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فعاالنصنعتدارونسبتبهنمایشگاههای
داروچشماندازروشنیندارند

نمایشگاه دارو، کم رمق تر از همیشه
فعاالن صنعت دارو نسبت به آینده این صنعت
 و تعطیلی خطوط دارو ابراز نگرانی می کنند

سپیدازوضعیتسالمندیدرکشورگزارشمیدهد

ابربحران سالمندی از ۱۴۱۸
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان: 

از سال ۱۴۱۸ که متولدین ۱۳۵۸ به سن ۶۰ سالگی 
12 می رسند، ابر بحران سالمندی آغاز  می شود 13

دولت باید هزینه اجرای دولت باید هزینه اجرای 
پزشک خانواده را متقبل شودپزشک خانواده را متقبل شود
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با رسیدن فصل پاییز و سرما بسیاری از افراد نگران ابتال به 
نشانه  را  سرفه ای  و  عطسه  هر  و  هستند  آنفلوآنزا  یا  کرونا 
ابتال می دانند، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت درباره تفاوت این دو بیماری گفت: 
باال  تب  و  کوفتگی  شدید،  درد  بدن  با  و  ناگهانی  »آنفلوانزا 
همراه است، اما کرونا خفیف تر شروع شده و عالئم آن معموال 

بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت نمایان می شود.«
فصل  این  در  اینکه  بیان  با  قادری  ابراهیم  سپید،  گزارش  به 
گردش ویروس ها افزایش پیدا می کند، گفت: »همه بیماری های 
منتقل می شوند کم و  تنفسی  راه  از طریق  تنفسی که  عفونی 

نیز دارند.« بیش دارای عالئم مشابهی هستند و تفاوت هایی 
وی افزود: »تفاوت آنفلوانزا با کرونا در این است که شیوع 
آنفلوانزا خیلی پر سر و صدا و ناگهانی و با بدن درد شدید، 
کوفتگی و تب باال همراه است، اما کرونا حاالت موذیانه ای 
از  بعد  آن  عالئم  معموالً  و  می شود  و خفیف تر شروع  دارد 

۲۴ تا ۴۸ ساعت نمایان می شود.«
این مقام مسئول با بیان اینکه سیستم بهداشتی وزارت کشور 
به  عالقمند  درمان  و  بهداشت  پرسنل  و  پرخطر  افراد  برای 
تزریق واکسن، واکسن آنفلوانزا تهیه کرده است، گفت: »۹۰۰ 
هزار دوز واکسن آنفلوانزا برای سیستم بهداشتی تأمین شده 

پرسنل  و  باردار  مادران  پرخطر،  گروه های  برخی  شامل  که 
بهداشتی که به شدت در خطر هستند فراهم شده و بقیه افراد 

تهیه کنند.« از  بخش خصوصی  باید 
گفت:  آنفلوانزا  بیماری  از  پیشگیری  نحوه  مورد  در  قادری 
»پیشگیری از آنفلوانزا مانند کروناست. کسی که بیمار می شود 
باید مراقب باشد که دیگران را آلوده نکند، ماسک بزند، موقع 
دستگیره های  کند،  استفاده  کاغذی  دستمال  عطسه  و  سرفه 
کرده  پرهیز  روبوسی  و  دادن  دست  از  نکند،  لمس  را  در 
را  پزشک  توسط  شده  تجویز  داروهای  و  گرم  مایعات  و 

کند.«ایسنا مصرف 
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تفاوت کرونا با آنفلوآنزا چیست؟ 

کروان
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بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
در  کووید۱۹  به  مبتال  بیمار  هفت  چهارشنبه  تا  سه شنبه  روز  از 
سراسر کشور جان خود را از دست دادند و ۱۶۱ نفر از بیماران 
مبتال نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت درمان 

قرار دارند.
وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  سپید،  گزارش  به 
بهداشت با اعالم آمار موارد فوتی و ابتالی جدید به کرونا در روز 
چهارشنبه ششم مهرماه اعالم کرد که از روز سه شنبه تا چهارشنبه 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۶۲ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شده که از این تعداد  ۷۸ نفر در 
بیمارستان های بستری شده اند. با حساب آمار مبتالیان اخیر شمار 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در کشور از زمان شناسایی اولین مورد 

تا کنون  به هفت میلیون و ۵۴۷ هزار و ۹۶۸ نفر رسیده است.
را  خود  جان  در کشور  کووید۱۹  به  مبتال  بیمار  هفت  متاسفانه 
از دست دادند و بر این اساس مجموع جان باختگان این بیماری 

در کشورمان به ۱۴۴ هزار و ۴۱۶  نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون هفت میلیون و ۳۲۵ هزار و ۵۹ نفر از بیماران 
از این بیماری بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. در 
حال حاضر ۱۶۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت درمان قرار دارند.
بر اساس آنچه که روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرده 
۸۹  آزمایش تشخیص  ۸۷ هزار و  میلیون و   ۵۴ تا کنون  است، 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
تزریق شده در  واکسن کرونای  میزان  درباره  بهداشت  وزارت 
کشور نیز اعالم کرد که تا کنون ۶۵ میلیون و ۸۱ هزار و ۶۸۵ نفر 
دوز اول واکسن کرونا، ۵۸ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۶۵۷ نفر دوز 
دوم واکسن کرونا و ۳۱ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۹۱۵ نفر دوز سوم 
و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند، با این حساب مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۷۷۰ هزار و 

۲۵۷ دوز رسیده است.

شناسایی ۲۶۲ بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور



رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل با اشاره به پاندمی کرونا:

در زمینه تحقیقات پالسما از آمریکایی ها جلوتر بودیم
با  بقیه اهلل  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اشاره به پاندمی کرونا گفت: »به نظر من، 
ما یکی از کشورهای خوب دنیا در زمینه 
تحقیق بودیم و بعضًا از کشورهای دیگر 
تحقیقات  زمینه  در  مثاًل  بودیم.  جلوتر 
غیر  واکسیناسیون  نوع  یک  که  پالسما 
فعال است، از آمریکایی ها جلوتر شروع 
کردیم. به طوری که بعد از چین، اولین 
را  پالسما  تحقیقات  که  بودیم  کشوری 
شروع کردیم و نتایج خوبی هم برای آن 
روزها گرفتیم زیرا آن روزها دارو نبود 
درمانی  پالسما  با  بیماران  از  تعدادی  و 

خوب شدند.«
به گزارش سپید، بیش از دو سال و ۸ ماه 
از ورود پاندمی کرونا به ایران می گذرد 
تلخ  و  از روزهای سخت  دیگر  و حاال 
بیماری عبور کرده ایم. روزهایی که آمار 
و  رفت  هم  نفر   ۷۰۰ از  فراتر  فوتی ها 
موارد ابتال به ۵۰ هزار نفر در روز رسید.

روزهایی که همه از این ویروس ناشناخته 
و چموش گریزان بودند، اما کادر درمان 
با از خودگذشتگی و ایثار، برای نجات 
جان بیماران، از سالمت خود گذشتند.

علوم  دانشگاه  رئیس  ابوالقاسمی  حسن 
به  مهر،  با  در گفت وگو  بقیه اهلل  پزشکی 
کشور  در  کرونا  پاندمی  آسیب شناسی 
کرونا  من  نظر  »به  گفت:  و  پرداخت 
بود،  طبیعی  بیولوژیک  تهاجم  نوع  یک 
اینکه چطور سر و کله این ویروس  اما 
پیدا شد و آیا آزمایشگاه هایی که در دنیا 
انتشار  روی ویروس ها کار می کنند، در 
این ویروس نقش داشته اند یا خیر، هنوز 
برای بشریت معلوم نشده که آیا ویروس 
خودش وحشی شد، یا اینکه ویروس را 

کرده اند.« وحشی 
ابوالقاسمی در همین ارتباط افزود: »این 
موضوعی است که در آینده، دانشمندان 

کنند.« بتوانند کشف  و محققان 
که  مطلب  این  عنوان  با  ادامه  در  وی 
به  که  بود  اولین کشورهایی  ایران جزو 
ویروس کرونا آلوده شد، گفت: »طبیعی 
بود که این اتفاق بیافتد، چون ما از روابط 

برخورداریم.« زیادی  بین المللی 
این  اول  »روزهای  افزود:  ابوالقاسمی 
انتقادها شدید بود که چرا ایران گذاشت 
بعدها  شود.  کشور  وارد  کرونا  ویروس 
و  زالندنو  مثل  کشورهایی  افراد،  همین 
استرالیا را مثال می زدند که درگیر بیماری 
نشده اند. در حالی که اقدامات پیشگیرانه 
مراتب  به  کشورها  قبیل  این  در  مرزی 
قوی تر اعمال می شود اما در ایران، این 
قبیل اقدامات خیلی محکم اعمال نمی شود 
و طبیعی بود در کشور ما که رابطه زیادی 
با چین داریم، این اتفاق زودتر رخ دهد 

و درگیر بیماری شویم.«

وی گفت: »البته آنهایی که همان روزها 
اروپا  که  دیدند  بعدها  می کردند،  انتقاد 

و آمریکا هم درگیر شدند.«
ابوالقاسمی ادامه داد: »االن که به گرفتاری 
به  پیدا شد، نگاه می کنیم،  که در کشور 
نظر من خیلی قابل انتقاد نیست. از آنجا 
که سرعت انتقال ویروس خیلی زیاد بود 
و در مقابل، ناشناخته های ما نیز از این 
ویروس خیلی زیاد بود؛ طبیعی بود این 
بیافتد و آن آدم هایی که عجوالنه  اتفاق 
اظهار نظر می کردند، بعدها خیلی از آنها 
پشیمان شدند که چرا عجوالنه قضاوت 

کردند.«
با  بقیه اهلل  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
تاکید بر این موضوع که قضاوت های ما 
باید بر اساس شواهد باشد، تصریح کرد: 
»اولین اتفاق بعد از ورود ویروس کرونا، 
این بود که دارو نبود. یعنی کسی با این 
ویروس آشنا نبود و می بایست کارهای 

می شد.« انجام  تحقیقاتی 
از  یکی  ما  من،  نظر  »به  افزود:  وی 
تحقیق  زمینه  در  دنیا  خوب  کشورهای 
بودیم و بعضًا از کشورهای دیگر جلوتر 
بودیم. مثاًل در زمینه تحقیقات پالسما که 
است،  فعال  غیر  واکسیناسیون  نوع  یک 
به  کردیم.  آمریکایی ها جلوتر شروع  از 
کشوری  اولین  چین،  از  بعد  که  طوری 
بودیم که تحقیقات پالسما را شروع کردیم 
و نتایج خوبی هم برای آن روزها گرفتیم 
از  تعدادی  و  نبود  دارو  روزها  آن  زیرا 
بیماران با پالسما درمانی خوب شدند.«
»متأسفانه  داد:  ادامه  ابوالقاسمی 
تحقیقات  زمینه  در  حمایتی  سیستم های 

در کشور ما ضعیف هستند و به همین دلیل، 
حمایت  درمانی  پالسما  از  کسی  بعدها 
نکرد. به طوری که کمیته کشوری کرونا، نه 
تنها از پالسما درمانی استقبال نکرد، بلکه 
آن را منع کرد. در حالی که آمریکایی ها 
هنوز هم این پروژه را دنبال می کنند و هر 
روز اطالعات خودشان را منتشر می کنند.«

وی افزود: »فرق ما با آنها، این است که 
زود  داریم  دوست  و  هستیم  عجول  ما 
پروژه  بود که  این گونه  برسیم.  نتیجه  به 
پالسما درمانی که افتخار ایران بود، توسط 
کمیته پالسما در وزارت بهداشت متوقف 
شد. در حالی که سازمان انتقال خون به 
آن  جلوی  ولی  می کرد،  حمایت  شدت 

گرفتند.« را 
بقیه اهلل  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گفت: »به نظر من یکی از تجارب بد ما 
در پاندمی کرونا، همین موضوع پالسما 
درمانی بود که متوقف شد. در حالی که 
باید محققان را حمایت کرد تا به تولید 

بیافزایند.« دنیا  علم 
وی ادامه داد: »در موضوع دارو هم این 
عجوالنه  تصمیمات  و  شد  تکرار  اتفاق 
یا در جهت مصرف دارو بود و یا اینکه 
در جهت عدم مصرف دارو بود. هر چند 
خیلی  درمانی،  مراکز  علمی  کمیته های 
ملی  در سطح  اما  می کردند؛  عمل  قوی 
تصمیمات آن قدر که باید و شاید قوی 

نبود.«
خصوصیات  »از  کرد:  تاکید  ابوالقاسمی 
که  است  همین  پاندمی ها،  و  اپیدمی ها 
جلوی  نباید  بپذیریم.  را  اشتباهات 
صدها  بگیریم.  را  تحقیقاتی  پروژه های 

پروژه واکسن سازی در دنیا به ثمر نرسید، 
ولی کسی از محققان آن پروژه ها انتقاد 
نکرد. در واقع، پروژه ای هم که جواب 
نمی دهد، نمی توان محققین آن را مالمت 
انجام  تحقیقاتی  پروژه  ده ها  چون  کرد. 
می شود و شاید یکی از آنها به ثمر برسد.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل اظهار 
داشت: »درس آموخته ها و تجاربی که در 
باید  می آید،  دست  به  تحقیقات  جریان 

