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 قربانیان ساالنه آلودگی هوا؛
 ۷  میلیون نفر در جهان،

 ۱۴ هزار نفر در ایران
براساس آمارهای جهانی به طور میانگین

 1۲ درصد از مرگ و میرهای سالیانه 
در جهان منتسب به آلودگی هوا است

محرومیت رشته های پایه از 
جذب دستیار تخصصی
معاون درمان وزارت بهداشت: در 

رشته های بیهوشی و طب اورژانس که 
مربوط به خدمات فوری و پایه ای هستند، 

با کمبود دستیار واجهیم

حذف یارانه نان و دارو
یادداشت وارده به سپید 

به قلم فرامرز اختراعی،
 رئیس هیئت مدیره سندیکای 

تولیدکنندگان مواد دارویی شیمیایی 
و بسته بندی دارویی

سیگار ارزان؛ 
غذای گران

 

در حالی که دولت اقدام به آزادسازی 
قیمت اقالم غذایی کرده، بهای سیگار 
یک پنجم بازار جهانی است
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر اهمیت 
تالش و ایثار مدافعان سالمت در کاهش آمار کرونا 

در کشور تاکید کرد.
»در  کرد:  اظهار  زالی  علیرضا  به گزارش سپید، 
طول سال های اخیر فعالیت های جهادگران، تبلور 
ایثارگرانه ای را در مسیر کمک به مردم جامعه رقم 
زده است.«وی در ادامه با اشاره به حضور مؤثر بسیج 
اساتید در میدان مقابله با پاندمی عنوان کرد: »تمامی 
اعضای بسیج، از همان روزهای آغازین کرونا در 
کنار مردم تهران و به ویژه شهروندانی که درگیر 
تکانه های ناشی از ابتال به کرونا بودند، ایستادند.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: 
»به همت مدافعین سالمت و پاسداشت خون مطهر 

شهدای مدافع سالمت، شرایط مطلوبی در راستای 
کنترل بحران در کشور حاکم است.«

زالی از کاهش تعداد فوتی ها در کشور به ۳ نفر 
خبر داد و اظهار کرد: »مقایسه این آمار با چنین 
روزهایی در سال گذشته و سال ابتدایی آغاز همه 
گیری، زحمات همکاران و کنشگران سپیدپوش 
عرصه سالمت را در کنترل نسبی کرونا بیش از 

پیش نمایان می کند.«
وی اظهار کرد: »به همت خداوند، رادمردان عرصه 
سالمت با مشارکت سازنده و عالمانه مردم به ویژه 
در امر واکسیناسیون، دستاورد بزرگی در زمینه کنترل 
بحران حاصل شده است.«زالی با اشاره به اینکه وجه 
تسمیه لشکر خوبان در تجلی عناوین و مصادیق 

شهدا آورده شده است، گفت: »جهادگران آسمانی، 
شهدای مدافع سالمت و شهدای امنیت، حرم و دفاع 
مقدس و تمام افرادی که در کسوت شهید عامل 
تنومندی درخت سربلند جمهوری اسالمی شدند، 

لشکر خوبان نام دارند.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران، از شهادت ۳۰۰ مدافع سالمت 
از آغاز پاندمی تاکنون خبر داد و گفت: »با تکمیل 
پوشش واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان، این 
آمار روند نزولی داشته است. البته شهدای مدافع 
ایثارگری همکاران در  سالمت تجلی بخش قله 
سیستم بهداشت و درمان هستند و سایر همکاران 
نیز در این عرصه به دلیل مواجهه مستقیم با ویروس 

دچار مشکالت جسمی و روحی و چالش های 
متعدد اجتماعی و خانوادگی شدند.«

به گزارش فارس، زالی اظهار کرد: »شهدای مدافع 
سالمت گل سرسبد ایثار و جلوه پرشکوه کنار 
مردم ایستادن، هستند. مدافعان آسمانی سالمت نیز 

عضوی از این لشکر خوبان محسوب می شوند.«
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مختاری، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا تاکید کرد خبـر

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران
بیماری هنوز تمام نشده است

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ضمن 
تاکید بر اینکه کرونا در کشور به روند کنترل کننده ای 
رسیده است،  گفت: »با وجود اینکه خیلی به شرایط مان 
خوشبین و امیدوار هستم، ولی حداقل نیاز است که 
دو هفته این حالت آرامش طی شود تا نفس راحتی 
بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود است که رعایت 

پروتکل ها را کاهش دهیم.«
به گزارش سپید، مجید مختاری در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به شرایط مطلوب فعلی کرونا در 
کشور گفت: »آمار بستری، آی سی یو، ابتال و مرگ 
و میر در شرایط کنترل شده است و در روند خوبی 
از نظر بیماری قرار داریم. مقداری نوسان داریم، اما 
این نوسانات خطرناک و هشداردهنده نیست. برخی 
می خواهند پاندمی را در کشورهای خود پایان یافته 
اعالم کنند که این موضوع غلط است؛ زیرا کشورها 
با یکدیگر در ارتباط هستند و اتمام پاندمی در یک 

کشور نمی تواند اتمام پاندمی جهانی باشد.«
وی افزود: »اکنون داریم می بینیم که در چین و برخی 
کشورهای دیگر تعداد موارد بیماری بسیار زیاد است 
و به همین دلیل با وجود اینکه خیلی به شرایط مان 
خوشبین و امیدوار هستم ولی حداقل نیاز است که 
دو هفته این حالت آرامش طی شود تا نفس راحتی 
بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود است که رعایت 
پروتکل ها را کاهش دهیم و زود است که دچار 

عادی انگاری در شرایط جامعه شویم.«
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا تاکید کرد: 
»رفتار ویروس هایی مثل کرونا و آنفلوآنزا غیرقابل 

پیش بینی است. بیش از یکصدسال گذشته وقتی که 
آنفلوآنزای اروپایی سراسر دنیا را گرفت، بشر دچار 
همین اشتباه شد و فکر کرد پاندمی تمام شده است؛ 
در صورتی که پس از آن غافلگیر شد و مرگ و 
میرهای زیادی بعد از پایین آوردن سپرها در مقابل 

بیماری رخ داد؛ پس نباید این اشتباه تکرار شود.«
وی درباره علت عدم بروز موج های بیماری پس 
از تعطیالت نوروز علی رغم هشدارها نسبت به 
سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی،  تصریح کرد: 
»چند سویه از اومیکرون بروز کرده است و این 

سویه های ترکیبی از BA1 و BA2 خوشبختانه 
با وجود این که سرایت پذیری بیشتری دارند، اما 
کشندگی بیشتری ندارند. به نظر می رسد روندی که 
در کشورهای شبیه ایران می بینیم، ایجاد ایمنی زیاد 
در سطح جامعه است؛ یعنی تعداد زیادی از مردم 
اومیکرون را بسیار خفیف گرفتند و به نظر می رسد 

ایمنی وسیعی ایجاد شده است.«
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا تاکید کرد: »از 
طرفی فراموش نکنید که واکسیناسیون در ایران یکی از 
موفقیت های بزرگ بوده است و ایران جزو کشورهای 

برتر واکسیناسیون است؛ پس ایجاد ایمنی عمومی به 
واسطه ابتالی افراد به اومیکرون و واکسیناسیون را 

می توان علت عدم افزایش آمار دانست.«
مختاری در خصوص احتمال بروز موج هفتم کرونا 
در کشور تصریح کرد: »پاسخ به این سوال بسیار 
سخت است. در چین تعداد مبتالیان به طور غیر 
مترقبه ای افزایش یافته است. اگر قرار باشد با سویه 
جدیدی از کرونا مواجه شویم که توانایی بیشتری 
داشته باشد، شرایط بد و غیر قابل پیش بینی خواهیم 
داشت؛ ولی اگر با همین روند پیش رویم و گرفتار 
سویه های ترکیبی نشویم، به احتمال زیاد پیک های 

بعدی وحشتناکی نخواهیم داشت.«
وی در خاتمه بیان کرد: »اکنون سویه های دیگری 
که قرابت زیادی به اومیکرون دارد در کشورهای 
دیگری مشاهده شده است. به عنوان مثال در شهر 
المبوردی ایتالیا اخیرا تعداد زیادی از این موارد دیده 
شده است و حدود ۳۵ درصد مواردشان از این سویه 
جدید است، ولی این نوید بخش است که این سویه 
بستری بیمارستانی و  بخش »آی سی یو« را افزایش 
نداده است. در سایر کشورها نیز زیر یک درصد 
از این سویه  نسبتا جدید گزارش شده است؛ پس 
در حال حاضر ایجاد شرایط هراس انگیز درست 
نیست؛ زیرا امیدواریم اگر با این روند پیش رویم و 
واکسیناسیون را با قدرت ادامه دهیم، به احتمال زیاد 
مشکلی نخواهیم داشت. خوشبختانه این سویه ها به 
واکسن حساس هستند و احتماال به آنتی بادی های 

امیکرونی هم حساس خواهند بود.«

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز پنج شنبه تا جمعه 
متاسفانه 8 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 141 

هزار و 2۰9 نفر رسید.
به گزارش سپید، از روز پنج شنبه تا جمعه 2۳ اردیبهشت 
ماه 14۰1 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳8۵ 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی و 

۶۷ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۷ میلیون و 

22۷ هزار و 428 نفر رسید.
متاسفانه 8 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 

و مجموع جان باختگان این بیماری به 141 هزار و 
2۰9 نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون 1۶ هزار و ۶۷۷ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
در  کووید19  به  مبتال  بیماران  از  نفر  شده اند.۷۶۳ 
تحت  بیمارستان ها  ویژه  مراقبت های  بخش های 

مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵1 میلیون و ۶9۵ هزار و ۷8۵ آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، 4 شهرستان 
در وضعیت نارنجی، ۳19 شهرستان در وضعیت زرد و 

12۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون ۶4 میلیون و 42۵ هزار و ۶1۰ نفر دوز 
اول، ۵۷ میلیون و ۶9۰ هزار و 9۷۵ نفر دوز دوم 
و 2۷ میلیون و 289 هزار و 9۷۶ نفر نیز دوز 
سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور به 149 میلیون و 4۰۶ هزار و ۵۶1 

دوز رسید.
همچنین از روز پنج شنبه تا جمعه 1۶ هزار و 22 

دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۸ فوتی و ۳۸۵ بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: خبـر

شرایط مطلوبی در راستای کنترل بحران در کشور حاکم است



رییس گروه آموزشی سالمت در حوادث و بالیا دانشگاه علوم توانبخشی اعالم کرد

رییس گروه آموزشی و مرکز تحقیقات 
سالمت درحوادث و بالیا دانشگاه علوم 
توانبخشی و سالمت اجتماعی اعالم کرد: 
»حوادث ترافیکی، ساالنه بیش از ۱۷ هزار 
کشته و بیش از ۴۴ هزار معلول دائمی 
برجای می گذارد و متاسفانه در کنار آن، 
۵۳ مخاطره در ایران شناسایی شده است 
که ۱۳ مخاطره اولویت دارند و همه این 
حوادث سبب بیش از ۷۵۰ هزار مراجعه 

در سال به نظام سالمت می شود.«
به گزارش سپید، حمیدرضا خانکه همزمان 
با هفته سالمت افزود: »این در حالی است 
که ساالنه عددی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد 
تولید ناخالص ملی کشورمان فقط برای 
حوادث هزینه می شود که حجم زیادی از 
آن به حوادث ترافیکی اختصاص دارد.«
وی تصریح کرد: »همواره نظام سالمت، 
بار ناشی از حوادث را تحمل می کند، در 
حالی که سازمان های متعددی در تامین 
ایمنی و امنیت باید مداخله کرده و مدیریت 
جامع خطر حوادث و بالیا را تامین کنند، 

