناسان پروانه دار، داروسازان 

و ... در نظر گرفته شده اند.«
در  اساسی  مستندات  و  »مباحث  افزود:  وی 
خصوص جزء فنی و حرفه ای تعرفه های سال 
شد  مقرر  نهایت  در  و  شده  استخراج   ۱۴۰۱
برای  چانه زنی  مالی،  محدودیت های  علی رغم 
نتیجه  این  به  دولت  و  داشته  تعرفه ها  افزایش 
تعرفه ها  واقعی  میزان  نمی تواند  اگر  که  برسد 
را اعالم نماید اما راه های جبرانی و روش های 
جایگزین را برای جامعه پزشکی در نظر بگیرد.« 
وی تاکید کرد: »جامع ترین کارگروه را در زمینه 
تولید مستندات تعرفه داریم که بصورت مستمر 

این مهم را پایش می کنند و ضرورت افزایش تعرفه 
و قبوالندن بهای تمام شده خدمات تشخیصی و 
درمانی و نیز ارائه راهکارهای جبرانی به منظور 
پر کردن فاصله تعرفه واقعی با تعرفه مصوب 

بیش از پیش احساس می شود.«
سید سجاد رضوی دبیر شورای عالی بیمه سالمت 
نیز با اشاره به اینکه پیشنهاد این شورا افزایش 
28.5 درصدی تعرفه ها برای سال ۱۴۰۱ بود که 
سازمان نظام پزشکی آن را نپذیرفت، بیان کرد: 
»پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه این است که 
هیچ تعرفه ای بیش از ۱۰ درصد افزایش نداشته 

باشد و این میزان مالک عمل قرار گیرد.«
وی با بیان اینکه افزایش یکی دو ساله تعرفه ها 
نمی دهد،  کاهش  را  پزشکان  مهاجرت  میزان 
افزود: »مباحث فرهنگی و سایر مسائل در افزایش 
مهاجرت گروه پزشکی دخیل هستند اما می توان 
با تعیین تعرفه مناسب افق روشنی پیش روی 

جامعه پزشکی قرار داد.«
وی تصریح کرد: »یک ناهمگونی در بین جامعه 
پزشکی وجود دارد و هر کس از زاویه دید خود 
به مسائل می نگرد، در حالی که می دانیم 5۰ درصد 
جامعه پزشکی زیر خط فقر ۱2 میلیون تومان 

قرار دارند.«
علی ساالریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشکی نیز با اشاره به اینکه پیشنهاد سازمان برای 
تعرفه های سال ۱۴۰۱ افزایش 6۰ درصدی است، 
اظهار کرد: »برای جزء فنی باید تورم و استهالک 
در نظر گرفته شود و در جزء حرفه ای نیز میزان 
افزایش حقوق و دستمزد کارگری لحاظ شود که 
پیشنهاد 28.5 درصدی شورای عالی بیمه دستوری 
بوده و مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیست.« 
به گزارش سازمان نظام پزشکی، وی افزود: »تورم 
سال ۱۴۰۰ در  بخش تجهیزات 3۰۰ الی ۴۰۰ 
درصد بوده و قیمت اجاره بها در شهر تهران 
رشد چشمگیری به نسبت سال گذشته داشته 
است؛ بنابراین در تعیین تعرفه واقعی باید قیمت 

تمام شده خدمات هموار مورد توجه قرار گیرد.«

میزان تورم و افزایش حقوق کارگری 
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دبیر کل خانه پرستار ایران گفت: »ظرفیت دانشکده های پرستاری 
سه برابر افزایش پیدا کرده است و ۱۰۰ هزار پرستار بیکار داریم.«
به گزارش سپید، محمد شریفی مقدم در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه پرستاران بیشترین خدمات را به 
مردم در حوزه سالمت ارائه می دهند، اظهار کرد: »در حال حاضر 
پرستاران در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا بیشترین خدمات 
را به مراجعه کنندگان مراکز درمانی و بیمارستانی ارائه می دهند.«
در  پرستار  نیروی  تعداد  نیازمند  »ما  داد:  ادامه  وی 
بیمارستان های سراسر کشور هستیم تا حداقل استاندارد های 