محترم شمرده شود.«
ابوالقاسمی در واکنش به این موضوع که 
باید  که  آن طور  قرنطینه در کشور  چرا 
و شاید موفق نبود، گفت: »ما امکانات، 
زیرساخت ها و آمادگی اعمال قرنطینه به 
سبک چینی ها را نداشتیم و نمی توانستیم 
از اینکه شد، بهتر باشیم. زیرا، اعمال سفت 
فرهنگی،  مسائل  به  قرنطینه،  سخت  و 
اقتدار دولت، کنترل مرزها، تکنولوژی ها 
امکانات  این  ما  که  دارد  بستگی  و…، 

نداشتیم.« را 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل افزود: 
»وقتی در ووهان چین قرنطینه اعمال شد، 
تکان  خانه  از  روز   ۲۰ شهر  آن  ساکنان 
نخوردند و اینگونه بود که اقتدار خودشان 
را در قضیه کرونا به رخ دنیا کشیدند.«

وی ادامه داد: »به نظر من از اول می بایست 
مدیریت کرونا در رأس باالتری از دولت 
انجام می شد. در حالی که دولت، مقدار 
زیادی از کارها را بر گردن وزارت بهداشت 

انداخت.«
چینی ها  امکانات  »ما  افزود:  ابوالقاسمی 
بیاید،  دیگری  پاندمی  اگر  و  نداریم  را 

همان روزها تکرار خواهد شد.«
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معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی اعالم کرد: »۸۰۰ مرکز تحقیقاتی 
مجوزدار حوزه سالمت در ایران فعال است که در 
حال اجرا و پیگیری طرح های پژوهشی متعدد در 

رشته های مختلف علوم پزشکی هستند.«
به گزارش سپید، یونس پناهی روز چهارشنبه در 
آیین گشایش بیست و سومین کنگره ملی سالیانه 
و نهمین همایش بین المللی پژوهشی دانشجویان 
علوم پزشکی سراسر کشور در اردبیل گفت: »۳۰ 
واحد از این مراکز توسط  بخش خصوصی اداره 
می شود و تاکنون ۲۵ شبکه تحقیقاتی نیز در حوزه 
علوم پزشکی و سالمت در کشور شکل گرفته است.«
وی دانشگاه فناور، ثروت آفرین و پژوهشگر را 
نیاز جامعه امروز ایران عنوان کرد و ادامه داد: »این 
مراکز پژوهشی وظیفه ایجاد پل بین دانشگاه و 
جامعه و ایجاد شرکت های دانش بنیان در حوزه 

سالمت را بر عهده دارند.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، حل مسائل جامعه در حوزه 
سالمت را وظیفه وزارت بهداشت عنوان کرد و 
افزود: »توقع ما از محققان نسل سوم این است که 
اولویت ها و چالش های نظام سالمت را شناسایی 
کرده و با برنامه، دنبال یافته های پژوهشی برای 
حل مشکالت جامعه و مردم در این حوزه باشند.«
وی تامین نیاز مردم و جامعه را بهترین خروجی 
همه تالش دانشمندان برای تولید علم و دانش 
در کشور دانست و بیان کرد: »مردم، عالوه بر 
تولید علم و مرجعیت علمی کشور، باید تالش 
محققان حوزه بهداشت و درمان را به صورت 

ملموس ببینند.«
پناهی تاکید کرد: »هدف نهایی متولیان  بخش سالمت 
کشور، تولید علم و مرجعیت علمی نیست بلکه ما 
باید تالش کنیم که فناوری متناسب با این سطح 
علمی در کشور تولید شده و گرهی از مشکالت 
جامعه و مردم باز کند و بتوانیم نیازهای مردم در 

حوزه سالمت را خودمان تامین و تولید کنیم.«
وی با بیان اینکه ایران از نظر تولید فناوری در حوزه 

بهداشت و درمان در میان ۱۳۲ کشور جهان، در 
رتبه ۶۰ قرار دارد، گفت: »وظیفه دانشگاه و همه 
دانشجویان پژوهشگر این است که این جایگاه را 
به حد رشد علمی کشور ارتقا دهیم و در ردیف 

کشورهای پیشتاز در این عرصه قرار بگیریم.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با اشاره به جایگاه ۱۵ رشد 
علمی ایران در همه رشته ها در بین کشورهای 
جهان اظهار کرد: »خواسته ما این است که شتاب 
رشد علمی ایران نباید ُکند شود و برای این امر 

نسل سوم باید بیشتر تالش کنند.«
وی جایگاه ۱۶ ایران در رشد علمی رشته های 
مختلف پزشکی در سطح جهان را قابل قبول خواند 
و بیان کرد: »از سال ۲۰۱۶ سرعت رشد علمی در 
علوم پزشکی به سرعت باال رفته و به ۹.۵ درصد 
رسیده و ما نیز باید به این رشد سرعت برسیم.«

مقاالت  میان  در  »ایران  گفت:  همچنین  پناهی 
۱۰ درصد پراستناد علمی در جهان با رشد ۱۴ 
درصدی در رتبه خوبی قرار دارد ولی این میزان 

باید ارتقا باید.«
وی با اشاره به رقابت سخت ایران در حوزه علم 
و دانش با کشورهای منطقه اضافه کرد: »میانگین 
سرعت رشد علمی ایران در منطقه حدود هفت 
درصد و شبیه کشور ترکیه است و در جایگاه 
نخست منطقه قرار دارد ولی سرعت رشد علمی 
برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی و 

عربستان شتاب بیشتری دارد.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با بیان اینکه تولید علم و دانش 
می تواند به اندازه ابزار نظامی اثر حفاظتی و حراستی 
برای کشور داشته باشد، گفت: »ما اصرار داریم 
که جایگاه نخست کشور ما در پیشتازی علم و 

دانش در منطقه حفظ شود.«
وی تاکید کرد: »وضعیت رشد علمی ایران در 
منطقه خوب است ولی قابل قبول نیست و به 
همین علت ما نیز باید سرعت رشد علمی خود 
را در منطقه با بهره گیری از تالش محققان نسل 

سوم باال ببریم و نباید بگذاریم که سرعت رشد 
علمی ایران پایین بیاید.«

پناهی با تاکید بر ضرورت توجه به علم نافع و 
مساله محور افزود: »کشور ما با این جایگاه خوب 
علمی به خصوص در رشته های علوم پزشکی، 
در تولید برخی داروهای ساده عقب مانده و باید 
در کنار تولید علمی، به تامین و تولید فناوری 
متناسب با این میزان دانش بومی هم توجه شود.«
به گزارش ایرنا، بیست و سومین کنگره ملی سالیانه 
و نهمین همایش بین المللی پژوهشی دانشجویان 
علوم پزشکی سراسر کشور روز چهارشنبه با حضور 
۴۰۰ دانشجوی پژوهشگر داخلی و خارجی روز 

چهارشنبه در شهر اردبیل آغاز شد.
بنا به اعالم سرپرست علمی این کنگره و همایش 
ملی و بین المللی، یک هزار و ۸۹۴ خالصه مقاله 
از سوی دانشجویان داخلی و خارجی به دبیرخانه 
این کنگره ارسال شده بود که از میان آنها، ۷۱۷ 
مقاله به منظور ارائه به صورت سخنرانی، پوستر 

و ای.پوستر انتخاب شده است.
این رویداد مهم با حضور ۶۵۰ نفر میهمان داخلی و 
خارجی در مدت سه روز در حال برگزاری است 
و دانشجویانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، 
بحرین، غنا و ازبکستان در  بخش بین الملل این 

کنگره حضور دارند.
همزمان با این کنگره، از سه داروی فناورانه که 
توسط دانشجویان و مراکز پژوهشی استان اردبیل 
تولید شده و مرحله ارزیابی علمی را طی کرده 

است، رونمایی می شود.
در  بخش ایده های فناورانه این رویداد علمی نیز، 
از میان ۶۰ ایده فناورانه ارائه شده به دبیرخانه این 
کنگره در حوزه سالمت، هشت ایده برتر برگزیده 
نیز در یک پنل تخصصی ارائه و معرفی خواهد شد.
همزمان با اختتامیه این کنگره، اولین جشنواره ملی 
پژوهش و فناوری دانشجویان دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور نیز برگزار شده و از منتخبان این 

جشنواره تجلیل به عمل خواهد آمد.
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۸۰۰ مرکز تحقیقاتی مجوزدار حوزه سالمت در ایران فعال است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

اریان
شماره ۲۳۰۵ ۷ مهر ۱۴۰۱

بیماران  داروی  تامین  مشکل  با  ارتباط  در  مجلس،  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
SMA که برخی از خانواده های این بیماران در روزهای اخیر در مقابل سازمان غذا و 

دارو تجمع کرده بودند، توضیحاتی ارائه داد.
بیماران  داروی  تأمین  مشکل  به  اشاره  با  بندپی  محسنی  محمدعلی  سپید،  گزارش  به 
SMAگفت: »متأسفانه دارو در اختیار برخی از بیماران قرار نگرفته است و به طور قطع 
این موضوع را در نشست آتی کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان 

مجلس پیگیری و بررسی خواهم کرد.«
وی افزود: »به طور قطع از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و سازمان غذا و دارو دعوت 
خواهیم کرد با حضور در این نشست توضیحات الزم را ارائه کنند تا بتوان نسبت به رفع 

مشکل تأمین داروی بیماران صعب العالج اقدام کرد.«
محسنی بندپی ادامه داد: »امکان دارد مسئوالن مربوطه کمبود اعتبارات و بودجه را علت 
عدم تأمین داروی بیماران مطرح کنند که به طور قطع سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ 
دهد که اعتباراتی که مجلس در بودجه برای تأمین داروی بیماران صعب العالج پیش بینی 

کرده و توسط شورای نگهبان نیز تأیید شده است، چرا تخصیص داده نشده است.«مهر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد

SMA پیگیری مشکل تامین داروی بیماران



سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اعالم کرد: 
»فهرست داروخانه های توزیع کننده شیرخشک 
رژیمی و غذای ویژه به منظور سهولت دسترسی 
مصرف کنندگان به این فرآورده از این پس به صورت 
هفتگی در تارنمای معاونت غذا و داروی سراسر 

کشور اطالع رسانی می شود.«
به گزارش سپید، سازمان غذا و دارو طی بخشنامه ای 
تمامی معاونت های غذا و دارو رو ملزم کرد که در 
راستای شفافیت و با توجه به لزوم اطالع رسانی 
فهرست داروخانه های توزیع کننده شیرخشک های 
رژیمی و غذاهای ویژه به منظور سهولت دسترسی 
مصرف کنندگان به فرآورده های مورد نیاز، با استفاده 
از گزارش های موجود در سامانه زنجیره تامین 

TTAC )گزارش فروش به داروخانه و گزارش 
استعالم های داروخانه(، فهرست داروخانه های 
توزیع کننده فرآورده های فوق که تحت پوشش 
معاونت های غذا و دارو را با ذکر نام، آدرس و 
شماره تلفن داروخانه و نام شیرخشک رژیمی/ غذای 
ویژه موجود در آن داروخانه، بصورت هفتگی برای 
اطالع عموم در تارنمای آن معاونت بارگذاری کنند.
بنا بر گزارش پایگاه خبری سازمان غذا و دارو، 
سال  شهریورماه  که طی  داروخانه هایی  لیست 
جاری شیرخشک رژیمی و غذای ویژه را عرضه 
کرده اند هم اکنون در تارنمای سازمان غذا و دارو 
به آدرس https: //www.fda.gov.ir/ قابل 

مشاهده است.

انتشار فهرست داروخانه های توزیع کننده شیرخشک رژیمی و غذای ویژه

هاری؛ از کشنده ترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان
هاری، بیماری حاد ویروسی و یکی از مهم ترین و 
قدیمی ترین بیماری های ویروسی قابل انتقال از حیوان 
به انسان است و اهمیت بیماری هم به دلیل میزان 
کشندگی باال، افزایش روند موارد حیوان گزیدگی در 

جوامع مختلف و ... است.
به گزارش سپید، تاریخچه این بیماری به ۳ تا ۴ هزار 
سال پیش بازمی گردد. بوعلی سینا دانشمند ایرانی 
این بیماری را با عنوان ترس از آب معرفی کرده 
است. این بیماری، نوعی بیماری ویروسی است که 
از طریق گزش حیوانات هار به انسان انتقال می یابد. 
این ویروس در بزاق حیوان ترشح می شود و زمانی 
که حیوان هار انسان یا حیوان دیگری را گاز می گیرد 
به دنبال جراحت وارد شده بر سطح پوست،  ویروس 
وارد بدن می شود و چون این ویروس عصب دوست 
است، به نخاع و در نهایت مغز می رسد و منجر به 
ایجاد التهابی در مغز به نام آنسفالیت می شود که اگر 
فرد به این وضعیت برسد، هاری در بدن مستقر شده 
و فرد به این بیماری مبتال شده است. متاسفانه زمانی 
که بیماری هاری به این مرحله برسد، دیگر قابل درمان 
نخواهد بود و ۱۰۰ درصد منجر به مرگ انسان می شود.

