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رویت خط پایان کرونا؛ سرعت مبارزه را بیشتر کنید
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره
به اظهارات سران برخی کشورها ،مبنی بر پایان پاندمی
کرونا گفت« :سازمان جهانی بهداشت اخیرا اعالم کرد که
داریم خط پایان پاندمی را میبینیم و زمانیکه خط پایان
را میبینیم باید سرعتمان را برای مقابله با کرونا بیشتر
کنیم ،وگرنه میبازیم».
به گزارش سپید ،مسعود یونسیان در گفتوگو با ایسنا،
درباره برخی ادعاها از سوی برخی کشورها مبنی بر پایان
پاندمی کرونا از جمله رییس جمهور آمریکا گفت« :در
این زمینه اظهارات هیچ رییس جمهوری مالک نیست،
بلکه اظهار نظر مراجع بینالمللی علمی در این باره مالک
است .سازمان جهانی بهداشت هر چهارشنبه یک گزارش
هفتگی ارائه میدهد که وضعیت را بیان میکند .البته دبیرکل
سازمان جهانی بهداشت در روزهای اخیر اعالم کرد که ما
داریم خط پایان پاندمی را میبینیم و زمانیکه خط پایان
را میبینیم باید سرعتمان را برای مقابله با کرونا بیشتر
کنیم ،وگرنه میبازیم».
وی با بیان اینکه بنابراین نهتنها آنطور که برخی ادعا میکنند،
از نظر سازمان جهانی بهداشت کار تمام شده نیست ،بلکه
نظر سازمان جهانی بهداشت این است که اکنون که ویروس
ضعیف شده باید حمله نهایی را برای پایان آن انجام داد،
افزود« :بنابراین خوشبینی که برخی کشورها مانند رییس
جمهور آمریکا داشتند ،چیز مثبتی تلقی نمیکنم .اتفاقا یک
واریانت جدید  BA.4.6از خود آمریکا توسعه پیدا کرده
و نمیدانم چطور وقتی یک واریانت جدیدی که اعالم
شده قدرت سرایتپذیری بیشتری هم دارد ،از خود کشور
آمریکا گزارش شده و آن را تشخیص دادهاند ،چطور اینقدر
راحت پایان پاندمی را اعالم میکنند».
یونسیان درباره وضعیت کرونا در کشورمان نیز گفت« :در
عین حال هر کشوری را باید با شرایط خودش رصد کرد.
شرایط ما به این صورت است که با توجه که مسافرین از
اربعین بازگشتند و از طرفی برخی زائران به مشهد رفتند و

در حال بازگشت هستند و از طرفی هم در آستانه بازگشایی
مدارس و دانشگاهها هستیم ،تا پایان مهر و حداقل تا ۱۵
مهر ماه نمیتوانیم قضاوتی درباره آینده و وضعیت بیماری
در کشور انجام دهیم».
وی تاکید کرد« :باید اوضاع را به منوال قبل تلقی کنیم و
باید همان مراقبتها را انجام دهیم و پروتکلهای بهداشتی
را همچنان رعایت کنیم .بعد از نیمه مهر ماه میتوان گفت
که آیا این تماسها و جابجاییها منجر به افزایش بیماری

شناسایی  ۸۱۱بیمار جدید کرونا در کشور
طبق اعالم وزارت بهداشت ،از روز سهشنبه تا چهارشنبه
متاسفانه  ۱۴بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری ،به ۱۴۴
هزار و  ۳۵۸نفر رسید.
به گزارش سپید ،بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و
اطالعرسانی وزارت بهداشت ،از روز سهشنبه تا چهارشنبه
 ۳۰شهریورماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۸۱۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی و ۱۵۵
نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۵۴۵هزار
و  ۳۵۱نفر رسید.
متاسفانه  ۱۴بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری ،به ۱۴۴
هزار و  ۳۵۸نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۷میلیون و  ۳۲۲هزار و  ۳۸۳نفر از بیماران،

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
 ۲۲۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۵۴میلیون و  ۲۴هزار و  ۴۲۷آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین تا کنون  ۶۵میلیون و  ۷۱هزار و  ۲۱۰نفر دوز اول،
 ۵۸میلیون و  ۴۶۸هزار و  ۷۱نفر دوز دوم و  ۳۱میلیون و ۱۶۶
هزار و  ۹۸۵نفر ،دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق
کردهاند .مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به ۱۵۴
میلیون و  ۷۰۶هزار و  ۲۶۶دوز رسید.
همچنین از روز سهشنبه تا چهارشنبه  ۱۶هزار و  ۵۳۷دوز
واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز نیست .همچنین
 ۲۰شهرستان در وضعیت نارنجی ۲۵۷ ،شهرستان در وضعیت
زرد و  ۱۷۱شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

شده است یا خیر؟ .چراکه دو هفته بعد از هر تغییری،
کرونا خودش را در ابتال نشان میدهد و زمانیکه روند ابتال
را مشاهده کنیم ،میتوانیم بهتر درباره شرایط ادامه پاندمی
در کشور صحبت کنیم .به نظر میرسد که محتاطانهترین
کار این است که تا  ۱۵مهر ماه مداخله جدیدی در زمینه
کاهش مراقبتها و حساسیتها نداشته باشیم».
یونسیان همچنین اظهار کرد« :روند فعلی کرونا در کشور به
طور خوبی کاهشی است و امیدواریم همین روند ادامه یابد».
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استفاده  ۲۱درصدی از ماسک در کشور
مراکز تهیه غذا و نانواییها در صدر جدول تخلفات بهداشتی
میزان استفاده از ماسک در کشور به  ۲۱درصد رسیده
است .در هفته گذشته عرضه مواد غذایی فاسد در مراکز
تهیه و توزیع غذا و عدم رعایت بهداشت در نانواییها
در صدر جدول شکایات مردمی قرار گرفته است.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا ،تعداد شهرهای با
وضعیت قرمز به صفر رسیده است و هماکنون فقط 20
شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند 257 .شهرستان در
وضعیت زرد و  171شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
میزان رعایت دستورالعملهای بهداشتی در کشور به
 31درصد رسیده است.

تصویر شماره 1

تصویر شماره 3

میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در کشور به 39
درصد رسیده است؛ لرستان کمترین و همدان بیشترین
میزان رعایت بهداشت فردی را در اماکن عمومی دارند.
میانگین استفاده از ماسک در کشور به  21درصد
رسیده است؛ آذربایجان غربی با  10درصد کمترین
و هرمزگان با  44درصد بیشترین میزان استفاده از
ماسک را دارند.
از تاریخ  16تا  23شهریورماه سال جاری 194 ،هزار و
 167مرکز تهیه ،توزیع و عرضه و فروش موادغذایی،
اماکن عمومی و واحد کارگاهی مورد بازرسی قرار

گرفتهاند که  35هزار و  799مرکز اخطار دریافت کرده
و به مراجع قضایی معرفی و  811مرکز پلمب شدهاند.
در این بازه زمانی همچنین تعداد شکایات مردمی
پاسخ داده شده در سامانه  190وزارت بهداشت،
 5737تماس و تعداد شکایات ثبت شده نیز 2118
مورد بوده است.
در این زمینه ،شکایت از عرضه مواد غذایی فاسد در
اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی ،در صدر جدول قرار
گرفته است .همچنین ،بیشترین مکان مورد گزارش برای
ثبت شکایات بهداشتی مربوط به نانواییها بوده است.

تصویر شماره 2

تصویر شماره 4
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رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت عنوان کرد

هوشمندسازیبهرهوریبابکارگیریفناوریوهوشمصنوعیدرحوزهسالمت
رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت گفت:
«هوشمندسازی بهرهوری با بهکارگیری فناوری و هوش مصنوعی
در همه حوزهها به خصوص در حوزه سالمت قابلدستیابی است».
به گزارش سپید ،احمد جوانمرد در نشست تخصصی بهرهوری
در حوزه سالمت که به میزبانی سازمان ملی بهرهوری ایران و با
حضور حصاری ،معاون ساماندهی شبکه ملی بهرهوری ،محمودی،
معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری ایران و نمایندگان معاونتها
و دفاتر تخصصی وزارت متبوع در سازمان ملی بهرهوری ایران
برگزار شد ،با اشاره به اینکه وزارت بهداشت یکی از وسیعترین
حوزههای خدمترسان در سطح کشور است ،اظهار کرد« :وزارت
بهداشت در اقصی نقاط کشور از دورافتادهترین روستاها تا مراکز
شهرها ،با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار ،در حال ارائه
خدمت به مردم است».
جوانمرد در ادامه کاهش بهرهوری را یکی از مشکالت کشور دانسته

و گفت« :هوشمندسازی بهرهوری با بهکارگیری فناوری و
هوش مصنوعی در همه حوزهها به خصوص در حوزه سالمت
قابلدستیابی است».
رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت با
اشاره به ابالغ سند ارتقای بهرهوری در سطح وزارت بهداشت
تصریح کرد« :دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای وابسته
مشارکتخوبیدرتحققاهدافسندارتقایبهرهوریداشتهاند
که این میزان از مشارکت نسبت به سالهای گذشته افزایش
بسیار چشمگیری داشته است که نشان از انسجام مجموعه
وزارت بهداشت دارد».
به گزارش وبدا ،گفتنی است ،در این نشست عملکرد و
تجارب مجموعه وزارت بهداشت با سایر دستگاههای اجرایی
و واحدهای مرتبط سازمان ملی بهرهوری ایران بهصورت
حضوری و مجازی به اشتراک گذاشته شد.