بین المللی در زمینه پرستاران را در کشور داشته باشیم.«
وی ادامه داد: »بر اساس استاندارد های حداقلی کشور باید 

به ازای هر هزار نفر، سه نیروی پرستار در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی مشغول به کار باشند که در حال حاضر این 

شاخص در حدود ۱.6 است.«
وی بیان کرد: »نیروی پرستار جذب شده باید از کیفیت های 
الزم مانند تخصص، کارآمدی و انگیزه برخوردار باشد تا 
توانایی الزم برای ارائه خدمت به بیماران و مراجعه کنندگان 
به مراکز درمانی را داشته باشد.« وی افزود: »جمعیت پرستار 
به  تا  باشد  موجود  وضعیت  برابر  دو  از  بیش  باید  کشور 
کف استاندارد های بین المللی برسیم. ما ۱۰۰ هزار نیروی 
پرستار بیکار در کشور داریم و این در حالی است که کمبود 
اما متاسفانه  پرستار در بیمارستان ها بسیار محسوس است 

هیچ اقدامی برای جذب نیروی پرستار انجام نشده است.«
دبیر کل خانه پرستار ایران گفت: »ظرفیت های دانشکده های 
و  است  شده  زیاد  درصد   3۰۰ یعنی  برابر  سه  پرستاری 
کشور  سراسر  دانشکده های  از  پرستار  هزار   ۱2 سالیانه 

می شوند.« فارغ التحصیل 

دبیر کل خانه پرستار ایران مطرح کرد

بیکاری حدود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور



  مریم شکرانی
در  دارو  قلم   ۱۰۰ تومانی   ۴۲۰۰ دالر  »حذف 
شرایطی رخ داده که بعید است این یارانه از طریق 

خدمات بیمه ای به دست مصرف کننده برسد.«
این نکته ای است که محمدرضا واعظ  مهدوی گفته 
و البته اقدام سازمان غذا و دارو را برای حذف دالر 
۴۲۰۰ تومانی را غیرقانونی توصیف کرده است. 
گرچه نظرات درباره حذف ارز ترجیحی دارو 
متفاوت است و حتی وزیر بهداشت درمصاحبه ای 
اعالم کرده است که فعال راهی جز استفاده از 
ارز ترجیحی برای دارو وجود ندارد اما عده ای 
ازجمله رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت معتقد 
است که ارز ترجیحی تعدادی از اقالم دارویی 
یارانه  اینکه  درباره  درعین حال  و  شده  حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست بیماران برسد، تردید 

جدی وجود دارد. 

حذفارز۴۲۰۰تومانیداروراگرانمیکند
محمدرضا واعظ  مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد 
سالمت ایران در مصاحبه ای اقدام سازمان غذا و 
دارو برای حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی را غیرقانونی 
 ۴۲۰۰ دالر  نهاد  این  که  است  گفته  و  دانسته 
رسمی  اجازه  بدون  را  دارو  قلم   ۱۰۰ تومانی 

دولت حذف کرد. 
او به نود اقتصادی گفت: »سازمان غذا و دارو 
بدون مجوز قانونی مجلس و بدون اجازه هیئت 
دولت در اقدامی خودسرانه اقدام به حذف ارز 

ترجیحی ۱۰۰ قلم داروی مهم کرده است.«

همچنین  ایران  سالمت  اقتصاد  انجمن  رئیس 
توضیح داد: »از جمله این ۱۰۰ قلم دارو می توان 
به داروهای بسیار پرمصرفی مثل فولیک اسید، 
و  پیروکسیکام  لیدوکائین،  اسید،  مفنامیک 

لورازپام اشاره کرد.«
غیرقانونی  اقدام  »این  افزود:  مهدوی  واعظ 
می شود  و  شده  اجرایی  دارو  و  غذا  سازمان 
قیمت  مصوبه  این  اجرای  با  کرد  پیش بینی 
۱۰۰ قلم داروی مهم در روزهای آینده ۴ برابر 
شود و با این افزایش قیمت شدید عمال یارانه 
دارویی این ۱۰۰ قلم برای مردم برداشته  شده 
و تهیه آن برای اقشار ضعیف و کم درآمد کامال 