اصلی ترین راه سرایت بیماری از طریق گاز گرفتن به 
وسیله حیوانات است. در مورد گربه و گربه سانان از 
طریق پنجه کشیدن نیز انتقال بیماری صورت می گیرد، 
زیرا گربه دائماً مشغول لیسیدن پنجه هایش است و 
پنجه ها آلوده به بزاق می شوند و در موقع پنجه کشیدن 
می تواند ویروس را از طریق خراش به انسان منتقل 
کند. بیماری هاری از راه پوست سالم قابل سرایت 
نیست، ولی اگر کوچک ترین خراش یا زخمی در 

پوست وجود داشته باشد، قابل سرایت است.
بنابر اعالم بهزاد امیری _ رئیس اداره کنترل و مقابله با 
بیماری های مشترک انسان و حیوان، وزارت بهداشت، 
انواع حیوانات گوشتخوار و سگ سانان می توانند هاری 
را انتقال دهند؛ پس به جز سگ ها؛ گرگ، روباه، شغال، 
کفتار، شیر، پلنگ و حتی انواع گربه سانان و حیوانات 
اهلی همچون بز، گوسفند، قاطر و... هم می توانند به 
هاری مبتال شوند و اگر انسان را گاز بگیرند بیماری 
را به انسان منتقل می کنند. تاکنون انتقال انسان به 
انسان هاری گزارش نشده است و تنها مورد انسانی 
که انتقال آن در جهان ثابت شده است از یک مورد 
پیوند قرنیه چشم یک فرد فوت شده  مبتال به هاری 

به یک انسان سالم بوده است.

دوره کمون یا نهفتگی هاری در سگ و گربه ۲ تا ۳ 
هفته و گاهی چند ماه است. مهم ترین عالئم، تغییر 
در رفتار و عادات حیوان است، به گونه ای که در 
بعضی مواقع حتی ممکن است حیوان بیش از اندازه 
به صاحب خود انس گیرد و به گوشه ای پناه می برد 
و باالخره در اثر فلج اندامی و دستگاه تنفسی تلف 
می شود و یا در بیشتر مواقع حیوان، مضطرب و به 
تدریج به صورت وحشی و درنده درآمده و به هر 
کس و هر حیوان که سر راهش باشد حمله می کند، 
کف از دهانش سرازیر شده و به علت عدم امکان بلع 
بر اثر گرسنگی، تشنگی و سرانجام بر اثر فلج دستگاه 

تنفسی تلف می شود.
دوره نهفتگی هاری در انسان معموالً بین ۲ تا ۸ هفته 
و گاهی کمتر از ۵ روز و به طور نادر تا یکسال و 
بیشتر نیز دیده می شود. در دوره مقدماتی بیماری که 
۲ تا ۳ روز قبل از ظهور عالئم اصلی است، افسردگی، 
بی قراری، خستگی، بی اشتهایی، تف اندازی، سوزش 
و خارش و گاهی درد در محل گزش دیده می شود؛ 
پس از این دوره انسان نسبت به تمام محرک های 
فیزیکی، شیمیایی، حسی و بویایی واکنش نشان می دهد. 
کوچک ترین صدا یا نور او را به شدت متشنج می کند؛ 
اطراف دهان او را کف می پوشاند و بیمار عطش 
فراوان دارد، ولی به علت انقباض عضالت گلو قادر 
به نوشیدن آب نیست و با دیدن یا شنیدن صدای آب 
به شدت تحریک می شود و همچنین عبور هوا نیز 
از روی صورت باعث تحریک بیمار می شود. سپس 
بیمار به کما رفته و پس از چند روز، بر اثر انقباضات 
شدید عضله قلب و فلج دستگاه تنفسی از دنیا می رود.

برهمین اساس همواره توصیه شده که از نزدیک شدن 
به سگ های ولگرد و بدون صاحب بپرهیزید، چرا 
که بیشترین موارد حیوان گزیدگی انسان ها توسط 
سگ ها روی می دهد. از آزار و اذیت و نزدیک شدن 
به حیوانات پرهیز کنید؛ چرا که سایر حیوانات اهلی 
و وحشی نیز می توانند آلوده به ویروس هاری باشند 
و در صورت گزش احتمال ابتال به بیماری هاری 
وجود دارد. اما در صورت گزیده شدن توسط حیوان 

اقدامات زیر باید انجام شود:
۱_ خارج و تمیز کردن ویروس هاری از محل زخم:
تا حد مقدور در ساعات اولیه پس از گزش باید البالی 
زخم را حداقل به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با آب تمیز 
و صابون عمیقاً مورد شست وشو قرار داد. این عمل 

مهم ترین قسمت پیشگیری از هاری به حساب می آید.
۲_ خارج کردن صابون از البالی زخم :

با استفاده از شلنگ و فشار آب باید کف صابون  های 
باقیمانده را از البالی زخم خارج کرد زیرا باقیمانده 
صابون می تواند مواد ضدعفونی کننده را بی اثر کند.

۳_ ضد عفونی کردن زخم:
زخم را بعد از شست وشو باید با بتادین یک درصد و 
یا سایر مواد مخصوص ضدعفونی زخم، ضد عفونی 
کرد. در صورت در دسترس نبودن مواد ضدعفونی 
کننده زخم می توان از الکل طبی ۶۰ تا ۷۰ درجه استفاده 
کرد؛ اگرچه الکل سوزاننده است و موجب ناراحتی 
بیمار می شود. زخم را هیچ وقت نباید پانسمان کرد 
زیرا ویروس هاری نسبت به نور و اکسیژن حساس 
است و در مجاورت نور و اکسیژن زودتر از بین 
می رود. پانسمان زخم احتمال از بین رفتن ویروس 

را  کاهش می دهد.
۴_ ارجاع فرد به مراکز بهداشتی درمانی جهت تلقیح 
واکسن و سرم و پیگیری جهت تکمیل نوبت های 

واکسن:
این مسأله باید با پیگیری، آموزش و حساسیت کامل 
دنبال شود و در صورت نیاز طبق نظر پزشک، واکسن 

کزاز نیز تزریق می شود.
همچنین فرد باید در سه نوبت روز صفر،  روز سوم و 
روز هفتم تحت واکسیناسیون قرار گیرد. اگر در روز 
نخست زخم فرد عمیق باشد، عالوه بر واکسن، سرم 
ضدهاری هم در محل زخم تزریق می شود تا ویروس 

هاری را در همان محل بی اثر کند.

کلیه موارد حیوان گزیدگی چه اهلی و چه وحشی را 
باید هار تلقی کرد و بیمار را باید فوراً تحت اقدامات 
پیشگیری و درمان هاری قرار داد؛ این موضوع به 
قدری اهمیت دارد که اگر حیواِن گزنده مثل سگ 
دارای قالده و سابقه واکسیناسیون کامل نیز باشد، باید 
اقدامات پیشگیری و درمان را برای فرد سریعاً انجام 
داد. یعنی داشتن سابقه واکسیناسیون حیوان مانعی برای 

انجام »سرو واکسیناسیون« فرد نیست.
گروه های پرخطر مانند کارکنان آزمایشگاه هایی که با 
ویروس هاری سر و کار دارند، دامپزشکان، تکنیسین ها 
و کاردان های دامپزشکی، کارکنان و بازرسان گوشت 
در کشتارگاه ها، شکارچیان، شکاربانان حفاظت محیط 
زیست و پرسنل مسئول هاری در مراکز بهداشت، 
افرادی که قصد مسافرت به مناطق پرخطر را دارند 
و دانشجویان رده های مختلف دامپزشکی باید قبل از 

مواجهه واکسن هاری دریافت کنند.
بنابر اعالم دفتر مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، ایران از نظر بروز بیماری  هاری در جهان 
جزو کشورهایی است که بیماری هم در حیوانات 
وحشی و هم در حیوانات اهلی دیده می شود. بیماری 
 هاری در کشور ایران هنوز یکی از معضالت بهداشتی  
_ اقتصادی است و تقریبا همه استان ها کم و بیش به 

این بیماری آلوده می شوند.
برای کنترل هاری حیوانات خانگی را باید نزد دامپزشک  
برده تا واکسن های مناسب را بر حسب منطقه ای که در 
آن هستند، تزریق کنند. همچنین تماس حیوان خانگی 

با سایر حیوانات باید محدود شود.
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اخیر  مطالعه  در  فلوریدا  دانشگاه  محققان 
خود از طراحی نانوذره جدیدی که می تواند 
یا  پرتودرمانی  طول  در  استخوان ها  از 

داده اند. خبر  کند،  محافظت  رادیوتراپی 
به گزارش سپید، درمان های سنتی سرطان 
با خطر آسیب رساندن به بافت های سالم 
از  برای  که  همانطور  زیرا  هستند،  همراه 
بین بردن سلول های سرطانی کار می کنند، 
آسیب  نیز  سالم  بافت های  به  می توانند 
روی  حاضر  حال  در  دانشمندان  برسانند. 
نانو  فناوری  بر  مبتنی  درمانی  روش های 
کار می کنند تا بر این محدودیت غلبه کنند 
سرطان  نوع  چندین  در  را  بقا  احتمال  و 

دهند. افزایش 
به  حاضر  حال  در  سرطان  درمان های 
شیمی درمانی  و  پرتودرمانی  جراحی، 
خطر  روش،  سه  هر  می شوند.  محدود 
ریشه کنی  یا  طبیعی  بافت های  به  آسیب 
ناقص سرطان را به همراه دارند. نانوفناوری، 
و  مستقیم  دادن  قرار  هدف  برای  روشی 
با روش های  سلول های سرطانی  گزینشی 
تومورها،  جراحی  بهبود  شیمی درمانی، 
افزایش اثربخشی روش های درمانی مبتنی 
کنونی  درمانی  سایر روش های  و  پرتو  بر 

به شمار می رود.
 Melanie( کواتاپ«  »مالنی  اخیرا 
 Sudipta( »و »سودیپتا سیل )Coathup
Seal( مهندسان علوم مواد دانشگاه فلوریدا 
سریم«  »اکسید  نانوذره  یک  مرکزی، 
)cerium oxide( که یک آنزیم مصنوعی 
است را طراحی کرده اند که از استخوان ها در 
برابر آسیب ناشی از تشعشعات پرتودرمانی 

می کند. محافظت 

این نانوذره همچنین توانایی هایی در بهبود 
از دست دادن  بازسازی استخوان، کاهش 
از بین بردن  سلول های خونی و کمک به 

سلول های سرطانی نشان داده است.
سرطانی  بیماران  از  درصد   ۵۰ تقریبا 
پرتودرمانی می شوند و پرتودرمانی نیز یک 
روش درمانی است که در آن از ذرات باردار 
برای کشتن سلول های سرطانی  الکتریکی 
استفاده می شود. حدود ۴۰ درصد از بیماران 
با این روش درمانی بهبود می یابند. با این 
حال، آسیب به استخوان یک عارضه جانبی 
بیمارانی  از  درصد   ۷۵ روی  بر  که  است 
تاثیر  می کنند،  دریافت  پرتودرمانی  که 

می گذارد.
کواتاپ گفت: »استخوان به دلیل محتوای 
کلسیم باالی آن، ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از 
می کند  را جذب  تشعشعات  بافت ها  سایر 
است.  آسیب پذیر  محل  یک  بنابراین  و 
پرتو های حاصل از پرتودرمانی، استخوان 
استخوان  آن  از  پس  و  می کند  شکننده  را 
به راحتی می شکند و به دلیل آسیب ناشی 
از تشعشع، بسیاری از افراد قادر به ترمیم 
شکستگی استخوان خود نیستند. در برخی 
افراد، این امر به قطع عضو برای رفع عارضه 

می شود.« منجر 
در حالی که پرتو های حاصل از پرتودرمانی 
می گیرند،  قرار  تومور  سمت  به  مستقیما 
می بیند  آسیب  نیز  آن  اطراف  سالم  بافت 
سالمتی  مشکالت  از  بسیاری  می تواند  و 

ایجاد کند. بیماران  را برای 
کواتاپ اظهار کرد: »در حال حاضر، هیچ 
از  محافظت  برای  قطعی  درمانی  یا  دارو 
بافت سالم در برابر آسیب ناشی از تشعشع 

بیماران  برای  تنها  نه  این  ندارد.  وجود 
سرطانی که تحت رادیوتراپی قرار می گیرند 
یک مشکل است، بلکه برای فضانوردان و 
اکتشافات اعماق فضا در آینده نیز مشکل 

می کند.« ایجاد 
آنتی اکسیدان ها  نام  به  آنزیم ها  از  گروهی 
تشعشعات  برابر  در  بدن  طبیعی  دفاع  کار 
را برعهده دارند، اما این سیستم دفاعی به 
راحتی تحت تاثیر تشعشعات قرار می گیرد 
و به تنهایی نمی تواند از بدن در برابر آسیب 

کند. محافظت 
اکسید  نانوذره  محققان  مطالعه،  این  در 
سریم یا نانوسریا )nanoceria( را طراحی 
را  اکسیدان ها  آنتی  این  فعالیت  که  کردند 
قوی تری  دفاعی  مکانیسم  و  می کند  تقلید 
آسیب  برابر  در  سلول ها  از  محافظت  در 

ایجاد می کند. دی.ان. ای 
شبکه ای  ساختار  با  »نانوسریا  گفت:  سیل 
احیاکننده ای که به طور خاص طراحی شده 
بردن  بین  از  مسئول  و  می کند  کار  است، 
گونه های مضر اکسیژن فعال )که محصول 

