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رئیس جمهور تاکید کرد

دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دارو برنامهای ندارد

رییس جمهور در چهارمین گفتوگوی زنده تلویزیونی با مردم
گفت« :دولت برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی دارو و نان برنامهای
ندارد».
به گزارش سپید به نقل از وبدا ،سید ابراهیم رییسی درباره حذف
ارز دارو گفت« :فعال در مورد نان و دارو برنامهای نداریم .درباره

کاالهای دیگر با مجلس صحبت میکنیم .این بحث فقط بین
دولت و مجلس نیست ،بین نخبگان و اقتصاددانها مطرح است
و من طرح مباحث را خوب میدانم .صاحبنظران باید نظر
بدهند ،نمیخواهیم در اتاق در بسته تصمیم بگیریم و بعد یک
دفعه مردم متوجه شوند که تصمیم گرفته شد».

رییسی با بیان اینکه انجام این مباحث در میان اقشار مختلف مردم
را مفید میدانم ،افزود« :سه نکته مهم در این زمینه وجود دارد؛
اول اجماع نخبگانی ،نه به این معنا که هیچکس مخالف نباشد،
بلکه منظور یک توافق نسبی است .دوم اقناع افکار عمومی و
مساله سوم سیاست جبرانی است .خط قرمز ما در این قضیه
مساله معیشت مردم است که به هیچ عنوان نباید آسیب ببیند.
هرگز به آسیب به معیشت مردم راضی نخواهیم شد».
رئیس جمهور در مورد شرایط کرونایی کشور خاطر نشان کرد:
«از مواردی که باید شاکر خدا باشم و عنایت کرد ،این است که
در روزی که دولت ما شروع به کار کرد روزانه  ۷۰۰خانوار در
کشور داغدار میشدند و امروز به لطف خدا و به خاطر کمک و
مشارکت مردم و اعتمادی که مردم به دولت داشتند شاهد هستیم
که الحمداهلل هم ابتال و هم فوتیهای کرونایی بسیار کاهش پیدا
کرده یعنی به مرحله فوتی  ۲۰نفر در روز یا این حدود رسیده
است و خودش یکی از موفقیتهای بزرگ کشور است».
رئیسی با اشاره به شرایط بد کرونایی در کشورهای دیگر
افزود« :این موفقیت بزرگی که دولت و مردم با عنایت
حضرت حق برای کشور داشتند از مواردی است که همواره
باید شکرگزار خداوند بود و شکرگزاری آن این است که
باید آن را حفظ کرد و از آن صیانت کرد که اُمیکرون یک
وقت کشور را فرا نگیرد».
رئیسی افزود« :در ستاد کرونا بحث شده که اگر رعایت پروتکلهای
بهداشتی نشود مجبور به بازگشت محدودیتهایی شویم .واقعا در
اجتماعات ما احساس خطر میکنیم ،جان مردم برای ما بسیار اهمیت
دارد .جان و نان ،این دو مسألهای است که حتما مهم است».

در جلسه کمیته تخصصی کرونا مطرح و چارهاندیشی شد

زنگ خطرآغاز موج ششمکرونا

محمد مخبر :عادی انگاری و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی
در شیوع اُمیکرون تأثیر بسزایی داشته است
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به آمار افزایش
بیماران سرپایی و بستری ناشی از سویه جدید
اُمیکرون گفت« :عادی انگاری و عدم رعایت
دستورالعملهای بهداشتی در شیوع اُمیکرون
تأثیر بسزایی داشته و باید تدابیر الزم برای
جلوگیری از شیوع این سویه جدید از بیماری
در کشور اندیشیده شود».
به گزارش سپید به نقل از ایرنا ،محمد مخبر
روز چهارشنبه در جلسه کمیته تخصصی
کرونا که با حضور رییس دفتر رییس جمهور
و وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی
و آموزش و پرورش ،رییس جمعیت هالل
احمر و مسئوالن مربوطه برگزار شد ،با اشاره
به آمار افزایش بیماران سرپایی و بستری ناشی
از سویه جدید اُمیکرون در کشور تاکید کرد:
«عادی انگاری و عدم رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در شیوع سویه جدید اُمیکرون تأثیر
بسزایی داشته و باید تدابیر الزم برای جلوگیری

از شیوع این سویه جدید از بیماری در کشور
اندیشیده شود».
وزیر بهداشت نیز در این جلسه با اشاره به
افزایش سویه جدید اُمیکرون در سراسر کشور
و تاکید براینکه عدم رعایت دستورالعملهای
بهداشتی عواقب جدی برای نظام سالمت
و مردم در هفتههای آتی در پی خواهد
داشت ،تصریح کرد« :ضروری است مردم
در جهت مقابله با شیوع این سویه جدید
دستورالعملهای بهداشتی و فاصلهگذاری
اجتماعی را بیش از گذشته رعایت کنند و
در غیر اینصورت ناچاریم محدودیتهای
بیشتر و سخت گیرانهتر کرونایی در سراسر
کشور وضع کنیم».
همچنین در این جلسه وزارت بهداشت
گزارشی از آخرین وضعیت بیماری کرونا
در کشور و جهان ،آمار افزایش بیماران سرپایی
و بستری و مرگ و میر ناشی از سویه جدید

اُمیکرون و افزایش تعداد شهرهای قرمز و
نارنجی در رنگبندی جدید کرونایی کشور
ارائه کرد.
در ادامه نیز مصوبات و محدودیتهای

پیشنهادی وزارت بهداشت و وزارت کشور
برای مقابله با سویه جدید اُمیکرون جهت
تصویب در ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا
بحث و بررسی شد.
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دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید ۱۹اعالم کرد

کشوردرشاخه باالرونده موج «اُمیکرون»
اکنون وقت تصمیم است

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با
کووید ۱۹با هشدار نسبت به روند افزایشی ابتال به کرونا در کشور
و شدت گرفتن آن در چند روز اخیر گفت« :فعال در شاخه باال
رونده موج امیکرون قرار داریم و بروز مجدد مرگهای سه رقمی
کرونایی دور از انتظار نیست».
به گزارش سپید ،مسعود یونسیان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به غلبه
اُمیکرون در کشور ،قرار گرفتن در شاخه باال رونده موج این سویه و
خطر افزایش بستری و مرگومیر ناشی از آن گفت« :در حال حاضر
بیش از  ۵۰درصد موارد کرونایی که در کشور در حال گردش است،
از سویه اُمیکرون بوده و میتوان گفت که اُمیکرون در کشور غالب
شده است ».وی ادامه داد« :در عین حال در کل دنیا  ۷۲درصد موارد
ابتال به کرونا که بررسی شده ،اُمیکرون بوده و طبیعی است که کشور
ما هم مستثنی نباشد .بنابراین اُمیکرون در دنیا غالب شده و در کشور
ما هم طبیعتا به ویروس غالب بدل شده است».
وی با بیان اینکه طی دو هفته گذشته یعنی از نیمه دی ماه روزانه
افزایش موارد جدید کرونا را داشتیم که حدودا ً روزی  ۱۰تا ۱۲
درصد افزایش نسبت به روز قبلش شاهد بودیم ،در عین حال درباره
معیارهای رنگبندی کرونایی شهرها گفت« :تصمیمگیری درباره
تغییر معیار رنگبندی کرونایی شهرها ،در سطح وزارت بهداشت
اتخاذ میشود .البته باید تغییراتی در معیارهای رنگبندی شهرها
انجام شود .پیش از این هم در این باره با مسئوالن صحبتهایی
داشتیم که باید در رنگبندی تغییراتی ایجاد شود ،تا جایی که میدانم
سناریوهای مختلفی برای معیار رنگبندی شهرها ،طرح و بررسی
شده بود ،اما هنوز به یک نسخه مورد توافق جمعی نرسیده بودند
و طبیعی است که تا زمانیکه یک نسخه بهتر پیدا نکرده باشیم،
نمیتوانیم نسخه قبلی را کنار بگذاریم».
یونسیان ادامه داد« :ایرادی که شاخص رنگبندی کرونایی شهرها
دارد ،این است که ممکن است دیر به ما هشدار دهد ،اما نکته مثبتش
این است که هشداری که میدهد ،کاذب نیست .بر این اساس وقتی
که این شاخص اعالم میکند که رنگبندی کشور تغییر کرده ،به این
معناست که واقعا تغییر کرده است .با این حال تمایل بر این است
که شاخصی داشته باشیم که زودتر از آن که بستریها افزایش یابد،
بر اساس تعداد موارد سرپایی به ما هشدار بدهد .البته مطرح شده که
این موضوع به یک مرکز تحقیقاتی سفارش شده ،اما هنوز خروجی
آن دریافت نشده و فعال باید با روال قبلی پیش رویم».
وی در ادامه صحبتهایش با تاکید بر لزوم تکمیل واکسیناسیون
علیه کرونا در کشور گفت« :یکی از واجبات ما در کشور تزریق دو
دوز واکسن علیه کروناست .تمام مردم این حق و وظیفه را دارند
که نسبت به تزریق دو دوز واکسن کرونا اقدام کنند .در حال حاضر
باید برای یافتن و متقاعد کردن افردی که هنوز از تزریق واکسن
امتناع میکنند ،اقدام کنیم .در عین حال باید سراغ هستههایی رفت
که سمپاشی علیه واکسیناسیون را در فضای عمومی ترویج میدهند
و با آنها برخورد قانونی شود .این حقی است که آحاد جامعه دارند.
باید توجه کرد که هر ادعای عجیب و غریبی که بدون پشتوانه علمی
در رسانهای مطرح شود ،اثر چندین بسیج واکسیناسیون را خنثی
میکند .اینها نکاتی است که باید آنها را در اولویت خودمان قرار
دهیم تا کسانیکه هنوز دو دوز واکسن را تزریق نکردند ،برای انجام
واکسیناسیون و تکمیل آن اقدام کنند».
یونسیان با بیان اینکه وضعیت انجام دو دوز واکسیناسیون در کشور،
مناسب نیست ،گفت« :هنوز تمام افراد واجد شرایط تزریق واکسن،
واکسن کرونا تزریق نکردهاند .البته ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرده
است که جمعیت زیر  ۱۲سال هم میتوانند واکسن کرونا تزریق کنند،
اما تا زمانیکه این جمعیت به واکسن دسترسی پیدا کرده و دوز اول و
سپس دوز دوم را تزریق کنند و بعد دو هفته از آن بگذرد ،زمانبر است.
در مجموع تنها  ۶۴درصد باالی  ۱۲سالهها  ۲دوز واکسن زدهاند».

