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سخنگوی دولت

چشم اندازقابل پیش بینی برای پایان کووید ۱۹ وجود ندارد
سخنگوی دولت با بیان اینکه چشم انداز نزدیک و 
قابل پیش بینی برای پایان بیماری کووید 19 وجود 
ندارد، گفت: »استانداردسازی زندگی، کار و حرکت 
اجتماعی مبتنی بر بهداشت و سالمت و مقابله با کرونا 
استراتژی اساسی مرحله جدید مواجه ستاد کرونا با 
آثار و عواقب و همچنین بیماری کووید 19 است. «

به گزارش سپید، علی ربیعی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه گفت: »کماکان اصلی ترین و مهمترین 
مسئله ای که دولت در تمامی جلسات خود به آن اهتمام 
دارد، مبارزه با کرونا است. کرونا نه تنها اصلی ترین 
موضوع ما بلکه جوامع و دولت هاست. آثار و جوانب 
اقتصادی کرونا، رشد اقتصادی کشورها و دنیا را تحت 
تاثیر خود قرار داده و مسئله بیکاری و فقر ناشی از 
کرونا حتی در کشورهایی که پیشرفته مورد توجه قرار 
گرفته است.«سخنگوی دولت افزود: »پس از شیوع 
کرونا در ایران و اعالم سریع این موضوع توسط دولت، 
سیاستگذاری های صورت گرفته و پیش بینی هایی که ما 
انجام دادیم، آنهم در شرایط اقتصادی ناشی از تحریم 
که خیلی ها تحلیل می کردند تحریم و کرونا اقتصاد 
ایران را خواهد شکست و جامعه ایران فروخواهید 
پاشید اما خوشبختانه مردم و دولت کارنامه قابل قبولی 

را در پیشروی جهانیان قرار دادند.«
وی با بیان اینکه اقدامات پیشینی در نظام سالمت و 
تمرکز نظام درمان کشور در مواجهه با شوک اولیه 
از عوامل موفقیت آمیز ما بوده است، اظهار داشت: 
»عوامل محدودکننده در اسفند و فروردین مانند ایجاد 
فاصله گذاری اجتماعی موجب شد تا توامان سیاست 
حفظ جان در مقابل تنگناهای معیشتی و فقر را به پیش 
ببریم.«  دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور ادامه 
داد: »ستاد ملی کرونا در آخرین جلسات خود با توجه 
به آنکه چشم انداز نزدیکی از پایان ویروس کرونا در 
پیش رو ندید. گزارش های کارشناسی و مطالعات 
جهانی هم نشان می دهد چشم انداز نزدیک و قابل 
پیش بینی برای پایان بیماری کووید 19 وجود ندارد.«
ربیعی با بیان اینکه چرخ اقتصادی زندگی مردم 
باید بچرخد و خللی در زندگی روزمه مردم وارد 

نشود، تصریح کرد: »با اعتقاد به این امر، موضوع 
استانداردسازی زندگی، کار و حرکت اجتماعی مبتنی بر 
بهداشت و سالمت و مقابله با کرونا استراتژی اساسی 
مرحله جدید مواجه ستاد کرونا با آثار و عواقب و 
همچنین بیماری کووید 19 است.« وی با بیان اینکه 
اعمال این سیاست ها در دنیا با مشکالتی روبه روست، 
خاطرنشان کرد: »اقتصادهای با رشد باال هم در اعمال 
این سیاست ها با مشکالت زیادی روبه رو هستند اما 
معتقدیم با گسترش آموزش و فرهنگ سازی، همکاری 
مردم و سیاستگذاری به موقعی بر حفظ توامان جان 
و کار تاکید می شد، می توان با کمترین آسیب جامعه، 
مردم و مجموعه کشور را از این مرحله عبور داد.«

سخنگوی دولت افزود: »تصمیمات ستاد ملی کرونا هم 
بر همین مبنا است. بازگشایی مراکز فرهنگی، سینماها، 
کنسرت ها، مراکز تفریحی، کالس های آموزشی، 
آموزشگاه های تخصصی و خصوصی، مهدکودک ها، 
مراکز گردشگری و... براساس همین استراتژی است 
اما آنچه مهم است پروتکل های سخت گیرانه الزمه این 
مرحله است و با پروتکل های متعدد و نظارت های 
سخت گیرانه را اتخاذ کرده ایم و آنها را دنبال خواهیم 
کرد.« ربیعی با اعالم اینکه این تصمیم گیری ها به مثابه 

عادی شدن اوضاع نیست، گفت:  »در مرحله جدیدی 
از مبارزه با کرونا، سیاست های سخت گیرانه نظارتی 
و کنترلی را همراه با راه اندازی معیشت و زندگی 

اقتصادی در دستور کار داریم.«
وی اظهار داشت: »هدف کلی ما در مبارزه با کرونا 
را حفظ جان مردم در مقابل بیماری، افزایش ظرفیت 
مراکز درمانی بر میزان شیوع و همینطور راه اندازی 
اقتصاد و مقابله با بیکاری های ناشی از کرونا است. 
به همین منظور پنج وظیفه را همزمان دنبال کردیم 
که در تمام جلسات دولت و جلسات ستاد ملی 
مقابله با کرونا این وظایف در حال پیگیری است.«

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری تامین 
نیازهای بهداشت و درمان و افزایش آزمایشگاه ها را 
نخستین اقدام برشمرد و گفت: »طبق برنامه ریزی های 
انجام شده تعداد آزمایشگاه ها از 1200 به 2000 مورد 
افزایش خواهد یافت. گسترش امکانات زیرساختی 
مانند تخت های آی سی یو و سی تی اسکن ها در 
همه استان ها در حال پیگیری است. عالوه بر این 
۵0 هزار متخصص و فوق تخصص و اعزام سه هزار 
متخصص در بخش های مختلف در مناطق محروم 
و تقویت شبکه بهداشت از استراتژی های ما است 

که به جد دنبال خواهد شد.« ربیعی با بیان اینکه 
غربالگری و تست هوشمند برنامه مداوم نظام سالمت 
خواهد بود، خاطرنشان کرد: »این زیرساخت ها ما را 
نه تنها در برابر موج های جدید کرونا بلکه در برابر 

بیماری های ناشناخته مجهز خواهد کرد.«
وی، استمرار و گسترش خدمات ضروری جامعه از 
جمله امنیت، آب، برق، گاز و  حمل و نقل را اقدام 
دوم عنوان کرد و گفت: »گسترش این خدمات از 
مسائلی است که در دستور کار دولت و ستاد مقابله با 
کرونا قرار دارد و خدمات اصلی جامعه نه تنها هرگز 
دچار کاستی نخواهد شد بلکه رو به تقویت می رود.«
 تامین کاالهای ضروری سومین اقدام دستور کار 
دولت بود که ربیعی با اشاره به آن اظهار کرد: »با 
میزان ارز پیش بینی شده، حمایت غذایی را با تامین 
کاالهای اساسی از کل جامعه به ویژه اقشار نیازمند 

به کاالهای ارزان دنبال خواهیم کرد.«

بیماریابیفعالبهسطحخانوادههامیرسد
ربیعی با تاکید بر اینکه تولیدات حوزه سالمت با 
همکاری شرکت های دانش بنیان تداوم خواهد داشت، 
گفت: »موانع تولید در بخش سالمت در حل جلسه 
ستاد بررسی و رفع می شود. همچنین گسترش امکانات 
زیرساختی مانند تخت های آی سی یو و سی تی 
اسکن ها در تمام استان ها در حال پی گیری است.«
سخنگوی دولت یادآورشد: »حضور حدود ۵0 هزار 
کادر درمانی متخصص و فوق تخصص و 3 هزار 
متخصص در بخش های مختلف مناطق محروم و 
تقویت شبکه های بهداشتی از استراتژی های دولت 

است که به صورت جدی دنبال می شود.«
وی خاطرنشان کرد: »این اقدامات زیرساخت درمانی 
و بهداشتی کشور را  نه تنها در مواجهه با موج های 
جدید، بلکه در برابر بیماری های ناشناخته آینده هم 
مقاوم و آماده می کند.« ربیعی گفت: »غربال گری وارد 
مراحل جدیدتری شده است؛ بیماریابی فعال به سطح 
خانواده ها خواهد رسید غربالگری و آزمایش هوشمند 

برنامه مداوم نظام سالمت کشور خواهد بود.«ایرنا

خبـر

با گذشت بیش از 100 روز از همه گیری ویروس کرونا در استان 
مازندران، همچنان آمار بیماران مبتال به این ویروس در این خطه 
شمال کشور باالست و تمام 22 شهرستان استان نیز در وضعیت 
زرد کرونایی قرار دارند. به گزارش سپید، گزارش یک هفته 
اخیر 2 دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل نشان می دهد که 
به طور میانگین روزانه بیش از ۵0 بیمار مبتال به ویروس کرونا 
در بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه ها بستری می شوند، 
آماری که به صورت میانگین همچنان حدود 12 تا 1۵ درصد از 

بیماران بستری کرونایی کشور را تشکیل می دهد.
آمار رسمی 2۴ ساعت گذشته این 2 دانشگاه نیز نشان می دهد 
که بیش از 300 بیمار مشکوک مبتال به کرونا با وضعیت حاد 
در  دارند،  قرار  درمان  تحت  استان  بیمارستان های  در  تنفسی 
بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت، مجموع  حالی که 
بیماران بستری در بیمارستان های 31 استان کشور در این مدت 
نشان می  آماری  بررسی  است.  نفر رسیده  به 2 هزار و ۵96 

دهد که بین 2 تعطیالت نیمه نخست خردادماه به طور میانگین 
حدود پنج درصد به بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های 
مازندران اضافه شده است. این آمار فزاینده با نزدیک شدن به 
تعطیالت تابستانی و حجم باالی گردشگر پذیری استان در فصل 
تابستان نگرانی درمانگران را در باره احتمال شروع موج دوم 
این ویروس به دلیل عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی بویژه 
استفاده نکردن از ماسک در محافل عمومی افزایش داده است. 
بسیاری از درمانگران مازندرانی بر این باورند که مردم این خطه 
شمال کشور که همچنان بیشترین بیماران بستری کرونایی را در 
مقایسه با دیگر استان های کشور در مراکز درمانی خود دارند، 
چنانچه همانند تعطیالت تابستانی سنوات گذشته شاهد حجم 
باالی مسافرت ها از اقصی نقاط ایران باشند، در دوران همه گیری 
ویروس کرونا ، قطعا با موج دوم این بیماری با شرایط حادتر 
از دور اول مواجه می شود. آمارهای رسمی راهداری و پلیس 
حدود  فطر  عید  تعطیالت  در  که  حاکیست  هم  مازندران  راه 

10 میلیون تردد خودرویی در سطح جاده های درون و برون 
استانی انجام شد که آمار در تعطیالت نیمه خردادماه ) 13 تا 

1۷ خردادماه ( به بیش از 11 میلیون تردد رسید.
براساس این گزارش در تعطیالت نیمه خرداد ماه) 13 تا 1۷ 
( ۵۵۴ هزار دستگاه خودرو وارد استان شد و در همین مدت 
نیز ۵31 هزار دستگاه خودرو از استان مازندران خارج شدند.

رعایتفاصلهگذاریواستفادهازماسکشرطسفر
این درمانگران راهکار احتمالی کاهش ابتال به ویروس کرونا را در استان 
مازندران به عنوان یکی از استان های مقصد سفر اول اکثر مسافران داخلی 
رعایت تمام و کمال فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در 
اماکن عمومی و دربسته و مواجهه گروهی می دانند تا شاید این استان 
بتواند موج دوم تا حدودی با همه گیری کمتری پشت سر بگذارد و 

خود را برای یک پاییز پر التهاب آماده کند.
ادامه در صفحه 3 

حلقـهکـرونـادورسـرمـازنـدران
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سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

آخرین وضعیت مناطق سفید و قرمز کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت با اعالم آخرین وضعیت 
مناطق سبز و سفید کرونا در کشور، گفت: »ما در بازوی 
نزول و در حالت افول بیماری در کشور هستیم و 
تعداد موارد بستری به نسبت کاهش یافته و حتی در 
روزهای اخیر و به دنبال بازگشایی ها ممکن است، 

ثبات پیدا کرده باشد.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور درباره آخرین 
وضعیت مناطق قرمز، زرد، سفید و سبز کرونایی 
در کشور، گفت: »تعریف هر یک از این مناطق بر 
اساس تعداد موارد مرگ  و میر و ابتالی جدید ظرف 
هفته قبل است که بر این اساس رنگ های قرمز، زرد، 
سفید و سبز را تقسیم بندی می کنیم که عمدتا با 
هدف آگاهی بخشی، هشدار یا اطالع رسانی درباره 
وضعیت مناطق است؛ هم برای اهالی و هم برای 
کسانی که قصد تردد دارند.« وی با بیان اینکه منطقه 
سبز به معنای منطقه بی خطر است و تقریبا به جز 
شهرستان و جزیره ابوموسی، هیچ نقطه سبزی در 
کشور وجود ندارد، گفت: »در عین حال بقیه مناطق 
عمدتا شهرستان های سفید هستند که وضعیت سفید 
به معنای کم خطر بودن است، نه بی خطر بودن. باید 
توجه کرد که این وضعیت شکننده نیز هست و ممکن 
است خیلی راحت با موارد جدید ابتال یک منطقه 
سفید، در هفته بعد در وضعیت زرد قرار بگیرد و یا 

از وضعیت زرد به وضعیت قرمز بدل شود.«
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با بیان 
اینکه مناطق در اغلب استان ها عمدتا در وضعیت 
سفید قرار دارند، ادامه داد: »مناطقی هم در وضعیت 
زرد قرار دارند که خطر در آن ها متوسط ارزیابی 
می شود. البته در برخی مناطق کشور، به خصوص 
در استان خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه، کردستان، 
بوشهر، جنوب کرمان و جنوب استان سیستان و 
بلوچستان و تا حدی برخی مناطق در استان های 
آذربایجان غربی و شرقی شهرستان های قرمز را بیشتر 
می بینیم که امیدواریم با روندی که وجود دارد، در 
هفته های آتی تعداد این مناطق کاهش پیدا کرده و 

این مناطق به سمت وضعیت زرد و مناطق زرد نیز 
به سمت وضعیت سفید سوق پیدا کنند.«

وی درباره وضعیت پایتخت نیز گفت: »به طور کلی 
وضعیت استان تهران به این صورت است که هم مناطق 
سفید و هم  مناطق زرد در تهران وجود دارد، اما در 
کل در تهران با توجه به نوسانی که روند ابتال دارد، 
اگر بخواهیم یک ارزیابی کلی استانی داشته باشیم، 

وضعیت زرد را برایش قلمداد می کنیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت درباره احتمال بروز موج 
دوم با توجه به روند صعودی ابتال و مرگ و میر، اظهار 
کرد: »در موارد بستری روند صعودی چشمگیری 
نداریم. البته ممکن است در برخی مناطق کشور 
اینگونه باشد، اما در برخی مناطق هم کاهش موارد 
بستری را شاهدیم. بنابراین تقریبا یک ثبات نسبی 
درموارد بستری روزانه در بیمارستان ها وجود دارد 
و بین ۴00 تا ۵00 نفر نوسان داشتیم. همچنین موارد 
ابتالی قطعی به بیماری کووید-19 نیز به همین 

صورت بوده است.«
وی تاکید کرد: »به هر حال هرجای دنیا که بازگشایی 

اتفاق افتد، قطعا تغییرات اندکی در تعداد موارد ابتالی 
جدید خواهید داشت و اگر کشور یا کشورهایی بعد 
از بازگشایی چنین تغییری را در نمودار ندارند، حتما 
به الگوی بیماریابی آن ها بازمی گردد؛ چراکه ممکن 
نیست در شرایطی که بیماری مهار و ریشه کن نشده، 
بعد از بازگشایی روند کاهشی موارد را داشته باشید؛ 
مگر اینکه الگوی بیماریابی در آن کشورها تغییر پیدا 

کرده و کاهش موارد تست داشته باشند.«
جهانپور گفت: »در کشور ما از آنجایی که این اتفاق 
نیفتاد و حتی به سمت بیماریابی فعال تر رفتیم، به 
ظاهر در اعداد افزایش موارد ابتالی جدید را در دو 
سه هفته اخیر و بعد از بازگشایی ها می بینیم، اما این 
به هیچ وجه به معنای شیوع بیشتر بیماری نیست. 
صرفا ممکن است موارد شناسایی شده امروز، بیش 
از روزها و هفته های بعد بوده باشد. در موارد بستری 
هم چنین تغییری نیست. در اوایل فروردین ماه ممکن 
بود 90 درصد موارد مبتالیی که شناسایی می شد، در 
بیمارستان ها بستری می شدند، اما امروز 1۵ و تا20 
درصد مبتالیان بستری می شوند.  وقتی تعداد را مقایسه 

می کنیم می بینیم که شاید دو تا سه هزار بیماری که در 
فروردین ماه شناسایی می شد، در بیمارستان ها بستری 
بودند، اما امروز ۴00 تا ۵00 نفر است. بنابراین موارد 
شناسایی شده ای که در بیمارستان ها بستری شدند 
یا از بیمارستان ها نمونه ارسال می شود، شاید به یک 

پنجم روزهای اوج بیماری رسیده است. «
وی ادامه داد: »همچنین میزان موارد مرگ و میرمان  
شاید به یک سوم و یک چهارم روزهای اوج بیماری 
رسیده و موارد بستری در بخش مراقبت ویژه علی رغم 
اینکه به نوعی آستانه بستری در بخش مراقبت های 
ویژه پایین تر آمده و افراد را سریع تر در ICU بستری 
می کنند، اما باز هم موارد به یک دوم تا یک سوم 
رسیده است، اما در ظاهر شاید تعداد شناسایی شده 
را بیشتر یا برابر قبل ببینید که صرفا به رهگیری موارد 

تماس نزدیک بازمی گردد.«
جهانپور گفت: »به هر حال استان هایی که تعداد 
مناطق سفیدشان بیشتر می شود، به تدریج به سمت 
رهگیری و غربالگری موارد و گروه های پرخطر و 
افراد مسن خواهند رفت که ممکن است تغییراتی 
را در ظاهر افراد ایجاد کند. در حال حاضر 1۵ استان 
و به زودی 21 استان به سمت غربالگری گروه های 
پرخطر خواهند رفت که قاعدتا ممکن است به کاهش 
یا افزایش موارد شناسایی شده روزانه در استان ها منجر 
شود. بنابراین همه این متغیرها همگن و یکسان نیست 
و بدون تحلیل و دانستن و لحاظ کردن مواردی که 

تشریح کردم، نمی شود آن ها را باهم  مقایسه کرد.«
به گزارش ایسنا سخنگوی وزارت بهداشت در پایان 
تاکید کرد: »ما در بازوی نزول و در حالت افول 
بیماری در کشور هستیم و تعداد موارد بستری به 
نسبه کاهش یافته و حتی در روزهای اخیر و به دنبال 
بازگشایی ها ممکن است، ثبات پیدا کرده باشد، اما باز 
هم  منتظر می مانیم و هرکجا که احساس کنیم که روند 
شیوع بیماری در کشور در حال افزایش است، قطعا 
توقف کرده و حتی ممکن است یک تا دو مرحله 

به عقب بازگردیم.«

خبـر

 ادامه از صفحه 2
عضو کمیته  علمی مشورتی  مبارزه کرونا دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
گفت: »تعطیالت دو هفته گذشته خرداد نشان داد که تا حدودی برداشتن 
محدودیت های اجتماعی از سوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا که 
در راستای کاهش دغدغه های اقتصادی با شرط رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی انجام شد، از سوی مردم به معنای 

کاهش خطر و حتی از بین رفتن ویروس کرونا تلقی شده است.«
فرهنگ بابا محمودی افزود: »این در حالیست که آمار ها نشان می دهد 
همین عادی انگاری وضعیت کرونایی در استان و تغییر رفتاری باعث 
شده تا آمار ابتال به این ویروس در سطح استان مازندران نسبت به 
گذشته افزایش محسوسی را شاهد باشد که تداوم این روند می تواند 
خطرناک باشد.«وی خاطرنشان کرد: »وضعیت ویروس کرونا در استان 
نسبت به روزهای اولیه شیوع از لحاظ همه گیری تفاوت چندانی نداشته 
و هر گونه بی دقتی و انجام رفتارهای خطرناک بار دیگر می تواند استان 
را در موج ابتال به این ویروس قرار دهد که شاید ارایه خدمات همانند 
دوره اول برای بسیاری از درمانگران و حتی مراکز درمانی استانی وجود 
نداشته باشد.« بابا محمودی اظهارداشت: »ما برای مقابله با ویروس 
کرونا و به نوعی همزیستی مسالمت آمیز با این بیماری خطرناک قرن 
که به نظر می رسد تا مدت ها و شاید چندین سال مهمان ما باشد، باید 
پروتکل های بهداشتی شامل شستن مکرر دست ها، عدم مواجهه رو 

