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سپیدگزارشمیدهد

افزایش ۲ و نیم برابری پرداخت 
از جیب بیماران تاالسمی

 عرب مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تاالسمی: 
دارویار، هزینه  بیماران را افزایش داده است

گالیه جامعه پرستاری از 
خلف وعده وزارت بهداشت

رئیس کل سازمان نظام پرستاری: پرداختی های اخیر 
و علی الحساب وزارت بهداشت به پرستاران، بسیار 

11ناچیز است و قابل پذیرش نیست

7
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بیماران سرطانی می گویند که داروهایشان با ده ها برابر قیمت واقعی در بازار سیاه فروخته می شود

تجارت سیاه باتجارت سیاه با  سرطانسرطان!!
وزیربهداشتدرعینحالازادامهپرداختارزوزیربهداشتدرعینحالازادامهپرداختارز۴۲۰۰۴۲۰۰تومانیبرایداروهایسرطانخبرمیدهدتومانیبرایداروهایسرطانخبرمیدهد
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وزارت بهداشت اعالم کرد از روز جمعه تا شنبه 34 بیمار 
جدید کرونایی در کشور شناسایی شده است.

به گزارش سپید، از روز جمعه تا شنبه ۵ آذر 1401 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 34 بیمار جدید مبتال به 
کووید1۹ در کشور شناسایی و 26 نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۹ 
هزار و ۵26 نفر رسید.

از روز جمعه تا شنبه هیچ یک از بیماران مبتال به کووید1۹ 
در کشور جان خود را از دست نداد و مجموع جان باختگان 

این بیماری، در عدد 144 هزار و 633 نفر ماند.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و 33۵ هزار و 34 نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

68 نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵4 میلیون و ۵44 هزار و 836 آزمایش تشخیص 
کووید 1۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر 0 شهرستان در وضعیت قرمز، 3 شهرستان 
در وضعیت نارنجی، 114 شهرستان در وضعیت زرد و 331 
شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.تا کنون 6۵ میلیون 
و 138 هزار و 106 نفر دوز اول، ۵8 میلیون و ۵4۷ هزار 
و 1۷2 نفر دوز دوم و 31 میلیون و 3۷3 هزار و 238 نفر، 
دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به 1۵۵ میلیون و ۵8 

هزار و ۵16 دوز رسید.

شناسایی شناسایی ۳۴۳۴ بیمار جدید کرونایی بیمار جدید کرونایی

کروان

پاسخی  می تواند  پاکسلووید  داروی  آیا 
معماهای  بزرگترین  از  یکی  برای 
از  همه گیری کووید-1۹ باشد؟ گروهی 
دنبال  به  استنفورد  دانشگاه  متخصصان 

هستند. موضوع  این  کشف 
محققان  از  گروهی  سپید،  گزارش  به 
آمریکایی در اولین آزمایش پزشکی خود 
روی استراتژی ضد ویروسی برای درمان 
کووید طوالنی، در حال آزمایش داروی 
آیا  کنند  بررسی  تا  هستند  پاکسلووید 
این دارو به کاهش خستگی، مه مغزی، 
تنگی نفس، بدن درد، مشکالت گوارشی 
یا خیر. قلبی کمک می کند  و مشکالت 

»لیندا گنگ« محقق اصلی این مطالعه از 
موضوع  »این  گفت:  استنفورد  دانشگاه 
بیشتری  درک  و  فهم  به  تا  است  مهم 
دست پیدا کنیم که آیا مصرف این دارو 

باشد.« موثری  درمان  می تواند 
تنها  پاکسلووید  داروی  در حال حاضر، 
بالفاصله پس از ابتال به عفونت و پیش 

از آنکه ویروس در بدن به شکل گسترده 
کند، تجویز می شود. همچنین  پیدا  نفوذ 
این موضوع ثابت شده است که این دارو 
خطر ابتال به کووید طوالنی، بستری شدن 
در بیمارستان و مرگ را کاهش می دهد.
به  مبتال  افراد  در  دارو  این  تاثیر  هنوز 
بیماری مزمن و یا ماه ها و سال ها پس از 
بروز عفونت اولیه، آزمایش نشده است. 

در مطالعه محققان دانشگاه استنفورد 200 
مشخص  تا  دارند  شرکت  کننده حضور 
دوره  گذراندن  با  که  افرادی  آیا  شود 
قرار  درمان  تحت  پاکسلووید  روزه   1۵
می گیرند نسبت به افرادی که با دارونما 
دارند  بهتری  وضعیت  می شوند،  درمان 
ماه   4.۵ مدت  به  گروه  دو  هر  خیر.  یا 
تحت نظر خواهند بود تا مشخص شود 

می کند. پیدا  بهبود  بیماری  آیا عالئم 
شده ای  تایید  درمان  هیچ  امروز،  تا 
برای عارضه کووید طوالنی که سالمت 
قرار  تاثیر  تحت  را  آمریکایی  میلیون ها 
داده، وجود ندارد. اما برخی از مبتالیان به 
کووید طوالنی به این نکته اشاره کرده اند 
که پس از مصرف این دارو برای جلوگیری 
آنها  بیماری   عالئم  احتمالی،  عفونت  از 
محققان  نتیجه  در  است.  کرده  فروکش 
این  تا  دانشگاه استنفورد تصمیم گرفتند 
روش درمانی را با دقت بیشتری بررسی 

کنند.
محققان  اکسپرس،  مدیکال  گزارش  به 
چه  که  نمی دانند  دقیق  طور  به  هنوز 
فاکتورهایی باعث کووید طوالنی می شود. 
به  درمانی  یافتن روش  برای  جستجوها 
شده  مواجه  مشکل  با  پیچیدگی ها  دلیل 
است. همچنین عالئم این عارضه ممکن 
است از بین برود و مجدد ظاهر شود و 

هستند.ایسنا متفاوت  بسیار  عالئم  این 

آیا داروی ضد ویروسی در درمان کووید طوالنی موثر است؟

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو گفت: »عرضه اسپری های تنفسی 
از ۵00 هزار واحد در شهریور به 2 میلیون 
عدد در آبان ماه رسید و کسری ها با افزایش 

ظرفیت خطوط تولید جبران شد.«
در  پیکان پور  محمد  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایرنا افزود: »اخیرا کمبودهایی 
در زمینه اسپری های تنفسی سالبوتامول در 
بازار احساس می شد که با برنامه ریزی های 
صورت گرفته، مواد اولیه تولید این دارو 
افزایش  با  کسری ها  و  تامین  کشور  در 

ظرفیت خطوط تولید جبران شد.«
تولید  افزایش  »با  داشت:  اظهار  وی 

اسپری های تنفسی سالبوتامول در کشور، 
هزار   ۵00 از  دارو  این  از  بازار  ظرفیت 
عدد در شهریور ماه به 2 میلیون عدد در 

آبان ماه رسیده و نیاز بازار به طور کامل 
تامین شده است.«

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو تصریح 

اسپری های  سایر  واردات  و  »تولید  کرد: 
افزایش  توجهی  قابل  حد  به  هم  تنفسی 
یافته به طوری که کارخانه های تولیدی به 
صورت سه شیفت در حال فعالیت هستند 

تا مشکالت هرچه سریعتر رفع شوند.«
وی با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر قیمت  
داروهای  رسمی  فهرست  اقالم  روی 
بیمه گذار  شرکت های  توسط  ابتدا  کشور 
تحت پوشش قرار گرفته و سپس توسط 
می شود،  اعمال  داروسازی  شرکت های 
گفت: »چنانچه دارو با نسخه الکترونیک 
تهیه شود هیچ هزینه مازادی متوجه بیماران 

نخواهد شد.«

عرضه اسپری های تنفسی به ۲ میلیون عدد افزایش یافت
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رئیس پژوهشـگاه غدد و متابولیسـم دانشـگاه 
علـوم پزشـکی تهـران از ۷۲ هـزار شکسـتگی 
ناشـی از پوکـی اسـتخوان سـاالنه در کشـور 

و مـرگ ۴۲۰۰ نفـر از ایـن تعـداد خبـر داد.
به گزارش سـپید، افشـین اسـتوار در گفت وگو 
بـا ایلنـا، در رابطـه بـا آخریـن وضعیـت پوکـی 
»تراکـم  کـرد:  اظهـار  کشـور  در  اسـتخوان 
اسـتخوان افـراد در بـدو تولـد افزایـش پیـدا 
می کنـد و در سـنین بیـن ۲۵ تـا ۳۰ سـالگی 
بـه حداکثـر تـوده اسـتخوانی می رسـد. تـوده 
و  کودکـی  دوران  تأثیـر  تحـت  اسـتخوانی 
نوجوانی است؛ در عین حال تغذیه نامناسب، 
کـم تحرکـی یـا مـواردی ماننـد آلودگـی هـوا، 
مصـرف سـیگار و مصـرف الـکل می توانـد 
تـوده اسـتخوانی را پایین تـر نگـه  دارد. فـردی 
کـه تـوده اسـتخوانی او در ایـن دوران کم تـر 
رشـد کرده باشـد، این اسـتعداد را دارد که در 
دوران سـالمندی دچار پوکی اسـتخوان شـود.«
یـک  اسـتخوان  پوکـی  »اساسـا  افـزود:  وی 
بیماری سـالمندی اسـت. از سـوی دیگر این 
وضعیت در خانم ها پس از سـن یائسـگی که 
اثـر محافظتـی هورمون هـای جنسـی اسـتروژن 
روی اسـتخوان کـم می شـود، تعـادل بـه نفـع 
تخریـب اسـتخوان تغییـر کـرده و اسـتخوان 
می شـود.  شـکننده  و  تـرد  پـوک،  کم کـم 
مهم تریـن نگرانـی مـا در زمـان پوکی اسـتخوان 
بـا توجـه بـه اینکـه عالئمـی نـدارد، ایـن اسـت 

که اسـتخوان با کم ترین ضربه شکسـته شـود.«
اسـتوار ادامـه داد: »سـه ناحیـه شـایع بـرای 
شکسـتگی اسـتخوان وجـود دارد کـه شـامل 
مـچ دسـت، مهره هـای پشـت گـردن و لگـن 
اسـت. شکسـتگی اسـتخوان لگـن عـوارض 

زیـادی دارد.«
وی با بیان اینکه عوامل خطر پوکی اسـتخوان 
شـبیه عوامـل خطـر دیگـر بیماری هـای واگیـر 
و  کلسـیم  مصـرف  »کمبـود  گفـت:  اسـت، 
پوکـی  تغذیـه ای  از جملـه دالیـل  پروتئیـن 
اسـتخوان اسـت. در صورتی که افراد نتوانند 
لبنیـات بـه انـدازه کافـی مصـرف کننـد احتماال 
دریافت مناسبی از کلسیم و پروتئین نخواهند 

داشت.«
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
پوکـی  در  دیگـر  »علـت  داد:  ادامـه  تهـران 
اسـتخوان مربـوط بـه ویتامیـنD اسـت، ایـن 
زیـر  خورشـید  نـور  دریافـت  از  ویتامیـن 
پوسـت تشـکیل می شـود. وقتـی بـه انـدازه 
کافی مواجهه با نور خورشـید نداشـته باشـیم 
و بـه دالیلـی همچـون آلودگـی هـوا ایـن نـور 
کاهـش پیـدا کنـد، یـا نـور را از پشـت پنجـره 
دریافـت کنیـم، نـور کافـی دریافـت نکرده ایـم. 
در شـهرها اصـال اجـازه نمی دهیـم کـه نـور 
خورشـید بـه انـدازه کافـی بـه زمیـن برسـد. 
در  زندگـی طوالنـی  و  بلنـد  سـاختمان های 
فضـای بسـته نیـز اجـازه دریافـت کافـی نـور 

را بـه مـا نمی دهـد.«
وی ادامـه داد: »وقتـی ویتامیـنD بـه صـورت 
طبیعـی جـذب نشـود، بایـد بـه صـورت غذایی 
جـذب شـود. منبـع غنـی ویتامیـنD منابـع 
حیوانـی ماننـد لبنیـات، شـیر، تخـم مـرغ و 
گوشـت اسـت یـا اینکـه بایـد مکمـل ویتامیـن
D مصـرف کـرد کـه شـاید هـم آخریـن توصیه 
باشـد و تقریبا برای کسـانی اسـت که کمبود 
ایـن ویتامیـن را دارنـد. بـرای افـرادی که چنین 
کمبـودی ندارنـد، تقریبـا مصـرف ایـن مکمـل 