وی گفت« :واقعیت این است که از جمعیت  ۸۴میلیون نفره ما
در کشور که انتظار داشتیم همه آنها واکسن تزریق کنند ،فقط ۶۴
درصد دو دوز واکسن را تزریق کردند .البته درک میکنم که حدود
 ۱۷میلیون نفر اصال واجد شرایط واکسیناسیون نبودند و به تازگی
واجد شرایط دریافت واکسن شدهاند .با این حال باید سراغ افراد
واجد شرایط رویم .تزریق دو دوز واکسن کرونا در افراد باالی ۱۲
سال نیز هنوز به  ۸۰درصد نرسیده است .در جمعیت باالی  ۱۲سال
فاصله بین  ۸۰تا  ۱۰۰درصد یعنی فاصله بین  ۵۳.۵میلیون نفری
که واکسن تزریق کردند تا  ۶۷میلیون و  ۷۰۰هزار نفری که واجد
شرایط دریافت واکسن هستند .بنابراین این فاصله ،فضای بزرگی
است که هرچه سریعتر باید پر شود».
یونسیاندربارهبازگشاییهایانجامشدهدرتاالرهایپذیرایی،سالنهای
سینما و تئاتر و ...که بعضا با ظرفیت  ۱۰۰درصدی فعالیت میکنند،
گفت« :بازگشاییها همان مواردی هستند که دو هفته دیگر تاثیرشان
را میبینیم .قطعا این بازگشاییها اثرات نامطلوبی خواهند داشت و
تردیدی در این زمینه وجود ندارد .حتی اگر این بازگشاییها همین
امروز هم متوقف شده و تعطیل شوند ،تا نیمه بهمن ماه نتیجه آنچه را
کهدریکماهگذشتهتاکنونانجامدادهایم،خواهیمدید.اینبازگشاییها
منجر به این میشوند که در نیمه دوم بهمن ماه نهتنها کاهش سرعت
بیماری را نبینیم ،بلکه افزایش سرعت ابتال به بیماری را هم شاهد
باشیم .متاسفانه زمانی به محدود کردن بازگشاییها فکر میکنیم که
در اوج قله قرار گرفتهایم .آن زمان خیلی دیر است و هر تصمیمی
که قرار است بگیریم ،امروز و اکنون وقتش است».
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با
کووید ۱۹تاکید کرد« :زمانیکه تختهای بیمارستانها و آیسییوهای
ما پر شدند ،کمبود دارو ،سرم ،اکسیژن و ...پیدا کردیم ،آن زمان برای
تصمیمگیری خیلی دیر است .عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد».
وی گفت« :پیشنهاد این است که در یک جلسه با حضور نمایندگان
و کارشناسان متعدد ،جدولی درست کنند و اعالم کنند که کدام
فعالیتها از نظر بازگشایی در اولویت قرار دارند و کدام فعالیتها از
نظر بهداشتی در اولویتند .در عین حال فعالیتهایی را انتخاب کنند
که کمترین آسیب را به عدم انتقال کرونا بزند و بیشترین نقش را
در پویایی اقتصاد جامعه داشته باشد .ما افرادی که رشتهمان بهداشت
عمومی است ،این مسائل را درک میکنیم .صرفا به بحثهای درمانی
نمیپردازیم که هیچ موضوع اجتماعی را نبینیم .ما متوجهیم که اگر
قرار باشد مملکت تعطیل باشد ،منجر به مشکالت مدنی میشود،
اما این را هم میدانم که بازگشاییها نباید به صورت «همه یا هیچ»

باشد ،بلکه باید در بازگشاییها اولویتبندی داشته باشیم که با دو
مالک انجام شود؛ اول اینکه چه تاثیری بر روند اپیدمی دارد و دوم چه
تاثیری بر روند فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد .اگر بر
این اساس تصمیمگیری شود ،باید اعالم کنند که در جلسهای به این
دالیل مشاغلی قرار شد بازگشایی شوند و برخی فعالیتها و مشاغل به
این دالیل باید بسته بمانند .هر زمان که به این نقطه رسیدیم ،میتوانیم
بگوییم که داریم با مردم تعامل میکنیم و میتوانیم انتظار داشته باشیم
که مردم حرفمان را گوش کرده و توفیق داشته باشیم ،در غیر این
صورت وضعیت همینی خواهد بود که در پنج موج گذشته دیدیم».
یونسیان گفت« :در عین حال علت تاکیدم بر تکمیل واکسیناسیون
است که سادهترین کار است .میتوان گفت که مردم از خانه خارج
نشوید ،در فضای سربسته نروید،با دیگران تماس نداشته باشید
و  ،...اما اینها اقدامات سختی است و باید کار آسانتر را انجام
داد .فرد با تزریق واکسن تا چند ماه احتمال ابتالیش چندین برابر
کاهش مییابد .احتمال مرگ و بستری شدنش به صفر نزدیک
میشود .سایر اقدامات بهداشتی را هم تا حد امکان انجام میدهیم.
زمانیکه واکسن نداشتیم همه میگفتند چرا واکسن نداریم ،اما اکنون
واکسن در انواع مختلف در پایگاههای بهداشتی وجود دارد و از
این به بعد عدم مراجعه برای تزریق واکسن ،منجر به زیان خود
افراد و زیان دیگر مردم میشود که از نظر اخالقی پذیرفته نیست
و از نظر قانونی هم قابلیت پیگرد دارد».
وی درباره شرایط پیک ششم با کرونای اُمیکرون گفت« :مرگ سه
رقمی را اصال دور از ذهن نمیبینم .البته انتظار بروز شدت موج پنجم
را نداریم .زیرا اُمیکرون مقداری شدت خفیفتری دارد ،اما مرگ سه
رقمی از رگ گردن به ما نزدیکتر است .رییس بیمارستان حضرت
رسول (ص) اعالم کردند که بسیاری ازبخشهای «آی سی یو» کرونا
را تعطیل کرده بودیم ،اما اکنون دوباره پر شده و این ابتدای شروع
موج است .ما در شاخه باالرونده هستیم و این شاخه حاال حاالها
باال میرود .زیرا در همه کشورهایی که اُمیکرون واردشان شده این
اتفاق رخ داده،فعال در شاخه باالرونده قرار داریم و تعداد مواردمان
به صورت تصاعدی افزایش مییابد .روزی میرسد که تختهایمان
پر شوند ،وقتی تختهایمان پر شوند کمبود پرسنل ،دارو و تجهیزات
و اکسیژن پیدا کردیم ،طبیعی است که آن زمان درمان هم بدتر شده و
سه رقمی شدن مرگها هم خیلی دور از ذهن نیست .بنابراین اصال
دلمان را خوش نکنیم که اُمیکرون خفیف است و این هشدار هر
روز از سوی مراجع بینالمللی علمی اعالم میشود اما متاسفانه ما تا
زمانیکه سیل در خانهمان نیاید ،جدی نمیگیریم».
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مردانی ،عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:

چهارهفتهآینده به اوج امیکرون می رسیم

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز پیک ششم کرونا در کشور
خبر داد و گفت« :مردم زودتر برای تزریق واکسن دوز سوم به
مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند».

به گزارش سپید ،مسعود مردانی در گفتوگو با ایرنا افزود:
«تعداد مبتالیان کرونا به مراتب باالتر است ،زیرا بسیاری از آنها
عالئم این بیماری را نداشته یا برای انجام تست به مراکز درمانی

مراجعه نمیکنند ».وی ادامه داد« :موارد ابتال به امیکرون بصورت
تصاعدی و انفجاری رو به افزایش است ،سهشنبه  ۹هزار و ۳۰۰
مورد مبتال به امیکرون در کشور داشتیم و این در حالی است که
برای همه بیماران آزمایش این سویه انجام نمیشود و بسیاری از
آنها عالئم سرماخوردگی دارند».
این متخصص بیماریهای عفونی تصریح کرد« :امیکرون اکنون
گونه غالب در کشور است ،نباید عادی انگاری کنیم ،هفت تا
هشت درصد جمعیت کشور واکسن نزدهاند و باید سریعتر نسبت
به انجام تزریق واکسن اقدام کنند ،زیرا موارد مراجعه سرپایی به
مراکز درمانی و بستری بسیار افزایش یافته و خطرناک است».
به گفته مردانی ،کشور  ۲تا چهار هفته آینده به اوج امیکرون
میرسد و باید مردم رعایت شیوهنامههای بهداشتی و واکسیناسیون
را جدی بگیرند و نباید با ساده انگاری به دورههای تلخ گذشته
که موارد فوتی سه رقمی بود ،برگردیم».
وی اظهارداشت« :برای جلوگیری از افزایش ناگهانی آمار بستری
اعمال تدابیر جدی از جمله تسریع در واکسیناسیون نوبت سوم،
الزامی شدن استفاه از ماسک در خارج از منزل ،جلوگیری از
برگزاری تجمعات و مراسم به خصوص در محیطهای بسته،
برگزاری کالسها بصورت مجازی ،پرهیز از سفرهای غیرضروری،
ممنوعیت سرو غذا در رستورانها و تاالرها و داشتن تهویه مناسب
در حمل و نقل عمومی ضروری است».

آخرین وضعیت رنگبندی کرونایی کشور

رنگ قرمز به نقشه ایران بازگشت
وزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشکیآخرینرنگبندیکرونایی
شهرهای کشور را منتشر کرد.
به گزارش سپید ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آخرین
رنگبندی کرونایی شهرهای کشور را منتشر کرد .بر این اساس،
شهرستان اردکان از استان یزد نخستین شهری است که پس از
انتشار سویه اُمیکرون در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت .از  ۲۰آذر
امسال یعنی طی  ۴۷روز گذشته ،هیچ شهری در وضعیت قرمز نبود.
عالوه بر آن ،شهرستانهای کاشان (اصفهان) ،فردوس (خراسان
جنوبی) ،تربت حیدریه (خراسان رضوی) ،بستک (هرمزگان)،

ابرکوه ،خاتم ،مهریز ،میبد (یزد) در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.
هماکنون  ۱۱۴شهرستان در وضعیت زرد کرونا هستند .مرکز
استانهایی که از وضعیت آبی خارج و در وضعیت زرد قرار
گرفتهاند عبارتند از تبریز ،ارومیه ،اصفهان ،کرج ،بوشهر ،تهران،
بیرجند ،مشهد ،زنجان ،سمنان ،شیراز ،قم ،کرمان ،رشت ،خرمآباد،
ساری،اراک،بندرعباسویزد.باتصمیمستادملیکرونا،شاخصهای
رنگبندیکماکانصرفابرمبنایآماربستریهستندوتغییرجدیدی
نداشتهاند .با آغاز خیز ششم کرونا و در پی افزایش سریع موارد
ابتال ،رنگبندی کرونایی کشور در فواصل زمانی کوتاهتری منتشر

خواهد شد .آخرین آما ر شهرستانها ۱ :شهر قرمز ۸ ،شهر نارنجی،
 ۱۱۴شهر زرد و  ۳۲۵شهر آبی

شناسایی  ۱۱۸۵۱بیمار جدیدکرونا درکشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،از روز سهشنبه تا
چهارشنبه ۱۱هزار و  ۸۵۱مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و
متاسفانه  ۲۹تن نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.
به گزارش سپید ،از روز سهشنبه تا چهارشنبه  ۶بهمن ماه  ۱۴۰۰و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۱ ،هزار و  ۸۵۱بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۶۹۷نفر از آنها بستری
شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و ۲۷۹
هزار و  ۴۱۰نفر رسید .متاسفانه  ۲۹بیمار کووید ۱۹جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۳۲هزار
و  ۳۰۳نفر رسید .خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون و  ۸۸هزار و ۳۶۷
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
یکهزار و  ۲۶۷نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای

مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۴۴میلیون و  ۳۲۳هزار و  ۸۰۰آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است .در حال حاضر یک شهرستان در وضعیت
قرمز ۸ ،شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۱۴ ،شهرستان در وضعیت
زرد و  ۳۲۵شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون  ۶۰میلیون و  ۵۶۸هزار و  ۵۶۶نفر دوز اول ۵۳ ،میلیون و
 ۷۹۶هزار و  ۲۰۳نفر دوز دوم و  ۱۵میلیون و  ۵۴۸هزار و ۴۱۷
نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردهاند.
بر این اساس مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به ۱۲۹
میلیون و  ۹۱۳هزار و  ۱۸۶دوز رسید.
همچنین از روز سهشنبه تا چهارشنبه  ۳۸۰هزار و  ۷۵۹دوز واکسن
کرونا در کشور تزریق شده است.
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معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعالم کرد

ابتالی ۳روزه افراد به سویه اُمیکرون
انتشار نتایج مطالعات اثربخشی  ۴واکسن بر کرونا

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون
مانع از ابتال فرد به کووید ۱۹-نخواهد شد ،بلکه
از شدت بیماری خواهد کاست ،گفت« :در حال
حاضر سویه غالب در کشور اُمیکرون است و زمان
درگیر شدن یک فرد به این سویه به  1.5تا  ۳روز
کاهش یافته است».
به گزارش سپید ،یونس پناهی در نشست خبری
که به صورت حضوری و مجازی در محل وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار شد،
ضمن بیان این مطلب ،تحقیقات در حوزه وزارت
بهداشت را امری الزم برای رصد سالمت کشور
دانست و افزود« :بر این اساس اگر اقدامی در حوزه
سالمت اجرایی میشود ،بر مبنای تحقیقات شکل
بگیرد و در این راستا بر تولید دانش و مرجعیت
علمی تاکید میشود ».وی با اشاره به شیوع ویروس
کرونا در کشور و دنیا ،با بیان اینکه این ویروس از
ابتداتاکنوندرجهتبقایخوددستخوشتغییراتی
شده است ،اظهار کرد« :آخرین جهش این ویروس
اُمیکرون است .این سویه بر خالف سویه دلتا از
قدرت انتشار باالیی برخوردار است به گونهای که
سویه دلتا  ۵تا  ۶روز زمان نیاز داشت تا فرد دیگری
را درگیر کند ولی این زمان در سویه اُمیکرون به
 1.5تا  ۳روز رسیده است».
پناهی ،درگیری ریه و بستری شدن مبتالیان در
بخشهای بیمارستانی و ICUها را از دیگر
ویژگیهای سویه جدید نام برد و یادآور شد« :سویه
اُمیکرون هر چند که سرعت انتشار باالیی دارد ولی
شدت بیماری آن نسبت به سویه دلتا کمتر است».
معاون تحقیقاتوفناوریوزارتبهداشت،بااشاره
به تولید واکسنها برای مقابله با این ویروس بر
اساس پلتفرمهای مختلف ،واکسنهای سینوفارم،
برکت ،اسپایکوژن ،پاستوکووک و نورا را از جمله
واکسنهایی دانست که در پلتفرمهای mRNA

و یا به صورت نوترکیب از آن استفاده میشود.
وی یادآور شد« :همواره این سوال مطرح است که
واکسنها در پیشگیری از این بیماری چه جایگاهی
دارند .در این زمینه تحقیقات نشان داده است که
باالترین میزان ایمنیزایی زمانی ایجاد میشود که
فرد مبتال شده باشد و اگر این افراد دوز اول و دوم
واکسیناسیون را دریافت کنند ،باالترین ایمنی زایی
را در برابر کووید ۱۹-را خواهند داشت».
پناهی با تاکید بر اینکه نتایج تحقیقات نشان میدهد
که اگر حداقل  ۳ماه از واکسیناسیون گذشته باشد،
نیاز است تا دوز بوستر تزریق شود ،خاطر نشان کرد:
«تفاوت زیادی میان واکسنهای مختلف در ابتال
مجدد به بیماری کووید ۱۹-وجود ندارد و هرچه
واکسیناسیونکاملترباشدافرادبهمراتبایمنیزایی
باالتری را خواهند داشت به گونهای که افرادی که
 ۳دوز را دریافت کردهاند ،ایمنی باالتری از جنبه
ابتال به فرم شدید را خواهند داشت و افرادی که
واکسینهنشدهباشندشدتباالتریازبیماریراتجربه
خواهندکرد ».وی به مطالعات انجام شده در دانشگاه

علوم پزشکی شیراز در زمینه ایمنیزایی واکسنها
اشاره کرد و گفت« :در این مطالعات واکسنهای
سینوفارم،آسترازنکا،برکتواسپوتنیکازجنبههای
مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهاند .بر اساس نتایج
به دست آمده واکسن سینوفارم از نظر پیشگیری از
بروز عفونت ویروس کرونا ایمنی  ۸۰درصدی،
واکسن آسترازنکا  ۸۴درصد ،واکسن برکت ۸۷
درصد و اسپوتنیک پیشگیری  ۷۵درصدی دارد».
وی اضافه کرد« :از نظر جلوگیری از بستری شدن
مبتالیان در بیمارستان واکسن سینوفارم  ۷۲درصد،
آسترازنکا۸۲درصد،برکت۸۶درصدواسپوتنیک۶۸
درصدموثرهستند».بهگفتهاینمقاممسئول،واکسن
سینوفارم  ۸۶درصد ،آسترازنکا  ۹۲درصد ،برکت
 ۹۸درصد و اسپوتنیک  ۱۰۰درصد در پیشگیری
از مرگ ناشی از ابتال فرد به کووید ۱۹-موثر است.
پناهی در ادامه افزود« :تاکید همواره بر این است که
دریافت واکسن به معنای عدم ابتال به بیماری نیست
و همیشه در کنار واکسیناسیون بر مساله ماسک زدن
درست و دوری از تجمعات نیز تاکید شده است.

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشت،درمانو
آموزش پزشکی فرم غالب ویروس کرونا در ایران را
اُمیکرون نام برد و یادآور شد« :واکسیناسیون ،میزان
ابتال افراد به این بیماری را کم نمیکند .زیرا دیده
شده افرادی که حتی  ۳دوز را دریافت کردهاند،
مبتال شدهاند .ولی شدت بیماری در این دسته از
افراد به شدت کاهش مییابد و از بستری شدن
آنها دربخشهای بیمارستانی و ICUکم میشود».
وی به وضعیت تولید واکسن در کشور اشاره کرد
و گفت« :تنها واکسن وزارت بهداشت ،واکسن
تولید شده در انستیتوپاستور است ولی در کنار آن
دانشگاه بقیهاهلل نیز واکسن تولید کرده و در کنار آن
واکسنهاییچونفخراوبرکتنیزتولیدشدهاست».
پناهی،تحقیقاتانجامشدهدرزمینهتولیدواکسنهای
مختلف در کشور را ارزشمند توصیف کرد و گفت:
«در نهایت واکسنهایی که ضعیف هستند و کارایی
الزم را ندارند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت».
معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
به فعالیت مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای در حوزه
سالمتدرکشوراشارهکردوافزود«:راهاندازیمراکز
تحقیقاتی همسو و موازی نیز یکی از دغدغههای ما
است و در حال حاضر  ۸۰۰مرکز تحقیقاتی با مجوز
وزارت بهداشت در کشور راه اندازی شده است و
بسیاری از این مراکز برای رسیدن به حداقلها تالش
میکنند و ما با نشستی که با معاونتهای فناوری
دانشگاههای علوم پزشکی داشتیم بر ساماندهی
مراکز تحقیقاتی موازی تاکید شده است».
بهگزارشایسنا،پناهیباتاکیدبرضرورتساماندهی
مراکز تحقیقاتی همسو اظهار کرد« :ما باید از ایجاد
زیر ساختهایتکراریجلوگیریکنیمچراکهاین
امر هزینه بر است و در این راستا ما بر شبکهسازی
تاکید داریم .چون با شبکهسازی با حضور همه
متخصصان از زیر ساختهای کشور در راستای
حل معضالت کشور اقدام میشود».

رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت:

  8میلیون نفر از جمعیت زیر  12سال واکسینه میشوند
واکسیناسیون  9تا  12سالهها در نوبت اول

رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر از واکسیناسیون  8میلیون
نفر از جمعیت زیر  12سال کشور خبر داد و گفت« :در نوبت
اول گروه سنی  9تا  12سال واکسینه میشوند».
به گزارش سپید ،محمد مهدی گویا گفت« :تمام افراد  9تا 12
سال کشور میتوانند به همراه والدین خود با مراجعه به مراکز
واکسیناسیون ،واکسن کووید 19رادریافت کنند».
ویافزود«:پسازانجامواکسیناسیوناینگروهسنی،افرادگروهسنی
پایینتر نیز فراخوان شده و واکسن خود را دریافت خواهند کرد».
گویا ادامه داد« :مطالعه برای واکسیناسیون افراد زیر 12سال جامعه از
شش ماه پیش توسط یک تیم فوق تخصصی از برجستهترین اساتید

کشور آغاز شد و چگونگی واکسیناسیون ،انتخاب نوع واکسن و
بازه زمانی واکسیناسیون مورد مطالعه قرار گرفت».
وی بیان کرد« :پس از تصویب پروتکل مربوطه در کمیته ملی
واکسن ،کمیته علمی کووید 19وزارت بهداشت و در نهایت ستاد
ملی کرونا ،برنامه واکسیناسیون این گروه سنی آغاز شد».
گویا تصریح کرد« :انتظار داریم والدین کمک کنند تا هرچه سریعتر
فرزندانشانواکسینهشدهوباخیالراحتدرمدارسحاضرشوند».
به گزارش وبدا ،وی تاکید کرد« :بیشک برنامه واکسیناسیون افراد
زیر  12سال و ادامه تحصیل آنان به صورت حضوری در ارتقای
سطح تحصیلی دانشآموزان تاثیر بسزایی خواهد داشت».
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معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت اعالم کرد

تاکید برسختگیری دربرگزاری جشنواره فجر
لزوم اتصال وزارت ارشاد به سامانه «ایران من»

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت با اشاره به اینکه پروتکلهای
بهداشتی جشنواره فجر هنوز ابالغ نشده
است ،اتصال وزارت ارشاد به سامانه مدیریت
هوشمند کرونای «ایران من» را ضروری
خواند و تاکید کرد« :به این ترتیب بلیط
تنها به کسی فروخته شود که واکسینه شده
باشد و بدانیم که بیمار نیست».
به گزارش سپید ،محسن فرهادی در
گفتوگو با ایسنا درباره شرایط برگزاری
جشنوار ههای موسیقی ،فیلم و تئاتر فجر
گفت« :با توجه به جهش جدید کرونا با
سویه امیکرون که اکنون رو به ازدیاد
گذاشته است ،فکر میکنم شاید مجبور
باشیم علیرغم میل خود محدودیتهایی
اعمال کنیم که البته به معنای تعطیالت
نخواهد بود ،ولی میزان جمعیتی که در
جشنواره فجر حضور خواهند داشت باید
کنترل شده باشد .در واقع خط قرمزهایی
که در مورد انتشار و گسترش بیماری وجود
دارد ،باید کنترل شود».
وی افزود« :تامین تهویه  ،فاصلهگذاری
اجتماعی ،تزریق واکسن و استفاده از
ماسک در جشنواره فجر باید کنترل شود.
این سختگیر یها احتماال در سالنهای
عادی سینما و تئاتر و کنسر تهای عادی
هم اعمال خواهد شد».
فرهادی با اشاره به اینکه این تصمیمات هنوز
به دبیرخانه جشنواره فجر ابالغ نشده است،
بیان کرد« :ستاد ملی کرونا تصمیمگیری
نهایی در این مورد را انجام خواهد داد و
سپس به نهاد متولی ابالغ خواهد کرد .از
نظر وزارت بهداشت باید سختگیر یهایی
در این زمینه اعمال شود تا بتوانیم شرایط
شیوع بیماری را تحت کنترل داشته باشیم
در غیر این صورت ورود به پیک ششم
ناگزیر است».
وی افزود« :با ابالغ پروتکلهای مخصوص
جشنواره فجر ،در صورتی که از نیروهای
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت
درخواست شود تا در محل برگزاری این
تجمعات حضور داشته باشند ،نیروهای ما
مانند سال قبل فعالیت خود را در مراکز آغاز
کرده و اقدام به نظارت رعایت پروتکلهای
بهداشتی خواهند کرد».
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت ادامه داد« :یک نکته ضروری اتصال
سینما  ،تئاتر ،کنسرت و جشنوار هها به
سامانه ایران من است؛ یعنی بلیط فقط به
کسی فروخته شود که واکسینه شده باشد
و بدانیم که بیمار هم نیست؛ بنابراین اگر
بیمار نباشد و در شرایط قرنطینه قرار نگرفته
باشد به تست منفی  PCRهم برای حضور