در رو ، مصافحه اجتماعی و استفاده از ماسک را در محافل و اماکن 
عمومی و سرپوشیده در دستور کار خود قرار دهیم و بدون رعایت 

این پروتکل ها حتی از منزل نیز خارج نشویم.«
وی اضافه کرد: »بررسی های سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد  
که واکنش ویروس کرونا در بیماران به یک گونه نخواهد بود و در 
برخی افراد که وضعیت ایمنی جسمی بهتری دارند، شاید تا حدودی 
راحت تر باشد، ولی در اکثر افراد دوران سخت درمانی وجود دارد که 
شاید برخی از بیماران به دلیل وضعیت جسمی نتوانند تحمل کنند و 

با چنین وضعیتی باید تمام پروتکل های بهداشتی را جدی بگیریم.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران گفت: »برداشتن محدودیت ها 
از جمله سفر برای تفرج ،طبیعت گردی ، دید و بازدیدهای استانی 
نبوده و بیشتر در راستای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد و معیشت 
مردم در جامعه آن هم با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
هوشمند اجتماعی انجام شد و همچنان به دلیل همه گیری ویروس 

کرونا باید از سفرهای غیر ضرور پرهیز شود.«
سید عباس موسوی افزود: »اگرچه ما در استان نسبت به ماه های اول از 
لحاظ همه گیری ویروس کرونا ؛ وضعیت بهتری داریم ، ولی همچنان 
آمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های استان باالست به گونه ای 
که هم اکنون 2۷۷ بیمار را در روی تخت های بیمارستان های دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران داریم.« وی اضافه کرد: »رعایت پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از سوی مردم به خصوص استفاده 
از ماسک به نسبت روزهای اول با هشدارهای مسئوالن و اطالع رسانی 
رسانه ها به نسبت گذشته روند افزایشی خود داشت و به نظر می رسد اکثر 
مردم رعایت می کنند، ولی انتظار داریم تا برای شکست ویروس کرونا 
این هشدارها از سوی تمام مردم به خصوص مسافران رعایت شود.«

وی اظهارداشت: »هرگونه تغییر رفتار در برخورد با ویروس کرونا می تواند 
استان مازندران را به موج دوم بیماری بکشاند که در صورت بروز این 
احتمال برگشت محدودیت های سفت و سخت وجود دارد و باید همه 
کمک کنیم تا شاهد این رویه نباشیم.« وی رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی از جمله شستشوی مکرر سطح ، ضد عفونی اماکن شامل 
ادارات ، منازل و فروشگاه ها باید ادامه یابد و اصناف نیز برنامه های 
خود را متناسب با پروتکل های بهداشتی انجام دهند.« موسوی توصیه 
کرد تا شهروندانی که به خارج از منزل مراجعه می کنند در حد امکان 
به خصوص در مکان های سرپوشیده و تجمعی از ماسک استفاده کنند 

و هر ساعت یک بار دست خود را با صابون شستشو دهند.« 
نخستین بار ویروس کرونا سی ام بهمن ماه سال گذشته با شناسایی 
دو بیمار مبتال از سوی دانشگاه علوم پزشکی بابل شیوع یافت و با 
گذشت حدود 110 روز همچنان حدود 3۴0 بیمار در بیمارستان های 
این دو دانشگاه بستری هستند که حدود 1۵ درصد از مجموع بیمارانی 

است که در 31 استان کشور بستری و تحت درمان قرار دارند.«ایرنا



عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس سازمان نظام پزشکی
تعرفه های پزشکی مشکل ساز خواهند شد

مهم ترین  از  یکی  ایران،  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
چالش های پیش روی جامعه پزشکی را تعرفه های ابالغی 
سال ۹۹ دانست. به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی با 
اشاره به ابالغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی از سوی 
دولت  گفت: »یکی از مشکالت و چالش های پیش روی 
جامعه پزشکی در دوران پس از بحران کرونا و عادی شدن 
شرایط ارائه خدمات به مردم، موضوع تعرفه هایی است که دولت ابالغ کرده و جامعه پزشکی مخالف 
آن است.« وی با اشاره به مخالفت صریح سازمان نظام پزشکی با تعرفه های ابالغی دولت برای سال 

۹۹، افزود: »به رغم مکاتبات و مذاکرات متعدد سازمان نظام پزشکی، دست آخر مصوبه شورای عالی 
بیمه با افزایش ۱۵ درصدی از سوی دولت ابالغ شد.« ظفرقندی تاکید کرد: »متاسفانه تعرفه های پزشکی 
سال ۹۹، بر خالف ماده ۹ احکام دائمی و بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی و بدون در نظر گرفتن 
واقعیت های تعرفه ای، ابالغ شد. از همین رو، تعرفه های ابالغی به طور رسمی با مخالفت و اعتراض 
تمام ارکان سازمان نظام پزشکی و عدم تأیید انجمن های علمی مواجه شد.« وی با اشاره به مکاتبات 
متعددی که با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت و... پیرامون تعرفه های پزشکی 
انجام داده است، گفت: »آنچه مسلم است، اینکه انجمن های علمی گروه پزشکی بر ضرورت بازنگری در 
تعرفه های ابالغی و نیز واگذاری تعیین تعرفه های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی، اصرار دارند.« 
به گزارش مهر ظفرقندی افزود: »نگرانی اصلی جامعه پزشکی عدم رعایت تعادل در اقتصاد سالمت و 
فاصله زیاد و پیش رونده بین تعرفه واقعی و تعرفه های ابالغی است که در آینده نزدیک موجب کاهش 

کیفیت خدمات سالمت و تعطیلی مراکز و آسیب های جبران ناپذیر در حوزه سالمت خواهد شد.«

خبـر

آمار کرونا

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
افزایش آالینده ها به  براین که  تاکید  با  بهشتی 
حدی که از توان طبیعت خارج شود، طبیعت 
را به زانو در می آورد، گفت: »آلودگی آب و هوا، 
خاک و پسماندهای جامد خطرناک مانند ماسک 
و دستکش می تواند اثرات نامطلوب و ماندگاری 

را در طبیعت ایجاد کند. «
نژاد  مسعودی  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
اظهار  زیست  محیط  علوم  تخصصی  دکترای 
داشت: »طبیعت براساس ساختاری که بر مبنای 
میلیون ها سال شکل گرفته، مجموعه آالینده هایی 
را که توسط بشر تولید می شود به روش های 

گوناگون تصفیه می کند.«
وی با بیان این که طبیعت برای بازیافت آالینده ها 
نیز روش های گوناگونی را ابداع کرده است، ادامه 
داد: »به طورمثال اگر فاضالبی وارد رودخانه ای 
شود به طور طبیعی در فاصله ای چند کیلومتری 
ایجاد  از محل ورود فاضالب آالینده هایی که 
شده، آهسته- آهسته کاهش پیدا می کند و اگر 
غیر از این بود شاید طبیعت صدها سال پیش از 
بین می رفت.« عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: »آالینده های 
محیطی می تواند ساختارهای طبیعی زیستی را 
برهم زند به نحوی که بشر باید با نگاه عمیق 
تر و مسوولیت پذیری بیشتر نسبت به محیط 

زیست رفتار کند.«
مسعودی نژاد همچنین گفت: »نمی توان با قطعیت 
اعالم کرد که نامالیماتی همانند ویروس کرونا 
بر محیط زیست، نتیجه عکس العمل های زیست 
اگر  فرآیندی  قطعا در هر  محیطی است، ولی 
چنانچه بیش از اندازه آالینده هایی را به طبیعت 
از دست  طبیعت  تصفیه  قابلیت  کنیم،  تحمیل 
می رود و به طور کلی چرخه طبیعی اکوسیستم 

از بین خواهد رفت.«
وی یکی از پیامدهای از بین رفتن سیستم خود 
پایشی طبیعت را تجمع بیش از حد آالینده ها 
آالینده ها  »تجمع  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
گونه های ضعیف تر و در معرض خطر را بیشتر 
موجودی  هیچ  ولی  می دهد  قرار  حمله  مورد 
نمی تواند از نامالیمات و مخاطرات بیش از حد 

در امان باشد.«
استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال 

آیا رها سازی ماسک و دستکش می تواند  که 
طبیعت را با چالش هایی روبرو کند، گفت: »درباره 
تجزیه و اثرگذاری مواد پالستیکی در طبیعت 
تحقیقات کامل و جامعی در دسترس است، طبیعتا 
مقدار ماندگاری انواع دستکش های پالستیکی و 
ماسک ها در طبیعت مشخص است به طور مثال 
اگر از بین هشت میلیون ایرانی چهار میلیون هم 
در ترددهای بین شهری از ماسک و دستکش 

استفاده کنند این حجم قابل توجهی است.«
مسعودی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود 
یادآور شد: »پیش از این صرفا در سطح بیمارستان ها 
از ماسک، گان و دستکش استفاده می شد و در 
سطح شهر به صورت کلی افراد از این وسایل 
حفاظتی استفاده نمی کردند ولی در حال حاضر 
عدد بزرگی از جمعیت از این وسایل استفاده 
می کنند که رها سازی آن در طبیعت می تواند 

مشکالت جدی ایجاد کند.«
بازیافت غیرقانونی وسایل یک  به  وی نسبت 
بار مصرف حفاظتی در مقابله با  ویروس کرونا 
هشدار دارد و افزود: »بدیهی است تحمیل ماسک 
و دستکش های استفاده شده به بخش پسماندهای 
شهری، حجم بسیار باالیی از پسماندهای تر و 
بخش  این  به  را  کرونا  شیوع  از  پس  خشک 

تحمیل شده است.«
وی در ادامه با بیان این که تجزیه انواع ماسک و 
دستکش ها دارای نیمه عمر متوسط است، گفت: 
»این وسایل بصورت طوالنی در طبیعت دوام پیدا 
می کنند و اثرات مخرب خود را خواهند داشت.«
دکترای تخصصی علوم محیط زیست دانشگاه  

شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود 
تصریح کرد: »نمی توان عموم مردم را مجبور به 
رعایت تمامی موارد حفاظت از محیط زیست کرد 
چرا که ممکن است جامعه تاب آوری کافی را 
نداشته باشد و بعد از مدتی از اجرای توصیه های 
مربوط به پیشگیری از کرونا نیز  خسته شوند.«
مسعودی نژاد تاکید کرد: »به هر میزان استفاده از 
وسایل حفاظتی برای پیشگیری از کرونا کاهش 
یابد کنترل اپیدمی نیز سخت تر و دوره بیماری 

بیشتری خواهد بود.«
به موضوع  بینانه  واقع  »نگاه  اظهارداشت:  وی 
کرونا، استفاده از وسایل حفاظتی و نحوه کنترل 
آن می تواند کمک شایانی به جامعه کند بنابراین 
ارایه توصیه ها و راهبردهای کاربردی می تواند راه 
حل موثری برای کنترل اپیدمی کرونا و پیشگیری 

از صدمات جدی به طبیعت شود.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی ادامه داد: »باید توصیه ها به شکلی مطرح 
شود که امکان اجرا از سوی مردم را داشته باشد.«
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، 
مسعودی نژاد در توضیح این که چگونه می توان 
به طبیعت در راستای پیشگبری از کرونا کمک 
کرد، خاطر نشان کرد: »ابزارهای آموزشی یا ایمنی 
یا به میزان الزم استفاده کردن از این تجهیزات 
می تواند کمک شایانی به پیشگیری از صدمات 
جدی به طبیعت کند بنابراین زمانی که دولت ها 
با هدف کنترل آسیب به محیط زیست  و در 
ادامه پیشگیری از پاندمی فعالیت می کنند باید 

این راهکارها را مد نظر قرار دهند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردرهاسازیماسکودستکشاثراتنامطلوبیدرطبیعتایجادمیکند
شناسایی ۲۰۴۳ بیمار جدید 

کرونا در کشور

شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
۲۰۴۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشورخبر 

داد. 
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور گفت: 
»از روز یکشنبه تا دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و ۴۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شدند که ۷۱۳ مورد از 

آن ها بستری شدند.«
وی افزود: »به این ترتیب مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۱۷۳ هزار و ۸۳۲ 

نفر رسید.«

به گفته جهانپور، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۷۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند. به این ترتیب مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۸ هزار و ۳۵۱ نفر 

رسید.
وی ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون ۱۳۶ 
هزار و ۳۶۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 

از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
جهانپور همچنین گفت: »۲۶۱۹ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
به گفته وی، تاکنون یک میلیون و ۱۰۷ 
هزار و ۲۵۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.
داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
قرمز  وضعیت  در  همچنان  »خوزستان 
قرار دارد و استان های هرمزگان، کردستان، 
آذربایجان های شرقی و غربی، کرمانشاه، 
سیستان و بلوچستان، بوشهر و خراسان 

رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند.«
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بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم

ادیکتولوژیست بیمارستان مسیح دانشوری
ادوات مشترک مصرف موادمخدر عامل انتشار ویروس کروناست

ادیکتولوژیست بیمارستان مسیح دانشوری گفت: »خطر 
مهمی که در روزهای کرونایی افراد معتاد را تهدید 
می کند، افزایش خطر آلودگی این افراد به ویروس کرونا 
با پارافرنالیا یا آالت و ادوات استعمال موادمخدر است، 
زیرا این وسایل معموال مشترک هستند و استفاده مشترک 
سبب انتشار بیشتر ویروس کرونا در جامعه می شود.«
به گزارش سپید، هومن شریفی گفت: »ویروس کرونا ریه و دستگاه تنفسی افراد را درگیر 
می کند. به دلیل اینکه کرونا ویروس به طور مشخص به ریه ها آسیب می رساند، استعمال کنندگان 

دخانیات به خصوص سیگارهای الکترونیکی بیشتر از سایرین در معرض خطر قرار دارند.«
ریه،  بافت  رفتن  بین  از  الکترونیکی موجب  و سیگارهای  دخانیات  »استعمال  افزود:  وی 
التهاب و کاهش توانایی پاسخ ریه به عفونت ها می شود، هایپوکسی ناشی از مصرف تریاک 
و فرآورده های آن تنها به ریه  فرد آسیب نمی رساند بلکه بر سیستم قلب و  عروق و مغز نیز 
تاثیر گذار است.« ادیکتولوژیست بیمارستان مسیح دانشوری ادامه داد: »اپیوئیدها بسیاری 
از عالئم بیماری مثل آبریزش بینی یا حتی سرفه را کاهش دهند که با این اثرات کاذب فرد 

متوجه بیماری خود نمی شود تا در نهایت بیماری شدیدتر  شود.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان شریفی در پایان گفت: »خطر مهم دیگری که در روزهای 
کرونایی افراد معتاد را تهدید می کند افزایش خطر آلودگی این افراد به ویروس کرونا با 
پارافرنالیا یا آالت و ادوات استعمال موادمخدر است؛ زیرا این وسایل معموال مشترک هستند 

و استفاده مشترک سبب انتشار بیشتر ویروس کرونا درجامعه می شود.

خبـر

نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم، با تایید 
استان های شمالی  در  کرونا  مجدد  شیوع  خبر 
بعد از ورود حجم گسترده ای از مسافران به این 
مناطق تاکید کرد که با تداوم این روند در فصل 
تابستان در کنترل این بیماری در شمال کشور 

با بن بست مواجه خواهیم شد. 
به گزارش سپید، علی بابایی کارنامی  با تایید 
مفاد اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه بعد از ورود 
تعداد زیادی از مسافران به مازندران تعداد ۱۰ 
شهر که از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت 
سفید داشتند به وضعیت زرد تغییر پیدا کرده اند، 
گفت: »به علت ورود حجم گسترده ای از مسافران 
به مازندران و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله  گذاری اجتماعی توسط آن ها، این فضا 
در این استان ایجاد شده و مجدد با موج شیوع 

کرونا مواجه شده ایم.«
نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم در ادامه 
ضمن عذرخواهی از مردم خواست که به مازندران 
سفر نکنند، چرا که سالمت عمومی از اهمیت 
بسزایی برخوردار بوده، آن هم در شرایطی که 
هم مشخص نیست چه تعداد از مسافرانی که از 
اقصی نقاط ایران به این استان سفر می کنند ناقل 
ویروس کرونا هستند و هم زیرساخت های الزم 
برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آن ها 

در مازندران وجود ندارد.
وی در مورد ورود تعداد زیادی از مسافران به 
استان مازندران در فصل تابستان، تصریح کرد: 

»همه این مهم را پذیرفتیم که رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و کاهش ارتباط با سایر افراد مگر در 
موارد ضروری یک قاعده جهانی برای مقابله با 
بدان  باید  مردم  بنابراین  است،  کرونا  ویروس 
برای  تا زمانی که درمان قطعی  توجه کرده و 
این بیماری وجود نداشته باشد از ایجاد تجمع 

به ویژه در استان های شمالی بپرهیزند.«
بابایی کارنامی یادآور شد: »بی تردید بیماری کرونا 
شوخی بردار نیست به ویژه در آستانه ورود به 
فصل پاییز که به طور قطع با شیوع بیماری هایی 
همچون آنفلوآنزا هم مواجه خواهیم شد، به همین 
دلیل مقابله با ویروس کرونا دشوار می شود و 

حتی این امکان وجود دارد که در جلوگیری از 
اپیدمی این بیماری با بن بست مواجه شویم.«

به گزارش خانه ملت نماینده مردم ساری در 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، تاکید 
کرد: »هم اکنون ستاد ملی مقابله با کرونا باید 
جهت پیشگیری از موج دوم شیوع ویروس کرونا 
به ویژه در استان های شمالی کشور تمهیداتی 
از نظر تامین تجهیزات بهداشتی و حفاظتی و 
رعایت پروتکل های بین المللی در روابط بین 
کمتر  صحیح  مدیریت  با  تا  بیندیشد  استانی 
کرونا  ویروس  به  ابتال  از  ناشی  مشکالت  با 

مواجه شویم.«

استانهایشمالیدرتابستانبهقربانگاهمسافرانتبدیلمیشود

کرونا

بهبودی بیمار ۹۲ ساله پس از 
ابتال به کرونا

بیمار ۹۲ ساله ای که به بیماری کرونا مبتال 
شده بود، با کمک مدافعان سالمت این بیماری 

را پس از ۳۱ روز شکست داد. 
به گزارش سپید، بیمار ۹۲ ساله کرونا را 
با کمک مدافعان سالمت مرکز پزشکی، 
آموزشی و درمانی لقمان حکیم شکست داد. 
این بیمار ۹۲ ساله که باسابقه بیماری آلزایمر، 
ایسکمیک قلبی و فشارخون و با عالئم 
دیسترس تنفسی و کاهش هوشیاری پنجم 
اردیبهشت ماه در بخش مراقبت های تنفسی 
کرونای مرکز پزشکی لقمان حکیم بستری 
شده بود، پس از گذراندن ۳۱ روز با کمک 
کادر درمان توانست کرونا را شکست دهد.