غیرممکن می شود.«

حذفبیسروصدایدالرترجیحی
داروازپارسال

البته گویا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو پیش از 
این بی سر و صدا انجام شده است. محمدرضا 

شانه ساز، رئیس سابق سازمان غذا و دارو در 
شهریور ۱۴۰۰ به فارس گفته است که افزایش 
قیمت دارو در سال ۹۹ غیرقابل اجتناب بوده، 
چرا که امکان تحت پوشش قراردادن همه داروها 

با ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود. 
او با بیان اینکه افزایش قیمت و گرانی داروها 
اتفاق جدیدی نیست گفت: »به طور مثال ارز 
برخی از اقالم که نیازمند نسخه نبودند یا داروهای 
حیاتی به شمار نمی آمدند و سازمان غذا و دارو 

به ناچار تبدیل به ارز نیمایی کرد.«
رئیس سابق سازمان غذا و دارو همچنین گفت: 
»تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد از داروهایی که با ارز 

۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شوند به صورت کامل 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند و ارز الباقی 

اقالم ارز نیمایی است.«
شانه ساز افزود: »هزینه  هایی برای پرکننده  ها و 
بسته بندی جعبه ها ایجاد می شود که آنها را باید 
با ارز آزاد محاسبه کرد، به همین دلیل افزایش 
قیمت در بخشی از داروها اجتناب ناپذیر است.«
مابه  برای  باالتری  اعتبارات  »باید  گفت:  او   
گرفته  نظر  در  داروها  برای  ارز  نرخ  التفاوت 
راستا  این  در  نیز  بیمه گر  شود و سازمان های 
حمایت کنند تا فشار کمتری به مصرف کننده 

وارد شود.«

قیمتداروواقعیشود
با این حال در بازار دارو افرادی هم وجود دارند 
که موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. محمد 
عبده زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران چند نرخی بودن 
دارو،  گذاری  قیمت  نبودن  واقعی  دارو،  ارز 
کشور  در  جدید  داروهای  تولید  امکان  عدم 
و... را مهمترین چالش های  صنعت داروسازی 
کشور دانسته و خواهان تک نرخی شدن ارز 

دارو شده است.
او به ایسنا گفته است: »ارز دارو، ارز ماده اولیه 
و... باید تک نرخی شود و مابه التفاوت نرخ ارز 
دارو به سازمان های بیمه گر داده شود. به طوری 
که پرداخت از جیب مردم تغییر پیدا نکند، اما از 
طرف دیگر هم قیمت گذاری صنعت داروسازی 

بر اساس نرخ ارز واقعی و به روز شود.«
او در ادامه گفت: »باید توجه کرد که در حال 
حاضر فقط به ماده موثره دارو ارز دولتی تخصیص 
پیدا می کند که ارزش ماده موثره در تولید یک 

دارو حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. 
ادامه در صفحه 15 

شماره 14۲۰۹۴ ۱۴ آذر ۱۴۰۰

رئیس انجمن اقتصاد 
سالمت ایران: ارز ۴۲۰۰ 

تومانی دارو بسیاری از اقالم 
دارویی پرمصرف از جمله 

فولیک اسید، مفنامیک اسید، 
لیدوکائین، پیروکسیکام و 
لورازپام حذف شده است

حذف یارانه دارو درسکوت
برخالف روایتی که از وزارت بهداشت به گوش  می رسد، عده ای از فعاالن حوزه دارو 

معتقدند که حذف ارز 4۲۰۰ تومانی دارو از سال گذشته کلید خورده است



15 شماره 2094 14 آذر 1400

 ادامه از صفحه 14
بر این اساس ۶۵ درصد نهاده های تولید متاثر از 
قیمت گذاری ارز آزاد یا همان ارز نیمایی هستند و 
بقیه هزینه های صنعت هم مانند حقوق و دستمزد که 
40 درصد افزایش داشته یا هزینه های مواد مصرفی 
آزمایشگاه ها، حمل و نقل و... هزینه های روز کشور 
هستند که صنعت داروسازی کشور آن ها را تقبل 
می کند، اما به دلیل اینکه یک قلم ماده موثره ارز 
دولتی 4200 تومانی دریافت می کند، قیمت گذاری 
دارو یک قیمت گذاری سرکوب گرانه است که 
باعث توقف توسعه صنعت داروسازی کشور شده 
است و ادامه این شرایط صنعت داروسازی را با 