کار بیهوده ای اسـت.«
اسـتوار تصریح کرد: »نسـبت قابل توجهی از 
مـردم کمبـود ویتامیـنD دارنـد، در مطالعـات 
مختلف این نسـبت بسـیار متفاوت اسـت، به 
طـور مثـال در برخـی از مطالعـات در مناطـق 
شـهری مشـاهده شـده اسـت کـه بـاالی ۸۰ 
درصـد جمعیـت ایـن کمبـود را دارنـد. البتـه 
چالش هایـی نیـز در برخـی مطالعـات وجـود 
دارد کـه گاه نتایـج آن هـا را نامعتبـر می کنـد، 
بـا ایـن حـال در جایـی ماننـد تهـران قابـل 
درک اسـت که افراد کمبود ویتامینD داشـته 
باشـند. همانطـور کـه گفتـه شـد بـرای ایـن 
افـراد مکمل هـای ویتامیـنD وجـود دارد کـه 

می تواننـد مصـرف کننـد.«
وی در ادامه با بیان اینکه پوکی استخوان حتی 
نوع شـدید آن درمان دارد، گفت: »خانم های 
بـاالی ۵۰ سـال و خانم هـای پـس از سـن 
سـنجش  بایـد  فرصـت  اولیـن  در  یائسـگی 
تراکم اسـتخوان انجام دهند. تشـخیص پوکی 
اسـتخوان تنهـا بـا سـنجش تراکـم اسـتخوان 
انجام می شـود. اگر به وسـیله سـنجش تراکم 
اسـتخوان، پوکی اسـتخوان تشـخیص داده شـد 

حتمـا بایـد فـرد تحـت درمـان قـرار بگیـرد.«
اسـتوار ادامه داد: »بیش از ۸۰ درصد افرادی 
کـه درمـان خـود را آغـاز می کننـد، متأسـفانه 
درمـان خـود را ادامـه نمی دهنـد و زیـر یکسـال 
درمـان خـود را قطـع می کننـد. رژیـم درمانـی 
پوکـی اسـتخوان بیـن سـه تـا پنـج سـال اسـت 
و در ایـن زمـان فـرد بایـد دارو دریافـت کنـد. 
چنانچـه ایـن دوره درمانـی بـه طـور کامل انجام 
نشـود نـه تنهـا فایـده ای نخواهـد داشـت، بلکه 

ممکن اسـت خطر شکسـتگی نیز وجود داشـته 
باشـد. مشـکلی که االن وجود دارد این اسـت 
کـه علی رغـم آگاهـی مـردم در مـورد پوکـی 

اسـتخوان، درمـان خـود را ادامـه نمی دهنـد.«
وی همچنیـن در مـورد میـزان شـیوع پوکـی 
اسـتخوان نیـز گفـت: »در حـال انجـام یـک 
مطالعـه کشـوری هسـتیم و اکنـون در مراحـل 
پایانی آن هسـتیم تا در کل کشـور آمار پایانی 
آن را دریابیـم. در مطالعـات دیگـری کـه انجـام 
دادیـم دریافتیـم کـه در افـراد بـاالی ۶۰ سـال، 
۴۲ درصد افراد پوکی اسـتخوان داشـتند. این 
میـزان در بانـوان ۶۵ درصـد و در آقایـان ایـن 
میـزان ۲۵ درصـد اسـت. در افـرادی بـاالی 
۷۵ سـال، میـزان شـیوع پوکـی اسـتخوان در 

خانم هـا، بـاالی ۸۰ درصـد اسـت.«
رئیس پژوهشـگاه غدد و متابولیسـم ادامه داد: 
»در حـال حاضـر بـا رشـد جمعیـت سـالمندی 
مواجـه هسـتیم، نزدیـک ۱۲ درصـد جمعیـت 
کشـور بـاالی ۶۰ سـال اسـت و تـا ۱۰ سـال 
دیگـر بـه ۲۰ درصـد می رسـد. ایـران یکـی 
از سـریعترین رشـدهای جمعیـت سـالمندی 
را دارد و بیمـاری ماننـد پوکـی اسـتخوان و 
شکسـتگی آن بسـیار اهمیـت پیـدا می کنـد و 
عوارض آن هم شـدید اسـت. سـاالنه نزدیک 
۱۷۲ هزار شکسـتگی ناشـی از پوکی اسـتخوان 
در کشـور اتفـاق می افتـد و حـدود ۴ هـزار و 
۲۰۰ نفـر نیـز بـه دلیـل شکسـتگی جـان خـود 

را از دسـت می دهنـد.«
وی افـزود: »شکسـتگی لگـن شـدیدترین نـوع 
شکسـتگی بـوده و در ۸۰ درصـد مـوارد فـرد 
دیگـر بـه وضعیـت سـابق خـود از نظـر تحـرک 
و فعالیت هـای روزانـه بـاز نمی گـردد و در ۵۰ 
درصـد مـوارد بـه عصـا یـا کمـک افـراد نیـاز 
پیـدا می کنـد. ۲۰ تـا ۵۰ درصـد مـوارد هـم 
در سـال اول شکسـتگی لگـن فـوت می کننـد. 
ایـن تعـداد فـوت ناشـی از شکسـتگی از همـه 
سـرطان های مخصـوص زنـان بیشـتر اسـت. 
حـال وقتـی جمعیـت سـالمند در حـال افزایش 
اسـت اگـر بـه ایـن موضوعـات توجـه نکنیـم 
بـا مشـکل بسـیار زیـادی در آینـده مواجـه 

خواهیم شـد.«

۱۷۲ هزار شکستگی ناشی از پوکی استخوان در سال و مرگ ۴۲۰۰ نفر
D تاثیر آلودگی هوا در کمبود ویتامین

رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو مطرح کرد

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو گفت: »عرضه انواع آنتی بیوتیک 
و ایبوپروفن در داروخانه های سطح شهر در 
یک ماه گذشته بیش از 2 برابر شده است.«
در  پیکانپور  محمد  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با مهر اظهار داشت: »در رابطه 
با تأمین سوسپانسیون های آنتی بیوتیک در 
بازار، عالوه بر افزایش واردات به عنوان 
مکملی برای تأمین بازار، تولیدات داخلی 
نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است.«

وی افزود: »در مهر ماه امسال 4.۵ میلیون 
واحد سوسپانسیون آنتی بیوتیک روانه بازار 
 8.۵ به   1401 آبان  در  این عدد  که  شده 
میلیون واحد رسیده است که تأمین از هر 
دو مسیر تا اشباع بازار ادامه خواهد داشت.«
پیکانپور ادامه داد: »شربت و سوسپانسیون 
استامینوفن هم در مهرماه 1.۵ میلیون واحد 
روانه بازار شده بود که این رقم در آبان 

1401 به 6 میلیون واحد رسید.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 

عرضه  و  »تولید  کرد:  تاکید  دارو  و  غذا 
 300 مهرماه  در  ایبوپروفن  سوسپانسیون 
هزار واحد بوده که در آبان 1401 به 2.4 

میلیون واحد افزایش یافته است.«
تولیدکنندگان  همت  »با  افزود:  پیکانپور 
مابقی  تأمین،  زنجیره  عوامل  همکاری  و 
اقالم دارویی هم به همین ترتیب در حال 
افزایش تولید و عرضه به بازار هستند و 
داروخانه ها  قفسه  در  زودی  به  آن  آثار 

قابل مشاهده خواهد بود.«

افزایش ۲ برابری عرضه آنتی بیوتیک و ایبوپروفن



وزارت  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی پیشـرفت 
پروژه های عمرانی وزارت بهداشـت در سـطح 
کشـور را چشـمگیر قلمـداد کـرد و از اضافـه 
شـدن 7000 تخـت بیمارسـتانی تـا پایـان سـال 

جـاری خبـر داد.
بـه گـزارش سـپید، بهـروز رحیمـی در چهارمین 
همایـش معاونیـن توسـعه مدیریـت و منابـع 
سـازمان های  و  دانشـکده ها  دانشـگاه ها، 
وابسـته ضمـن اشـاره بـه 5500 پـروژه عمرانـی 
نیمه تمام در سـطح کشـور، بر تسـریع در تکمیل 
و بهره بـرداری از 2000 پـروژه تـا پایـان سـال 

جـاری تأکیـد کـرد.
عمرانـی  پروژه هـای  پیشـرفت  ادامـه  در  وی 
وزارت بهداشـت در سـطح کشـور را چشـمگیر 
قلمـداد کـرد و از اضافـه شـدن 7000 تخـت 

بیمارسـتانی تـا پایـان سـال جـاری خبـر داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 
بـا یـادآوری ایـن نکتـه کـه نیروهـای انسـانی 
ارزشـمندترین سـرمایه این وزارت هسـتند، بر 
حفـظ کرامـت کارکنـان نظـام سـامت و توجـه 
بـه رفاهیـات و پرداختـه ای آنـان تأکیـد کردنـد.

وی همچنیـن بکارگیـری و ایجـاد فضـای کاری 
بـرای نیروهـای انقابـی، متدیـن و متخصـص 
حائـز  بسـیار  را  تخصصـی  جایگاه هـای  در 
اهمیـت عنـوان کـرد و افـزود: »تعدیـل نیـرو 
جـزو سیاسـت های وزارت بهداشـت نیسـت 
و از منابـع انسـانی فعلـی در وزارت بهداشـت 

بایـد به درسـتی اسـتفاده شـود.«
»ایجـاد  داشـت:  اظهـار  ادامـه  در  رحیمـی 
و  بودجـه ای  سـرفصل های  در  ارزش افـزوده 
توجـه بـه حـوزه بهداشـت و قانـون جوانـی 
معاونیـن  کار  دسـتور  در  بایـد  جمعیـت 
توسـعه مدیریـت و منابـع قـرار بگیـرد و همـه 
سـرفصل های بودجـه تخصیصـی بـه وزارت 
بهداشـت نیـز بایـد در مسـیر مربـوط بـه خـود 

هزینـه شـود.«
روش هـای  بکارگیـری  در  جدیـت  بـر  وی 
انبـارداری نویـن و بررسـی موجـودی انبارهـا 
و اقـام مصرفـی تأکیـد کـرد و گفـت: »انبارداری 
نویـن و نظـارت بـر انبارهـا و کنتـرل منابـع و 
ملزومـات مصرفـی در ایـن حـوزه یکـی از اصول 

مهـم مدیریتـی اسـت.«
معـاون وزیـر بهداشـت از پیگیری هـای ایـن 

سـازمان  از  مطالبـات  وصـول  بـرای  وزارت 
تأمیـن اجتماعـی خبـر داد و در ادامـه یـادآوری 
وزارت  کارکنـان  حـق  بـه  »مطالبـات  کـرد: 
بهداشـت از جملـه پیگیـری اجـرای فوق العـاده 
خـاص از دسـتگاه های ذی ربـط، ادامـه اجـرای 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری و برنامه ریزی 
و پیگیری مجوزهای اسـتخدامی نیز در دسـتور 

کار وزارت بهداشت است و تا حصول نتیجه ای 
مطلـوب آن را دنبـال خواهیـم کـرد.«

بـه گـزارش وبـدا، وی در پایـان سـرلوحه قـرار 
دادن حکـم جهـاد تبییـن مقـام معظـم رهبـری 
را بـرای تمامـی مسـئولین و کارگـزاران دولـت 
ضـروری دانسـت و بـر توجـه بـه حـوزه روابـط 
عمومـی بـرای انعـکاس شـفاف اخبـار و پمپـاژ 

امیـد بـه جامعـه تأکیـد کـرد.

تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی وزارت بهداشت در سطح کشور

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در چهارمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع تاکید کرد

مدیـرکل امـور تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی 
نمایشـگاه  اولیـن  در  دارو  و  غـذا  سـازمان 
تخصصی خدمات پزشـکی، درمانی، بهداشـتی 
و گردشـگری سـامت و پانزدهمین نمایشـگاه 
تجهیـزات پزشـکی در شـیراز، بـا مدیـر اداره 
تجهیزات پزشـکی و مدیر اداره زیرسـاخت های 
پزشـکی وزارت بهداشـت سـوریه دیـدار کـرد.
بـه گـزارش سـپید، مدیـرکل امـور تجهیـزات و 
ملزومـات پزشـکی سـازمان غـذا و دارو در ایـن 
دیـدار ضمـن ارائـه گزارشـی از توانمندی هـای 
تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی تولیـدی در 
جمهـوری اسـامی ایـران، بـه ظرفیـت بـاالی 
شـرکت های دانـش بنیـان در حـوزه سـامت 

کشـور اشـاره کـرد.
روح اهلل مزینانـی افـزود: »در ایـن دیـدار پـس از 
گفت وگـو و تبـادل نظـر در حـوزه تجهیـزات و 

ملزومـات پزشـکی، مقـرر شـد کشـور سـوریه 
فهرسـت نیازمندی های این حوزه را به سـازمان 

غـذا و دارو اعـام کنـد.«
جلسـات  برگـزاری  بـرای  برنامه ریـزی  وی، 

مسـتمر مسـئوالن سـامت وزارت بهداشـت 
سـوریه بـا مسـئوالن سـامت ایـران را از دیگـر 
محورهـای گفت وگـو در ایـن دیـدار عنـوان 
کـرد و افـزود: »ایـن جلسـات بـا هـدف انتقـال 

تجربیات و توان فنی مهندسـی ایران و با توجه 
بـه توانمنـدی جمهـوری اسـامی ایـران در ایـن 

حـوزه برگـزار می شـود.«
بنابر اعام وزارت بهداشـت، مزینانی، صادرات 
تولیدات شـرکت های دانش بنیان و فناور ایران 
در حـوزه تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی بـه 
کشـور سـوریه را از دیگـر محورهـای مهـم ایـن 

دیدار برشـمرد.
مدیـرکل امـور تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی 
سـازمان غـذا و دارو افـزود: »همچنیـن کشـور 
جمهـوری اسـامی ایـران بـا سـرمایه گذاری 
بخـش  و  ایـران  مشـترک  بخـش خصوصـی 
خصوصـی و دولتـی سـوریه، آمادگـی راه اندازی 
خطـوط تولیـد و انتقـال دانـش فنـی حـوزه 
تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی در سـوریه را 

دارد.«

ارتقای همکاری های ایران و سوریه در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی

شماره 42348 6 آذر 1401
اریان

زمان بنـدی برگـزاری آزمـون دانش نامه گواهینامه 
رشـته های تخصصی دندانپزشـکی سـال ۱۴0۱ 

اعام شـد.
بـه گـزارش سـپید، بـر ایـن اسـاس، آزمـون کتبـی 
و  می شـود  برگـزار  آذرمـاه   ۱5 سه شـنبه  روز 
نتایـج یـک روز پـس از برگـزاری آزمـون یعنـی 
۱۶ آذرمـاه اعـام می شـود. آزمـون شـفاهی نیـز 
در روزهـای پنج شـنبه و جمعـه ۱7 و ۱۸ آذرمـاه 

برگـزار می شـوند.
آزمـون رشـته های »ارتودانتیکـس«، »بیماری های 

دهـان و فـک و صـورت«، »جراحـی دهـان و فـک 
و صورت« و »دندانپزشکی ترمیمی« در دانشکده 
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

برگزار می شـود.
همچنیـن محـل برگـزاری آزمـون رشـته های 
فـک  دهـان،  »آسیب شناسـی  »اندودانتیکـس«، 
»پروتزهـای  »پریودانتیکـس«،  صـورت«،  و 
دندانـی«، »رادیولـوژی دهـان، فـک و صـورت« 
و »دندانپزشـکی کودکان« دانشـکده دندانپزشـکی 

دانشـگاه علوم پزشـکی تهران خواهد بود.ایسـنا

اعالم جزئیات آزمون گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی
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گروهـی از محققـان کشـور بـا همـکاری 
مرکـز طبـی کـودکان، بـه روشـی بـرای 
درمـان بیمـاران مبتـا بـه سـرطان خـون بـا 

ژن درمانـی دسـت یافتنـد.
بـه گـزارش سـپید، یکـی از مزایـای اصلـی 
 CAR_T درمان با سلول های کارتی سل
Cell ایـن اسـت کـه می توانـد بیمارانـی 
کـه سـرطان خـون یـا لنفوم هـای آن هـا بـه 
شـیمی درمانی و پیوند سـلول های بنیادی 

خـون سـاز پاسـخ نداده انـد، درمـان کنـد.
ایـن روش بـه عنـوان یـک روش درمـان 
موفـق و طوالنـی مـدت بـرای مبتایـان بـه 
سـرطان خـون یـا لنفـوم کـه بـه هیچ درمانی 

پاسـخ نداده انـد، مطـرح اسـت.
ایـن سـلول ها قـادر بـه هدف گیـری طیـف 
وسـیعی از آنتـی ژن هـای تومـوری هسـتند 
و توانایـی شناسـایی سـلول های بدخیمـی 
که از دسـت سیسـتم ایمنی فرار کرده اند، 

دارند.
عـدم وقـوع بیمـاری پیونـد علیـه میزبـان 
)GVHD( در مقایسه با پیوند سلول های 
بنیادی، کوتاه شـدن زمان بسـتری بیمار در 
بیمارسـتان و کم تـر شـدن محدودیت هـای 
غذایـی و ارتباطـات اجتماعـی بیمـار بعـد 
از دریافـت ایـن خدمـات از دیگـر مزایـای 

درمـان بـا کارتی سـل ها اسـت.
اولیـن ژن درمانـی موفـق در ایـران بـه روش 

CAR_T Cell در شـهریور امسـال در 
بیمارسـتان مرکـز طبـی کـودکان وابسـته به 
دانشـگاه علوم پزشـکی تهران انجام شـد.
ایـن پـروژه بـا همـکاری مرکـز تحقیقـات 
سلول و ژن درمانی کودکان در پژوهشکده 
ژن، سلول و بافت دانشگاه با همکاری یک 
شـرکت دانش بنیان مسـتقر در مرکز جامع 
سـلول های بنیادی و پزشـکی باز سـاختی 

دانشـگاه علوم پزشـکی تهران انجام شـد.
بیمـار دریافـت کننـده یـک کـودک پسـر ۵ 
سـاله مبتـا بـه سـرطان خـون نـوع لوکمـی 

لنفوباسـتیک حـاد بـوده کـه ۳ بـار سـابقه 
بازگشت یا عود بیماری داشته و به درمان 

شـیمی درمانی رایج پاسـخ نداده اسـت.
این کودک به دلیل نداشـتن دهنده مناسـب 
بـرای پیونـد سـلول های بنیـادی و مقـاوم 
بودن به شیمی درمانی، کاندید ژن درمانی 
شد و بعد از گذشت بیش از ۲ ماه از تزریق 
شـرایط  در  سـل   CAR_T سـلول های 
بالینـی مناسـب بـدون حضـور سـلول های 

بدخیم در خون و مغز اسـتخوان اسـت.
مراحـل دسـتوری سـلول های T از خـون 

 T به این صورت اسـت که لنفوسـت های
از خون بیمار جمع آوری و به آزمایشـگاه 
برده می شـوند تا ژن های آن ها برای تولید 
آنچه گیرنده های آنتی ژن کایمریک نامیده 
 T می شـود، تغییر کنند. این لنفوسـیت های
اکنـون می تواننـد بـه سـلول های سـرطانی 

متصل شـوند.
بعـد از اینکـه آزمایشـگاه تعـداد زیـادی از 
این لنفوسـیت های T جدید را رشـد داد، 
دوبـاره بـه جریـان خـون تزریق می شـوند. 
پس از تزریق، سـلول های CAR_T سـل 
به سـلول های سـرطانی بیمار متصل شـده 

و آن هـا را از بیـن می برنـد.
شـواهد سـال ۲۰۲۲ نشـان می دهـد کـه 
ایـن سـلول ها می تواننـد تـا ماه هـا پـس از 
تزریـق، بـه تخریـب سـلول های سـرطانی 
ادامـه دهنـد. ایـن درمـان نوعـی سـلول و 
ژن درمانـی اسـت کـه بـه لنفوسـیت های 
T کمـک می کنـد تـا بـا انـواع خاصـی از 

سـرطان مبـارزه کنـد.
لنفوسـت های T  بخش هایـی از سیسـتم 
ایمنـی هسـتند کـه سـلول های خارجـی را 
شناسـایی کـرده و بـه کشـتن آن هـا کمـک 
می کنند. فرآیند دسـت ورزی سـلول های 
T بـرای مبـارزه بـا سـرطان کـه نوعـی ژن 
درمانی اسـت، »درمان کارتی سـل« نامیده 

می شود.باشـگاه خبرنـگاران جـوان

درمان کودک ۵ ساله مقاوم به شیمی درمانی با ژن درمانی

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
را  تنفسی  بیماری های  افزایش  بهداشت 
مرتبط  اقلیم  و  هوایی  و  آب  تغییرات  با 
دانست و گفت: »بیماری های تنفسی دارد 
جای سرطان ها را به عنوان دومین عامل 

می گیرد.« بیماری ها 
افزود:  جندقی  جعفر  سپید،  گزارش  به 
»تغییرات اقلیمی موجب گرم شدن زمین، 
افزایش دی اکسید کربن، باال آمدن سطح آب 
دریاها، سیالب ها، تغییرات آب و هوایی، 
گرد و غبار، کاهش آب، باران های سیل آسا 

و به هم ریختگی فصول شده است.«
وی ادامه داد: »میزان انرژی تا سال 2030 
به 2.6 وات بر متر مربع و در سال 20۹0 
وقتی  می رسد.  مربع  متر  بر  وات   8.۵ به 
بیشتر  جهانی  مقیاس  در  حرارت  درجه 
از 3 درجه باال رود کره زمین دیگر جای 

زندگی نخواهد بود.«
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
وبا  نظیر  بیماری هایی  افزایش  بهداشت 
را محصول این وضعیت دانست و اظهار 
تغییر  سمت  به  باید  »سیاست ها  داشت: 

دانش  سطح  ارتقای  برود.  پیش  سیستم 
مردم درباره بیماری ها، ایمنی آب و غذا، 
بهره گیری از توان سازمان های مردم نهاد، 
افزایش  بالینی،  راهنماهای  به روزرسانی 
و  جامعه  و  دانشگاه ها  سطح  در  آگاهی 
مهار  به  سالمت  کارکنان  آگاهی  افزایش 

می کند.« اقلیمی کمک  تغییرات  تبعات 

جندقی افزود: »در سطح وزارت بهداشت 
اقلیم  تغییرات  مورد  در  ملی  کمیته  یک 
همکاری  با  نیز  ملی  برنامه  دو  و  داریم 
سازمان جهانی بهداشت و یونیدو در حال 

اجراست.«
وی از تهیه نقشه ارزیابی ملی این تغییرات 
در سال های 2013، 201۹ و 2021 خبر 

داد و گفت: »باید به سمت کاهش مصرف 
پاک و  انرژی  تولید  انرژی های فسیلی و 
توسعه کشاورزی هایتک در جهت کاهش 

مصرف آب پیش برویم.«
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت با بیان اینکه در بخشی از جغرافیای 
داریم،  سال  در  آفتابی  روز   340 کشور 
بیان کرد: »با استفاده از این فرصت قادر 
این  از  را  کشور  انرژی  از  نیمی  هستیم 

راه تولید کنیم.«
کشور  استان   6 »در  شد:  یادآور  جندقی 
با انجام اقداماتی در مورد آب و هواهای 
همچنین  و  معتدل  و  خشک  گرم،  سرد، 
بالیا، جمعیت و محیط و سالمت توانسته ایم 

اطالعات الزم را به دست آوریم.«
به گزارش مهر، وی در پایان اهمیت تجمیع 
توسط  آمده  دست  به  مختلف  اطالعات 
را  عرصه سالمت  در  مختلف  ارگان های 
»با تجمیع  داد و گفت:  قرار  اشاره  مورد 
این اطالعات می توانیم وضعیت سالمت 
را بهتر ترسیم کرده و برنامه ریزی بهتری 

باشیم.« داشته 

افزایش بیماری های تنفسی در نتیجه تغییر اقلیم



دیابـت یـک بیمـاری مرتبـط بـا افزایـش 
وزن و چاقـی اسـت. انـواع دیابـت شـامل 
دیابـت نـوع یـک،  دو و دیابـت حاملگـی و 
دیابـت همـراه بـا بیماری هـای دیگر اسـت.
بـه گـزارش سـپید، دیابـت یـک بیمـاری 
مرتبط با افزایش وزن و چاقی است. انواع 
دیابت شـامل دیابت نوع یک،  دیابت نوع 
دو، دیابـت حاملگـی و دیابـت همـراه بـا 
بیماری های دیگر اسـت که در ادامه نحوه 

بـروز و عالئـم آن هـا را بررسـی می کنیـم:
دیابـت نـوع ۱: فـرد زمانـی مبتـال به این نوع 
دیابـت می شـود کـه سـلول های لوزالمعـده 
دیگـر هیـچ انسـولینی ترشـح نکننـد. اکثـر 
مبتالیـان بـه دیابـت نـوع ۱ را کـودکان و 
نوجوانـان و افـراد زیـر ۳۰ سـال تشـکیل 
می دهنـد. تاکنـون علـت دقیـق بـروز ایـن 
نوع دیابت مشـخص نشـده، اما متخصصان 
معتقدنـد کـه عوامـل زیـر می توانـد بـه بروز 

دیابـت نـوع ۱ منجـر شـود:
- داشـتن زمینه ابتال به دیابت

- ویروس هایـی کـه می تواننـد بـه پانکراس 
برسانند. صدمه 

- وجـود اختـالل در سیسـتم دفاعـی بـدن 
کـه سـبب از بیـن رفتـن سـلول های تولیـد 

کننـده انسـولین در لوزالمعـده می شـود.
عالئـم دیابـت نـوع ۱ عبارتنـد از تشـنگی 
و  شـدید  گرسـنگی  خسـتگی،  فـراوان، 
تکـرر ادرار و همچنیـن کاهـش وزن بـدن 

بی حوصلگـی. و 
هسـتید،  مبتـال   ۱ نـوع  دیابـت  بـه  اگـر 
درمـان شـما بـه صـورت تزریـق انسـولین، 
برنامـه غذایـی صحیـح،  از  برخـورداری 
فعالیـت و ورزش و عـالوه بـر تمامـی ایـن 
مـوارد،  کنتـرل روزانـه متابولیسـم یعنـی 
اندازه گیـری قنـد خـون و قنـد ادرار توسـط 
نوارهـای موجـود در بـازار خواهـد بـود.