دیابت با دستگاههای مختلف بدن چه میکند؟
رئیس انجمن نورویولوژی ایران گفت« :وجود مقدار
فراوانقنددرخوندردرازمدتمیتواندبهبخشهای
مختلفبدنمانندقلب،رگهایخونی،کلیهها،مثانه،
دستگاه تناسلی و دستگاه عصبی آسیب برساند».
به گزارش سپید ،مهری مهراد در گفتوگو با فارس
درباره «اثر بیماری دیابت بر سیستم تناسلی و ادراری»
بیانداشت«:بهطورکلیدیابت،یکاختاللمتابولیک
در بدن است».
وی ادامه داد« :در این بیماری توانایی تولید انسولین
در بدن از بین میرود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم
شده؛ بنابراین انسولین تولیدی نمیتواند عملکرد
طبیعی خود را انجام دهد و در نهایت قند خون
افزایش مییابد».
رئیس انجمن نورویولوژی ایران افزود« :وجود مقدار
فراوانقنددرخوندردرازمدتمیتواندب هبخشهای
مختلفبدنمانندقلب،رگهایخونی،کلیهها،مثانه،

دستگاه تناسلی و دستگاه عصبی آسیب برساند».
مهراد درباره اثر دیابت بر عملکرد مثانه یادآور شد:
«میتوان گفت دیابت نوع یک به خاطر مشکالت
نوروپتیک و غیره که ایجاد میکند باعث بروز اختالل
حسی در مثانه میشود؛ به گونهای که فرد مبتال به
دیابت ،پُر بودن مثانه خویش را احساس نمیکند».
وی تصریح کرد« :لذا در افرادی که به دیابت مبتال
هستنداغلبدرجاتیازمشکلتنبلیمثانهیا فلجمثانه
مشاهدهمیشودوحتیفردنمیتواندبهصورتکامل
مثانهخودرا تخلیهکند.عدمتخلیهکافیمثانهنیزبرای
افراد مشکالت متعددی را ایجاد میکند؛ به طور مثال
سبب بروز عفونتهای مکرر ،انواع بیاختیاریهای
ادرار و بروز تغییر شکل در مثانه میشود».
این متخصص نورویولوژی خاطرنشان کرد« :در این
هنگاممراجعهوبررسیدقیقتوسطیکاورولوژیست
یا نورولوژیست ضرورری است تا فرد بتواند به موقع

ازایجادمثانهنوروژنیک(مثانهعصبی)جلوگیریکند.
بیماری دیابت عالوه بر مشکل مثانه میتواند سبب
بروز مشکل ناتوانی جنسی در خانمها و آقایان شود».
مهراد ابراز کرد« :بنابراین ضروری است که یک
متخصص دیابت دید چند جانبهای نسبت به بیماری
دیابتداشتهباشد؛بهشکلیکهعالوهبرکنترلبیماری
دیابت به مثانه و کلیه به مشکالت نوروپاتی بیمار نیز
توجهکند؛زیراتشخیصبهموقعمشکالتنوروپاتی
در مثانه میتواند مانع از بروز ایجاد اختالل در مثانه
به شکل مثانه نوروژنیک شود».
وی متذکر شد« :تنها راه پیشگیری از تاثیر دیابت بر
مثانه نیز انجام چکاپهای منظم سیستم کلیه و مثانه
توسط متخصص اورولوژی است؛ زیرا در صورتی
که مشکالت مثانه فرد دیابتی در همان مراحل اولیه
تشخیص داده شود فرد سریعتر بهبود خواهد یافت
و دچار عوارض بیشتر نخواهد شد».

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو عنوان کرد

کمبود  ۷۸قلم دارو

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو ،در ارتباط با وضعیت
اجرای طرح دارویاری و کمبودهای دارویی ،توضیحاتی
ارائه داد.
به گزارش سپید ،حسین شمالی گفت« :فع ً
ال مشکلی در
مسیر اجرای طرح دارویاری وجود ندارد .کمبودهای
دارویی به نسبت کمتر شده اما مطلوب نیست .یعنی از
 ۱۰۰قلم کمبود به  ۷۸قلم دارو رسیدهایم».
شمالی گفت« :امیدواریم  ۶ماه بعد از اجرای طرح
دارویاری ،به وضعیت عادی بازگردیم».
وی با عنوان این مطلب که بیمهها مابهالتفاوت ۳۶۶
قلم دارو را پرداخت میکنند ،افزود« :با اجرای طرح
دارویاری ،امیدواریم مصرف دارو در کشور کنترل شود».
شمالی درباره داروهای بیماران  SMAگفت« :داروها
توزیع شده و شرکتها با بیماران تماس گرفتهاند و

داروها را دریافت خواهند کرد».
وی افزود« :در مورد قیمت داروهای خارجی
هیچ مشکلی نداریم و کمیسیون قیمتگذاری
دارو در نشستهای خود به این موضوع
میپردازد».
شمالی در مورد کمبود سرم نیز گفت« :از
دو هفته پیش واردات در حال انجام است و
برای  ۱۵میلیون واحد که نیاز کشور است،
مجوز دادهایم».
به گزارش مهر ،وی ادامه داد« :مصرف سرم به
گونهای افزایش یافت که برنامهریزیهای ما را
تحتالشعاع قرار داد و فع ً
ال در مراکز درمانی
مهم ،بحران کمبود سرم نداریم».

رئیس انجمن نورویولوژی ایران افزود« :در صورتی
کهفردمبتالبهدیابتجهتدرمانمشکالتمثانهاش
اقدام نکند ،احتمال دارد به بیماری فلج مثانه مبتال
شده و نتواند ادرار خود را کنترل کند و مجبور
شود تا آخر عمر از «سوند» استفاده کند؛ لذا توصیه
میشود افراد دیابتی ،سالمت مثانه خویش را توسط
پزشک متخصص چک کنند تا در همان مراحل اولیه
تمهیدات الزم جهت درمان اتخاذ شود».
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رئیس مرکز مدیریت بیمارستان و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت اعالم کرد

تدوین و اجرای آزمایشی پروتکل
مداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی
رئیس مرکز مدیریت بیمارستان و تعالی
خدمات بالینی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی بر لزوم تریاژ و شناسایی
مراجعان مورد هدف در خصوص دریافت
خدمات مددکاری در ورودی بیمارستانها
تاکید کرد.
به گزارش سپید ،حسن واعظی در حاشیه جلسه
تدوین و اجرای پایلوت و نهاییسازی پروتکل
مداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی در
حیطه کودک آزاری گفت« :با تالشهای اداره
مددکاری معاونت درمان ،حوزه مددکاری از
موضوع مساعدتهای هزینه درمان فراتر رفته
و با تدوین و ابالغ پروتکلهای گوناگون از
جمله پروتکل بالیا و بحران ،کودک آزاری،
سرطان ،تریاژ مددکاری این حوزه به عنوان
حوزهای کامال تخصصی معرفی شده است
و نیروهای این مجموعه در کنار کادر درمان
به ارائه خدمت میپردازند».
واعظی گفت« :موضوع سالمت کودکان ابعاد
وسیعی یافته و مباحث مختلف رشد و تکامل
از لحاظ جسمی ،روحی و روانی را شامل
میشود تا فردِ پویایی که آینده ساز این کشور
است پرورش یابد».
وی افزود« :با توجه به شرایط فعلی کشور،
مهاجرت گروههای مختلف از جمله نسل
جوان و کودکان از کشورهای همسایه عالوه بر
موضوعات مرتبط با سالمت ،مسائل اجتماعی،
تنوع فرهنگی و روانشناختی متفاوتی را ایجاد
میکند همچنین مسائل مرتبط با حاشیه نشینی

در استانهای مهاجرپذیر کشور و کالنشهرها،
نیاز به خدمات تخصصی مددکاری را بیش
از پیش نمایان میکند که میتواند به عنوان
موضوعات روز حوزه مددکاری مورد توجه
قرار گیرد».
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی
خدمات بالینی ادامه داد« :در حمایت اجتماعی
همواره نقش خیرین سالمت و سازمانهای
مردم نهاد پررنگ بوده است .استفاده از این
ظرفیتها نه صرفا برای مسائل مالی بلکه
میتواند از جهت پیادهسازی ایدهها مورد توجه
قرار گیرد؛ موضوعی که در پاندمی کووید۱۹
نقش برجستهای داشت».
واعظی تصریح کرد« :تدوین پروتکل تخصصی
مددکاری اجتماعی در حیطه کودک آزاری
پیرامون سیاستهای حوزه مددکاری اجتماعی
و در راستای حمایتهای اجتماعی از گروههای
آسیب پذیر مراجعه کننده به مراکز درمانی انجام
شده و این موضوع میتواند درکوریکولوم
آموزشی مقاطع مختلف لحاظ شود».
وی تاکید کرد« :باید به موضوع تریاژ و شناسایی
بیمار در خصوص دریافت خدمات مددکاری
در ورودی بیمارستانها توجه جدی شود تا
حوزه تخصصی مددکاری بتواند عالوه بر
مسائل مالی به سایر امور مرتبط با پیادهسازی
پروتکلها ،ایمنسازی بیمارستان برای ارائه
خدمات و ایجاد محیط دوستار مادر و کودک
بپردازد».
وی ادامه داد« :بیشترین نتایج درمانی حاصل

از کاشت حلزون در صورت انجام درمان به
موقع و خدمات توانبخشی در کودکان زیر
 4سال به دست میآید .در پروتکلی که در
این خصوص به صورت کشوری ابالغ شده
نقش مددکاری به خوبی دیده شده است».
واعظی ادامه داد« :در بحث تقویت نظام شبکه
که در بیانات و تاکیدات رهبر معظم نیز بود،
لزوم ورود خدمات مددکاری به سطح نظام
شبکه احساس میشود تا در نظام ارجاع
و پزشکی خانواده به عنوان بازوی کمکی
ایفای نقش کند».
وی افزود« :اجرای خدمات دوراپزشکی در
قالب بیمارستانهای هوشمند جز تکالیف نوین
وزارت بهداشت و سازمانهای همکار است.
فرآیند مددکاری میتواند در قالب دوراپزشکی

و در بستر الکترونیک نیز دیده شود».
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی
خدمات بالینی گفت« :همچنین با توجه به
اجرای نسخهنویسی الکترونیک در کشور
میتوان در تشخیص اولیه و روند درمان در
سیر نظام ارجاع به حوزه مددکاری توجه کرد».
واعظی افزود« :در بحث کودک آزاری عالوه
بر درمان بیماران ،ریشه یابی علت حادثه نیز
بسیار حائز اهمیت است تا با بهرهگیری از
نظر اساتید به نتایج درمانی مناسب در این
زمینه برسیم».
به گزارش وبدا ،وی تصریح کرد« :امیدوارم
تعداد موارد کودک آزاری از سال گذشته کمتر
باشد و همگی به سمت جامعهای پویا و با
نشاط جسمی ،روانی و اجتماعی پیش برویم».