اما بار اصلی بر دوش نظام سالمت است و 
در اسناد بین المللی از جمله سند »سندای« 
نیز وظیفه نظام سالمت بسیار پررنگ دیده 
شده؛ بطوری که در این سند، ۳۳ بار بحث 

»سالمت« مطرح شده است.«
در  سالمت  رشته  تخصصی  بورد  رییس 
حوادث و بالیا وزارت بهداشت تاکید کرد: 
»نظام سالمت باید در مقابل حوادث و بالیا، 

تاب آور و آماده باشد و به همین علت، طبق 
قانون دائمی مدیریت بحران کشور که سال 
۱۳۹۸ تدوین شده، نظام سالمت باید سند 
متناظری برای آمادگی، پاسخ، بازیابی و در 

نهایت پیشگیری تدوین کند.«
وی افزود: »باید این اسناد بزودی تدوین و 
ارائه شوند و یکی از مهم ترین ارکان این سند 
می تواند تاب آور کردن بیمارستان ها به عنوان 
محور اصلی تامین خدمات سالمتی باشد.«
وی گفت: »الزم است که به منظور تامین 
شعار عدالت که شعار دولت انقالبی است، 
در وهله اول، به توسعه خدمات بیمارستانی 
در سطح کشور و توسعه خدمات پیشگیری، 
تامین خدمات توانبخشی و افزایش ایمنی 
و  در حمل  مختلف خصوصا  سطوح  در 
چراکه  باشیم؛  داشته  اهتمام  عمومی  نقل 
هم اکنون به ازای هر هزار نفر، فقط ۱.6 
تخت در کشور داریم و بیمارستان های ما 
اکثرا توزیع نامتقارن و ناعادالنه ای دارند و 
از طرفی، دارای عمر بسیار باالیی هستند.«
حال  »در  افزود:  خانکه  ایلنا،  گزارش  به 
حاضر، متاسفانه باالی ۹۰ درصد حمل و 
در  است؛  محور  جاده  ما،  کشور  در  نقل 
صورتی که این عدد در دنیا، کمتر از ۵۰ 
درصد است و بیشتر حمل و نقل عمومی 
در دیگر کشورها، ریل محور است. بنابراین، 
باید این زیرساخت ها فراهم شود تا سالمت 
و ایمنی مردم تامین شده و بتوانیم جامعه ای 

پربار با توسعه پایدار داشته باشیم.«

حوادث ترافیکی عامل ۱۷ هزار کشته و ۴۴ هزار معلول در هرسال

خبـر

شماره 2۱۹۸ 2۴3 اردیبهشت ۱۴۰۱

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی اعالم کرد

تعالی  و  بیمارستانی  مدیریت  مرکز  رئیس 
از  گیری  بهره  لزوم  بر  بالینی  خدمات 
اجتماعی  مددکاری  تخصصی  حوزه  ظرفیت 
کرد. تاکید  جمعیت  جوانی  طرح  در 

بازدید  در  واعظی  حسن  سپید،  گزارش  به 
آموزشی  مرکز  اجتماعی  مددکاری  واحد  از 
هفته  تبریک  ضمن  مفید  کودکان  درمانی 
سالمت و تقدیر از تالش های صورت گرفته 
در حوزه مددکاری اجتماعی گفت: »مباحث 
استقرار  و  است  تخصصی  مددکاری  حوزه 
 HIS در   اجتماعی  مددکاری  اطالعات 
جهت تهیه بانک اطالعاتی بسیار مفید است.«

مددکاری  اداره  »ظرفیت سازی  افزود:  وی 
بهره مندی  جهت  بهداشت  وزارت  اجتماعی 
ستودنی  احمر  هالل  داوطلبین  خدمات  از 
بین  مشترک  نامه  تفاهم  براساس  و  است 
معاونت درمان و سازمان داوطلبان هالل احمر 
قرار است. سالمت یاران در مراکز درمانی به 
صورت داوطلبانه در حوزه مددکاری اجتماعی 
مشغول به ارایه خدمات به گروههای آسیب 
می شوند.« مشخصی  چارچوب  در  پذیر 

تعالی  و  بیمارستانی  مدیریت  مرکز  رئیس 

با  ارتباط  اهمیت  به  اشاره  با  بالینی  خدمات 
یونیسف  با  ارتباط  بین المللی،  سازمان های 
برای دریافت کمک برای کودکان بیمار را مهم 
دانست و گفت: »در بحث جوانی جمعیت هم 
مددکاری  تخصصی  نشست های  و  همکاری 
حوزه  این  از  و  شود  انجام  باید  اجتماعی 
برای ایجاد فرهنگسازی و آموزش بهره برد.«

همچنین رئیس اداره مددکاری اجتماعی معاونت 
بازدید گفت:  این  درمان وزارت بهداشت در 
»تدوین پروتکل تخصصی مددکاری اجتماعی 
پیرامون سیاست های  در حیطه کودک آزاری 
راستای  در  و  اجتماعی  مددکاری  حوزه 
حمایت های اجتماعی از گروه های آسیب پذیر 
مراجعه کننده به مراکز درمانی انجام شده و این 
پروتکل در اردیبهشت ماه سال جاری به تمام 
دانشگاه های علوم پزشکی سطح کشور ابالغ شد.«

سیدمحمد حسین جوادی توسعه همکاری های 
بین بخشی را عاملی برای توسعه خدمات مددکاری 
اجتماعی به گروه های هدف عنوان کرد و افزود: 
»در سال گذشته حدود ۵۰۰۰ مورد کودک آزاری 
با هماهنگی مددکاران اجتماعی مراکز درمانی و 
اورژانس اجتماعی بهزیستی ساماندهی شده است.«

رئیس اداره مددکاری اجتماعی معاونت درمان 
وزارت بهداشت با اشاره به حمایت های خیرین 
در حوزه مددکاری اظهار داشت: »از ظرفیت 
موسسه خیریه سیمرغ جهت تامین هزینه ایاب 
و ذهاب کودکان نیازمند خدمات درمانی و کم 
بضاعت مالی که از شهرستان به بیمارستان های 
است.« شده  استفاده  کرده اند  مراجعه  تهران 
به گزارش ایلنا، گفتنی است به مناسبت هفته 
سالمت، رئیس مدیریت بیمارستانی و تعالی 

خدمات بالینی و رئیس اداره مددکاری اجتماعی 
معاونت درمان وزارت بهداشت به همراه مسئولین 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهید بهشتی از واحد مددکاری اجتماعی مرکز 
کردند. بازدید  مفید  کودکان  درمانی  آموزشی 
از  بازدید  این  پایان  در  است  ذکر  شایان 
کودکان  حوزه  در  فعال  اجتماعی  مددکاران 
آزاری  کودک  پروتکل  پایلوت  طرح  در  که 

آمد. عمل  به  تقدیر  داشته اند،  شرکت 

لزوم بهره گیری از ظرفیت حوزه
 تخصصی مددکاری اجتماعی در طرح جوانی جمعیت

خبـر
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سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

کره شمالی اولین مورد رسمی مرگ بر اثر ابتال 
به ویروس کرونا را در محدوده مرزهای خود 
اعالم کرده و خبرگزاری رسمی این کشور نیز 
گفته است که ده ها هزار نفر از مردم، دچار تب 

و عالئم بیماری شده اند.
به گزارش سپید، روز جمعه رسانه دولتی کره 
شمالی اعالم کرد که شش نفر در این کشور 
بعد از بروز تب شدید جان خود را از دست 
داده اند و در این میان تست کووید۱۹ یک نفر 

مثبت بوده است.
براساس گزارش این رسانه، بیماران تب دار قرنطینه 
می شوند و تحت مراقبت و درمان قرار می گیرند.

در حالی که برخی متخصصان معتقدند ویروس 
کرونا پیش از این هم در کره شمالی وجود داشته، 
مقام های دولتی پیونگ یانگ روز پنج شنبه برای 
اولین بار، نخستین مورد رسمی ابتال به کووید۱۹ 

را اعالم کردند.
به گفته این مقام ها، سویه اومیکرون ویروس کرونا 
در پایتخت شایع شده و مقررات قرنطینه در پی 

آن اعالم شده است. با این حال تعداد دقیق موارد 
ابتال گزارش نشده است.هرچند رسانه دولتی این 
کشور گزارش داد که همه گیری از محدوده پایتخت 
فراتر رفته و تبی که دلیل آن هنوز نامشخص است 

از اواخر ماه آوریل در کشور شایع شده است.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی می گوید نزدیک به 
۳۵۰هزار نفر به این تب مبتال شده اند اما مشخص 
نمی کند که چه تعداد تست تشخیصی کرونا در 

این میان مثبت بوده است.
تحلیل گران می گویند تازه ترین آمار اعالم شده از 
سوی رسانه  دولتی که در آن از تبی نامعلوم در کل 
کشور شایع شده احتماال از دشواری کره شمالی 
در مقابله با شیوعی بی سابقه حکایت می کند.

خبرگزاری دولتی کره شمالی می گوید رهبر 
این کشور برای مهار ویروس فوریت حداکثری 
اعالم کرده که ظاهرا شامل قرنطینه های محلی 
و محدودیت تجمع در اماکن کاری می شود.

بنابر گزارش شبکه خبری بی بی سی، جمعیت 
۲۵ میلیون نفری کره شمالی به دلیل نبود برنامه 
واکسیناسیون در برابر بیماری آسیب پذیر است 
و به نظام درمانی مناسبی نیز دسترسی ندارد.

به گزارش ایسنا، سال گذشته کره شمالی پیشنهاد 
جامعه بین المللی را برای تامین میلیون ها دوز 
واکسن آسترازنکا و واکسن ساخت چین رد کرد 
و در عوض مدعی شد که با بستن مرزهایش در 
ابتدای سال ۲۰۲۰ توانسته ویروس کووید۱۹ 

را مهار کند.

کره شمالی اولین تلفات کرونایی خود را اعالم کرد

خبـر

شماره ۲۱۹8 ۲4 اردیبهشت ۱4۰۱

شمار مرگ ومیر کرونایی در اروپا از مرز ۲ میلیون نفر گذشت
سازمان جهانی بهداشت در بیانیه تازه ای اعالم کرد 
که مرگ بیش از دو میلیون نفر در اروپا در پی ابتال 

به بیماری کووید-۱۹ تایید شده است.
به گزارش سپید، خبرگزاری فرانسه روز پنج شنبه 
به نقل از بیانیه دفتر اروپایی این سازمان نوشت: 
»یک مرز ویرانگر و شوم از تلفات این بیماری در 
منطقه اروپا پشت  سر گذاشته شد و بنابر گزارش های 
تایید شده، شمار قربانیان کووید در این منطقه از 

دو میلیون نفر گذشت.«
بنابر داده های رسمی در سازمان جهانی بهداشت 
از مجموع ۲۱8 میلیون و ۲۲۵ هزار و ۲۹4 بیمار 

ثبت شده در اروپا، دست کم دو میلیون و ۲۰۰ هزار 
و ۵8 بیمار در پی عوارض ابتال به ویروس کرونا 
جان خود را از دست داده اند.منطقه اروپا شامل 
۵۳ کشور می شود که زیرساخت های بهداشت و 
درمانی، نیروی انسانی و بافت جمعیتی متفاوتی دارند.

به گزارش آناتولی، سازمان جهانی بهداشت در بخش 
پایانی بیانیه روز پنج شنبه خود همچنین ابراز امیدواری 
کرده است که در صورت همکاری کشورها، آماده  
نگه داشتن نظام های بهداشت و درمان و نیز محافظت 
از آسیب پذیرترین افراد جامعه، می توان از مرحله 

حاد بیماری عبور کرد.ایسنا

به  نسبت  اخیرا  بهداشت  جهانی  سازمان 
همه گیری احتمالی سرخک در کودکان در 
برخی از مناطق دنیا و به دنبال کاهش میزان 

واکسیناسیون هشدار داده است.
به گزارش سپید، سرخک معموال با نشانه های 
شبیه سرماخوردگی شروع می شود و سپس 
نشانه های پوستی در چند روز پس از آغاز 

بیماری بروز می کنند.
و  ویروسی  بیماری  این  شناختن عوارض 
بسیار واگیردار می تواند به آمادگی به موقع 
در برابر شیوع آن در میان اعضای خانواده ها 

یا در جامعه کمک کند.
»سازمان خدمات بهداشت عمومی انگلیس« 
نیز در این باره هشدار می دهد که اگر فرد 
هر دو دوز واکسن »ام ام آر« )MMR( را 
دریافت کرده یا قبال سرخک گرفته باشد، 
بعید است که نشانه هایش مربوط به سرخک 
باشد با این حال توصیه اصلی این است که 
با بروز عالئم اولیه به پزشک رجوع شود.