چالش جدی مواجه می کند.«

ریزش سرمایه گذاری در صنعت دارو
عبده زاده تاکید کرد: »با توجه به این شرایط وقتی طی 
این سال ها به رشد سرمایه گذاری صنعت داروسازی 
نگاه می کنیم، در شش و هفت سال اخیر در بخش 
سرمایه ثابت می بینیم که از سال 9۳ از ۳۷ درصد 
سرمایه گذاری در  دارایی هایی ثابت در صنعت 
دارو، به حدود ۵.۵ درصد در سال 99 رسیده است. 
یعنی روزبه روز حاشیه سود این صنعت دارد کمتر 
می شود. البته شاید عدد سود افزایش یافته باشد، 
اما از آنجایی که خریدهای شرکت ها با ارز است، 
وقتی نسبت به تورم حساب می کنیم، متوجه روند 
کاهشی می شویم. به طوری که می بینیم که در سال 
9۳ یک دستگاه برای آزمایشگاه می خریدیم، 200 
میلیون تومان، اما اکنون همان دستگاه را باالی دو 
میلیارد تومان می خریم. بر همین اساس صنعت بر 
اساس این درآمد توان به روز کردن، نگه داشتن 
ماشین آالت و تجهیزاتش را ندارد و روزبه روز این 

صنعت مستهلک می شود.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رییس 
داروهای انسانی ایران همچنین با بیان اینکه چند 
نرخی بودن قیمت ارز فسادآور است، گفت: »چند 
نرخی بودن قیمت ارز عالوه بر اینکه در بحث 
قیمت گذاری به صنعت دارو آسیب زده است، 
زمینه ساز رانت و فساد هم است و هم اینکه در 
زمینه دسترسی به این ارز و هم اینکه سیستم های 

کنترلی که دولت برای این ارز گذاشته، دسترسی را 
به آن سخت و ُکند کرده و زمینه ساز رانت و فساد 
است. به همین دلیل می گوییم اگر می خواهیم از 
بیمار حمایت کنیم، باید در آخر زنجیره از بیمار 
حمایت کنیم، نه در ابتدای زنجیره. بنابراین در 
پایان زنجیره بیمه باید از بیماران حمایت کند و 

مابه التفاوت قیمت را به بیمار بپردازد و زمانی که 
بیمار می خواهد دارویش را از داروخانه دریافت 
کند، زمانی که روی تخت بیمارستان است و... 
باید هزینه هایش پوشش داده شود. در این صورت 

صنعت داروسازی و  شرکت ها می توانند به راحتی 
در سامانه نیما ارزشان را دریافت کنند و دیگر 
دغدغه در نوبت ماندن برای دریافت ارز،  انتظار 
چند ماهه برای ثبت سفارش را نداشته باشند و 
صنعت بتواند کارش را انجام دهد و قیمتش را 