درمان نازایی ناشی از تنبلی تخمدان با سلولهای بنیادی
مدیرمرکزفوقتخصصیدرمانناباروریابنسینا
گفت«:زوجینیکهبهدلیلتنبلیتخمدانموفقبه
بارداری نمیشوند ،میتوانند از روش سلولهای
بنیادی استفاده کرده و به راحتی درمان شوند».
به گزارش سپید ،علی صادقی تبار اظهارکرد« :به
دنبالیازدهسالتحقیقوپژوهشدرزمینهاستفاده
از سلولهای بنیادی که قابلیت تبدیل به بافتها و
سلولهای مورد نیاز انسان در حوزه پزشکی را
دارند ،باالخره موفق شدیم این سلولها را برای
بهبود وضعیت تولید مثلی بانوان استفاده کنیم».
ویافزود«:اینسلولهاازیکمنبعقابلدسترسی
و تکرار پذیر به دست میآیند که این منبع ،کار
جدیدی است و تا به امروز در کشور استفاده
نمیشد و آن هم بافت آندومتر بانوانی است که
هر ماه میتوان این سلولها را به راحتی از آن
به دست آورد».
مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن
سینا با اشاره به اینکه بسیاری از بانوان در سن
باروریقراردارندامابهدلیلبیماریتنبلیتخمدان

باردار نمیشوند ،گفت« :از این سلولها میتوان
در بهبود مشکل تنبلی تخمدان استفاده کرد کما
اینکه تعدادی از افرادی هم که با این روش
تحت درمان قرار گرفتند خوشبختانه به صورت
طبیعی باردار شدند و تعدادی هم با روش IVF
صاحب فرزند شدند».
صادقی تبار تأکید کرد« :زوجینی که به دلیل تنبلی
تخمدان موفق به بارداری نمیشوند میتوانند از
این روش سلولهای بنیادی استفاده کرده و به
راحتی درمان شوند».
وی با بیان اینکه این درمان برای بانوان تا زیر
 42سال انجام میشود ،افزود« :فاز تحقیقاتی
اول این طرح روی حیوانات اجرایی شد ،در
فاز دوم  15نفر و در فاز سوم  100نفر تحت
درمان قرار گرفتند که نتایج درخشان آن هم به
زودی منتشر خواهد شد».
مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن
سینا با بیان اینکه بخشی از هزینهها را سازمان
اسپانسر پژوهشگاه ابن سینا تقبل کرده ،گفت:

«این تکنیک سلول
درمانی از تکنیکهای
سلول درمانی که در
غضروف زانو و بافت
پوستوترمیممواستفاده
میشود ارزانتر است و
با قیمت مناسبی در حد
یک دوره درمانی IVF
ارائه میشود».
صادقی تبار با بیان اینکه
سازمانهای بیمه تا 90
درصد درمان ناباروری را تحت پوشش قرار
خواهند داد ،اظهار کرد« :طبق مصوبه مجلس،
سازمانهای بیمهگر درمان ناباروری را تحت
پوشش قرار میدهند و در نتیجه هزینه درمان
ناباروری با این روش بسیار نازل خواهد شد».
وی طول درمان ناباروری زوجین با روش سلول
درمانی را  5ماه عنوان کرد و گفت« :ابتدا حدود دو
ماه زمان میبرد تا این سلولها استحصال شوند و

پس از تبدیل سلول به تخمدان نیز حدود سه
ماه زمان میبرد که سلولها تکثیر پیدا کرده و
عملکرد بافت را اصالح کنند».
به گزارش فارس ،مدیر مرکز فوق تخصصی
درمان ناباروری ابن سینا عنوان کرد« :پروژه بعدی
ما این است که سلولهای بنیادی را در درمان
عارضههای دیگر مانند یائسگی زودرس و دیگر
مشکالت ناباروری استفاده کنیم».
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مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران تشریح کرد

۱۰نشان ه ابتال به آلزایمر

هزینه ماهانه  ۱۲میلیونی مبتالیا ِن دمانس
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران ضمن
برشماری نشانهها و عالئم مهم ابتال به
آلزایمر گفت« :البته هر یک سال تشخیص
زودتر این عالئم و درمان دارویی و توانبخشی
ذهنی فرد مبتال ،سبب میشود به اندازه پنج
سال مشکالت ناشی از بیماری به تعویق
افتاده و روند بیماری کند شود و فرد زندگی
باکیفیتتری داشته باشد».
به گزارش سپید ،معصومه صالحی در گفتوگو
با ایسنا ،با اشاره به شعار امسال روز جهانی
آلزایمر مبنی بر دمانس را بشناسیم؛ باهم
بیشتر میتوانیم مراقبت کنیم ،گفت« :این به
معنای درگیری بیشتر خانواده فرد مبتال برای
مراقب بیشتر از او است».
وی دِمانس یا اختالل شناخت و حافظه را
شرایطی معرفی کرد که بر اثر آن طی روندی
آهسته و تدریجی ،عملکردهای عالی مغز
دچار آسیب شده و از بین میرود و ادامه داد:
«معموال افت حافظه نشانهای است که سبب
مراجعه فرد به پزشک میشود و عالوه بر آن
نقایصی در چندین قلمرو شناختی مانند قدرت
تفکر ،تکلم ،قضاوت ،استدالل و ادراک در فرد
دیده میشود .برای دمانس ،زمینه اجتماعی و
نژادی خاصی شناخته نشده است .این بیماری
تحصیلکرده و بیسواد نمیشناسد و فقیر و
ثروتمند هم به آن مبتال میشوند».
وی افزود« :عالئم دمانس میتواند به علت
چندین بیماری مختلف ایجاد شود .بعضی
از این بیماریها درمان پذیر و بعضی نیز
عالج ناپذیرند .به عنوان مثال؛ بیماری تیروئید
ممکن است باعث ایجاد دمانس شود که با
درمان آن دمانس بهبود مییابد .به طور کلی
برای آنکه فرد مبتال بتواند از بهترین مراقبت
و درمان برخوردار شود ،تشخیص دقیق نوع
دمانس ضرورت دارد».
صالحی با بیان اینکه بیماری آلزایمر شایعترین
علت دمانس است ،تصریح کرد« :آلزایمر
بیماری پیشرونده و تحلیل برندهای است
که با تغییراتی که در مغز افراد مبتال ایجاد
میکند ،موجب ضعف حافظه و اختالل در
عملکردهای شناختی و رفتاری میشود و
به مرور حافظه و تواناییهای ذهنی دیگر
مانند تفکر ،استدالل و قضاوت فرد را تحت
تأثیر قرار میدهد تا جایی که فرد مبتال را
در انجام وظایف روزانه زندگی با مشکل
مواجه میکند».
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران ،دمانس
عروقی را دومین علت شایع دمانس برگشت
ناپذیر معرفی کرد و گفت« :این بیماری
مجموعهای از حمالتی است که در داخل
مغز رخ میدهد .گاهی اوقات این حمالت
به قدری جزئی بوده که نه تنها شما ،بلکه
خود بیمار نیز از هیچ گونه تغییری آگاه
نمیشود ،اما همه آنها بر روی هم میتواند
باعث تخریب سلولهای بافت مغز و تاثیر
بر حافظه و عملکردهای ذهنی دیگر فرد
شود .در گذشته ،به این حالت «سخت شدن
سرخرگها» گفته میشد اما مطالعات اتوپسی

نشان دادهاند که این مشکل بیشتر به واسطه
حمالت مغزی ایجاد میشود تا گردش خون
ناکافی .در بعضی از موارد ،درمان میتواند
احتمال آسیب بیشتر را کاهش دهد .گاهی
اوقات نیز بیماری آلزایمر و دمانس عروقی
همراه با هم در یک فرد ایجاد میشود».
وی با تاکید بر اهمیت نقش پیشگیری در
پیشگیری از بروز زودهنگام آلزایمر تصریح
کرد« :بر اساس تحقیقات صورت گرفته
مشخص شده است که اگر از کودکی به این
امر فکر شود در بزرگسالی تا  ۴۰درصد کاهش
ابتال به آلزایمر را شاهد خواهیم بود .دنبال
کردن سبک زندگی سالم ،استفاده از کمربند
ایمنی هنگام نشستن در اتومبیل ،آموختن یک
یا چند زبان یا هنر دیگر به کودک ،جلوگیری
از وارد آمدن ضربه به سر کودک ،داشتن
ارتباطات اجتماعی قوی ،مصرف غذاهای
سالم ،عدم استفاده از مشروبات الکلی و
دخانیات و ...همگی نقش موثری در پیشگیری
از بروز بیماری آلزایمر دارند».
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران درباره عالئم
هشدار بروز آلزایمر بیان کرد« :اختالل حافظه،
مشکالت در انجام کارهای عادی ،ضعف بیان،
گم کردن زمان و مکان ،ضعف یا کاهش
قضاوت ،مشکالت در تفکر ذهنی ،جابجا
گذاشتن اجسام ،تغییرات در حاالت و رفتار،
اختالل در درک تصاویر و تشخیص اندازه
و فاصله آنها و از دست دادن انگیزه۱۰ ،
نشانه مهم برای هشدار بروز آلزایمر است.
درصورتی که اگر سه مورد از موارد یاد
شده را در سالمندان خانواده خود مشاهده
کنید یک عالمت هشدار است که ممکن
است پیشدرآمد ابتال به آلزایمر در آستانه
وقوع باشد».
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران افزود« :هر
یک سال تشخیص زودتر این عالئم و درمان
دارویی و توانبخشی ذهنی فرد مبتال ،سبب
میشود به اندازه پنج سال مشکالت ناشی

از بیماری به تعویق افتد و روند بیماری کند
شود و فرد زندگی باکیفیتتری داشته باشد».
صالحی با اشاره به تاثیر ژنتیک بر بروز آلزایمر
اظهار کرد« :بین  ۵تا  ۱۵درصد امکان ابتالی
ارثی بیماری وجود دارد اما حتی با این شرایط
هم اگر فردی اقدامات پیشگیری کننده را
انجام دهد ،احتمال ابتال به آلزایمر را کاهش
داده و یا به تعویق میاندازد».
وی افزود« :در جهان که سن سالمندی باالی
 ۶۵سال است افراد  ۶۵سال به باال در خطر
بیشتری هستند ،اما در ایران سالمندی ما ۶۰
سال به باال است که این افراد در معرض
خطر ابتال هستند .البته متاسفانه برخی افراد
حتی در سنین پایینتر دچار آلزایمر شدهاند.
برخی دمانسها قابل بازگشت هستند که با
از بین بردن علت ،معلول هم از بین میرود
و بیماری درمان میشود .این علتها شامل
اختالل در عملکرد تیروئید ،تومورهای مغزی،
برخی عفونتها ،بیهوشی طوالنی مدت و ...
است که اگر کنترل شوند ،دمانس و اختالالت
فراموشی و عملکردی از بین میرود؛ اما
متاسفانه  ۷۰درصد انواع دمانس را بیماری
آلزایمر تشکیل میدهد».
صالحی با بیان اینکه احتمال افسردگی در
سالمندی نسبت به دورههای دیگر زندگی
افزایش مییابد ،تصریح کرد« :افسردگی یکی
از عوامل خطر مهم ابتال به دمانس است .با
فوت همسر ،دور شدن فرزندان ،تغییر محل
زندگی و  ...که سبب تنهایی سالمند میشود،
احتمال بروز آلزایمر قوت میگیرد .معموال
افراد پس از بازنشستگی نیز ممکن است
به افسردگی مبتال شوند که توصیه اکید ما
جذب این افراد در کارهای گروهی بویژه
کارهای خیریه است تا فرد احساس رضایت
از خود داشته و شاد شود .پیشنهاد ما به همه
افراد باالی  ۵۰سال ،افزایش مشارکتهای
اجتماعی است .از طرفی بچهها و نوههای
سالمندان نیز باید زمان بیشتری برای این