چند توصیه  بهداشت عمومی درباره 
سرخک

سازمان  ایندیپندنت،  روزنامه  نوشته  به 
توصیه  انگلیس  عمومی  بهداشت  خدمات 
می کند کسانی که با بیمار مبتال به سرخک 
کنند،  مراجعه  پزشک  به  داشته اند  تماس 

آب زیاد بنوشند و کامال استراحت کنند.

به توصیه کارشناسان می توان برای کاهش تب 
باال نیز »پاراسیتامول« یا ایبوپروفن مصرف 
کرد اما همچنین هشدار می دهند که افراد 

زیر ۱۶ سال نباید آسپرین مصرف کنند.
سازمان خدمات بهداشت عمومی انگلیس 
همچنین به افرادی که سرخک دارند توصیه 
می کند که دست کم تا چهار روز از زمانی که 

اولین بار کهیر و لکه های پوستی ظاهر می شود 
به کودکستان، مدرسه یا محل کار نروند.

با  نزدیک  تماس  از  باید  نیز  بیمار  افراد 
افرادی که سیستم  یا  باردار  نوزادان، زنان 

ایمنی ضعیفی دارند، بپرهیزند.

نشانه های اولیه ابتال به سرخک
نشانه های اولیه از احتمال ابتال به سرخک 
یا  آبریزش  بدن،  باالی  دمای  شامل 
همچنین  و  عطسه  یا  سرفه  گرفتگی بینی، 
چشم ها  سرخِی  و  درد  با  همراه  آبریزش 

هستند.
دانه های  بعد،  روز  چند  احتماال  همچنین 
سفید کوچکی داخل دهان - قسمت داخلی 

گونه ها یا لب ها - آشکار می شود.
انتظار می رود کهیر و جوش های لکه مانند 
و برجسته ای که معموال خارش ندارند روی 

سطح پوست تمام بدن ظاهر شوند.
که  می کشد  هفته طول  یک  بعالوه حدود 

نشانه های سرخک کاهش یابد.ایسنا

چند توصیه درباره سرخک



بر اساس تصميمات دولت و اعالم رسمي توسط 
سخنگوي دولت، حمايت هاي دولت از قيمت نان و 
دارو مانند گذشته باقي خواهد ماند. اين در شرايطي 
است كه برخي از توليدكنندگان و واردكنندگان دارو از 
افزايش نرخ ارز دارو استقبال مي كنند چرا كه افزايش 
نرخ ارز دارو حاشيه سود اين كاال را هم بطور متعارف 
افزايش خواهد داد و بنگاه هاي دارويي كه موافق افزايش 
نرخ ارز دارو هستند، به دنبال اصالح نرخ عقب مانده 
دارو از جريان عمومي تورم در سايه اين تغييرند. اما به 
نظر بسياري از كارشناسان راه حل مشكالت اقتصادي 

توليدكنندگان داروي كشور، تغيير نرخ ارز نيست. 
تجربه گذشته هم نشان داده كه افزايش  نرخ ارز اثرات 
مستقيمي بر قيمت دارو خواهد گذاشت كه دولت هم 
سعي بر تعديل بخشي از اين اثرات از ناحيه كاهش 
حاشيه سود توليدكنندگان خواهد بود. بنابر اين در 
صورت تغيير نرخ ارز حمايتي به نيمايي عالوه بر ساير 
مشكالتي كه توليدكنندگان بخصوص توليد كنندگان 
كوچك و متوسط خواهند داشت قيمت عرضه آنها 
نيز متناسباً افزايش نمي يابد و بحران عدم اقتصادي 

بودن توليد بحراني تر هم خواهد گرديد. 

راه حل نجات اين شرايط نامطلوب چيست؟ 
سبد قيمت دارو با تعديل قيمت برخي از داروهايي كه  
قيمت گذاري باال شده اند و در مقابل افزايش قيمت 
داروهاي زيان ده، مي تواند در جهت اعتدال قيمت 
بدون آنكه فشاري بر مردم وارد شود اصالح گردد. 
بسياري  از داروهاي واردتي كه مشابه توليد داخلي 
با قيمت بسيار پائين تري دارند )اعم از داروهاي 
تحت ليسانس و يا داروهاي برند وارداتي( همچنين 
داروهايي كه هزينه اثربخش نبوده و براحتي مي توانند 
با داروي مشابه ارزانتر جايگزين گردند، با مديريت 
حذف، كاهش قيمت و جايگزيني، به حدي قابل 
تعديل هستند كه به راحتي ميتوانند جبران افزايش 

قيمت بسياري از داروهاي زيان ده را بنمايند. 
به  ژنريك  نام  با  دارو  تجويز  دستورالعمل  اعمال 
جاي نام تجاري منطبق با قانون برنامه ششم توسعه 
و دستورالعمل ناشي از ابالغيه نظام سالمت مقام 
معظم رهبري موجب پيشگيري از نفوذ بنگاه هاي 

دارويي در جامعه پزشكي شده و مطابق آنچه در 
اغلب كشورهاي ديگر رخ مي دهد، از افزايش بيهوده 
قيمت نسخ پزشكي به قيمت تجويز داروي كمپاني هاي 

ذي نفوذ جلوگيري مي كند. 
ايجاد جو نامناسب رسانه اي در شرايط حساس كشور 
از جمله اساسي ترين علل تقويت بحران داروست و 
در شرايطي كه مقامات بلند پايه دولتي از رئيس جمهور 
و وزرا گرفته تا ساير مسئولين كشوري مستمراً بر 
حفظ قيمت نان و دارو تأكيد مي كنند، مصاحبه ها و 
اصرار مسئولين دارويي بر تغيير نرخ ارز ترجيحي به 
نيمايي آيا دليل اصلي نابساماني فرآيند توليد داخلي 
نخواهد گرديد؟ عدم روشن بودن قيمت فروش و 
قيمت تمام شده دارو و زمانبر بودن كمسيون قيمت 
گذاري براي تعيين قيمت هاي جديد )درصورت 
تغيير نرخ ارز( مهمترين عوامل ركود توليد و كمبود 

داروست كه با اصرار و حمايت از افزايش نرخ ارز 
دارو توسط مسئولين نظام دارويي موجب نگراني بيشتر 
توليدكنندگان و ركود بيشتر اين صنعت خواهد بود. 
كنترل فهرست دارويي بر اساس نيازهاي درماني به 
جاي منافع بنگاه هاي خاص نيز از جمله روش هاي 

مهم كنترل قيمت داروست. 
افزايش  بودجه دارويي كشور در جهت ورود داروهاي 
غيرهزينه اثربخش، سياست هاي بنگاه محورانه بوده و با 
كنترل قيمت دارو در جهت منافع ملي ناسازگار است. 
انتشار فهرست داروهايي كه طي ٨ ماه گذشته افزايش 
قيمت داشته اند و ميزان افزايش قيمت آنها نشان مناسبي 

از عدالت محور بودن تغييرات نمي دهد.
شفاف سازي ضروري براي همه كارشناسان اين 
حوزه بوده و موجب پيشگيري از شرايط غيرعادالنه 

و صدمات جدي تر بر بازار دارويي است.
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حذف يارانه نان و دارو 
فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان

 مواد دارویی شیمیایی و بسته بندی دارویی

خريد ۸۰ درصد ملزومات پزشکی از تولیدکنندگان داخل
رئيس هيات امنای صرفه جويی ارزی در معالجه بيماران خبر داد

رييس هيات امنای صرفه جويی ارزی در معالجه 
بيماران توضيحاتی درباره تامين و خريد ملزومات 
و تجهيزات پزشكی از شركت های دانش بنيان 

ارائه داد.
به گزارش سپيد، سيدحسين صفوی در خصوص 
حمايت از كاالها و محصوالت دانش بنيان در 
حوزه تجهيزات پزشكی اظهار داشت: »هيات 
امنای صرفه جويی ارزی در معالجه بيماران 
يك نهاد عمومی غير دولتی وابسته به وزارت 
بهداشت است كه بحث تامين اقالم مورد نياز 
مراكز درمانی و دانشگاه های علوم پزشكی را 

انجام می دهد.«
وی با بيان اينكه همواره برای نظام سالمت موضوع 

كيفيت در راستای خدمت رسانی به بيماران بسيار 
حائز اهميت است، افزود: »اين كاالها با جان 
مردم سروكار دارد و تشخيص بيماری ها و درمان 
بيماران با اين ملزومات انجام و استانداردها، 
ويژگی ها و كنترل های سخت گيرانه تری برای 

كيفيت آن ها صورت می گيرد.«
صفوی يادآور شد: »شكر خدا كشورمان از 
سال های گذشته در حوزه تجهيزات پزشكی 
توانسته موفقيت های بزرگی را برای بومی سازی 
دانش فنی بسياری از محصوالت پزشكی و 
High Tech به دست آورد و كاالهايی كه 
تكنولوژی بااليی دارند را موفق شده ايم در داخل 

كشور توليد كنيم.«

وی با اشاره به اينكه حدود 1000 شركت توليد 
كننده تجهيزات پزشكی فعال در كشور داريم، 
افزود: »حدود ۳0 تا 40 درصد اين شركت ها 
كاالهايی دارند كه به عنوان محصوالت دانش 
بنيان ثبت شده است توسعه اين محصوالت در 
سنوات گذشته بحمداهلل خوب بوده كه نشان 
از استقبال و حمايت خوب در حوزه درمان 
وزارت بهداشت و ساير ارگان های ذی ربط دارد.«

وی گفت: »هيات امنای صرفه جويی ارزی 
از سال های گذشته برای حمايت از توليدات 
داخل كشور ورود كرده و خريد های تضمينی از 
محصوالت دانش بنيان را قبل از اينكه وارد بازار 
شوند انجام داده و در خصوص برخی از كاال نيز 

اقدام به پيش خريد آنها نموده است و تعدادی 
را نيز از زمانيكه كه تاييديه دريافت كرده اند به 

صورت تضمينی خريداری كرده است.«
به گزارش وبدا، صفوی عنوان كرد: »در سال 
گذشته حدود 14 محصول را به معاونت علمی 
رياست جمهوری معرفی كرديم و پس از تاييد 
اين نهاد به عنوان خريد بار اول انجام داديم. در 
مجموع بيش از ٨0 درصد محصوالتی كه توسط 
هيات امنای صرفه جويی ارزی خريداری و بين 
مراكز درمانی توزيع می  شود از توليدات داخل 
كشور است و در سال 1400 به طور متوسط فقط 
۷0 درصد محصوالت از شركت های دانش بنيان 

تأمين شده است.«
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غذا  سازمان  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل 
ارزی  سیاست  بازمهندسی  از  دارو،  و 
)نوار تست قند خون( با مشارکت تمامی 
نماینده های قانونی دارای IRC فعال خبر 