هم بر اساس نرخ تورم کشور دریافت کند.«

یارانه ارز ترجیحی به بیماران می رسد؟
این موضوع در حالی رخ می دهد که حاال نه تنها 
احتمال حذف تمامی ارز 4200 تخصیصی در سال 
1401 وجود دارد که مسعود میرکاظمی، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دست تنگ 
دولت برای تامین بودجه سال 1401 تاکید کرده 
است که بسیاری از ردیف های بودجه در الیحه 
بودجه سال 1401 حذف شده و دولت حداقل 
ردیف های بودجه ای را برای سال آینده در نظر 
گرفته است. به جز این ایلنا در گزارشی به نقل از 
سازمان تامین اجتماعی نوشته است که دولت نه 
تنها در الیحه بودجه سال 1401 سهم مشکل گشایی 
را از بابت بدهی اش به سازمان تعریف نکرده است 
که به لحاظ اینکه سازمان تامین اجتماعی بزرگترین 
خریدار درمان کشور است، گاه کفه ی بدهی اش به 
سمت درمانگران و مراکز درمانی و گاه به سمت 
بانک رفاه کارگران و گاه به سمت هر دو سنگینی 
می کند. در حال حاضر بدهی سازمان به سمت 
بانک رفاه میل می کند؛ موضوعی که بانک رفاه را 
در مواجهه با قانون اجرای سیاست های اصل 44 
قانون اساسی قرار داده است. بر همین اساس مجلس 
سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که دو سوم 
سهامش در این بانک را واگذار کند؛ موضوعی که 
موجب نگرانی سازمان از  »جیب خالی« در انتهای 
ماه شده است اما این نگرانی هم وجود دارد که با 
افزایش بدهی سازمان به بانک رفاه، بانک مرکزی، 
مجمع بانک را به دست گیرد و اداره ی آن را از 

دست سازمان خارج کند. 
مالی  با وضعیت  که  نمی رسد  نظر  به  بنابراین 
دولت در حال حاضر، یارانه ارز 4200 تومانی 
به صورت اعتبار شرکت های بیمه ای به دست 

مصرف کننده برسد.

رییس هیئت مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای 

انسانی ایران: از سال ۹۳ از 
۳۷ درصد سرمایه گذاری در  
دارایی هایی ثابت در صنعت 

دارو، به حدود ۵.۵ درصد در 
سال ۹۹ رسیده است. یعنی 

روزبه روز حاشیه سود این 
صنعت دارد کمتر می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه: 
بسیاری از ردیف های بودجه در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف 
شده و دولت حداقل ردیف های 
بودجه ای را برای سال آینده در 

نظر گرفته است
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  یاسر مختاری
جهان هنوز از دست دلتا رهایی نیافته که شاخ 
و شانه های واریانت جدیدی به نام اومیکرون 
آفریقا ظاهر  واریانت که در  این  آغاز شد، 
کشور   38 وارد  هفته  یک  عرض  در  شد 
میکروبیولوژیست ها،  از  بسیاری  شد.  جهان 
بر  عفونی  متخصصان  و  اپیدمیولوژیست ها 
از ویروس  این گونه جدید  پذیری  سرایت 
کرونا اتفاق نظر دارند با این حال اظهار نظر 
به  را  آن  و کشندگی  بیماری زایی  مورد  در 

هفته های آتی موکول کرده اند.

سازمان جهانی بهداشت، روز گذشته اعالم کرد که 
واریانت اومیکرون در 38 کشور جهان شناسایی 
شده اما هنوز مرگی در رابطه با این ویروس 
ثبت نشده است.  ایاالت متحده و استرالیا از 
جمله جدیدترین کشورهایی هستند که انتقال 
بومی سویه اُمیکرون را گزارش کرده اند و شیوع 
مبتالیان  آمار  این سویه موجب شده مجموع 
به کووید19 در آفریقای جنوبی از سه میلیون 

نفر فراتر رود.
این سازمان هشدار داده که ممکن است هفته ها 
طول بکشد تا مشخص شود مسری بودن سویه 
اومیکرون به چه میزان است، آیا موجب بروز 
نوع شدید بیماری می شود یا خیر؟ روش های 
برابر  در  میزان  تا چه  واکسیناسیون  درمانی و 

آن موثر هستند.؟
مایکل رایان، رئیس بخش فوریت های سازمان 
به  هستیم  تالش  »در  گفت:  بهداشت  جهانی 
سواالت موجود در رابطه با این سویه پاسخ دهیم.«
اگرچه بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت 
مورد فوت ناشی از ابتال به سویه اومیکرون گزارش 
نشده است اما گسترش این سویه هشدارهایی را 
در پی داشته چرا که احتمال دارد طی چند ماه 
آینده بیش از نیمی از موارد ابتال به کووید19 
در اروپا به سویه اومیکرون اختصاص پیدا کند.
 به گزارش سپید، به نقل از ایسنا، بررسی های 
اولیه محققان در آفریقای جنوبی حاکی از آن 
است که سویه اومیکرون در مقایسه با دو سویه 
دلتا و بتا، سه برابر بیشتر احتمال دارد موجب 