این بیمار و خانواده او، ضمن تقدیر و تشکر 
از زحمات کادر درمان که با تالش های شبانه 
روزی و بی وقفه در این مهم سهیم بودند 
برای تمامی جهاد گران خط مقدم مبارزه با 
کرونا آرزوی سالمت و دعای خیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان

شماره ۱۶۶۸ ۲۰5 خرداد ۱۳۹۹

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به علت برخی کمبودها در 
زمینه تامین برخی اشکال انسولین، در عین حال اقدامات انجام 
شده جهت تولید داخلی این اقالم در آینده  نزدیک را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ایسنا در 
پاسخ به مباحثی مبنی بر کمبود برخی انواع انسولین در بازار گفت: 
»یکی از باالترین میزان ارزبری های دارویی در کشور مربوط به 
انسولین است. با وجود اینکه سال ها این دارو را به صورت ویال 
در کشور تولید می کردیم، اما به دلیل اینکه ذائقه و سلیقه بیماران 

عوض شده و به سمت »پن« و اقالم دیگر انسولین تغییر یافته، 
در تامین این  اقالم با مشکالتی مواجه هستیم.« وی در این باره 
افزود: »برنامه ریزی برای تولید این اقالم شروع شده و دو شرکت 
ظرف روزها و ماه های نزدیک اقدام به تولید خواهند کرد؛ یک 
شرکت به صورت تحت لیسانس و شرکت دیگر هم به صورت 
ژنریک. بر این اساس امیدواریم با این روندی که شروع می شود 
و برنامه هایی که در آینده نزدیک داریم، بتوانیم بخش اعظم و همه 

نیاز بیماران مان به انسولین را در داخل تولید کنیم.« به گفته رییس 
سازمان غذا و دارو، یکی از این شرکت ها برای سال نخست، ۲۵ 
درصد بازار را هدف گذاری  کرده و برنامه اش آن است که طی 
مدت کوتاهی بیش از ۵۰ درصد بازار را تامین کند. امیدواریم 
با همکاری شرکت های دیگر که یا تحت لیسانس تولید می کنند 
یا برنامه تولید این اقالم را دارند، بتوانیم طی یکی دو سال آینده 
نیازمان به اشکال مختلف وارداتی انسولین را برطرف کنیم و نیم 

نگاهی هم به صادرات داشته باشیم.
وی تاکید کرد: »در مجموع به دنبال برنامه ریزی که صورت 
گرفته و تولیدی که در داخل کشور توسط چند شرکت خواهیم 
داشت، به زودی شاهد هیچ کمبودی در زمینه تامین انسولین 

برای بیماران نخواهیم بود.«

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

علت کمبود برخی اقالم انسولین



فرآیند درمان بدون وجود راهنماهای بالینی، خیلی 
اوقات مثل رانندگی در شب با چراغ خاموش است. 
در این حالت شاید راننده به مقصد برسد، اما این 
ریسک هم وجود دارد که به دلیل واضح نبودن 

مسیر حرکت، راننده در مسیر خطا حرکت کند.
با وجود تاکید اسناد باالدستی بر اجرای راهنماهای 
بالینی در نظام سالمت، همچنان شاهد هستیم که 
بسیاری از این راهنماها در حد توصیه های درمانی، 
باقی مانده و در خیلی از شاخه های درمانی نیز اصال 
راهنمای بالینی وجود ندارد. البته ابالغ و اجرای 
راهنماهای بالینی، وظیفه جامعه پزشکی نیست. 
تولیت نظام سالمت باید ضمن هماهنگی با بیمه های 
درمانی، گایدالین ها را تدوین و به جامعه پزشکی 
ابالغ کند. در آن صورت جامعه پزشکی موظف 
خواهد بود که این راهنماهای بالینی را به مرحله 
اجرا درآورد. کارشناسان سالمت می گویند اگر برای 
درمان هر بیماری، پروتکل درمانی واحدی وجود 
داشته باشد که همه پزشکان از این پروتکل درمانی 
تبعیت کنند، منفعت آن در وهله اول به بیماران خواهد 
رسید که از درمانی باکیفیت تر بهره مند می شوند. 
در وهله دوم نیز سود آن به جامعه پزشکی خواهد 
رسید، زیرا هم مسیر درمان و تشخیص بیماری، 
شفاف و سریع خواهد شد و هم میزان خطا و 

قصور پزشکی کاهش پیدا می کند.
از نگاه کالن نیز کل اجزای نظام سالمت از اجرای 
راهنماهای بالینی، سود خواهد برد و صرفه جویی 
گرفت. حذف  خواهد  عظیمی شکل  اقتصادی 
فرآیندهای درمانی غیرضروری، تکراری و القایی 
و همچنین کاهش مصرف دارو و منطقی شدن تجویز 
خدمات پاراکلینیکی، فقط گوشه ای از مزایای جدی 

گرفتن راهنماهای بالینی خوهد بود.
با وجود چنین مسیر روشنی که هم به ارتقای سالمت 
مردم کمک می کند، هم اقتصاد سالمت را نجات 
می دهد و هم کار جامعه پزشکی را راحت تر می کند، 
اما همچنان این مسیر روشن در پیچ و خم های 
بروکراتیک، گرفتار شده و این خال بزرگ در نظام 

سالمت ایران، حل نشده باقی مانده است.

راهنمای بالینی چه کمکی به بیماران و 
جامعه پزشکی می کند؟

وزارت بهداشت در طی سال های اخیر، برخی 
راهنماهای بالینی را ابالغ کرده است، اما هنوز در 
بسیاری از رشته های پزشکی، راهنمای بالینی وجود 
ندارد. برخی از کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند 
که با اجرای راهنماهای بالینی، جامعه پزشکی نیز از 

اجرای این راهنماها سود خواهد برد. 
علی چنگیزی، بازرس سازمان نظام پزشکی کشور 
در گفتگو با سپید به وضعیت فعلی راهنماهای بالینی 
اشاره می کند و می گوید: »برخی راهنماهای بالینی 
از سوی مسئوالن، تدوین و ابالغ شده است، اما 
تدوین راهنماهای بالینی در ایران هنوز ناقص است 
و تکمیل نشده است. عمال برای همه رشته های 

درمانی، راهنماهای بالینی نوشته نشده است.«
او معتقد است: »گایدالینی که نوشته می شود، باید 
با نگاه علمی و دانشگاهی باشد، نه اینکه فقط 
نقش  بالینی  راهنماهای  این  تدوین  در  بیمه ها 
داشته باشند. تدوین و ابالغ این راهنماهای بالینی 
می تواند تحول جدی در نظام سالمت ایجاد کند 
و صرفه جویی چشمگیری به همراه داشته باشد. 
همچنین این گایدالین ها باید به دور از منافع صنفی 
نگاشته شود. البته نکته مهم اینجاست که پله اول هر 
خدمات تشخیصی و درمانی از پزشکی عمومی و 
پزشک خانواده خواهد گذشت. در تدوین راهنماهای 
بالینی باید به این نکته مهم نیز توجه شود.« چنگیزی 

تاکید دارد که اجرای راهنماهای بالینی به نفع جامعه 
پزشکی نیز تمام می شود. او توضیح می دهد: »اگر 
گایدالین ها علمی و دقیق باشد، تشخیص پزشکان 
نیز سریع تر و دقیق تر خواهد بود. در آن صورت 
خدمات پاراکلینیکی غیرضروری کمتر وجود خواهد 
داشت و پزشک خیلی سریع تر به تشخیص درست 
بیماری می رسد. ارجاع بیماران از سوی پزشک 
نیز با وجود گایدالین ها بسیار راحت تر و سریع تر 
خواهد شد. به طور کلی در صورتی که گایدالین 
به درستی و با دقت علمی نوشته شده باشد، مدت 
زمانی که پزشک برای تشخیص درست و درمان 

علمی می گذارد، کمتر خواهد شد.«
او تاکید می کند: »اگر گایدالین ها مورد تایید منابع 
دانشگاهی باشد و پزشک نیز قدم به قدم با این 
راهنماهای بالینی پیش برود، در آن صورت پزشک 
کمتر دچار مشکالت حقوقی و قانونی خواهد شد. 
در آن صورت موارد قصور پزشکی و شکایت از 

پزشکان نیز بسیار کاهش خواهد یافت.« 
وی تصریح می کند: »اجرای راهنماهای بالینی به 
نظارت کلی هم نیاز دارد. البته نظارت جزئی مبنی بر 
اینکه آیا در همه مطب ها این راهنماهای بالینی اجرا 
می شود یا خیر، چندان امکان پذیر نیست. همچنین 
معتقدم راهنمای بالینی باید به گونه ای نوشته شده 
باشد که فقط وجه اقتصادی قضیه را نبینند، بلکه 
باید این راهنما کامال علمی باشد و پزشک را برای 
انجام درمان های علمی محدود نکند. ممکن است در 
این مسیر حتی برخی ناآشنایی ها و مقاومت ها برای 
اجرای این راهنماها نیز وجود داشته باشد که البته 
این موضوع طبیعی است، زیرا همواره برای اجرای 
برنامه های جدید، چنین مقاومت هایی دیده می شود. 

در این بین، گایدالین باید حتما پایه علمی داشته 
باشد، نه اینکه مثال فقط منافع یک صنف خاص در 
جامعه پزشکی را تامین کند. درکل، گایدالین علمی 
می تواند هم به نفع پزشک و هم به نفع بیمار باشد.«
همچنین اسماعیل ایدنی، قائم مقام شورای آموزش 
پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و رئیس سابق 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز در 
گفتگو با سپید به اثرات مثبت اجرای راهنماهای بالینی 
برای مردم و جامعه پزشکی اشاره می کند و می گوید: 
»راهنماهای بالینی که تدوین شده، دارای پشتوانه علمی 
و متناسب با زیرساخت ها و منابع مالی نظام سالمت 
است. ضامن اجرای این راهنماهای بالینی این است که 
در وهله اول، نظام ارجاع، پزشک خانواده و سیستم ثبت 
خدمات سالمت در کشورمان نهادینه شده باشد. در این 
بین، بیمه های درمانی باید به دنبال اجرای راهنماهای 
بالینی باشند تا هم کیفیت ارائه خدمات سالمت، ارتقا 
یابد و هم در منابع بیمه های درمانی صرفه جویی 
شود. اجرای راهنماهای بالینی موجب می شود که 
یک چارچوب علمی در حوزه ارائه خدمات برای 
جامعه پزشکی ایجاد شود.« او هشدار می دهد: »اگر 
نظام ارجاع و سیستم ثبت خدمات سالمت، نهادینه 
نشده باشد، در آن صورت راهنماهای بالینی بیشتر 
به شکل یک توصیه خواهد بود، نه به شکل یک 
راهکار عملیاتی و اجرایی. بنابراین پیش نیاز اجرای 
راهنماهای بالینی، این است که برنامه ارجاع، پزشک 
خانواده و ثبت الکترونیکی خدمات سالمت اجرا شود. 
در صورت رعایت این پیش نیازها، بیمه های درمانی 
نیز می توانند از خرید خدمات درمانی خارج از حیطه 

راهنماهای بالینی خودداری کنند.«
ادامه در صفحه 7 

خال راهنماهای بالینی، حفره بزرگ نظام سالمت
نمایندگان جامعه پزشکی می گویند در صورت جدی گرفتن راهنماهای بالینی، هم کیفیت درمان بیماران 

افزایش می یابد و هم جامعه پزشکی از وجود گایدالین های علمی، منتفع خواهد شد

چنگیزی: اگر گایدالین ها به 
شکل علمی و مورد تایید 
منابع دانشگاهی باشد و 

پزشک نیز قدم به قدم با 
این راهنماهای بالینی پیش 
برود، در آن صورت پزشک 
کمتر دچار مشکالت حقوقی 
و قانونی خواهد شد. در آن 

صورت موارد قصور پزشکی و 
شکایت از پزشکان نیز بسیار 

کاهش خواهد یافت
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 ادامه از صفحه 6
وزارت بهداشت: هنوز در ابتدای راه هستیم

برنامه های توسعه  انداز توسعه و  در سند چشم 
کشور به صراحت از ابالغ راهنماهای بالینی برای 
بهبود وضع کیفی خدمت درمانی، نام برده شده 
است. وزارت بهداشت می گوید این کار زیرمجموعه 
خرید راهبردی خدمات سالمت است و هنوز در 
ابتدای این مسیر هستیم. البته نباید از انصاف گذشت 
که در طول سال های اخیر، وزارت بهداشت برای 
تدوین و ابالغ راهنماهای بالینی، تالش مضاعفی 
انجام داده است، اما هنوز تا تحقق اهداف اسناد 

باالدستی در این حوزه، فاصله داریم. 
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت هم 
با اشاره به اینکه هنوز در این حوزه در ابتدای راه 
هستیم، تاکید می کند: »ارائه خدمات سالمت بر اساس 
راهنماهای بالینی بخشی از خرید راهبردی خدمات 
سالمت محسوب می شود و در حال حاضر در ابتدای 
راه انجام خرید راهبردی خدمات سالمت هستیم. 
انجام خرید راهبردی خدمات سالمت، گام به گام 
است و نمی توان یک مرتبه به آن رسید. ارائه خدمات 
سالمت بر اساس راهنماهای بالینی هم بخشی از 
خرید راهبردی خدمات سالمت است. به طور مثال 
وقتی کسی در حال حاضر »ام آر آی« انجام داده و 
بیمار بستری در بیمارستان هم نیست، تا شش ماه 
دیگر نمی تواند این کار را انجام بدهد و در غیر این 

صورت باید هزینه آن را خودش پرداخت کند.«
معاون وزیر بهداشت درباره تدوین و ابالغ راهنماهای 
بالینی نیز یادآور می شود: »در حال حاضر بیش از 
600 راهنمای بالینی تدوین و ابالغ شده است. تدوین 
و ابالغ راهنماهای بالینی به عهده معاونت درمان 
وزارت بهداشت است، اما سازمان های بیمه گر آن 
را اجرا می کنند. ارسال الکترونیکی اسناد بستری از 
بیمارستان ها به سازمان های بیمه گر در حال حاضر به 
صورت الکترونیکی انجام می شود و اجرای مواردی 
مانند راهنماهای بالینی، نسخه نویسی و نسخه پیچی 

الکترونیک بر عهده سازمان های بیمه گر است.«
جان بابایی خاطرنشان می کند: »اگر راهنماهای بالینی 
کامل اجرا شود، در زمینه صرفه جویی بسیار موثر 
است. به طور مثال پس از اجرای راهنماهای بالینی 
درباره آلبومین مشاهده کردیم که مصرف آلبومین 
در بیمارستان ها تا 20 درصد کاهش یافت. همچنین 
درباره برخی داروهای شیمی درمانی نیز شاهد کاهش 
مصرف 1۵ تا 20 درصدی بودیم. البته برای محاسبه 
میزان صرفه جویی از طریق اجرای راهنماهای بالینی، 
باید کلیه خدمات ارائه شده با جزییات در سامانه های 

مربوط به ارسال اسناد بیمارستانی به سازمان های بیمه گر 
ثبت شود و حتی نسخه نویسی و نسخه پیچی هم 
به صورت الکترونیک انجام شود تا بتوان برآورد 
درستی داشت.« او درباره نحوه تدوین راهنماهای 
بالینی در کشور هم توضیح می دهد:»زیربناهای تدوین 
راهنماهای بالینی استفاده از منابع اطالعاتی معتبر 
بین المللی و استانداردهای خدمتی در کشورهایی با 
شرایط تقریبا مشابه کشور ما از نظر میزان درآمد، هزینه 
و تولید ناخاص داخلی بود. غیر از افراد برجسته هر 
رشته، از متخصصان جوان نیز که با متدولوژی تدوین 
راهنماهای بالینی آشنایی و تجربه کافی دارند برای 
ایجاد ظرفیت دانشی پایدار در افراد برای سال های 
متمادی بهره مند شدیم. همزمان با تدوین راهنماهای 
بالینی، استانداردهای هر خدمت جهت حفظ کیفیت 
خدمات و بهبود آن نیز نگارش شد تا بر مبنای آن 
بتوان معیار درست انجام خدمات را مشخص کرد. 
برای مثال در ضوابط اجرایی اعمال قلب و عروق 
مشخص شده است که چه افرادی و بر اساس کدام 

خدمت می توانند این اعمال را انجام دهند.«
از سوی دیگر، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
بهداشت نیز به چند نمونه از تبعات جدی نگرفتن 
راهنماهای بالینی در کشور اشاره می کند و می گوید: »در 
تمام کشورهای جهان استفاده نامناسب از روش های 

تشخیصی تصویر برداری از جمله »سی تی اسکن« و 
»ام آر آی« شایع است، به طور مثال در کشور آمریکا 
30 الی ۵0 موارد »سی تی اسکن« و »ام آر آی« غیر 
ضروری است و در کشور ایران نیز مطالعات نشان 
می دهد که ۵0 درصد این موارد غیرضروری است. 
انجام »ام آر آی« برای کمر درد و »سی تی اسکن« 
پس از تصادفات جزئی شایع تر است، با وجود این 
موضوع تقاضای القایی از یک سو و از سوی دیگر 
پیچیدگی حوزه سالمت و نحوه تشخیص بالینی در 

بروز این موضوع دخیل است.«
معاون کل وزارت بهداشت تصریح می کند: »ضعف 
راهنماهای بالینی، ضعف آموزش، ضعف نظارت و 
بعضی مسائل مالی در ایجاد تقاضای القایی و انجام 
غیرضروری تصویربرداری و »ام آر آی« موثر است. 
تجربه بین المللی نیز نشان می دهد که در بهترین شرایط 
و با استفاده از ابزارهای قانونی، راهنماهای بالینی تا 
حدود 1۵ درصد می توانند موجب کاهش هزینه های 
نظام سالمت شوند. باید در نظر داشت که قسمت ابتدایی 
موضوع راهنماهای بالینی، تدوین است و قسمت 
اصلی آن پذیرش جامعه پزشکی و نحوه آموزش و 
قرار گرفتن در کوریکولوم آموزشی و قسمت دیگر 
نیز مربوط به فرهنگ مردم و کارکرد رسانه هاست 

.نباید فراموش کرد که راهنماهای بالینی یک کلید 
روشن و خاموش نیست، بلکه باید اقدامات وسیعی 
برای اجرای کامل آن انجام شود. در این بین، تقریبا 
تمام راهنماهای بالینی، مراجعه اول بیمار به پزشک 
متخصص را منع می کنند، در مورد تجویز دارو نیز 
فرهنگ عمومی مردم گرایش به تجویز داروی زیاد 
در نسخه دارد که این موضوع نیز با اجرای راهنمای 

بالینی تا حد زیادی اصالح می شود.« 
همچنین سعید نمکی، وزیر بهداشت هم با اشاره به 
اقدامات وزارت بهداشت برای اجرای راهنماهای 
بالینی، خاطرنشان می کند: »اولین زیرساخت مورد 
نیاز طرح تحول سالمت، پرونده الکترونیک سالمت، 
نظام ارجاع، پزشکی خانواده و اعمال راهنماهای 
بالینی است. با وجود ریل پرونده الکترونیک سالمت 
می توان این راهنماهای بالینی را اجرا کرد.« وی 
الکترونیک سالمت، سیستم  اینکه پرونده  بیان  با 
بالینی،  راهنماهای  و  خانواده  پزشکی  ارجاع، 
مقدمات اجرای طرح تحول نظام سالمت هستند، 
تاکید می کند: »پرونده الکترونیک سالمت، ریل ورود 
پزشکی خانواده، نظام ارجاع و راهنماهای بالینی 
بالینی آغاز شده و  این راهنماهای  است. اجرای 
خوشبختانه در استقرار پرونده الکترونیک سالمت 
و راهنماهای بالینی، بیمه ها، مشارکت خوبی داشتند، 
اما بیمه ها باید ساز و کار نظارت بر اجرای این 
راهنماهای بالینی را اجرا کنند تا از خدمات پرهزینه 
و غیرضرور و اتالف منابع جلوگیری شود.« نمکی 
خاطرنشان می کند: »انتظار داریم که در سال 99 
با همت همکاران مان در نظام سالمت و سازمان 
بیمه سالمت، بتوانیم نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیک را به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف 
نظام سالمت به سرانجام برسانیم و بتوانیم راهنماهای 
بالینی را که به کاهش هزینه های بیهوده نظام سالمت 
منجر می شود، اجرایی کنیم. همچنین، بتوانیم سیستم 
ارجاع و پزشکی خانواده که روند اجرای آنها با 
ورود ویروس کرونا اندکی کند شد، اجرایی کنیم.« 
وزیر بهداشت یادآور می شود: »خوشبختانه تاکنون 
640 راهنمای بالینی، تدوین و ابالغ شده است و 
امیدواریم که با سرعت سایر راهنماهای بالینی را 
با کمک سازمان بیمه سالمت، تهیه و ابالغ کنیم.«

با وجود مجموعه این تالش های وزارت بهداشت برای 
تدوین و ابالغ راهنماهای بالینی و همچنین آمادگی 
جامعه پزشکی برای اجرای این راهنماها، شاید بتوان 
امیدوار بود که در سال های آینده، گایدالین ها در همه 
شاخه های درمانی، تدوین و ابالغ شود تا نظم علمی 

و مالی در فرآیندهای درمانی تقویت شود.

نمکی: با وجود ریل پرونده 
الکترونیک سالمت می توان 

راهنماهای بالینی را اجرا 
کرد. خوشبختانه تاکنون 640 
راهنمای بالینی، تدوین و ابالغ 

شده است و امیدواریم که 
با سرعت سایر راهنماهای 

بالینی را با کمک سازمان بیمه 
سالمت، تهیه و ابالغ کنیم

انجمن پزشکی
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ایدنی: راهنماهای بالینی موجب 
می شود که یک چارچوب علمی 

در حوزه ارائه خدمات برای 
جامعه پزشکی ایجاد شود. البته 

اگر نظام ارجاع و سیستم ثبت 
خدمات سالمت، نهادینه نشده 

باشد، در آن صورت راهنماهای 
بالینی بیشتر به شکل یک 

توصیه خواهد بود، نه به شکل 
یک راهکار عملیاتی و اجرایی

حریرچی: ضعف راهنماهای 
بالینی، ضعف آموزش، ضعف 

نظارت و بعضی مسائل مالی در 
ایجاد تقاضای القایی و انجام 
غیرضروری تصویربرداری و 

»ام آر آی« موثر است. تجربه 
بین المللی نیز نشان می  دهد که 

راهنماهای بالینی تا حدود ۱۵ 
درصد می توانند موجب کاهش 

هزینه های نظام سالمت شوند

ویروسی که به »سرطان« 
ختم می شود

 پوریا عادلی
متخصص رادیوتراپی آنکولوژی و عضو هیات 

مدیره انجمن سرطان های زنان ایران

سرطان دهانه رحم یا سرویکس یکی از 
سرطان های شایع زنان است که در اکثریت 
موارد به علت یک ویروس ایجاد می شود. 
ویروسی به نام HPV یا پابیلوما، ویروس 
انسانی که عامل ایجاد زگیل های ناحیه 

تناسلی در آقایان وخانم هاست.
ویروس HPV که از طریق تماس جنسی 
منتقل می شود در اکثریت موارد بدون 
هیچ عالمتی توسط سیستم ایمنی بدن 
دفع می شود، ولی در پاره ای از موارد 
می تواند عامل ایجاد زگیل تناسلی شده و 
در موارد محدودی هم می تواند زمینه ساز 
برخی از سرطان ها از جمله سرطان دهانه 
رحم وسرطان های حفره دهان باشد. این 
ویروس بسیار مسری بوده و حتی می تواند با 
یکبار تماس جنسی با فرد آلوده به ویروس 
منتقل شود و حتی استفاده  از کاندوم هم 
باعث ایمنی صد در صد در برابر انتقال 

این ویروس نخواهد شد. 