فرد سالمند بگذارند».
وی با اشاره به اینکه کووید ۱۹هم عاملی برای
افزایش تعداد مبتالیان به اختالل حافظه و
آلزایمر بوده است ،گفت« :بر اساس تحقیقات
صورت گرفته مشخص شده است که ابتال به
کرونا بر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی
موثر بوده است و تاثیراتی بر اختالل حافظه
داشته است».
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران به معرفی طرح
حساس در انجمن آلزایمر ایران پرداخت
و بیان کرد« :در این طرح افراد باالی ۵۰
سال میتوانند روزهای سهشنبه ساعت ۹
الی  ۱۲با شماره  ( ۴۴۶۳۰۶۵۲داخلی طرح
حساس) با انجمن تماس گرفته و با پرداخت
حق عضویت کمی از خدمات انجمن مانند
کالس زبان ،سخرانی مراقبتی ،برنامه تفریحی،
ورزش یوگا ،افزایش ذخایر مغزی و ...بهرهمند
شوند .در کنار این اقدامات ،برای افراد پرونده
تشکیل شده و هر سال تست حافظه و تست
افسردگی از آنها گرفته میشود».
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران با بیان اینکه
حدود  ۵۲میلیون نفر در جهان با دمانس
زندگی میکنند ،تاکید کرد« :تخمین زدهاند
که در سال  ۲۰۵۰این عدد به  ۱۳۵میلیون
نفر خواهد رسید؛ یعنی هر ۳ثانیه در جهان
یک نفر به دمانس مبتال میشود .در ایران نیز
هنوز آمار قطعی گرفته نشده اما بر اساس آمار
جهانی تخمین میزنیم نزدیک یک میلیون
نفر فرد مبتال به دمانس در کشور زندگی
میکنند .در ایران هر هفت دقیقه یک نفر به
دمانس مبتال میشود .با توجه به رشد جمعیت
سالمند کشور این عدد هم رشد میکند ،اما
نباید فراموش کرد با پایبندی به نکات ذکر
شده میتوان آمار ابتال به آلزایمر را کاهش
داد و سالمندان سالمی در جامعه داشت تا
جلوی هزینههای اضافی را گرفت؛ این درحالی
است که اکنون هزینه ماهانه یک فرد مبتال به
دمانس  ۱۲میلیون تومان برآورد میشود».

جهان
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سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد

هشدار در مورد استفاده
بیش از حد داروی آبله میمونی
مقامات بهداشتی ایاالت متحده به پزشکان توصیه
میکنند که از تنها داروی ضدویروسی برای آبله
میمونی زیاد استفاده نکنند زیرا خطر جهش ویروس
و بیمصرف شدن دارو وجود دارد.
به گزارش سپید ،داروی TPOXX (tecovirimat
) با هدف قرار دادن تنها یک پروتئین موجود در آبله
میمون و همچنین آبله مرغان و ویروسهای مشابه
کار میکند .به گفته سازمان غذا و داروی ایاالت
متحده ،استفاده از آن برای آبله میمون هنوز آزمایشی
در نظر گرفته میشود.
این سازمان در یک به روزرسانی آنالین اعالم کرد حتی
یک تغییر مولکولی منفرد در ویروس «میتواند تأثیر
زیادیبرفعالیتضدویروسیTPOXXداشتهباشد».

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحده
در بیانیهای گفت« :برای اکثر بیمارانی که سیستم ایمنی
سالمیدارند،مراقبتهایحمایتیوکنترلدرداحتماالً
کافی باشد».
در همین حال ،مؤسسه ملی بهداشت ایاالت متحده
مطالعهای را با بیش از  ۵۰۰بیمار در  ۶۰مکان انجام
خواهد داد تا هرگونه نشانهای از جهش در ویروس
آبله میمون را ردیابی کند.
«آنتونی فائوچی» ،متخصص برجسته بیماریهای
عفونی میگوید« :مقاومت در برابر داروهای ضد
ویروسی همیشه یک خطر است .از اینرو وقتی فقط
یک دارو برای یک بیماری وجود دارد باید احتیاط
کرد».مهر

به مناسبت روز جهانی آلزایمر مطرح شد

حقایقی درباره آلزایمر و زوال عقل
هر ساله در تاریخ  ۲۱سپتامبر روز جهانی آلزایمر
گرامی داشته میشود.
به گزارش سپید ،عالمت اصلی بیماری آلزایمر از
دست دادن حافظه است .هرچه این بیماری زودتر
تشخیص داده شود ،میتوان اقدامات موثرتری در
جهت کنترل پیشرفت آن انجام داد.
بیماری آلزایمر یک اختالل عصبی پیشرونده است
که باعث کوچک شدن مغز (آتروفی) و مرگ
سلولهای آن می شود .همچنین بیماری آلزایمر
شایع ترین علت زوال عقل است.
فردی که به این بیماری مبتال میشود ،کاهش
مداوم در تفکر ،رفتار و مهارتهای اجتماعی را
تجربه می.کند که بر توانایی وی برای عملکرد

مستقل تأثیر میگذارد.
در ادامه به نقل از  postsenو بر اساس گزارش
ساالنه منتشر شده توسط انجمن آلزایمر که مقر
آن در شیکاگو است ،به چند حقیقت و آمار مهم
در مورد این بیماری خواهیم پرداخت:
 .۱بیش از شش میلیون آمریکایی با آلزایمر زندگی
میکنند .همچنین پیش بینی میشود تا سال ۲۰۵۰
میالدی این تعداد به نزدیک به  ۱۳میلیون نفر
نیز افزایش یابد.
 .۲از هر سه سالمند یک نفر بر اثر آلزایمر یا
سایر بیماریهای مرتبط با زوال عقل جان خود
را از دست میدهد.
 .۳تا سال  ۲۰۲۰میالدی کووید ۱۹-منجر به
افزایش  ۱۷درصدی مرگ و میر ناشی از آلزایمر
و زوال عقل شد.
 .۴کمتر از یک نفر در هر پنج آمریکایی با اختالالت
شناختی خفیف ( )MCIآشنا هستند که میتواند
مرحله اولیه آلزایمر باشد.
 ۹۰ .۵درصد پزشکان میگویند که تشخیص
اختالالت شناختی خفیف ناشی از آلزایمر مهم
است.
 .۶حدود یک سوم افراد مبتال به اختالالت شناختی
خفیف ناشی از بیماری آلزایمر در عرض پنج سال
پس از تشخیص ،دچار زوال عقل میشوند.ایسنا
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افزایش تلفات تب دنگی در جنوب پاکستان
مقامات بهداشتی پاکستان اعالم کردند که شیوع
بیماری تب دنگی همچنان در مناطقی از این کشور
ادامه دارد و در ماه جاری تاکنون منجر به مرگ ۲۷
تن در ایالت جنوبی «سند» شده است.
به گزارش سپید ،همه تلفات ناشی از این بیماری
در شهر کراچی ،مرکز ایالت سند و بزرگترین شهر
پاکستان گزارش شده است.
مقامات بهداشتی پاکستان همچنین عصر روز
سهشنبه اعالم کردند که  ۳۵۳مورد جدید ابتال به
این بیماری در  ۲۴ساعت در ایالت سند گزارش
شده است .همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون
مجموعا  ۶۱۶۳مورد ابتال به این بیماری در ایالت
سند به ثبت رسیده است.
عالوه بر این ،ایالت خیبر پختونخوای پاکستان نیز

از روز دوشنبه تا سهشنبه  ۲۸۴مورد ابتال به تب
دنگی را گزارش کرده و در مجموع نیز این ایالت
در سال جاری  ۵۲۶۴مورد ابتال به این بیماری
را داشته است.
ایالت پنجاب و شهر اسالم آباد پاکستان نیز از روز
دوشنبه تا سهشنبه موارد جدیدی از ابتال به تب
دنگی را گزارش کردهاند.
بیمارستانهایبخشهایی از پاکستانبه دلیل افزایش
موارد ابتال به تب دنگی تحت فشار زیادی هستند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،رسانههای
محلی پاکستان نیز گزارش دادهاند که برخی از
بیمارستانهای شهر کراچی بخش مرتبط با بیماران
کرونایی خود را به بخش بیماران مبتال به تب دنگی
تبدیل کردهاند.ایسنا

آژانس دارویی اتحادیه اروپا:

همهگیری تمام نشده است
آژانس دارویی اتحادیه اروپا اعالم کرد« :موارد
ابتال به بیماری کووید ۱۹-کاهش یافته اما
همهگیری تمام نشده است».
به گزارش سپید ،آژانس دارویی اتحادیه اروپا
روز سهشنبه در گزارشی اعالم کرد« :موارد
جدید ابتال به بیماری کووید ۱۹-و آمار مرگ
و میر ناشی از آن روند کاهشی پیدا کرده اما
همهگیری بیماری همچنان ادامه دارد».
کارشناسان این آژانس از کشورها درخواست
کردند تا پیش از فصل زمستان توزیع و تزریق
دوز یادآور واکسن را انجام دهند.

«مارکوکاوالری»،رئیساستراتژیواکسنآژانس
اتحادیه اروپا گفت« :دادههای جمعآوری شده
طیچندهفتهگذشتهنشانمیدهدمجموعآمار
مبتالیانو فوتیهایکووید ۱۹-در اروپاکاهش
یافتهاست.هرچندبافرارسیدنفصلپاییزوروند
عملکرد ویروس طی دو سال گذشته ضرورت
دارد تا برابر موج جدید عفونت آماده شویم».
به گزارش مدیکال اکسپرس ،پیش از این
«جو بایدن» رئیس جمهوری ایاالت متحده در
اظهاراتی گفته بود که همهگیری کووید ۱۹-در
این کشور پایان یافته است.ایسنا
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آمار جهانی کرونا

فوت بیش از  ۶.۵میلیون بیمار تاکنون

بنابر جدیدترین آمار رسمی همهگیری کرونا،
مجموع مبتالیان به این بیماری در جهان
تاکنون به  ۶۱۸میلیون و  ۸۸هزار و  ۹۶۵نفر
رسیده و مرگ شش میلیون و  ۵۳۳هزار و
 ۳۸۴بیمار کووید  ۱۹نیز تأیید شده است.
به گزارش سپید ،براساس تازهترین دادهها
در جدول جهانی پاندمی کرونا ،آمریکا با
بیش از  ۹۷.۵میلیون مبتال و یک میلیون
قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای
درگیر با این بیماری قرار دارد و هند نیز
با آمار بیش از  ۴۴.۵میلیون مبتال پس از
آمریکا در رتبه دوم جهانی جای گرفته است.