داد.
به گزارش سپید، روح اهلل مزینانی عنوان کرد: 
»شرکت های دارای نمایندگی قانونی و دارای 
IRc فعال نوار تست قند خون، در راستای 
شفافیت، رقابت سالم و انحصار زدایی و به 
منظور مدیریت و کنترل میزان ارزبری ثبت 
سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی و 
استفاده حداکثری از توانایی تامین کنندگان 
مجاز، در مواردی که محصوالت تولید داخل 
از نظر ظرفیت تولید و تکنولوژی روز کفایت 
نیاز نظام سالمت کشور را ندارد، با هدف 
تعدیل سیاست تعدادی متناسب با فی ارزی 
پیشنهادی )افزایش/کاهش سابقه تعدادی و 
ارزی واردات( در فرآیند رقابتی فراورده را 

وارد خواهند کرد.«
وی افزود: »متقاضی باید نسبت به تکمیل، مهر 
و امضا و ارسال پیشنهادات خود مطابق اسناد 
بازمهندسی مستندات خود را ارسال کند.«
بنابر اعالم وزارت بهداشت، وی بیان داشت: 
»در صورت عدم دریافت پیشنهادات مناسب 
از طرف شرکت های نمایندگی قانونی جهت 
تعدیل سوابق قیمت های ارزی متناسب با 
سیاست تعدادی و متعاقب آن عدم نتیجه 
مناسب )تعدیل قیمت متناسب با تعداد و 
بازمهندسی حاضر  از  مربوطه(  کیفی  رتبه 
جهت تعدیل و کشف قیمت متناسب با تعداد 
سیاست ارزی واردات نسبت به تامین اقالم 
مذکور از طریق برگزاری فراخوان عمومی 
فوریتی توسط تامین کنندگان مجاز )بدون 
در نظر گرفتن نمایندگی قانونی انحصاری/
مذکور  اقالم  تامین  برای  انحصاری(  غیر 

اقدام خواهد.«

بازمهندسی سیاست  ارزی نوار تست قند خون
مدیرکل تجهیزات پزشکی اعالم کرد

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره اینکه متاسفانه 
تاکنون مجوز برگزاری انتخابات برای ما صادر 
نشده است، گفت: »وزارت کشور به دلیل اینکه 
طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکالت صنفی و 
تخصصی در مجلس در حال بررسی است مرتبا 
به این موضوع اشاره کرده و می گوید که باید منتظر 
تعیین سرنوشت آن بود، اما این مسئله نمی تواند 
دائمی باشد، بحث ما این است که ما 1.۵ سال صبر 
کرده ایم اما اگر بررسی این طرح در مجلس فرضًا 

سال ها طول بکشد تکلیف چیست؟«
به گزارش سپید، محمد باقر ضیا، در حاشیه افتتاحیه 
همایش انجمن داروسازان ایران که در هتل پردیسان 
مشهد برگزار شد، در خصوص اهداف و خواسته های 
مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران اظهار کرد: 
»اعضای مجمع، استراتژی و سیاست های کالن 
انجمن داروسازان ایران را برنامه ریزی می کنند. 
خود مجمع سالی دو بار به طور اتوماتیک برای 
بررسی روند فعالیت ها در سیستم دارویی کشور 

تشکیل می شود.«
وی افزود: »امسال این مجمع به درخواست هیات 
رئیسه انجمن داروسازان ایران برای بررسی دو 
موضوع مهم انتخابات و تعرفه تشکیل شده است. 
ما تقریبا نزدیک 1.۵ سال از دوره خودمان عبور 
کرده ایم و فراتر از حد تعیین شده عهده دار انجمن 

داروسازان و هیات مدیره فعلی بوده ایم.«
رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: »به 
وزارت کشور مراجعه و همان اوایل برابر اساس نامه 
تقاضای برگزاری انتخابات کردیم اما متاسفانه تاکنون 
این مجوز صادر نشده است. وزارت کشور به دلیل 
اینکه طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکالت صنفی 
و تخصصی در مجلس در حال بررسی است مرتبا 
به این موضوع اشاره کرده و می گوید که باید منتظر 

تعیین سرنوشت آن بود.«

ضیا ادامه داد: »اما این مسئله نمی تواند دائمی باشد، 
بحث ما این است که ما 1.۵ سال صبر کرده ایم 
اما اگر بررسی این طرح در مجلس فرضا سال ها 

طول بکشد تکلیف چیست؟«
وی تصریح کرد: »از نمایندگان مجلس درخواست 
کردیم که یا راه میان بری تعیین کنند یا طرح را در 
مجلس سرعت دهند که این کار از نظر من تقریبا 
امکان پذیر نیست. درخواست کردیم با وزارت کشور 
صحبت کنند تا بتوانیم انتخاباتمان را برگزار کنیم.«
رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه در هیات 
مدیره انجمن داروسازان ایران مصر بر برگزاری 
انتخابات هستیم، عنوان کرد: »با این کار نفسی 
تازه در هیات مدیره ها دمیده شده و حال و هوای 
جدیدی در انجمن شکل می گیرد. برای تجویز 
اساس نامه نیز باید این امکان وجود داشته باشد.«

ضیا با اشاره به اینکه تعرفه سایر گروه های پزشکی 
اعالم شده اما تعرفه داروسازان باقی مانده است، 
خاطرنشان کرد: »امسال به کمیسیون های تلفیق 
و بهداشت مجلس مراجعه کردیم و نمایندگان 
محترم تالش کردند تا تعرفه داروسازان در بودجه 
امسال دیده شود اما متاسفانه در آخرین لحظات 
این موضوع از دستور مجلس خارج شد و پس 
از تایید الیحه بودجه توسط شورای نگهبان نیز 

نمی توان کاری انجام داد.«
وی اظهار کرد: »در حال حاضر دو راه داریم؛ یا 
تعرفه ها باید از طریق وزیر اعالم شود یا بر مبنای 
الیحه بودجه سال گذشته پیش رفت. دو ماه از سال 
جدید گذشته و تعرفه قبلی همچنان بر جای خود 
باقی است؛ تعرفه چه با افزایش و چه بدون افزایش 

از نظر قانونی باید مجددا تایید شود.«
رئیس انجمن داروسازان افزود: »از نظر قانونی تا 
زمانی که انتخابات جدید صورت نگیرد موظف به 
ادامه دادن مسئولیت خود هستیم. دلیل اینکه چرا 

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکالت صنفی و 
تخصصی تصویب نشده مربوط به نمایندگان مجلس 
است. بیش از ۶00 الی ۷00 تشکل مانند ما نیز منتظر 

بررسی و تصویب این طرح هستند.«
ضیا در خصوص عدم مطابقت قیمت درج شده 
روی داروها با قیمت فروش آنها خاطرنشان کرد: 
»قیمت روی فاکتور برای ما مالک است. فرض 
کنید کارخانجات ۶ ماه یا یک سال پیش جنسی 
را تولید کرده و قیمت روی بسته بندی آنها نیز به 
نرخ همان روز است اما پس از تغییر قیمت ها از 
بسته های قدیمی استفاده می کنند. شرکت ها قانونا 
باید قیمت را عوض کرده و دارو را با قیمت جدید 
روی آن توزیع کنند. تطبیق نداشتن قیمت ها مربوط 
به این مسئله بوده و داروخانه ها در این خصوص 

هیچ تقصیری ندارند.«
وی تصریح کرد: »ما حدود 1۳ هزار و 400 داروخانه 

در بخش خصوصی و 4۷ شعبه در استان های 
مختلف داریم. تعداد داروسازهای کل کشور باالی 

22 هزار نفر است.«
رئیس انجمن داروسازان با بیان اینکه ما حدودا 
۳0 نفر شهید راه سالمت دادیم که همه این افراد 
در پشت پیش خوان ها گرفتار بیماری کرونا شدند، 
عنوان کرد: »داروسازان ما در اولین سال تعطیالت 
عید که کرونا شیوع پیدا کرد با جان و دل کار 
می کردند و من به نوبه خودم از خدمات همکارانم 
در داروخانه ها تشکر می کنم. داروسازی از جمله 
خاص،  تبلیغات  دلیل  به  که  است  رشته هایی 
قیمت دارو و... بسیار مظلوم واقع شده است.«

ضیا یادآور شد: »خدماتی که در داروخانه ها ارائه 
می شود روشن بوده و هیچ صنفی در ایران پیدا 
نمی کنید که در کنار خدماتش به شما فاکتور 

دهد.«ایسنا

انتقاد رئیس انجمن داروسازان از روند تصویب طرح 
نحوه فعالیت تشکالت صنفی و تخصصی در مجلس



زمان اعالم نتایج آزمون دستیاری اعالم شد

وزارت  آموزشی  معاون  عالی  مشاور 
بهداشت با اشاره به مشارکت ۵۴ درصدی 
زنان چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری 
گفت: »تعداد ۶ هزار و ۸۶۴ نفر معادل ۵۴ 
درصد از داوطلبان این آزمون زن هستند.«
طبائیان صمن  امیرپاشا  سپید،  گزارش  به 
بیان این مطلب افزود: »چهل و نهمین دوره 
آزمون دستیاری پزشکی صبح روز پنج شنبه 
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در تعداد ۳۲ حوزه 

امتحانی و ۳۰ شهر کشور برگزار شد.«
وی افزود: »در این دوره از آزمون تعداد 
۱۲ هزار و ۷۲۵ نفر ثبت نام کرده اند که از 
این تعداد ۱۱ هزار و ۸۴۷ نفر حائز شرایط 
بوده و مدارک شان تکمیل بوده است. از 
واجد شرایط،  نفر  هزار و ۸۴۷   ۱۱ میان 

به  ورود  کارت  نفر   ۶۷ و  هزار   ۱۱ تعداد 
جلسه خود را دریافت کردند.«

نفر   ۸۶۱ و  هزار   ۵ »تعداد  افزود:  طبائیان 
معادل ۴۶ درصد از داوطلبان مرد و ۶ هزار 
داوطلبان  از  معادل ۵۴ درصد  نفر  و ۸۶۴ 

زن هستند.«
وی درباره موضوع عدم ارائه دفترچه سؤاالت 
پس از برگزاری آزمون دستیاری به داوطلبان 
گفت: »موضوع ارائه ندادن دفترچه سؤاالت 
بالفاصله پس از برگزاری آزمون به داوطلبان، 

مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
و  سنجش  شورای  در  گذشته  سال  است. 
پذیرش تصمیم گرفته شد که پس از آزمون ها 
دفترچه های کاغذی به داوطلب داده نشود. 
دفترچه  هم  آزمون  این  در  دلیل  همین  به 

داده نمی شود.«
مشاور عالی معاون آموزشی وزارت بهداشت 
شورای  در  باید  موضوع  »این  کرد:  تاکید 
وزارت  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش 
بهداشت مطرح شود و در صورت تصویب 

دفترچه به داوطلبان داده می شود. بنابراین 
تصمیم وزارت بهداشت نبوده است اما اگر 
به این نتیجه برسیم که دفترچه ها داده شود، 

نیاز به مصوبه جدید دارد.«
آزمون  اولیه  نتایج  اعالم  زمان  درباره  وی 
دوم  نیمه  اولیه  »نتایج  گفت:  دستیاری 
از  پس  و  می شود  اعالم   ۱۴۰۱ خردادماه 
صورت  رشته  انتخاب  اولیه،  نتایج  اعالم 

می گیرد.«
طبائیان اظهار کرد: »شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه 

کلید اولیه به همراه دفترچه سؤاالت آزمون 
دستیاری منتشر می شود و داوطلبان از شنبه 
ساعت ۱۸ تا روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت 
ماه می توانند اعتراض خود را به صورت 
اینترنتی سؤال مورد اعتراض و رفرنس مورد 
نظر ارسال کنند تا به آن رسیدگی شود.«

وی درباره شرایط امنیت آزمون دستیاری 
چهل و نهم گفت: »قرنطینه سؤاالت آزمون 
دستیاری همانند سال های گذشته برقرار بود 
و نظارت کامل حراست بر آزمون وجود 

داشت.«
وزارت  آموزشی  معاون  عالی  مشاور 
بهداشت یادآور شد: »از نظر کنترل شرایط 
کرونا نیز حوزه های امتحانی در شرایط خوبی 
بودند، تعداد کم داوطلبان در هر کالس، 
تهویه مناسب و همچنین فواصل مناسب میان 
صندلی ها برقرار بود. فاصله صندلی ها تا دو 