سرطان سرویکس درمراحل اولیه بدون 
عالمت بوده و یا عالیم بسیارمختصری 
همچون خونریزی های غیر طبیعی و یا 
خونریزی بعد از مقاربت دارد. بنابراین 
تشخیص به موقع آن با پاپ اسمیر سالیانه 
از اهمیت باالیی برخورداراست. به همه 
خانم های فعال از نظر جنسی توصیه می شود 
تا حتما با مراجعه به پزشک متخصص زنان 

پاپ اسمیر سالیانه را انجام دهند.
خوشبختانه در حال حاضر برای جلوگیری 
از انتقال ویروس HPV واکسن گارداسیل 
وجود دارد که در بسیاری از کشورها 
برای خانم ها و در برخی ازکشورها برای 
آقایان جهت جلوگیری از انتقال ویروس 
به شریک جنسی توصیه می شود. بهترین 
سن تزریق این واکسن بین سنین 9 تا 26 
سال است. اگرچه برخی از پزشکان تا 
سن 4۵ سالگی هم تزریق این واکسن را 
توصیه می کنند. تشخیص زودرس این 
بیماری بسیار اهمیت دارد. در عین حال 
استفاده از واکسن، تنها راه قطعی برای 
عدم ابتال به این ویروس است. همچنین 
پرهیز از روابط جنسی پرخطر و خارج 
از خانواده نیز در پیشگیری از این بیماری 
اهمیت دارد. به یاد داشته باشیم بسیاری 
از ناقالن این ویروس کامال بی عالمت 

بوده و از بیماری خود بی خبر هستند.
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مشاور وزیر بهداشت در هفتمین نشست متخصصان طب ایرانی و چینی اعالم کرد

اقدامات مشترک بین المللی در حوزه طب سنتی 
در ارتقای سالمت تمامی جوامع موثر است

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل 
وزارت بهداشت در هفتمین نشست ویدئوکنفرانس 
متخصصان طب ایرانی و چینی که این بار با حضور 
متخصصانی از سنگاپور و ژاپن برگزار شد، فراهم شدن 
زمینه انجام اقدامات موثر بین المللی در حوزه طب 
سنتی را در حفظ و ارتقای سالمت تمامی جوامع 

موثر دانست. 
به گزارش سپید، محمدرضا شمس اردکانی در این 
نشست با ابراز خوشحالی از ادامه  یافتن نشست های 
مشترک ویدئوکنفرانس با همکاران چینی، گفت: 
»برگزاری منظم این نشست ها سبب ایجاد احساس 
خوب همکاری میان دو کشور در مقابله با یک بحران 
مشترک شده و زمینه ای را برای انجام اقدامات موثر 
در حوزه آکادمیک طب ایرانی و طب چینی فراهم 
کرده است که نفع آن برای حفظ و ارتقای سالمت 
تمامی جوامع بوده و در آینده شاهد نتایج خوب این 

اتفاق خواهیم بود.«
وی با اشاره به کاهش قابل توجه میزان مرگ ومیر بیماران 
کرونایی نسبت به قبل در کشور و ابراز امیدواری برای 
مهار این ویروس در ایران و دیگر کشورها در آینده ای 
نزدیک، افزود: »تبادل پروتکل های تهیه شده برای مقابله 
با کرونا با رویکرد طب ایرانی و طب چینی، عالوه  
بر آنکه به آشنایی بیشتر دو کشور از اصول و مبانی 
طب سنتی بومی هر یک از طرفین کمک می کند، 
می تواند در آینده نیز در سطحی گسترده تر مطرح شده 
و به انتشار مجموعه مشترکی با عنوان طب ایرانی و 
چینی در مهار بیماری های سخت درمان منجر شود.«
لیو باو ین، رییس فدراسیون جهانی طب سوزنی 
و پژوهشگر ارشد سازمان طب سنتی کشور چین 
نیز با تایید صحبت های مطرح شده و قدردانی از 
زحمات امیر هومن کاظمی نایب رییس این فدراسیون 
برای هماهنگی ایجاد این رابطه علمی و مدیریت 
هفت جلسه علمی مشترک، گفت: »ما هم احساس 
فوق العاده ای نسبت به ارتباطاتی که در این مدت برقرار 
شده است، داشته و از همان نخستین روزهایی که 
متوجه درگیری ایران با بحران کرونا شدیم، تمایل 
به همکاری و کمک در این حوزه داشتیم و بسیار 
خوشحال هستیم که برگزاری این نشست ها، هم به 
ایجاد یک رابطه خوب دوستی و هم تبادل تجربه های 

مشترک منجر شد.«
وی با بیان اینکه در حال حاضر در چین، بیماری 
کنترل شده است و موارد اندکی از شیوع در نقاط 
خاص دیده می شود، تاکید کرد: »موفقیت کشور چین 
در کنترل کرونا، در نتیجه مدیریت یکپارچه بحران، 
استفاده تلفیقی از طب کالسیک و درمان های علمی 
طب چینی و همکاری مردم در رعایت کامل اصول 

پیشگیری حاصل شده است. «
تونگ شیاو لین، سرتیم درمان و مدیر گروه پزشکان 
طب چینی شهر ووهان برای بیماران کرونایی با اشاره 
به ناشناخته بودن ابعاد بیماری از تشخیص تا درمان، از 
نخستین روزهای شیوع کرونا، گفت: »در کشور چین 
از همان روزهای نخست، به درمان های طب چینی 
که پیش از این هم امتحان خود را پس داده بودند، 
اتکا کردیم و با حمایت همه جانبه دولت و اعتقاد 

کامل به اینکه طب چینی می تواند در تمام مراحل 
این بیماری، از تشخیص تا درمان، کمک کننده بوده و 
کیفیت زندگی بیماران را افزایش دهد، یک کار تیمی 
مشترک میان متخصصان، مسئوالن و همه افرادی که 

با طب چینی مرتبط بودند، انجام شد.«
وی با تاکید بر اینکه ترکیب طب رایج و طب چینی 
توانسته مشکالت سالمت جامعه را به نحو معنی داری 
کاهش داده و طب ایرانی هم می تواند به همین شکل 
کمک کننده باشد، افزود: »بهره گیری ترکیبی از طب 
رایج و داروهای گیاهی را می توانیم یکی از علت های 
پایین بودن میزان مرگ ومیر و عوارض ناشی از این 
بیماری در چین بدانیم و با توصیه های پیشگیرانه و 
تغذیه ای نیز توانستیم کمک بسیاری به جلوگیری از 

بروز بیماری کنیم. «
شیاولین از کمک به بازتوانی بیماران هم به عنوان 
یکی دیگر از زمینه هایی یاد کرد که طب چینی توانسته 
موفق عمل کند و گفت: »برای بازتوانی بیماران هم 
توانستیم از طب سوزنی، داروهای گیاهی و همه آنچه 
که در مجموعه طب چینی می گنجد، استفاده بسیاری 
ببریم و در تمامی این زمینه ها طرح های تحقیقاتی 

بسیاری نیز انجام شده یا در حال انجام است. «
در ادامه این نشست، وانگ رونگ بینگ رییس بخش 
بیماری های تنفسی بیمارستان دیتان دانشگاه پزشکی 
کاپیتال چین با اشاره به صحبت هایی که در خصوص 
تغییر رفتار ویروس مطرح می شود، بر نبود شواهد 
محکم برای اثبات این موضوع تاکید کرد و گفت: 
»نمی توان در این زمینه نظر قطعی داد زیرا این احتمال 
وجود دارد که رفتارهای حال حاضر ویروس از نخستین 
روزها هم وجود داشته، ولی در آن روزها بیشتر روی 
مشکالت تنفسی متمرکز بوده ایم و امروز با دقت 

و اطالعات بیشتری موارد دیگر را رصد می کنیم.«
وی افزود: »آنچه مشخص است، این بیماری اعضای 
مختلف بدن را درگیر می کند، ولی عوارض داروها 
و روش های درمانی مورد استفاده نیز باید مد نظر 
قرار گیرد و آگاهی کامل از اینکه آنچه در بدن بیمار 
اتفاق می افتد، تنها ناشی از عوارض ویروس است یا 
داروها و درمان ها یا ترکیبی از هر دو، انجام مطالعات 

و بررسی های بیشتری را می طلبد.«
رونگ بینگ با بیان اینکه اطالعات موجود در خصوص 

بسیاری از بیماری ها، ازجمله بیماری های ویروسی، 
کامل و کافی نیست، به نقش موثر طب سنتی در 
مدیریت بیماری های نوظهور اشاره کرد و گفت: »این 
موارد نقطه قوتی برای طب های کل نگری مانند طب 
ایرانی و طب چینی محسوب می شود که فارغ از 
نوع عالئم بیماری و مکانیسم بیماری زایی ویروس 
یا باکتری در بدن، با نگاه کل نگر و رویکرد درمانی 
بیمارمحور خود، به مدیریت اتفاقاتی که در اثر عملکرد 
عامل بیماری زا در بدن رخ می دهد، پرداخته و با 
تقویت بدن برای ترمیم خود و بازگرداندن تعادل به 

آن، بیماری را درمان می کنند.«
رییس بخش بیماری های تنفسی بیمارستان دیتان 
دانشگاه پزشکی کاپیتال چین، طب سنتی را از جنس 
طبیعت دانست که سبب می شود بدن، خود را به 
هماهنگی و تناسب با طبیعت برساند و افزود: »اصول 
و مکانیسم درمانی این طب با طب کالسیک متفاوت 
است، ولی آنچه نیاز به تاکید دارد این است که هم 
طب سنتی که هزاران سال تجربه پشت آن بوده و 
امتحان خود را در طول سال ها پس داده و هم طب 
کالسیک که بر اساس تحقیقات و مطالعات بسیار 
سلولی و مولکولی به دست آمده است، در جای خود 
ارزشمند هستند و باارزش ترین اقدام هم بهره گیری 
 integrative(از منافع هر دو، در قالب طب تلفیقی
medicine( است که در درمان انواع بیماری ها می تواند 
اثربخش باشد.« وی تاکید کرد: »در عین حال نباید 
در اثربخشی درمان های مبتنی بر طب سنتی اغراق 
کنیم و تاکید ما همواره بر این بوده که این درمان ها 
حتما در کنار طب رایج مورد استفاده قرارگیرند و 
اقدامات ما در این حوزه کامال علمی و فارغ از افراط 
و تفریط و اغراق علمی باشد، زیرا چنین رویکردی 

است که باعث می شود این طب ماندگار بماند. «
توماس کو تانگ هو رییس انجمن طب چینی سنگاپور 
و مشاور فدراسیون جهانی طب سوزنی نیز با بیان 
تجربه های این کشور در بهره گیری از ظرفیت های 
طب سنتی در مقابله با کرونا، گفت: »با توجه به 
وجود ترکیبی از جمعیت های مختلف در سنگاپور 
که ممکن است هر کدام تمایل به استفاده از پروتکل 
درمانی خاص خود داشته و بسیاری هم ممکن است 
با فرهنگ تغذیه ای و توصیه های پیشگیرانه در طب 

سنتی آشنایی نداشته باشند، از ابتدا بر رواج بیشتر 
اصول پیشگیری و قرنطینه و توصیه های غذایی و 
تقویت کننده سیستم ایمنی تاکید داشتیم و سپس 
به صورت بسیار تخصصی، درمان های طب چینی 

را نیز آغاز کردیم.«
وی با اشاره به بهره گیری از تکنیک های طب سوزنی 
برای درمان بیماران کرونایی، بر مبنای پروتکل یک 
پزشک، یک بیمار، برای رفع نگرانی ناشی از انتقال 
ویروس از بیماری به بیمار دیگر، تاکید کرد: »نقطه 
قوت ما در کنترل کوید 19 و برخورداری از کمترین 
آمار میزان مرگ ومیر در اثر این بیماری، تاکید بر 
اصول پیشگیری و قرنطینه و نهادینه کردن توصیه های 
غذایی و توصیه های مرتبط با تقویت سیستم ایمنی 
در آغاز بحران و پس از آن، ترکیب طب رایج و 
طب چینی و استفاده همزمان از داروهای گیاهی و 

درمان های رایج بود.«
در ادامه، تاکاشی ِسکی مشاور فنی مرکز رفاه پزشکی 
واکویا در ژاپن، از برگزاری پنج کنفرانس طب تلفیقی 
برای کرونا در این کشور خبر داد و گفت: »در روزهای 
نخست شیوع کرونا، به دلیل وجود برخی قوانین 
مشترک با دیگر کشورها، استفاده از ظرفیت های طب 
سنتی کمی مشکل بود، اما با افزایش تعداد بیماران و 
تبدیل بحران به مشکلی بزرگ برای سیستم بهداشتی 
کشور و با توجه به تجربه های موفق چین در استفاده 
از درمان های سنتی در این زمینه که با برگزاری چند 
نشست ویدیوکنفرانس با متخصصان این کشور از 
آنها آگاه شدیم، تسهیالت بیشتری برای استفاده از 
درمان های سنتی در بیمارستان ها در نظر گرفته شد.«
وی افزود: »حدود یک ماه بعد از شروع بیماری، 
بهره گیری از درمان های ترکیبی طب سنتی و طب 
رایج در ژاپن افزایش یافت و در قالب گزارشی 
رسمی در یک کنفرانس مرتبط تاکید شد که ترکیب 
درمان های گیاهی و طب رایج، در افزایش اثربخشی 
درمان بسیار موثر بوده و سیستم بهداشتی ژاپن هم از 

این درمان تلفیقی استقبال کرده است.«
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، در ادامه 
این نشست، با نمایش شواهد بالینی برخی بیماران 
ایرانی مبتال به کوید 19، متخصصان طب ایرانی به 
شرح روش های درمانی انجام گرفته برای آنها پرداخته 
و متخصصان کشورهای چین، ژاپن و سنگاپور را 
از نتایج مفید حاصل از این اقدامات، آگاه کردند و 
بحث و تبادل نظر بین متخصصان این چند کشور 

صورت گرفت.
متخصصان  ویدئوکنفرانس  نشست  هفتمین  در 
طب ایرانی با متخصصان طب چینی که با حضور 
متخصصانی از سنگاپور و ژاپن برگزار شد، ما جی  
نایب ربیس انجمن طب سوزنی ژاپن نیز از سوی 
طرف ژاپنی و امیرهومن کاظمی متخصص طب 
چینی و نایب رییس فدراسیون جهانی طب سوزنی، 
مهرداد کریمی متخصص طب ایرانی و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و آرمان زرگران  
متخصص داروسازی ایرانی و مشاور بین الملل مدیرکل 
دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، به عنوان 

دیگر نمایندگان کشور ما حضور داشتند.

خبـر
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رئیس انجمن تغذیه ایران عنوان کرد

مصرف لبنیات در ایران ۱۳۰ لیتر کمتراز سرانه کشورهای پیشرفته
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشورگفت: »میزان مصرف سالیانه هر نفر ایرانی از شیر 
و لبنیات، بین 6۵ تا ۷0 لیتر و این آمار در کشورهای 

توسعه یافته حدود 200 لیتر است. «
به گزارش سپید، جالل الدین میرزای رزاز با بیان 
اینکه سرانه مصرف شیر در ایران پایین است، گفت: 
»این سرانه با وجود افزایش مشکالت اقتصادی، به 
طور طبیعی کاهش پیدا خواهد کرد و جای نگرانی 
دارد که می طلبد سیاستگذاران حوزه غذا و تغذیه و 
دولتمردان به فکر ارایه سبدهای سالمت به نهادهای 
ذیربط به جای پرداخت های نقدی باشند که مردم در 
آن سبد خوراکی که دریافت می کنند، لبنیات هم جزو 
آن باشد.« وی افزود: »در حوزه لبنیات به خصوص 
شیر ثابت شده که این مواد غذایی بر سالمت افراد 
موثر است. علی رغم اینکه برخی در حوزه طب 
سنتی ورود پیدا کردند و مردم را از مصرف لبنیات 
همچون شیر، ماست و سایر فرآورده های لبنی منع 
می کنند، این مورد به لحاظ علمی ثابت نشده است.«
رئیس انجمن تغذیه ایران، ادامه داد: »ما در کتب 
مرجع در مورد »گرمی و سردی« لبنیات که برخی 
دوستان بیان می کنند، نداریم. اما امکان دارد در آینده 
تحقیقاتی انجام شود و به زبان علمی بیان شود و 
قابل فهم برای جامعه دانشگاهی باشد.« میرزای رزاز 
افزود: »در مصرف لبنیات نیز نظریات متناقضی در 
مورد تاثیرات شیر و لبنیات بر سالمت مطرح شده که 
مردم را نگران می کند. ما مستنداتی داریم که اثرگذاری 
و سودمندی مصرف لبنیات به اثبات رسیده است.«

وی در ادامه به تاثیرگذاری مصرف لبنیات جهت باال 
بردن تراکم استخوان، اشاره کرد و گفت: »افرادی که 
شیر و لبنیات مصرف می کنند دیرتر به پوکی استخوان 
مبتال می شوند و به لحاظ مصرف نوع چربی که در 
لبنیات است نه تنها برای سالمتی مضر نیست بلکه 
تحقیقاتی داریم که نشان داده این چربی لبنیات که 
حداکثر می تواند 3 درصد در شیر باشد، کمک کننده 
است و خاصیت های ضد التهابی، تومور و سرطانی 

به اثبات رسیده که به عنوان عامل پیشگیری کننده از 
بیماری است و افرادی هم که دچار بیماری هستند، 
بیماری شان کند می شود.« رئیس انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور تصریح کرد: »حداکثر 
چربی که لبنیات می تواند داشته باشد، 3 درصد است 

و درصدهای باالتر در ماست ها استفاده می شود.«
میرزای رزاز در خصوص مصرف پایین سرانه شیر و 
لبنیات در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: »یکی از 
دغدغه هایی که در کشور داریم  میزان سرانه مصرفی 
لبنیات کشور است که در مقایسه با کشورهای توسعه 
یافته پایین است. این در حالی است که در حال حاضر 
میزان مصرف سالیانه هر نفر ایرانی به طور متوسط 
بین 6۵ تا ۷0 لیتر شیر و لبنیات است و این آمار 

در کشورهای توسعه یافته حدود 200 لیتر است.«
وی درباره حرف های بی ربط و غیرکارشناسی از سوی 
برخی از متخصصان و غیر متخصصان به صورت 
رسمی و غیر رسمی که در مورد مصرف شیر در 
شبکه های مجازی با این تصور که در شیر پالم یا 
وایتکس افزوده می شود، مردم را دچار سردرگمی 

می کنند، اظهارکرد: »ما باید به هر ترتیبی که بتوانیم 
جلوی این اظهارات بی پایه و غیرعلمی را بگیریم و 
مردم را اطالع رسانی کنیم که آگاه باشند، این ادعاها 
علمی نیست.« رئیس انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه 
صنایع لبنی کشور در کنار سایر صنایع غذایی در دوران 
پس از انقالب با رشد چشمگیر و قابل افتخار بوده 
است، گفت: »این میزان تنوع محصول و کیفیت 
محصول هیچ زمانی در تاریخ ایران نداشتیم که طی 
سه دهه گذشته نصیب جمهوری اسالمی شده است 
و ما یک خودکفایی پرافتخار را در این زمینه داریم.«
میرزای رزاز افزود: »ما رقبای بین المللی و منطقه ای 
بزرگی داریم چراکه پس از اینکه صنایع غذایی ما 
رشد و محصوالت ما به بازارهای اروپایی و منطقه ای 
ورود پیدا کرد، دشمنان با یک برنامه قبلی از قبل 
تنظیم کردند که صنایع غذایی ما را همچون صنعت 
لبنی نشانه بگیرند تا این صنعت را زمین گیر کنند.«
وی به موضوع کیک های آلوده در کشور اشاره کرد و 
افزود: »با ورود نهادهای دولتی مشخص شد که عقبه 
این مسئله کجا بوده است. ما یک کارخانه صنایع لبنی 