در اروپا نیز هم اکنون فرانسه با ثبت بیش
از  ۳۴.۹میلیون مبتال ،تا این لحظه رکورددار
ابتال در بین کشورهای این منطقه و در عین
حال سومین کشور با بیشترین آمار بیمار
کرونایی در جهان است.
آمار مبتالیان به کووید ۱۹-در برزیل هم از
 ۳۴.۶میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر
چهارمین کشور جهان به لحاظ باالترین
شمار مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از  ۶۸۵هزار
جانباخته پس از ایاالت متحده ،دومین کشور
رکورددار تعداد قربانیان کووید ۱۹در جهان

محسوب میشود و پس از آن هند با بیش
از  ۵۲۸هزار قربانی ،سومین کشور به لحاظ
ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در
این فهرست جهانی است.
روسیه همچنین با گذشتن از آمار  ۳۸۶هزار
قربانی ،هم اکنون باالترین رقم مرگ و میر
کرونایی را در بین کشورهای اروپایی دارد
و در جهان نیز چهارمین کشور با باالترین
نرخ فوتیهای این بیماری است.
بنابر جدول بهروز شده در پایگاه 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.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و ۵۴۴
هزار و  ۵۴۰مورد ابتال و  ۱۴۴هزار و  ۳۴۴مورد
فوت ناشی از بیماری کووید ۱۹-در حال
حاضر در رتبه  ۱۷در بین کشورهای دارای
بیشترین آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید۱۹-
که تاکنون در  ۲۲۸کشور و منطقه در جهان
شیوع یافته ،ادامه دارد و این بیماری همچنان
در دنیا قربانی میگیرد.

جامعه زپشکی

 31شهریور  1401شماره 2304

9

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل:

کمترین تعرفههای پزشکی متعلق به جامعه پزشکی ایران است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل
گفت« :مهاجرت پزشکان دالیل
متعددی دارد ،اما وقتی به جامعه
پزشکی سختگیری میکنند ،آنها را به
سمت مهاجرت سوق میدهد ،کمترین
تعرفههای پزشکی متعلق به جامعه
پزشکی ایران است ،هیچ کجای دنیا
تعرفههای ایران را ندارند ،کسانی که به
جامعه پزشکی گیر میدهند میخواهند
پزشکان را خراب کنند .اما جامعه پزشکی
همچنان مورد اعتمادترین حرفه در
جامعه است».
به گزارش سپید ،حسن ابوالقاسمی در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا عدهای
به دنبال تخریب جامعه پزشکی هستند،
گفت« :رشته پزشکی در ایران گل کرد
و بهتر از سایر رشتهها ،توانمند شد و
باعث پیشرفت و توسعه سیستم بهداشت
و درمان کشور گردیده است».
وی افزود« :وقتی آموزش پزشکی به
وزارت بهداشت آمد ،خیلیها حسادت
کردند و هنوز هم حسادت میکنند و

نمیشود این حسادت را کاری کرد».
ابوالقاسمی با اشاره به حذف جامعه
پزشکی از خیلی از سنگرها گفت:
«متأسفانه دستوراتی صادر میکنند که
جامعه پزشکی با آنها موافق نیست».
وی ادامه داد« :چرا نباید یک پزشک
در شورایعالی انقالب فرهنگی باشد
و اینکه وزیر بهداشت چرا نباید عضو
این شورا باشد».
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل
افزود« :تحمیل مشکالت به جامعه
پزشکی از سمت کسانی است که در
رشتههای دیگر هستند».
وی با اشاره به مهاجرت پزشکان گفت:
«مهاجرت پزشکان دالیل متعددی دارد،
اما وقتی به جامعه پزشکی سختگیری
میکنند ،آنها را به سمت مهاجرت سوق
میدهد».
ابوالقاسمی با عنوان این مطلب که
کمترین تعرفههای پزشکی متعلق به
جامعه پزشکی ایران است ،افزود« :هیچ
کجای دنیا ،تعرفههای ایران را ندارند».

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل
گفت« :کسانی که به جامعه پزشکی گیر
میدهند ،میخواهند پزشکان را خراب
کنند .اما ،جامعه پزشکی همچنان مورد
اعتمادترین حرفه در جامعه است».

به گزارش مهر ،وی با اشاره به تخریب
جامعه پزشکی در رسانههای جمعی
افزود« :هیچکس از این تخریب سود
نمیبرد و بعدها همین تخریب کنندگان
و خانوادههای آنها متضرر خواهند شد».

رئیس نظام پزشکی مالرد:

قوه قضائیه نباید با مماشات با افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی برخورد کند
رئیس نظام پزشکی مالرد با تاکید بر
اینکه باید نتایج وحشتناک اقدامات
افراد فاقد صالحیت در امور درمانی به
اطالع مردم برسد ،گفت« :قوانین فعلی
در حوزه دخالت افراد فاقد صالحیت
در امور درمانی به هیچ عنوان بازدارنده
و متنبه کننده نبوده و از آن بدتر ،قوه
قضائیه هم با مماشات و تسامح با آنان
برخورد میکند».
به گزارش سپید ،شهریار موسوی نژاد
در گفتوگو با سازمان نظام پزشکی،
با اشاره به اینکه دخالت افراد فاقد
صالحیت درحوزه پزشکی سابقهای
به بلندای تاریخ دارد ،اظهار کرد« :اگر
نگاهی به قسم نامههای پزشکی بویژه
قسم نامه حکیم مجوسی اهوازی بینداریم
در آن به صراحت بحث آموزش پزشکی
توسط افراد خاص مطرح شده و دخالت
افراد آموزش ندیده را منع کرده است».
وی با اشاره به اینکه شکسته بندان ،رگ
زنان ،مشتمال کاران ،طب مادر بزرگی و...
از قدیماالیام وجود داشته و با روشهای
خاص و شگردهای تبلیغاتی اعتماد مردم
را به خود جلب کردهاند ،افزود« :در حال
حاضر نیز اگر دقت کنیم ،تبلیغات پشت

شیشه عطاریها اعم از چاقی ،الغری،
ترک اعتیاد ،رفع مشکالت جنسی و ...
همه در زمینه درمان است در حالی که
درمانگر اعتیاد ما در مرکز  MMTحق
نوشتن داروی درمان اعتیاد را ندارد».
وی ادامه داد« :اگر در هر ساعتی از
شبانهروز به رسانه ملی (رادیو یا تلویزیون
)گوش کنید ،باالخره یک نفر در مورد
درمان فالن بیماری با روشهای طب
سنتی و جوشانده در حال صحبت است.
یعنی حاکمیت این اجازه را به همه افراد
به طور ضمنی برای ارائه نظرات در این
حوزه تخصصی داده است».
رئیس نظام پزشکی مالرد تصریح کرد« :با
توجه به گردش مالی بسیار باالی حوزه
زیبایی و اقبال عمومی مردم از آن به
لحاظ شرایط روانی واجتماعی ،شاهد
حضور پر رنگ افراد فاقد صالحیت در
این حوزه هستیم و اخیرا آنقدر جرات
پیدا کردهاند که حتی جراحی زیبایی نیز
انجام میدهند».
موسوی نژاد با اظهار تاسف از عدم نظارت
دقیق برعملکرد افرادی که فاقد حداقل
صالحیتهای الزم در این حوزه هستند،
گفت« :عدم انتشار احکام مربوط به این

افراد در فضای عمومی و اطالعرسانی به
مردم از نتایج وحشتناک اقدامات آنها
از جمله معضالتی است که با آن دست
به گریبان هستیم که هم عامل گستاخی
بیشتر این افراد سودجو در انجام اقدامات
غیرقانونی و هم مانع اطالع مردم از
عواقب کارهای آنان شده است».
وی خاطرنشان کرد« :واقعیت این است
که قوانین فعلی در حوزه دخالت افراد
فاقد صالحیت در امور پزشکی و درمانی
به هیچ عنوان بازدارنده و متنبه کننده
نیست و از آن بدتر قوه قضائیه هم با

مماشات وتسامح با آنان برخورد میکند».
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد
هیچ ارادهای در سطوح باالی تصمیم
ساز برای تغییر سیستم موجود وجود
ندارد ،یادآور شد« :در این شرایط آیا
انتظار داریم قوانینی وضع شود که جلوی
این همه دخالت افراد فاقد صالحیت در
حوزه پزشکی را بگیرد؟ تغییر این شرایط
نیازمند کار بزرگ فرهنگی ،آموزش
عمومی ،تغییر سیاستهای کالن وقوانین
جدی است».
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وزارت بهداشت باز هم قول داد

گزارش

پرداخت مطالبات مدافعان سالمت
مرادی ،مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت:
در تالش هستیم کلیه مطالبات کارکنان نظام سالمت را تا حصول نتیج ه مطلوب دنبال کنیم

در شـرایطی کـه کادر درمـان در دوران
همهگیـری ،از جـان و دل مایـه گذاشـت
و فـداکاری کـرد ،امـا هنـوز معوقـات
کادر درمـان بـه طـور کامـل پرداخـت
نشـده اسـت .همیـن مسـاله نیـز موجـب
برخـی نارضایتیهـا شـده اسـت .فعـاالن و
نماینـدگان کادر درمـان میگوینـد کـه نباید
جـواب از جـان گذشـتگی کادر درمـان را
بـا بدقولـی و تاخیـر در پرداختهـا داد .در
همیـن راسـتا ،وزارت بهداشـت قـول داده
اسـت که پرداخت مطالبات کادر درمان را
بـه شـکل جدیتـری پیگیـری کنـد.
سـیف اهلل مـرادی ،مدیـرکل منابـع انسـانی
وزارت بهداشـت هـم تاکیـد کـرد« :یکـی از
تاکیـدات وزیـر بهداشـت ،توجـه بـه حوزه
پرسـنلی و معیشـت آنان اسـت و در تالش
هستیم در این راستا کلیه مطالبات کارکنان
نظـام سلامت را تـا حصـول نتیجـهای
مطلـوب دنبـال کنیم».
وی در نشسـت هـم اندیشـی ارسـال
پیشنویـس پیشـنهاد برقـراری فوقالعـاده