می باشد.« است(  درمانی  پرتو  جانبی 
زنده  موش های  در  را  ماده  این  کواتاپ 

کرد. آزمایش  پرتودرمانی  دریافت کننده 
که  داد  نشان  ما  »مطالعه  گفت:  کواتاپ 
قرار گرفتن موش ها در معرض تشعشعات 
در سطوح مشابهی که به بیماران سرطانی 
استخوان های ضعیف  به  فرستاده می شود، 
حال،  این  با  می شود.  منجر  آسیب دیده  و 
درمان  ماده  این  با  را  حیوانات  که  زمانی 
کردیم، قبل و طی سه دوز ارسال پرتو در 
استخوان  که  متوجه شدیم  روز،  طول سه 
آسیبی ندیده است و قدرتی مشابه استخوان 

سالم دارد.«
درمان  که  داد  نشان  همچنین  مطالعه  این 
سلول های  کشتن  به  نانوذره  این  کمک  با 
بین  از  برابر  در  و  کرده  کمک  سرطانی 
که  خون  قرمز  و  سفید  گلبول های  رفتن 
می دهد،  رخ  سرطانی  بیماران  در  معموال 
محافظت می کند. تعداد کم گلبول های سفید 
بیمار بیشتر  و قرمز به این معنی است که 
قادر  به عفونت است و کمتر  ابتال  مستعد 
خسته  بیشتر  و  است  سرطان  با  مبارزه  به 
که  است  این  دیگر  جالب  یافته  می شود. 
سلول های  توانایی  همچنین  نانوذره  این 
سالم را برای تولید آنتی اکسیدان های بیشتر، 
کاهش التهاب )که منجر به از دست دادن 
را  استخوان  تشکیل  و  می شود(  استخوان 

می کند. تقویت 
تحقیقات آینده به دنبال تعیین دوز و تجویز 
مناسب این نانوذره و بررسی بیشتر چگونگی 
کمک نانوذره به کشتن سلول های سرطانی 
خواهد بود. محققان همچنین مطالعات خود 
را در زمینه سرطان پستان متمرکز خواهند 
کرد، زیرا زنان بیشتر از مردان در معرض 

هستند. استخوان  آسیب 
کواتاپ در انتها گفت: »بیماران سرطانی در 
حال حاضر با یک بیماری مبارزه می کنند. 
آن ها نباید نگرانی بابت شکستگی استخوان 
بنابراین  باشند؛  داشته  نیز  بافت  آسیب  و 
کمک  بیماران  به  پیشرفت  این  امیدواریم 
کند تا به زندگی عادی و سالم برگردند.«
 Bioactive« یافته های این مطالعه در مجله
است.باشگاه  شده  منتشر   »Materials

جوان خبرنگاران 
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بنابر جدیدترین آمار رسمی همه گیری 
کرونا، مجموع مبتالیان به این بیماری 
و  میلیون   ۶۲۱ به  تاکنون  جهان  در 
۲۱۹ هزار و ۵۵۷ نفر رسیده و مرگ 
شش میلیون و ۵۴۲ هزار و ۸۹۴ بیمار 

تأیید شده است. نیز  کووید۱۹ 
تازه ترین  براساس  سپید،  گزارش  به 
داده ها در جدول جهانی پاندمی کرونا، 
آمریکا با بیش از ۹۷.۹ میلیون مبتال و 
در صدر  قربانی همچنان  میلیون  یک 
فهرست کشورهای درگیر با این بیماری 
از  بیش  آمار  با  نیز  هند  و  دارد  قرار 
در  آمریکا  از  مبتال پس  میلیون   ۴۴.۵

رتبه دوم جهانی جای گرفته است.
در اروپا نیز هم اکنون فرانسه با ثبت 
بیش از ۳۵.۲ میلیون مبتال، تا این لحظه 
رکورددار ابتال در بین کشورهای این 
عین حال سومین کشور  در  و  منطقه 
در  کرونایی  بیمار  آمار  بیشترین  با 

است. جهان 
آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل 
نفر فراتر رفته و  ۳۴.۶ میلیون  از  هم 
در حال حاضر چهارمین کشور جهان 
به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.
 ۶۸۵ از  بیش  با  حال  عین  در  برزیل 
هزار جانباخته پس از ایاالت متحده، 
دومین کشور رکورددار تعداد قربانیان 
کووید۱۹ در جهان محسوب می شود 
و پس از آن هند با بیش از ۵۲۸ هزار 
ثبت  لحاظ  به  کشور  سومین  قربانی، 
باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در 

است. فهرست جهانی  این 

آمار  از  گذشتن  با  همچنین  روسیه 
۳۸۶ هزار قربانی، هم اکنون باالترین 
بین  در  را  کرونایی  میر  و  مرگ  رقم 
جهان  در  و  دارد  اروپایی  کشورهای 
نرخ  باالترین  با  کشور  چهارمین  نیز 

است. بیماری  این  فوتی های 
پایگاه  در  شده  به روز  جدول  بنابر 
اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان 

و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری 
باالترین  که طبق گزارش های رسمی 
صبح  تا  داشته اند  تاکنون  را  آمارها 
شرح  به  ترتیب  به  چهارشنبه  روز 

جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون 
و ۵۴۷ هزار و ۷۰۶ مورد ابتال و ۱۴۴ 
هزار و ۴۰۹ مورد فوت ناشی از بیماری 

کووید-۱۹ در حال حاضر در رتبه ۱۷ 
در بین کشورهای دارای بیشترین آمار 

مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بیماری  به  ابتال  آمار  افزایش  روند 
کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۲۸ کشور 
ادامه  یافته،  شیوع  جهان  در  منطقه  و 
دنیا  در  همچنان  بیماری  این  و  دارد 

می گیرد. قربانی 

جدیدترین آمار مبتالیان و قربانیان کرونا در جهان

.7 شماره ۲۳۰۵ ۷ مهر ۱۴۰۱
جهان



اسامی پذیرفته شدگان سی و ششمین دوره آزمون 
پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی 
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در سایت مرکز سنجش 

آموزش پزشکی منتشر شد.
به گزارش سپید، پذیرفته شدگان الزم است جهت 
ثبت نام، بر اساس رشته و دانشگاه محل قبولی، 
نیاز را آماده  اصل، کپی و اسکن مدارک مورد 
و طبق روش و زمانبندی که در سامانه اینترنتی 
دانشگاه محل پذیرش اعالم می شود، عمل کنند.

نظر به اینکه زمان و نحوه ثبت نام در سامانه اینترنتی 
دانشگاه ها اعالم می شود، پذیرفته شدگان پیش از 
مراجعه حضوری به دانشگاه های محل قبولی، باید 
از روز یک شنبه، ۱۰ مهرماه جاری به سامانه های 

مذکور مراجعه کنند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

مدارک مورد نیاز باید به دانشگاه محل پذیرش ارائه 
شود و این مدارک توسط دانشگاه مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. در صورت محرز شدن »عدم 
رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب«، »واجد 
شرایط نبودن فرد جهت شرکت و پذیرش در 
آزمون«، »مغایرت و عدم صحت مدارک« و »مغایرت 
اطالعات اعالم شده«، از ادامه تحصیل فرد جلوگیری 
شده و ضمن لغو قبولی، داوطلب به هیأت بدوی 
رسیدگی به تخلفات در آزمون ها معرفی خواهد شد.
پذیرفته شدگان  برای  نیاز  مورد  مدارک  الف( 

سهمیه آزاد:
* ۶قطعه عکس۴×۳

* اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
* اصل و کپی پشت و روی کارت ملی

* اصل و کپی دانشنامه دندانپزشکی عمومی یا 
مدرکی که نشاندهنده فراغت از تحصیل باشد.

تبصره: پذیرفته شدگانی که با استفاده از مقررات 

رتبه های برتر، استعدادهای درخشان، قانون تسهیل 
ازدواج جوانان و ... مجاز به شرکت در آزمون 
بوده اند، باید حداکثر تا ۳۱ شهریور فارغ التحصیل 

شده باشند.
* اصل و کپی کارت پایان خدمات یا معافیت 
دائم یا مدرکی که نشاندهنده وضعیت نظام وظیفه 

آقایان باشد.
* مدرک نشاندهنده وضعیت طرح نیروی انسانی 

)بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای آزمون(
تذکر: پذیرفته شدگانی که ملزم به گذراندن طرح 
نیروی انسانی بوده اند، باید دوره مذکور را تا ۳۱ 

شهریور به پایان رسانده باشند.
* گواهی اشتغال به کار در حال حاضر، ویژه 
اساس  )بر  استانی  سهمیه  از  استفاده کنندگان 

مندرجات دفترچه راهنما(
مستخدمان  )ویژه  کارگزینی  حکم  آخرین   *

وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها(
ب( مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان سهمیه 

رزمندگان و ایثارگران:
*تمام مدارک مورد نیاز در بند الف )به جز مواردی 
که برای مشموالن سهمیه رزمندگان و ایثارگران 

مستثنا شده است(.
*اصل و کپی مدارک نشاندهنده وضعیت داوطلب 

جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران
ج( مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان سهمیه 

بومی )مناطق محروم(: 
* تمام مدارک مورد نیاز در بند الف

* اصل و کپی مدارک نشاندهنده وضعیت بومی 
)بر اساس مندرجات دفترچه راهنما(

د( مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان سهمیه 
مازاد استعداد درخشان:

* تمام مدارک مورد نیاز در بند الف

* اصل و کپی مدارک نشاندهنده وضعیت استعداد 
درخشان )بر اساس مندرجات دفترچه راهنما(

ه( مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان سهمیه 
مازاد ۲.۵ درصد نیروهای مسلح:

* تمام مدارک مورد نیاز در بند الف
* اصل و کپی گواهی مربوط به کادر نیروهای مسلح 
)به تأیید باالترین مقام مربوطه( ویژه مستخدمان 

نیروهای مسلح
بر اساس اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی، 
عدم مراجعه و ثبت نام در زمان مقرر، به منزله 
انصراف بوده و هیچ گونه اعتراضی در این مورد 

پذیرفته نخواهد شد.
یکی از شرایط پذیرش در سهمیه ها، کسب نمره حد 
نصابی است که قانون معین کرده است. بنابراین، در 
صورتی که داوطلبان این سهمیه ها حد نصاب الزم 
را کسب نکرده باشند، حائز شرایط پذیرش نشده اند. 

همچنین، ممکن است نفرات باالترآن سهمیه )با 
نمره بیشتر( ظرفیت را پُر کرده و داوطلب به رغم 

کسب حد نصاب، پذیرفته نشود.
برای افرادی که انتخاب رشته/محل انجام داده اند 
)اعم از پذیرفته شدگان و مردودان( کارنامه نهایی 
صادر می شود که جایگاه داوطلب را در رشته/
محل های انتخابیش، در مقایسه با سایر داوطلبانی 
که آن رشته/محل را انتخاب کرده اند، نشان می دهد. 
این کارنامه به زودی از طریق سایت مرکز سنجش 
آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد 

گرفت.
پذیرفته شدگان سهمیه بومی )مناطق محروم(، هنگام 
ثبت نام موظف به سپردن تعهد محضری به دانشگاه 
محل تعهد هستند. افرادی که با »تعهد خاص بومی« 
پذیرفته شده اند، این موضوع در کارنامه شان قید 

شده است.ایسنا

8

اعالمجزئیاتثبتنام
نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

شماره ۲۳۰۵ 7 مهر ۱۴۰۱

جامعه زپشکی

مدیرکل ستاد شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت 
از آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد 
و ایثارگر ورودی جدید )۱۴۰۱( دانشگاه های 

علوم پزشکی خبر داد.
به گزارش سپید، غالمعلی جاودان گفت: »بر 
اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد 
و ایثارگر وزارت بهداشت، حداکثر ۵ درصد 
دانشگاه های  تحصیلی  مقاطع  پذیرش  سهمیه 
علوم پزشکی )به جز مقطع دکترای تخصصی( 
برای نقل و انتقال دانشجویان در شروع هر سال 

تحصیلی اختصاص می یابد.«
نامه  آیین  این  افزود: »تسهیالت موضوع  وی 
برای دانشجوی همسر و فرزند شهید،  صرفًا 
آزاده و همسر و فرزند آزاده و جانبازان باالی 

۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان است.«
مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت 
افزود: »دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید 
)۱۴۰۱( الزم است پس از ثبت نام در دانشگاه 

مبدأ و دریافت شماره دانشجویی از تاریخ »۵ 
الی ۱۵ مهرماه« از طریق سامانه انتقال، نسبت 

به ثبت درخواست خود اقدام کنند.«
وی با بیان اینکه ثبت نام انتقال برای »دانشجویان 
ورودی سال های قبل«، در شهریور ماه صورت 
گرفته است، تآکید کرد: »این مرحله صرفًا برای 
ثبت درخواست انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 

»ورودی جدید« است.«
جاودان تأکید کرد: »دانشجویان واجد شرایط 
انتقال ورودی جدید )۱۴۰۱(، الزم است پس از 
ثبت نام در دانشگاه مبدأ و اخذ شماره دانشجویی 
در زمان تعیین شده از طریق سامانه نقل و انتقال 
 http: یا vsa.behdasht.gov.ir به آدرس
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gov.ir اقدام و از مراجعه حضوری به دانشگاه ها 

و ستاد مرکزی وزارتخانه خودداری کنند.«
انتقال  و  نقل  نتیجه  اعالم  خصوص  در  وی 
متقاضیان تصریح کرد: »درخواست متقاضیان 

در کمیسیون نقل و انتقاالت بررسی و نتیجه 
و  »ورودی جدید«  دانشجویان  انتقال  بررسی 
در  همزمان  طور  به  قبل«،  سال های  »ورودی 
به  پیامک  و  سامانه  طریق  از  مهرماه«  »اواخر 