در این اماکن نیازی ندارد .زیرساختها
برای اتصال به سامانه ایران من وجود دارد
و تنها باید متولیان این امر از نظر سامانهای
اتصال را برقرار کنند».
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت درباره سامانه ایران من اظهار
کرد« :این یک سامانه ملی و پهناور است
که اگر مباحث دولت الکترونیک کاملی
داشتیم اکنون کارمان راحتتر بود .سامانه
«ایران من» هماهنگ کننده و متصل کننده با
سایر دستگا هها از جمله وزارت بهداشت،
وزارت راه و شهرسازی ،وزارت کشور،
وزارت صمت ،اتاق اصناف و ...است.
در حال حاضر به جز وزارت ارشاد که
هنوز تبادل سامانهای انجام نداده است اما
مذاکرات پیرامون این کار صورت گرفته،
در سایر دستگا هها بهر هبرداری در حال
انجام است».
وی با ذکر مثالی گفت« :به عنوان مثال
وقتی قرار است بلیط هواپیما فروخته
شود سامانه راه و شهرسازی به سامانه
ایران من متصل میشود ،این سامانه هم
به وزارت بهداشت متصل است و هنگامی
که فردی کدملی خود را ثبت کند از
طریق این سامانه یک تبادل اطالعاتی
با ما انجام میشود و اطالعات فرد در
اختیار سامانه قرار میگیرد که فردی که
متقاضی بلیط است آیا واکسن زده است
و آیا در قرنطینه بیماری قرار دارد یا

خیر؟ با تبادل اطالعات ،نیاز به  PCRو
اطالعات دیگر از بین میرود».
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت افزود« :سختترین قسمت کار در
حوزه سامانه ایران من در بخش ترددهای
درون شهری اتوبوس و مترو است؛ زیرا
ممانعت برای ورود افراد آلوده یا واکسن
نزده کار سختی است .یعنی وقتی پشت
گیت ورودی مترو یک صف طوالنی از
مردم وجود داشته باشند که یکی از آنها
بیمار باشد ،بستن گیت یا راه ندادن او در
ورود و خروج ،ایجاد اختالل میکند .ما
به دنبال راههای جایگزین هستیم تا افراد
را در مکانهای مختلف کنترل کنیم؛ زیرا
فردی که سوار مترو میشود همان کارمند
یا شاغل صنفی یا نانوا و ...است .در واقع
کنترل افراد از سایر مسیرها صورت میگیرد
تا ممانعت ورود را در آن قسمتها اجرایی
کنیم .اگر راهی پیدا کنیم که از طریق بستن
گیت ورودی نگذاریم افراد بیمار یا واکسن
نزده وارد مترو و اتوبوس شوند ،ضریب
اطمینان افزایش خواهد یافت».
وی با ابراز امیدواری از اتصال وزارت ارشاد
به سامانه ایران من تا پیش از آغاز رسمی
جشنواره فجر تصریح کرد« :صحبتهایی
پیرامون این موضوع شکل گرفته است و
اگر در زیرساختهای فنی مشکلی وجود
نداشته باشد ،انشااهلل تا پیش از  ۱۲بهمن
سامانهها متصل میشوند».

فرهادی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت
به هیچ عنوان موافق استفاده  ۱۰۰درصدی
از ظرفیت سالنهای سینما ،تئاتر و کنسرت
نیست ،بیان کرد« :یکی از اصول اساسی
فاصلهگذاری فیزیکی است که باید وجود
داشته باشد .در واقع هنگام فروش بلیط به
جز خانواد هها که کنار هم نشستن آنها منعی
ندارد ،سایر افراد باید با فاصله از یکدیگر
بنشینند تا احتمال انتقال بیماری کاهش یابد.
در کشورهای اروپایی هم که دوز سوم واکسن
را با درصد بیشتری نسبت به ما تزریق
کردند ،اکنون در حال رعایت این موضوع
هستند و مثال در استادیو مهای ورزشی حتی
با وجود باز بودن فضا ،فاصلهگذاری فیزیکی
را رعایت میکنند».
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت تاکید کرد« :با توجه به سرمای
هوا و بسته بودن فضای سالن سینما و
تئاتر کار تهویه در تراکم جمعیت به
راحتی انجام پذیر نیست که بتوانید با
 ۱۰۰درصد ظرفیت دو تا سه ساعت در
سالن بنشینید و بیمار نشوید .به همین
دلیل فاصلهگذاری و عدم تکمیل ظرفیت
سالن نکات حائز اهمیتی است .همچنین،
استفاده از ماسک و تزریق واکسن از
دیگر تاکیدات ما است .مهمترین نکته
این است که در فضای بسته مدت زمان
اقامت را کاهش دهیم و استفاده از ماسک
را فراموش نکنیم».
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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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جدیدترین آمار جهانی کرونا

مجموع مبتالیان هند از ۴۰میلیون نفرگذشت
اطالعرسانی ورلداُمتر ،شمار مبتالیان و قربانیان
این بیماری در  ۱۰کشوری که طبق گزارشهای
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشتهاند تا صبح
روز چهارشنبه به ترتیب به شرح جدول است.
بر اساس آمار جهانی ورلدامتر ،روسیه با گذشتن از
آمار  ۳۲۷هزار قربانی تاکنون باالترین مرگ و میر
کرونایی را در بین کشورهای اروپایی داشته و در
جهان نیز چهارمین کشور با باالترین نرخ فوتیهای
این بیماری است .فرانسه همچنین با ثبت بیش از
 ۱۷میلیون و  ۳۰۲هزار مبتال هم اکنون رکورددار
ابتال در قاره سبز است.
ایران نیز با مجموع شش میلیون و  ۲۶۷هزار و
 ۵۵۹ابتال و  ۱۳۲هزار و  ۲۷۴مورد فوت ناشی از
بیماری کووید ۱۹-در حال حاضر رتبه دوازدهم

مجموع مبتالیان به بیماری کرونا (کووید )۱۹-در
جهان تاکنون به  ۳۵۹میلیون و  ۳۴۹هزار و ۵۲۷
نفر رسیده ،مرگ پنج میلیون و  ۶۳۴هزار و  ۶۶۵نفر
بر اثر این بیماری تأیید شده و  ۲۸۴میلیون و ۷۸۴
هزار و  ۲۳۲نفر از مبتالیان نیز تاکنون بهبود یافتهاند.
بهگزارشسپید،براساسآمارهایرسمیِ همهگیری
کرونا ،آمریکا همچنان با بیش از ۷۳.۴میلیون مبتال و
بیشاز ۸۹۴هزارقربانیدرصدرفهرستکشورهای
درگیر با این بیماری قرار دارد .هند نیز هم اکنون
با آمار بیش از  ۴۰میلیون مبتال پس از آمریکا در

در بین کشورهای دارای بیشترین آمار مبتالیان
کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق در حال حاضر در  ۲۱کشور،
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-کشورهایفرانسه،انگلیس،روسیه،ترکیه،
ایتالیا،اسپانیا،آلمان،آرژانتین،ایران،کلمبیا،مکزیک،
لهستان ،اندونزی ،هلند ،اوکراین ،آفریقای جنوبی،
فیلیپین و پرو نیز بیش از سه میلیون مبتال را ثبت
کردهاند .به گزارش ایسنا ،روند افزایش آمار ابتال
به بیماری کووید ۱۹-که تاکنون در  ۲۲۳کشور و
منطقه در جهان شیوع یافته ،ادامه دارد و این بیماری
همچنان در دنیا قربانی میگیرد.

رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار گرفته و
آمار مبتالیان به کووید ۱۹-در برزیل هم از ۲۴.۳
میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین
کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.
همچنین برزیل با بیش از  ۶۲۳هزار جان باخته پس
از ایاالت متحده ،دومین رکورددار تعداد قربانیان
کووید در جهان محسوب میشود و هند با بیش
از  ۴۹۱هزار قربانی ،سومین کشور به لحاظ ثبت
باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در این فهرست
جهانی است .بنابر جدول بهروز شده در پایگاه

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

هشدارگسترش «زیرسویه ُامیکرون» در جهان
سازمانجهانیبهداشتهشدارداد«:مواردابتالبه«زیرسویهاُمیکرون»
در بسیاری از کشورها رو به افزایش است».
به گزارش سپید ،سازمان جهانی بهداشت به تازگی هشدار داده
است که موارد ابتال به زیرسویهای از امیکرون موسوم به «بیای»۲.
( )2.BAکه اولین بار در پایان سال گذشته میالدی ( )2021کشف
شد ،به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است.
زیرسویه«بیای»۲.کهآژانسامنیتبهداشتانگلیس()UKHSA
آن را به عنوان گونهای تحت بررسی اعالم کرده ،زیرمجموعه

سویه اُمیکرون ( )1.BAاست و طبق دادههای اولیه ممکن است
هم از قدرت سرایت باالتری برخوردار باشد و هم بیشتر از دیگر
سویههای کووید در برابر واکسن مصون بماند.
سازمان جهانی بهداشت در پست به روز شده در وبسایت خود
اعالم کرد« :موارد ابتال به  2.BAکه در برخی از جهشها از
جمله در پروتئین سنبله با  1.BAمتفاوت است ،در بسیاری از
کشورها در حال افزایش است».
بنابر اعالم این سازمان ،بررسی ویژگیهای زیرسویه «بیای»۲.

از جمله فرار از روشهای مصونسازی و میزان بیماریزا بودن
آن باید بهطور مستقل از سویه اُمیکرون در اولویت قرار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت ،شیوع زیرسویه
«بیای »۲.به اندازهای نیست که همچون سویه اصلی اُمیکرون
و دلتا در گروه موارد نگران کننده قرار گیرد اما از آنجایی که
در بسیاری از کشورها در حال گسترش است سازمان جهانی
بهداشت از مقامات کشورها خواسته است تا روند شیوع آن را
تحت کنترل داشته باشند.