دیابـت نـوع ۲: ایـن نـوع دیابـت، مهم تریـن 
نـوع دیابـت بـوده و بـه دیابـت بزرگسـالی 
معروف اسـت. حدود ۹۰ درصد دیابتی ها 
دچـار ایـن نـوع دیابـت هسـتند. در بـدن 
ایـن افـراد، ابتـدا انسـولین بـه انـدازه کافـی 
ترشـح می شـود، امـا بنـا بـه عللـی، مؤثـر 
نیسـت. اصوالً اختالل در پاسـخ هورمونی 
و مقاومـت بـه انسـولین عامـل اصلـی ایجاد 
هایپرگلیسـمی یا افزایش قند خون اسـت.

معمـوالً افـرادی کـه نـام بـرده می شـود، 
ممکن اسـت به دیابت نوع ۲ مبتال شـوند؛ 
افراد باالی ۳۰ سـال، افرادی که اسـتعداد 
چاقی دارند، افرادی که در خانواده درجه 
اول آنان فرد دیابتی وجود دارد یا استعداد 
ابتـال بـه دیابـت دارنـد، برخـی خانم هـای 
بـاردار، افـرادی کـه دارای فشـار خـون بـاال 
هسـتند،  افـرادی کـه از میـزان بـاالی چربـی 

خـون برخوردارند.
در بسـیاری از افـراد، عالئـم دیابـت نـوع 
۲ چنـدان مشـهود نیسـت یـا اینکـه بـروز و 
پیشـروی آن بسـیار بطئی و کند اسـت و به 
همین دلیل تشـخیص این نوع دیابت غالبا 
دیـر هنـگام صـورت می گیـرد و متاسـفانه 

اغلـب ایـن دیابتی هـا زمانـی بـه پزشـک 
مراجعه می کنند که دچار یکی از عوارض 

دیابت شـده اند.
مهم تریـن عالئـم دیابـت نـوع ۲ عبارتنـد 
از؛ تشـنگی فـراوان، تکـرر ادرار، عصبـی 
و بی حوصلـه بـودن، اختـالل در بینایـی، 
بی حسـی یا مورمور شـدن انگشـتان، ایجاد 

زخـم و دیـر بهبـود یافتـن زخم هـا.
دیابـت نـوع ۲ اکثـرا در ارتبـاط بـا درمـان 
یـک بیمـاری دیگـر یـا هنـگام یـک آزمایش 
تصادفـی تشـخیص داده می شـود. اگـر بـه 
دیابـت نـوع ۲ مبتـال هسـتید، بدانیـد کـه 
پایه اساسی درمان، غیر از آموزش، برنامه 
غذایی صحیح و فعالیت جسمی )ورزش( 
اسـت. در بعضـی مـوارد، داروی خوراکـی 
یـا تزریـق انسـولین نیـز بخشـی از درمـان 
اسـت. در هـر حـال درمـان دیابـت نـوع 
۲، همـراه بـا کاهـش وزن، رعایـت تغذیـه 

صحیح و ورزش اسـت.
دیابـت حاملگـی: حـدود ۳ تـا ۵ درصـد 
خانم هـای بـاردار، بـه خصـوص در اواخـر 
دوران حاملگی، به دیابت مبتال می شـوند. 
خانم هـای بـارداری کـه اسـتعداد ابتـال بـه 
دیابـت در آنهـا وجـود دارد، دارای عوامـل 
احتمـال  کـه  هسـتند  بسـیاری  خطـرزای 
شـایع تر  آنهـا  در  را  حاملگـی  دیابـت 
می کنـد. اگـر چـه بعـد از زایمـان و بـه 
دنیـا آمـدن نـوزاد، دیابـت از بیـن مـی رود 
اما ممکن است در بارداری بعدی، مجددا 

شـود. ظاهر 
کـه طـی  ۵۰ درصـد خانم هایـی  حـدود 

دوران حاملگـی دچـار دیابـت می شـوند، 
ممکـن اسـت بـه طـور دائمـی بـه دیابـت 
مبتـال شـوند. در ایـن صـورت حتمـا بایـد 
تحـت نظـر پزشـک متخصـص، بـرای خود 
را  برنامه هـای صحیحـی  فرزندان شـان  و 
آمـوزش ببیننـد. بـه رغـم ایـن کـه دیابـت 
عارضـه ای اسـت کـه کامـال رفـع نمی شـود 
و تـا آخـر عمـر همـراه دیابتی هـا خواهـد 
بـود،  امـا می تـوان بـا همـکاری پزشـک و 
فـرد مبتـال بـه دیابـت، آن را بـه گونـه ای 
درمـان کـرد کـه امـری بسـیار معمولـی بـه 
نظـر آیـد و فـرد دیابتـی، تصویـر از یـک 

بیمـاری در ذهـن خـود نداشـته باشـد.
دیابـت همـراه بـا بیماری هـای دیگـر: در 
برخـی افـراد مبتـال بـه بعضـی از بیماری هـا 
ماننـد تاالسـمی، بیماری هـای لوزالمعـده، 
بیماری هـای غـدد درون ریـز و ... دیابـت 

نیـز بـروز می کنـد.
و  ژنتیکـی  جنبـه  دیابـت  کـه  هرچنـد 
خانوادگـی نیـز دارد. بـرای پیشـگیری از 
دیابـت بـه طـور منظـم تحـرک و فعالیـت 
را  آشـامیدنی  آب  باشـید،  داشـته  بدنـی 
ویـژه  بـه  نوشـیدنی ها  دیگـر  جایگزیـن 
نوشـیدنی های قنـددار کنیـد، اگـر اضافـه 
وزن داریـد یـا چـاق هسـتید، بـا کمـک 
مشـاوره تغذیـه وزن تـان را کاهـش دهیـد، 
فیبـر  دارای  غذاهـای  از  کنیـد  سـعی 
ماننـد سـبزیجات، میوه جـات و حبوبـات 
اسـتفاده کنیـد. تـا حـد ممکـن از اضطـراب 
و فشـارهای روحـی و اسـترس بپرهیزیـد، 
کالبـاس،  و  سوسـیس  فسـت فودها  دور 

تـا حـد  را  آمـاده  و  کنسـروی  غذاهـای 
ممکـن خـط بکشـید. بـه انـدازه کافـی و 

بـا کیفیـت بخوابیـد.
بنابرایـن بایـد توجـه کـرد کـه شـروع 
کـه  بـوده  ناگهانـی  یـک،  نـوع  دیابـت 
ادرار،  تکـرر  ماننـد  عالئمـی  می توانـد 
طـور  بـه  دهـان  خشـکی  و  تشـنگی 
کمبـود  یـا  مفـرط  غیرطبیعـی، خسـتگی 
انـرژی، گرسـنگی مـداوم، کاهـش ناگهانی 
وزن، تـاری دیـد و عفونت هـای مکـرر را 

بـه دنبـال داشـته باشـد.
تدریجـی  امـا  دو،  نـوع  دیابـت  شـروع 
کار  بیمـاری  تشـخیص  بنابرایـن  اسـت. 
بسـیار دشـواری اسـت. به هر حال عالئم 
دیابـت نـوع یـک بـه صـورت خفیف تـر 
ممکـن اسـت در مبتالیـان بـه دیابـت نـوع 
دو نیز وجود داشـته باشـد. در برخی افراد 
مبتـال بـه دیابـت نـوع دو هیچگونـه عالئـم 
زودرس بیمـاری دیـده نمی شـود و ممکـن 
اسـت سـال ها پس از ابتال، تشـخیص داده 
نشود. نیمی از این افراد در زمان تشخیص 

دچـار عـوارض مختلـف دیابـت هسـتند.
بنابـر اعـالم انجمـن دیابـت ایـران،  با وجود 
اینکـه تاکنـون دیابـت درمـان قطعـی پیـدا 
نکـرده، امـا راه هـای مؤثـری برای کنترل آن 
وجـود دارد. بـه کمـک درمان هـای مناسـب 
دارویـی و آموزش هـای صحیـح در کنـار 
داشـتن شـیوه صحیـح زندگـی، یـک فـرد 
دیابتـی می توانـد ماننـد سـایر افـراد جامعـه 
بـه زندگـی فعـال خـود ادامـه داده و خطـر 

ایجـاد عـوارض دیابـت را کاهـش دهـد.

دیابت و انواع آن را بشناسید
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رییـس آزمایشـگاه همـکار مرجـع کشـوری 
آنفلوآنزا انسـتیتو پاسـتور ایران ضمن تشـریح 
آزمایشـگاه  تشـخیصی  خدمـات  جزئیـات 
آنفلوآنـزای ایـن مرکـز، بـه افزایـش مـوارد 
آنفلوآنزا در سـال جاری اشـاه کرد و گفت: 
 A در حـال حاضـر بیشـتر آنفلوآنـزای نـوع«
از زیرگونـه H۳N۲ عامـل ایجـاد بیمـاری 
در کشـور اسـت و مـواردی هـم آنفلوآنـزای 

زیرگونـه H۱N۱ گـزارش می شـود.«
در  فتوحـی  فاطمـه  سـپید،  گـزارش  بـه 
شـکل گیری  ایسـنا،  دربـاره  بـا  گفت وگـو 
آزمایشـگاه تحقیقـات آنفلوآنـزای انسـتیتو 
پاسـتور ایران گفت: »این آزمایشـگاه در سـال 
۱۳۷۸ بـه منظـور انجـام تحقیقـات بـر روی 
ویروس آنفلوآنزا آغاز به کار کرد و در سال 
۱۳۹۳ بـه »بخـش آنفلوآنـزا و ویروس هـای 
تنفسـی شـایع« ارتقا پیدا کرد. این آزمایشـگاه 
از سـال ۱۳۹۴ بـه دنبـال پاندمـی آنفلوآنـزا 
H۱N۱، به عنوان آزمایشـگاه همکار مرجع 
کشوری در تشخیص آنفلوآنزا انتخاب شد و 
مسـئول پذیرش نمونه های بیماران مشـکوک 
بـه آنفلوآنـزا و ارزیابـی آن هـا در سـه اسـتان 

زنجـان، سـمنان و مرکـزی شـد.«
وی افزود: »بر اسـاس ضوابط تعریف شـده، 
نمونـه سـواب حلـق از بیمـاران مشـکوک بـه 
آنفلوآنـزا، در محیـط انتقـال ویـروس بـا حفظ 
ایـن آزمایشـگاه منتقـل  زنجیـره سـرد بـه 
می شـود و بـه هـر نمونـه یـک کـد واحـد در 
سـامانه الکترونیکـی نظـام مراقبـت بیمـاری 
آنفلوآنـزا داده می شـود. نمونه هـای دریافـت 
 Real Time شـده در آزمایشـگاه با روش
PCR  بـا اسـتفاده از پرایمـر و پروب هـای 
جهانـی  سـازمان  طـرف  از  شـده  توصیـه 
بهداشـت مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. هـر 
نمونـه از نظـر آنفلوآنـزای نـوع  A و B و 
زیرتایپ های H۱ و H۳ آزمایش می شـود.«

این متخصص ویروس شناسـی ادامه داد: »از 
سـال ۱۳۸۸، تشـخیص آنفلوآنزا در انسـتیتو 
پاسـتور ایـران وارد مرحلـه جدیـدی شـد و 
 Real-time PCR از آن سـال بـا روش

تشـخیص گونه هـای فرعـی )سـاب تایـپ( 
آنفلوآنـزا انجـام می گیـرد. از سـال ۱۳۹۴، 
آزمایشـگاه با کسـب اسـتانداردهای الزم به 
عنوان آزمایشـگاه همکار مرجع شـناخته شـد 
کـه از طریـق آزمایشـگاه مرجـع سـامت بـه 
ممیـزی می شـود.  و  ارزیابـی  منظـم  طـور 
همزمـان بـا پاندمـی آنفلوآنـزا در سـال ۱۳۸۸ 
تعـداد نمونه هایـی کـه بایـد در کشـور مـورد 
بررسـی قـرار می گرفـت خیلـی زیـاد شـد و 
با خریداری تجهیزات الزم، انسـتیتو پاسـتور 
ایـران جزئـی از شـبکه ملـی آنفلوآنـزا شـد 
کـه ۱۳ آزمایشـگاه در سراسـر کشـور عضـو 