در عراق داریم که مورد حمله پهپادهای آمریکایی قرار 
گرفت. بنابراین مردم نباید به این حرف ها توجه کنند.«
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذای کشور 
در ادامه بیان کرد: »ما در بحث استفاده از محصوالت 
صنایع غذایی، سرفصل کلی به نام ایمنی غذایی داریم 
که به معنای اطمینان از سالمت محتویات صنایع 
غذایی که تولید می شود، است. مردم باید اطمینان 
کنند که محصوالت لبنی موجود در بازار از سالمت 

کامل برخوردار است.«
میرزای رزاز اظهارکرد: »با اطمینان می گویم، صنایع 
غذایی ما از افتخارات دوران پس از انقالب است و 
صنایع لبنی در منطقه بی نظیر است و باید از دروغ 
پردازی هایی همچون افزودن وایتکس و ... در شیر 
پرهیز کنیم.« وی در مورد بسته بندی های شیر گفت: 
 »نوع بسته بندی شیر و سایر محصوالت مشابه به 
گونه ای است که نوع کاغذ و جنسی که برای بسته بندی 
بکار رفته است هوایی که از قسمت باالی شیر تخلیه 

شده است باعث پایداری شیر می شود.«
رئیس انجمن تغذیه ایران تصریح کرد: »ما باید  به 
سیستم نظارتی وزارت بهداشت اطمینان داشته باشیم 
چرا که ساختارهای وزارت بهداشت در منطقه بسیار 
پیشرفته است و در بحران کرونا ساختار مورد قبولی 
ارایه شد که در منطقه نیز بی نظیر بوده است. این مسئله 
نشان از آن دارد که ساختار و پایه های نظارتی مان 

خوب بوده است.«
به گزارش مهر میرزای رزاز به برچسب تغذیه ای بر 
روی محصوالت صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: »چند 
سالی است که برچسب تغذیه ای بر روی محصوالت 
صنایع غذایی مورد مطالعه قرار گرفت تا مردم بتوانند 
راجع به محتویات آن اطالعات کسب کنند. چرا که 
برچسب تغذیه ای یک برآوردی از برچسب همچون 
چراغ راهنما است که یک محصول در طبقه بندی سبز، 
زرد و قرمز قرار بگیرد یعنی افرادی که بیماری های 
زمینه ای دارند با مراجعه به این برچسب های تغذیه ای، 

می توانند محصول را براساس نیازشان تهیه کنند.«

خبـر

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: 
»طی مطالعات انجام شده در انگلستان، اثرات اقتصادی سوءتغذیه 
در بیمارستان ها حدود 20 میلیارد پوند تخمین زده شده که به دلیل 
عدم تشخیص به موقع سوءتغذیه است و این مبلغ پنج برابر بیشتر 

از مشکالت مربوط به عوارض ناشی از چاقی است. «
به گزارش سپید، مهدی شادنوش درباره سوءتغذیه بیمارستانی افزود: 
»در اروپا بار اقتصادی ناشی از سوء تغذیه در بیمارستان ها بیش از 31 
میلیارد یورو و در آمریکا حدود 10 میلیارد دالر در سال برآورده شده 
است.« وی ادامه داد: »حوزه سالمت و بیمه های کشورهای توسعه 
یافته به دنبال این هستند که با پوشش بیمه ای مناسب امر تغذیه، هم 
باعث ترویج آن و هم تشویق گروه های درمانی به پیشگیری از این 
مخارج و بارهای اقتصادی کنند و کیفیت درمان را هم ارتقا بدهند.«

به گزارش ایرنا رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 

وزارت بهداشت پیش از این در همین رابطه گفته بود: »خدمات 
تغذیه ای در بیمارستان ها تحت پوشش بیمه قرار ندارد و کارشناسان 
تغذیه برای مشاوره هایی که می دهند تحت پوشش بیمه نیستند و 

این یکی از مشکالت موجود است. اگر می خواهیم روند سالمی را 
در تغذیه بیماران دنبال کنیم، هزینه ها افزایش پیدا می کند که باعث 
نگرانی بیمارستان ها می شود. این در حالی است که اگر تغذیه اصالح 
شود، بیمه ها عواید زیادی از محل صرفه جویی طول مدت زمان 

بستری بیمارستان خواهند داشت.«
وی بیان کرد: »این موضوع به سازمان های بیمه گر پیشنهاد شده تا 
مطالعه بیشتری در این زمینه انجام بدهند. زیرا بیماری که مقاومت 
بیشتری داشته باشد، در برابر عوامل بیماری زا راحت تر می تواند 
مقاومت کند. در نتیجه اگر بیمه ها کار عمیقی در زمینه تغذیه انجام 
بدهند، می توانند اثر آن را در کاهش هزینه های خود مشاهده کنند.«

شادنوش همچنین گفته بود: »سوءتغذیه بیمارستانی فقط مربوط به 
ایران نیست و در همه کشورها وجود دارد و حتی این میزان در 

برخی کشورها بیش از ۵0 درصد است.«

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت 

عوارض سوء تغدیه بیمارستانی بیش از چاقی است
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بدبین ها بیشتر در خطر ابتال به آلزایمر هستند
لیوان  نیمه خالی  متخصصان می گویند بدبینی و نگاه کردن به 

برای سالمت مغز ضرر دارد. 
به گزارش سپید، یک مطالعه جدید نشان داده که تفکر منفی مکرر 
در اواخر عمر با کاهش شناختی و رسوب بیشتر دو پروتئین 

مضر و عامل آلزایمر مرتبط است.
ناتالی مانچانت، روانپزشک و پژوهشگر ارشد بخش سالمت روان 
کالج لندن تاکید کرده مطالعات حاکی از آن است که تکرار تفکرات 
منفی ممکن است یک عامل خطر جدید برای زوال عقل باشد.
نشخوار  مانند  منفی  تفکر  با  همراه  رفتارهای  مطالعه  این  طی 
تفکرات مربوط به گذشته و نگرانی از آینده در بیش از ۳۵۰ نفر 
در سن باالی ۵۵ سال طی یک دوره دو ساله اندازه گیری شد. 
حدود یک سوم از شرکت کنندگان نیز تحت آزمایش اسکن مغز 
PET )برش نگاری با گسیل پوزیترون( برای اندازه گیری رسوبات 
آمیلوئید بتا و تائو، دو پروتئین که باعث بیماری آلزایمر، رایج ترین 

نوع زوال عقل می شوند، قرار گرفتند.
اسکن ها نشان داد افرادی که بیشتر وقت خود را صرف تفکر 
افرادی که  به  منفی می کنند، طی یک دوره چهار ساله نسبت 
بدبین نبوده اند، دارای تجمع بیشتر آمیلوئید بتا و تائو، حافظه 

بدتر و افت شناختی بیشتر هستند.
این مطالعه هم چنین میزان اضطراب و افسردگی را مورد آزمایش 
قرار داده و افت شناختی بیشتری را در افراد افسرده و مضطرب 

مشاهده کرده است.
اما رسوبات آمیلوئید بتا و تائو در افراد افسرده و مضطرب افزایش 
نیافته است. این موضوع باعث شده محققان احتمال دهند تفکر 
و  افسردگی  شدن  منجر  اصلی  دلیل  است  ممکن  مکرر  منفی 

اضطراب به بیماری آلزایمر باشد.
به گفته مانچانت، در کنار مطالعات دیگر که افسردگی و اضطراب 
را با خطر زوال عقل مرتبط می سازد، انتظار می رود که الگوهای 
افکار منفی مزمن در مدت زمان طوالنی می توانند خطر زوال 

عقل را افزایش دهند.
نشانگر  مطالعه  اولین  این  اعصاب،  و  مغز  متخصصان  گفته  به 
رابطه بیولوژیکی بین تفکر منفی مکرر و آسیب شناسی آلزایمر 
بوده و به پزشکان روش دقیق تری برای ارزیابی خطر و ارائه 

مداخالت متناسب با شخصیت بیماران را می دهد.

متخصصان با اشاره به این که به تحقیقات بیشتری در این ارتباط 
نیاز است، اظهار داشته اند که یک دوره کوتاه مدت تفکر منفی 
و  منفی  افکار  مکرر  تکرار  بلکه  نشده  آلزایمر  بیماری  باعث 
بدبینی منجر به این بیماری می شود. متخصصان پیشنهاد می کنند 
که شیوه های آموزش ذهنی مانند مراقبه ممکن است در ضمن 

کاهش افکار منفی به ارتقاء تفکر مثبت کمک کند.
به گفته متخصصان، افکار ما می توانند تأثیر بیولوژیکی بر سالمت 
جسمی ما داشته باشند که این امر می تواند مثبت یا منفی باشد. 
مراقبت از سالمت روانی مهم است و باید از اولویت های اصلی 
بهداشت عمومی باشد، زیرا نه تنها در کوتاه مدت برای سالمتی 
و رفاه افراد مهم است بلکه می تواند بر خطر احتمالی زوال عقل 

شما نیز تأثیر بگذارد.
بر اساس یک  تأیید می کند.  را  این فرضیه  نیز  قبلی  تحقیقات 
مطالعه در سال ۲۰۱۹ میالدی، افرادی که از منظر مثبت به زندگی 

نگاه می کنند، در جلوگیری از مرگ ناشی از هر نوع خطر قلبی و 
عروقی نسبت به افراد بدبین، وضعیت بهتری دارند. در حقیقت، 
هر چه فرد مثبت اندیش تر باشد، بیشتر از خطر حمالت قلبی، 
سکته مغزی و هر علت دیگر مرگ ناشی از بیماری های قلبی 

و عروقی در امان است.
بنا بر گزارش سی ان ان، مثبت اندیشی فقط از قلب افراد محافظت 
نمی کند. تحقیقات قبلی ارتباط مستقیمی بین خوش بینی و سایر 
خصوصیات مثبت سالمتی، مانند رژیم غذایی سالم و رفتارهای 
ورزشی درست، سیستم ایمنی قوی تر و عملکرد بهتر ریه ها در 
بین دیگران پیدا کرده است. یافته ها حاکی از آن است که به طور 
کلی احتماالً افراد خوش بین عادت های بهداشتی بهتری دارند، 
کمتر  و  دارند  بهتری  غذایی  رژیم های  می کنند،  ورزش  بیشتر 
سیگار می کشند. آن ها هم چنین به طور معمول مهارت های بهتر 

مقابله ای داشته و مشکالت را بهتر حل می کنند.ایسنا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح دوشنبه )۱۹ خرداد( از مرز هفت میلیون نفر 
عبور کرد و تعداد قربانیان این ویروس نیز از ۴۰۶ هزار نفر بیشتر شده است. 

به گزارش سپید، در بین کشورهای جهان از نظر تعداد مبتالیان، آمریکا در رده اول و برزیل و روسیه 
در رده های دوم و سوم هستند و ایران نیز هم اکنون در رده دهم قرار دارد. در این اینفوگرافیک، 

آمار ۱۵ کشور اول جهان و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد کووید-۱۹ را مشاهده می کنید.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
یازدهم، با تاکید بر لزوم حمایت از تولید 
اشغال، گفت:  ایجاد  دنبال آن  به  داخل و 
به  مجلس  درمان  و  بهداشت  »کمیسیون 
بی رویه  واردات  مسئله  به  جدی  صورت 

داروهای خارجی ورود کنند. «
به گزارش سپید، سید مسعود خاتمی با اشاره 
به ضرورت جلوگیری از واردات بی رویه 
دارو به خصوص داروهای خارجی با مشابه 
گذاری  سیاست  »نیازمند  گفت:  داخلی، 
درستی هستیم تا از واردات بی رویه دارو 
جلوگیری شود چرا که به صنعت داروسازی 
و تولید داخلی کشور آسیب زده و اشتغال 

را هم از بین می برد.«

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
یازدهم، با تاکید بر لزوم حمایت از تولید 
اظهار  اشتغال  ایجاد  آن  دنبال  به  و  داخل 
کرد: »مجلس شورای اسالمی و کمیسیون 
بهداشت و درمان باید به صورت جدی به 
خارجی  داروهای  بی رویه  واردات  مسئله 
مشابه داخلی ورود کنند. از طرفی حمایت 
از تولید داخلی دارو مشکالت بیکاری در 

جامعه را کاهش می دهد.«
بر  تاکید  با  به گزارش خانه ملت خاتمی 
ضرورت کنترل واردات داروهایی که امکان 
دارد،  وجود  کشور  داخل  در  آن ها  تولید 
با  دارو ها  کنیم  تالش  »باید  کرد:  تصریح 

قیمت مناسب به دست مردم برسد.«

خاتمی، نماینده مردم گلپایگان در مجلس یازدهم عنوان کرد آمار کرونا در جهان تا ۱۹ خرداد

جلوگیری از واردات بی رویه داروهای خارجی 
در اولویت کمیسیون بهداشت مجلس

خبـر

شماره ۱۶۶8 ۲۰ خرداد ۱۳۹۹



رییس اداره سالمت میانساالن وزارت بهداشت در آستانه هفته سالمت مردان عنوان کرد

رییس اداره سالمت میانساالن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »هفته بین المللی 
سالمت مردان از 15 تا 21 ژوئن برگزار می شود 
و در سال جاری با توجه به شیوع کووید 19 
در دنیا و شدت ابتال و مرگ و میر بیشتر مردان 
نسبت به زنان سبب شده است که این موضوع در 
صدر مسایل مطرح شده در این هفته قرار گیرد.«
به گزارش سپید، مطهره عالمه با بیان این مطلب، 
تا  افراد جامعه از کوچک  افزود: »گرچه همه 
بزرگ و زن و مرد در معرض خطر کرونا ویروس 
هستند، اما سن و جنس به عنوان دو فاکتور مهم 
ابتال و  تاثیر گذارند.  یا شدت عالیم  ابتال  در 
افرادی که عالئم شدیدتری پیدا می کنند  سن 
یا ابتال به کرونا در آنها منجر به مرگ می شود، 
در سال های پایانی میانسالی و دوره سالمندی 

بیشتر است.«
وی افزود: »تاکنون موارد آلودگی و شدت ابتال 
و مرگ و میر در مردان بیشتر از زنان بوده و 
این افراد نیازمند مراقبت و توجه بیشتر هستند. 
بیشتر  ابتال و شدت  در  که  عواملی  مهمترین 
عوارض کووید 19 در مردان نقش بازی می کنند 
و در مطالعات مختلف در نقاط مختلف دنیا 
مورد تاکید قرار گرفته اند ویژگی های بیولوژیک 
مردان هستند که مطالعات حاکی از آن است 
آنان  مردان  بیولوژیک  ویژگی های  برخی  که 
را نسبت به ابتال به کووید 19 آسیب پذیرتر 

از زنان می سازد.«
 ACE وی ادامه داد: »از جمله اینکه وجود آنزیم
در مردان بیشتر از زنان است که عاملی برای 
ایجاد عفونت قلمداد می شود. همچنین عامل 
زنان  در  اضافی  کروموزوم  به  مربوط  ژنتیک 
عامل ایمنی بهتر در زنان است . از طرف دیگر 
در برخی مطالعات وجود هورمون استروژن در 
زنان را عاملی برای بهبودی سریع تر و کاهش 
شدت ابتال در زنان دانسته اند. به هر حال شواهد، 
حاکی از آسیب پذیری بیولوژیک بیشتر مردان 

در مقابل بیماری کووید 19 است. «
رییس اداره سالمت میانساالن معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت بیان کرد: »پروفایل اجتماعی و 
مسئولیت شغلی مردان عامل دیگر است. شاغل 
بودن اکثریت مردان به عنوان نان آور خانواده 
سبب می شود که تماس های آنان با محیط خارج 
از خانه بیشتر ازسایر افراد خانواده بوده و در 
معرض خطر بیشتری قرار گیرند. آن ها باید بنا 
فامیل،  از  اطرافیان آن ها  بر آن بگذارند که  را 
همسایه، همکار، دوست و آشنا تا پزشک و معلم 

و مغازه دار و راننده، آلوده هستند.«
وی افزود: »تنها با پذیرش این اصل است که 
به حفاظت شخصی خود توجه خواهند کرد و 
حداکثر اصول بهداشتی و احتیاطات همه جانبه را 
رعایت خواهند کرد. رعایت اصول حفاظت فردی 
در محیط کار بر اساس پروتکل های مربوطه در 
این گروه سنی از اهمیت زیادی برخوردار است.«
وی تصریح کرد: »اغلب شغل های در معرض 
خطر یا مردانه هستند یا حتی اگر مردان و زنان 

هر دو به آن اشتغال دارند، مردان بیشتری مبتال 
شده و با عالیم شدیدتری مواجه شده اند. شدت 
ابتال و مرگ و میر در مردان کادر بهداشت و 

درمان نیز بیشتر از زنان بوده است.«
عالمه خاطر نشان کرد: »به طور کلی کارکنانی که 
در معرض مواجهه بیشتر با کروناویروس هستند، 
درمانی،  و  بهداشتی  خدمات  کارکنان  شامل  
خانه های بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار، 
کارکنان کفن و دفن،  کارکنان آزمایشگاه های 
تشخیص طبی،  مسئولین و کارکنان فرودگاه ها و 
شرکت های هوایی و ریلی و مترو، کلیه وسایل 
حمل و نقل عمومی اتوبوس، تاکسی، مرزبانان، 
کارکنان جمع آوری زباله، پسماند و یا فاضالب، 
کارکنانی که مرتب در مسافرت به خصوص به 

مناطق آلوده هستند، است.«
پیشگیرانه و  اقدامات  که  این  به  اشاره  با  وی 
کنترلی برای محافظت از کارگران در برابر مواجهه 
با ویروس کرونا و ابتال به آن بستگی به نوع 
کار انجام شده و ریسک مواجهه با آن از جمله 
پتانسیل ارتباط با افراد آلوده و آلودگی محیط 
کار دارد، گفت: »کارفرمایان باید استراتژی های 
کنترل عفونت را بر اساس یک ارزیابی ریسک 
دقیق با استفاده از تلفیق مناسبی از کنترل های 
مهندسی و مدیریتی، شیوه های کار ایمن و وسایل 
حفاظت فردی )PPE( اتخاذ کنند تا از مواجهه 

کارگران پیشگیری شود.«
عالمه ادامه داد: »برای جلوگیری از مواجهه شغلی 
با ویروس کرونا کارفرمایان ملزم هستند که به 
کارگران در زمینه اجزای پیشگیری از آلودگی 
از جمله وسایل حفاظت فردی آموزش دهند. 
همچنین الزم است مردان در محیط کار اصول 

پیشگیری از بیماری کووید 19 را جدی بگیرند.«
وی مسئولیت خانوادگی مردان برای خرید اقالم 
مورد نیاز خانواده را علت دیگر ابتالی مردان به 
کووید 19 دانست و گفت: »اکثریت میانساالن 
مسئولیت خرید اقالم ضروری خانواده را نیز 
به عهده دارند و در معرض خطر بیشتری قرار 
فقط  را  باید خرید  به همین جهت  می گیرند. 
اختصاص  را  نیاز  مورد  اصلی  مواد  تامین  به 
دهند. این کاالهای اصلی شامل مواد شوینده، 
ضد عفونی کننده و بهداشتی و دارویی و مواد 

غذایی است.«
وی افزود: »توجه کنید تامین هیچ کاالیی مهمتر 
از کاالهای فوق نیست. همچنین تعداد دفعات 
خرید را به حداقل ممکن برسانند و سعی کنند 
خرید اقالم مورد نیاز را یک جا خریداری کنند.«
عالمه همچنین تاثیر مسائل فرهنگی بر ابتالی 
مردان را مورد اشاره قرار داد و گفت: »از جمله 
مهم ترین چالش ها باور غلط مردان مبنی بر برتر 
بودن و قوی تر بودن مردان نسبت به زنان و در 
نتیجه مغفول ماندن تمرکز بر سالمت خودشان 
کمتری  مردان  که  باورهاست  همین  با  است. 
انجام  به  و  می کنند  مراجعه  درمانی  مراکز  به 
آزمایش تن می دهند یا کمتر از زنان به رعایت 
مانند شستشوی  بهداشتی تعریف شده  اصول 
و دستکش  ماسک  از  استفاده  مکرر دست ها، 

مبادرت می ورزند.« 
رییس اداره سالمت میانساالن معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت اظهار داشت: »انتشار آمارهای 
اثر  در  مردان  میر  و  مرگ  و  ابتال  به  مربوط 
بیماری کووید 19 از مواردی است که می تواند 
بر شکستن این رویکرد غلط برای محافظت 

داد:  ادامه  وی  باشد.«  موثر  کرونا  مقابل  در 
»بیماری های مزمن در مردان عامل خطر دیگر 
است. گرچه بیماری های مهمی مانند بیماری 
بیماری  دیابت،  باال،  فشارخون  عروقی  قلبی 
مهم  مغزعامل  عروق  بیماری  و  قلب  عروق 
مرگ و میر به ویژه در گروه سنی میانسال و 
سالمند می باشد، اما این عوامل در مردان نقش 
بسیار پررنگ تری نسبت به زنان دارند و بروز 
به طور  آنها  از  ناشی  میر  و شیوع و مرگ و 

قابل توجهی بیشتر از زنان است.«
وی توضیح داد: »با توجه به اینکه یک عامل 
خطر بسیار مهم در شدت ابتال مرگ و میر ناشی 
از کووید 19 ابتال به بیماری های زمینه ای فوق 
می باشد، مردان در معرض خطر بیشتری قرار 
می گیرند. از طرف دیگر با توجه به اینکه درصد 
بیشتری از مردان بخصوص در گروه میانسال 
دارای بیماری های مزمن زمینه ای غیرواگیر مانند 
انواع سرطان ها، دیابت، بیماری قلبی وعروقی، 
بیماری کلیوی مزمن و بیماری های سیستم عصبی 
نیز در معرض خطر بیشتر برای ابتال به بیماری 
و  توجه  نیازمند  و  بوده  آن  عواقب  و  کرونا 

مراقبت بیشتری می باشند.«
عالمه گفت: »رفتارهای ناسالم مردان نیز مزید 
بر علت است. به همان اندازه که ویروس کرونا 
خطرناک و مرگ آفرین است، اثرات ناگوار و 
مخرب تغذیه ناسالم و بی تحرکی بر سالمتی 
نیز می تواند منجر به عواقب ناخوشایندی مانند 
باال،  فشارخون  دیابت،  مغزی،  و  قلبی  سکته 
چاقی، چربی خون باال، کبد چرب، افسردگی، 

کاهش قوای عضالنی شود.«
ادامه در صفحه 12 
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 پیمان سالمتی

اخیراً خبرنگاری از ترامپ پرسید: »اگر تلفات 
آمریکایی ها در مدت شش هفته بیش از کشته های 
جنگ آمریکا در ویتنام باشد آیا شایسته است که 

چنین رئیس جمهوری مجدداً انتخاب شود؟«
ترامپ پاسخ داد: »بله ما افراد زیادی را از دست 
دادیم اما اگر شما به پیش بینی های اولیه در مورد 
مرگ 2.2 میلیون آمریکایی نگاه کنید ما موفقیت 

خیلی زیادی کسب کرده ایم.«
در همین زمان مسئولین ما نیز مدعی هستند که ایران 
یکی از بهترین کشورها در مقابله با بیماری بوده 
است. اما مرور آمار روزانه ابتالی بیماران جدید به 
کرونا در کشور نشان می دهد که متأسفانه از روز 
سیزدهم اردیبهشت ماه روند ابتال صعودی شده و 
بر خالف روند کنترل بیماری در کشورهای مشابه 
بیم آن می رود که وارد موج دوم بیماری بشویم.