 ۲شرکت دارویی فایزر و بیونتک اعالم کردند

آغاز آزمایش بالینی برای تولید واکسن مخصوص ُامیکرون
دو شرکت دارویی فایزر و بیونتک در بیانیهای اعالم کردند
که ثبت نام برای انجام آزمایش بالینی با هدف تولید واکسن
مخصوصی علیه سویه امیکرون ویروس کرونا را آغاز کردهاند.
به گزارش سپید ،این دو شرکت دارویی که از تولید کنندگان
واکسنکووید۱۹-هستند،آزمایشهایبالینیروینسخهجدیدی
از واکسن کروناویروس مبتنی بر سویه اُمیکرون را در افراد
بزرگسال بین  ۱۸تا  ۵۵سال آغاز کردهاند.
در این مطالعه حدود  ۱۴۰۰شرکت کننده بزرگسال  ۱۸تا ۵۵

ساله با وضعیت جسمی سالم برای کمک به ارزیابی این موضوع
مشارکت خواهند داشت که آیا این سویه از کروناویروس به
واکسن خاصی نیاز دارد یا خیر.
رئیس تحقیق و توسعه واکسن در شرکت داروسازی فایزر
گفت« :در حالیکه تحقیقات کنونی و دادههای دنیای واقعی
نشان میدهد دوزهای یادآور واکسن همچنان سطح باالیی از
مصونیت در برابر نوع شدید بیماری و جلوگیری از بستری
شدن در بیمارستان ناشی از سویه اُمیکرون را ایجاد میکند،

نیاز داریم که در صورت کاهش این محافظت با گذشت زمان
از آمادگی الزم برخوردار باشیم و به طور بالقوه به مقابله با این
سویه و سویههای احتمالی در آینده اقدام کنیم».
به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز ،کارشناسان از این مطالعه برای
مقایسه ایمنی ،تحملپذیری و توانایی واکسن جدید کووید۱۹-
مبتنی بر سویه اُمیکرون در برانگیختن واکنش ایمنی نسبت به
فرمول فعلی که پرمصرفترین واکسن کووید ۱۹-در جهان
است ،استفاده خواهند کرد.
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رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعالم کرد

تبدیل وضعیت  ۱۲تا  ۱۵هزار نیروی شرکتی
با تصویب بودجه سالآینده

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در جلسه
شورایعالی نظام پرستاری گفت« :با تصویب
نهایی اعتبار  ۱۲هزار میلیارد تومانی تبدیل
وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس ۱۲ ،تا ۱۵
هزار نیروی شرکتی از بین مدافعان سالمت فعال
در کرونا با اولویت پرستاران سال آینده تبدیل
وضعیت میشوند».
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پرستاری،
محمد میرزابیگی افزود« :اعتبار تبدیل وضعیت
نیروهای شرکتی در کمیسیون تلفیق تصویب شده
و در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس ،این
تعداد نیرو استخدام میشوند که عالوه بر امنیت
شغلی برای آنان با آزاد شدن منابع بیمارستانها،
تأخیر پرداخت معوقات نیز کم میشود».
وی گفت« :بر اساس نظرسنجی انجام شده از
جامعه پرستاری در سال گذشته ،اجرای قانون
تعرفهگذاری مهمترین مطالبه پرستاران بوده است.
حاال این خواسته مهم پرستاران با حمایت مقام
معظم رهبری و پیگیریهای سازمان نظام پرستاری
به سرانجام رسیده است».
رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود« :اکنون
وارد فرآیند اجرایی قانون تعرفهگذاری خدمات
پرستاری شدهایم .به همین منظور دو کارگروه
تخصصی برای اجرای این قانون تشکیل
میشود که شامل کارگروه مدیریت اجرای قانون
تعرفهگذاری و کارگروه بازتوزیع منابع آن است
و همکاران و کارشناسان خبره و با تجربهای در
این کارگروهها فعال میشوند ».وی گفت« :اجرای
قانون تعرفهگذاری چهار محور دارد که شامل

تعریف ضریب  kو ارزش نسبی خدمات ،فرآیند
ثبت خدمات در صورتحساب بیمار ،بیمارستان،
بیمه و سرانه ،منبع یابی و بازتوزیع منابع است».
میرزابیگیافزود«:مجلس ۶۲۰۰میلیاردتومانبرای
اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در
سه ماه پایانی امسال ( ۱۲۰۰میلیارد تومان) و سال
آینده (پنج هزار میلیارد تومان) تصویب کرده است.
این اعتباری است که قبال وجود نداشته است و با
استفاده از آن به طور میانگین سه میلیون تومان به
کارانه ماهانه پرستاران اضافه میشود».
وی گفت« :با اجرای قانون تعرفهگذای خدمات
پرستاری ،مهر پرستاران اعتبار پیدا میکند و

پرستاران یکی از مشاغل و حرف پروانهدار نظام
سالمت شده است و این تحول بزرگی برای
ارتقای جایگاه جامعه پرستاری در کشور است».
میرزابیگی افزود« :با اختصاص ۶۲۰۰میلیارد تومان
برای اجرای قانون تعرفهگذاری ،همین میزان اعتبار
از منابع بیمارستانها آزاد میشود و با این اقدام،
تاخیر در پرداخت معوقات بیمارستانها نیز کم
میشود ».رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه
داد« :یکی دیگر از خواستههای جامعه پرستاری
اجرای فوقالعاده خاص است .این موضوع نیز
در حال پیگیری است و مخالفی ندارد اما درباره
شیوه اجرای آن رایزنیها و بررسیها ادامه دارد».

وی اضافه کرد« :موضوع دیگری که در دست
پیگیری است ،استانداردسازی نسبت پرستار به
تخت بیمارستانی و جمعیت است .اکنون این
نسبت حدود  ۸دهم تا  ۹دهم پرستار به ازای هر
تخت بیمارستانی است ،این نسبت بسیار کم است
اما یک دفعه نمیتوانیم به سمت ایده آل برویم و
باید به صورت گام به گام هر سال مقداری این
نسبت را ارتقا دهیم».
میرزابیگی گفت« :برای افزایش نسبت پرستار به
تخت یا جمعیت در کشور باید ظرفیت پذیرش
دانشجو اصالح شود اما نمیشود یک دفعه ظرفیت
تربیت پرستار را افزایش داده بلکه باید با توجه
به شرایط بازار کار و استخدامها به عدد مناسبی
برای ظرفیت دانشگاهها در رشته پرستاری رسید».
ویادامهداد«:باهمکاریمعاونتپرستاریوزارت
بهداشت و موافقت وزیر روند انتقال اختیار صدور
گواهیصالحیتحرفهایبهسازماننظامپرستاری
در حال پیگیری است».
رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره برگزاری
کالسها و دورههای کمک پرستاری گفت« :در این
زمینه آشفته بازاری حاکم است .متاسفانه عدهای
در این حوزه سوءاستفادههایی کردهاند که با توافق
سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری این
مسئله ساماندهی میشود».
وی گفت« :در این راستا فعال برای مدتی برگزاری
دورههای کمک پرستاری متوقف میشود و بعد
با ساماندهی و طراحی جدید به شکلی که بتواند
پاسخگویاستانداردوحساسیتهاینظامسالمت
باشد ،ساماندهی میشود».

مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سالمت وزارت بهداشت تاکید کرد

تواناییکیتهای ایرانی در تشخیص واریانت امیکرونکرون
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سالمت وزارت
بهداشت در واکنش به برخی اظهارات درباره
کیتهای آزمایشگاهی تولید داخل کشور گفت:
«کیتهای تولید داخل کشور بر اساس نتایج
ارزیابی آزمایشگاهی و گزارش آزمایشگاه
مرجع کشوری در انستیتو پاستور ایران ،توانایی
تشخیص واریانت امیکرون را به همان خوبی
واریانت دلتا دارند».
به گزارش سپید ،سیامک سمیعی با بیان این
مطلب تشریح کرد« :کیتهای تولید داخل
کشور که در آزمایشگاههای دانشگاهی شبکه
کووید 19-کشور و سایر آزمایشگاههای
پزشکی مجاز برای تشخیص و غربالگری
کووید 19-مورد استفاده قرار میگیرند ،بر
اساس نتایج ارزیابی آزمایشگاهی و گزارش
آزمایشگاه مرجع کشوری در انستیتو پاستور
ایران ،توانایی تشخیص واریانت امیکرون را به

همان خوبی واریانت دلتا دارند .بنابراین نتایج
منفی آزمایش تشخیص مولکولی و تشخیص
سریع ،بخصوص وقتی در مورد افرادی که
عالئم بالینی دارند ولی نتیجه آزمایش اول
آنها منفی میشود برای بار دوم تکرار میشود،

میتواند مالک تشخیص قطعی قرار گیرد».
وی در ادامه افزود« :البته در صورتی که بیمار در
سیر بیماری بیش از حد زود و یا دیر مراجعه
کند ممکن است نتیجه آزمایش منفی شود.
این احتمال در مورد همه عوامل بیماریزای

میکروبی وجود دارد و پزشک معالج در روند
تشخیص بالینی و تعیین تکلیف بیمار به آن
توجه میکند».
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سالمت وزارت
بهداشت همچنین گفت« :تا قبل از شیوع وسیع
واریانت امیکرون ،یعنی تا زمانی که واریانت
دلتا سهم بیشتری در ابتال به بیماری داشت،
اکثریت مواردی که به دلیل عالیم تنفسی برای
انجام آزمایش تشخیصی مورد نمونهبرداری قرار
میگرفتندازنظرکووید19-منفیبودند؛بطوریکه
در مواقعی حتی بیش از  90درصد آنها علل
دیگریمثلآنفلوآنزا،سرماخوردگیسادهفصلی
و سایر ویروسها عامل بیماری تنفسی بودند».
بنابراعالمروابطعمومیوزارتبهداشت،سمیعی
افزود«:اینافرادبراساسدستورالعملهایابالغی
تشخیص و درمان کووید 19-از نظر عفونت
کرونایی منفی هستند».
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خبـر

احمدی ،عضو شورایعالی نظام پزشکی:

تعرفه غیرواقعی و ناعادالنه ظلمی مضاعف
به جامعه پزشکی و مردم است

عضو شورایعالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه
متولیان باید سیاستهای خود را نسبت به تعیین
تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی تغییر
دهند ،گفت« :اعالم تعرفه غیرواقعی و ناعادالنه
ظلمی مضاعف به جامعه پزشکی و مردمی
است که با وجود همه مشکالت و کاستیها
پای کشور و انقالب ایستادند».
به گزارش سپید ،حسین احمدی در گفتوگو
با سازمان نظام پزشکی با اشاره به شرایط
خاص اقتصادی ،تحریمها و چالشهای
سرمایهای کشور بیان کرد« :هر سال در فصل
بودجهبندی دولت ،تعرفه خدمات تشخیصی
و درمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و
امسال نیز اختالف نظر بین سازمان برنامه و
بودجه ،دولت و در کنار آن خدمت دهندگان
اصلی (جامعه پزشکی)وجود دارد».
وی با تاکید بر اینکه مبنای تعیین تعرفه «قیمت
تمام شده واقعی خدمات» به اضافه تورم ساالنه
است ،افزود« :طبق اعالم بانک مرکزی تورم
امسال تقریبا  42.7درصد اعالم شده و کمیسیون
تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورایعالی
نظام پزشکی نیز با کار کارشناسی در هر دو
مقطع پزشکان عمومی و متخصص در رابطه
با هتلینگ و جز فنی و حرفهای افزایشی بین
 70تا  95درصد را در خصوص جز فنی به
شورایعالی نظام پزشکی اعالم نموده است».
وی ادامه داد« :در مورد هتلینگ نیز اگر افزایش