آن بودنـد.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا آغـاز پاندمی کرونا، 
ایـن شـبکه آزمایشـگاهی بـه عنـوان بسـتر 
اصلی برای گسـترش خدمات آزمایشـگاهی 
کوویـد۱۹ هـم مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت، 
تصریح کرد: »شـبکه آزمایشـگاهی آنفلوآنزا 
اطاعـات  کـه  دارد  سـامانه ای  جهـان،  در 
ویروس های آنفلوآنزای بررسـی شـده توسـط 
کشـورها در آن وارد می شـود و مشـخص 
می کنـد در هـر نقطـه از جهـان چـه گونه هایـی 
از ویروس آنفلوآنزا در حال گردش هسـتند. 
آزمایشـگاه ملـی آنفلوآنـزا ایـران در دانشـگاه 
علوم پزشـکی تهران مسـتقر اسـت که نماینده 
سـازمان جهانـی بهداشـت در ایـران بـوده و 
اطاعـات مربـوط بـه ایـران توسـط آنهـا در 
سـامانه جهانی آنفلوآنزا بارگذاری می شـود.«
فتوحـی ادامـه داد: »در بخـش آنفلوآنـزا بیمـار 
پذیـرش نمی شـود و کسـانی کـه کسـالتی 
مشـکوک بـه ابتـا بـه آنفلوآنـزا دارنـد، بـرای 
نمونه گیـری بـه آزمایشـگاه مراجعـه می کنند. 
در شـبکه آزمایشـگاهی آنفلوآنزا، هر کدام از 
۱۳ آزمایشـگاه، مسـئولیت بررسـی نمونه های 
تعـدادی از اسـتان های کشـور را بـه عهـده 
دارند و نمونه های سـه اسـتان سـمنان، زنجان 
و مرکـزی، بـرای ارزیابـی و تشـخیص بـه 
انسـتیتو پاسـتور ایران ارسـال می شـود و در 
کم تریـن زمـان ممکـن جـواب آزمایـش و 
گونـه و زیرگونـه آن )تایـپ و سـاب تایـپ( 

مشـخص می شـود.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از بیمـاران بـرای 
تشـخیص هیـچ پولـی دریافـت نمی شـود، 
اظهـار کـرد: »نمونه هـای افـراد مشـکوک از 
حلـق و بینـی بیمـاران اخـذ می شـود. بـرای 
ایـن کار دسـتورالعملی وجـود دارد کـه اگـر 
بیمار مبتا به مشـکل تنفسـی باشـد و پزشـک 
مشکوک به آنفلوآنزا شد، از وی نمونه گرفته 
می شـود. معموال جواب آزمایشـات در ۱۲ تا 
۲۴ سـاعت بعد از دریافت مشـخص می شـود 

و در سـامانه ثبت می شـود.«
انـواع  وی بـا ایـن توضیـح کـه آنفلوآنـزا 
A، B و C دارد، بیـان کـرد: »رصـد کـردن 
نـوع ویـروس عامـل بیمـاری آنفلوآنـزای در 
گـردش مهـم اسـت ولـی بـرای همـه انـواع آن 
درمان هـای حمایتـی انجـام می شـود. البتـه 
بعضـی از داروهـا وجـود دارنـد که اختصاصی 
برای آنفلوآنزای نوع A هسـتند. آزمایشـگاه 
آنفلوآنـزا، اول مشـخص می کنـد کـه فـرد آیـا 
واقعـا بـه آنفلوآنـزا مبتـا هسـت یـا خیـر و در 
صـورت جـواب مثبـت، سـاب تایپ هـای آن 
را مشـخص می کند. البته در انسـتیتو پاسـتور 
ایران فقط آنفلوآنزای نوع انسـانی تشـخیص 

داده می شـود.«
رییـس آزمایشـگاه همـکار مرجـع کشـوری 
آنفلوآنزا انستیتوپاستور ایران گفت: »با توجه 
بـه آمادگـی کـه در دوران کرونـا در انسـتیتو 
پاسـتور ایران کسـب شـد، آزمایشـگاه ما تعداد 
زیـادی کارشـناس مجـرب دارد کـه می توانند 
آنهـا را در زمانـی کوتـاه سـازماندهی کننـد تـا 
در صـورت نیـاز پاسـخگوی تهدیـدات پیـش 
رو با تعداد زیادی نمونه باشـند. دسـتگاه های 
اسـتخراج اتوماتیـک هـم در  بخـش آنفلوآنـزا 
وجود دارند که در صورت نیاز از آنها استفاده 
می شـود. از ایـن رو در مـورد شـیوع یـک 
ویـروس جدیـد تنفسـی ایـن ظرفیـت وجـود 
خواهـد داشـت کـه سـریع بـرای تشـخیص 

آن عمـل کنیـم.«
وی تاکید کرد: »در کنار تشخیص نمونه های 
ارسـالی، طرح هـای تحقیقاتـی زیـادی هـم 
عوامـل  سـایر  و  آنفلوآنـزا  ویـروس  روی 
ویروسـی ایجاد کننده بیماری تنفسـی انجام 
می شـود. دانشـجویان مرتبطی نیز متناسـب با 
فعالیت های بخش در این آزمایشـگاه مشـغول 

خدمت هسـتند.«
ایـن متخصـص ویروس شناسـی بـا تاکیـد بـر 
اینکـه در حـال حاضـر عامـل هـر ۱۰ تهدیـد 
اصلـی بهداشـتی واگیـر کـه سـازمان جهانـی 
بهداشـت اعـام کـرده اسـت، ویروس هـا 
هسـتند، تصریـح کـرد: »در بیـن بیماری هـای 
ویروسـی آن هایی که راه انتشارشـان راحت 
اسـت، اهمیـت ویـژه ای دارنـد. بعضـی از 
ویروس هـا ممکـن اسـت کشـندگی باالیـی 
نداشـته باشـند ولی از آن جهت که می تواند 
خیلـی زود از یـک فـرد بـه فـرد دیگـری منتقل 
شـوند، مهـم هسـتند. اگـر مـا آمادگـی داشـته 
باشـیم کـه در کوتاه تریـن زمـان ممکـن پایـش 
انجام دهیم و بررسـی کنیم که چه ویروسـی 
در گـردش اسـت، بـه نظـام سـامت کمـک 

می کنیـم کـه بـرای آینده، برنامه ریزی مناسـب 
داشـته باشد.«

وی افـزود: »در بیـن بیماری هـای ویروسـی، 
یـک وجـه تمایـز بیمـاری آنفلوآنـزا آن اسـت 
کـه میزبان هـای متعـدد حیوانـی دارد. منشـأ 
اغلـب ویروس هـای آنفلوآنـزا کـه جامعـه 
جهانـی را در چنـد صدسـال اخیـر تهدیـد 
بوده انـد.  پرنـدگان  معمـوالً  اسـت،  کـرده 
کـه  داریـم  زیـادی  تاریخـی  تجربه هـای 
باعـث  آنفلوآنـزا  پاندمی هـای  اپیدمی هـا و 
غافلگیـری بشـر شـده اسـت و ایـن تهدیـد 
همیشـه وجـود دارد کـه پاندمی هـای بـا مـرگ 

و میـر بـاال مجـددا بـروز کننـد.«
رییـس آزمایشـگاه همـکار مرجـع کشـوری 
آنفلوآنـزا انسـتیتو پاسـتور بـا اشـاره بـه اینکـه 
قبـل از شـیوع کرونـا، آنفلوآنـزا خیلـی شـایع 
بود، بیان کرد: »با شـیوع کرونا و اسـتفاده از 
ماسـک و رعایت بعضی ماحظات بهداشـتی 
شـیوع  مـدارس،  شـدن  غیرحضـوری  و 
آنفلوآنـزا خیلـی کـم شـد. مـدارس یکـی از 
منابع اصلی انتشـار ویروس آنفلوآنزا هسـتند. 
بچه ها در مدارس مبتا می شـوند و در خانه 
ویـروس را بـه بزرگسـاالن انتقـال می دهنـد. 
از سـوی دیگر مسـافرت های بین المللی هم 
خیلی می توانند در انتشـار ویروس آنفلوآنزا 
نقـش داشـته باشـند. اگـر ایـن بیمـاری در 
یـک گوشـه از دنیـا شـیوع پیـدا کنـد، خیلـی 
سـریع می توانـد در همـه دنیـا پخـش شـود، 
ولـی امسـال محدودیت هـا خیلـی بیشـتر از 
دو سـال قبل برداشـته شـدند، ماسـک کم تر 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و سـطح ایمنـی 
در برابـر ویـروس آنفلوآنـزا پاییـن آمـده بـود 
و از این رو امسـال آنفلوآنزا به شـدت شـایع 
شـد. در حـال حاضـر بیشـتر آنفلوآنـزای نـوع 
A از زیرگونـه H۳N۲ عامـل ایجـاد بیمـاری 
در کشـور اسـت و مـواردی هـم آنفلوآنـزای 

زیرگونـه H۱N۱ گـزارش می شـود.«
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه آنفلوآنـزا درمـان 
خاصـی نـدارد، اظهـار کـرد: »در افـرادی 
توسـط  هسـتند  بسـتری  منـزل  در  کـه 
حمایتـی  درمان هـای  معمـوال  پزشـک 
تجویـز می شـود. داروهـای تب بـر، داروی 
ضـد سـرفه و در مـواردی داروهـای ضـد 
حساسـیت و دگزامتازون تجویز می شـود. 
خوشـبختانه آنفلوآنزاهـای شـایع فعلـی 
خیلـی باعـث مـرگ و میـر نمی شـوند و 
افراد مبتا خیلی کم نیاز به بسـتری دارند 
امـا افـرادی کـه بیمـاری زمینـه ای داشـته 
باشـند، بیشـتر مسـتعد ابتـا بـه فرم هـای 

شـدیدتر بیمـاری هسـتند.«
رییس آزمایشـگاه همکار مرجع کشـوری 
آنفلوآنـزا انستیتوپاسـتور ایـران در خاتمـه 
بیـان کـرد: »واکسـن آنفلوآنـزا واکسـنی 
چهـار ظرفیتـی اسـت کـه توصیـه می شـود 
در  کـه  حسـاس  گروه هـای  مخصوصـا 
معرض خطر بیشـتری هسـتند این واکسـن 
را تزریـق کننـد. ایـن واکسـن در مـادران 
بـاردار، افـراد دارای ضعـف سیسـتم ایمنـی 

و بچه هـا نیـز توصیـه می شـود.«

شیوع گونه H۳N۲ آنفلوآنزا در کشور
جزئیات خدمات تشخیصی آزمایشگاه انستیتو پاستور

رییس آزمایشگاه همکار مرجع کشوری آنفلوآنزا انستیتو پاستور اعالم کرد



 جدیدترین آمار مبتالیان و فوتی های کرونا در جهان
بنابر جدیدترین آمار رسمی همه گیری کرونا، 
مجموع مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ در جهان 
تاکنون به ۶۴۵ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۹۴۹ نفر 
رسیده و مرگ شش میلیون و ۶۳۵ هزار و ۲۴۵ 

بیمار کووید۱۹ نیز تایید شده است.
به گزارش سپید، همچنین براساس جدول جهانی 
»ورلداُمتر«، آمریکا با بیش از ۱۰۰.۴ میلیون مبتال 
و عبور از ۱.۱ میلیون قربانی همچنان در صدر 
فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد.
در اروپا نیز هم اکنون فرانسه با ثبت بیش از 
۳۷.۵ میلیون مبتال تا این لحظه رکورددار ابتال 
در بین کشورهای این منطقه است و روسیه با 

اکنون  هم  قربانی،  هزار   ۳۹۱ آمار  از  گذشتن 
بین  در  را  کرونایی  میر  و  مرگ  رقم  باالترین 

کشورهای اروپایی دارد.
بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 
»ورلداُمتر«، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 
رسمی  گزارش های  طبق  که  کشوری   ۱۰ در 
باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز 

شنبه به ترتیب به شرح جدول است.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که 
تاکنون در ۲۲۸ کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 

قربانی می گیرد.

شماره 8۲۳۴۸ ۶ آذر ۱۴۰۱
جهان

کمیسیون ملی بهداشت چین روز شنبه اعالم 
کرد که این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵ 
هزار و ۱۸۳ مورد جدید ابتال به کووید۱۹ را 
گزارش کرد و این در حالیست که آمار روزانه 
مبتالیان به این بیماری در این کشور برای سومین 
روز متوالی به باالترین حد خود رسیده است.

