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رئیس انجمن دیابت ایران: 

رئیس انجمن دیابت ایران با بیان اینکه آمار مرگ و میر بیماران 
»بیماران  کرد:  تاکید  یافته،  کاهش  بسیار  کرونا  به  مبتال  دیابتی 
مبتال به دیابت حتما دوز سوم واکسن علیه کرونا را تزریق کنند.«
به گزارش سپید، اسداهلل رجب در گفت وگو با ایرنا افزود: »در 
گذشته میزان مرگ و میر دیابتی های دارای بیماری های زمینه ای 
مانند چاقی، قلبی و عروقی و فشار خون باال به علت ابتال به 
کرونا 22 درصد بود که با انجام واکسیناسیون این بیماران در 

دوزهای اول و دوم این رقم بسیار کاهش یافته است.«
وی اظهار داشت: »انجام واکسیناسیون بویژه دوز سوم برای بیماران 
دیابتی با توجه به شیوع سویه امیکرون بسیار ضروری است زیرا  
واکسن  در برابر عفونت ها و ویروس ها، آنتی بادی های الزم را 
تولید و از بدن محافظت کرده و این آنتی بادی ها با میکروب هایی 

که وارد بدن می شوند مبارزه می کند.«
رجب تصریح کرد: »واکسن هایی که علیه ویروس کرونا در کشور 
استفاده می شود، عوارض جانبی خفیفی دارند و شدید نیستند، 
افرادی که بیماری های زمینه ای دارند باید برای تزریق این واکسن 
با پزشک معالج مشورت کرده و پس از انجام واکسیناسیون 15 
تا ۳0 دقیقه در محل تزریق واکسن بمانند و تحت نظر مراقبان 
بهداشتی باشند تا اگر عارضه شدیدی رخ داد، اقدامات درمانی 

سریع انجام شود.«
از  پس  شده  »مشاهده  کرد:  تاکید  ایران  دیابت  انجمن  رئیس 
واکسیناسیون، سیستم ایمنی بدن در مقابل واکسن کرونا واکنش 
نشان داده و باعث بروز برخی عوارض جانبی مانند خستگی، 
تب، لرز، اسهال، سرگیجه، قرمزی، التهاب و تورم در محل تزریق 
و غیره می شود، این عالئم طبیعی بوده و نشانه هایی از فعالیت 

بدن برای ایجاد ایمنی است.«
نامه های  شیوه  رعایت  واکسیناسیون،  کنار  در  رجب،  گفته  به 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
شست وشوی مکرر دست ها یا ضدعفونی کردن آن ها و پرهیز 
از تردد در محیط های شلوغ برای بیماران مبتال به دیابت حائز 

اهمیت است زیرا در صورت ابتالی یک فرد دیابتی به ویروس 
کرونا، عالئم شدیدتر و وخیم تری را تجربه می کند.

وی افزود: »مبتالیان به دیابت باید با دور کردن استرس و ترس از 
خود و نوشیدن کافی آب، دمای بدن خود را کنترل و توصیه های 
بهداشتی را دنبال کنند، آنها همچنین به طور مرتب باید دست های 
از محلول های ضدعفونی  یا  بشویند  با صابون و آب  را  خود 

کننده استفاده کنند.«
این پزشک اظهار داشت: »مبتالیان به بیماری دیابت در شرایط 
کنونی مانند سایر افراد باید به اصول تغذیه ایمن و سالم خود 

توجه ویژه کنند و نیازی نیست آنها مصرف ویتامین ها و مکمل های 
دارویی را جزو تغذیه خود قرار دهند و بیشتر از مواد غذایی 

مفید استفاده کنند.«
رجب با بیان اینکه 12 درصد جمعیت باالی 20 سال کشور دیابت 
دارند، خاطرنشان کرد: »حدود ۶0 درصد جمعیت کشور اضافه 
وزن و چاقی د ارند که از عوامل اصلی بروز بیماری دیابت است 
و تغذیه نامناسب، چربی باال، فشارخون باال، مصرف دخانیات و 
مشروبات الکلی و اختالالت خواب از جمله عواملی است که 

