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تعدیل نیرو، دستمزد جانفشانی جامعه پزشکی در دوران کرونا 
با وجود فداکاری جامعه پزشکی در دوران مقابله با کرونا، جمعیت قابل توجهی از کادر بهداشت و درمان از بیمارستان ها و مراکز درمانی اخراج شده اند 11
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 رئیس جمهوری:

مدیرکل دفتر ارتقای سالمت وزارت بهداشت:
بستههایاستانداردخدماتپرستاریبیمارانخاصدرمنزلتدوینمیشود

مدیرکل دفتر ارتقای سالمت معاونت پرستاری وزارت بهداشت از 
تدوین بسته های استاندارد خدمات پرستاری در منزل برای بیماران 
خاص خبرداد و گفت: »این بسته ها با رویکرد جامع و در برگیرنده 
کلیه خدمات بین حرفه ای تدوین می شود.« به گزارش سپید، مریم 
رسولی با اعالم این مطلب اظهار داشت: »در جلسه بررسی و هماهنگی 
تدوین بسته های استاندارد خدمات پزشکی و پرستاری در منزل که 
به میزبانی معاونت پرستاری و با حضورمسئولین اداره بیماری های خاص و دفتر تدوین استاندارد، راهنماهای 
بالینی و تعرفه گذاری معاونت درمان  وزارت بهداشت و روسای کارگروه های تخصصی از دانشگاه علوم 

پزشکی مستقر در تهران برگزار شد، مقرر شد این بسته های استاندارد خدمتی در بیماری های خاص شامل 
اسکلروز مولتیپل، هموفیلی و دیالیز صفاقی تدوین و تعریف شود.« وی افزود: »در این جلسه ضمن تشریح 
ضرورت موضوع، به ویژگی های حایز اهمیت تدوین این بسته ها نظیر تعیین نوع خدمات و ارزش گذاری 
آن ها، کاهش مراجعات مکرر بیمار به بیمارستان و مراکز درمانی و کاهش پرداخت هزینه های اضافی اشاره و 
با توجه به این که ارائه خدمات در منزل به دلیل عدم دسترسی به بسیاری از تجهیزات و شرایط بیمارستان، 
چالش های خاص خود را دارد بر تربیت پرستاران خبره و متخصص که گواهی گذراندن دوره تخصصی مربوطه 
را  داشته باشند تاکید شد.« وی گفت: »بسته های استاندارد خدمتی با رویکرد جامع و در برگیرنده کلیه خدمات 
بین حرفه ای تعریف می شود.« به گزارش وبدا رسولی اضافه کرد: »بسته های استاندارد خدمتی تاکنون برای 
شش بیماری شامل کووید-19، مراقبت های انتهای حیات در سرطان، بیماری انسدادی ریه، نارسایی احتقانی 
قلب، فتوتراپی نوزادان و بیماران مبتال به سکته مغزی ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه تدوین شده 

که دو مورد آن تعرفه گذاری و ابالغ شده و بسته کووید-19 در مراحل اقدام جهت پوشش بیمه ای است.«

خبـر

آمار کرونا

رییس جمهوری با قدردانی ازتالش شبانه روزی 
وزارت بهداشت و درمان و همه کارکنان سالمت، 
گفت: »روشن است که نه کرونا پایان یافته است و نه 
تابستان و گرمای هوا می تواند نسبت به این ویروس 
تاثیرگذار باشد. بنابراین ضرورت دارد دستگاه های 
نظارتی از جمله وزارت کشور، بهداشت، صمت، 
دادگستری و اصناف ، نظارت کنند و دقت خود را 
به عمل آورند چرا که بازگشایی ها در کشور از آغاز 
مشروط به این بود که همه مردم به دستورالعمل ها 

توجه کنند.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه هیات 
وزیران گفت: »در چهارمین ماه مقابله همزمان با 
ویروس کرونا و تحریم هستیم، مردم بزرگ و 
فهمیم ما در مدت این ۴ ماه فشار زیادی از لحاظ 
اقتصادی بر زندگی آن ها بوده است. اما در عین 
حال در مقایسه با همه کشورهایی که فشار تحریم 
را نداشتند و صرفا با مساله کرونا مواجه بودند 
تاب آوری ملت ایران امروز زبانزد است و در 
تاریخ ما ثبت خواهد شد.« رییس جمهوری افزود: 
»البته همچنان سالمت مردم مساله اول ماست و 
در زمینه ویروس کرونا به دلیل بازگشایی هایی که 
انجام گرفته در طول ۲ماه گذشته به شکل طبیعی 
باید با احتیاطات و خودمراقبتی بیشتر بتوانیم برابر 

خطرات احتمالی این ویروس مقابله کنیم.«
روحانی ادامه داد: »ما از آغاز این مبارزه تا هفته های 
پیش به استثنای چند استان کشور به مهار کرونا 
رسیدیم که البته در این چند استان تالش مضاعف 
صورت گرفته تا از وضعیت قرمز خارج شود و 