به گزارش سپید، چین در روز جمعه ۳۲ هزار 
و ۹۴۳ مورد جدید ابتال به کووید۱۹ را گزارش 
کرد. همچنین این کشور تاکنون در مجموع ۵۲۳۲ 
مورد مرگ ناشی از عوارض ابتال به کووید۱۹ 

را نیز به ثبت رسانده است.
در  همچنان  چین  شهرهای  کالن  مقامات 
و  هستند  کووید۱۹  شیوع  مهار  برای  تالش 
موارد  بیشترین  »گوانگ ژو«  و  »چونگ کینگ« 

جدید ابتال به این بیماری را ثبت کرده اند.
چونگ کینگ، شهری ۳۲ میلیون نفری است که 

۷۷۲۱ مورد جدید ابتالی بومی به کووید۱۹ را 
روز جمعه گزارش کرد که جهشی تقریبًا ۲۰ 
درصدی نسبت به روز قبل از آن داشته است. 
گوانگ ژو، شهری با نزدیک به ۱۹ میلیون نفر 

جمعیت نیز ۷۴۱۹ مورد جدید ابتالی بومی به 
کووید۱۹ را در روز جمعه به ثبت رساند که 
این آمار نسبت به روز قبل از آن که ۷۵۲۴ مورد 

ابتال بوده، اندکی کاهش داشته است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط مقامات بهداشتی 
محلی، موارد جدید ابتالی بومی به کووید۱۹ روز 
جمعه در پکن، پایتخت چین ۵۸ درصد افزایش 

یافته و به ۲۵۹۵ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویتر، تقریبًا تمام استان 
های چین شیوع کووید-۱۹ را گزارش کرده اند.
در پایتخت، رستوران ها، مغازه ها و مدارس تعطیل 
هستند. فقط سوپرمارکت ها و بازارها برای خرید 
مواد غذایی به فعالیت های خود ادامه می دهند.
از ۲۱ میلیون سکنه پکن خواسته شده است که 
در صورت امکان خانه های خود را ترک نکنند. 

کارمندان دورکاری می کنند.
که  می رسد  نظر  به  وله،  دویچه  گزارش  بنابر 
استراتژی »کووید صفر« چین، کمک زیادی به 
مهار کرونا نکرده و بیش از ۴۱۲ میلیون چینی 

هم اکنون در قرنطینه بسر می برند.ایسنا

کرونا در چین اوج گرفت

۴۱۲ میلیون چینی در قرنطینه



جامعه پرستاری در دوران کرونا، روزهای 
سـخت و پرتنشـی را گذراند. اجرای کامل 
قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری 
فرسـایش  و  خسـتگی  قـدری  می توانـد 
روانـی جامعـه پرسـتاری را کاهـش دهـد 
و امیـدی تـازه بـه پرسـتاران تزریـق کنـد. 
بـا ایـن وجـود، نحـوه اجـرای فعلـی ایـن 
قانـون بـا انتقـاد جامعـه پرسـتاری مواجـه 

شـده است. 
کارانـه  علی الحسـاب  پرداخـت  نحـوه 
پرسـتاری، آن هـم بعـد از ۱۵ سـال انتظـار 
بـرای اجـرای قانـون تعرفه گـذاری خدمات 
پرسـتاری، با واکنش پرسـتاران مواجه شـده 
اسـت. شـاید بتـوان قانـون تعرفه گـذاری 
خدمـات پرسـتاری را تنهـا قانـون مجلـس 
شـورای اسـامی در دو دهه اخیر دانسـت 
کـه باوجـود اکثریـت قاطع آرای نمایندگان، 

همچنـان بـر زمیـن مانـده بـود.
ایـن قانـون در تابسـتان ۱۳۸۶ بـه تصویـب 
رسید و از آن روز تا سال ۱۴۰۰، به انحای 

مختلـف امـکان اجرایـی شـدن آن فراهـم 
نشده بود. هر کدام از وزرای بهداشت که 
از سـال ۸۶ بر مسـند کار قرار داشـته اند، 
وعـده پرداخـت تعرفه هـای پرسـتاری را 
می دادنـد؛ امـا هیـچ خبـری نمی شـد و در 
نهایـت، وزیـر دیگـری بـر مسـند کار قـرار 
می گرفت و همین داسـتان تکرار می شـد.

قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری 
را می تـوان ام المطالبـات جامعـه پرسـتاری 
کشـور دانسـت کـه در ایـن سـال ها بـرای 
اجرایی شدن آن، لحظه شماری می کردند. 
بیمارسـتان ها،  در  پرسـتاری  نیروهـای 
خدماتـی را بـه بیمـاران ارائـه می دهنـد 
کـه متاسـفانه پـول ایـن خدمـات بـه جیـب 
آنها نمی رود و همین موضوع، محل انتقاد 

و شـکایت پرسـتاران بوده اسـت.
در واقع، نیروهای پرسـتاری معتقدند چرا 
باید پاسخگوی کم و کیف خدماتی باشند 
کـه بابـت آنهـا پولـی نمی گیرنـد. از همیـن 
رو، قانون تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری 

آمد تا حق و حقوق پرسـتاران از خدماتی 
کـه بـه بیمـاران ارائـه می دهنـد، وجاهـت 

قانونـی بگیرد.
سـرانجام و بعـد از سـال ها انتظـار بـرای 
خـورده  خـاک  قانـون  شـدن  اجرایـی 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری، مقـرر 
شـد از سـه ماهه آخر سـال ۱۴۰۰، شـرایط 
پرداخت تعرفه های پرسـتاری فراهم شـود 
و برای آن نیز اعتبار جداگانه ای تخصیص 
یافـت، امـا بـاز هـم خبـری از پرداخـت 

تعرفه هـا نشـد.
آنطـور کـه مهـر گـزارش داده اسـت، محمد 
نظـام  سـازمان  کل  رئیـس  میرزابیگـی 
پرسـتاری هـم بـا بیـان اینکـه تعرفه گـذاری 
خدمات پرسـتاری ۱۵ سـال پیگیری شـد 
و االن بـه ابـاغ و اعتبـارات آن رسـیده ایم، 
گفـت: »االن بایـد بـه خـوب اجـرا شـدن 
آن توجـه کنیـم. تعرفه گـذاری خدمـات 
پرسـتاری یـک سـتون هویتـی اسـت. مـا 
تـا پیـش از ایـن می گفتیـم در بیمارسـتان ها 

همـه خدمـات بـه جـز خدمـات پرسـتاران 
تعرفـه دارد. بنابرایـن اجـرای تعرفه گـذاری 
خدمات پرسـتاری به بحث هویت شـغلی 
کمک می کند. بحث دیگر اسـتقال شـغلی 
اسـت کـه در حـال حاضـر پـول برخـی 
خدماتـی کـه پرسـتار انجـام می دهـد را بـه 
خـودش نمی دهنـد. بنابرایـن بایـد پـول 
خدماتـی کـه پرسـتاران ارائـه می دهنـد، 

بـرای خـود آنهـا لحـاظ شـود.«

پرداخت های ناچیز به پرستاران، 
تحت عنوان علی الحساب

هـر بـار کـه شـرایط پرداخـت تعرفه هـای 
پرسـتاری فراهـم می شـود، بـه یکبـاره همه 
معـادالت بـه هـم می ریـزد. درسـت مثـل 
همیـن مـورد آخـر کـه قـرار شـد کارانـه 
الحسـاب  علـی  صـورت  بـه  پرسـتاران 
پرداخـت شـود تـا شـرایط اجـرای کامـل 
آن در سراسـر کشـور فراهـم شـود، امـا 
جامعـه پرسـتاری نسـبت بـه خلـف وعـده 

گالیه جامعه پرستاری از خلف وعده وزارت بهداشتگالیه جامعه پرستاری از خلف وعده وزارت بهداشت
رئیسکلسازماننظامپرستاری:پرداختیهایاخیروعلیالحساب
وزارتبهداشتبهپرستاران،بسیارناچیزاستوقابلپذیرشنیست
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وزارت بهداشـت، بـه شـدت دلخـور و 
رنجـور اسـت.

بسـیاری از جامعـه پرسـتاری معتقدنـد کـه 
آسـتانه  بهداشـت می خواهـد در  وزارت 
روز پرسـتار، هـر طـور شـده رونـد اجـرای 
پرداخـت کارانـه پرسـتاران آغـاز شـود، اما 
اغلـب جامعـه پرسـتاری از نحـوه اجـرای 

قانـون گالیه منـد اسـت.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با عنوان 
ایـن مطلـب کـه پرداخت هـای اخیر وزارت 
بهداشـت بـه هیـچ وجـه مـورد تاییـد مـا 
نیسـت، گفت: »پرداختی های اخیر و علی 
الحسـاب وزارت بهداشـت به پرسـتاران، 
بسـیار ناچیز اسـت و نه تنها قابل پذیرش 
نیسـت بلکـه واریـزی انجـام شـده بـرای 
سـطوحی از دریافـت کننـدگان توهین آمیـز 

است.«
وی افـزود: »ایـن رفتارهـا مبتنـی بـر کـج 
سـلیقگی و ناشـی از اجتهـادات شـخصی 

و خلق السـاعه برخـی از مدیـران اسـت. 
عـدم عمـل بـه مشـورت های توافـق شـده، 
فقـط سـبب نارضایتـی بیشـتر پرسـتاران و 
عـدم اعتمـاد آنهـا بـه قـول و عمل مسـئوالن 

شـده است.«
رئیس کل سـازمان نظام پرسـتاری با اظهار 
تاسـف از اینکه وزارت بهداشـت حتی به 
دسـتورالعمل های ابالغـی خـود هـم پایبنـد 
نیسـت، خاطرنشـان کرد: »وزارت بهداشت 
بایـد هـر چـه زودتـر اصـل قانـون را طبـق 
توافقـات و مسـتندات قانونـی اجـرا کنـد و 
نبایـد پرداخـت علی الحسـاب هـر پرسـتار 
در مـاه کمتـر از سـه میلیـون تومـان باشـد.«

میرزابیگـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد کل 
مسـیر  در  پرسـتاری  تعرفه هـای  بودجـه 
خودش هزینه شـود، گفت: »از پرسـتارانی 
کـه ماهانـه کمتـر از سـه میلیـون تومـان 
دریافـت کرده انـد، می خواهیـم ایـن مبالـغ 

را قبـول نکننـد تـا اصـالح شـود.«
در همیـن حـال، شـمس الدیـن شمسـی، 
رئیس شـورای عالی نظام پرسـتاری، گفت: 

»بـرای اجـرای قانـون تعرفه گذاری خدمات 
پرسـتاری بودجـه در نظـر گرفتـه شـده امـا 
سـازمان برنامـه و بودجـه اعـالم می کنـد که 
بودجـه نـدارد و آن را تخصیـص نمی دهـد. 
مسـئولیت عـدم اجـرای قوانیـن در حـوزه 
بهداشـت،  وزارت  برعهـده  پرسـتاری، 
سـازمان برنامـه و بودجـه و سـازمان امـور 
اداری و اسـتخدامی اسـت و این دسـتگاه ها 
بایـد پاسـخگوی نارضایتـی پرسـتاران از 

وضعیـت موجود باشـند.«
وی افـزود: »اگـر التهـاب و اعتراضـی در 
مسـئوالن  بدهـد،  رخ  پرسـتاری  جامعـه 
ایـن سـه دسـتگاه بایـد پاسـخگوی ایـن 

باشـند.« اعتراضـات 
پرسـتاری  نظـام  عالـی  شـورای  رئیـس 
خاطرنشـان کـرد: »مـا خواسـتار اجـرای 
سـریع، کامل و بدون چون و چرای قانون 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری هسـتیم، 
زیـرا جامعـه پرسـتاری از وعده هایـی کـه 

شـنیده، خسـته اسـت.«
در نامه ای هم که رئیس کل سـازمان نظام 
پرسـتاری بـه وزیـر بهداشـت نوشـته بـود؛ 

به این موضوع اشـاره شـده که پرسـتاران 
از نحـوه پرداخـت علـی الحسـاب کارانـه 
پرسـتاری، آن هم بعد از گذشـت ۱۵ سـال 
از تصویـب قانـون تعرفه گـذاری خدمـات 

پرسـتاری، گالیـه دارند.
بـا توجـه بـه اعتبـار مصـوب مجلـس، منابع 
حاصل از اجرای تعرفه ها در سال ۱۴۰۱ و 
نیز معوقات مربوط به سـه ماه پایانی سـال 
۱۴۰۰ و ابـالغ تمامـی دسـتورالعمل های 
قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری، 
ایـن قانـون بایـد بـه معنـای واقعـی و کامـل 
اجرایی می شـد یا حداقل بر اسـاس توافق 
بـا معاونـت توسـعه وزارت بهداشـت، بـه 
میـزان ۸ مـاه از مطالبـات مربـوط بـه قانـون 
تعرفه گـذاری، بـه صـورت یکجـا پرداخت 

. می شد
ایـن در حالـی اسـت کـه اعـالم محاسـبه 
ضریـب اشـغال تخـت بـرای پرداختی علی 
الحساب، از طرف یکی از مسئوالن حوزه 
مالـی وزارت بهداشـت و مبنـا قـرار گرفتـن 
آن توسـط مراکز تشـخیصی درمانی سـبب 
نارضایتـی و گالیـه کادر پرسـتاری شـده 