صورت  به  و  می شود  اطالع ءرسانی  دانشجو 
اعالم  نیز  مقصد  و  مبدأ  دانشگاه  به  نیز  کتبی 
می شود و به هیچ وجه ضرورتی برای مراجعه 

حضوری دانشجو نیست.«وبدا

آغازثبتنامانتقالدانشجویانشاهدوایثارگرورودیجدیددانشگاههایعلومپزشکی

مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت خبر داد



اینکه  بیان  با  پزشکی  نظام  شورای عالی  عضو 
حرفه ای  جزء  از  فقط  دندانپزشکان  دستمزد 
کاهش  به  توجه  »با  گفت:  می شود،  محاسبه 
درصد   42 مالیاتی  ضرایب  تعیین  و  درآمد ها 
برای همکاران شاغل در مراکز دولتی و خصوصی 
امید و آینده شغلی از دندانپزشکان جوان گرفته 

شده است.«
به گزارش سپید، بهنام عباسیان در گفت وگو با 
سازمان نظام پزشکی، با اشاره به اینکه بازار کار 
رشته دندانپزشکی در بسیاری از کشورهای دنیا 
رشد خوبی داشته است، اظهار کرد: »در ایران نیز 
دندانپزشکان می توانند درآمد خوبی داشته باشند 
اما برخی مشکالت موجب شده تا فارغ التحصیالن 

این رشته، نگران آینده ی شغلی خود باشند.«
وی با اشاره به تعداد باالی فارغ التحصیالن این 
رشته افزود: »باال بودن تعداد افراد تحصیل کرده 
در این رشته موجب شده تا افراد جویای کار 

با مشکل بزرگی به نام بیکاری مواجه شوند.«
تازه  که  جوانی  »همکاران  داد:  ادامه  وی 
فارغ التحصیل می شوند برای تأسیس مطب باید 
از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشند چراکه 
هزینه  تأسیس و راه اندازی مطب دندانپزشکی 
که شامل هزینه های خرید تجهیزات، وسایل و 

مواد می شود بسیار باال و گران است.«
عضو شورای ءعالی نظام پزشکی با بیان اینکه 
خرید یا اجاره  مکانی مناسب برای مطب هزینه  

نسبتًا زیادی را برای فرد خواهد داشت، تصریح 
نیز عرصه را  کرد: »متاسفانه وزارت بهداشت 
برای همکاران جوانی که در کلینیک ها و مراکز 
کار می کنند؛  دندانپزشکی دولتی و خصوصی 
تنگ نموده است زیرا دستمزد دندانپزشکان فقط 
با توجه  از جزء حرفه ای محاسبه می شود که 
به کاهش درآمد ها و تعیین ضرایب مالیاتی 42 
درصد برای همکاران شاغل در مراکز دولتی و 
خصوصی امید و آینده شغلی از دندانپزشکان 

جوان گرفته شده است.«
عباسیان با اظهار تاسف از اینکه جامعه پزشکی و 
دندانپزشکی کشور پس از فروکش کردن پاندمی 
کووید19 به مهاجرت روی آورده است، اذعان 
کرد: »جامعه پزشکی در دوران کرونا با جانفشانی 
و نثار خون خود درخت سالمت را آبیاری نمود 
اما اکنون شاهد آموزش های تعزیراتی از سوی 
معاونت درمان وزارت بهداشت به  بخش های 
نظارتی در خصوص نحوه برخورد با همکاران 

هستیم که بسیار دردآور است.«
مشکالت  و  بی مهری ها  به  اشاره  ضمن  وی 
نگاه  »در  گفت:  حوزه  این  در  زیرساختاری 
به حوزه  اقتصادی  بنگاه  به عنوان  کالن، همه 
پزشکی و دندانپزشکی می نگرند در حالی که 
فعالیت های همکاران با حقوق های ناچیز و اندک 
در مناطق محروم و دورافتاده هیچ وقت رسانه ای 
به فکر حل مشکل و چاره  نشد و کسی هم 

اندیشی نیست.«
اینکه  بیان  با  پزشکی  نظام  شورای عالی  عضو 
بخش  به  آسیب  موجب  غیرواقعی  تعرفه های 
»درآمد ها  کرد:  اظهار  است،  شده  هم  دولتی 
تناسبی با سختی کار و میزان فعالیت همکاران 
ندارد و خود مراکز دولتی هم با این وضعیت در 
معرض خطر هستند زیرا کسی حاضر به فعالیت 
در مراکز دانشگاهی و دولتی با این تعرفه های 

ناچیز و ناعادالنه نیست.«
عباسیان با اشاره به اینکه هزینه های دندانپزشکی 
بوده و سازمان های  ارزی  نوسانات  به  وابسته 
بیمه گر نیز از خدمات درمانی این حوزه حمایتی 
انجام نمی دهند، خاطرنشان کرد: »معضل دیگری 

که همکاران با آن مواجه هستند کاهش میزان 
مراجعات به مراکز دندانپزشکی است زیرا عدم 
درمان  هزینه های  بودن  باال  و  بیمه ها  حمایت 
موجب شده تا افراد تمایل کمتری برای مراجعه 

به دندانپزشکان داشته باشند.«
حوزه  این  در  بیمه ای  پوشش  گسترش  وی 
را  جامعه  نیاز  با  متناسب  دانشجو  پذیرش  و 
از معضالت  برون رفت  از جمله راهکارهای 
»باید  جامعه دندانپزشکی عنوان کرد و گفت: 
با سازو کار مناسب و مدیریت بهینه از سوی 
مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر نسبت به رفع 
آن  دنبال  به  و  دندانپزشکی  جامعه  مشکالت 

بیماران تالش کنیم.«

سازمان نظام روانشناسی درباره عملکرد سه ساله اخیر 
سازمان نظام روانشناسی ومشاوره که ابهاماتی را در پی 

داشته است، تکذیبیه ای را صادر کرد.
به گزارش سپید، سازمان نظام روانشناسی در پی نشست 
خبری ناصر صبحی قراملکی از بازرسان دوره چهارم سازمان 
درباره عملکرد سه ساله اخیر سازمان نظام روانشناسی 
ومشاوره که ابهاماتی را در پی داشته است، تکذیبیه ای 

را صادر کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان نظام روانشناسی 

در تکذیبیه خود نوشت:
ومشاوره  روانشناسی  جامعه  محترم  اعضاء  اطالع  به 
می رساند؛ آقای دکتر ناصر صبحی قراملکی در خارج از 
سازمان در نشست خبری: به عملکرد سه ساله سازمان 
اشاره کرده اند، که در مطبوعات درج و ابهاماتی در پی 
داشته است که بعضا خارج از واقعیت و تکذیب می گردد. 
در دوره سه ساله اخیر سازمان علی رغم مشکالتی، چون 
کمبود منابع، کرونا و کارشکنی های مداوم، اما ما موفق 

به بازسازی مجدد سازمان شده ایم.
درتمام  بخش ها تحرک جدی ایجاد شده است، قانون 
حاکم شده است، جلوی زیاده خواهی ها و تخلفات گرفته 
شده است. گذشته سازمان ارتباطی به عملکرد درخشان و 
پرافتخار فعلی ندارد از بدو مسئولیت جدید برای اولین 
بار آیین نامه مالی و معامالتی توسط شورای مرکزی 
تصویب و اجرا شده است. حسابرسی عینی سال 9۸ 
و 99 و صورت های مالی سال 14۰۰ طی نامه شماره 
1224/4۰1 مورخ 14۰1/۰۵/2۳ به شورای مرکزی و 
هیأت بازرسان ابالغ شده است. حسابرسی گذشته قبال 
در اختیار شورای مرکزی و هیأت بازرسان گذاشته ایم، اما 
نه هیأت بازرسان و نه شورای مرکزی درباره حسابرسی 

گذشته تا کنون اظهار نظری ننموده اند. سازمان در  بخش 
مالی و اداری دقیق کار خود را انجام داده است واصوال 
سازمان کنش مالی چندانی ندارد و در حد همین حقوق 

کارمندان و امور جاری است.
بعد از 1۸ سال در دوره جدید مجمع عمومی را در سال 
14۰۰ برگزار کردیم. در صدد هستیم در سال 14۰1 
نمایندگان استانی که همراه انتخابات شورای مرکزی و 
هیأت بازرسان انتخاب می شوند، مجمع عمومی 14۰1 
رابرگزار نماییم. سازمان انتخابات شورای مرکزی و هیأت 
بازرسان و استانی را با اسناد موجود و شهادت همگان 
دائما تالش نموده، برگزارنماید و اقدامات زیادی انجام 
داده است. اما مساله کرونا وبر گزاری مجمع عمومی و 
اختالف در ترکیب هیأت نظارت مرکزی، کار شکنی و 

نامه پراکنی ها باعث تاخیر شده است.
در دوره اَخیر برای اولین بار تعرفه های خدمات روان شناسی 
و مشاوره در هیأت دولت تصویب و ابالغ شده است، 
حرکت شایسته و قانونی سازمان در اعالم روانشناس 
نما ها منجر به تثبیت و اعتبار رشته شده است که درتاریخ 

روانشناسی و مشاوره کشور ثبت خواهد شد.
جامعه  اعضاء  کلیه  حمایت  علی رغم  اطالع؛  جهت 
روانشناسی و مشاوره، کسانی هستند به جای حمایت 
از سازمان در کنار روانشناس نما ها قرار گرفته اند. در 
اختیارگیری ساختمان جدید در یوسف آباد، واکسیناسیون 
اعضاء، فرهنگ سازی و افزایش اعتبار پروانه صالحیت 
حرفه ای، IT محور کردن کلیه امور سازمان اعم از پروانه، 
عضویت و ...، سامان دهی امور کمیسیون ها، کاهش صف 
متقاضیان و پاسخ گو بودن انتخاب اساتید در کمیسیون ها 
از برجسته ترین اساتید همه دانشگاه ها، تحوالتی بوده که 

در سازمان اتفاق افتاده است.

از دو سال قبل مسأله حذف مصاحبه و جایگزینی »طرح 
توانمندسازی و نظارت« و طرح »آزمون صالحیت حرفه 
ای« مطرح کرده ایم، بررسی شود چه کسانی مخالفت 
کردند یا همراهی نموده اند. اقتضایی در آستانه انتخابات 
تالش های صورت گرفته را زیر سوال بردن جایزنیست. 
بهتر است، افراد به عملکرد خود و چه میزان با سازمان 
جهت رفع مشکالت همراهی کرده اند، نیز اشاره کنند؟ ایراد 
گرفتن غیر واقعی کارساده ای است، بعضی ها کارشان فقط 
چوب الی چرخ گذاشتن سازمان است از پیشرفت های 
سازمان نگرانند، چگونه است، در سازمان نظام پزشکی، 
مهندسی و ...... حتی یک مورد نداریم مسائل صنف در 
فضای مجازی مطرح شود. اینگونه اقدامات مثبت در حال 
نتیجه گیری و اعتبار اعضاء را در جامعه خدشه دار می کنند. 
همه شاهد بودیم، در سه هفته گذشته مهم ترین همایش 
ملی درباره کرونا توسط سازمان در وزارت کشور برگزار 
گردید همه مسئوالن، وزرا واساتید برجسته دانشگاه آمدند 
و درباره نقش روانشناسی و مشاوره در دوران پسا کرونا 

سخنرانی و از تالش های بی وقفه سازمان تقدیر کردند، 
رئیس جمهور محترم پیام دادن و اوج اقتدار و کارآمدی 

رشته وسازمان را همه مالحظه کردند.
اکنون که در حال نتیجه گیری از جمله تنظیم سند راهبردی 
مقابله با عوارض روانی-اجتماعی کرونا توسط روانشناسان 
و مشاوران و... وضع کردن بیمه های پایه هستیم، اینگونه نامه 
پراکنی ها و طرح مباحث غیرضروری و اتهام به نهاد های 
نظارتی ضرر آن فقط متوجه رشته، اعضاء و کسانی به 
امیدی این رشته را انتخاب کرده اند و در حال تحصیل 
می باشند. روانشناس نما ها حقوق اعضا و مردم را ضایع 
و به اعتباررشته در جامعه لطمه واردکرده اند، همراهی با 
آنان جفا به اعضاء ودر تاریخ روانشناسی ومشاوره کشور 
ثبت می شود. امیدواریم با وحدت و همکاری انتخابات 
شورای مرکزی و هیأت بازرسان هر چه سریع تر برگزار 
شود و گام های پیشرفت و تعالی رشته که مدتی است، 

شروع شده است، تداوم و به سرانجام برسد.