شرایط مناسبی برای مردم به وجود بیاید. «
روحانی با قدردانی ازتالش شبانه روزی وزارت 
بهداشت و درمان و همه کارکنان سالمت، گفت: 
»روشن است که نه کرونا پایان یافته است و نه تابستان 
و گرمای هوا می تواند نسبت به این ویروس تاثیرگذار 
باشد. بنابراین ضرورت دارد دستگاه های نظارتی از 
جمله وزارت کشور، بهداشت، صمت، دادگستری و 
اصناف ، نظارت کنند و دقت خود را به عمل آورند 
چرا که بازگشایی ها در کشور از آغاز مشروط به 
این بود که همه مردم به دستورالعمل ها توجه کنند.« 
رییس جمهوری به افزایش بیماران اشاره کرد و 

گفت: »البته این افزایش را در هفته های اخیر شاهد 
هستیم مربوط به اضافه کردن تست های آزمایشگاهی 
است یعنی امروز تست زیادی انجام می گیرد که به 
طور طبیعی شناسایی بیمار هم بیشتر می شود که  
این جنبه منفی ندارد و مردم نگران نباشند چرا که 
وقتی زودتر تشخیص می دهیم به مرحله بستری 
نمی رسد.« روحانی، توانمندی وزارت بهداشت و 
درمان را بسیار باالتر از فشار این ویروس ارزیابی 
کرد و گفت: »در شرایط فعلی به غیر از بخش تحول 
سالمت کارهای دیگری هم انجام می دهیم یعنی برای 
یافتن درمان و واکسن برای این ویروس و همچنین 
برای نیازمندی هایی که کشور از لحاظ بهداشت و 
درمان، بخش های تولیدی به خصوص بخش های 
دانش بنیان تالش خوبی انجام دادند که در این 
زمینه حتی در بعضی بخش ها صادرکننده هستیم. «
وی ادامه داد: »در تماس با سران کشورها، برخی 
از آن ها متقاضی هستند که صادرکننده امکانات 
ضدعفونی و بهداشتی در این زمینه باشیم که البته 
این کار را داریم انجام می دهیم. « رییس جمهوری 
با تاکید به اهمیت حمل و نقل شهری گفت: »همه 
شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران مراقبت های 
زیادی در زمینه حمل و نقل داشته باشند چرا که  
یکی از جاهایی که می تواند مشکل آفرین باشد مترو 
و اتوبوس است جایی که در بعضی ساعت ها تجمع 
زیاد است، اگر مردم از وسایل حفاظتی مثل ماسک 
استفاده نکنند حتما با مشکالت مواجه می شویم. «

وی یادآور شد: »چرا که از همان روزهای اول با 
کمک و وحدت مردم توانستیم جلوی پیشرفت این 
ویروس را بگیریم بنابراین باز هم از مردم می خواهیم 
که در این زمینه ما را یاری کنند و مطمئن هستم 
که با یاری مردم در آن چند استانی هم  باقی مانده 
به مهار خواهیم رسید. اما در عین حال مراقبت ها 

همچنان باید تا ماه های آینده ادامه پیدا کند.«
روحانی خطاب به وزارت آموزش و پرورش اظهار 
داشت: »از آموزش و پروش می خواهم در ایام 
تابستانی که دانش آموزان فراغت دارند، از این فرصت 
و امکانات استفاده کنند؛ هم برای تکمیل آموزش های 
سال گذشته، هم پر کردن ساعات فراغت آن ها و هم 
اینکه خودمراقبتی آن ها را در شرایط فعلی افزایش 
دهند. بنابراین از این فرصت و امکانات باید استفاده 

و بهره برداری درستی انجام شود. «
وی تغییر سبک زندگی در دوران شیوع کرونا را 
ضروری دانست و تصریح کرد: »ما راهی نداریم 
جز آنکه سبک زندگی را عوض کنیم یعنی تا زمانی 
که این ویروس وجود دارد و تا وقتی که به واکسن 
مطمئنی برسیم، راه دومی نداریم. بازگشایی ها باید به 
تدریج انجام شود. این هفته و هفته دیگر بازگشایی ها 
داریم که باید قدم به قدم انجام شود اما راه حل نهایی 

تغییر سبک زندگی است. «
معاشرت های  »در  کرد:  اضافه  رییس جمهور 
خانوادگی و مناسبات هایی که داریم، باید مراعات 

کرده و سبک زندگی را برای مدتی تغییر دهیم. «ایرنا

نه کرونا پایان یافته و نه تابستان 
بر این ویروس تاثیرگذار است

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
شناسایی۲۰۱۱موردجدید

کرونادرکشور

شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
۲۰11 مورد جدید کروناویروس در کشور 
طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: » 
به این ترتیب مجموع مبتالیان کووید19 
در کشور به بیش از 1۷۷ هزار نفر رسید. «