ابتالی مجدد شود.
ارشد  دانشمند  سوامیناتان  سومیا  حال  این  با 
سازمان جهانی بهداشت نیز از مردم خواست 
که نسبت به ظهور این واریانت وحشت نکنند 
و اظهار کرد: »هنوز بسیار زود است که درباره 
لزوم باز طراحی و اصالح واکسن های موجود 

علیه واریانت اومیکرون اظهار نظر کنیم.«
تخصصی  کمیته  دبیر  یونسیان،  مسعود 

اپیدمیولوژی و پژوهش کووید19 در گفت وگو 
با سپید، با بیان اینکه در حال حاضر آنچه در 
مورد این واریانت وجود دارد یکسری شواهد 
شواهد  این  که  زمانی  »تا  گفت:  است،  اولیه 
تأیید نشوند نمی توان بر روی آن حساب باز 
کرد. برخی از محافل علمی معتقدند که این 
ویروس سرایت پذیری باال داشته )به سادگی 
می تواند جایگزین دلتا شود( اما از طرف دیگر 
یعنی  ندارد،  بستری  و  میر  و  مرگ  کشندگی 
شده  کرونا  جایگزین  ساده  سرماخوردگی 
است. این تنها یک فرضیه بوده و دانشمندان 
همه  نگهدارند.  خود  برای  را  آن  است  بهتر 
دانشمندان مطرح جهان درخواست دو هفته 
ویروس  این  کامل  شناسایی  برای  را  وقت 
و  بیماری زایی  شدت  سرایت پذیری،  نظر  از 

مقاومت در برابر واکسن داشته اند، در حالیکه 
هنوز یک هفته از این زمان گذشته و یک هفته 

دیگر باقی مانده است.«
وی افزود: »در این یک هفته باقی  مانده باید 
فرض را بر این بگذاریم که سرایت پذیری این 
ویروس باالتر از ویروس های قبلی بوده و دلیلی 
برای کشندگی کمتر ندارد. در تمامی جهش  ها و 
واریانت ها صحبت هایی مبنی بر شدت و ضعف 
سرایتذیری آنها وجود داشت اما هیچ مستند علمی 
در رابطه با تغییر شدت بیماری زایی واریانت ها 
وجود نداشت، لذا برای من سخت هست که 
بپذیرم اتفاقی رخ داده که شدت بیماری زایی 
بنابراین  پیدا کرده است،  این ویروس کاهش 
فرض را بر این می گذارم که شواهدی ندارم 
مبنی بر اینکه شدت بیماری زایی این ویروس 
کم شده باشد اما شواهدی هست که می گوید 

سرایت پذیری آن بیشتر شده است.«

لزومتجدیدنظردربازگشاییها
پزشکی  علوم  دانشگاه  اپیدمیولوژی  استاد 
باقی  هفته  یک  این  »در  کرد:  تأکید  تهران 
جلوی  و  داشته  مالحظاتی  است  بهتر  مانده 
بازگشایی ها را بگیریم ومدارس و دانشگاه ها 
که  بوده  این  اول  از  ما  قرار  کنیم.  تعطیل  را 
به روز  کنیم و  به روز رصد  را  بازگشایی ها 
اینکه یک تصمیمی گرفته  نه  بگیریم  تصمیم  
این  خورد  سنگ  به  سرمان  که  زمانی  تا  و 
تصمیم ادامه داشته باشد بلکه باید هر لحظه 

بازنگری قرار بگیرد.« مورد 
وی ادامه داد: »پس از هفته آینده باید تصمیم 
این  مورد  در  خبرهای خوبی  آیا  که  بگیریم 
واریانت وجود دارد یا اینکه خبر بدی داشته 
کنیم.   تشدید  را  کننده  محدود  اقدام  هر  و 
لذا در شرایطی که تغییری در حال رخ دادن 
است با اینکه مشخص نیست که شرایط بهتر 
می شود یا بدتر و حتی اینکه احتمال بهتر شدن 
 30 آن  شدن  بدتر  احتمال  و  درصد   70 آن 
بگذاریم  این  بر  را  فرض  باید  باشد،  درصد 
که وضعیت بدتر می شود. اگر با این ذهنیت 
آن  اگر  اما  دید  نخواهیم  آسیب  برویم  جلو 
30 درصد محقق شد به تمامی کشور آسیب 
می زند جمع کردن آن کار آسانی نخواهد بود.«