امید و آینده شغلی از دندانپزشکان جوان گرفته شده است

تکذیبیه سازمان نظام روانشناسی در پی حواشی ایجاد شده درباره عملکرد این سازمان

عباسیان، عضو شورای عالی نظام پزشکی:
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در دو اسـتان فـارس و مازنـدران کـه بـه 
عنـوان پایلـوت اجـرای برنامـه نظـام ارجـاع 
و پزشـک خانواده شـناخته می شـوند، خیلی 
اوقـات وظیفـه پزشـک عمومـی بـه مهـر زدن 
دفترچه هـای بیمـه و ارجـاع فـوری بیمـار بـه 
پزشـک متخصص محدود شـده اسـت، در 
حالـی کـه قـرار بـود بـا اجـرای نظـام ارجاع و 
برنامه پزشـک خانواده، پزشـک عمومی در 
صف اول ارائه خدمات مراقبت و سـامتی 
قـرار بگیـرد، بـه خانواده هـا برای خودمراقبتی 
آمـوزش دهـد و فقـط در صـورت نیـاز، بیمار 
را بـه سـطوح باالتـر درمـان ارجـاع دهـد. در 
ایـن بیـن، دریافتـی پاییـن و نامنظـم پزشـکان 
خانـواده هـم آنهـا را بـرای تـداوم خدمـت در 

ایـن طـرح کان، ناامیـد کـرده اسـت. 
نظـارت  و  فنـی  معـاون  سـاالریان،  علـی 
سـازمان نظام پزشـکی هـم بـا اشـاره بـه ایـن 
مشـکات و بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای اجرای 
برنامـه پزشـک خانـواده بایـد هزینـه خدمات 
بـه شـکل واقعـی بـرآورد شـود، گفـت: »در 
دو اسـتان فـارس و مازنـدران سال هاسـت 
کـه پزشـکی خانـواده در حـال اجـرا اسـت 
امـا می بینیـم کـه مشـکات زیـادی وجـود 
دارد. پزشـکانی که در پزشـکی خانواده ارائه 

خدمت می کنند و مراقبین سامت و ماماها، 
همگـی گایه هایـی دارنـد کـه ناشـی از نحوه 
و میـزان پرداخـت اسـت کـه بـا واقعیت هـای 
اقتصـادی همخوانـی نـدارد. این اتفاق سـبب 
نارضایتی پزشـکان می شـود که یا مهاجرت 
کننـد یـا بـه سـایر مشـاغلی روی آورنـد کـه 

بـازده مالـی بیشـتری دارد.«
وی بـا بیـان اینکـه راه حـل برطـرف شـدن 
مشـکات بهداشـتی و درمانـی در کشـور 

اسـتقرار پزشـک خانـواده و نظـام ارجـاع 
می شـود  باعـث  کار  »ایـن  گفـت:  اسـت،  
دسترسـی و عدالـت بهتـری بـرای دسترسـی 
مـردم بـه خدمـات سـامت ایجـاد شـود و 
در  دولـت  هزینه هـای  میـزان  نهایـت  در 
عرصه هـای درمانـی کاهـش یابـد. بـه عنـوان 
مثـال بیمـاری افـراد زودتـر توسـط پزشـک 
خانـواده کشـف می شـود تـا قبـل از اینکـه 
بـا گریـد بـاال )بیمـاری پیـش رفتـه( مراجعـه 
کننـد، تحـت درمـان قـرار گیرنـد. بـا ایـن 
اتفـاق امیـد بـه زندگـی مـردم افزایـش یافتـه 
و در عیـن حـال میـزان هزینـه افـراد و دولـت 

بـرای سـامت کاهـش می یابـد.«
سـاالریان افـزود: »ماننـد هـر چیـز بزرگـی، 
ایـن اتفـاق بـزرگ هـم مسـتلزم ایـن اسـت 
کـه هزینه هـا و انـرژی الزم گذاشـته شـود. 
اینکـه بگوییـم می خواهیـم پزشـکی خانـواده 
و نظـام ارجـاع داشـته باشـیم، خیلـی خـوب 
اسـت امـا بـه صـرف گفتـِن تنهـا، ایـن اقـدام 
پایه هـای  بایـد  ابتـدا  انجـام نمی شـود. در 

کار انجـام شـود.«
وی به ایسنا یادآور شد: »اگر طبق گفته های 
مسئوالن وزارت بهداشت قرار است پزشک 
خانـواده اجـرا شـود، بایـد هزینه هایـش هـم 

پرداخت شـود و هزینه خدمات سـامت به 
صـورت واقعـی بـرآورد شـود نـه ایـن چیزی 
کـه االن بیمه هـا دارنـد پرداخـت می کننـد. 
میـزان مانـده درآمـدی یـک پزشـک خانواده 
شـهری در مازنـدران و فـارس بـه حـدی در 

دولت باید هزینه اجرای پزشک خانواده را متقبل شود  دولت باید هزینه اجرای پزشک خانواده را متقبل شود  
ساالریان، معاون سازمان نظام  پزشکی: اگر قرار باشد الگوی پزشک خانواده در فارس و 

مازندران در سایر استان ها اجرا شود، نارضایتی ها ادامه خواهد داشت
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گزارش

پزشک  برنامه  اجرای  برای  ساالریان: 
شکل  به  خدمات  هزینه  باید  خانواده 
واقعی برآورد شود. در دو استان فارس 
و مازندران سال هاست که پزشکی خانواده 
در حال اجرا است اما می بینیم که مشکالت 
زیادی وجود دارد. پزشکانی که در پزشکی 
خانواده ارائه خدمت می کنند و مراقبین 
سالمت و ماماها، همگی گالیه هایی دارند 
که ناشی از نحوه و میزان پرداخت است 
همخوانی  اقتصادی  واقعیت های  با  که 
ندارد. این اتفاق سبب نارضایتی پزشکان 
می شود که یا مهاجرت کنند یا به سایر 
مشاغلی روی آورند که بازده مالی بیشتری 
مانده درآمدی یک پزشک  میزان  دارد. 
فارس  و  مازندران  در  شهری  خانواده 
بوده  پایین  اخیر  در سال های  به حدی 
است که نه تنها پزشکان بیشتری به طرح 
نپیوستند،  بلکه روز به روز همان موارد 
می شود آب  دارد  برف  مثل  هم  قبلی 

در دو استان فارس و مازندران که به 
عنوان پایلوت اجرای برنامه نظام ارجاع 
و پزشک خانواده شناخته می شوند، خیلی 
اوقات وظیفه پزشک عمومی به مهر زدن 
دفترچه های بیمه و ارجاع فوری بیمار به 
پزشک متخصص محدود شده است، در 
حالی که قرار بود با اجرای نظام ارجاع و 
برنامه پزشک خانواده، پزشک عمومی در 
صف اول ارائه خدمات مراقبت و سالمتی 
قرار بگیرد، به خانواده ها برای خودمراقبتی 
آموزش دهد و فقط در صورت نیاز، بیمار 
را به سطوح باالتر درمان ارجاع دهد. در 
این بین، دریافتی پایین و نامنظم پزشکان 
خانواده هم آنها را برای تداوم خدمت 
است کرده  ناامید  کالن،  طرح  این  در 
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سـال های اخیـر پاییـن بـوده اسـت کـه نـه 
تنهـا پزشـکان بیشـتری بـه طـرح نپیوسـتند،  
بلکـه روز بـه روز همـان مـوارد قبلـی هـم 
مثـل بـرف دارد آب می شـود. بنابرایـن نکتـه 
مهـم و اساسـی ایـن اسـت کـه دولـت هزینـه 
الزم را بـرای پزشـک خانـواده متقبـل شـود. 
اگـر بخواهنـد الگـوی فـارس و مازنـدران در 
سـایر اسـتان ها اجرا شـود بازهم نارضایتی ها 

ادامـه خواهد داشـت.«
سـاالریان همچنیـن دربـاره اجـرای امضـای 
»ورود  گفـت:  نیـز   پزشـکان  الکترونیـک 
خدمـات  عرصـه  بـه  نویـن  فناوری هـای 
واژه هایـی  اسـت.  اجتناب ناپذیـر  سـامت 
ماننـد دوراپزشـکی )تلـه مدیسـین(، کاربـرد 
برخـی  همچنیـن  و  درمـان  در  ربات هـا 
حوزه های پزشکی که به شکل دیجیتال کار 
می کننـد ماننـد عرصـه جهانگـردی سـامت 
همگـی مرتبـط بـا ارائـه خدمـات در فضـای 
دیجیتال اسـت. بنابراین نیاز اسـت نسـخی 
کـه در ایـن فضـا صـادر می شـود اصالـت و 
انکارناپذیری داشته باشد و امضای دیجیتال 
به گونه ای باشـد که حقوق انتظامی پزشـک 

و بیمـار حفـظ شـود.«

وی افزود: »ثبت امضای دیجیتال پزشـک از 
ایـن جهـت کـه امـکان تقلـب و انـکار نسـخ 
را پاییـن مـی آورد یـک قـدم مهـم بـرای ایـن 
قضیـه بـوده اسـت و بعـد از آن بایـد بـه دنبـال 
احصای قوانین دورا پزشکی برویم که ارائه 
خدمات سامت در فضای اینترنت به وسیله 
پزشـک و گیرنـده خدمـت چـه قوانینـی دارد 
و حقـوق پزشـک و بیمـار چیسـت؟ ارائـه 
خدمـات بـه کسـانی کـه از خـارج از کشـور 
بـه ایـران می آینـد، ارز آوری باالیـی داشـته و 
قدرت کشـور را در ارائه خدمات سـامت 
بـه دنیـا نشـان می دهـد و اینهـا همـه متعاقـب 
ایـن حرکـت بنیادیـن می توانـد رخ دهـد. 
امیدواریم شـاهد پیشـرفت های هرچه بیشـتر 
در ایـن زمینـه باشـیم تـا از ایـن فضـای رهـا 

شـده بیـرون آییم.«
معاون فنی و نظارت سـازمان نظام پزشـکی 
دربـاره اینکـه نسـخه نویسـی الکترونیـک تـا 
چـه انـدازه می توانـد جلـوی اشـتباهات را 
بگیـرد، بیـان کـرد: »بنیادی تریـن قـدم بـرای 
اینکـه اطمینـان حاصـل کنیـم کـه در فضـای 
الکترونیک، خدمت سـامت به خوبی ارائه 
می شـود و حقـوق بیمـار و پزشـک محفـوظ 

می مانـد، ایـن اسـت کـه هویـت پزشـک و 
انکارناپذیـری نسـخه ای کـه صـادر می شـود، 
اثبـات شـود کـه بـه وسـیله امضـای دیجیتـال 

ایـن نگرانـی رفـع می شـود.«

دستمزد اندک پزشکان 
در طرح پزشک خانواده

فعـال  پـور،  طهماسـبی  حمیـد  همچنیـن 
صنفـی در حـوزه پزشـکان عمومـی هـم بـا 
انتقـاد از وضعیـت فعلـی پزشـکی خانـواده 
بـه سـپید می گویـد: »بسـیاری از سیاسـت 
کلـی دولت هـا در حـوزه سـامت بـه گونه ای 
اسـت که در بلندمدت دنبال نمی شـود. مثا 
سیاسـت ثابتی در حوزه سـامت نداریم که 
طـی دو دهـه دنبـال شـود. در نظـر بگیریـد که 
مثـا برنامـه پزشـک خانـواده را از سـال 84 
از روسـتاها شـروع کردنـد کـه نصفـه و نیمـه 
رها شـد. بعد برنامه پزشـک خانواده شـهری 
را بـه شـکل پایلـوت در دو اسـتان فـارس و 
مازنـدران آغـاز کردنـد، امـا معلـوم نیسـت 
نتیجـه اش چطـور شـد و چـه دسـتاوردی بـه 
دنبـال داشـت. بعـد هـم اعـام شـد کـه نظـام 
ارجاع را در شبکه بهداشت و درمان دولتی 

راه انـدازی کرده انـد. در ایـن بیـن، این سـوال 
پیـش می آیـد کـه بخـش خصوصـی در ایـن 
نـوع نظـام ارجـاع، کجـا دیـده شـده اسـت؟ 
بـه هـر حـال واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن 
برنامه هـای کوتـاه مـدت، منطقـه ای و بـدون 
نـگاه بـه آینـده نمی توانـد بـه اجـرای علمـی 
نظـام ارجـاع و افزایـش اشـتغال پزشـکان 

عمومـی کمـک کند.«
از سـوی دیگـر، اکبـر رنجبـرزاده، معـاون 
اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی 
نیز با اشاره به این که بدون برنامه ریزی های 
راهبـردی و تخصیـص منابـع الزم نمی تـوان 
آینـده مطلوبـی را بـرای پزشـک خانـواده و 
سیسـتم ارجـاع متصـور بـود، اظهـار کـرد: »تا 
زمانی که نیازهای اولیه و امنیت شـغلی تیم 
اجرای طرح پزشـک خانواده مرتفع نشـود، 
نمی تـوان شـاهد کاهـش هزینه هـای القایـی 
در حـوزه سـامت بـود. پزشـکی کـه هنـوز 
دغدغه هـای اولیـه زندگـی را دارد چطـور 
می توانـد در فرماندهـی تیـم پزشـک خانـواده 
موفـق عمـل کنـد، زیـرا هنـوز بـا مشـکات 
زندگـی خـود مواجـه اسـت. بـا 10 یـا 15 
میلیون تومان حقوق و دستمزد برای پزشک 
خانـواده و چهـار یـا پنـج میلیـون تومـان برای 
مراقبان سـامت و سـایر اعضای تیم پزشـک 

خانواده، این طرح به سـرانجام نمی رسـد.«
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طهماسبی پور: بسیاری از سیاست کلی 
گونه ای  به  سالمت  حوزه  در  دولت ها 
است که در بلندمدت دنبال نمی شود. مثال 
سیاست ثابتی در حوزه سالمت نداریم که 
طی دو دهه دنبال شود. در نظر بگیرید که 
مثال برنامه پزشک خانواده را از سال 84 
از روستاها شروع کردند که نصفه و نیمه 
رها شد. بعد برنامه پزشک خانواده شهری 
را به شکل پایلوت در دو استان فارس و 
اما معلوم نیست  مازندران آغاز کردند، 
نتیجه اش چطور شد و چه دستاوردی به 
دنبال داشت. بعد هم اعالم شد که نظام 
ارجاع را در شبکه بهداشت و درمان دولتی 
راه اندازی کرده اند. در این بین، این سوال 
پیش می آید که بخش خصوصی در این نوع 
نظام ارجاع، کجا دیده شده است؟ به هر 
حال واقعیت این است که این برنامه های 
کوتاه مدت، منطقه ای و بدون نگاه به آینده 
نمی تواند به اجرای علمی نظام ارجاع و 
افزایش اشتغال پزشکان عمومی کمک کند