متر هم در برخی قسمت ها بود.«
به گزارش فارس، وی درباره میزان انتخاب 
آزمون  دوره  نهمین  و  چهل  برای  رشته 
میزان  »امسال  کرد:  خاطرنشان  دستیاری 
انتخاب رشته تا ۱۰۰ رشته / محل افزایش 
یافته است و داوطلبان می توانند از نظر قبولی 

شانس بیشتری داشته باشند.«

زنان بیشترین متقاضیان صندلی های دستیاری

خبـر

شماره ۲۱9۸ ۲۴7 اردیبهشت ۱۴۰۱

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

درمان  بهداشت،  وزارت  پرستاری  معاون 
»مراقبت های  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
مردم  دسترس،  در  باید  باکیفیت  پرستاری 
باشد.« یکپارچه  و  موقع  به  عادالنه،  محور، 

نشست  در  عبادی  عباس  سپید،  گزارش  به 
بهداشتی  ۱۰ گانه  قطب های  مراکز  مدیران 
مراقبت های  کیفیت  ارتقای  هدف  با  کشور 
پرستاری که به دعوت دفتر ارتقای سالمت 
و خدمات پرستاری معاونت پرستاری برگزار 
شد، مبتنی بر شواهد بودن این مراقبت ها را 
برشمرد. خدمات  بودن  کیفی  الزامات  از 

وی با تاکید بر هدف کالن این معاونت، یعنی 
دسترسی آحاد جامعه به مراقبت های پرستاری 
ایمن، با کیفیت و مقرون به صرفه، به تشریح 
اهمیت مفهوم کیفیت به عنوان یکی از مفاهیم 
کلیدی پوشش همگانی سالمت پرداخت و افزود: 
»ساالنه بین ۷.۵ تا ۴.۸ میلیون مرگ به دلیل کیفیت 
پایین مراقبت در کشورهای با درآمد کم و متوسط 
)LMICs( اتفاق می افتد که تا ۱۵ درصد از کل 
مرگ و میرها در این کشورها را شامل می شود.«

داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
»این در حالی است که سیستم های بهداشتی 
با کیفیت باال می توانند ساالنه از ۲.۵ میلیون 
مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی، 9۰۰ 
مرگ  میلیون  یک  سل،  از  ناشی  مرگ  هزار 
نوزاد و نیمی از مرگ مادران جلوگیری کنند.«

عبادی با بیان اینکه مراقبت های پرستاری باکیفیت 
باید در دسترس، مردم محور، عادالنه، به موقع و 
یکپارچه باشد، مبتنی بر شواهد بودن این مراقبت ها 
برشمرد. خدمات  بودن  کیفی  الزامات  از  را 

وی به احصای فرآیندهای غیرمرتبط با شرح 
دانشگاه های  توسط  که  پرستاری  وظایف 
علوم پزشکی احصا شده است، اشاره کرد و 
افزود: »اصالح این فرآیندها گام نخست برای 
و  است  مطلوب  پرستاری  مراقبت های  ارائه 
اگرچه انجام این مهم، مستلزم صرف زمان و 
منابع زیادی است، لذا به نظر می رسد شروع 
فرآیندهای اصالحی بهتر است به صورت مرحله 
آغاز شود.« مقیاس کوچک  در  و  مرحله  به 

وی با معرفی »طرح استانداردسازی خدمات 

پرستاری در بیمارستان های منتخب« با هدف 
تعیین وضعیت موجود ارایه خدمات پرستاری 
و شناسایی نقاط قابل بهبود در آن گفت: »به 
منظور ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری، یکی 
از بیمارستان های هر قطب به عنوان بیمارستان 
منتخب برای انجام اقدامات اصالحی، معرفی 
شده و طی برنامه زمان بندی تمامی فرآیندهای 

بازنگری،  مورد  آن،  در  پرستاری  با  مرتبط 
می گیرد.« قرار  پایش  و  رسانی  روز  به 
مدیران  نشست،  این  در  وبدا،  گزارش  به 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  پرستاری 
اصفهان،  تبریز،  البرز،  کرمان،  مازندران، 
مشهد،  لرستان،  اهواز،  کرمانشاه،  شیراز، 

داشتند. حضور  بهشتی  شهید  و  تهران 

مراقبت های پرستاری باکیفیت باید در دسترس، 
مردم محور و عادالنه باشد

خبـر



 یاسر  مختاری
سالیانه آلودگی های زیست محیطی جان بیش از 9 
میلیون نفر را در جهان می گیرد. این در حالی است 
که 72.22 درصد این مرگ ها ناشی از آلودگی هوا 
است که بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت 12 
درصد کل مرگ های جهان را شامل می شود. با این 
حال این تنها آلودگی هوا نیست که سالمت و جان 
انسان ها را به خطر انداخته است بلکه آلودگی های 
دیگری چون آب آلوده، مقاومت های میکروبی، کاهش 
تنوع ژنتیکی حیوانی و گیاهی و در نتیجه کاهش منابع 
دارویی نیز از جمله مسائلی است که در حال حاضر 

سالمت انسان ها را تهدید می کند. 

میزان مرگ های ناشی از آلودگی های 
محیط زیستی

 ساالنه میلیون ها مرگ در اثر آلودگی محیط زیست 
در جهان ثبت می شود. تنها در سال 2015 بیش از 
9 میلیون نفر از ساکنان جهان جان خود را به دلیل 
بیماری و عوارض ناشی از آلودگی محیط زیست از 
دادند. بر اساس یک پژوهش در سازمان ملل، ۶میلیون 
و 500هزار مورد این مرگ ها، به خاطر هوای آلوده و 
دود و دم ناشی از تردد خودروها بوده است. دومین 
عامل خطر، آب کثیف و غیربهداشتی و عفونت های 
گوناگون ناشی از آن بوده است. بر اساس این گزارش 
که شبکه دویچه وله آلمان منتشر کرده است یک میلیون 
و ۸00هزار نفر در سال 2015 به خاطر آسیب های 
ناشی از آب آشامیدنی ناسالم جان خود را از دست 
داده اند. هوای آلوده اصلی ترین عامل مرگ در بین 

آلودگی های محیط زیستی بوده است.
سازمان ملل همچنین در سال 2019 در گزارشی با 
عنوان GEO_۶، به بررسی پیامدهای محیط زیست 
آلوده و بیمار بر سالمت انسان ها پرداخت. این گزارش 
به پنج حوزه اصلی هوا، تنوع جانوری، آب آشامیدنی، 
ازون و خاک پرداخت. پژوهشگران تهیه کننده گزارش 
اعالم کردند که آلودگی دو حوزه اول از بقیه بیشتر 
است. آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای در حال حاضر 
بیشترین قربانی را می گیرد و علت بیماری های مختلف 

و مهاجرت  میلیون ها نفر است.
بر اساس اعالم سازمان ملل تنوع جانوری به شدت 
ضربه دیده و به تخریب زیستگاه ها، نابودی بخش 
قابل توجهی از جانواران مختلف از جمله حشرات 
منجر شده است. خساراتی که بسیار شدید  هستند 
اما تاثیر مستقیم آن بر زندگی انسان ها هنوز به اندازه 
سایر موارد آشکار نشده است. در این گزارش آمده 
است: »از سال 1970 تا سال 201۴ نزدیک به ۶0 
درصد مهره داران از بین رفته اند. بسته به زیستگاه های 
مختلف 25 تا ۴2 درصد بی مهرگان در معرض خطر 
نابودی اند. کاهش تنوع ژنتیکی بر تولید مواد غذایی 
و عرضه داروهای مختلف اثر می گذارد و آنرا به 

خطر می اندازد.«
این گزارش افزوده است که »مرگ زودهنگام ساالنه 
شش تا هفت میلیون نفر در جهان تنها به خاطر آلودگی 
هواست. خطرناک ترین آلودگی هم ذرات ریز معلق در 
هوا بر اثر سوزاندن چوب، ذغال، فضوالت حیوانی 

و نفت است.« بر اساس اعالم سازمان ملل در برخی 
عرصه ها پیشرفت هایی حاصل شده است. از جمله 
می توان به استفاده کم تر از بعضی مواد شیمیایی و 
تشدید قوانین مربوط به جلوگیری از آلودگی هوا 
اشاره کرد. اما این پیشرفت ها بر اثر بدتر شدن وضع 

در سایر حوزه ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه 
و اقتصاد های نوظهور عمال بی تاثیر بوده اند. در فاصله 
سال های 199۸ تا 2010، تعداد قوانین ملی در کشورهای 
مختلف برای حفاظت از محیط زیست تقریبا پنج برابر 
شده است. با این حال انتشار گازهای گلخانه ای نیز با 
وجود تمام تالش ها برای محدود کردن آن ادامه دارد.

آلودگی اقیانوس ها
سازمان ملل همچنین با اشاره به رها شدن ساالنه 
هشت میلیون تن پالستیک در اقیانوس ها نسبت به 
آلودگی منابع آبی جهان ابراز نگرانی کرد و اعالم کرده 
است: »دریاها و اقیانوس ها هم چنین در معرض گرم 
شدن، اسیدی شدن و صید بی رویه قرار دارند. این 
در حالی است که پروتئین مورد نیاز سه میلیارد و100 
میلیون نفر در جهان از انواع ماهی ها تامین می شود.« 
قوانین محدود کردن صید ماهی نیز در کشورهایی 
که نظارت و کنترل درستی بر این عرصه نمی شود، 

کاری از پیش نبرده است.

کاهش کیفیت آب آشامیدنی
همچنین کیفیت آب آشامیدنی از سال 1990 تا کنون 
در اکثر مناطق بدتر شده که ناشی از ورود میکروب ها، 
مواد شیمیایی، فلزات سنگین یا آفت کش هاست. از 
هر سه نفر یک نفر هنوز دسترسی به آب آشامیدنی و 
سرویس بهداشتی مناسب ندارد. هر سال یک میلیون و 
۴00 هزار نفر بر اثر ابتال به بیماری های قابل پیشگیری 

مانند اسهال و بیماری های انگلی می میرند.

مقاوم  شدن در برابر آنتی بیوتیک ها
بر اساس اعالم سازمان  بین الملل به دلیل استفاده از 
سموم مختلف در کشاورزی، آبزی پروری و ورود 
این سموم به فاضالب ها، مقاومت باکتری ها در برابر 
آنتی بیوتیک ها به شدت باال رفته است. اگر دانشمندان 
برای این مشکل راه  حلی پیدا نکنند، باکتری های مقاوم 
به آنتی بیوتیک ها می توانند منجر به مرگ بسیاری از 
بیماران مبتال به بیماری های عفونی شوند.  استفاده از 
آنتی بیوتیک ها برای مداوای انسان و استفاده از آن در 
کشاورزی تحت کنترل بیشتری قرار گیرد.  بنابر این 
گزارش در فاصله سال های 2000 تا 2015، نزدیک 

به یک میلیارد و 500 میلیون نفر در جهان برای اولین 
بار به آب آشامیدنی سالم دست یافته اند که این یک 

گام بزرگ به جلو است.
همچنین تاکید شده است که سیاستمداران باید راهی 
جدید برای توسعه پایدار را انتخاب کنند، زیرا در حال 
حاضر جهان در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار 

سازمان ملل قرار ندارد.