است.
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با توجه به اعتبار مصوب مجلس، منابع حاصل 
از اجرای تعرفه ها در سال ۱۴۰۱ و نیز معوقات 
مربوط به سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابالغ تمامی 
خدمات  تعرفه گذاری  قانون  دستورالعمل های 
پرستاری، این قانون باید به معنای واقعی و کامل 
اجرایی می شد یا حداقل بر اساس توافق با معاونت 
توسعه وزارت بهداشت، به میزان ۸ ماه از مطالبات 
مربوط به قانون تعرفه گذاری، به صورت یکجا 
پرداخت می شد. این در حالی است که اعالم محاسبه 
ضریب اشغال تخت برای پرداختی علی الحساب، از 
طرف یکی از مسئوالن حوزه مالی وزارت بهداشت 
و مبنا قرار گرفتن آن توسط مراکز تشخیصی درمانی 
سبب نارضایتی و گالیه کادر پرستاری شده است

میرزابیگی: پرداختی های اخیر و علی الحساب 
وزارت بهداشت به پرستاران، بسیار ناچیز است و 
نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه واریزی انجام 
شده برای سطوحی از دریافت کنندگان توهین آمیز 
است. این رفتارها مبتنی بر کج سلیقگی و ناشی از 
اجتهادات شخصی و خلق الساعه برخی از مدیران 
است. عدم عمل به مشورت های توافق شده، فقط 
اعتماد  پرستاران و عدم  بیشتر  نارضایتی  سبب 
آنها به قول و عمل مسئوالن شده است. وزارت 
بهداشت حتی به دستورالعمل های ابالغی خود 
هم پایبند نیست. وزارت بهداشت باید هر چه 
زودتر اصل قانون را طبق توافقات و مستندات 
قانونی اجرا کند و نباید پرداخت علی الحساب 
هر پرستار در ماه کمتر از سه میلیون تومان باشد

کرونا،  دوران  در  پرستاری  جامعه 
روزهای سخت و پرتنشی را گذراند. اجرای 
کامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
می تواند قدری خستگی و فرسایش روانی 
جامعه پرستاری را کاهش دهد و امیدی 
تازه به پرستاران تزریق کند. با این وجود، 
انتقاد  با  قانون  این  فعلی  اجرای  نحوه 
جامعه پرستاری مواجه شده است. نحوه 
پرستاری،  کارانه  علی الحساب  پرداخت 
آن هم بعد از ۱۵ سال انتظار برای اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، با 
واکنش پرستاران مواجه شده است. شاید 
بتوان قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
را تنها قانون مجلس شورای اسالمی در دو 
دهه اخیر دانست که باوجود اکثریت قاطع 
آرای نمایندگان، همچنان بر زمین مانده بود

تعرفه گذاری  قانون  اجرای  برای  شمسی: 
شده  گرفته  نظر  در  بودجه  پرستاری  خدمات 
است، اما سازمان برنامه و بودجه اعالم می کند 
نمی دهد.  تخصیص  را  آن  و  ندارد  بودجه  که 
مسئولیت عدم اجرای قوانین در حوزه پرستاری، 
برعهده وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان امور اداری و استخدامی است و این 
دستگاه ها باید پاسخگوی نارضایتی پرستاران از 
وضعیت موجود باشند. اگر التهاب و اعتراضی در 
جامعه پرستاری رخ بدهد، مسئوالن این سه دستگاه 
باید پاسخگوی این اعتراضات باشند. ما خواستار 
اجرای سریع، کامل و بدون چون و چرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستیم، زیرا جامعه 

پرستاری از وعده هایی که شنیده، خسته است



سپیدگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
بیماران تاالسمی از زمان خروج آمریکا 
از برجـام تـا بـه امـروز در شـرایط تقریبـا 
بحرانی به سر می برند، در دو سال اخیر 
بسـیاری از آنها خواسـتار دسترسـی خود 
را بـه داروهـای مـورد نیـاز بودنـد، ایـن 
موضوع با رایزنی های مختلف حل شـد 
امـا اکنـون بـه نظـر می رسـد موضوعـات 
از  پرداختـی  افزایـش  ماننـد  دیگـری 
جیـب در حـال تحمیـل هزینـه بـه آنهـا 

و خانواده هایشـان اسـت.
در اجـرای طـرح دارویـار کـه قـرار بود با 
حـذف ارز ترجیحـی، قیمـت دارو بـرای 
بیمـار افزایـش پیـدا نکنـد و مابه التفـاوت 
قیمـت آن را بـه جـای بیمـار، بیمه هـا 
بپردازنـد اکنـون بـه نظـر می رسـد اثـر 
خـود را بـر افزایـش پرداختـی از جیـب 
بیمـاران نیـز نشـان می دهـد چنانکـه بـه 
گفتـه انجمـن تاالسـمی ایـران پرداختـی 
از جیـب ایـن بیمـاران تنهـا بـرای یـک 

دارو ۲.۵ برابر شـده اسـت. 

انتقادتندانجمنتاالسمیایران
روابـط عمومـی و امـور بین الملل انجمن 
تاالسـمی ایران اعالم کرد: »سـازمان غذا 
و دارو برخالف وعده های داده شـده و 
اطمینان به انجمن تاالسمی ایران که در 
صـورت حـذف ارز ترجیحـی داروهـای 
وارداتـی بیمـاران تاالسـمی، پرداخـت از 
جیـب بیمـاران افزایـش نخواهد داشـت، 
عمـال بـا بدعهـدی مجـدد و اقـدام بـه 
از  پرداخـت  ترجیحـی،  ارز  حـذف 
جیـب بیمـاران را بـرای داروی بـا ارزش 
جیدنیو ۲.۵ برابر افزایش داد. این اقدام 
شـتابزده و ناراحت کننـده در تضـاد بـا 
وعده هـای وزیـر بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکی در خصـوص اجـرای 
طـرح دارویـار بـا هـدف هدایـت منابـع 
بـه سـمت بیمـاران و مصرف کننـدگان 

واقعی دارو اسـت.« 
آنجـا  »از  کـرد:  تأکیـد  انجمـن  ایـن 
از  ایـران  تاالسـمی  بیمـاران  کـه 

آسـیب پذیرترین اقشـار جامعه هسـتند 
و غالبـا بـه دلیـل تحمیـل هزینه هـای 
درمانـی و دارویـی متعـدد از وضعیـت 
مالی مناسـبی برخوردار نیسـتند، وزارت 
بهداشـت بایـد فـورا بایـد نسـبت بـه 
اصـالح ایـن فراینـد و تغییـر محاسـبه 
پرداخت یارانه ارزی تغییر قیمت داروی 

جیدنیـو اقـدام کنـد.« 

افزایششدیدهزینههایداروییو
مکملهایمصرفی

اطالعیـه ایـن انجمـن در حالـی اسـت 
کـه یونـس عـرب مدیرعامـل انجمـن 
حمایـت بیمـاران تاالسـمی ایـران نیـز 
کـرد:  اظهـار  بـا سـپید  در گفت وگـو 
»در طـرح دارویـار قـرار نبـود پرداختـی 
از جیـب بیمـار تغییـری نکنـد. ضمـن 
اینکه وزیر بهداشت در روزهای گذشته 
اظهـار کـرد کـه ارز ترجیحـی را بـرای 
داروهـای سـرطانی بـه دلیـل پیشـگیری 
از آسـیب زدن بـه بیمـاران بـر نخواهنـد 

داشـت. این بدین معنی اسـت که طرح 
دارویـار بـه بیمـاران آسـیب می زنـد.« 

وی افـزود: »وضعیـت بیماران تاالسـمی 
از بیماران مبتال به سـرطان بدتر اسـت 
در این چهار سـال ما تحت شـدیدترین 
تحریم هـا بودیـم و همیـن دارویـی هـم 
کـه وجـود دارد بـه بیمـاران نمی رسـد از 
سـوی دیگـر اجـرای چنیـن طرح هایـی 
هـم هزینـه بیمـاران و خانواده هـای آن ها 

را افزایـش می دهـد.« 
عـرب ادامـه داد: »هزینـه یـک تنهـا یـک 
قـرص داروی ایـن بیمـاران از دو هـزار 
تومان به پنج هزار تومان رسـیده اسـت. 
بیمـار مـا ماهـی ۱۸۰ قـرص مصـرف 
می کنـد، لـذا ایـن افزایـش قیمت تحمیل 
هزینـه بـه جیـب بیمـاران اسـت. بـرای 
داروهای دسـفرال نیز قرار اسـت چنین 
اتفاقـی رخ دهـد و از مـاه آینـده کـه قـرار 
اسـت محمولـه جدیـدی از آذرمـاه وارد 
کشور شوند ارز ترجیحی برداشته شود. 
اگـر قـرار بـود ایـن ارز آزاد شـود چـرا 

11

گــزارش

اجتماعی
شماره 2348 6 آذر 1401

افزایش ۲ و نیم برابری پرداخت از جیب بیماران تاالسمی
 عرب مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تاالسمی: 

 دارویار، هزینه  بیماران را افزایش داده است



بیمـار را مـورد آزار و اذیـت قـرار داده 
و داروی او را پرداخت نشـد.« 

وی افزود: »قبل از اجرای طرح دارویار 
قیمـت قـرص جیدنیـو ۲۰ هـزار و ۷۰۰ 
بـا  اسـت  قـرار  اکنـون  بـود،  تومـان 
آزادسـازی ارز آن بـه ۱۱۰ هـزار تومـان 
شـود، از آن سـو گفته انـد کـه شـرکت 
تولیـد کننـده بایـد ۱۰ درصـد تخفیـف 
دهنـد در حالیکـه دعـوای شـرکت بـا 
سـازمان غذا و دارو ارتباطی ندارد. ۹۵ 
هزار تومان این نرخ را بیمه قرار اسـت 
پرداخـت کنـد و مابقـی مابه التفاوت نرخ 
ارز ترجیحـی بـه ارز نیمایـی قـرار اسـت 

در جیـب سـازمان غـذا و داو بـرود.« 
عـرب ادامـه داد: »بیمـار بـا ایـن شـرایط 
قادر به پرداخت هزینه دارونیسـت چرا 
که هزینه های درمانی را زیادی به بیمار 
تحمیـل می کنـد. بیمـار به صورت مداوم 
بـه دلیـل اینکـه خـون مصـرف می کنـد و 
خوننیز اساسـا عفونت زا اسـت در نتیجه 
بیمارا دچار عفونت شـده و به مصرف 
بیشـتر آنتی   بیوتیک و سـایر داروها نیاز 

پیـدا خواهد کرد.« 
وی تأکیـد کـرد: سـایر داروهـا کـه بیمـار 
تاالسـمی مصرف نمی کند بیمه نیسـت، 
مثـا مکمـل دارویـی کـه بـرای بیمـار 
خـاص از شـرایط مکمـل بـودن خـارج 
می شوند بیمه نیستند و بیمار مثا برای 
یـک آمپـول پوکـی اسـتخوان بایـد بیـن 
۵ تـا ۱۰ میلیـون تومـان پـول پرداخـت 
کنـد. بـرای مکمـل هزینـه مصـرف کند. 
یـا داروی کلسـیمی کـه همـه مـردم بایـد 
سـالی یکبـار یـا دوبـار بخـورد، بیمـار 
تاالسـمی باید به صورت مرتب روزانه 
چهـار بـار مصـرف کنـد نـرخ تمامی این 

داروها به صورت آزاد محاسبه می شود. 
همـه اینهـا باعـث می شـود کـه بیمـار 
تاالسـمی دیگـر پولـی نداشـته باشـد تـا 

صـرف افزایـش قیمـت دارو کنـد.«
وی تأکیـد کـرد: »بـه نظـر مـا این افزایش 
قیمت بیمار دست بردن در جیب بیمار 
و خانواده هـای آن هـا اسـت و قطعـا جـز 
آسـیب زدن بـه جـان بیمـاران نمی توانـد 

نتیجه خوبی داشـته باشـد.« 

بسته های بیمه برای 
بیماران تاالسمی

افزایـش هزینـه بیمـاران تاالسـمی در 
حالـی اسـت کـه در ماه هـای اخیـر و 
پـس از اجـرای طـرح دارویـار تأکیـد 
زیـادی بـر ایـن موضـوع می شـد کـه 
قـرار نیسـت هزینه هـای بیمـاران افزایش 
پیـدا کنـد بلکـه قـرار اسـت مابه التفاوت 
افزایـش قیمـت دارو را بیمه هـا خواهنـد 
پرداخـت. ایـن اقـدام عمـا بـر خـاف 

وعـده ای اسـت کـه بـه ایـن بیمـاران داده 
شـده است. 