به گزارش سپید، الری گفت: »از روز سه 
شنبه تا چهارشنبه ۲1 خرداد 1۳99 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
11 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 
شناسایی شد که ۸11 مورد بستری شدند.«
وی ادامه داد: »به این ترتیب مجموع بیماران 
کووید19 در کشور به 1۷۷ هزار و 9۳۸ نفر 
رسید.« الری همچنین گفت: »متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸1 بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند. به این ترتیب 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۸ هزار و 
۵۰۶ نفر رسید.«  سخنگوی وزارت بهداشت 
افزود: »خوشبختانه تا کنون 1۴۰ هزار و ۵9۰ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.«

وی ادامه داد: »تا کنون یک میلیون و 1۵1 
هزار و ۳۲ آزمایش تشخیص کووید19 
است.« سخنگوی  انجام شده  کشور  در 
وزارت بهداشت افزود: »استان خوزستان 
همچنان در وضعیت قرمز است و ۶ استان 
نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.« وی با 
بیان اینکه راهبرد اصلی وزارت بهداشت، 
همچنان قطع زنجیره اصلی عفونت است، 
گفت: »به مردم توصیه می شود که ضمن حفظ 
رعایت موازین بهداشت فردی و اجتماعی، 
از تجمع های غیرضرور خودداری کرده و 
استفاده از ماسک در مجامع عمومی و فاصله 

یک و نیم تا دو متری را رعایت کنید.«
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نایب رئیس مجلس:

مدیرکل دفتر سالمت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت:
۱۰قلمدارویدرمانناباروریتحتپوششبیمهقرارگرفت

مدیرکل دفتر سالمت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت 
گفت: »1۰ نوع داروی اصلی در درمان ناباروری وارد چرخه 
پوشش بیمه ای قرار گرفته است و از طریق بیمه ها، بخش 
زیادی از هزینه داروهای درمان ناباروری پرداخت می شود. «
نگرانی  درباره  برکاتی  حامد  سید  سپید،  گزارش  به 
درباره کاهش رشد جمعیت در کشور، اظهار داشت: 
»متاسفانه عدد تولد در کشور در حال کم شدن است.« وی ادامه داد: »در سال گذشته  تعداد 
تولد بیش از 1۲ درصد نسبت به سال قبل کم  شد و این موضوع چهار سال است که در 

حال کم شدن است. برآورد ما در وزارت بهداشت در حوزه جمعیت این است که اگر این 
موضوع مدیریت نشود؛ البته با شدت کمتری حداقل از زمان شروع آن که چهار سال پیش 

بوده، به مدت 1۰ سال اتفاق خواهد افتاد.«
مدیرکل دفتر سالمت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت افزود: »از زمانی که کرونا شروع 
شده است اثرات خود را روی ازدواج گذاشته است و ما آمار خود در خصوص کاهش 
ازدواج در دوران شیوع کرونا را اعالم خواهیم کرد. برآورد ما این است که اگر تا ۵ سال 
آینده با همین شرایط جلو برویم و با همین اقداماتی که در کشور حال انجام است، عدد 

کاهشی در میزان تولد را خواهیم داشت.«
به گزارش مهر برکاتی درباره هزینه باالی درمان ناباروری و ناتوانی بسیاری از افراد در پرداخت 
آن، خاطرنشان کرد: »1۰نوع داروی اصلی در درمان ناباروری وارد چرخه پوشش بیمه ای قرار 

گرفته است و از طریق بیمه ها بخش زیادی از هزینه داروهای درمان ناباروی پرداخت می شود.«

خبـر

نایب رییس مجلس با اشاره به فراخوان 
جذب نیروی پرستاری در بحران کرونا و 
وعده جذب این پرستاران، گفت: »وظیفه 
ما است که برای جذب این عده ای که با 
قول جذب نیرو در زمان بحران کرونا به 
کمک ما آمدند فعالیت کنیم و به دنبال 

حقوق آن ها باشیم.«
سیدامیرحسین  سپید،  گزارش  به 
قاضی زاده هاشمی در ششمین جلسه 
شورای عالی نظام پرستاری کشور، با 
اشاره به اینکه جامعه پرستاری یک جامعه 

علمی و پر تالش است، گفت: »این جامعه پر 
تالش در زمان بحران کرونا به خوبی در کنار 
مردم بودند. تا زمانی که مشکلی پیش نیاید شاید 
خدمات برخی گروه ها مشخص نشود. به عنوان 
مثال تا زمانی که در امنیت کامل هستیم ممکن 
است متوجه سختی هایی که مرزبانان ما در گرما، 
سرما و... در مرزها متحمل می شوند نباشیم . من از 
مجاهدت های این قشر از خود گذشته تشکر می کنم 
و امیدوارم در فرصتی حتما بتوانیم از خانواده آن 
1۸ شهید حوزه پرستاری تقدیر کنیم.« وی با بیان 
اینکه در حوزه سالمت هیچ قانون جامعی نداریم، 
اظهار کرد: »باید قانونی برای نحوه خدمت رسانی، 
نحوه جذب نیرو، تربیت نیرو و... تعریف شود. در 
مواردی هم که جسته و گریخته قانون هایی داریم به 