 50درصدی را تایید نکنیم ،تابآوری مراکز
خصوصی مورد سوال بوده و ممکن است با
تعطیلی مراکز درمانی بزرگ و بیمارستانها
مواجه شویم چرا که با تورم موجود هزینهها
با درآمدها همخوانی ندارد».
عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه دو
اصل در اعالم تعرفههای خدمات تشخیصی و
درمانی سال  1401باید رعایت شود ،اظهار کرد:
«تعرفهها باید عادالنه ،منطقی و علمی بوده و

براساس یک عرف معین تعریف شده باشد».
احمدی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی بر
خالف آن چه در رسانهها به عنوان یک جامعه
پولدار و مرفه معرفی میشوند ،بسیار پرتالش
و فداکار هستند ،خاطرنشان کرد« :اگر جامعه
پزشکی تاکنون خود را سرپا نگه داشته از دو
حالت خارج نیست یا در نتیجه تالش در دو
شیفت کاری بوده است آن هم در ساعاتی که
خیلی از دولتمردان حاضر نیستند به محل کار

خود بروند و یا از خانوادههایی بودند که بنیه
مالی خوبی داشته و با رعایت اصل قناعت و
گسترش خود را سرپا نگه داشتهاند».
وی اضافه کرد« :این بدان معنا نیست که جامعه
پزشکی چیزی بیش از آن چه حقشان بوده از
سیستم چه قبل و چه بعد از انقالب دریافت
کردند .جامعه پزشکی در مقاطع حساسی مانند
جنگ تحمیلی ،حوادث و بالیای طبیعی مانند
سیل و زلزه همواره پای کار بوده و به مردم
و بیماران خدمترسانی کردهاند و به نوعی
کمکهای مادی و معنوی خود را به مردم
رساندهاند».
این عضو شورایعالی نظام پزشکی با اظهار
تاسف از اینکه برخی دوست دارند تا جامعه
پزشکی را مقابل مردم قرار دهند ،تصریح کرد:
«هزینه سالمت مردم باید از جیب بیمهها ،تالش
دولت و بنگاههای بزرگ اقتصادی که مالیات
نمیدهند ،پرداخت شده و نباید باعث خالی
کردن جیب مردم و جامعه پزشکی شود».
وی با اشاره به فداکاریهای جامعه پزشکی
در دوران اپیدمی کووید 19بیان کرد« :همه
دولتها در دوران کرونا به نحوی از جامعه
پزشکی خود حمایت نمودند و جامعه پزشکی
ایران نیز توقع ندارد با جامعه اروپا یا آمریکا
مقایسه شود اما ویزیت پزشکان در کشورهای
همسایه تقریبا بین  10تا  20برابر کشور ما بوده
که جاذبه ایجاد میکند».
به گفته احمدی باید یک دیالوگ بر اساس منطق،
استدالل و واقعیتهای موجود جامعه برقرار
شود و اگر دولت بخواهد هزینههای خود را
کاهش داده و تعرفههای خدمات تشخیصی و
درمانی را پایین نگه دارد این امر منجر به فرار
سرمایه و مهاجرت نخبگان میشود که نتیجه
آن زیبنده نظام و حاکمیت نیست.
وی تاکید کرد« :تعرفه غیرواقعی و ناعادالنه
ظلمی مضاعف به جامعه پزشکی و مردم است
که صادقانه با همه مشکالت و کاستیها پای
کشور و انقالب ایستادند».
وی اضافه کرد« :مردم ما شایسته این هستند که
کیفیت خدمات درمانی آنها افزایش پیدا کند
با رضایتی که در جامعه پزشکی ایجاد میشود
و بحث سالمت در اغلب کشورهای دنیا در
اولویت بوده و جزو تولیتهای حاکمیتی است
لذا دولتمردان باید حساستراز جامعه پزشکی
نسبت به سالمت مردم باشند و همان طور که
برای امنیت هزینه میکنند باید به مقوله سالمت
نیز توجه ویژه داشته باشند».
عضو شورایعالی نظام پزشکی در پایان یادآور
شد« :باید متولیان امر سیاستهای خود را در
حوزه سالمت اصالح نموده و بنگاههای اقتصادی
نیز مالیات واقعی و عادالنه بپردازند».
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ضرورت نظارت نهادهای امنیتی
برحفظ محرمانگی اطالعات بیماران

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در
خصوص مشکالت اجرای نسخ ه الکترونیک در
کشور گفت« :امروز این موضوع به یک چالش
مهم در حوزه سالمت بدل شده است و الزم
است مواردی را در این خصوص متذکر شوم.
در ابتدای صحبت متذکر شوم که در قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰جزء  ۶بند کاف تبصره ،۱۷
سازمانهای بیمهگر منع شدهاند که خارج از
طرح پرونده الکترونیک خدمات سالمت را
خریداری کنند که در عمل این اتفاق نیافتاده
است .ما به قانون اشراف داریم و آنچه از سوی
مدیران بیمهها بیان میشود نه واقعیت دارد و
نه منطبق بر قانون است».
به گزارش سپید ،سید موید علویان در ادامه
گفت« :آنچه امروز باید به آن توجه کنیم
این است که سازمانهای بیمهگر باید حافظ
منافع مردم باشند ولی حاال با اجرای ناقص
این برنامه نارضایتی بیماران و مردم و ارائه
دهندگان خدمت افزایش پیدا کرده است و
کیفیت خدمات و ویزیتها هم کاهش پیدا
کرده است و طبیعی است در این میان مردم
بیشترین آسیب را میبینند .با این شیوه پوشش
خدمات در خیلی از جاها از بیمه خارج شده
و بسیاری از آزمایشگاهها و داروخانهها به

دلیل مشکالت متعدد از ارائه خدمات در قالب
بیمه درواقع خودداری میکنند و وظیفه اصلی
بیمهها برای حفظ منافع مردم و بیمهشدگان
عمال انجام نمیشود».
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ
گفت« :وزیر محترم بهداشت در نامهای به مقام
محترم ریاست جمهوری خواستار توقف این

برنامه برای  ۶ماه برای اصالح مشکالت آن شدند
اما درهرحال پاسخ ریاست جمهوری این بود که
این برنامه اجرا شود .در حال حاضر این موضوع
در بخشهای مختلف مشکالت زیادی دارد .در
جز دوم این تبصره بر ضرورت تشخیص دقیق
هویت افراد و اعمال دقیق قوانین خرید خدمت
و دقت در عدم افت خدمات و کیفیت نسخ با

ابزارهای الکترونیک تاکید شده ،آیا امروز این
مسائل محقق شده است؟ چرا سازمانهای بیمه
برخالف تمام وعدههای از پیش داده شده ۷۰
درصد سهم بیمه خدمات را پرداخت نمیکنند
و به پرداخت حدود  ۱۰تا  ۲۰درصد و یا حتی
کمتر اقدام میکنند؟»
اما مهمترین موضوع مورد نظر علویان موضوع
حفظ امنیت اطالعات بیماران در این سیستم
است« :موضوع بسیار مهمی که درباره آن هشدار
میدهم و به مردم اطالعرسانی میکنم این است
که متأسفانه در این برنامه فعلی در حال اجرای
نسخه الکترونیک ،محرمانگی اطالعات به اندازه
کافی دیده نشده و بهصورت غیرقانونی اطالعات
فروشی و پلتفرم فروشی اتفاق افتاده و بخشهای
واسطهای متعددی در این حوزه ورود کردهاند
و اطالعات پزشکان و مهمتر از آن اطالعات
بیماران و نسخ بیماران را در اختیار دارند .من
اینجا از بخشهای نظارتی ،بازرسی و امنیتی
کشور میخواهم که سریع ًا در این حوزه ورود
کنند وموضوع امنیت اطالعات محرمانه بیماران
و بیمهشدگان را بسیار جدی بگیرند .در همین
جا هشدار میدهم که اگر این مسائل و مشکالت
حل نشود در آینده ممکن است اتفاقات نامناسب
و ناگواری را شاهد باشیم».

رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت:

 ۶میلیون واجد شرایط اصال واکسنکرونا نزدهاند
هشدار وزارت بهداشت نسبت به تعلل در تزریق نوبت دوم و سوم

رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت
بهداشت گفت« :متاسفانه شاهدیم نزدیک به  ۶میلیون نفر
از افراد واجد شرایط ،برای تزریق واکسن مراجعه نکردهاند.
همچنین نزدیک به  ۶.۵تا  ۷میلیون نفر هم نوبت اول را تزریق
کرده ،اما برای تزریق نوبت دوم تاخیر دارند».
به گزارش سپید ،محسن زهرایی گفت« :واکسن یکی از موثرترین
مداخالتی است که ما در دسترس داریم و منطق ،عقل ،شرع
و قانون حکم میکند که در مقابله با خطر از تمام امکاناتی
که وجود دارد ،استفاده کنیم».
وی ادامه داد« :مطالعات مختلف نشان داده که تزریق واکسن
هم فرد و هم جامعه را ایمن میکند .حتی افرادی که واکسن
تزریق کردهاند ،در صورت ابتال به بیماری ،میزان انتشار ویروس
در آنها نسبت به افرادی که واکسن نزدهاند ،کمتر است .بنابراین
افرادی که واکسن تزریق میکنند ،عالوه بر خودشان ،خانواده،
اطرافیان و جامعه را هم ایمن میکنند ».وی با بیان اینکه بحث
اُمیکرون یکی از مخاطراتی است که مطرح میشود ،گفت« :اگر
اجازه دهیم که امیکرون در کشور گردش کند ،همواره این
خطر وجود دارد که سویههای خطرناکتری هم ایجاد شوند».

زهرایی با بیان اینکه استقبال مردم از واکسیناسیون علیه
کرونا مقداری ُکند شده است ،گفت« :در اوایل شهریور
که اوج سرعت واکسیناسیون بود ،روزانه  ۱.۵میلیون دوز
واکسن تزریق میکردیم .درحالی که اکنون آمار تزریق
روزانه متوسط  ۵۲۰هزار دوز است .بنابراین پایگاههای
واکسیناسیون کمنشده و پرسنل هم در خدمت مردم هستند،
اما مراجعه کاهش یافته است».