خـاص بـرای کارکنـان نظـام سلامت بـه
سـازمان برنامهو بودجه و تبدیل وضعیت
شـاغالن دوران کرونـا بـه سـازمان اداری
اسـتخدامی گفـت« :پیشـنهاد برقـراری
فوقالعـاده خـاص بـا در نظـر گرفتـن
عواملی همچون مدرک تحصیلی ،سـختی
شـرایط محیـط کار ،سـابقه خدمـت ،امتیـاز
ارزیابـی عملکـرد شـغل و خدمـت در
مناطـق محـروم ،پـس از بحـث و بررسـی
بـا حضـور نماینـدگان معاونـت پرسـتاری،
معاونت توسعه مدیریت و منابع و همچنین
سـازمان نظام پرسـتاری تنظیم و به سـازمان
برنامـهو بودجـه ارسـال خواهـد شـد».
مدیـرکل منابـع انسـانی وزارت بهداشـت
خاطرنشـان کرد« :پیشـنهاد تبدیل وضعیت
مشـموالن قانـون خدمـت پزشـکان و
پیراپزشـکان کـه در دوران کرونـا ،تمدیـد
خدمـت شـده و اشـتغال بـه کار داشـتهاند
نیز به سـازمان اداری و اسـتخدامی ارسـال
میشـود».
وی اظهـار داشـت« :مطالبـات کارکنـان

وزارت بهداشـت و مدافعـان سلامت بـ ه
صـورت جـدی از ابتـدای دولـت سـیزدهم
دنبال شـده اسـت .البته موانع مالی بر سـر
راه آن وجـود داشـته اسـت کـه در تلاش
هسـتیم ایـن موانـع را کنـار بزنیـم تـا همـه
مطالبات برای همه کارکنان برقرار شـود».
همچنین پیشـتر نیز بهروز رحیمی ،معاون
بهداشت وزیر بهداشت با توجه به اهمیت
پرداخـت بهموقـع حقـوق و مزایـای کادر
درمـان گفـت« :پرداخـت بهموقـع حقـوق و
مزایای کارکنان نظام سالمت از مهمترین و
بااهمیتترین موضوعات معاونت توسـعه
مدیریـت و منابـع اسـت کـه انتظـار داریـم
سازمان برنام ه و بودجه کشور نگاه ویژهای
به آن داشـته باشـد».
وی بـا بیـان اینکـه کارکنـان خـدوم وزارت
بهداشـت بـا تمـام تـوان تلاش کردهانـد که
امنیت سالمت جامعه را حفظ کنند ،گفت:
«اهمیت ،ارزش و جایگاه مدافعان سالمت
در دوران همهگیـری ویـروس منحـوس
کرونـا بهوضـوح نمایـان شـد و آنـان بـدون

در شرایطی که کادر درمان در دوران
همهگیری ،از جان و دل مایه گذاشت
و فداکاری کرد ،اما هنوز معوقات
کادر درمان به طور کامل پرداخت
نشده است .همین مساله نیز موجب
برخی نارضایتیها شده است .فعاالن و
نمایندگان کادر درمان میگویند که نباید
جواب از جان گذشتگی کادر درمان را
با بدقولی و تاخیر در پرداختها داد.
در همین راستا ،وزارت بهداشت قول
داده است که پرداخت مطالبات کادر
درمان را به شکل جدیتری پیگیری کند

هیـچ چشمداشـتی بـرای حفـظ امنیـت
سلامت جامعـه کوشـیدند .از وظایفـی
کـه بـر عهـده داریـم تامیـن امنیـت شـغلی
و همچنیـن برقـراری مسـتمر و بهموقـع
حقـوق و مزایـای کارکنـان نظـام سلامت
اسـت کـه بایـد بـا جدیـت ایـن مهـم را
دنبـال کـرد .از سـازمان برنامـ ه و بودجـه
هـم میخواهیـم توجـه ویـژهای بـه ایـن
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رحمان پناه :متاسفانه فوقالعاده خاص
که سالهاست به بعضی از دستگاههای
دولتی پرداخت میشود ،به کادر درمان و
در راس آنها پرستاران پرداخت نمی شود..
بارها هم تاکید بر اهمیت و امنیت شغلی
پرستاران و هم پرداخت معوقات مالی آنها
از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار
گرفته است ،ولی متاسفانه این مهم دچار
روزمرگی شده است .مدتها میگذرد،
اما نه تغییری در وضعیت استخدامی
مدافعان سالمت صورت گرفته است،
نه استخدامیها محقق شده ،نه معوقات
مالی پرداخت شده و نه هنوز خبری
از تصویب و اجرای فوق العاده خاص
برای کادر درمان وجود دارد .حتی
گاهی برخی مدیران میگویند که همه
معوقات پرداخت شده و یا حقوق کادر
درمان و پرستاران سه و یا چند برابر
شده است ،در حالی که واقعیت ندارد

موضوع داشته باشد».
معـاون بهداشـت وزیـر بهداشـت بـا تاکیـد
بـر اهمیـت امنیـت شـغلی کارکنـان نظـام
سلامت اظهـار کـرد« :طبـق فرمایـش
مقـام معظـم رهبـری در خصـوص امنیـت
شـغلی کارکنـان نظـام سلامت ،در تلاش
هسـتیم که از سـازمان اداری و اسـتخدامی
کشـور مجوزهـای الزم را اخـذ کنیـم .البتـه
بهمـوازات پیگیـری ایـن مهـم ،درخواسـت
مجوز اسـتخدام نیروی انسـانی در وزارت
بهداشت در سال جاری را به سازمانهای
ذیربـط دادهایـم کـه در حـال گذرانـدن
مراحـل اداری اسـت».
وی اظهـار کـرد« :موضـوع تبدیـل وضعیت
کارکنـان نظـام سلامت و همچنیـن اخـذ
مجوز اسـتخدام ،نیازمند پسـت سـازمانی
و ردیـف بودجـه اسـت .در همیـن راسـتا
وزارت بهداشـت بیش از  230هزار پسـت
بالتصـدی دارد کـه در صـورت صـدور
مجـوز ،مانعـی بـرای اختصـاص پسـت
سـازمانی نخواهیـم داشـت .بـا توجـه بـه
اهمیـت حـوزه سلامت و حفـظ امنیـت
سلامتی مردم و جامعه در کشـور ،حوزه
سلامت را بایـد بـا نگاهـی ویـژه مـورد
توجه قرار داد .در این راستا ،تامین نیروی
مرادی :یکی از تاکیدات وزیر بهداشت،
توجه به حوزه پرسنلی و معیشت آنان
است و در تالش هستیم در این راستا
کلیه مطالبات کارکنان نظام سالمت را
تا حصول نتیجهای مطلوب دنبال کنیم.
پیشنهاد برقراری فوقالعاده خاص با
در نظر گرفتن عواملی همچون مدرک
تحصیلی ،سختی شرایط محیط کار ،سابقه
خدمت ،امتیاز ارزیابی عملکرد شغل و
خدمت در مناطق محروم ،پس از بحث
و بررسی با حضور نمایندگان معاونت
پرستاری ،معاونت توسعه مدیریت و منابع
و همچنین سازمان نظام پرستاری تنظیم و
به سازمان برنامهو بودجه ارسال خواهد
شد .همچنین پیشنهاد تبدیل وضعیت
مشموالن قانون خدمت پزشکان و
پیراپزشکان که در دوران کرونا ،تمدید
خدمت شده و اشتغال به کار داشتهاند نیز به
سازمان اداری و استخدامی ارسال میشود

رحیمی :پرداخت بهموقع حقوق و مزایای
کارکنان نظام سالمت از مهمترین و
بااهمیتترین موضوعات معاونت
توسعه مدیریت و منابع است که انتظار
داریم سازمان برنام ه و بودجه کشور
نگاه ویژهای به آن داشته باشد .کارکنان
خدوم وزارت بهداشت با تمام توان تالش
کردهاند که امنیت سالمت جامعه را حفظ
کنند .اهمیت ،ارزش و جایگاه مدافعان
سالمت در دوران همهگیری ویروس
منحوس کرونا بهوضوح نمایان شد و
آنان بدون هیچ چشمداشتی برای حفظ
امنیت سالمت جامعه کوشیدند .از وظایفی
که بر عهده داریم تامین امنیت شغلی و
همچنین برقراری مستمر و بهموقع حقوق
و مزایای کارکنان نظام سالمت است که
باید با جدیت این مهم را دنبال کرد .از
سازمان برنام ه و بودجه هم میخواهیم
توجه ویژهای به این موضوع داشته باشد

انسانی در این حوزه را در راستای قوانین
و مقـررات تـا حصـول نتیجـهای مطلـوب
دنبـال خواهیـم کـرد».

رحیمـی بـا اشـاره بـه اهمیـت رفـاه کارکنان
نظـام سلامت اظهـار کـرد« :بارهـا عنـوان
کـردهام کـه بایـد در راسـتای قوانیـن و
مقـررات ،امـور رفاهـی پرسـنل بهموقـع
پرداخـت شـود و نبایـد خللـی در آن بـه
وجود بیاید .همه تالش وزارت بهداشـت
در ایـن اسـت کـه منابـع مالـی مـورد نیـاز در
خصـوص پرداختهـای مذکـور بهموقـع
از سـازمان برنامـهو بودجـه تامیـن شـود».
وعدهها باید عملی شود
همچنیـن علـی اشـرف رحمـان پنـاه ،دبیـر
خانـه پرسـتار اسـتان کردسـتان هـم بـا
اشـاره بـه مشـکل حـل نشـده پرداختهـا
بـه پرسـتاران ،اظهـار داشـت« :متاسـفانه
فوقالعـاده خـاص کـه سالهاسـت بـه
بعضـی از دسـتگاههای دولتـی پرداخـت
میشـود ،بـه کادر درمـان و در راس آنهـا
پرسـتاران پرداخـت نمـی شـود ..بارهـا
هـم تاکیـد بـر اهمیـت و امنیـت شـغلی
پرسـتاران و هـم پرداخـت معوقـات مالـی
آنهـا از سـوی مقـام معظـم رهبـری مـورد

تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت ،ولـی متاسـفانه
ایـن مهـم دچـار روزمرگـی شـده اسـت».
وی انتقـاد کـرد« :مدتهـا میگـذرد،
امـا نـه تغییـری در وضعیـت اسـتخدامی
مدافعـان سلامت صـورت گرفتـه اسـت،
نه اسـتخدامیها محقق شـده ،نه معوقات
مالـی پرداخـت شـده و نـه هنـوز خبـری
از تصویـب و اجـرای فـوق العـاده خـاص
بـرای کادر درمـان وجـود دارد .حتـی گاهی
برخـی مدیـران میگوینـد کـه همه معوقات
پرداخـت شـده و یـا حقـوق کادر درمـان و
پرسـتاران سـه و یا چند برابر شـده اسـت،
در حالـی کـه واقعیـت نـدارد».
رحمـان پنـاه یـادآور شـد« :مدافعـان نظـام
سالمت و در راس آنها پرستاران از جان و
آرامش و آسـایش خود گذشـتند تا کشـور
و ملت با کمترین خسـارتهای ممکن از
ایـن بحـران جهانـی گـذر کنـد؛ بحرانـی که
همـه جنبههـای زندگـی فـردی و اجتماعی
افراد را در سراسر جهان ،متاثر کرد و حتی
روابط انسـانی و عاطفی جامعه بشـری را
تحـت تاثیـر قرار داد».
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معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت مطرح کرد