روال اداری سایر موضوعات با آن برخورد می کنیم.« 
وی با تاکید بر اینکه پرستاران دارای مهارت که 
در حرفه هستند باید در تمام مراکز خدماتی با 
یکدیگر یکسان باشند، ادامه داد: »قانون بهره وری 
کارکنان سالمت باید ارزیابی شود و به مشکالت 
آن رسیدگی شود. حاال که قرار است در شورای 
عالی نظام پرستاری یک مرکز پژوهش ها تعبیه 
شود، بهتر است به بررسی ابعاد برخی موارد این 
چنینی نیز پرداخته شود. یکی از مشکالت ما این 
است که قانون های تصویب شده اجرا نمی شود و 
شاید این موضوع به آن جهت است که ما زیادی 
قانون تصویب می کنیم. پرستاران باید پس از قانون 

گذاری به حق و حقوق خود برسند.«
نایب رییس مجلس با بیان اینکه در تمام موارد هم تنها 

مجلس شورای اسالمی نمی تواند فعالیت کند، 
تصریح کرد: »وزارت بهداشت و شورای عالی 
بیمه نیز باید در این موضوعات ورود کنند.« 
قاضی زاده در مورد تربیت نیروی پرستاری، 
گفت: »ما در این حوزه هزینه های متفاوتی 
پرداخت می کنیم. باید به نحوه تربیت و نوع 
خدمت دهی پرستار دقت بیشتری کنیم. زمانی 
که بحث تربیت کمک پرستاران مطرح بود 
همه به یکباره با نام پرستار شناخته شدند در 

حالی که خدمت دهی متفاوت بود.«
وی با بیان اینکه کمبود نیروی پرستاری به 
دلیل کمبود نیرو در الیه های بینابینی است، ادامه 
داد: »از این رو به دلیل این کمبود بار کاری بر دوش 

پرستاران افتاده است.«
نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به فراخوان 
جذب نیروی پرستاری در بحران کرونا و وعده 
جذب این پرستاران، گفت: »وظیفه ما است که 
برای جذب این عده ای که با قول جذب نیرو در 
زمان بحران کرونا به کمک ما آمدند فعالیت کنیم 

و به دنبال حقوق آن ها باشیم.«
به گزارش ایسنا قاضی زاده هاشمی افزود: »در 
شرایطی که وزارت بهداشت حدود ۴۳۰ هزارنفر 
پرسنل دارد، حداقل انجام وظیفه ما این است که 
این افراد که در بحران به کمک ما آمدند، در اولویت 

به کارگیری قرار گیرند.«

هیچ قانون جامعی در حوزه سالمت نداریم
آزمون

نتیجهنهاییهفتمینآزمون
استخدامیوزارتبهداشت

منتشرشد

سازمان سنجش آموزش کشور، نتیجه نهایی 
هفتمین آزمون استخدامی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی را منتشر کرد. 
به گزارش سپید، کارنامه نهایی داوطلبان 
هفتمین آزمون استخدامی وزارت بهداشت 
در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به 
نشانی اینترنتی www.sanjesh.org منتشر 

شده است.
داوطلبانی که کارنامه قبولی برای آن ها صادر 
شده است از روزچهارشنبه ۲1 خردادماه 
می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه مورد 

نظر سایر مراحل استخدام را طی کنند.
براساس اطالعیه روز چهارشنبه سازمان 
سنجش آموزش کشور، استخدام پذیرفته 
شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی 
کرده باشند، منوط به تأیید هسته گزینش 
دانشگاه مربوطه و توانمندی های جسمی، 
روانی، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد 
طب کار موسسه یا کمیسیون پزشکی طبق 
شیوه نامه سالمت جسمانی و روانی وزارت 

متبوع است.
بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش 
کشور، داوطلبانی که در زمان های مشخص 
شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی، 
نسبت به ارایه مدارک و مستندات الزم 
برای شروع به کار اقدام نکنند از انجام 
بعدی محروم و حق هیچ گونه  مراحل 
است  بدیهی  داشت.  نخواهند  اعتراضی 
در این گونه موارد با هماهنگی سازمان 
از سایر شرکت  سنجش آموزش کشور 
کنندگان دارای حدنصاب و شرایط آگهی 

به ترتیب نمره فضلی دعوت می شود.
سازمان سنجش آموزش کشور در این اطالعیه 
یادآور شد: »مسئولیت ناشی از رعایت نشدن 
دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده بر عهده 
داوطلب خواهد بود و در هر  مرحله از مراحل 
آزمون، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب 
به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع 
داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، 

از انجام مراحل بعدی محروم می شود.«

شماره 1۶۷۰ ۲۲3 خرداد 1۳99

با اعالم فدراسیون سرآمدان علمی ایران، مشاور 
ایرانی و مکمل  دفتر طب  بین الملل مدیر کل 
علمی  سرآمدان  فهرست  در  بهداشت  وزارت 