برنامه ریزی های  بدون  رنجبرزاده: 
راهبردی و تخصیص منابع الزم نمی توان 
آینده مطلوبی را برای پزشک خانواده و 
سیستم ارجاع متصور بود. تا زمانی که 
نیازهای اولیه و امنیت شغلی تیم اجرای 
نشود،  مرتفع  خانواده  پزشک  طرح 
نمی توان شاهد کاهش هزینه های القایی 
در حوزه سالمت بود. پزشکی که هنوز 
دغدغه های اولیه زندگی را دارد چطور 
می تواند در فرماندهی تیم پزشک خانواده 
موفق عمل کند، زیرا هنوز با مشکالت 
زندگی خود مواجه است. با 10 یا 15 میلیون 
پزشک  برای  دستمزد  و  حقوق  تومان 
خانواده و چهار یا پنج میلیون تومان برای 
مراقبان سالمت و سایر اعضای تیم پزشک 
خانواده، این طرح به سرانجام نمی رسد
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جامعه زپشکی



 مریم شکرانی
هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در 
حالی برگزار خواهد شد که چندی پیش نمایشگاه  
ایران فارمکس کم رمق تر از همیشه برگزار شد و 
نه حضور شرکت های دارویی پررنگ بود و نه 
استقبال چندانی  آن  از  نمایشگاه  بازدیدکنندگان 
در  دارویی حاضر  آوردند. شرکت های  به عمل 
نمایشگاه از مشکالت عدیده صنعت دارو می گفتند. 
از قیمت گذاری دستوری که بسیاری از شرکت های 
دارویی را متضرر کرده تا کمبود مواد اولیه همه و همه 
مشکالتی بود که شرکت های دارویی به آن اشاره 
کردند و برای آینده این صنعت ابراز نگرانی می کردند.

نمایشگاه دارویی ها کم رمق تر از همیشه
هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در 
حالی برگزار خواهدشد که چندی پیش در نمایشگاه  
ایران فارمکس حضور کمرنگ شرکت ها محسوس 
بود. بسیاری از شرکت های دارویی به آینده مبهم 
اقتصاد کشور و چشم انداز نه چندان روشن برجام 
اشاره کرده و معتقد بودند که آینده فعالیت در صنعت 

داروی ایران چندان روشن نیست. 
برخی از فعاالن این بازار به زیان دهی پیاپی شرکت های 
دارویی حاضر در بورس اشاره کرده و معتقد بودند 
که با فشاری که دولت از ناحیه قیمت گذاری دستوری 
روی شرکت های دارویی وارد می کند و از آن سمت 
افزایش خیره کننده هزینه های تولید اعم از تامین مواد 
اولیه، دستمزد کارگران و تغییر نرخ دالر، هزینه های 
گمرکی و ... باعث شده است که شرکت های دارویی 
برای حفظ سطح فعلی تولید خود دچار کمبود 

نقدینگی شوند.
بسیاری از شرکت های دارویی هم به کاهش قدرت 
خرید بیماران و توان پایین بیمه ها برای پوشش 
افزایش قیمت دارو اشاره کرده و اعالم کردند که 
شرکت های دارویی با این شرایط نگرانی تعطیلی 
خطوط داروی خود هستند و ادامه این مشکالت 
می تواند به کمبودهای دارویی در بازار دامن بزند. 

تجهیزات داروسازی کشور مستهلک است
در نشست خبری هفتمین نماشگاه بین المللی دارو 
و صنایع وابسته اما برگزارکنندگان مدعی هستند که 
نمایشگاه امسال از نظر کمی و کیفی رشد داشته است. 
در ابتدای این نشست، محمد عبده زاده رئیس هیأت 
مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران، با اعالم اینکه هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو 
و صنایع وابسته، از ۱۸ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در محل 
مصالی بزرگ امام خمینی برگزار می شود، افزود: 
»تاکنون بیش از ۶۰۰ شرکت دارویی در نمایشگاه 
حاضر خواهند بود که ۱۶۰ شرکت خارجی هستند.«
او ادامه داد: »امسال نمایشگاه در وسعت ۶۰ هزار 

مترمربع برپا می شود.«
عبده زاده افزود: »شرکت های حاضر اعم از تولید 
کنندگان، صادر کنندگان و… خواهند بود و بیش 
از ۳۰ هزار پزشک، داروساز، متخصصین و… در 

این نمایشگاه شرکت می کنند.«
او گفت: »نمایشگاه امسال از هر لحاظ دارای رشد 
است و یکی از اهداف ما، موضوع توسعه و بازسازی 

صنعت داروسازی کشور است.«

عبده زاده افزود: »تجهیزات شرکت های داروسازی 
کشور مستهلک و فرسوده شده که نیاز به بازسازی 

دارند.«
پیرصالحی، عضو هیأت مدیره  ادامه، مهدی  در 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
از  تجلیل  نمایشگاه،  برپایی  اول  »روز  گفت: 
پیشکسوتان حوزه داروسازی را خواهیم داشت. 
همچنین تورهای بازدید دانشجویان داروسازی از 

صنعت را خواهیم داشت.«
او افزود: »برگزاری مسابقه عکس نظام سالمت 

را با همکاری نظام پزشکی تهران بزرگ، داریم.«
پیرصالحی ادامه داد: »نشست های صنفی و برپایی 
سمینار تازه های دارویی را در طول برگزاری نمایشگاه 

خواهیم داشت.«
عباس کبریایی زاده، عضو هیأت مدیره سندیکای 
گفت:  ایران  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان 
»امیدواریم رخداد پیش رو در حوزه داروسازی، 

باعث رشد و توسعه صنعت شود.«
او با اشاره به شعار سال که تولید و کارآفرینی 
نامگذاری شده است، افزود: »۹ کارگاه آموزشی را 
در این نمایشگاه خواهیم داشت. همچنین، انتقال 
تجربیات از صادرات دارو، یکی دیگر از پنل های 

این نمایشگاه خواهد بود.«
کبریایی زاده با تاکید بر اینکه دست دولت از صادرات 
دارو باید کوتاه شود، تصریح کرد: »تا جایی که می شود، 
باید از ورود دولت به صادرات دارو جلوگیری شود.«

اوهمچنین به طرح دارویاری اشاره کرد و گفت: 
»با توجه به اجرای این طرح، در این نمایشگاه به 

چالش های آن خواهیم پرداخت.«
کبریایی زاده ادامه داد: »نمایشگاه امسال دارای ۲۱ 

امتیاز بازآموزی برای داروسازان خواهد بود.«
سیدموید علویان، رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، 
نیز به همکاری نظام پزشکی با صنعت داروسازی 

کشور اشاره کرد و گفت: »نظام پزشکی در زمینه 
مباحث سالمت در جامعه، وظیفه ذاتی برای ورود 

به این حوزه دارد.«
او افزود: »در راستای آموزش جامعه، ورود کرده 

ایم که محاسن خیلی زیادی دارد.«
علویان با عنوان این مطلب که در کنار صنعت 
داروسازی هستیم، ادامه داد: »به زودی اتاق فکر 
داروسازی را فعال خواهیم کرد که به مباحث آموزشی 

خواهد پرداخت.«
او افزود: »ما از مجرب ترین افراد در اتاق های فکر 

نظام پزشکی استفاده می کنیم.«

چند قلم دارو کمبود داریم؟
در ادامه هم مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو 
گریزی به مشکالت صنعت داروی کشور زد و راهکار 
حل این مشکالت را تسهیل تجارت دارو دانست. 
حسین شمالی، مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، 
شرط تأمین دارو در داخل کشور را، تسهیل تجارت 

دارو دانست.
او بعد از ظهر چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در 
نشست خبری نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع 
وابسته که در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شد، 
گفت: »برگزاری نمایشگاه یک فرصت است که 
مسئوالن بیایند و اوضاع صنعت را از نزدیک ببینند.«
تقاضا  غرفه های  برپایی  بنده  »پیشنهاد  افزود:  او 
محور در این نمایشگاه است که امیدوارم مورد 

توجه قرار گیرد.«
شمالی در ادامه گفت: »خیلی از انگیزه ها در همین 
نمایشگاه ها شکل می گیرد و الزم است به پیشنهاد 

برپایی غرفه های تقاضا محور توجه شود.«
مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو به صادرات 
دارو اشاره کرد و افزود: »ما تالش کرده ایم در 

مورد  بی  دخالت های  از  دارو،  صادرات  بحث 
جلوگیری کنیم.«

او گفت: »رویکرد بنده به تامین دارو در کشور، این 
است که باید تجارت دارو را تسهیل کنیم.«

شمالی افزود: »صادرات دارو، تهدید نیست بلکه 
می تواند به تامین دارو در کشور کمک کند.«

مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، در ارتباط با 
وضعیت اجرای طرح دارویاری و کمبودهای دارویی 

، توضیحاتی ارائه داد.
حسین شمالی، در حاشیه نشست خبری نمایشگاه بین 
المللی دارو و صنایع وابسته گفت: »فعاًل مشکلی در 

مسیر اجرای طرح دارویاری وجود ندارد.«
او افزود: »کمبودهای دارویی به نسبت کمتر شده 
اما مطلوب نیست. یعنی از ۱۰۰ قلم کمبود به ۷۸ 

قلم دارو رسیده ایم.«
شمالی گفت: »امیدواریم ۶ ماه بعد از اجرای طرح 

دارویاری، به وضعیت عادی بازگردیم.«
او با عنوان این مطلب که بیمه ها مابه التفاوت ۳۶۶ 
»با اجرای  افزود:  قلم دارو را پرداخت می کنند، 
طرح دارویاری، امیدواریم مصرف دارو در کشور 

کنترل شود.«
شمالی درباره داروهای بیماران SMA گفت: »داروها 
توزیع شده و شرکت ها با بیماران تماس گرفته اند 

و داروها را دریافت خواهند کرد.«
او افزود: »در مورد قیمت داروهای خارجی هیچ 
مشکلی نداریم و کمیسیون قیمت گذاری دارو در 

نشست های خود به این موضوع می پردازد.«
شمالی در مورد کمبود سرم نیز گفت: »از دو هفته 
پیش واردات در حال انجام است و برای ۱۵ میلیون 

واحد که نیاز کشور است، مجوز داده ایم.«
او ادامه داد: »مصرف سرم به گونه ای افزایش یافت 
که برنامه ریزیهای ما را تحت الشعاع قرار داد و فعاًل 

در مراکز درمانی مهم، بحران کمبود سرم نداریم.
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نمایشگاه دارو، کم رمق تر از همیشه
فعاالنصنعتدارونسبتبهآیندهاینصنعتوتعطیلیخطوطداروابرازنگرانیمیکنند

فعاالن صنعت دارو نسبت به نمایشگاه های دارو چشم انداز روشنی ندارند

تجهیزات
داروو

گــزارش



سپیدازوضعیتسالمندیدرکشورگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
سـالمندی پدیده ای رو به رشـد در ایران اسـت، 
ایـن موضـوع چندسـال اسـت کـه بـه یکـی 
ازدغدغه های مسـئوالن مختلف و کارشناسـان 
نظام سـامت تبدیل شـده اسـت. آنچه در میان 
نگـران کننـده می نمایـد، از یـک سـو افزایـش 
شـیوع برخی از بیماری های ویژه سـالمندی و 
از سـوی دیگر مشـکات و هزینه هایی اسـت 
کـه ممکـن اسـت بـر نظـام  اقتصـادی، رفاهـی و 

سـامت تحمیل شـود.
در حال حاضر بیش از 10 درصد  از جمعیت 
ایران را سـالمندان تشـکیل می دهند. جمعیت 
سالمند از یک میلیون و ۷00 هزار نفر در سال 
1۳۵۵ بـه حـدود 10میلیـون نفـر رسـیده اسـت. 
در سـال 1۳۵۵ آمار سـالمندی ایران ۵ درصد 
بوده اسـت که در سـال 1۳۹۵ به 10.1۷ درصد 
و سـال 1۴00 به 10.۴۳ درصد جمعیت ایران 
رسـید این در حالیسـت که پیشـبینی ها حاکی 
از رشد سریع جمعیت سالمند کشور است به 
گونـه ای کـه گفتـه می شـود تـا سـال 1۴20 ایـن 
جمعیت به 20 درصد جمعیت خواهد رسـید.