وی تاکید کرد« :در حال حاضر  ۹نوع واکسن در کشور وجود
دارد که چهار نوع وارداتی و پنج نوع تولید داخلی است.
هموطنان میتوانند لیست خوبی از واکسن را تزریق کنند».
زهرایی گفت« :متاسفانه شاهدیم نزدیک به  ۶میلیون
نفر از افراد واجدشرایط ،برای تزریق واکسن مراجعه
نکرد هاند .همچنین نزدیک به  ۶.۵تا  ۷میلیون نفر هم
نوبت اول را تزریق کرده ،اما برای تزریق نوبت دوم
تاخیر دارند .ما انتظار داشتیم بهجای  ۵۴میلیون نفری
که واکسن تزریق کردهاند ۶۰ ،میلیون نفر واکسن زده
باشند .بنابراین اکنون عقب هستیم».
بر اساس اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی(وبدا) ،وی درباره وضعیت استقبال مردم
از تزریق دوز سوم نیز گفت« :چند ماه است که اعالم
کردهایم افرادی که سه ما از تزریق نوبت دومشان گذشته،
برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند ،اما  ۱۳میلیون نفر
هنوز برای دریافت نوبت سوم مراجعه نکردهاند .این نشان
میدهد که داریم کمی سادهانگاری میکنیم و این تعلل در
مراجعه ممکن است کار دستمان دهد».
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رئیس سازمان غذا و دارو سال  1401را سال ویژه برای صنعت دارو توصیف کرد

تصمیم دولت برای داروسازان
داروسازان تصمیمات دولت در حوزه صنعت دارو را
عامل پیچیدهتر شدن گرفتاریهای این صنعت میدانند

مریم شکرانی

نگرانیهای گسترده برای تعطیلی کارخانههای
داروسازی کشور در حالی شکل گرفته است
که بهرام دارایی ،رییس سازمان غذا و دارو
دیروز در در نشست مدیران تجهیزات پزشکی
معاونت های غذا و دارو سراسر کشور که دیروز
برگزار شد ،گفت که سال  ١۴٠١دوران ویژهای
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است چرا که
دولت سیزدهم تصمیم گرفته است که ساز و کار
یارانه دارو و تجهیزات پزشکی را تغییر دهد.
او در ادامه به حذف ارز  4200تومانی اشاره
کرده و گفته است که در کشورهای پیشرفته
یارانه دارو از طریق شرکتهای بیمه به بیماران
میرسد اما این همه ماجرا نیست .فعاالن صنعت
دارو میگویند که نه تنها تحریم و مشکالت
نقل و انتقال ارز هزینههای تولید دارو را به نحو
چشمگیری افزایش داده است که تنگناهای ارزی
دولت باعث شده که ذخایر مواد اولیه دارویی به
کمترین میزان در چهار دهه گذشته برسد .آنها
میگویند که در کنار تمام این مصائب دولت
برای دارو قیمتگذاری دستوری میکند و باعث
زیان شرکتهای دارویی شده است.
گذشته از این پرداخت یارانه دارو از طریق
بیمه به بیماران هم اما و اگرهای بسیاری دارد.
تصمیم دولت برای تغییر ساز و کار
یارانه دارو
دیروز بهرام دارایی ،رییس سازمان غذا و دارو
در نشست مدیران تجهیزات پزشکی معاونت
های غذا و دارو سراسر کشور که دیروز برگزار
شد ،گفت« :سال  ١۴٠١دوران ویژهای در حوزه
دارو و تجهیزات پزشکی خواهیم داشت ،چراکه
دولت تصمیم گرفته است وضعیت کاالهای
اساسی به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی را
سر و سامان دهد».
او توضیح داد« :همانطور که با به کارگیری
داروساز بالینی در بیمارستان ،هزینههای دارویی
درمان کاهش پیدا کرد ،باید در نگهداشت
تجهیزات پزشکی و استفاده آنها از پتانسیل
مهندسی پزشکی استفاده کرد».
دارایی با اشاره به تغییر سیاست دولت سیزدهم
در تخصیص ارز دولتی به کاالهای اساسی گفت:
«دولت سیزدهم تصمیم گرفت که ساز و کار
یارانه دارو و تجهیزات پزشکی را تغییر دهد».
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد« :نظامهای
سالمت پر قدرت دنیا یارانههای دارو و تجهیزات
پزشکی را در اختیار بیمهها قرار میدهند؛ اما در
کشور ما این گونه نیست ،باید توجه داشت هر
تغییری چالشهایی دارد ،اما با سیستم و مدیریت
یکپارچه میتوان این چالشها را برطرف کرد».

او بیان کرد« :یکی از بخشهای مهم تجهیزات
پزشکی مصرفی و سرمایهای است و از طرفی
چند هزار مهندس پزشکی داریم و باید همانطور
که با به کارگیری داروساز بالینی در بیمارستان،
هزینههای دارویی درمان کاهش پیدا کرد؛ به همان
شکل در حوزه مهندسی پزشکی حتی به روز
تر عمل کنیم؛ چرا که هزینههای سنگینی صرف
خرید تجهیزات سرمایهای کردیم و نگهداشت
این تجهیزات و استفاده از آنها باید به درستی
صورت گیرد .البته فرقی بین تجهیزات مصرفی
و سرمایهای نمیبینم و باید با تعامل و همکاری
معاونت درمان برای شکلگیری سیستم یکپارچه
اقدامات الزم انجام شود».
صنایع دارو گرفتار نقل و انتقال ارز
این ادعای رییس سازمان غذا و دارو در حالی
مطرح میشود که فعاالن صنعت دارو تحریم و
مشکالت نقل و انتقال ارز را یکی از بزرگترین
گرفتاریهای خود میدانند.
سال گذشته جمعی از تولیدکنندگان دارو ،مدیران
شرکتها و هلدینگهای دارویی در نامهای به
رئیسجمهوری وقت ضمن اشاره به مشکالت
ارزی صنعت دارو ،تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز
تولید طی یک سال گذشته و کمبود مواد اولیه
دارویی ،درباره احتمال کمبود سراسری دارو در
کشور و حتی تعطیلی کارخانهها هشدار دادند.

آنها به مشکالت نقل و انتقال ارز اشاره کرده و
نوشته بودند که ارزهای تخصیصی از منابع عمان،
عراق و کارگزار جدید چین ،غیرقابل دسترس،
نامطمئن ،بینتیجه ،هزینهبر و طوالنی است و
در اکثر موارد با وجود صرف هزینههای مالی
زیاد از طرف شرکتها ،هیچگونه ارزی حواله
نشده و عم ً
ال شرکتهای واسط و داللهای
ارزی هزینه تولید را باال میبرند.
آنها تاکید کرده بودند در صورت تخصیص نیافتن
ارز قابلدسترس کمبود سراسری داروهای
تولیدی قطعی و تبعات آن غیرقابلجبران
خواهد بود.
کاهش تولید دارو در سال سخت کرونا
این گرفتاری باعث شده است که تامین مواد
اولیه برای شرکتهای دارویی به شدت دشوار
شود .هاله حامدیفر ،عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران هم پارسال در نوزدهمین نشست
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از کاهش
بیسابقه ذخایر مواد اولیه دارویی گفته بود .او
در این نشست توضیح داد« :ذخایر مواد اولیه
تولید دارو به کمترین میزان در  ۴۰سال گذشته
رسیده است و به شهادت کسانی که سابقه قبل
من از در این حوزه داشتهاند از ابتدای انقالب
تاکنون هیچگاه ذخایر و دپوی مواد اولیه دارو
به این حد کم نشده بود .این در حالی است

که  ۹۷درصد اقالم داروی مورد نیاز و مصرف
کشور را صنعت دارویی کشور تامین میکند.
یعنی تمام داروهای کنترل فشار خون ،دیابت
و آنتی بیوتیکها توسط صنعت داروی کشور
تامین میشود و همچنین تجهیزات پزشکی که
به طور روزمره در بیمارستانهای کشور مورد
استفاده قرار میگیرد در داخل تولید میشود».
او تاکید کرد« :مشکل ما نرخ ارز نیست بلکه
دو نرخی بودن ارز برای واردات دارو است که
موضوع سوبسید ،فساد و نظارتهای حاکم بر
این حوزه واقعا دست و پاگیر شده است و
قیمتگذاری دستوری برای تولیدکنندگان دارو
مشکالت عدیده ایجاد کرده است».
البته آمارهای تولید دارو هم تایید کننده ادعای
فعاالن صنعت دارو است .جالب است که درست
در شرایطی که کشور درگیر بدترین شرایط
کرونایی بوده است و انتظار بر آن بود که با
افزایش مصرف دارو ،تولید دارو افزایش داشته
باشد ،آخرین گزارش وزارت صمت درباره آمار
اقالم منتخب تولیدی کشور در بهار  1400تشان
میدهد که تولید دارو کاهش داشته است!
بر اساس این گزارش در مجموع  9.9میلیارد
عدد داروی انسانی در داخل کشور تولید شده
ت به رقم  10.4میلیارد داروی تولیدی در
که نسب 
بهار  1399کاهش  5.1درصدی را نشان میدهد.
ادامه در صفحه 13

 7بهمن  1400شماره 2139

ادامه از صفحه 12
گرفتاریهای دخالت دولت
در صنایع دارویی
گذشته از تحریم ،ساز و کار اداره صنعت دارو
در داخل کشور و دخالتهای فراوان دولت در
قیمتگذاری دستوری اقالم دارویی به مشکالت
فعاالن این صنعت دامن زده است .فعاالن صنعت
دارومیگوینددرحالیکههزینههایتمامشدهدارو
سال به سال افزایش دارد ،دولت با قیمتگذاری
دستوری و سختگیری در این زمینه باعث شده که
زیان صنایع دارویی بیشتر و بیشتر شود و حاال
دولت اعالم کرده است که میخواهد با حذف ارز
ترجیحی دارو ،یارانه آن را از طریق شرکتهای
بیمهای تخصیص دهد اما مشخص نکرده است
که آیا با حذف یارانه تولیدکنندگان قیمتگذاری
دستوری را حذف خواهد کرد یا نه؟
به جز این سپردن ساز و کار توزیع یارانه دارو
به شرکتهای بیمهای در شرایطی رخ میدهد
که وزارت بهداشت اعالم کرده است که منابع
کافی برای پوشش بیمهای هزینه دارو و درمان
را ندارد .بر اساس اعالم وزارت بهداشت بین
 70تا  100هزار میلیارد تومان منابع الزم است
تا شرکتهای بیمهای بتوانند هزینه دارو و درمان
بیماران را پوشش دهند اما بودجهای که در این
زمینه برای وزارت بهداشت در نظر گرفتهاند فقط
حدود  40هزار میلیارد تومان است.
مهدی عسگری ،عضو کمیسیون تلفیق مجلس در
همین زمینه به تعادل گفته است« :در کمیسیون
تلفیق بودجه ،سه جلسه برای حذف ارز ترجیحی
زمان گذاشته شد و نکته اینجا است که هرچقدر
مسووالن دولت بیشتر در مورد حذف توضیح
دادند مخالفت بیشتری شکل گرفت».
او ادامه داد« :یکی از مواردی که ما را به این
نتیجهگیریرساند،صحبتهایمتناقضمسووالن
دولت بود .وزارت بهداشت اعالم کرده است که
حداقل  70هزار میلیارد تومان برای جبران حذف
ارز ترجیحی نیاز دارد اما در الیحه تنها  40هزار
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است .در نهایت
ما به دولت اعالم کردیم که دولت سیاستهای

جبرانی خود را مکتوب ارایه کند».
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس تاکید
کرد« :اگر دولت میتوانست این برنامه را اجرا
کند چرا در سال جاری این کار را نکرد؟ دولت
اعالم کرده است که تنها حدود هفت درصد بعد
از اصالح ارز ترجیحی به تورم اضافه خواهد شد
این عدد خود باعث نااطمینانی مجلس شده است».
عالوه بر این فعاالن صنعت دارو میگویند که
شرکتهای بیمه مطالبات صنایع دارو را با تاخیر
زیاد پرداخت میکنند و صنایع در حال حاضر
گرفتار کمبود شدید نقدینگی هستند.
داروسازان جذب داروخانهها میشوند؛
نه صنعت!
همین گیر و گرفتاریها موجب شده است که
بسیاری از دانشآموختگان داروسازی از ورود