سال 1۳99 قرار گرفت.
به گزارش سپید، بر اساس نامه سعید سرکار دبیر 
فدراسیون سرآمدان علمی ایران ، آرمان زرگران مشاور 
بین الملل مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، 

با کسب اعتبار علمی ۷1 و رتبه ۸۷، در گروه ب فهرست سرآمدان علمی 
سال 1۳99 قرار گرفت و عالوه  بر حمایت هایی به  صورت پرداخت نقدی و 

اعطای اعتبار استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی، 
امتیاز به کارگیری یک نفر محقق پسادکتری نیز برای 
وی تعیین شده است. گفتنی است فدراسیون سرآمدان 
علمی ایران، در سال 1۳9۴ با هدف دستیابی جمهوری 
اسالمی ایران به مرجعیت جهانی، توسط معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شده 
است و ساالنه 1۰۰ نفر از اعضای هیات علمی 
کشور را که مطابق آیین نامه تدوین شده، دارای دستاوردهای پژوهشی برتر 

باشند، شناسایی و بر اساس اعتبار علمی، رتبه دهی و حمایت می کند.وبدا

بر اساس اعالم فدراسیون سرآمدان علمی ایران

مشاوربینالمللمدیرکلدفترطبایرانیومکملوزارتبهداشت
درفهرستسرآمدانعلمی۱399قرارگرفت



شماره 41670 22 خرداد 1399

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی:

موضوع کرونا     از بحث درمانی به مسئله اجتماعی تبدیل شود
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
» اگر موضوع کرونا را از یک بحث درمانی به یک 
مسئله اجتماعی تبدیل کنیم و این نگرانی را به 
همه آحاد شهروندی بسط دهیم، بسیاری از مسائل 
نظام سالمت حل می شود و تاب آوری اقتصادی 
و اجتماعی مردم تحت الشعاع این موضوع قرار 

خواهد گرفت. «
به گزارش سپید، علیرضا زالی در دیدار با رییس 
کرسی  سیاست گذاری  عالی  شورای  دبیر  و 
به  اشاره  با  یونسکو  فناوری  و  ارتباطات علم 
لزوم حرکت دانشگاه ها به سمت دانشگاه های 
نسل سوم، پرداختن به دوره های بین رشته ای و 
رشته های بین بخشی در این مسیر را بسیار ارزنده 
خواند و گفت: »در تعاریف پایه تکنولوژیک، 
بهداشتی و سالمت  به علوم  دانشگاه هایی که 
می پردازند، باید سهم مطلوبی را در حوزه علوم 

انسانی بازتعریف کنند.«
زالی با اعالم آمادگی برای گسترش همکاری 
مناسب  بستری  ایجاد  به  نسبت  گروه،  این  با 
برای راه اندازی رشته ارتباطات سالمت ابراز 

امیدواری کرد.
علوم  دانشگاه های  »جدایی  کرد:  تصریح  وی 
پزشکی از دانشگاه های فنی و پایه به کمرنگ 
شدن وجوه علوم انسانی در دانشگاه دامن زد 
و اکنون به عنوان یک نقطه آسیب شناسانه به 

آن توجه داریم.«
زالی، اظهار کرد: »این موضوع نقطه عطفی شد 
آینده  و  برنامه ریزی ها  راهبردها،  وظایف،  تا 
کند،  تغییر  پزشکی  علوم  دانشگاه  نگاری های 
اما در حال حاضر از کرونا به عنوان یک فرصت 
برای تلفیق دانشگاه ها استفاده می کنیم. چرا که 
کرونا دانشگاه ها را به هم نزدیک تر کرده و زمینه 

همکاری های مشترک را افزایش داده است.«
وی با اشاره به اینکه در اپیدمی کووید-19 نیاز 
به تحلیل های بسیار پیچیده ای وجود دارد، ادامه 
نگاه های  با  بودم  اول نگران  »از روزهای  داد: 
انگارانه به کرونا مواجه شویم. به مرور  ساده 
زمان، هنگامی که ابعاد اقتصادی و اجتماعی این 
بحران بیشتر جلوه کرد، این نگرانی به واقعیت 

تبدیل شد.«
بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
تصریح کرد: »اگر بتوانیم موضوع کرونا را از 
یک بحث درمانی به یک مسئله اجتماعی تبدیل 
کنیم و این نگرانی را به همه آحاد شهروندی 
بسط دهیم، بسیاری از مسائل نظام سالمت حل 
می شود و تاب آوری اقتصادی و اجتماعی مردم 
هم تحت الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.«
زالی با بیان اینکه تاکنون کار پژوهشی در زمینه 
تغییرات خلقی به صورت مستند انجام نشده است، 
گفت: »طبق مطالعات و نظرسنجی های صورت 
گرفته، در برخی از رفتارهای مردم در جریان 
اپیدمی کرونا هیجان و تنش مشاهده می شود، این 
موضوع باید با یک مدیریت هوشمندانه هدایت 
شود و نیاز به انجام یک پروژه پژوهشی در این 