چرا چنین شد؟
معتقدم در جوامعی که آسیب های اجتماعی همچون 
فقر رو به گسترش هستند تالش مسئوالن به نتیجه 
مطلوب نرسیده و شهروندان از امکان دستیابی به 
سطحی از سالمت که درخور آنهاست محروم 

خواهند بود.
اخیراً مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده که خط 
فقر در کشور افزایش معناداری پیدا کرده به طوری 
که در دو سال اخیراین شاخص برای خانواده های 
چهار نفری در شهر تهران از 2.5 میلیون تومان به 
۴.5 میلیون تومان )هشتاد درصد افزایش( رسیده و 
درآمد سرانه شهروندان در طی هشت سال گذشته 
کاهشی 3۴ درصدی داشته است. از سوی دیگر، 
هم اکنون نزدیک به 60 درصد از شاغالن تحت 
پوشش بیمه نیستند و بیش از 15 میلیون نفر از آنها 
در بنگاه های کوچک و آسیب پذیر کار می کنند.

اما روند فزاینده شیوع فقر در جامعه ایرانی چگونه 
می تواند بر همه گیری کرونا تأثیرگذار باشد؟ 

پژوهش های متعدد رابطه فقر با بیماریهای عفونی 
را به اثبات رسانده اند، به طوری که فقرا معموال 
به این گونه بیماری ها بیشتر مبتال شده و بیماری 

سخت تری را تجربه کرده و تلفات بیشتری دارند.
فقرا از احتمال باالتری برای ابتال به کرونا برخوردارند 
زیرا آنها به درآمد روزانه خود محتاجند و امکان 
تعطیلی کسب و کار خود را حتی به طور موقت 
ندارند، در مشاغل سخت و آسیب زا مشغول به 
کارند، ساکن منازل شلوغی هستند که در آن افراد 
متعددی از چندین نسل از جمله سالمندان که معموال 
بیماری های زمینه ای بیشتری دارند با هم زندگی 
می کنند، معموال از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
می کنند، توان تهیه وسایل محافظت شخصی از 
قبیل ماسک، مواد ضد عفونی کننده و دستکش 
را ندارند، از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند و ...
آنها همچنین در صورت ابتال، بیماری شدیدتری 
خواهند داشت زیرا از مراجعه به پزشک  و یا 
بستری در بیمارستان به علت نگرانی از هزینه ها 
سرپیچی می کنند، امکان عدم حضور در محیط 
کار و استراحت در منزل را ندارند، از سرپناه الزم 

برای قرنطینه فردی محرومند و...
همچنین گاهی فاقد بیمه درمانی هستند و توان تهیه 

داروهای خود که گاهی کمیاب و گران قیمت هستند 
را ندارند. عالوه بر اینها برخی در حین همه گیری 
بیکار شده و یا بخش عمده ای از درآمد خود را 

از دست داده و نیازمند حمایت دولتی هستند.
اگرچه در طی اپیدمی کرونا یافته هایی از پژوهش های 
محققان برای جامعه ایرانی در دسترس نیست اما 
پژوهشگران آمریکایی این موضوع را به خوبی 
بررسی کرده اند. به عنوان مثال، در چند صد سال 
گروه های  محروم ترین  از  یکی  همیشه  گذشته 
اجتماعی در آمریکا سیاه پوستان آفریقایی-آمریکایی 
بوده اند. در خالل اپیدمی اخیر، پژوهش ها در نقاط 
مختف این کشور نشان داد که مرگ ناشی از کرونا در 
میان این گروه فراوانی بیشتری نسبت به سفیدپوستان 
داشته است. به طوری که مثال در حالی که  30 
درصد جمعیت شهر شیکاگو را آفریقایی تبارها 
تشکیل می دهند 52 درصد از مرگ های ناشی از 

کووید 19 در این گروه اتفاق افتاده است.
در همین چارچوب، تقارن زمانی شورش های اخیر 
پس از اپیدمی کرونا در آمریکا قابل تفسیر است. 

آنها در طی این بحران آسیب زیادی از نظر مرگ 
و بیماری، فقر، از دست دادن شغل و بیکاری و... 
متحمل شدند و مرگ جورج فلوید )سیاه پوستی که 
چند روز پیش به دست پلیس کشته شد( کبریتی 

بود که بر این خرمن قابل اشتعال انداخته شد.
نتیجه می گیریم که متأسفانه در  باال  از مطالب 
سال های اخیر شاهد گسترش فقر در جامعه خود 
هستیم. عوامل عفونی دموکرات نیستند که با فقیر 
آسیب  آنها  بلکه  کنند  برخورد  یکسان  غنی  و 
بیشتری را به مستمندان وارد می آورند و تا زمانی 
که به این گروه آسیب پذیر توجه ویژه ای نشود 
مدیریت صحیح اپیدمی ها در کشورهایی چون 

ایران و آمریکا امکان پذیر نمی باشد.
به نظر می رسد که وقایع پسا کرونای آمریکا زنگ 
خطری برای ما هستند تا با تجدید نظر در رویکرد 
جاری که به تعمیق نابرابری های اجتماعی منجر 
نا آرامی هایی همچون  می شود از وقوع مجدد 
وقوع  به  و 1398  سالهای 1396  در  که  آنچه 

پیوست پیشگیری کنیم.

چرا  ایران و آمریکا نمی توانند الگوهای موفقی برای کنترل کرونا باشند؟

 ادامه از صفحه 11
وی افزود: »تغذیه ناسالم، فعالیت بدنی ناکافی و 
چاقی از دالیل مهم بیماری های غیرواگیر است 
که متاسفانه مردان را در معرض خطر ابتال به 
کووید 19 و مقاومت پایین در مقابله با آن قرار 
می دهد. الزم است مردان برای محافظت از خود 
در مقابل کرونا و سایر عوارض بیماری های 
دوره  در  خود  ناسالم  رفتارهای  به  غیرواگیر 
شیوع کرونا پایان دهند. هیچ چیز به اندازه یک 
برنامه غذایی کامل و صحیح به تقویت سیستم 

دفاعی کمک نمی کند.«
وی همچنین در زمان فاصله گذاری اجتماعی، 
پرهیز از زندگی بی تحرک و فعالیت بدنی کافی 
در مردان را از اهمیت زیادی برخوردار دانست 
و اظهار کرد: »فعالیت بدنی با شدت متوسط، 
ایمنی بدن را در مقابل بیماری کرونا باال می برد؛ 

هم چنین در کاهش استرس های ناشی از این 
بیماری مهلک موثر می باشد.«

عالمه گفت: »فعالیت ورزشی مناسب برای بهبود 
ظرفیت قلبی و تنفسی و تقویت عضالت نیازمند 
برنامه کاملی برای ابعاد مختلف ورزش هوازی، 
تمرینات کششی و تمرینات قدرتی است. فعالیت 
هوازی با شدت متوسط  که عموماً معادل با 
نحو چشمگیری  به  و  است  رفتن سریع  راه 
ضربان قلب را تسریع می کند. در شرایط خانه 
نشینی ناشی از شیوع کرونا می توان راه رفتن 
در حیاط یا پارکینگ منزل یا تردمیل را در نظر 
گرفت. می توان با جمع دوره هایی که حداقل 
10 دقیقه یا بیشتر طول می کشند، تا حداقل 30 

دقیقه روزانه انجام داد.«
رییس اداره سالمت میانساالن معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت افزود: »تمرینات کششی و 

انعطاف پذیری که سبب افزایش دامنه حرکتی، 
افزایش گردش خون و گرم کردن عضالت 
نوع  این  که  قدرتی  تمرینات  شامل  می شود 
تمرینات با کمک وزن بدن خود فرد یا انواع 
و  قدرت  تقویت  جهت  ورزشی  یا  وزنه ها 

استقامت عضالت انجام می شود.«
عالمه بیان کرد: »ویروس کرونا از جمله عوامل 
بیماری زای تنفسی است که ممکن است از یک 
سرماخوردگی خفیف تا بیماری های شدیدتری 
را باعث شود. عوامل زمینه ای متفاوتی مانند 
بیماری های قلبی و عروقی و دیابت می توانند 
روند طبیعی بیماری را تغییر دهند. با توجه به 
درگیرشدن دستگاه تنفسی و ریه ها در بیماری 
کرونا، استعمال دخانیات شامل سیگار، قلیان 
این  پیشرفت  روند  در  می تواند  آن  نظایر  و 

بیماری تاثیرگذار باشد.«

وی افزود: »در همه جوامع، مصرف دخانیات 
سابقه  است.  زنان  از  بیشتر  بسیار  مردان  در 
مصرف دخانیات هنگام ابتال به کرونا، عالئم 
بسیار شدیدتر و کشنده تری ایجاد می کند، چرا که 
دود ناشی از دخانیات مانع از رسیدن اکسیژن به 
ریه ها می شود. به دلیل آسیب دیدگی و عملکرد 
نامناسب ریه ها در استعمال کنندگان مواد دخانی، 
این افراد با شدت و وخامت بیشتری تحت تاثیر 

این ویروس قرار خواهند گرفت.«
به گزارش وبدا عالمه در پایان گفت: »شیوع 
بیماری کووید 19 احساس ضرورت برای ترک 
سیگار را افزایش می دهد و دالیل کافی وجود 
دارد که ترک سیگار در طول پاندمی کووید 19 
می تواند شانس مبارزه با ویروس را افزایش دهد. 
از این شرایط باید برای تغییر رفتار مردان به ویژه 

مردان جوان در جهت ترک سیگار سود جست.«
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گزارشی از حواشی تولید انسولین قلمی در کشور

ابراهیمی علی   
آنچه این روزها درباره یکی از نیازهای اصلی 
بیماران دیابت که همان نیاز به انسولین قلمی 
است، توجه ها را به خود جلب می کند اخبار 
گاه وبیگاهی از تولید این محصول در داخل 
کشور است. موضوعی که در سال های اخیر 
مسئوالن وزارت بهداشت بارها در خصوص 
آن صحبت کرده اند و حتی تاریخ هایی را هم 
برای این منظور معین کرده اند، اما این وعده 

پایان نرسیده است. به  دادن ها هنوز 
به گزارش سپید، زمانی که فرد غذا می خورد 
به  ساده  قندی  به  را  غذا  گوارش  دستگاه 
قند خون  تا سطح  می کند  تجزیه  گلوکز  نام 
افزایش پیدا کند. پس از آن سلول پانکراس 
)لوزالمعده( با ترشح هورمونی به نام انسولین 
قند  و  می دهد  نشان  واکنش  شرایط  این  به 
بدن  به سمت سلول های  از جریان خون  را 
هدایت می کند تا به عنوان منبع انرژی استفاده 
حیاتی  بدن  در  ماده  این  وجود  پس  شود. 
است زیرا نقش اصلی را در تنظیم قند خون 

بر عهده دارد.
اما بدن برخی افراد قادر به تولید کافی این 
اشتباه  حمله  درنتیجه  زیرا  نیستند  هورمون 
تولید  )مکان  پانکراس  به  ایمنی  دستگاه 
بین  از  بدن  در  آن  تولید  امکان  انسولین( 
واکنش  بدن  سلول های  اینکه  یا  و  می رود 
به  نمی دهند.  نشان  هورمون  این  به  درستی 
این افراد اصطالحًا بیماران مبتال به قند خون 
باال یا دیابتی گفته می شود. این افراد نیازمند 
انسولین  همان  یا  مصنوعی  انسولین  تزریق 
تولید شده در خارج از بدن هستند تا میزان 
برگردد.  عادی  وضعیت  به  آنها  خون  قند 
نیازمند دریافت  البته همه مبتالیان به دیابت 
با  بیماران  این  از  بخشی  و  نیستند  انسولین 
برخی  دریافت  یا  و  زندگی  سبک  اصالح 
داروها مانند متفورمین از دریافت این محصول 

هستند. بی نیاز 
متأسفانه در حال حاضر تعداد مبتالیان به این 
بیماری در همه جای دنیا رو به ازدیاد است 
و در کشور ما هم نزدیک به ۸ میلیون نفر با 
بیماری که  این  بیماری زندگی می کنند.  این 
آن را بیماری خاموش قرن هم می نامند، همه 
مرگ  کام  به  را  افراد  از  زیادی  تعداد  ساله 
ما  اتفاقی که همه ساله در کشور  می کشاند. 
هم رخ می دهد و شاید یکی از دالیل اصلی 
یا  و  بیماران  نیاز  مورد  داروهای  کمبود  آن 
یعنی  آنها  اصلی  داروی  بگوییم  است  بهتر 

می دهد. رخ  انسولین، 

ایرانی دیابت دارند ۸ میلیون 
موضوعی که اسداهلل رجب، رئیس هیئت مدیره 
هشدار  آن  درباره  هم  ایران  دیابت  انجمن 
می دهد و می گوید: »۸ میلیون نفر از جمعیت 
نظر  در  حال  هستند.  مبتال  دیابت  به  کشور 
بگیرید اگر قرار باشد خبری مبنی بر کمبود 

افراد پخش شود چه  این  داروی مخصوص 
وجود  به  افراد  این  در  استرسی  و  نگرانی 
داروخانه ها  به  میزان هجوم  تا چه  می آید و 

افزایش می یابد.« برای خرید دارو 
در  حاضر  حال  در  اینکه  بر  تأکید  با  رجب 
داروهای پایین آورنده قند خون تولید داخل 
چه به شکل تزریقی و چه به شکل خوراکی 
کمبودی نداریم، افزود: »اما برخی از برندها و 
داروها ممکن است مشکلی وجود داشته باشد 
که دلیل آن هم به وجود تحریم ها بازمی گردد. 
در ماه های قبل از طریق انجمن های مردم نهاد 
بیان  و  فرستادیم  ملل  سازمان  برای  نامه ای 
برای  عظیمی  مشکالت  تحریم ها چه  کردیم 
بیماران ما ایجاد می کند.« وی اضافه کرد: »حاال 
که بر اثر تحریم های ناجوانمردانه مشکالتی 
در تأمین داروی خارجی وجود دارد، می توانیم 

استفاده کنیم.« ایرانی آن  نمونه  از 
رجب در ادامه به انواع انسولین اشاره کرد و 
اظهار داشت: »انسولین در دو قالب انسانی و 
آنالوگ مورد استفاده بیماران قرار می گیرد که 
در ایران تنها انسولین انسانی تولید می شود. 
چرایی اینکه اخیراً روند استفاده از انسولین 
است  یافته  افزایش  ما  کشور  در  آنالوگ 
در  شده  تولید  انسولین های  اما  نمی دانم، 
داخل کشور که انسانی است، تأیید شده است.«
تأکید  با  دیابت  انجمن  هیئت مدیره  رئیس 
کرد:  داخلی،  اظهار  تولیدات  از  حمایت  بر 
اجباری  هیچ  خارجی  داروهای  از  »استفاده 
داخلی  تولیدات  از  می تواند  بیمار  و  ندارد 
استفاده کند. پزشک باید پیش از هر چیزی 
به موضوع اقتصادی دارویی که تجویز می کند 
هم فکر کند. اگر می توانیم دارویی را با هزینه 

کم تر و با همان کیفیت قابل قبول برای بیمار 
تجویز کنیم، نباید کوتاهی کنیم. در تمام دنیا 
و  کیفیت  اصل  دو  به  بیماران  درمان  برای 
داخلی  انسولین  می کنند.  فکر  درمان  هزینه 
تهیه  خارجی  انسولین  هزینه  یک چهارم  با 
نمونه  با  آن  میان  تفاوتی  اگر  پس  می شود 
داخلی  انسولین  است  بهتر  نیست،  خارجی 
باید دست پزشک  این حال  با  تجویز شود. 
نمونه  اگر  تا  باشد  باز  دارو  تجویز  برای 
بیماران مناسب  انسولین برای برخی  داخلی 
عمل نکرد، او بتواند اقدام به تجویز انسولین 

کند.« خارجی 

انسولین نحوه توزیع آن است مشکل 
اما علیرضا مهدوی، مدیر برنامه کشوری دیابت 
باشگاه خبرنگاران کمبود  با  در گفت وگویی 
مشکل  و  می کند  رد  کشور  در  را  انسولین 
می افزاید:  وی  می داند.  آن  توزیع  بحث  را 
»انتظار می رود اگر فردی به داروخانه مراجعه 
باید  نمی شود،  داده  انسولین  او  به  و  می کند 
به دانشگاه های علوم پزشکی اطالع بدهد تا 

این موضوع رسیدگی شود.« به 
مهدوی درباره واردات انسولین نیز می گوید: 
کشور  در  قبل  سال ها  از  رگوالر  »انسولین 
تولید می شود به طوری که می توان به کشور های 
همسایه نیز صادرات داشته باشیم. البته بعضی 
از انسولین های قلم هم وارداتی هستند و آن 

هم به زودی در کشور تولید خواهد شد.«
در  چیز  یک  بگذریم  که  اظهارنظرها  این  از 
توجه ها  بیماران  این  اصلی  نیاز  خصوص 
اخبار  آن  و  می کند  جلب  خود  به  بیشتر  را 
گاه وبیگاهی از تولید انسولین قلمی در داخل 

است.  کشور 
ادامه در صفحه 14 

آیاوعدهووعیدهاتماممیشود؟
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اسداهلل رجب، رئیس 
هیئت مدیره انجمن دیابت 

ایران: 8 میلیون نفر از 
جمعیت کشور به دیابت مبتال 
هستند، حال در نظر بگیرید 

اگر قرار باشد خبری مبنی بر 
کمبود داروی مخصوص این 

افراد پخش شود چه نگرانی و 
استرسی در این افراد به وجود 
می آید و تا چه میزان هجوم به 

داروخانه ها برای خرید دارو 
افزایش می یابد

علیرضا مهدوی، مدیر برنامه 
کشوری دیابت: کمبود انسولین 

در کشور وجود ندارد بلکه  
مشکل بحث توزیع آن است. 

البته انسولین رگوالر از سال ها 
قبل در کشور تولید می شود و 

می توانیم به کشور های همسایه 
نیز صادرات داشته باشیم، ولی 
بعضی از انسولین های قلم هم 
وارداتی هستند و به زودی در 

کشور تولید خواهند شد



 ادامه از صفحه 13
موضوعی که در سال های اخیر بیشتر توجه ها 

را به خود جلب کرده است. 