کشورهای آلوده جهان
 بر اساس تحقیقی که در سال 2017 در مجله پزشکی 
لنست منتشر شده است کشورهای فقیر و در حال 

توسعه بیشترین قربانیان آلودگی های زیست محیطی 
را دارند. بر این اساس هند، پاکستان، چین، بنگالدش 
یا ماداگاسکار یک چهارم مرگ و میرهای ناشی از 
آلودگی های زیست محیطی را به خود اختصاص 
داده اند. در هند از هر چهار مرگ، و در چین از هر 
پنج مرگ، یک مورد به خاطر محیط زیست آلوده 
است. بر اساس نتایج این مطالعه حتی در کشورهای 
ثروتمند نیز که وضع محیط زیست چندان وخیم نیست، 
این فقرا هستند که از عوارض آلودگی رنج می برند.
متخصصان محیط زیست می گویند با وجود خطراتی 
که آلودگی ها برای جان و زیست انسان ها دارند و 
به رغم انتشار داده های هشدار دهنده، کمتر کسی 
واقعیات مربوط به این مبحث را جدی می گیرد. 
یکی از مسئوالن پژوهش یاد شده گله می کند که 
مردم و دولت ها متوجه زیان های اقتصادی آلودگی 
محیط زیست نیستند، در حالی که افراد متوفی یا 

بیماران نمی توانند هیچ سهمی در اقتصاد ایفا کنند.

آلودگی هوا کشنده ترین آالینده زمین
 12 میانگین  طور  به  گوناگون  آمارهای  براساس 
درصد از مرگ و میرهای سالیانه در جهان منتسب 
به آلودگی هوا بوده است. بر اساس اعالم سازمان 
جهانی بهداشت سالیانه 7 میلیون نفر در اثر مواجه 
مستقیم با هوای آلوده یا در اثر عوارض ناشی از 
آن جان خود را از دست می دهند. بر اساس اعالم 
آژانس محیط زیست اروپا سالیانه 520 هزار اروپایی 
جان خود را به دلیل آلودگی هوا از دست می دهند. 
این آمار در ایران به گفته مقامات وزارت بهداشت 
حدود ۴1 هزار نفر است. عباس شاهسونی رئیس 
گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت، در این رابطه اظهار کرد: »بر 
اساس آخرین برآورد موسسه معتبر بار بیماری ها 
به ترتیب 2۶ درصد از مرگ های ناشی از سکته 
مغزی، 20 درصد از مرگ های ناشی از بیماری های 
ایسکمیک قلبی، 19 درصد از مرگ های ناشی از 
سرطان ریه،   20 درصد از مرگ های ناشی از دیابت، 
۳0 درصد از مرگ های ناشی از عفونت های تحتانی 
دستگاه تنفسی و ۴0  درصد از مرگ های ناشی از 
بیماری های مزمن انسداد ریوی منتسب به مواجهه 

طوالنی مدت با آلودگی هوای آزاد است.«

افزایش هوای آلوده در سال 1401
گفته های شاهسونی در حالی است که از ابتدای 
امسال تا امروز شهرها و روستاهای کشور کمترین 
میزان هوای پاک را داشته اند. به عنوان نمونه تهران 
دو روز هوای سالم، ۳۸ روز قابل قبول و 11 روز 
ناسالم برای گروه های حساس، 2 روز ناسالم و یک 
روز خطرناک داشته است. این در حالی است که در 
سال گذشته 2 روز هوای سالم، ۴۸ روز قابل قبول، ۴ 
روز ناسالم برای گروه های حساس و بدون روزهای 
ناسالم و خطرناک بود. سایر شهرهای کشور و حتی 
شهرهای کوچک و غیر صنعتی نیز امسال وضعیت 
مشابهی داشته اند به گونه ای که عمده آنها روزهای 

خطرناکی را پشت سر بگذارند.

شماره 8219۸ 2۴ اردیبهشت 1۴01

 قربانیان ساالنه آلودگی هوا؛
۷  میلیون نفر در جهان، ۴۱ هزار نفر در ایران

 
براساس آمارهای جهانی به طور میانگین ۱۲ درصد از مرگ و میرهای

 سالیانه در جهان منتسب به آلودگی هوا است

 سپید از تأثیر آالینده های زیست محیطی بر سالمت افراد گزارش می دهد

سازمان ملل: کاهش تنوع ژنتیکی بر 
تولید مواد غذایی و عرضه داروهای 
مختلف اثر می گذارد و آن را به خطر 

می اندازد.

شاهسونی: 2۶ درصد از مرگ های 
درصد   20 مغزی،  سکته  از  ناشی 
بیماری های  از  ناشی  مرگ های  از 
ایسکمیک قلبی، 19 درصد از مرگ های 
ناشی از سرطان ریه،   20 درصد از 
مرگ های ناشی از دیابت، ۳0 درصد از 
مرگ های ناشی از عفونت های تحتانی 
دستگاه تنفسی و ۴0  درصد از مرگ های 
ناشی از بیماری های مزمن انسداد ریوی 
منتسب به مواجهه طوالنی مدت با 

آلودگی هوای آزاد است.



  مریم شکرانی
درست در شرایطی که دولت بر طبل آزادسازی 
قیمت اقالم غذایی در ایران می کوبد قیمت 
سیگار در ایران بسیار ارزان است و دولت 
به جای آنکه هزینه اقالم زیان آور را برای 
مصرف کننده افزایش دهد، هزینه اقالم اصلی 
غذا در ایران را افزایش داده و در مقابل قیمت 

سیگار نازل است. 
این اشتباه سیاست گذاری موجب شده که سرانه 
مصرف اقالم اساسی غذا در ایران کاهش داشته 
و در مقابل مصرف سیگار روند صعودی به 

خود بگیرد.

مصرف غذا در شرایط ویژه
در شرایطی که مصرف اقالم غذایی اصلی 
مانند گوشت، لبنیات و آبزیان در ایران بسیار 
کمتر از سرانه مصرف جهانی و حتی الگوی 

استاندارد مصرف غذا است، ایرانی ها ناچار 
شده اند به مصرف نان و روغن و شکر بیشتر 

روی آورند. 
مردم ایران بر اساس گزارش فائو به ازای هر نفر 
ساالنه ١٦٧,٦کیلوگرم گندم مصرف می کنند. در 
مقابل سرانه جهانی مصرف گندم ٦٧.١ کیلوگرم 
و در کشور های توسعه یافته ٦٠کیلوگرم درج 

شده است.
در واقع مردم ایران حدود ۳ برابر کشورهای 

توسعه یافته  گندم مصرف می کنند.
همچنین گزارش های وزارت بهداشت و وزارت 
کشاورزی حاکی از آن است که مردم ایران 
حدود ١.٧ برابر مردم جهان روغن مصرف 
می کنند و مصرف شکر مردم ایران حدود 

١.۴ برابر مردم جهان است.
با این حال دولت دوباره این روزها به بهانه 
آزادسازی قیمت ها، یارانه انواع غذا را حذف 
کرده و صف های طوالنی روغن و مرغ را ایجاد 
کرده و اعتراض مردم را به دنبال داشته است اما 
در مقابل قیمت سیگار در ایران همچنان حدود 
یک پنجم نرخ جهانی است و مصرف سیگار 

در دوران کرونا افزایش داشته است.

افزایش مصرف سیگار در ایران
غالمرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات کنترل 
دخانیات دانشگاه عالم پزشکی شهید بهشتی 
از افزایش مصرف دخانیات در دوران شیوع 

بیماری کرونا خبر داد.
او به ایسنا توضیح داد: قبل از بحران کرونا 
حدودا ١۵ درصد افراد باالی ١۵ سال جامعه 
مصرف دخانیات داشتند که این آمار در مردان 
حدود ۲۵ و در زنان حدود ۵ درصد بود؛ البته 
این اعداد در مورد مصرف قلیان متفاوت است.
حیدری درباره آمار مصرف قلیان در کشور، 
افزود: در دوران قبل از کرونا حدود ۲٠ درصد 
مردان و زنان مصرف قلیان داشتند که برخی از 

آنها سیگار را ترک کرده بودند، اما بعد از کرونا 
به واسطه شرایطی که حکمفرما شد، بسیاری از 
مصرف کنندگان ترک کرده نیز مجدد سیگار 

را شروع کردند.
رییس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با اعالم اینکه به نظر 
می رسد آمار  مصرف دخانیات در دوران کرونا 
افرایش داشته است، گفت: در حال حاضر  حدود 
۳٠ درصد مردان و ١٠ درصد زنان مصرف 
سیگار دارند که درباره قلیان این عدد حدود 

۳٠ درصد در هر دو جنس است.
او در رابطه با بیماری های ناشی از مصرف 
دخانیات به ایسنا گفت: تقریبا تمامی ارگان های 
بدن در اثر مصرف دخانیات دچار بیماری زایی 
می شوند و در واقع دخانیات تمامی ارگان های 

بدن را تحت تاثیر قرار می دهد.
حیدری به آماری از بیماری های ناشی از دخانیات 
اشاره کرد و گفت: حدود ٧۵ درصد بیماری های 
ریوی، ٦٠ درصد بیماری های قلبی و بیش از 
۵٠ درصد سرطان های همه اندام های بدن در 
رابطه با مصرف دخانیات درگیر خواهند شد.

حیدری همچنین در ادامه صحبت هایش درباره 
هزینه های سالمتی ناشی از مصرف دخانیات، 
به جنبه پنهان این هزینه ها اشاره کرد و افزود: 
در هر جامعه ای هزینه های پنهانی که مصرف 
دخانیات به آن جامعه تحمیل می کند ۴ تا ١٠ 
برابر هزینه های خرید و مصرف دخانیات است.
حیدری در ادامه به هزینه های ناشی از مصرف 
دخانیات در ایران اشاره کرد و گفت: این رقم 
در جامعه ما به این شکل است که در رابطه 
با بیماری هایی که به واسطه مصرف دخانیات 
حاصل می شود، بستری هایی در بیمارستان ها 
انجام می شود،عمل هایی صورت می گیرد ،غیبت 
در کار که به واسطه بیمار شدن فرد حاصل 
می شود و بیمه هایی که برای افراد سیگاری 
از این طریق مصرف می شود؛ همه ضررهایی 
هستند که در جامعه به صورت هزینه های پنهان 

مصرف دخانیات لحاظ خواهند شد.

مالیات ناچیز سیگار در ایران
حیدری در ادامه صحبت هایش درباره قانون 
جامع کنترل و مبارزه با دخانیات نیز توضیح 
داد و گفت: قانون کنترل و مبارزه با دخانیات 
در ایران در بسیاری از کشورها وجود ندارد و 
ما از این نظر مقداری از کشورهای دنیا جلوتر 
هستیم. این قانون از معاهده جهانی تولیدات 
دخانیات در ایران و ١۸٠ کشور دیگر دنیا که 
عضو آن معاهده هستند، نشات می گیرد و شامل 

موارد متفاوتی است.
او در رابطه با اجرای مفاد این قانون افزود:مانند 
بسیاری از موارد دیگر در قانون کم و کسری هایی 
وجود دارد و عالوه بر اینکه در قانون ذکر شده، 

اجرای موارد قانونی مقداری با سختی و مشکل 
رو به روست.