ادامه در صفحه 17 

سایهاومیکرونوخطربازگشاییها
یونسیان، دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی و پژوهش کووید19: 

شواهد از سرایت پذیری بیشتر اومیکرون حکایت دارند اما برای تشخیص شدت 
بیماری زایی یک هفته دیگر زمان الزم است

سپید گزارش می دهد

یونسیان: بهتر است تا 
روشن  شدن وضعیت 

اومیکرون مالحظاتی داشته 
و جلوی بازگشایی ها 

را بگیریم ومدارس و 
دانشگاه ها را تعطیل کنیم.

سازمان جهانی بهداشت: 
مورد فوت ناشی از ابتال به 

سویه اومیکرون گزارش 
نشده است
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 ادامه از صفحه 16
عدم توجه به زمان بین افزایش تعداد 

ابتال و مرگ 
وی همچنین با اشاره به دو رقمی شدن مرگ های 
ناشی از کرونا در کشور، گفت: »این اتفاق باید 
رخ می داد، اما به جای آبان ماه من انتظار داشتم 
که در اواخر مهرماه این موضوع رخ دهد چرا 
موارد جدید کاهش  تعداد  که یک ماه زودتر 
با این حال اگر این ویروس وارد  پیدا کرد. 
ایران شود یا به دلیل سهل انگاری و بازگشایی 
مدارس تعداد موارد جدید افزایش پیدا کرد، 
یک ماه پس از آن تعداد مرگ ها نیز افزایش پیدا 
می کند. متأسفانه نه مردم نه مسئولین و نه حتی 
کارشناسان به این موضوع توجه نمی کنند و 
چون مرگ ها افزایش پیدا نمی کند مداخله ای 
هم نمی کنند و بازگشایی ها را ادامه می دهند. 
این مسأله موجب می شود که یا یک تصمیم 
شتاب زده  را  اقدام  یک  یا  بگیریم  شتاب زده 

بگذاریم.« کنار 
تنگاتنگ  ارتباط  عدم  اشاره  با  ادامه  در  وی 
ستاد ملی کرونا و کمیته علمی کرونا، گفت: 
»انتظار این است که ستاد ملی کرونا به کمیته 
علمی به عنوان بازوی علمی خود نگاه کند، 
به کمیته سوال دهد و از آن پاسخ، تحلیل و 
نقد بخواهد و بازخورد بدهد، اما استنباط من 
این است که کمیته علمی به صورت موازی 
کرونا  ملی  ستاد  و  داره  انجام  را  خود  کار 
نیز بر اساس شواهدی که خود دارد تصمیم 
کمیته علمی  ملی ساختار  اگر ستاد  می گیرد. 
را قبول دارد باید این گونه عمل کند، اگر هم 
باید به وزارت بهداشت بگوید  اعتقاد ندارد 

تا آن را تعطیل دهد.«
یونسیان با اشاره به احتمال درگیری کودکان 
با ویروس اومیکرون نیز گفت: »اینکه بیشتر 
بچه ها درگیر این واریانت شده اند به این دلیل 
است که آنها کمتر واکسن تزریق کرده اند و 
هنوز مصون نشده اند. با این حال فارغ از این 
یا دو هفته  این شرایط یک  باید در  موضوع 
مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کنیم و از بستر 

دیجیتال کار را ادامه دهیم یا عملکرد ویروس 
شناسایی شود و ویروس از طبقه بندی نگران 
مراقبت  تحت  به سوی  و  کننده خارج شود 
کننده  نگران  که  باید گفت  البته  منتقل شود. 
بوده این ویروس به لحاظ تعداد جهش های 
با  و  است  داده  رخ  آن  در  که  است  زیادی 
که  واریانت ها  دیگر  کننده  نگران  طبقه بندی 