انسولین قلمی در ایران به تولید رسید؟!
در   9۸ بهمن ماه  در  ساز  شانه  محمدرضا 
با  قلمی  »انسولین  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو 
همکاری یکی از شرکت های بزرگ خارجی 
تولید انسولین قلمی در داخل تولید می شود 
و یک شرکت داخلی نیز در شرف تولید این 

است.« استراتژیک  محصول 
شرکت های  هستیم  »مطمئن  داد:  ادامه  وی 
بازار  سهم  حفظ  برای  نیز  خارجی  بزرگ 
در  قلمی  انسولین  توزیع  و  تولید  به  خود 
ایران ادامه می دهند و بازار خود را در کشور 
به صورت تولید تحت لیسانس یا انتقال دانش 
بزرگی  بازار  ایران  چون  می کنند  حفظ  فنی 
نمی خواهند  خارجی  تولیدکنندگان  و  است 
حتی با وجود فشار آمریکا بازار ایران را از 

بدهند.« دست 
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »اکنون عالوه 
که  انسولین  خارجی  بزرگ  تولیدکننده  بر 
کرده  منتقل  کشور  به  را  خود  تولید  خط 
انسولین  تولید  به  که  ایرانی  شرکت  یک  و 
قلمی موفق شده است، چند شرکت داخلی 
دیگر نیز متقاضی تولید انسولین قلمی هستند، 
مدارکشان را به سازمان غذا و دارو داده اند 

که مراحل بررسی را طی می کند.«
شانه ساز افزود: »اگر این تولیدکنندگان وارد 
چرخه تولید انسولین قلمی شوند نه تنها دیگر 
حتی  بلکه  بود  نخواهیم  کاال  این  واردکننده 

باشیم.«  هم  صادرکننده  می توانیم 
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »انسولین قلمی 
بیشترین ارزبری دارویی را در کشور دارد و 
برای  ارز  میلیارد تومان  هر سال معادل 600 
دومین  می شود.  هزینه  این محصول  واردات 
دارویی که ارزبری باالیی دارد، فرآورده های 
خونی هستند که ساالنه معادل ۴00 میلیارد تومان 
برای واردات این محصوالت هزینه می شود.«
وی گفت: »تولید انسولین تزریقی از سال های 
گذشته در ایران شروع شده بود، اما مصرف 
انسولین قلمی به علت بدون درد بودن مصرف 
میزان  به  را  دیابتی  افراد  زندگی  کیفیت  آن 
زیادی بهتر می کند و تقاضای بیشـتر بیماران 
دسترسی به این نوع انسولین با قیمت مناسب 
است که با تولید داخلی این محصول مهم به 

یافتیم.« این هدف دست 

تا  انسولین  قلم  انبوه  تولید 
۹۹ در کشور!!! اردیبهشت ماه 

و  غذا  سازمان  سخنگوی  جهانپور،  کیانوش 
دارو نیز در همان ایام در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت دارو های 
بیماران دیابتی در کشور اظهار کرد: »برخالف 
برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی ما 
بیماران  حوزه  در  دارویی  کمبود  هیچگونه 
دیابتی و حتی انسولین در کشور وجود ندارد 
و حتی هیچ گزارشی مبنی بر کمبود انسولین 

قلمی به ما ارسال نشده است.«
اساس  بر  قلمی  »انسولین  داد:  ادامه  وی 
دستورالعمل جدید در داروخانه های منتخب 
دلیل  همین  به  و  می شود  توزیع  دانشگاهی 

نمی توانند  دیابتی  بیماران  که  است  معلوم 
قلم های انسولین را در هر داروخانه ای پیدا 
کنند و این به معنای کمبود داروی انسولین 

نمی شود.« محسوب 
داروی  توزیع  »میزان  کرد:  تأکید  جهانپور 
بیماران دیابتی و قلم انسولین بر اساس ثبت 
اطالعات بیماران در سامانه  سازمان های بیمه گر 
قلم  آزاد  توزیع  آینده  هفته های  است و طی 
انسولین به طور کامل متوقف می شود و افرادی 
که اطالعاتشان در سامانه های بیمه گر ثبت شده 
نیاز  مورد  سهمیه  ماهانه  به صورت  می توانند 
خود را از داروخانه های منتخب دریافت کنند.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد: »به 
دلیل وجود تعداد زیاد بیماران دیابتی در کشور 
ارزبری انسولین نیز زیاد است و هزینه های 
زیادی در حوزه سالمت ایران تحمیل می کند.« 
هزینه  انسولین  آنکه  دلیل  »به  گفت:  وی 
حمایت  بیشترین  دارد،  مطلوبی  اثربخشی 
حتی  و  می گیرد  انجام  آن  تأمین  زمینه  در 
کشور  در  قلمی  انسولین  آینده  ماه های  در 
یا  یک   99 اردیبهشت  تا  و  می شود  تولید 
انبوه  تولید  انسولین  قلم  زمینه  در  برند  دو 

داشت.« خواهند 

متأسفانه یا خوشبختانه هر دوی این مسئولین 
در اظهارنظری جدید وعده های خود را تکرار 
کرده و خبر از تولید این محصول حیاتی در 

آینده نزدیک در کشور داده اند.

به زودی!!! داخلی  تولید 
با  خود  گفت وگوی  در  شانه ساز  محمدرضا 
کمبود  بر  مبنی  مباحثی  به  پاسخ  در  ایسنا، 
برخی انواع انسولین در بازار گفت: »یکی از 

باالترین میزان ارزبری های دارویی در کشور 
مربوط به انسولین است. با وجود اینکه سال ها 
این دارو را به صورت ویال در کشور تولید 
سلیقه  و  ذائقه  اینکه  دلیل  به  اما  می کردیم، 
بیماران عوض شده و به سمت »پن« و اقالم 
دیگر انسولین تغییر یافته، در تأمین این  اقالم 

هستیم.« مواجه  مشکالتی  با 
وی افزود: »برنامه ریزی برای تولید این اقالم 
و  روزها  ظرف  شرکت  دو  و  شده  شروع 
اقدام به تولید خواهند کرد؛  ماه های نزدیک 
یک شرکت به صورت تحت لیسانس و شرکت 
اساس  این  بر  ژنریک.  به صورت  هم  دیگر 

امیدواریم با این روندی که شروع می شود و 
برنامه هایی که در آینده نزدیک داریم، بتوانیم 
انسولین  به  بیماران   نیاز  همه  و  اعظم  بخش 

را در داخل تولید کنیم.«
از  به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، یکی 
این شرکت ها برای سال نخست، 25 درصد 
آن  برنامه اش  و  کرده  هدف گذاری  را  بازار 
است که طی مدت کوتاهی بیش از 50 درصد 
بازار را تأمین کند که امیدواریم با همکاری 
شرکت های دیگر که یا تحت لیسانس تولید 
دارند،  را  اقالم  این  تولید  برنامه  یا  می کنند 
به  نیازمان  آینده  سال  دو  یکی  طی  بتوانیم 
برطرف  را  انسولین  وارداتی  مختلف  اشکال 
کنیم و نیم نگاهی هم به صادرات داشته باشیم.
وی تأکید کرد: »درمجموع به دنبال برنامه ریزی 
که صورت گرفته و تولیدی که در داخل کشور 
توسط چند شرکت خواهیم داشت، به زودی 
شاهد هیچ کمبودی در زمینه تأمین انسولین 

بود.« نخواهیم  بیماران  برای 

ایران!!! قلمی در  انسولین  تولید 
کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت 
قلمی  انسولین  تولید  از  تازه  توییتی  در  هم 
در ایران در آینده نزدیک خبر داد و نوشت: 
چرخه  راه اندازی  و  تکمیل  با  و  »به زودی 
تولید  انسولین قلمی در داخل کشور، ضمن 
بی نیازی به واردات، می توانیم صادرکننده این 
آقای سخنگوی  گفته  به  باشیم.«  محصوالت 
انسولین قلمی بیشترین ارزبری دارویی کشور 

را به خود اختصاص می دهد. 
پیدا  تحقق  تا  اظهارنظر  این  تمام  به هرحال 
بیش  وعده ای  نگیرد،  عمل  جامه  و  نکرده 
نمی کنند؛  دوا  را  بیماران  از  دردی  و  نیست 
که  دید  و  ماند  منتظر  همچنان  باید  بنابراین 
دست  به  زمانی  چه  ایرانی  قلمی  انسولین 

می رسد. آن  مصرف کننده 
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کیانوش جهانپور، سخنگوی 
وزارت بهداشت: به زودی و با 

تکمیل و راه اندازی چرخه تولید 
 انسولین قلمی در داخل کشور، 

ضمن بی نیازی به واردات، 
می توانیم صادرکننده این 

محصوالت باشیم

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: انسولین 

قلمی بیشترین ارزبری دارویی 
را برای کشور دارد و هر سال 

معادل ۶۰۰ میلیارد تومان 
ارز برای واردات این محصول 

هزینه می شود
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 یاسر مختاری

به  ایرانیان  میان  در  کرونا  ویروس  زندگی 
چهارماهگی خود رسیده است و نگرانی ها در 
میان مردم و هوشیاری آنها آرام آرام در حال 
رنگ باختن است. بسیاری از مشاغل بازگشایی 
شده و زندگی نیز به روزهای قبل از کرونا باز 
سرعت  با  هنوز  ویروس  حالیکه  در  می گردد 

می تازد و تعداد بیشتری را مبتال می کند.

کاهش میزان نگرانی مردم به کرونا
بر اساس اعالم نتایج آخرین نظرسنجی صورت 
دانشجویان  سنجی  افکار  مرکز  توسط  گرفته 
ایران)ایسپا( در 17 خردادماه میزان نگرانی مردم 
به این ویروس به پایین ترین حد خود رسیده 
توسط  نظرسنجی  اجرای 6 موج  نتایج  است. 
این مرکز و دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری 
تهران نشان می دهد نگرانی شهروندان تهرانی 
از ابتالی خود و خانواده به ویروس کرونا، در 
نیمه خرداد 1399 کاهش پیدا کرده است و ۴1 
درصد شهروندان به مقدار »زیاد« نگران ابتالی 
خود و خانواده به ویروس کرونا هستند. این 
رقم پایین ترین درصد، در طول اجرای 6 موج 
از  نظرسنجی  این  اساس  بر  است.  نظرسنجی 
هر 10 شهروند تهرانی، چهار نفر نگران ابتالی 
خود و خانواده به ویروس کرونا است. همچنین 
۴1 درصد از پاسخگویان به مقدار »زیاد«، 22 
درصد به مقدار »متوسط« و 37 درصد به مقدار 
»کم« نگران ابتالی خود و خانواده به ویروس 
کرونا هستند. نتایج به تفکیک گروه های مختلف 
نشان می دهد، زنان بیشتر از مردان نگران ابتالی 
خود و خانواده به ویروس کرونا هستند. جوانان 
سنی  گروه های  سایر  به  نسبت  سال   30 زیر 
با تحصیالت  افراد  بین  نگرانی کمتری دارند. 
دانشگاهی و غیردانشگاهی نیز تفاوت معناداری 
مشاهده نمی شود. موج ششم نظرسنجی ابعاد 
شیوع ویروس کرونا در تهران به صورت تلفنی، 
با جامعه آماری شهروندان باالی 18 سال ساکن 
شهر تهران و با حجم نمونه 10۵۵ در تاریخ 11 

تا 13 خرداد 1399 اجرا شده است.
ایسپا همچنین اعالم کرد: »نتایج اجرای 6 موج 
مطالعات  دفتر  و  مرکز  این  توسط  نظرسنجی 
اجتماعی شهرداری تهران نشان می دهد، نگرانی 
شهروندان تهرانی از ابتالی خود و خانواده به 
کاهش  نیمه خرداد 1399  در  کرونا،  ویروس 
پیدا کرده است. با توجه به نتایج نظرسنجی، به 
نظر می رسد اوج نگرانی شهروندان، مربوط به 
اوایل اردیبهشت است، زمانی که دولت پس از 
چند هفته تعطیلی، تصمیم به بازگشایی مجدد 
کسب و کارها کرده است و بعد از آن، از میزان 

نگرانی شهروندان کاسته شده است.«
علی رغم عادی سازی کرونا در جامعه، بسیاری 
از روانشناسان و جامعه شناسان از سبک زندگی 
کرونایی و پسا کرونایی سخن می گویند. سبک 
زندگی متناسب با این ویروس با سبکی که قبال 
زیست می کرده ایم نیست؛ در عین حال که واجد 

برخی ویژگی های جدید است اما ریشه هایی از 
گذشته نیز در خود دارد. از سوی دیگر در این 
دوران که مردم در قرنطینه خانگی بوده اند، با 
وضعیت های روانی متفاوتی مواجه شده اند که 
چه بسا سالمت روان  آنها را دچار چالش کرده 
است. نحوه مواجه مردم با این ویروس بیماری زا، 
رعایت نکات بهداشتی و حفظ فاصله گذاری 
عالوه بر اپیدمیولوژیست ها و متخصصان سالمت 
این روزها سر از محافل آکادمیک دیگری چون 
اندیشکده های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و .. 
در آورده است. محافلی که می کوشند با تجزیه 
و تحلیل آنچه طی این چندماه بر سر مردم آمده 
است راهکارهایی را نیز برای آینده ترسیم کنند 

تا دولت ها و زندگی مردم بیش از پیش دچار 
چالش ها مختلف نشود.

به گزارش خبرنگار سپید روزگذشته 19 خردادماه 
مرکز مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی نشستی 
را با عنوان بحران کرونا و سبک زندگی ایرانیان 
به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور عبدالعظیم 
سیدعلیرضا  و  تربیت  روانشناس  کریمی، 
کرد،  برگزار  روانشناس،  و  مشاور  مرتضوی، 
ابعاد روانی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر  به  تا 

جنبه های وابسته به کرونا بپردازد.

باورمندی به ویروس
عبدالعظیم کریمی روانشناس و  عضو هیئت 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی در این نشست با 
بیان اینکه دو نوع سامانه باورمندی در سبک 
زندگی ما وجود دارد و انسان ها در این مقوله 
دو دسته  هستند، اظهار کرد: »آن هایی که جهان را 
از چشم خویش می نگرند و آن هایی که خود را 
از چشم جهان می نگرند. به تعبیر دیگر، آن هایی 
و  باشد  بهترین  برایشان  می خواهند جهان  که 
آن هایی که می خواهند برای جهان بهترین باشند.«
وی با بیان اینکه ویروس کرونا را هم به تبع 
همین سامانه باورمندی می توان از منظر انسان 
و انسان از منظر ویروس نگاه کرد. گفت: » اگر 
ببینیم، معادله ویروس  از منظر جهان  خود را 
کرونا و انسان کاماًل معکوس می شود. زیرا برخی 
خود را از دید جهان می بینند و برخی جهان را 
از دید خود می نگرند. برای آن هایی که جهان 
از دید خود می نگرند، کرونا یک ویروس  را 
موجب  که  است  کشنده  و  مخرب  و  مزاحم 
بیماری و نابودی انسان می شود و باید هر چه 
سریع تر آن را نابود کرد. اما برای آن هایی که 

خود را از منظر جهان می نگرند ویروس کرونا 
یک منجی و مدافع حیات بشر و کره زمین است 
و معتقدند کرونا با فدا کردن خود )پاکسازی( 

درصدد نجات انسان هاست.« 
کریمی بیان کرد: »در گام نخست باید درباره 
برخی پرسش های چالش انگیز به تأمل نشست که 
آیا انسان یک ویروس مخرب در طبیعت است یا 
کرونا؟ آیا طبیعت هوشمند است که با سازوکار 
 )self-correction(تنظیم کننده خودکار دستگاه 
در پی نجات خویش از دست انسان به مثابه 
خود  نجات  برای  انسان  یا  و  است  ویروس 
باید به جنگ ویروس کرونا برود؟ آیا این ما 
هستیم که در نقش ویروس ویرانگر در پیکره 
حیات زمین و ریه محیط زیست نفوذ کرده ایم 
و ناخواسته در حال تخریب همه چیز هستیم و 
یا این ویروس کروناست که تهدیدکننده حیات 
بین نقش ویروس  است؟ گویا یک جابجایی 
و انسان رخ داده است که ما در مقام ویروس 
آلوده ساز مدت هاست که در حال فروپاشی حیات 
این  اکنون  و سالمت محیط زیست هستیم و 
ویروس آلوده زا آمده است تا ما را از آلودگی ها 

نجات دهد.«

تغییر شیوه زیستن در نتیجه تغییر نگاه 
در اثر کرونا

وی با تأکید بر اینکه شیوه زیستن، شیوه اندیشیدن 
اندیشه  »تغییر  تعیین می کند، تصریح کرد:  را 
کسی را تغییر نمی دهد، بلکه تغییر سبک زندگی 
شیوه اندیشیدن را تغییر می دهد. هستی ما در 
تفهم ما و تفهم ما، همان هستی ماست. تغییر 
پارادایم از راه دانستن و گفتن، رخ نمی دهد. 

ادامه در صفحه 16 

کرونا  و ابعاد روانی ایرانیان

آیا این ما هستیم که در 
نقش ویروس ویرانگر در 

پیکره حیات زمین و ریه 
محیط زیست نفوذ کرده ایم و 

ناخواسته در حال تخریب همه 
چیز هستیم و یا این ویروس 

کروناست که تهدیدکننده 
حیات است؟ گویا یک جابجایی 

بین نقش ویروس و انسان 
رخ داده است که ما در مقام 

ویروس آلوده ساز مدت هاست 
که در حال فروپاشی حیات 

و سالمت محیط زیست 
هستیم و اکنون این ویروس 
آلوده زا آمده است تا ما را از 

آلودگی ها نجات دهد
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 ادامه از صفحه 15
این پاردایم یک سیر انفسی را می طلبد که باید 
در درون اتفاق افتد. کرونا زیرسازه های نگاه 
ما به جهان هستی را نه در نوع اندیشیدن بلکه 
در شیوه زیستن دگرگون می کند. تنها راه تغییر 
انسان ها تغییر سبک زیستن آنهاست و آن گاه 
سبک اندیشیدن در پی آن ناخودآگاه رخ می دهد.«

کرونا و شاکل زیست فردی و جهانی
این روانشناس در ادامه با بیان اینکه اغلب ما 
در  بلکه  نداریم،  وجود  هستیم  که  جایی  در 
کرد:  اظهار  می بریم،  سر  به  نیستیم  که  جایی 
»اغلب ما آنچه شده ایم، نیستیم و آنچه هستیم، 
نشده ایم. ما آنچه می نماییم نیستیم و آنچه هستیم 
نمی نماییم. در فرایند تغییر سبک زندگی انسان 
هیچ چیز مهم تر از اصالت خویشتن، غنای روح 
و مناعت طبع و اتصال به معبود نیست؛ یَا أَیَُّها 
الَِّذیَن آَمنُوا َعَلیُْکْم أَنُْفَسُکْم یا این آیه شریفه که 
می فرماید: اقَْرأْ کِتابََک َکفی بِنَْفِسَک الْیَْوَم َعَلیَْک 
َحِسیبًا؛ در قیامت به انسان گفته می شود کتابت 
را بخوان، کافی است که امروز، خودت حسابگر 
خویش باشی. گویی کرونا به مثابه رسالتی الهی، 
آمده است بیدار باشی برای ما باشد، آرزو برای 

بازگشت به گذشته محال است.«
کریمی ادامه داد: »وقتی صحبت از شاکله می کنیم 
به این معناست که با درون سازی و برون سازی 
سازگار شویم. اگر شاکله فعال شود و به آن 
عمل کنیم، سبک زندگی یا همان شاکله ما در 
پهنای هستی جهان تغییر می کند. اگر ما بتوانیم 
شاکله وجودی و هستی شناسانه خود و نه صرفًا 
شاکله)سبک زندگی( مصرف، فراغت، ترافیک 
و ارتباطات را تغییر دهیم، به مقصد مطلوبی 
و  زندگی  سبک  همان  شاکله  رسید.  خواهیم 
و  مؤنث  اسم  شاکله  است.  قرآنی  اصطالحی 
زایشی و پویشی است. جهان را شکل می دهد 

و از آن شکل می پذیرد.«

سطوح فرایند درمان اختالالت روحی
مرتضوی،  سیدعلیرضا  نشست،  این  ادامه  در 

با  نیز  ایران  بالینی  روانشناسی  انجمن  عضو 
بیان اینکه وقتی می توان گفت زندگی شاد است 
»پرسش  کرد:  اظهار  باشد،  معنا  با  همراه  که 
باید کرد؟  معنا چه  ایجاد  برای  که  این است 
فرد  ایجاد معنا در خودِ  در بحث معناگرایی، 
خالصه می شود. کرونا که آمد، تلنگر بزرگی زد 
و این توفیق و رسالت ایجاد شد که درباره این 
پرسش تأمل کنیم؛ آیا سبک زندگی و ارتباطات 
ما مطابق با معنا و حقیقت ماست؟ اگر کسی 
زندگی شاد و همراه با شادکامی حقیقی را دنبال 
می کند باید به ایجاد معنا در خود و بیندیشد. 
یکی از تلنگر های بزرگ کرونا شوکی بود که 
به ما وارد کرد. اما توانایی مدیریت این شرایط 