او همچنین به موضوع مالیات بر دخانیات اشاره 
کرد و گفت: در کشور ما مالیات دخانیات 
بسیار کم است. همین امر باعث افزایش مصرف 

دخانیات در جامعه می شود.
حیدری در ادامه در رابطه با اجرای قانون کنترل 
و مبارزه با دخانیات افزود: این قانون حدود ۲ 

دهه قبل تصویب و پیشنهاد شده است و اما 
هنوز به شکل کامل اجرا نمی شود و نیازمند 
به وجود آمدن هماهنگی های بین بخشی و 
درون سازمانی از طریق دولت برای اجرای 

کامل آن است.
مالیات پایین سیگار در ایران اما بارها مورد 

انتقاد قرار گرفته است.
سال گذشته جلیل میرمحمدی میبدی، نایب 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
بیان اینکه سن مصرف سیگار به دلیل قیمت 
ارزان و در دسترس بودن به شدت پایین آمده 
است، گفت: با اخذ مالیات بر دخانیات باید 
مانع از در دسترس قرار گرفتن سیگار برای 

جوانان و نوجوانان شویم.
او به ایرنا توضیح داد: طبق روال هر سال با 
توجه به اینکه مصرف سیگار در کشور ما رو 
به افزایش است. متاسفانه سن مصرف سیگار به 
دلیل قیمت بسیار ارزان، وفور آن و در دسترس 

بودن به شدت پایین می آید.
میبدی افزود: در بودجه سال ١۴٠١ افزایش 
قیمت تقریبا به ازای هر نخ، ۸٠٠ تومان برای 
برندهای خارجی و ۲۳٠ تومان برای سیگارهای 
داخلی به تصویب رسید اما با این نرخ هم هنوز 
قیمت سیگار را نسبت به نرخ جهانی ارزان تر 
است و آخرین اطالعات کسب شده از قیمت  
سیگارهای مشابه برند خارجی تولید داخل در 
خارج از کشور به ازای هر پاکت ۵ دالر است 

اما در کشور ما کمتر از یک دالر است.
حاال با این شرایط و درست در حالی که دولت 
بر طبل آزادسازی قیمت ها می کوبد مشخص 
نیست که چرا سیگار از طرح های آزادسازی 

قیمت نادیده گرفته شده و در مقابل قیمت اقالم 
مفید غذا در ایران مدام در حال رشد است. 

خالف  دولت  سیاست گذاری  نوع  این 
یافته  توسعه  کشورهای  در  سیاست گذاری 
است و در این کشورها مالیات سنگینی برای 
سیگار بسته شده و در مقابل یارانه های متعددی 
به اقالم غذایی مفید مانتد لبنیات و آبزیان تعلق 

می گیرد.

شماره 9۲١9۸ ۲۴ اردیبهشت ١۴٠١

سیگار ارزان؛ غذای گران
در حالی که دولت اقدام به آزادسازی قیمت اقالم غذایی کرده،

بهای سیگار یک پنجم بازار جهانی است

سیاست گذاری های نادرست دولت قیمت غذا در ایران را گران و سیگار را ارزان کرده است

تغذهی سالم
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باوجود اهمیت حیاتی رشته های پایه و اصلی در 
دوره دستیاری تخصصی، شاهد هستیم که میزان 
استقبال نسبت به برخی رشته های مادر، بسیار پایین 
است. حتی در رشته هایی مثل طب اورژانس و 
بیهوشی، شرایط به سمت بحران در حرکت است؛ 
به گونه ای که وزارت بهداشت هم نسبت به کمبود 
دستیار تخصصی در این رشته ها هشدار داده است. 
به طور مثال، سعید کریمی، معاون درمان وزارت 
بهداشت ضمن هشدار نسبت به این مساله، درباره 
کمبود دستیار تخصصی در رشته های پایه  گفت: »ما 
در بخش درمان و رشته هایی مانند بیهوشی و طب 
اورژانس که جزء رشته های اصلی هستند، یعنی 
مربوط به خدمات فوری و پایه ای هستند، با کمبود 
دستیار مواجه هستیم. در این رشته های پایه ظرفیت 
وجود دارد و صندلی ها خالی هستند، اما متاسفانه 
به دلیل بعضی شرایط از آن ها استقبال نمی شود.« 
وی یادآور شد: »تدابیری مربوط به بحث تعرفه ها، 
دریافتی ها، مالیات و طول دوره آموزش اندیشیده 
شده اند تا جذابیت این رشته ها افزایش پیدا کند و 
در آینده با کمبود دستیاران در بخش های اصلی 
مواجه نشویم. حتی رشته هایی مانند فوق تخصصی 
جراحی قلب و یا جراحی پیوند نیز با استقبال کم 
روبه رو شده اند و به اصطالح رشته های محروم 

محسوب می شوند.«
کریمی خاطرنشان کرد: »حقوق دستیاران در سال 
گذشته افزایش داشته و امکان افزایش در سال 
جدید منوط به تصمیم های معاونت پشتیبانی و 
مقام عالی وزارت است. البته که فقط بحث حقوق 
نیست و بحث هایی مانند سختی کار و میزان درآمد 
هم مطرح هستند که باید در آن ها مداخله کنیم 
تا در آینده شاهد کمبود در بخش درمان نباشیم.«
در دوران شیوع کرونا، دستیاران رشته های تخصصی 
و دانشجویان پزشکی عمومی در دوره »اینترنی« از 
جان و دل برای خدمت به بیماران، مایه گذاشتند. 
رزیدنت ها و اینترن ها با به خطر انداختن جان 
خود به میدان مبارزه با کرونا شتافتند و در این 
مسیر خدمت رسانی، جمع قابل توجهی از آنها 

نیز به کرونا مبتال شدند.
البته در دوران قبل از کرونا نیز این دو گروه فعال 
از جامعه پزشکی، خدمات گسترده ای را در مراکز 
درمانی ارائه می دادند، اما با شیوع کرونا، دامنه 
تالش ها و خدمات آنها گسترده تر شده است. 
در عین حال بسیاری از رزیدنت ها و اینترن ها، 
گالیه دارند که حقوق و دستمزدی که دریافت 
می کنند، به هیچ وجه با مجموعه تالش های آنان 

متناسب نیست.
اگرچه این دو گروه فعال از جامعه پزشکی، دانشجو 
به حساب می آیند، اما برخی از آنها انتقاد دارند که 
حجم کاری و وظایف محول شده به رزیدنت ها 
و اینترن ها، دست کمی از پزشکان دانش آموخته 
ندارد. آنها می گویند وقتی رزیدنت ها و اینترن ها، 
گاهی حتی بیشتر از پزشکان هم زحمت می کشند، 
نباید با اطالق کردن عنوان دانشجو به آنان، زحمات 
آنها را نادیده گرفت و دستمزدی در حد کارورزی 

به آنها پرداخت کرد. 

چرا رشته بیهوشی، مهجور مانده است؟
تخصص بیهوشی در تمام دنیا تخصص ویژه  و 
حیاتی است که متخصصان این رشته در قسمت 
اورژانس، بخش های مراقبت های ویژه، اتاق عمل 
و دیگر قسمت های بیمارستان خدمت می کنند. با 
وجود اهمیت حیاتی این رشته مادر، آمارها حاکی 
از آن است که این رشته تخصصی با استقبال سرد 
متقاضیان ادامه تحصیل مواجه شده؛ طوری که اغلب 
ظرفیت پذیرش در این رشته ها خالی مانده است. 
علیرضا سلیمی، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های 
ویژه ایران هم با اشاره به خالی ماندن ظرفیت پذیرش 
دانشجو در رشته تخصصی بیهوشی گفت: »پزشکان 
جوان بعد از گذراندن دوره پزشکی عمومی حاضر به 
انتخاب رشته بیهوشی نیستند، افرادی هم که جایگاه 
علمی خوبی دارند به فکر مهاجرت هستند. این 
مسئله اینقدر حاد است که بیش از ۷0 درصد از 
صندلی های تخصصی رشته بیهوشی خالی مانده 
است. از طرف دیگر متخصصان با سن باالتر از 
۵0 سال ما که در اوج تجربه و توانمندی هستند 

و معموال کمتر کسی در این سن به مهاجرت فکر 
می کند، در فکر رفتن به کشورهای دیگر هستند.«
وی تاکید کرد: »تخصص بیهوشی جزو تخصص های 
مادر، کلیدی و پایه است و هر بیمارستانی نیاز به 
متخصص بیهوشی دارد. متخصص بیهوشی عالوه بر 
کار در اتاق عمل، وظیفه رسیدگی به بیماران بسیار 
بدحال را در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس 
دارد. این تخصص از آن دسته تخصص هایی است 
که برای روزهای سخت مثل مواقع زلزله، سیل و 
یا همه گیری هایی مثل کووید-19 بسیار ضروری 

است و جزو تخصص هایی است که در خط اول 
درمان قرار می گیرد. در نتیجه برای هر کشوری 
جزو تخصص های پایه محسوب می شود که نقش 

حیاتی و کلیدی دارد.«
رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران ادامه 
داد: »در تمام دنیا به واسطه اینکه رشته بیهوشی، 
رشته پراسترسی است و متخصصان این رشته کار 
کلیدی انجام می دهند، اجر و قرب و درآمد باالیی 
برای متخصصان این رشته در نظر می گیرند، ولی در 
ایران متاسفانه به خاطر سوءمدیریت چند دهه ای، 
رشته های مادر مثل داخلی، اطفال، طب اورژانس 
و بیهوشی ضعیف شده اند و جایگاه خود را از 

دست داده اند.«
وی افزود: »طبیعی است هر رشته و صنفی فارغ 
از اینکه مربوط به هر حوزه ای باشد اول از همه 
باید یک چرخه اقتصادی سالم و مطمئن داشته 
باشد که متاسفانه در این رشته میزان زحمت و 
استرس و حساسیت کار با میزان درآمد همخوانی 
ندارد. اگر درآمد متخصصان بیهوشی را در ایران 
با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنیم همکاران ما 

درآمد پایینی دارند.«
سلیمی با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان مهاجرت 
متخصصان بیهوشی نداریم گفت: »به صورت میدانی 
می توان گفت متخصصان بیهوشی به شدت تمایل 
به مهاجرت پیدا کرده اند. کسانی هم که در کشور 
ماندگار شده اند ضریب کارایی آنها کاهش پیدا کرده 
است و تعداد روزهایی کاری را کاهش داده اند که 

این واقعه خطرناکی است.«
رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران 
ماندن  خالی  ریشه های  از  »یکی  کرد:  تصریح 
اقتصادی  نابرابری  بیهوشی،  تخصص  ظرفیت 
است، بخصوص وقتی با سایر رشته های پزشکی 
مقایسه می شود، چون عدالت بین رشته ای وجود 

محرومیت رشته های پایه از جذب دستیار تخصصی
معاون درمان وزارت بهداشت: در رشته های بیهوشی و طب اورژانس 
که مربوط به خدمات فوری و پایه ای هستند، با کمبود دستیار مواجهیم

 سپید گزارش می دهد

باوجود اهمیت حیاتی رشته های پایه 
و اصلی در دوره دستیاری تخصصی، 
شاهد هستیم که میزان استقبال نسبت 
به برخی رشته های مادر، بسیار پایین 
است. حتی در رشته هایی مثل طب 
اورژانس و بیهوشی، شرایط به سمت 
بحران در حرکت است؛ به گونه ای 
به  نسبت  هم  بهداشت  وزارت  که 
کمبود دستیار تخصصی در این رشته ها 

هشدار داده است
کریمی: ما در بخش درمان و رشته هایی 

مانند بیهوشی و طب اورژانس که جزء 
رشته های اصلی هستند، یعنی مربوط 
به خدمات فوری و پایه ای هستند، با 
کمبود دستیار مواجه هستیم. در این 
رشته های پایه ظرفیت وجود دارد و 
صندلی ها خالی هستند، اما متاسفانه 
آن ها  از  شرایط  بعضی  دلیل  به 
استقبال نمی شود. تدابیری مربوط به 
بحث تعرفه ها، دریافتی ها، مالیات و 
طول دوره آموزش اندیشیده شده اند 
تا جذابیت این رشته ها افزایش پیدا 
دستیاران  کمبود  با  آینده  در  و  کند 
در بخش های اصلی مواجه نشویم. 
حتی رشته هایی مانند فوق تخصصی 
جراحی قلب و یا جراحی پیوند نیز 
به  و  استقبال کم روبه رو شده اند  با 
اصطالح رشته های محروم محسوب 

می شوند
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ندارد. طبیعی است که پزشکان این رشته را انتخاب 
نکنند. در واقع کم توجهی ها و بی مهری هایی با هر 
دلیلی به این رشته شده است. می بینیم که متاسفانه 
در تصمیم گیری ها، متخصصان این رشته مورد 
توجه قرار نمی گیرند و مورد حمایت معنوی قرار 
نمی گیرند. در کمیته های کلیدی و سیاستگداران از 
همکاران این رشته حتی برای تصمیم گیری درباره 
خودشان استفاده نمی شود که اینها همه و همه باعث 
می شود عالوه بر وضعیت اقتصادی بد، جایگاه 
اجتماعی این رشته در مقایسه با سایر تخصص ها 
جذابیتی نداشته باشد. این حس در همکاران ما 
بوجود آمده که رشته بیهوشی، رشته مظلومی است 