زمینه احساس می شود.«
لزوم گسترش همکاری های  به  اشاره  با  وی 
پژوهشی دانشگاه با دانشگاه عالمه طباطبایی، 

عنوان کرد: »باید چند موضوع بین بخشی را 
به عنوان کار پژوهشی مشخص و آغاز کنیم.«

زالی در خصوص افزایش همکاری های آموزشی 
دانشگاه با دانشگاه عالمه طباطبایی در قالب رشته 
ارتباطات سالمت، افزود: »برای تحقق این امر 
به ویژه در بحث رسانه ها نیازمند تربیت افرادی 
هستیم که نگاه به یک موضوع خاص بین رشته ای 
نداشته باشند. در واقع مفهوم کلی ارتباطات با 

هر ابعاد آن باید در نظر گرفته شود.«

اعالم آمادگی دانشگاه عالمه طباطبایی 
برای گسترش همکاری های آموزشی و 

پژوهشی با دانشگاه
هادی خانیکی رییس شورای عالی سیاست گذاری 
کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو با اشاره 
به اینکه بحران کرونا به تصور زمینه ای ما برای 
همکاری با دانشگاه دامن زد، گفت: »این حجم 
از کار خیری که با ماهیتی متفاوت به بهانه مقابله 
تغییراتی  از  انجام شد، یکی  این همه گیری  با 
است که زمینه را برای رشد روندهای همبستگی 

ساز فراهم کرد.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر با پزشکانی رو 
به رو هستیم که در برخی مواقع ایده ای برای 
اطالع رسانی ندارند. باید اقدامات استراتژیکی 
ارتباطات سالمت صورت گیرد. در  در زمینه 
پاییز سال جاری دهمین نشست  همین راستا 

روان و رسانه برگزار می شود.«
عالمه  دانشگاه  ارتباطی  مطالعات  گروه  مدیر 
کارشناسی  آمادگی طراحی دوره  از  طباطبایی 
ارشد ارتباطات و سالمت با همکاری دانشگاه 
خبر داد و گفت: »ترجیح بر طراحی دوره ها در 
مقطع کارشناسی ارشد است و مقطع دکترا با 
نگاه دقیق تر و متمرکز  بر حوزه ای خاص باید 

طراحی و راه اندازی شود.«
وی ادامه داد: »با ارائه مباحث جامعه شناسی، 
اقتصاد و ارتباط سالمت در این دوره ها، راه های 
اطالع یابی درست کوتاه می شود، توان ارتباطی 
مردم باال می رود و ماهیت ارتباطات را بیشتر 

درک می کنند.«

ارتباطی  مطالعات  گروه  آمادگی  از  خانیکی 
دانشگاه عالمه طباطبایی برای برگزاری وبینار، 
سمینار و نشست های مشترک پژوهشی با دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد و گفت: 
»سامان دادن اقدامات نهادی از اولویت های این 

همکاری محسوب می شود.«

چالش نحوه اطالع رسانی در کرونا باز 
هم خود را نشان داد

علوم  دانشگاه  رییس  مشاور  ماهر  علی 
امور سرمایهگذاری  در  بهشتی  پزشکی شهید 
یکی  دیدار  این  در  اقتصادی  مشارکت های  و 
ویژه ستاد  به  ارگان ها  بزرگترین مشکالت  از 
را  تهران  کالنشهر  در  کرونا  بیماری  با  مقابله 
نحوه اطالع رسانی و انتقال اطالعات به مردم 
دانست و گفت: »این معضل در بحران کرونا 
نیاز به ارزیابی و  باز هم خود را نشان داد و 

برنامه ریزی دقیق تر احساس شد.«
وی ادامه داد: »باید افرادی را پیدا کنیم که در 
وارد  استرس  جامعه  به  اینکه  بدون  بحران ها 
داشته  درستی  آموزش  و  رسانی  اطالع  کنند، 
باشند و بتوانند به نوعی استرس زدایی کنند.«

لزوم وجود توانایی ذهنی سالمت 
محور در حوزه ارتباطات

حائری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، اهمیت توانایی ذهنی سالمت محور 
در حوزه ارتباطات را بسیار پررنگ خواند و بیان 
کرد: »در این زمینه افرادی که دید پزشکی عمیقی 
دارند همچون پرستاران، ماماها، دندانپزشکان، 
داروسازان و متخصصان امور بهداشتی، از لحاظ 
مهندسی ذهنی در ارتباطات موفق تر خواهند بود 

و جایگاهشان را بهتر پیدا می کنند.«

اهمیت طراحی دوره های آموزشی 
میان رشته ای

زرین زردار، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی و دبیر شورای عالی سیاست گذاری 
کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو با اشاره 