ابتال به  این بیماری را تشدید می کند.«

دیابتی ها دوزسوم واکسن کرونا را حتما تزریق کنند
خبـر

عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه 
فعالیت دندانسازان بدون مدرک صدمات جبران ناپذیری را 
به سالمت آحاد مردم وارد می کند، گفت: »از معاون بهداشت 
وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی خواستاریم با صدور 
بخشنامه اجازه فعالیت برای همکاران دندانپزشک طرحی مناطق 

محروم در ساعات غیر اداری داده شود تا بتوانند از سالمتی 
مردم جامعه پاسداری نمایند.«

به گزارش سپید، بهنام عباسیان در گفت وگو با سازمان نظام 
کمال حیدری  انتصاب  از  قبل  تا  اینکه  به  اشاره  با  پزشکی 
معاون بهداشتی وزارت بهداشت همواره سیاست های اتخاذ 
شده برای دندانپزشکان در وزارت متبوع بطور کلی با دیدگاه 
دندانپزشکی سازگار نبوده است، اظهار کرد: »در این روزهای 
سخت کرونایی آن چه سالمتی آحاد مردم بویژه در مناطق 
محروم را به خطر انداخته؛ فعالیت دندانسازان بدون مجوز و 
بعضًا دارای مدرک دستیاری کنار دندانپزشک است که از جهاد 
دانشگاهی و یا مؤسسات دیگر گرفته اند که این مهم صدمات 

جبران ناپذیری به سالمت آحاد مردم جامعه وارد می کند.«
وی افزود: »وقتی به عمق فاجعه می نگریم یکی از عواملی که 
باعث شکوفایی این سوداگران در عرصه سالمت شد، قوانین 
اتخاذ شده توسط وزارت بهداشت در دوره گذشته است مبنی 
بر اینکه دندانپزشکان طرحی مناطق محروم اجازه فعالیت در 

ساعات غیر اداری در مراکز خصوصی را ندارند.«
وی با طرح این پرسش که چرا در شرایط سخت اقتصادی 

اکثر مناطق فاقد امکانات و خدمات  که مراکز بهداشتی در 
دندانپزشکی در سطح دو و سه؛ همکاران دارای تحصیالت 
آکادمیک نمی توانند التیام بخش آالم و درد مردم بوده و اجازه 
فعالیت داشته باشند، ادامه داد: »به عنوان عضو شورای عالی 
نظام پزشکی بارها در این زمینه تالش کردم تا وزارت بهداشت 
از حق سالمتی آحاد مردم نگذرد و انگیزه همکاران جوان را 
در مناطق محروم باال برده و اجازه فعالیت به آن ها بدهد که 

متاسفانه تا کنون اقدامی نشده است.«
»وقتی  کرد:  خاطرنشان  پزشکی  نظام  عالی  شورای  عضو 
سیاست گذاران عرصه سالمت اذعان به فعالیت دندانپزشکان 
در ساعات بعد از ظهر در همان مراکز بهداشتی را دارند آیا 
از زیر ساخت ها و تجهیزات موجود در مراکز اطالع دارند؟«

وی با تاکید بر اینکه در شرایط بحرانی کرونا دندانپزشکان 
هم در خط مقدم برای سالمتی آحاد جامعه فعالیت می کنند، 
تصریح کرد: »از معاون بهداشتی وزارت بهداشت خواستاریم 
که با صدور بخشنامه اجازه فعالیت برای همکاران دندانپزشک 
طرحی در ساعات غیر اداری برای مناطق محروم داده شود تا 

بتوانند از سالمتی جامعه پاسداری نمایند.«

عباسیان، عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی:

مجوز فعالیت در ساعات غیراداری برای دندانپزشکان طرحی  مناطق محروم صادرشود