و مورد توجه نیست.«
وی یادآور شد: »در شرایط کنونی که بحث افزایش 
ظرفیت پزشکی مطرح است نکته قابل توجه این 
است که برای بعضی از تخصص ها هر قدر هم 
ظرفیت را اضافه کنیم کسی حاضر به انتخاب آن 
نیست که این اوج فاجعه است و یک زنگ خطر 
جدی است. وقت آن است که به جای افزایش 
چشم بسته ظرفیت پزشکی بیاییم ساختارهای حوزه 
سالمت را اصالح کنیم، فرایندها را تعریف کنیم و 
روندها را اصالح کنیم تا هم توزیع مناسب تری از 
پزشکان در کشور را داشته باشیم و هم عدالت بین 
رشته ای را برقرار کنیم که جوانان بر اساس عالقه شان 

رشته را انتخاب کنند، نه بر اساس آینده نگری.«
سلیمی با بیان اینکه متاسفانه شرایط اجتماعی و 
اقتصادی رشته بیهوشی بحرانی است، تاکید کرد: 
»به طور کلی آینده رشته های مادر از جمله تخصص 
بیهوشی را خوب نمی بینم. یکی از اقداماتی که باید 
به آن توجه شود این است که باید در سیاستگذاری ها 
از تجربیات افرادی که دست اندرکار هستند استفاده 
شود. متاسفانه در تصمیم گیری های مهم از ظرفیت 
انجمن بیهوشی و مدیران گروه ها و دست اندرکاران 
رشته بیهوشی که همه جزو دلسوزان کشور هستند 
استفاده نمی شود و سیاستگذاری ها شتاب زده است.«

آینده شغلی نامطلوب؛ دغدغه دستیاران 
طب اورژانس

در دوران کرونا با افزایش چشمگیر آمار مراجعه به 
اورژانس ها شاهد بودیم که در اغلب موارد، پزشک 
متخصص طب اورژانس باید این گروه از بیماران 
بدحال را به وضعیت باثبات می رساند. در دوران 
کرونا، مسئولیت و حجم وظایف متخصصان طب 

اورژانس نیز چند برابر شد.
بهروز هاشمی، متخصص طب اورژانس در گفتگو 
با سپید، به گوشه ای از مشکالت متخصصان طب 
اورژانس در دوران کرونا اشاره می کند و می گوید: 
»فشار کاری در مراکز اورژانس در دوران کرونا، 
بسیار باال بود. تسهیالت و امتیاز خاصی هم برای 
متخصصان طب اورژانس که در دوران مقابله با 
کرونا فعال بوده اند، تعلق نگرفته است. یعنی با 
وجود مسئولیت خطیر متخصصان طب اورژانس 
در دوران کرونا، حمایت مشخصی از این نیروها 

صورت نگرفته است.«
او یادآور می شود: »نظام تعرفه گذاری برای خدمات 
طب اورژانس نیز ناعادالنه است. مثال تعرفه خدمات 
طب اورژانس با این حجم از اضطراب و فشار کار 
با تعرفه پزشکی که کار اورژانسی انجام نمی دهد و 
اضطراب کاری چندانی ندارد، کامال یکسان است. 
مساله دیگر این است که مشاوره طب اورژانس با 
تعرفه ویزیت این خدمات نیز یکسان دیده می شود. 
یعنی اگر مثال به من زنگ بزنند و تحت عنوان مشاور 
طب اورژانس به بالین بیمار بروم، اوضاع تعرفه 
به گونه ای است که متخصص طب اورژانس باید 
مبلغی هم روی آن بگذارد تا هزینه رفت و آمدش 

را پرداخت کند.«
او ادامه می دهد: »یعنی اگر متخصص طب اورژانس 

به عنوان مشاور به بالین بیمار اورژانسی برود، باید 
مبلغی هم از جیبش پرداخت کند. به همین دلیل 
نیز خیلی اوقات، متخصصان طب اورژانس این 
مشاوره ها را نمی پذیرند. نتیجه این اتفاق هم این 
می شود که آمار مرگ و میر در بخش اورژانس 

باال می رود.«
هاشمی تصریح می کند: »اتفاق بسیار تلخی که افتاده 
این است که برخی از دستیاران طب اورژانس در 
نیمه راه، تحصیل را رها می کنند، زیرا می بینند که 
سختی کار آنها با درآمدی که کسب می کنند، تطابق 
ندارد. نبود آینده شغلی روشن باعث شده است 

که خیلی از پزشکان به فکر مهاجرت باشند. حتی 
دانشجویان پزشکی که در کالس درس من حضور 
داشتند، خیلی از آنها در حال خواندن زبان آلمانی 
برای ادامه تحصیل در خارج از کشور بودند، زیرا 
به این نتیجه رسیده  بودند که آینده شغلی روشنی 

در انتظارشان نخواهد بود.«
همچنین بابک مهشیدفر، متخصص طب اورژانس 

هم در گفتگو با سپید نسبت به خطر کمبود متخصص 
طب اورژانس در آینده ای بسیار نزدیک هشدار 
می دهد و می گوید: »به دلیل اینکه آینده شغلی 
متخصصان طب اورژانس، مبهم و تاریک است، 
دستیاران  تعداد  روز  به  روز  که  هستیم  شاهد 
طب اورژانس کمتر می شود. نبود استقبال نسبت 
به تحصیل در طب اورژانس، حتی در کیفیت 
آموزش هم تاثیر گذاشته است. مثال اگر ببینیم که 
یک دانشجوی دستیاری طب اورژانس، صالحیت 
علمی یا اخالقی تحصیل در این رشته را ندارد، 
نمی توانیم براحتی او را اخراج کنیم، چون اگر 
بخواهیم سختگیرانه برخورد کنیم، دیگر دانشجوی 
دستیاری طب اورژانس باقی نمی ماند که بخواهد در 
کشور خدمت کند. به همین دلیل گاهی مجبوریم با 
مدارای بیشتری برخورد کنیم که با کمبود متخصص 

طب اورژانس مواجه نشویم.«
او تاکید می کند: »االن برخی افراد که وارد رشته طب 
اورژانس می شوند، صرفا به دلیل افزایش حقوق 
بازنشستگی به تحصیل در این رشته می پردازند. این 
رشته نیاز به نیروی جوان و باانگیزه دارد، اما به دلیل 
خالی بودن ظرفیت ها، گاهی یک پزشک با سن باال 
که مثال پنج سال به پایان بازنشستگی اش باقی مانده 
است، وارد رشته طب اورژانس می شود تا فقط 
حقوق بیشتری در دوران بازنشستگی دریافت کند.«

او بر این باور است که تداوم وضع فعلی، طب 
اورژانس را به قهقرا می برد و باعث می شود که 
جایگاه طب اورژانس در نظام سالمت، سال به سال 
افت کند. این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند: »االن 
عالوه بر مهاجرت دانشجویان و فارغ التحصیالن 
دوره پزشکی عمومی، برخی دستیاران طب اورژانس 
هم کار را رها کرده اند و به مهاجرت فکر می کنند. 
در همین چند سال اخیر، تعداد قابل توجهی از 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها که به دستیاران 
طب اورژانس آموزش می دادند، از کشور رفتند. 
اینها دردهایی است که متاسفانه روز به روز در 
حال عمیق تر شدن است و اگر تدبیر درستی نشود، 
وضعیت طب اورژانس در کشور بسیار ناگوارتر 

خواهد شد.«
با توجه به افزایش فشار کاری در اورژانس و بخش های 
مراقبت ویژه، جامعه پزشکی انتظار دارد که با جذب 
نیروهای تازه نفس در این بخش ها، گام عملی برای 

کاهش فرسودگی این نیروها برداشته شود.

سلیمی: پزشکان جوان بعد از گذراندن 
دوره پزشکی عمومی حاضر به انتخاب 
رشته بیهوشی نیستند، افرادی هم که 
فکر  به  دارند  خوبی  علمی  جایگاه 
اینقدر  مسئله  این  مهاجرت هستند. 
حاد است که بیش از ۷0 درصد از 
صندلی های تخصصی رشته بیهوشی 
دیگر  طرف  از  است.  مانده  خالی 
متخصصان با سن باالتر از ۵0 سال 
ما که در اوج تجربه و توانمندی هستند 
و معموال کمتر کسی در این سن به 
مهاجرت فکر می کند، در فکر رفتن 

به کشورهای دیگر هستند
وجود  ظرفیت  پایه  رشته های  این   
اما  هستند،  خالی  صندلی ها  و  دارد 
متاسفانه به دلیل بعضی شرایط از آن ها 
استقبال نمی شود. تدابیری مربوط به 
بحث تعرفه ها، دریافتی ها، مالیات و 
طول دوره آموزش اندیشیده شده اند 
تا جذابیت این رشته ها افزایش پیدا 
دستیاران  کمبود  با  آینده  در  و  کند 
در بخش های اصلی مواجه نشویم. 
حتی رشته هایی مانند فوق تخصصی 
جراحی قلب و یا جراحی پیوند نیز 
به  و  استقبال کم روبه رو شده اند  با 
اصطالح رشته های محروم محسوب 

می شوند

مهشیدفر: به دلیل اینکه آینده شغلی 
و  مبهم  اورژانس،  طب  متخصصان 
تاریک است، شاهد هستیم که روز به 
روز تعداد دستیاران طب اورژانس کمتر 
می شود. نبود استقبال نسبت به تحصیل 
کیفیت  در  حتی  اورژانس،  در طب 
آموزش هم تاثیر گذاشته است. مثال 
اگر ببینیم که یک دانشجوی دستیاری 
یا  علمی  اورژانس، صالحیت  طب 
اخالقی تحصیل در این رشته را ندارد، 
نمی توانیم براحتی او را اخراج کنیم، 
چون اگر بخواهیم سختگیرانه برخورد 
کنیم، دیگر دانشجوی دستیاری طب 
بخواهد  که  نمی ماند  باقی  اورژانس 
در کشور خدمت کند. به همین دلیل 
بیشتری  مدارای  با  مجبوریم  گاهی 
برخورد کنیم که با کمبود متخصص 
این  نشویم  مواجه  اورژانس  طب 
رشته های پایه ظرفیت وجود دارد و 
صندلی ها خالی هستند، اما متاسفانه 
آن ها  از  شرایط  بعضی  دلیل  به 
استقبال نمی شود. تدابیری مربوط به 
بحث تعرفه ها، دریافتی ها، مالیات و 
طول دوره آموزش اندیشیده شده اند 
تا جذابیت این رشته ها افزایش پیدا 
دستیاران  کمبود  با  آینده  در  و  کند 
در بخش های اصلی مواجه نشویم. 
حتی رشته هایی مانند فوق تخصصی 
جراحی قلب و یا جراحی پیوند نیز 
به  و  استقبال کم روبه رو شده اند  با 
اصطالح رشته های محروم محسوب 

می شوند



برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت 
خانواده مبلغ یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

 ۱۲۰هزارتومان می شود( 
به  شماره حساب  9ـ۲۱۲۱ـ8۱۱  کد ۱۲۰۱  
بانک پارسیان شعبه داودیه، شماره شبا: 
  IR46-۰۵4۰-۱۲۰۱-8۱۱۰-۰۰۰۲-۱۲۱۰-۰9
به نام موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ 

 )نشریه سالمت( واریز نموده 
 و تصویر آن را به شماره همراه 
 ۰9۱۲9۲4۳84۳  واتساپ کنید

۳4۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

شهریور 1401

شماره 2197 2212 اردیبهشت 1401


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