در همیـن حـال چنـدی قبـل شـایعاتی 
مبنـی بـر خـروج برخـی از خدمـات 
درمانی و تشـخیصی بیماران تاالسـمی 
از بیمـه منتشـر شـد کـه ایـن موضـوع از 
سـوی سـازمان بیمـه سـامت تکذیـب 
شـد.مهرداد الهامی معاون دفتر خدمات 
تخصصـی سـازمان بیمـه سـامت ایـران 
گفت: »هیچکدام از خدمات تشخیصی، 
درمانی تحت پوشش بیمه افراد مبتا به 
تاالسمی از پوشش خارج نشده است.«

بیمـاران  حمایتـی  »بسـته  افـزود:  وی 
مبتـا بـه تاالسـمی برابـر اعـام معاونت 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  درمـان 
سـرفصل  شـامل  پزشـکی  آمـوزش 
هـای ویزیـت پزشـک، مشـاوره هـای 
روانشناسـی و تغذیه، شـنوایی سـنجی 
و بینایی سنجی، خدمات پرتو پزشکی، 
تصویر برداری و آزمایشگاهی، خدمات 

توانبخشـی در حال حاضر در سـامانه 
نسـخه الکترونیک سـازمان بیمه سامت 
پیاده سازی شده و بیمه شدگان مشمول 
در قالـب نسـخه الکترونیـک عـاوه بـر 
سـهم بیمـه پایـه از پوشـش صنـدوق 

برخـوردار هسـتند.«
معاون دفتر خدمات تخصصی سـازمان 
بیمـه سـامت ایـران افـزود: ب»سـته 
تاالسـمی از بسـته هایـی اسـت کـه در 
اولیـن مرحلـه اجـرای صنـدوق صعـب 
العاج و از آبانماه سال جاری عملیاتی 
شـده اسـت . در سـال جاری هیچکدام 
از خدمـات تشـخیصی درمانـی تحـت 
پوشـش بیمه شـدگان مبتا به تاالسـمی 
در بخش سـرپایی و بسـتری از پوشـش 
خـارج نشـده و کلیـه تعهـدات بیمـه پایه 

کمافی السـابق برقرار اسـت.«
پمـپ  »هزینـه  کـرد:  تاکیـد  وی 
دفروکسامین ) دسفرال ( برابر ضوابط و 
بر اسـاس فاکتورهای معتبر، به صورت 
۱۰۰ در صـد مبلـغ رسـمی تعییـن شـده 
قابـل پرداخـت مـی باشـد، ضمـن اینکه 
بـر اسـاس بنـد ) ج ( مـاده ۷۴ قانـون 
جمهـوری  توسـعه  ششـم  پنجسـاله 
اسـامی ایـران، سـازمان هـای بیمـه گـر 
پایـه مکلـف بـه حمایـت از داروهـای 
تولیـد داخـل بـر اسـاس نـوع ژنریـک 
می باشـند. بر همین اسـاس همه انواع 
تولیـد داخـل داروهـای تخصصی بسـته 
تاالسـمی بصـورت  بیمـاران  خدمتـی 
رایگان تحت پوشـش بیمه می باشـد«.
الهامـی اظهـار کـرد: »سـازمانهای بیمـه 
گـر در بحـث کیفیـت داروهـای تولیـد 
داخـل و مدیریـت حجـم تولیـد مداخلـه 
ای نداشـته و صاحیـت اظهـار نظـر در 
ایـن خصـوص در حیطـه اختیـارات و 
وظایـف سـازمانهای ذیربـط مـی باشـد 
خدمـات  تعرفـه  تدویـن  همچنیـن   .
تشـخیصی درمانـی برابـر روال مصـرح 
در قانـون انجـام شـده و کلیـه تعرفـه 
هـا و ضوابـط اجرایـی آن کـه از سـوی 
هیـات محتـرم وزیـران ابـاغ مـی گـردد 

مـاک عمـل ایـن سـازمان قـرار دارد.«
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عرب: هزینه یک تنها یک قرص داروی این 
بیماران از دو هزار تومان به پنج هزار تومان رسیده 
است. بیمار ما ماهی ۱۸۰ قرص مصرف می کند، لذا 
این افزایش قیمت تحمیل هزینه به جیب بیماران است



 مریم شکرانی
بیماران سرطانی می گویند که داروهای مورد 
نیازشان در داروخانه ها کمیاب است و در بازار 
سیاه به وفور یافت می شود. آنها می گویند که 
قیمت داروهای سرطان در بازار سیاه گاهی 
تا ۳۰ برابر می رسد اما بهرام  عین اللهی، وزیر 
بهداشت می گوید که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به داروهای سرطان ادامه دارد و قاعدتا نباید 

قیمت آنها جهش داشته باشد!

فروش داروهای سرطان 
در بازار سیاه

سرطان از شایع ترین بیماری های صعب العالج 
محسوب می شود که ساالنه 11۰ هزار ایرانی را 
گرفتار می کند. این در حالی است که هزینه های 
درمان این بیماری در ایران جهش قابل مالحظه ای 
داشته است و دست بیماران زیادی را از درمان 

کوتاه کرده است.
حاال بیماران سرطانی از کمبود و البته گرانی 
داروهای مورد نیاز خود در بازار شکایت دارند. 
فعاالن بازار دارو می گویند که تحریم بر مشکالت 
واردات داروهای سرطانی افزوده است اما مجتبی 
بوربور، نائب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو 
چندی پیش به ایلنا گفت که دارو تحریم نیست 
و ایران در حال حاضر می تواند حتی داروهای 
امریکایی را از بازارهای واسطه ای تهیه کند اما 
بیشترین مشکل مربوط به نقل و انتقال پول است.
فعاالن بازار دارو هم توضیح می دهند که در 
حال حاضر حتی در واردات بانداژهای مورد 
نیاز جهت لنف درمانی هم مشکل وجود دارد  
و اکنون پزشکان ناچارند از مشابه داخلی این 
بانداژها استفاده کنند که بعضا کارآیی الزم را ندارد.
بیماران سرطانی توضیح می دهند که داروهایی 
که قبال تحت پوشش بیمه و با قیمت پایین 
در دسترس بود، اکنون به وفور در بازار آزاد 
پیدا می شود و قیمت شان گاهی تا ۷۰ میلیون 

تومان می رسد.
برخی بیماران می گویند هزینه درمان هفتگی آنها 
بین ۸ تا 1۰ میلیون تومان تمام می شود و دارو 
و درمان عشار سنگین اقتصادی به خانواده های 

بیماران تحمیل کرده است.
از »وین کریستین« مجاری تا »پگ آسپارژیناز« 
آلمانی، داروهای کمیاب بیماران سرطانی هستند 
و حاال به ناچار در بازار ایران با داروهای ساخت 

ترکیه و هند جایگزین شده اند.
به گفته بیماران سرطانی داروهای جایگزین 
عوارض شدیدی برای بیماران ایجاد کرده اند و  
کمترین عارضه این داروها قفل شدن عضالت 

و ناتوانی در حرکت است.
داروی  که  می دهند  توضیح  بیماران 
»وین کریستین« ترکیه ای است و بی حالی شدید 

و استفراغ ایجاد می کند.
خارجی  داروهای  از  بسیاری  قیمت  جهش 
شیمی درمانی و همچنین رشد قیمت هزینه های 
رادیوتراپی در حال حاضر بسیاری از بیماران 

سرطانی را ناتوان از درمان کرده است.

با تمام این اوصاف بیماران می گویند که داروهای 
مورد نیازشان در بازار سیاه به وفور یافت می شود 
و اگر مشکل واردات دارو یا تحریم و حتی 
داروهای  ارز دولتی است پس چرا  دریافت 
سرطان باید در بازار سیاه موجود باشد اما در 

داروخانه ها نه؟
بیماران می گویند که داروهای سرطان در بازار 
سیاه گاهی تا ۳۰ برابر قیمت به فروش می رسند 
و برای خرید دارو از داروخانه های دولتی باید 

هفت خوان رستم را پشت سر گذاشت .
این بیماران توضیح می دهند که داروهای مورد 
نیازشان یکی دو قلم نیست و اگر بخواهند تمام 
تهیه کنند  بازار سیاه  از  اقالم داروهایشان را 
هزینه ها میلیاردی می شود و توان خریدشان از 

عهده بسیاری از بیماران برنمی آید.

وزیر بهداشت: ارز ترجیحی داروهای 
سرطان حذف نشده است

وزیر بهداشت، با اشاره به هزینه های سنگین 
بیماری سرطان، گفت: »ارز ترجیحی داروهای 

سرطان حذف نشده است.«
بهرام عین اللهی، در نشست  مهر  به گزارش 
مشترک با سرپرست و معاونان ستاد اجرایی 
فرمان امام و بنیاد برکت که در حاشیه بازدید 
از مرکز جامع درمان سرطان برکت برگزار شد، 
گفت: »اقدامات ارزنده ای در ساخت و تجهیز 
این مرکز درمانی پیشرفته انجام شده، اما مهم تر 
از سخت افزارها، توجه به نهضت نرم افزاری 

و افزایش بهره وری است.«
او با بیان اینکه ساخت این مرکز نباید جنبه 
سرمایه گذاری و سودآوری داشته باشد، افزود: 

»اگر مبنا، درآمدزایی بود بنیاد برکت می توانست 
در دیگر حوزه ها سرمایه گذاری کند و حال آن 
که قطعاً انگیزه احداث این مرکز جامع درمانی، 
خدمت به مردم به ویژه محرومان و اقشار کم 

برخوردار است.«
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بیماری سرطان 
گاه ممکن است خانمان برانداز باشد، یادآور 
شد: »بیمار مبتال به سرطان از نظر اقتصادی 
دچار مشکالت فراوانی می شود و عالوه بر 
اینکه نمی تواند اشتغال به کار داشته باشد، ممکن 
است در تهیه دارو و درمان گران قیمت این 
بیماری نیز متحمل دشواری هایی شود. به همین 
دلیل و با توجه به همین شرایط تا کنون ارز 
ترجیحی داروهای سرطان، حذف نشده است.«
عین اللهی تاکید کرد: »درمان سرطان، خدمتی 
خداپسندانه و ارزشمند است و در حوزه سرطان 
و حمایت از بیماران مبتال به آن، خیریه های 
بسیاری در کشور فعالیت دارند که باید قدر 
آنها را دانست؛ چرا که هزینه های این بیماری 

سنگین است.«
وزیر بهداشت با اشاره به راه اندازی صندوق 
حمایت از بیماران خاص در سازمان بیمه سالمت 
گفت: »این صندوق در شورای عالی بیمه و هیأت 
دولت تصویب و ۵۰۰۰ میلیاردتومان اعتبار از 
سوی مجلس برای آن در نظر گرفته شده که 
مرکز جامع درمان سرطان برکت با این صندوق، 

همکاری مستمر و مؤثری خواهد داشت.«

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی داروهای 
وارداتی تا پایان سال

به  ارز ۴۲۰۰ تومانی منحصر  البته پرداخت 

داروهای  تمامی  و  نیست  داروهای سرطان 
وارداتی همچنان ارز ترجیحی دریافت می کنند.
بر همین اساس سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در توئیتی تصریح 
کرد،  ارز ترجیحی داروهای وارداتی تا پایان 

سال 1۴۰1 حذف نمی شود.
 به گزارش ایرنا، پدرام پاک آیین توضیح داده 
است که ارز ترجیحی داروهای وارداتی حتی 
آنها که مشابه داخلی اما سهم بازار قابل توجه 
دارند، تا پایان سال 1۴۰1 حذف نمی شود و 
بنابراین قیمت این داروها نیز تغییری نخواهد 

کرد.
گفتنی است موضوع تخصیص ارز ترجیحی 
به دارو از سال 1۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد 
که دولت سیزدهم با اعالم اینکه پرداخت ارز 
۴۲۰۰ تومانی به دارو موجب ایجاد رانت و 
قاچاق دارو شده است تصمیم گرفت پرداخت 
کند  حذف   1۴۰1 سال  از  را  ترجیحی  ارز 
و در ازای آن پوشش بیمه ای انواع دارو را 

تقویت کند.
بر همین اساس از ۲۳ تیر امسال دولت سیزدهم 
با همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و بیمه ها، طرحی موسوم به »دارویار« 

را به اجرا گذاشت.
انتهای  به  داروها  یارانه  »دارویار«،  در طرح 
زنجیره منتقل و از طریق بیمه ها به مصرف 

کننده نهایی تخصیص خواهد یافت.
هرچند که اجرای دارویار تا امروز با اما و 
اگرها و چالش های بسیاری همراه بوده است اما 
دولت اعالم کرده که فعال تصمیمی برای حذف 

ارز ترجیحی داروهای وارداتی نگرفته است.

بیماران سرطانی می گویند که داروهایشان با ده ها برابر قیمت واقعی در بازار سیاه فروخته می شود

تجهیزات
داروو

گــزارش

تجارت سیاه با سرطان!
وزیربهداشتدرعینحالازادامهپرداختارز۴۲۰۰تومانیبرایداروهایسرطانخبرمیدهد
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