شروط وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت ،واکسیناسیون ،بیمار نبودن افراد و تهویه
مناسب کالسهای درس را سه شرط اصلی وزارت
بهداشت برای بازگشایی مدارس دانست.
به گزارش سپید ،محسن فرهادی در گفتوگو
با ایلنا با اشاره به بازگشایی مدارس اظهار کرد:
«براساس یکسری هماهنگیهای انجام شده یک
سری توصیههای بهداشتی در قالب پروتکل برای
مدارس و مراکز آموزش عالی تدوین شده است که
هم توسط وزارت کشور و هم وزارت بهداشت به
مجموعههای مختلف ابالغ شده است».
وی افزود« :همچنین تشدید کنترل نظارت بر روی
مراکز آموزشی به دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ
میشود که مهمترین محورهای آن تأکید بر رعایت
بهداشت فردی مانند شستن دستها و ضد عفونی
کردن آنها ،استفاده از ماسک به ویژه در مکانهای
بسته و فاقد تهویه است».
فرهادی بیان کرد« :همچنین تأکید زیادی بر تهویه
اماکن داریم .در حال حاضر با توجه به مساعد بودن
هوا میتوان تهویه طبیعی را در دستور کار قرار داد.
نکته دیگر خودمراقبتی جدی و نظارت روی آن
است به این شکل که دانشآموزان یا اولیا و مربیان
درصورتداشتنعالئمیمانندسرماخوردگیحتما

قرنطینه خود را رعایت کنند .اگر عالئم خفیفی را
دارند به پزشک مراجعه کرده و  4تا  5روز خود را
از محیط آموزشی دور نگهدارند».
این مقام وزارت بهداشت تأکید کرد« :توصیه دیگر
ما این است که حتما واکسیناسیون کامل انجام شود.
اگر ششماه از آخرین واکسن آنها گذشته باشد حتما
دوز یادآور خود را تزریق کنند تا واکسیناسیون آنها
انجام شود».
وی بیان کرد« :درخواست وزارت بهداشت از
مدارس این است که ضدعفونی سطوح پرتماسی
مانند دستگیرههای در ،سرویسهای بهداشتی و
آبخوریها را به صورت جدی انجام دهند .همچنین
اگر از سرویس مدرسه استفاده میکنند حتیاالمکان
شیشههای آنها را با توجه به وضعیت هوا پایین
بکشند تا تهویه مناسب در سرویسهای رفت و
آمد هم صورت بگیرد».
وی افزود« :خوشبختانه در سامانه ایران من وضعیت
بیماربودن،واکسینهبودنرانندههایتاکسیواتوبوس
کنترلمیشودبههمیندلیلاگرقرارباشدکهسرویسی
اختصاصدادهشود،بهتراستازخودروهایعمومی
استفاده شود تا سرویسهای خارج از سامانه».
فرهادی با بیان اینکه همزمان با بازگشایی مدارس به
تبوفههاو
آموزشوپرورشابالغشدهاستکهفعالی 

پایگاههایتغذیهای
را آغاز کنند ،گفت:
«رعایت موارد
بهداشتی و نظارت
بر آنها الزامی است.
ضمناینکهمدارسی
که بوفه دارند با
توجه به اینکه وقتی
دانشآموز مشغول
خوردن مواد غذایی
میشود باید ماسک
خود را بردارد ،باید
توزیع مواد غذایی در زنگهای تفریح و در فضای
باز صورت بگیرد و در کالسها و فضای بسته
حتیاالمکان مواد غذایی سرو نشود».
وی افزود« :وقتی بر تهویه تأکید داریم منظور گردش
هوا است .بسیاری از کالسها دارای پنجره بوده و
اگر شرایط هوا اجازه دهد میتوان این پنجرهها را
ل بهداشتی که برای
باز کرد ،ضمن اینکه در پروتک 
آموزش و پرورش ارسال شده است روشهای
مختلف تأمین تهویه مناسب هم نوشته شده است.
با اصول اولیه و شرایط موجود کالسها میتوان
بسیاری از مشکالت را حل کرد».

معاونفنیمرکزسالمتمحیطوکاروزارتبهداشت
ادامه داد« :تزریق واکسن در صورت دارا بودن شرایط
سنی ،بیمار نبودن و نداشتن تست مثبت و تهویه
طبیعیسهشرطیهستندکهاگررعایتشوندمیتوان
نسبتبهبازگشاییها،نگرانیچندانینداشتهباشیم».
وی با بیان اینکه در میان دانشآموزان مقاطع باالتر
بیشترینرعایتپروتکلهایبهداشتیصورتگرفته
است ،گفت« :با رعایت تمامی این نکات در مدارس
و جامعه میتوان از بروز پیکهای آتی جلوگیری
کرد .البته االن موارد مبتال به بیماری و مرگ و میرها
کاهش پیدا کرده است».

پوشش  ۷۰درصدی هزینههای توانبخشی معلوالن دربخش خصوصی

افزایش خدمات ستارهدار به  ۵۹خدمت
رییس سازمان بهزیستی کشور از انعقاد تفاهمنامه
همکاری سازمان بهزیستی کشور و بیمه سالمت در
راستای «پوشش دهی ارائه خدمات درمانی برای افراد
دارای معلولیت» خبر داد.
به گزارش سپید ،علیمحمد قادری در مراسم انعقاد
تفاهمنامه همکاری سازمان بهزیستی کشور و بیمه
سالمت پیرامون «پوششدهی ارائه خدمات درمانی
برای افراد دارای معلولیت» که با حضور مدیرعامل
بیمه سالمت برگزار شد ،بیان کرد« :ما افرادی را
در سازمان بهزیستی تحت پوشش داریم که خانواده
دارای چند معلول است و افرادی هستند که مستمرا
نسبت به دریافت خدمات توانبخشی تقاضا دارند».
وی با اشاره به تفاهم نامه مذکور گفت« :این تفاهمنامه
نقاط جذابی دارد که خانوادهها میتوانند از آن استفاده
کنند .باید تالش کنیم این خدمات در نظام بودجهای
کشور ریشهدار شوند که مستمرا بتوانیم این خدمات
را که حدود  ۵۹کد خدمت ستاره دار توانبخشی است
برای آحاد افراد دارای معلولیت به عنوان یک رویه
هدفمند در بودجه داشته باشیم».
به گزارش ایسنا ،کاظمی معاون توانبخشی سازمان
بهزیستی کشور نیز با بیان اینکه امسال تفاهم نامه
سال گذشته را تمدید میکنیم ،اظهار کرد« :در این
تفاهم نامه قرار استبخش عمدهای از هزینهای که

برعهده خانواده دارای فرد معلول است و از خدمات
مراکز غیردولتی بهرهمند میشود ،پرداخت شود؛ به
طوریکه۷۰درصدتعرفهمرکزکاردرمانی،فیزیوتراپی،
گفتاردرمانی و شنوایی سنجی و هر مرکز دیگری که
افراد دارای معلولیت مراجعه و خدمات توانبخشی
را دریافت میکنند ،از محل این تفاهم نامه پرداخت
خواهد شد و کلیه خدمات ستاره دار حوزه توانبخشی
در این تفاهم نامه گنجانده شده است».
وی با اشاره به اینکه این تفاهم نامه دو تفاوت مهم
نسبت به سال گذشته دارد ،اظهار کرد« :از حدود ۸
خدمت ستاره دار به  ۵۹خدمت ستاره دار ارتقاء
پیدا کرده و تعرفهبخش دولتی بهبخش غیردولتی
تبدیل شده است».
کاظمی افزود« :دریافتی خرید خدمت یک مرکز
توانبخشی از محل این تفاهم نامه افزایش چشمگیر
یافتهاست.وقتیخانوادهایدارایفرزندمعلولمیشود،
مداخله بسیار زودهنگام باید صورت گیرد و بعد از
تشخیصاولیهبایدواردکلینیکهایتوانبخشیشودوبه
طورمتمادیوشایدسالهاخدماتخاصتوانبخشی
را دریافت کند .اکنون هزینههای این خدمات باال رفته
و شاید عمده اقتصاد خانواده را در بر میگیرد وبخش
زیادیازآندرآمدخانوادهراتحتپوششقرارمیدهد
و حتی از لحاظ نظام عاطفی خانواده اثرگذار است».

معاون توانبخشی بهزیستی کشور ادامه داد« :امیدوارم
امسال با این دو تحول مهم لحاظ شده در تفاهمنامه از
هر جهت هم خانواده با فراق خاطر بیشتری فرزندان
خود را از این خدمات توانبخشی بهرهمند کنند و هم
به نظام اقتصادی خانواده فشار کمتری وارد شود».
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل بیمه سالمت نیز با
بیان اینکه این نگاه در سازمان بیمه سالمت تقویت
شده است که بخشی از خدمات یا منابع را و یا با
همکاری سازمان بهزیستی منابع جدیدی را جذب
و جلب کنیم ،گفت« :این اتفاق مهم سال قبل افتاده و
تفاهمنامهایبرقرارشدهاست.بهخاطراینکهتعرفههای
دولتی پوشش داده میشد و مابهالتفاوت برای این افراد

در گرفتن خدمت ،بخش زیادی بوده و شاید آن هم
قابل پرداخت نبود ،تصمیم مشترکی گرفتیم و آن را در
شورایعالی بیمه مصوب کردیم که خدمت با تعرفه
همان مکان پرداخت شود یعنی اگر خیریه است۷۰ ،
درصد تعرفه خیریه و اگربخش خصوصی است۷۰ ،
درصدبخش خصوصی را پرداخت کنیم».
وی ادامه داد« :امید است روز به روز بتوانیم این
خدمات را بیشتر کنیم حتی پیشنهادی دادیم که در
بخشهای بیمههای تکمیلی هم اگر شرایطی فراهم
شود بتوانیمبخش زیادی از هزینههای این افراد را
در توانبخشی و ...در مراحل بعد با جذب منابع آنها
را پوشش دهیم».
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گــزارش

در آستانه پاییز ،هوای تعدادی از شهرهای کشور در وضعیت خطرناک و ناسالم برای همه قرار گرفت

هوا آلوده است؛ مراقب باشید

گلعلیزاده ،سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست:
کاهش آلودگی هوا در اولویت هیچ کس نیست بنابراین نمیتوان انتظار هوای بهتری داشت