به اهمیت طراحی دوره های میان رشته ای، گفت: 
»درس هایی باید طراحی شود که برآیند 2 حوزه 
ارتباطات و سالمت باشند و فارغ التحصیالن آن 
باید بتوانند مسائل حوزه سالمت را از راه های 

ارتباطی حل کند.«
حوزه های  در  گرفتیم  »تصمیم  داد:  ادامه  وی 
کوچکتر آزمون و خطاهایی صورت دهیم. به 
همین منظور دوره های کوتاه مدت رسانه برای 

رزیدنت های رشته های پزشکی برگزار شد.«
زردار در پایان پیشنهاد همکاری مشترک با دانشگاه 
با  آنالین  آموزش  واحد  طراحی  زمینه  در  را 
موضوع کرونا و ایجاد بستر مناسب برای تعریف 
پروپوزال هایی با دو موضوع ارتباط و رسانه 

توسط دانشجویان ارائه داد.«

رشد قارچ گونه منابع اطالعاتی یکی از 
دغدغه های دانشگاه در بحران کروناست

مژگان کریمی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم 
زمینه های  به  اشاره  با  بهشتی،  شهید  پزشکی 
همکاری دانشگاه با دانشگاه عالمه طباطبایی، 
عنوان کرد: »راه اندازی پویش های مشترک در 
زمینه ارتقای سواد سالمتی و سواد رسانه ای، 
ایجاد رشته ارتباط سالمت با گرایش های مختلف 
انعقاد  در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، 
حوزه  پژوهش های  بسط  منظور  به  تفاهم نامه 
علوم انسانی و سالمت و تعریف و فرصت های 
پژوهشی با نگاه به تجربه مدیریت بیماری کرونا 

از ابعاد این همکاری خواهد بود.«
وی ادامه داد: »یکی از دغدغه های دانشگاه در 
بحران کرونا رشد قارچ گونه اطالعات و تولید 
محتوا توسط افراد متخصص و غیر متخصص 
است. در این زمینه بسیاری از حوزه های تخصصی 
نتوانستند به درستی تولید محتوا کنند؛ اما از طرفی 
بسیاری از افراد غیرمتخصص مطالب نادرستی 
تولید می کردند و این موضوع ضرورت ارتقای 
از پیش پررنگ  سواد سالمت جامعه را بیش 

کرده است.«
کریمی ادامه داد: »اشتراک سواد سالمت و سواد 
رسانه ای، الزم و ملزوم یکدیگر است، به ویژه در 
بحران کرونا که مصرف رسانه ای در بین اقشار 
به  نیاز  زمینه  این  در  همچنین  یافت.  افزایش 
استفاده از روش های تزریقی و 2 مرحله ای در 
آموزش عموم مردم همچون بازی گونه سازی 

بیشتر احساس شد.«
مدیر روابط عمومی دانشگاه در پایان با اشاره 
دستخوش  را  ارتباطات  نحوه  کرونا  اینکه  به 
تغییر کرده است، گفت: »ابتدا باید سطح استفاده 
مردم از پلتفرم های اطالع رسانی و چالش ها و 
فرصت ها در این زمینه را بسنجیم؛ چرا که در 
جریان این اپیدمی سطح ارتباطات بین فردی و 
استفاده از پلتفرم های ارتباطی تغییر کرده است.«
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وی 
در پایان بر لزوم گسترش همکاری های آموزشی 
و پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی با دانشگاه 
این  و  کرد  تاکید  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
فرصت را برای افزایش همکاری های بین بخشی 

با هدف ارتقای سواد سالمت ارزشمند خواند.

خبـر
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معاون درمان وزارت بهداشت در کردستان:

زمان مهار کرونا به رفتار اجتماعی بستگی دارد
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »مهار کرونا مستلزم رعایت قرنطینگی 
است و به رفتار اجتماعی مردم بستگی دارد، اگر مراسم 
دورهمی برقرار باشد سیر صعودی بیماری بیشتر ولی 
اگر شرایط ماندن درخانه رعایت شود احتمال کاهش 

تعداد مبتالیان وجود دارد.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی به همراه گل پیرا 
رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی 
و با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به 
بررسی امکانات درمانی و نحوه خدمات رسانی به 
بیماران کرونایی دو بیمارستان توحید و بعثت سنندج 
پرداخت و آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در 

این استان را مورد ارزیابی قرار داد.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در روند بازدید از این دو مرکز، با بیان اینکه 
در استان کردستان احتمال افزایش تعداد مبتالیان به 
کرونا پیش بینی می شد، اظهار کرد: »عدم توجه مردم 
به قرنطینگی و ماندن در خانه، مهمترین دلیل افزایش 

شمار مبتالیان به کرونا است.«
 وی با اشاره به اهمیت استفاده از ماسک و رعایت 
اصول بهداشتی افزود: »کسب و کار و زندگی اجتماعی 
را نمی توان برای همیشه تعطیل کرد ولی می توان با 
رعایت موازین بهداشتی و کاهش تردد در اماکن 