به لحاظ شواهد، عوارض و نتایج طبقه بندی 
شده بودند متفاوت است.« 

همزمان     بازگشایی های  خطر 
عالوه بر یونسیان، علیرضا ناجی، رئیس مرکز 
علوم  دانشگاه  شناسی  ویروس  تحقیقات 
از  را  نگرانی خود  نیز  بهشتی  پزشکی شهید 
همزمانی اومیکرون و بازگشایی ها ابراز کرد 
و به ایسنا، گفت: »با وجود شناسایی واریانت 
اومیکرون به عنوان یک واریانت نگران کننده 
در جهان، نگرانی از بازگشایی های همزمان و 
در عین حال درصد پایین رعایت پروتکل های 
بهداشتی، به حق است. باید توجه کرد که در 
حال حاضر تمام کشورها شرایطشان را با توجه 
به شناسایی اومیکرون تغییر داده اند. بسیاری 
شدید  محدودیت های  به  مجددا  کشورها  از 
بازگشتند. همچنین بحث ممانعت از مسافرت 
در برخی کشورها مجددا ایجاد شده است.«
ناجی گفت: »البته درست است که از کشورهای 

اومیکرون صحبت  منشاء  عنوان  به  آفریقایی 
می کنیم، اما باتوجه به گستردگی این ویروس، به 
طور کلی نمی توانیم روی کشور خاصی دست 
گذاشته و اعالم کنیم که ممانعت مسافرت از 
فالن کشور انجام شود. بلکه باید برای تمام 
مسافرانی که وارد کشور می شوند، تست مجدد 

انجام داده و آنها را قرنطینه کنیم.«
وی تاکید کرد: »در عین حال بازگشایی های 
همزمان هم در این شرایط مقداری خطرناک 
بوده و می تواند منجر به گسترش بیماری شود. 
وقتی که جامعه باز شده و تراکم ایجاد می شود، 
 احتمال انتقال ویروس بیشتر می شود. حال اگر 
شود،  کشور  وارد  اومیکرون  مانند  واریانتی 
باتوجه به اینکه واریانتی است که می تواند از 
سیستم ایمنی و واکسیناسیون فرار کند، اصال 
عاقالنه نیست که این اقدامات و بازگشایی های 
اطالعات  باید  بنابراین  شود.  انجام  همزمان 
اطالعات  هم  خودمان  و  کرده  مرور  را  دنیا 
تولید کنیم. باید نظارت مان بیشتر شده، پایش 
ژنتیکی کووید را افزایش داده و توجه بیشتری 
باشیم و  19 در دنیا داشته  به شرایط کووید 
اجازه ندهیم که اتفاقاتی که در پیک های چهارم 
با  برایمان رخ داد، در پیک دیگری  پنجم  و 

اومیکرون تکرار شود.«
وی همچنین اظهار کرد: »جدای از اومیکرون، 
تا زمانیکه سطح واکسیناسیون مان را باال نبریم، 
در  نمی شود.  توصیه  همزمان   بازگشایی های 
حال حاضر باید باالی 90 درصد جامعه علیه 

واکسینه شوند.« کرونا 
ناجی گفت: »توصیه سازمان جهانی بهداشت بر 
این است که درست است که در خالء اطالعاتی 
در زمینه اومیکرون به سر می بریم،  اما یکسری 
توصیه ها مانند پایش بیشتر در کشورها، تاکید 
بهداشتی  دستورالعمل های  اجرای  بر  مجدد 
اجتماعی،  فاصله  حفظ  زدن،  ماسک  شامل 
و  درست  قوانین  و  تجمعات  به  ورود  عدم 
بررسی مبادی ورودی اعم از هوایی، زمینی 
از  بیش  باید  و  است  مهم  بسیار  دریایی  و 

انجام شوند.« پیش 

ناجی: بازگشایی های 
همزمان هم در این شرایط 

مقداری خطرناک بوده و 
می تواند منجر به گسترش 

بیماری شود. وقتی که جامعه 
باز شده و تراکم ایجاد 

می شود،  احتمال انتقال 
ویروس بیشتر می شود


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