یاسر مختاری
تابستان در حالی رو به اتمام است که آلودگی
هـواهمچنـانیـکمنبـعتهدیـدکننـدهبرای
سالمت شهروندان ایرانی است .این درحالی
است که به نظر میرسد همچنان چشمانداز
مثبتـیبـرایکاهـشآلودگـیهـوادرکشـور
وجود ندارد.
پاییز در حالی فرا میرسـد که امسـال بیشـتر
شـهرهای ایـران در جـدال بـا آلودگیهـای
مختلف ناشـی از ریزگردها ،اکسـید گوگرد،
ازون و  ...بودنـد .ایـن در حالـی اسـت کـه بـه
گفتـهبرخـیازمسـئوالنامسـالبـاتوجـهبـه
باقیمانـدنسـامانههایآلـودهکننـده،امـکان
دارد امسـال نیـز هـوا روی تمیـز خـود را بـه
ویـژهدرفصـولسـردبـهمـردمنشـانندهـد.
چه بسا همیشه فصول سرد در روزهای غیر
بارندگـیهـوایآلودهتـریبـهمـردمعرضـه
کرده اسـت.
تهـران از ابتـدای سـال تـا امـروز تنهـا دو روز
هـوایسـالمو 93روزهـوایغیرقابـلقبـول
داشـته اسـت این در حالی اسـت که  79روز
هـوای ناسـالم بـرای گروههـای حسـاس8 ،
روز ناسـالم 1 ،روز بسـیار ناسـالم و  2روز
خطرنـاک بـوده اسـت .ایـن در حالـی اسـت

که در سال گذشه  151روز هوا در پایتخت
کشـور قابـل قبـول 31،روز بـرای گروههـای
حسـاس ناسـالم و یک روز هوا ناسـالم بوده
اسـت .از سـوی دیگر شـهروندان تهرانی در
طـول سـال گذشـته حتـی یـک روز هـوای
ناسـالموخطرنـاکراتجربـهنکردنـد.
هوای مهران در وضعیت خطرناک،
اصفهان و سوسنگرد ناسالم
از سـوی دیگـر بسـیاری از کالنشـهرهای
کشـور نیـز امسـال بـه دالیـل گوناگونـی
هـوای ناسـالمی را تجربـه کردنـد .روز
گذشـته شـهروندان اصفهان با شـاخص 156
هـوای ناسـالمی را تنفـس کردنـد .همچنیـن
سوسنگرد در خوزستان و راور در کرمان نیز
باشـاخصهای 173هوایناسـالمیداشـتند.
شهرستان مهران در استان ایالم نیز با شاخص
آالیندگـی 373در وضعیـت خطرناکـی بـود.
سـایر شـهرهای ایـران در روزهـای پایانـی
تابسـتان یـا در وضعیـت قابـل قبولـی بودنـد
یا اینکه هوای آنها در وضعیت ناسـالم برای
گروههـایحسـاسبـود.ضمـناینکـههفت
شـهر کشـور نیز هوای سـالمی داشـتند.

با این حال تجربه سـالهای گذشـته نشـان
میدهـدکـهبـاسـردشـدنهـوا،آلودگـیهم
بسیاری از نقاط کشور از جمله کالنشهرها و
شهرهای صنعتی کشور را فرا میگیرد .این
موضوع در حالی اسـت که هنوز مشـخص
شایـن
نیسـتکـهچـهبرنامـهایبـرایکاهـ 
آلودگیها در دسـتور کار اسـت .با این حال
بـهگفتـهبرخـیازمسـئوالنسـازمانمحیـط
زیسـت،منابـعآلـودهکننـدههـواهمچنـانبر
سـر جای خود باقی هسـتند ،چرا که کاهش
آلودگی هوا در اولویت هیچ مسئولی نیست.
کاهش آلودگی هوا
برای کسی اولویت نیست
داریـوشگلعلیـزادهسرپرسـتمرکـزملـی
هـواوتغییـراقلیـمسـازمانحفاظـتمحیـط
زیست در این رابطه گفت« :کاهش آلودگی
هـوا در اولویـت هیـچ کـسنیسـت بنابرایـن
نمیتـوانانتظـارهـوایبهتـریداشـت.حتی
اگر سوخت چ خودروها در کشور استاندارد
شـود باز هم وضعیت هوا بهطور کامل بهتر
نمیشـود چراکـه  ۹۴درصـد تولیـد انـرژی
کشـور در موتورخانههای منازل ،کارخانهها

و  ...برپایه سـوختهای فسـیلی اسـت».
وی افـزود« :بـا توجـه بـه بارگـذاری زیـاد
جمعیت و فعالیت آنها در کالنشهرها ،میزان
سـرویسدهیبـهایـنافـرادباعـثازدسـت
رفتـن منابـع مـی شـود .بایدهـا و نبایدهایـی
درحوزه محیط زیست وجود دارد .در زمینه
بایدها میتوان به تکالیف در قوانین مدیریت
پسماند ،هوای پاک و حفاظت از خاک اشاره
کرد .در زمینه نبایدها  -نیز که بیش از بایدها
دارای اهمیت است  -میتوان به طرح ،پروژه
ومصوبههـایمغایـربـاسیاسـتهایکاهش
آلودگی هوا اشـاره کرد .خودرو محور بودن
کشـور باعث میشـود که وضعیت همیشـه
همیـن گونـه باقی بماند».
گل علیـزاده تاکیـد کـرد« :مسـئله و راهـکار
مشـخص اسـت امـا اجـرا کـردن آن دچـار
مشـکل اسـت .شـعارها در این زمینه باید به
تغییر رفتار مسـئوالن و مردم منجر شـود تا
وضعیـت پیچیدهتـر از ایـن نشـود».
سرپرسـت مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیـم
سـازمان حفاظت محیط زیسـت آموزش را
بسـیار دارای اهمیت دانسـت و توضیح داد:
«آموزش بسیار موضوع مهمی است و نباید
انتهـایخـطباشـدبلکـهبایـدابتـداآمـوزش
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صـورتبگیـرد.محیـطزیسـتتنهـامربوط
به سـازمان حفاظت محیط زیسـت نیسـت
بلکـهبـههمـهشـهروندانارتبـاطدارد».
وی با اشاره به موضوع نوسازی کالنشهرها
افزود« :در صورت نوسازی کالنشهرها دیگر
نبایـدخودروهـایدیزلـیدرشـهرهاوجـود
داشـته باشـند .خودروهـای فرسـوده بایـد
جمـعآوری شـوند .بـه عنـوان مثـال از ۱۰۰۰
اتوبـوس موجـود بایـد تنهـا  ۵۰۰اتوبـوس
باقـی بماند».
سرپرسـت مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیـم
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا اشـاره
بـه اینکـه تولیـد موتورهای کابراتوری ممنوع
شده است اما هنوز با استفاده از آنها آلودگی
بسـیاری تولیـد میشـود ،گفـت« :در تهـران
منابع انتشار آلودگی بسیار باالست ،به همین
علت اسـتفاده از هر خودروی اسـتاندارد و
جدیـدیموجـبتشـدیدآلودگـیمیشـود
ایـندرحالـیاسـتکـههـدفمـابـهحداقل
رسـاندن آلودگی هوا اسـت».
گل علیـزاده بـا اشـاره بـه تبصـره  ۳مـاده ۳
قانـون هـوای پـاک اظهارکـرد« :بـر اسـاس
ایـنتبصـرهآلودگـیصنعتـیوجلوگیـریاز
ورودبـهمرحلـهبحـرانبایـدصـورتبگیرد
و محدودیتهایـی اعمـال شـود .سـتاد ملـی
مقابلـهبـاپدیـدهگـردوغبـاردرمواقـعبحران
و اضطـرار ناشـی از مواجـه شـدن بـا گـرد و
غبـار اقدامـات الزم را انجـام میدهـد».
گل علیزاده زندگی در کالنشهرها
پنج سال از عمر هر فرد را با
توجه به چنین آلودگیهایی کم
میکند باید ضمن توجه به امروز،
برای آینده نیز راهکاری بیندیشیم
که منجر به تشدید آلودگی نشود

گل علیـزاده بـا اشـاره بـه قانـون هـوای پـاک
گفـت« :ایـن قانـون  ۳۳مـاده دارد .بـرای ۱۷۶
تکلیف دسـتگاه احصا شـده اسـت .در ۱۰
سـازمان اصلـی و همچنیـن بـا  ۲۳دسـتگاه
همـکاری دارد».
سرپرسـت مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیـم
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه
یکـی از دغدغههـای اصلـی مصـرف مازوت
در کالنشـهرها بود که سـعی در مدیریت آن
داشـتیم ،توضیح داد« :وزارت نیرو در بحث
نیروگاههـایبخـاری،تامیـنحقآبـهتاالبو
توسـعه نیروگاه تجدید پذیر اقداماتی انجام
داده اسـت .بـرای کاهـش آلودگـی هـوا در
کشـور باید به سـمت اسـتفاده از نیروگاههای

بـاانـرژیتجدیدپذیـربرویم».
گلعلیـزاده ادامـه داد« :بـر اسـاس گـزارش
وزارت بهداشت در سال  ۱۴۰۰در  ۲۷شهر
آلوده کشور با  ۳۵میلیون جمعیت  ،حدود
گومیـرمنتسـببـهآلودگـی
 ۲۱هـزارمـر 
هوا ناشـی از ذرات معلق  ۲.۵میکرون در
بزرگسـاالن گزارش شـد که  ۱۱.۳میلیارد
دالر هزینـه بـه کشـور وارد کـرده اسـت.
همچنیـن در تهـران ۶۰۰۰نفـر جـان خـود
را بـه ایـن علـت از دسـت دادهانـد».
وی تاکیـد کـرد« :زندگـی در کالنشـهرها
پنـج سـال از عمـر هـر فـرد را بـا توجـه
بـه چنیـن آلودگیهایـی کـم میکنـد بایـد
ضمـن توجـه بـه امـروز ،بـرای آینـده نیـز
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راهـکاریبیندیشـیمکـهمنجـربـهتشـدید
آلودگـینشـود».
اشـاره گلعلیـزاده بـه مـرگ و میرهـای
منتسـب به آلودگی هوا در ایران در حالی
اسـت کـه چنـدی قبـل برخـی از اسـاتید
دانشـگاه علوم پزشـکی تهران این مرگها
را سـاالنه  41هزار نفر عنوان کرده بودند.
از آن سـو همین مرگها تا سـال گذشـته
در پایتخت  4هزار نفر تخمین زده میشد
کـهبـاتوجـهبـهآمـاراعلامشـدهازسـوی
گلعلیـزادهبـهنظـرمیرسـد2هـزارمـرگ
به این تعداد افزوده شـده و در واقع شـاهد
افزایـش 50درصـدی در تعـداد مرگهـای
ناشـی از آلودگی هوا در تهران هسـتیم.