به صنعت رویگردان باشند .اکبر عبداللهی،
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای
انسانی ایرانی هم به گریز نیروهای انسانی خبره
از صنعت داروسازی اشاره کرد و در دومین
روز ازبرگزاری کنگره ونمایشگاه بین المللی
محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی وصنایع وابسته
درهتل المپیک تاکید کرد« :ساختار دارویی کشور
با نگاه به آینده باید بازنگری شود و در حوزه
منابع انسانی مورد نیاز سازمان غذا و دارو ،به رغم
رشد فزاینده همه حوزههای دارویی ،نه تنها توسعه
نیافته که برعکس ،شاهد فرار نیروها نیز هستیم».
او از سازمان غذا و دارو به عنوان آبروی نظام
سالمت کشور یاد کرد و گفت« :سازمان غذا و دارو
به لحاظ نیروی انسانی متخصص ،ضعیف شده و
همین موضوع باعث دخالتهای غیرکارشناسی و
غیرتخصصی در این حوزه شده و اصالح ساختار
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دارویی کشور باید از این سازمان اتفاق بیافتد».
عبداللهی با بیان اینکه بسیاری از فارغالتحصیالن
داروسازی جذب داروخانهها میشوند ،تصریح
کرد« :این در حالی است که داروخانهها دیگر
امکان جذب فارغ التحصیالن داروسازی را ندارند
و این افراد باید به سمت صنعت بروند».
سازمان غذا و دارو پایینترین سطح
اعتماد عمومی
عباس کبریاییزاده ،داروساز نیز در این کنگره با
اشاره به محدودیت منابع که شامل همه کشورهای
جهان میشود ،گفت« :سال گذشته مطالعهای در
سندیکایصاحبانصنایعداروهایانسانیایرانانجام
شد که نشان میدهد بابت  ۹۷درصد داروی مورد
نیاز کشور کمتر از یک میلیارد دالر وابستگی ارزی
وجود دارد که همین شرکتهای دارویی میتوانند
در مدت  ۳سال ،تراز تجاری دارو را مثبت کنند».
او افزود« :روزآمد نشدن تجهیزات و
زیرساختهای صنعت داروسازی کشور ،توان
صادراتیشرکتهایداروییراضعیفکرده است
و این مسئله ناشی از آشفتگی مدیریتی است».
کبریاییزاده با بیان اینکه ایران تنها کشور دنیا است
که به عمق دانش داروسازی بایوتک ،شیمیایی،
گیاهی و غیره دست پیدا کرده است ،تاکید کرد:
«باید از فرصت های مناسب برای توسعه صنعت
داروسازی کشور استفاده کنیم».
حمیدرضا اینانلو ،مدیرکل امور دارویی سازمان
غذا و دارو ،نیز در ادامه گفت« :سازمان غذا و
دارو درپایینترین سطح اعتماد عمومی حداقل در
حوزه دارویی کشور قرار دارد و یکی از آسیبهای
چند سال اخیر ،این بوده که مسائل خودمان را به
بیرون از خانواده دارویی کشاندهایم و بیشترین
ضربه را از همین نقطه خوردهایم».
او ادامه داد« :ما باید منافع و شرایط همدیگر را
در تصمیم گیریها به رسمیت بشناسیم ،اگر
میخواهیم بازار دارویی رو به توسعه داشته باشیم،
نیاز به مولفههایی دارد که قیمت دارو ،یکی از همین
مؤلفهها است و بسته بودن فهرست دارویی کشور
برای کنترل هزینههای سالمت ،صحیح نیست».
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خبـر

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد

ضرورتتوجهبهنگهداشتتجهیزاتپزشکیدربیمارستانها

رییس سازمان غذا و دارو گفت« :همانطور که با به کارگیری داروساز
بالینی در بیمارستان هزینههای دارویی درمان کاهش پیدا کرد؛ باید
در نگهداشت تجهیزات پزشکی و استفاده آنها از پتانسیل مهندسی
پزشکی استفاده کرد».
به گزارش سپید ،بهرام دارایی در نشست مدیران تجهیزات پزشکی
معاونتهای غذا و دارو سراسر کشور اظهار کرد« :سال  ١۴٠١دوران
ویژهای در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خواهیم داشت ،چراکه
دولت تصمیم گرفته است وضعیت کاالهای اساسی به ویژه دارو
و تجهیزات پزشکی را سر و سامان دهد».

وی با اشاره به تغییر سیاست دولت سیزدهم در تخصیص ارز دولتی
به کاالهای اساسی گفت« :دولت سیزدهم تصمیم گرفت که ساز و
کار یارانه دارو و تجهیزات پزشکی را تغییر دهد».
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد« :نظامهای سالمت پر قدرت
دنیا یارانههای دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار بیمهها قرار
میدهند؛ اما در کشور ما این گونه نیست ،باید توجه داشت هر
تغییری چالشهایی دارد ،اما با سیستم و مدیریت یکپارچه میتوان
این چالشها را برطرف کرد».
وی بیان کرد« :یکی ا ز بخشهای مهم تجهیزات پزشکی مصرفی و

سرمایهای است و از طرفی چند هزار مهندس پزشکی داریم و باید
همانطور که با به کارگیری داروساز بالینی در بیمارستان ،هزینههای
دارویی درمان کاهش پیدا کرد؛ به همان شکل در حوزه مهندسی
پزشکی حتی به روزتر عمل کنیم ،چراکه هزینههای سنگینی صرف
خرید تجهیزات سرمایهای کردیم و نگهداشت این تجهیزات و استفاده
از آنها باید به درستی صورت گیرد .البته فرقی بین تجهیزات مصرفی
و سرمایهای نمیبینم و باید با تعامل و همکاری معاونت درمان برای
شکل گیری سیستم یکپارچه اقدامات الزم صورت گیرد».
دارایی با بیان اینکه بحث کیفیت و اصالت سنجی تجهیزات پزشکی
بسیار اهمیت دارد ،گفت« :نگهداشت تجهیزات پزشکی جزو
وظایف اداره کل تجهیزات پزشکی و مهندسان پزشکی است،
در دوره جدید تصمیمگیریها در اداره کل تجهیزات پزشکی و
هیات امنای ارزی با وجود مدیریت مستقل و با هم فکری گرفته
میشود .رویکرد سیستم نسبت به حیطهبندی وظایف در رابطه با
تجهیزات پزشکی روشن شده است و بر این اساس تصمیمات در
سازمان غذا و دارو گرفته و در سایر معاونتهای وزارت بهداشت
بدون چون و چرا اجرا میشود».
وی اظهار کرد« :مهندسین پزشکی پا به پای مدافعان سالمت در
دوران کرونا جنگیدند ،اما حقالزحمه مهندسان پزشکی برای خدمت
در دوران کرونا به طور کافی پرداخت نشده و مقرر شده است تا
بخش مادی زحمت مهندسان پزشکی در این دولت دیده و جبران
شود ،البته در صورتی که سازمان برنامه و بودجه به تعهدات خود
تا پایان  ١۴٠٠عمل کند».
به گزارش وبدا ،رییس سازمان غذا و دارو گفت« :باید برای سه
هزار مهندس پزشکی در زمینه مزایا ،مسائل حقوقی و اعطای
تسهیالت تصمیماتی گرفته شود و بحث مسئول فنی بیمارستانها
جدی گرفته و مشکالت حل شود .افزون بر اینها حمایت از تولید
داخل و بحث شرکتهای دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی
و نظارت بر عرضه و توزیع هم که مورد نظر مهندسین پزشکی
است ،باید مورد توجه قرار گیرد».

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایرانی:

ساختار داروییکشور با نگاه به آینده باید بازنگری شود
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایرانی از سازمان
غذا و دارو به عنوان آبروی نظام سالمت کشور یاد کرد و اظهار
داشت« :سازمان غذا و دارو به لحاظ نیروی انسانی متخصص،
ضعیف شده و همین موضوع باعث دخالتهای غیرکارشناسی
و غیرتخصصی در این حوزه شده و اصالح ساختار دارویی
کشور باید از این سازمان اتفاق بیافتد».
به گزارش سپید ،اکبر عبداللهی روز چهارشنبه در دومین روز از
برگزاری کنگره ونمایشگاه بینالمللی محصوالت بیوتکنولوژی
پزشکی وصنایع وابسته در هتل المپیک افزود« :حوزه منابع انسانی
مورد نیاز سازمان غذا و دارو ،به رغم رشد فزاینده همه حوزههای
دارویی،نهتنهاتوسعهنیافتهکهبرعکس،شاهدفرارنیروهانیزهستیم».
وی از سازمان غذا و دارو به عنوان آبروی نظام سالمت کشور یادکرد
واظهارداشت«:سازمانغذاوداروبهلحاظنیرویانسانیمتخصص،
ضعیف شده و همین موضوع باعث دخالتهای غیرکارشناسی و
غیرتخصصی در این حوزه شده و اصالح ساختار دارویی کشور
باید از این سازمان اتفاق بیافتد ».عبداللهی با بیان اینکه بسیاری از
فارغالتحصیالنداروسازیجذبداروخانههامیشوند،تصریحکرد:
«این در حالیست که داروخانهها دیگر امکان جذب فارغالتحصیالن
داروسازی را ندارند و این افراد باید به سمت صنعت بروند».

 ۹۷درصد داروی مورد نیاز کشور به کمتر از یک
میلیارد دالر وابستگی ارزی دارد
عباس کبریایی زاده داروساز نیز در این کنگره با اشاره به محدودیت
منابع که شامل همه کشورهای جهان میشود ،گفت« :سال گذشته
مطالعهای در سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران انجام
شد که نشان میدهد بابت  ۹۷درصد داروی مورد نیاز کشور کمتر
از یک میلیارد دالر وابستگی ارزی وجود دارد که همین شرکتهای
دارویی میتوانند در مدت  ۳سال ،تراز تجاری دارو را مثبت کنند».
وی افزود« :روزآمد نشدن تجهیزات و زیرساختهای صنعت
داروسازی کشور ،توان صادراتی شرکتهای دارویی را ضعیف
کرده است و این مسئله ناشی از آشفتگی مدیریتی است».
کبریایی زاده با بیان اینکه ایران تنها کشور دنیا است که به عمق
دانش داروسازی بایوتک ،شیمیایی ،گیاهی و غیره دست پیدا
کرده است ،تاکید کرد« :باید از فرصتهای مناسب برای توسعه
صنعت داروسازی کشور استفاده کنیم».
سازمان غذا و دارو پایینترین سطح اعتماد عمومی
حمیدرضا اینانلو مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو نیز در
ادامه گفت« :سازمان غذا و دارو در پایینترین سطح اعتماد عمومی

حداقل در حوزه دارویی کشور قرار دارد و یکی از آسیبهای
چند سال اخیر ،این بوده که مسائل خودمان را به بیرون از خانواده
دارویی کشاندهایم و بیشترین ضربه را از همین نقطه خوردهایم».
وی ادامه داد« :ما باید منافع و شرایط همدیگر را در تصمیم
گیریها به رسمیت بشناسیم ،اگر میخواهیم بازار دارویی رو
به توسعه داشته باشیم ،نیاز به مولفههایی دارد که قیمت دارو،
یکی از همین مؤلفهها است».
به گزارش ایرنا ،وی خاطرنشان کرد« :بسته بودن فهرست دارویی
کشور برای کنترل هزینههای سالمت ،صحیح نیست».