در کجا قرار دارد؟«
 این روانشناس ادامه داد: »وقتی در پی فرایند 
درمان هستیم، باید به سه طبقه بندی توجه کنیم، 
نخست مهارت های فردی است، توانمندی های 
یک فرد در مواجهه با یک بحران چیست؟ انسان 
نیاز دارد با خود خلوت کند، از هیجانات دور 
شود و بررسی کند که چه مهارت هایی دارد و 
چقدر برای مدیریت این شرایط توانمند است؟ 
چقدر توانایی خودتنظیمی و تسلط بر خود را 
دارد؟ آن دسته افرادی که مهارت خودآگاهی را 
دارا هستند، در بحران کرونا و در مواجهه با این 
تلنگر بزرگ می توانند اوضاع را مدیریت کنند. 
افراد باید فرصت و فراغتی را برای ارزیابی خود 
لحاظ کنند و آنچه هستند و آنچه را باید باشند 
و می توانند باشند ارزیابی کنند. کسانی می توانند 
مسیر سالمت روانی را به خوبی طی کنند که 
توانایی های خود را بشناسند و ارتقا بخشند.«

دلیل بدبینی  به اخبار کرونا
مرتضوی با بیان اینکه زمینه های بروز اختالالت 
روحی و روانی در افرادی که ساختار خانواده 
آن ها دچار ایراد شده بیشتر است، تصریح کرد: 
»آنهایی که ساختار خانوادگی قوی تری دارند، 
وقوع این فرایند ها در آنها کمتر است. یکی 
از نیاز های اصلی در این ساختار، نیاز های 
آن  در  نباید  که  است  احساسی  و  عاطفی 

خلئی وجود داشته باشد. اگر نیاز های عاطفی و 
احساسی اعضای خانواده به خوبی تأمین نشود، 
تزلزل را شاهد خواهیم بود. بر همین اساس، در 
طبقه بندی ذکر شده در فرایند درمان، دو سطح 
دیگر شامل حمایت خانواده و حمایت اجتماعی 
است که مورد سوم )حمایت اجتماعی( به دست 

منتشرشده  اخبار  به  بدبینی ها  است.  مسئوالن 
از کرونا، یکی از جنبه های خأل حمایت ها در 

سطح اجتماع است.«
 وی یادآور شد: »فرایند خانواده و مهارت های 
فردی به دست خود ماست. اگر شکستی در 
انتظار  ذهن  در  آنچه  با  که  دهد  رخ  زندگی 
بود، معموالً دو نوع واکنش  متفاوت  داشتیم، 
نشان می دهیم. عده ای سرزنش کرده و برخی 
همدلی می کنند. اما نکته اینجاست که ما چقدر 
نگاه دوم را در مورد خودمان به کار برده ایم، 
ذهنی مان،  فرایند  و  خود  با  خود  ارتباط  در 
دست  و  می کنیم  حمایت  خودمان  از  چقدر 
که  کاری  می کنیم؟  دراز  به سوی خود  یاری 
کرونا کرد این بود که در بعد روحی و روانی 
به ما تلنگری زد که چقدر به خود رسیده ایم، 
چقدر با خود مهربان بوده ایم؟ و چقدر روح 

خود را نوازش کرده ایم.«
عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران در ادامه 
با بیان اینکه اختالل روحی و روانی در جایی 
اتفاق می افتد که مِن حقیقی را فراموش کنیم 
و به خود لطمه بزنیم، گفت: »اتفاقی که افتاده 
انداخته ایم و در  لنگِر زندگی را  این بوده که 
حوزه ارتباطی، همه چیز قطع شد، یعنی ارتباط 
آیا در  ندارد.  معنا وجود  آن  به  دیگر  حقیقی 
چنین شرایطی ارزیابی کردیم دوستی که انتخاب 
کرده ایم، کاری که داریم، با مِن حقیقی ما چه 
ارتباطی دارد؟ آنچه در روابط خانوادگی و سایر 
روابطمان شاهد بودیم، بیشتر شدن تله های ذهنی 
و گسترده تر شدن اختالفات بود. در این شرایط 
افرادی وارد فرایند های منفی ذهنی نشدند که 
حقیقی  مِن  با  و  بودند  شناخته  بهتر  را  خود 

خود آشنا بودند.«

سرمایه گذاری بر روی فرآیندهای 
روانی و ذهنی

به  »اگر می خواهیم  پایان گفت:  در  مرتضوی 
بیماری های روحی و روانی دچار نشویم، باید بر 
روی فرایند های ذهنی و شناختی سرمایه گذاری 
روی  و  بشناسیم  را  حقیقی مان  خود  کنیم، 
توانمندی های ارتباطی مان کار کنیم. در حوزه 
روحی و روانی پارامتر زمان خیلی مهم است. 
انسان دچار زخم کوچکی شود و  اگر جسم 
رسیدگی نکند، عمیق شده و عفونت می کند. 
فرایند های آن  باید در حوزه روح و روان و 
حساس باشیم، کوچکترین ایرادی را مشاهده 
کردیم، به سرعت پیگیری کنیم و به فکر درمان 

آن باشیم.«

اگر می خواهیم به بیماری های 
روحی و روانی دچار نشویم، 

باید بر روی فرایند های ذهنی 
و شناختی سرمایه گذاری 
کنیم، خود حقیقی مان را 

بشناسیم و روی توانمندی های 
ارتباطی مان کار کنیم. در حوزه 

روحی و روانی پارامتر زمان 
خیلی مهم است. باید در حوزه 
روح و روان و فرایند های آن 

حساس باشیم، کوچکترین 
ایرادی را مشاهده کردیم، به 

سرعت پیگیری کنیم و به فکر 
درمان آن باشیم



استفاده از ردیابی عالئم در مراقبت سرپایی مبتالیان کووید۱۹ با استفاده از فاموتیدین
 مترجم: شراره فرهی منش

روش ردیابی عالئم گزارش شده توسط بیمار که برای بیماران مبتال به سرطان 
استفاده شده است، اکنون برای بیماران مبتال به کووید-۱۹ سازگار شده 
است. پزشکان متخصص بهداشت و درمان Northwell و محققان سرطان در 
آزمایشگاه )Cold Spring Harbour (CSHL به بررسی تأثیر فاموتیدین، درمانی 
احتمالی برای کووید-۱۹، بر روی بیماران مبتال به کووید-۱۹ غیر بستری 
پرداختند. این روش سرپایی نیاز به مراقبت از اکثر بیماران کووید-۱۹ را که 
نیازی به بستری ندارند، برطرف می کند. اولین سری موارد بالینی نشان داد 
که فاموتیدین می تواند به بیماران مبتال به عالئم خفیف تا متوسط کووید-۱۹ 
کمک کند. در مرحله بعد، گروه تحقیقاتی آزمایش دارو را در یک کارآزمایی 
بالینی تصادفی انجام خواهد داد. سری موارد بالینی Northwell-CSHL در 
مجله GUT منتشر شد که در انطباق خود با ردیابی کمی از نتیجه ارزیابی های 
گزارش شده توسط بیمار بی نظیر است. این روش برای آزمایش داروها در 

بیماران مناسب و در منزل قابل استفاده است.
 توبیاس جانوویتز، نویسنده اصلی این مطالعه، استادیار CSHL، انکولوژیست 
پزشکی و محقق سرطان است که علل و عوارض کل بدن را در رابطه با 
بیماری ها بررسی می کند. جانوویتز می گوید: »تجربه بیمار در یک مقطع زمانی 
بسیار باارزش است، اما یادگیری در مورد تغییر در تجربه آن ها در طول زمان از 
اهمیت بیشتری برخوردار است. تغییر نشان می دهد که وضعیت بیماران بهتر 
یا بدتر می شود. امتیاز عالئم درجه بندی شده پزشک و بیمار را قادر می سازد 

عالئم را با استفاده از اعداد ردیابی کنند«.
با توجه به اینکه برای کووید-۱۹، بیشتر افراد عالمت دار نیازی به بستری 
ندارند، جانوویتز و همکارانش برای شش عالئم مشترک کووید-۱۹ مقیاس 
4 امتیازی ایجاد کردند که بیماران هر روز نمره می دهند . جانوویتز توضیح 

می دهد چگونه مقیاس می تواند به ردیابی دوره بیماری کمک کند:
وی ادامه داد: »ممکن است با پزشک خود تماس بگیرید و بگویید من 
سردرد و تنگی نفس دارم و فقط قادرم درحد کم از خود مراقبت  کنم که 
این عالئم درجه 3 خواهد بود. اگر شما دو روز بعد هنوز عالئم را داشتید 
اما در حال حاضر قادر به انجام کار سبک هستید، این عالئم اکنون درجه 2 
خواهد بود. این رویکرد باعث می شود که شما و پزشکتان تشخیص دهید 

که عالئم شما در حال بهبود است. بیماران مقایسه می شوند و می توان برای 
تجزیه وتحلیل داده جمع آوری کرد«.

اگر دارویی بهبودی را سرعت بخشد، بیشتر بیماران بهبود 
سریع تر عالئم را گزارش می کنند.

نوآوری های موجود در این مطالعه محصول دانشمندان و پزشکانی است که 
هرگز انتظار نداشتند عفونت همه گیر را بررسی کنند؛ اما رویکرد مشترک، چند 
رشته ای ویژگی بارز تحقیقات استراتژیک بین CSHL و پزشکان دانشگاهی 
در  Northwell Health  است. جوزف کونگلیارو، رئیس، پزشک داخلی 
Northwell Health و استاد انستیتوی فاینشتاین و همکار در این تحقیق می گوید:

»بسیاری از کارهایی که ما انجام می دادیم به خوبی در چگونگی رسیدگی به 
این بیماری همه گیر کارکرده است. من محقق خدمات سالمتی اعتیاد هستم. 
فکر نمی کردم هرگز مشغول مطالعه این بیماری همه گیر شوم؛ و توبیاس 
تحقیقات سرطان را انجام می دهد: آنچه ما انجام دادیم این است که ما از 
ابزارها و استعدادهای موجود خود استفاده کردیم که اختصاصاً به مطالعه ی 
همه گیر ویروسی اختصاص نیافته بود، اما ما از آن استفاده کردیم و آن را به 

روش هایی اصالح کردیم که بسیار مفید بود«.
پروفسور دیوید تووُِسن، مدیر مرکز سرطان CSHL و یکی دیگر از نویسندگان 
مقاله، عالقه مند به پیامدهای گسترده تر رویکرد تحقیق بیمار محور به عنوان 

راهی برای ارتباط بهتر علم و مراقبت های بهداشتی است. تعهد CSHL برای 
پر کردن شکاف بین تحقیقات و کلینیک در ابتکار جانوویتز که به تحقیق و 
بررسی چگونگی تأثیر بیماری بر کل بدن می پردازد، مشهود است. تووُِسن 
می گوید: »شما در حال تالش برای ارزیابی علمی یک عالمت هستید، همان 
کاری است که واقعاً انجام می دهید. توبیاس و همکارانش می توانند در هنگام 
مطالعه سرطان به تمام بدن نگاه کنند؛ بنابراین توبیاس کسی است که در مورد 
سالمتی دید گسترده ای دارد. او رویکرد خود را برای حل مشکالت پیچیده 
کووید-۱۹ تغییر داد و با بیان این جمله که چگونه می توان بیماری را نسبت 

به بیمار دیگر توصیف کرد، کار خود را شروع کرد«.
پس از اعتبارسنجی، روش ردیابی عالئم گزارش شده توسط بیمار مؤلفه اصلی 
در کارآزمایی بالینی »دوسوکور« خواهد بود. به این معنی که تا زمان تکمیل 
آزمایش بیمار و پزشک نمی دانند که بیمار دارو دریافت کرده یا دارونما. 
بدون انجام کارآزمایی بالینی دوسوکور و معاینه دقیق علمی از مکانیسم 
عملکرد دارو و عوارض جانبی آن نمی توان دانست که یافته های اولیه ناشی 
از عواملی غیر از دارو بوده است. یافته های اولیه این سری موارد به نویسنده 
دکتر تیموتی وانگ در مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا ابالغ شد. جالب آنکه، 
دکتر وانگ و همکارانش توانستند بین مصرف فاموتیدین و نتایج بهبودیافته 
بیماران بستری در کووید-۱۹ ارتباطی پیدا کنند. بر اساس یافته های سری موارد 
بالینی، آزمایش بالینی دوسوکور از فاموتیدین قدم بعدی در برنامه مشترک 
گروه Northwell-CSHL است. سایر درمان ها نیز ممکن است بررسی شوند.

کونگلیارو توضیح می دهد که چرا امیدوار است این مطالعه بتواند داروهای 
مؤثر در برابر کووید-۱۹ را پیدا کند، وی گفت: »ما حدود هزار بیمار داشتیم 
که در مطب های خود معاینه می کردیم. پزشکان من هر روز به آن ها زنگ 
می زدند و این سؤاالت را می پرسیدند: »درد دارید؟ آیا امروز تب دارید؟ 
امروز نفس شما چگونه است؟« اما نمی دانستیم که میزان خون آن ها چقدر 
است، میزان اکسیژن آن ها چیست، زیرا ما به آن ها دسترسی نداشتیم؛ بنابراین 
این ارزیابی های جایگزین بسیار رایج و بهترین روش برای ارزیابی آنچه در 
بیماران اتفاق می افتد است. من فکر می کنم یک جایگزین دیگر وجود خواهد 

داشت و ما بهتر آماده خواهیم شد و امیدوارم زندگی بیماران نجات پیدا کند«.
منبع: Cold Spring Harbor Laboratory / 5 ژوئن ۲۰۲۰

خبـر

 مترجم: شراره فرهی منش
اضطراب و افسردگی در زمان استرس زیاد مانند بیماری 
همه گیر کووید-۱۹ به طور قابل توجهی افزایش می یابد. 
متأسفانه استرس روانی یکی از عوامل اصلی اضطراب و 
افسردگی است. شواهد نشان می دهد استرس با التهاب 
که افزایش سیتوکین-های التهابی، مونوسیت های در 
گردش و فعال سازی میکروگلیا است، همراه است. این 
موارد در بیماران مبتال به اضطراب و اختالالت خلقی 
مشاهده می شود. استرس مزمن مدت هاست که با پاتوژنز 
اختالالت روانی مانند افسردگی و اضطراب همراه است. 
مطالعات اخیر نشان داده است که استرس مزمن می تواند 
باعث التهاب عصبی شود. التهاب عصبی شامل فعال 
شدن سلول های ایمنی ساکن در مغز، میکروگلیا، برای 
تولید سیتوکینهای التهابی است. مطالعات بی شماری 
سیتوکین التهابی، اینترلوکین IL( ۱-۱(، تنظیم کننده اصلی 
فعالیت سلول های ایمنی در مغز را به عنوان میانجی گر 
اصلی آسیب شناسی روانی عنوان کرده است. بااین حال، 
تا کنون مشخص نشده است که چگونه اینترلوکین ۱ 
مدارهای عصبی را مختل می کند تا باعث ایجاد مشکالت 

رفتاری و عاطفی در اختالالت روان شناختی شود.
مطالعه مقدماتی توسط دانشمندان علوم اعصاب در 
دانشگاه آتالنتیک فلوریدا و دانشگاه ایالتی اوهایو که 
در مجله   Molecular Psychiatry  منتشر شده است، 
اولین مطالعه ای است که نقش گیرنده عصبی را برای 
اینترلوکین 1R-nIL( ۱( در اختالالت روان شناختی 
 1R-nIL شناسایی می کند. محققان نشان می دهند که
تقاطع بین استرس های اجتماعی، التهاب و اضطراب در 

مدل های استرس جوندگان قرار دارد. این مطالعه برای 
اولین بار نشان می دهد که اینترلوکین های ۱ عصبی در 
هیپوکامپ، ساختار مغز مرتبط به یادگیری و حافظه، برای 
میانجی گری برخی از نقایص رفتاری ناشی از استرس 
مزمن ضروری و کافی است. این امر به یک مکانیزم مهم 
عصبی ایمنی برای علت اشاره دارد. یافته های حاصل از 
مطالعه باعث افزایش درک سیگنالینگ اینترلوکین ۱ در 
پاسخ های فیزیولوژیکی و رفتاری به استرس می شود. 
همچنین حاکی از آن است که ممکن است با محدود 
کردن سیگنال های التهابی، برای مدارهای خاص مغز 
اما نه  به طورکلی، تولید داروهای بهتری برای درمان 

پیامدهای استرس مزمن ایجاد شود.
نینگ کوان، Ph.D، نویسنده اصلی مقاله، استاد علوم 
زیست پزشکی در کالج اسمیت دانشگاه آتالنتیک 
فلوریدا گفت: »ما یک مدل ژنتیکی منحصربه فرد در 
موش برای ایجاد محدودیت در بیان گیرنده اینترلوکین ۱ 
در انواع سلول برای تولید و کنترل اینترلوکین ها درست 
کردیم. ما نشان دادیم که استرس مزمن اجتماعی باعث 
ایجاد نقص های حافظه کاری و اجتماعی در موش ها 
شد. اگر سلول عصبی گیرنده اینترلوکین ۱ حذف و 
ترمیم شود و یا گیرنده اینترلوکین ۱ فقط در سلول های 
عصبی هیپوکمپ بیان شود، می توان از این تغییرات 
جلوگیری کرد«. برای این مطالعه، محققان می خواستند 
مشخص کنند که اینترلوکین ۱ تا چه میزان مستقیماً بر 
روی نورون های هیپوکمپ عمل کنند تا بتواند بر تغییرات 
شناختی و خلقی مرتبط با استرس تأثیر بگذارند. برای 
تعریف پاسخ عصبی با واسطه گیرنده اینترلوکین ۱، آن ها 

از خطوط گزارشگر یا ترانس ژنیک گیرنده اینترلوکین ۱ 
جدید و جامع استفاده کردند. در این روش فرد می تواند 
گیرنده اینترلوکین ۱ را به صورت انتخابی حذف یا گیرنده 
اینترلوکین ۱ را بر روی انواع سلولی خاص، ازجمله 
نورون های گلوتاماتروژیک بازگرداند. آن ها همچنین از 
ویروس های اصالح شده برای دست کاری نورون های 
هیپوکمپ و بررسی نقش گیرنده اینترلوکین ۱ در ایجاد 
پاسخ های رفتاری به استرس استفاده کردند. داده های 
آن ها نشان می دهد که سیگنالینگ گیرنده اینترلوکین 
۱ ناشی از شکست اجتماعی در نورون های هیپوکمپ 
باعث التهاب شده و در تعامل اجتماعی و حافظه کاری 

اختالل ایجاد می کند.
این گروه تحقیقاتی پیش تر راجع به نتایج حاصل 
از استرس روانی- اجتماعی در فعال شدن سیستم 
ایمنی محیطی، افزایش سطح مونوسیت های گردشی و 
واکنش های عصبی ایمونولوژیکی قوی در مغز توضیح 

داده بودند. این پاسخ ها شامل افزایش اینترلوکین ۱ و 
سایر سیتوکین های التهابی، فعال شدن سلول های گلیال 
مغز و حرکت سلول های ایمنی محیطی به مغز، همراه 
با فعالیت تقویت مسیرهای عصبی خاص است. این 
کار مشخص می کند که اثرات استرس ناشی از التهاب 
فقط اثرات جهانی نیست، بلکه با افزایش سیگنالینگ 

اینترلوکین ۱ در مدارهای خاص مغز همراه است.
بر اساس آمار انجمن اضطراب و افسردگی آمریکا، 
تقریباً 40 میلیون نفر در ایاالت متحده )۱8 درصد( 
در هر سال یک اختالل اضطراب را تجربه می کنند. 
 )WHO( در سطح جهانی، سازمان بهداشت جهانی
خاطرنشان می کند که از هر ۱3 نفر ۱ نفر از اضطراب 
رنج می برد. اختالالت اضطرابی شایع ترین اختالالت 
روانی در سراسر جهان است و شامل هراس خاص، 
اختالل افسردگی اساسی و هراس اجتماعی است. 
نینگ کوان می گوید: »ما استرس های بی سابقه ای را 
تجربه می کنیم که به احتمال زیاد تأثیرات طوالنی مدت 
بر میلیون ها انسان در هر سنی در سراسر جهان خواهد 
داشت. وقتی استرس روانی به استرس مزمن تبدیل 
می شود، تأثیرات، نه تنها ازنظر احساسی، بلکه ازنظر 
جسمی نیز ناتوان کننده هستند و می توانند منجر به 
فشارخون باال، بیماری قلبی و حتی رفتار اعتیادآور 
شوند. یافته های جدید این مطالعه، به دانشمندان و 
پزشکان کمک می کند تا برای افرادی که با اضطراب، 
افسردگی و سایر اختالالت روان شناختی مبارزه می کنند، 

درمان ها و روش های درمانی متناسب تری ایجاد کنند«.
منبع: Florida Atlantic University / 4 ژوئن ۲۰۲۰

استرس مزمن؛ محدود کردن سیگنال های التهابی به مدارهای خاص مغز
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