ابربحرانسالمندیازسال1418
  بـه گفتـه حسـام الدین عامـه رئیـس دبیرخانـه 

شـورای ملی سـالمندی کشـور جمعیت کنونی 
سـالمندان کشـور ۹ میلیون و 200 هزار نفر که 
معادل 10.۷1 درصد کشـور اسـت. عامه در 
یازدهمین نشسـت سـامت سـالمندی کشـور 
اظهـار کـرد: »میـزان جمعیـت سـالمند کشـور 
در سـال 1۳۵۵ پنـج درصـد، در سـال 1۳۹۸، 
10درصـد و  از سـال 1۳۹۸ تـا 1۴01 دو برابـر 
شده و شاخص آن به 20 درصد رسیده است، 
علـت ایـن امـر در کنـار افزایـش امیـد به زندگی 
و کاهـش نـرخ بـاروری در دهه هـای اخیـر، 
انفجـار جمعیتـی بـود کـه در سـال 1۳۵۸ تـا 

1۳۷0 رخ داد.«
عامـه بیـان کـرد: »میانگیـن سـن بازنشسـتگی 
در ایـران ۵2 سـال اسـت و سـال 1۴ 10ـ آغـاز 
بازنشسـته شـدن متولدین سـال 1۳۵۸ خواهد 
بود، سـال 1۴10 جمعیت سـالمند ایران از 1۴ 
درصـد عبـور  می کنـد و کشـورمان رسـما یـک 

کشـور سـالمند محسـوب  می شـود.«
وی بـا بیـان بـه اینکـه اکنـون جمعیت سـالمندان 
ایران ۹ میلیون و 200 هزار نفر )۷1/ 10 درصد( 
اسـت، تصریح کرد: »وقتی جمعیت سـالمندی 
زیـر ۷ درصـد باشـد، آن جامعـه هنـوز جـوان 
محسـوب  می شـود، اگـر بیـن ۷ تـا 1۴ درصـد 
جمعیت میانسال و در حال گذار به سالمندی، 

بعد از 1۴ درصد جمعیت کشـور سـالمند، 21 
درصد سـالخورده و بیشـتر از 2۸ درصد بسـیار 

سـالخورده محسـوب  می شود.«
عامه یادآور شـد: »از سـال 1۴1۸ که متولدین 
1۳۵۸ به سـن ۶0 سـالگی  می رسـند، ابر بحران 
سـالمندی آغاز  می شـود، جمعیت سـالمندی 
کشـور در سـال 1۴20 به 21 درصد و در سـال 
1۴۳۵ تـا 1۴۴۵ بـه بیشـترین تعـداد جمعیـت 
سـالمند خواهـد رسـید، به طـوری کـه بیـش از 
۳۳ درصـد یـا یـک سـوم جمعیـت ایـران را 

سـالمندان تشـکیل خواهند داد.«

بحرانهایسالمندی
رئیس دبیرخانه شـورای ملی سـالمندان کشـور 
بـا بیـان اینکـه از متولدیـن سـال 1۳۵0 بـه بعـد 
شـاهد تغییرات شـدیدتر سـبک زندگی بوده ایم 
سـالمندی  ویژگی هـای  تغییـرات  بنابرایـن 
جمیعـت کشـور از سـال  1۴10بـه شـدت 
افزایـش  پیـدا می کنـد، گفـت: »در سـال 1۳۵۸ 
آمـار طـاق در ایـران 21 هـزار نفـر و در سـال 
1۴00، 1۸۳ هزار نفر گزارش شـده؛ در حالی 
کـه جمعیـت ایـران در بـازه زمانـی ۵۸ تـا 1۴00 
، ۴.2 برابـر  شـده، امـا جمعیـت طـاق حـدود 

۹ برابـر افزایـش پیـدا کـرده اسـت.«

وی در ادامـه افـزود: »همـه تغییـرات در سـبک 
زندگـی، تغییـرات شـدید جمعیـت شهرنشـین 
نسبت به روستایی، افزایش خانوار هسته ای در 
آپارتمان هـای کوچـک بـه جای فامیل گسـترده 
در یک محله، تاخیر در ازدواج و حتی افزایش 
تجرد قطعی، تاخیر سن اولین باروری، کاهش 
نـرخ بـاروری و در نتیجـه کاهـش تعـداد بعـد 
خانـوار و همـه ایـن تغییراتـی کـه در سـبک 
زندگـی اتفـاق افتـاده، پدیـده سـالمندان تنهـا 
را افزایـش  می دهـد و موجـب ایجـاد بحـران 
سـالمندی خواهد شـد، همچنین ورشکسـتگی 
صندوق های بازنشسـتگی حتمی خواهد شـد.«
عامـه بـا بیـان اینکـه از بیـن ۹ میلیـون و 200 
هزار نفر سـالمند، ۸۳ درصد آن ها سـالم و نیاز 
به کمک فرزندان و دیگران ندارد، خاطرنشـان 
کرد: »12 درصد سـالمندان نیاز به مراقبت های 
موقـت و غیـر رسـمی دارنـد. تنهـا ۵ درصـد 
نیـاز بـه مراقبت هـای رسـمی و دائمـی دارنـد.«

وی با اشـاره به وضعیت سـامت و وضعیت 
معیارهـای خطـر در بعـد سـامت سـالمندان، 
بیـان کـرد: »از بیـن سـالمندان کشـور ۵ درصـد 
در وضعیـت بسـیار پـر خطـر و 22 درصـد در 
وضعیت پر خطر قرار دارند. همچنین ظرفیت 
مراکز نگه داری سـالمندان  1۴ هزار نفر، یعنی 

ابربحران سالمندی از ابربحران سالمندی از ۱۴۱۸۱۴۱۸      
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان: از سال ۱۴۱۸ که متولدین ۱۳۵۸ به سن ۶۰ 

سالگی  می رسند، ابر بحران سالمندی آغاز  می شود
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کمتر از ۲درصد سـالمندان کشـور اسـت و این 
درحالی است که در برخی از کشورهای توسعه 
یافتـه نزدیـک بـه ۶۰ درصـد سالمندانشـان در 
ایـن مراکـز نگـه داری  می شـوند. لـذا کشـور از 
وضعیـت مطلوبـی بـرای مواجهـه با سـالمندی 

برخوردار نیسـت.«
رئیس دبیرخانه شـورای ملی سـالمندان کشـور 
بـا بیـان اینکـه کشـورهای توسـعه یافتـه ابتـدا 
در ابعـاد مختلـف توسـعه یافته انـد و سـپس بـا 
پدیـده سـالمندی مواجـه شـده اند و اقدامـات 
الزم را جهت بحران سـالمندی فراهم کردند، 
یادآور شـد: »متاسـفانه در ایران این امر کامال 
بالعکس اسـت. لذا تغییرات فرهنگی و سـبک 
زندگـی، نبـود زیـر سـاخت های الزم، نداشـتن 
مراکز کافی نگه داری سـالمند، نداشـتن تعداد 
تخـت کافـی بـه ازای جمعیـت سـالمند  و ... 
موجـب روبـه رو شـدن بـا وضعیـت وخیمـی از 

سـالمندی خواهد شـد.«
عالمه با بیان اینکه برخی از کشـورهای جهان 
اصطالحی تحت عنوان اقتصاد نقره ای یا سود 
جمعیتـی دوم را تعریـف کرده انـد، توضیـح داد: 
»اقتصـاد نقـره ای بدیـن معناسـت، کـه افراد قبل 
از رسـیدن به سـن بازنشسـتگی مهارت هایی 
همچـون مهـارت سـرمایه گذاری، کارآفرینی و 
... را جهت ورود به بازنشسـتگی و سـالمندی 
کسـب کنند. سـپس وارد اقتصاد خرد، اقتصاد 
خانوادگی و محله محور  شـود. در این راسـتا 
حـوزه تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی نیـز از آن ها 

حمایـت  می کند.«
وی در مورد توانمندسـازی و ارتقا معیشـت 

رویکـرد  را  بحـث  مهم تریـن  سـالمندان، 
از  »مـواردی  افـزود:  دانسـت و  پیشـگیرانه 
جملـه رویکـرد چرخـه عمـر شـامل حفـظ 
سـالمتی، تندرسـتی و خودمراقبتـی، آگاهـی 
بخشـی، بیمـه شـغلی )بـرای جوانـان بیـکار 
به جـای پرداخـت یارانـه مسـتقیم حـق بیمـه 
شغلی پرداخت شود(، ضرورت بیمه مراقبت 
طوالنـی مـدت )بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از 
مهم تریـن مشـکالت سـالمندان هزینـه بـاالی 
مراقبت هـای آن هاسـت(، تامیـن مسـکن در 
دوران جوانـی و میانسـالی، حمایـت و تامیـن 
مالی از تمام سـالمندان )حقوق بازنشسـتگی 
مکفـی، یارانـه مناسـب و پرداخـت مسـتمری 
سـالمندان کـه هیـچ دریافتـی ندارنـد(، عدالت 
در توزیـع و دریافـت خدمـات، ایجـاد شـبکه 
سـمن های سـالمندی میان نسـلی با رویکرد 
توسـعه پایـدار و محلـه محـور و ... از مـوارد 
مهـم و ضـروری دیگـری اسـت، کـه بایـد بیش 

از گذشـته بـه آن هـا پرداختـه شـود.« 

دو برابر شدن احتمال بروز آلزایمر با 
سالمندی

بـا ایـن حـال بـر اسـاس اعـالم سـازمان جهانـی 
بهداشـت تا سـال ۲۰5۰ جمعیت سـالمند ایران 
بـه بـاالی ۲۶ میلیـون نفـر خواهـد رسـید، ایـن 
موضـوع در کنـار افزایـش برخـی از بیماری هـا 
ماننـد آلزایمـر می  تواننـد تهدیـدی علیـه ایـن 
جمعیـت و حتـی نظـام سـالمت و رفـاه ایـران 
علـت  شـایع ترین  آلزایمـر  بیمـاری  باشـد. 
سـندروم دمانـس اسـت کـه بـه دلیـل تخریـب 
وسـیع نورون هـای مغـزی ایجـاد می شـود و 
باعـث افـت وضعیـت شـناختی در سـالمندان، 
درنتیجـه تخریـب شـدید حافظـه، جهت یابـی 
و شـناخت در سـالمندان و همچنیـن موجـب 
مختل شدن عملکرد اجتماعی و خانوادگی فرد 
می شـود و فرد نیاز به مراقبت های مداوم طبی 
و روانی دارد که این موارد تاثیراتی را هم برای 
زندگی فرد و هم افراد زندگی خانواده او خواهد 

داشـت. بـه گفتـه فـرزاد اشـرافی عضـو هیئـت 
علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، 
بـروز آلزایمـر در سـنین پایین تـر از ۶5 سـال 
خیلـی نـادر اسـت. شـایع تریـن عامـل آلزایمر، 
سـن اسـت. معموالً بعد از ۶5 سـالگی به ازای 
هـر پنـج سـال بـروز آلزایمـر دو برابـر می شـود 
و علتـش هـم تخریـب سـلول های مغـزی و 
اضمحـالل و تهدیـد ناحیـه لـب گیجگاهـی و 

حافظـه و اطالعـات مغـزی اسـت.
شـرفی تصریـح کـرد: »ایـن بیمـاری می توانـد 
اختـالالت شـناختی و مشـکالت خلقـی نیـز 
ایجاد کند و افراد بر اسـاس همان شـخصیتی 
کـه دارنـد ممکـن اسـت موجـب افسـردگی و 
اضطرابـی و بیقـراری شـوند. ایـن بیمـاری 
همچنیـن می توانـد موجـب بدبینـی و اشـتباه 
محاسـبه پول، اختالل در جهت یابی مسـیرها 
و اختـالل در قضـاوت نسـبت بـه اطرافیـان 
شـود. این مشـکل جزو اختالالت شـخصیتی 
و خلقی است که در افراد دارای بیماری آلزایمر 
بـروز می کنـد و باعـث سـوء تفاهـم و بدبینـی 
می شـود. همچنیـن کـم شـدن دامنـه کلمـات، 
تکـرار کـردن حرف هـا، هذیان هـا و توهمـات 
بینایـی و شـنوایی را نیـز از دیگـر عالئـم ایـن 
بیمـاری برشـمرد، ضمـن اینکـه بـروز آلزایمـر 

در مردان بیشـتر اسـت.«
ایـن عـالوه بـر افزایـش بیماری هـای ویـژه 
سـالمندی ماننـدی ماننـد بیماری هـای غیـر 
واگیـر یـا بیماری هایـی ماننـد پوکـی اسـتخوان 
اسـت. بـا ایـن حـال آنچـه مشـخص اسـت، 
نمی تـوان جلـوی سـالمندی را گرفـت و بـه 
شـرط حیات سرنوشـت هر انسـانی سـالمندی 
اسـت. سـالمندی سـالم می تواند هر جامعه ای 
را بـه رشـد بیشـتر واداشـته و از آن سـو در 
مقابلـه بـا هزینه هایـی کـه بـر جامعه وارد می آید 

پیشـگیری کنـد. 

14

متولدین  که   ۱۴۱۸ سال  از  عالمه: 
سالگی  می رسند،   ۶۰ سن  به   ۱۳5۸
آغاز  می شود،  سالمندی  بحران  ابر 
سال  در  کشور  سالمندی  جمعیت 
۱۴۲۰ به ۲۱ درصد و در سال ۱۴۳5 
جمعیت  تعداد  بیشترین  به   ۱۴۴5 تا 
سالمند خواهد رسید، به طوری که بیش 
جمعیت  سوم  یک  یا  درصد   ۳۳ از 
ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد

سالگی   ۶5 از  بعد  معموالً  اشرافی: 
به ازای هر پنج سال بروز آلزایمر دو 
تخریب  هم  علتش  و  می شود  برابر 
اضمحالل  و  مغزی  سلول های 
و  گیجگاهی  لب  ناحیه  تهدید  و 
است. مغزی  اطالعات  و  حافظه 
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