عمومی از ابتال به این ویروس جلوگیری کرد.«
افزود: »تجمعات،  معاون درمان وزارت بهداشت 
احتمال ابتال به کووید 19 را افزایش می دهد و انتقال 
ویروس به راحتی امکانپذیر خواهد شد. کاهش این 
بیماری بستگی به عدم حضور مردم در اماکن عمومی 

و رعایت اصول بهداشتی دارد.«
 جان بابایی با بیان اینکه یکی از بزرگترین بیمارستان های 

استان کردستان به بیماران کرونا اختصاص یافته است، 
تصریح کرد: »با مدیریت صحیح زیرساخت های 
دانشگاه، در حال حاضر در بیمارستان توحید سنندج 
مشکلی از لحاظ بستری بیماران مبتال به کرونا وجود 
ندارد و همه امکانات درمانی و  تخت های بیمارستانی 
در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفته است و تیم درمانی 
با تالش زیاد به مردم خدمات الزم را ارائه می دهند.«
معاون درمان وزارت بهداشت، خدمات درمانی و 
تشخیصی ارانه شده توسط پرسنل این دانشگاه را 
مطلوب و قابل قبول اعالم و ضمن تقدیر از عملکرد 
پرسنل این دانشگاه بیان کرد: »کار و تالش نیروهای 
بهداشت و درمان ظرفیتی دارد که اگر مازاد بر این 
ظرفیت تحمیل شود ممکن است از توان دانشگاه 
خارج و اگر تعداد بیماران افزایش یابد مشکالت 

جدی تری ایجاد شود. « جان بابایی ادامه داد: »مردم 
ضمن رعایت اصول بهداشتی و حفظ قرنطینگی، باید 
در صورت مشاهده عالیم بیماری جهت غربالگری، 
با حوزه بهداشت و درمان همکاری داشته باشند 
چون مهم ترین مسئله در مورد این بیماری تشخیص 
زودهنگام است.« وی تصریح کرد: »در بحث امکانات 
تنفسی در کشور به اندازه کافی تولید تجهیزات مورد 
نیاز را داریم و جای نگرانی نیست اما می  طلبد تعداد 
بیماران کنترل و کاهش یابد.« جان بابایی با اشاره به 
لزوم مراقبت از کودکان و سالمندان در برابر این بیماری 
گفت: »سالمندان  از لحاظ شکنندگی و آسیب پذیری 
و کودکان را از نظر چرخه انتقال کرونا، باید در خانه 
نگه داشت و مانع از ترددهای غیر ضروری آن ها شد.«
معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش 

که سنندج تا چه هنگام در وضعیت قرمز کرونا 
می ماند، اظهار کرد: »زمان مهار کرونا بستگی به رفتار 
اجتماعی عموم مردم دارد. اگر مراسم جشن و سرور 
و دورهمی برقرار باشد سیر صعودی بیماری بیشتر 
ولی اگر شرایط قرنطینگی رعایت شود احتمال کاهش 

تعداد مبتالیان وجود دارد.«
وی به وضعیت امکانات بیمارستانی و نیروی انسانی 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان گریزی زد و گفت: 
»خوشبختانه مدیریت نیروی انسانی در دانشگاه خوب 
عمل کرده و در خط مقدم ارائه خدمت، نیروهای با 
تجربه در بخش های کرونا و آی سی یو فعالیت می کنند.«
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی ضمن قدردانی از رییس و پرسنل دانشگاه 
علوم پزشکی کردستان جهت مدیریت در بحران 
کرونا افزود: »با توجه به اینکه بزرگترین بیمارستان 
کردستان زیر بار کرونا است، در این مرکز هیچ گونه 
نقصی مشاهده نشده و از دیدن ایجاد چنین آرایش و 
چیدمانی برای گروه درمانی خرسندم امید است همه 
این تالشگران با موفقیت به ادامه کار همت گمارند.«
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: »سیستم بهداشت 
و درمان استان کردستان در پوشش خدمات به مردم 
در ایام کرونا به بهترین شکل عمل کرده و دراین 

زمینه موفق بوده است.«
به گزارش وبدا در ادامه رییس دانشگاه علوم پزشکی 
کردستان ضمن اشاره به آخرین وضعیت بیماری 
کرونا در استان گفت: »در طول چند روز گذشته با 
توجه به افزایش تعداد بیماران 2 بخش آی سی یو را 
برای بیماران کرونایی اختصاص داده ایم و هم اکنون 
نیز بیمارستان توحید با حداکثر ظرفیت در حال ارائه 

خدمت به بیماران کرونایی است.«

خبـر

پرخوری عصبی )بولیمیا( در زنان دو برابر مردان است و از 
مشکالت و مسائل روانی مانند اعتماد به نفس پایین، اضطراب 

و افسردگی نشات می گیرد. 
به گزارش سپید، صادق راستی متخصص داخلی افزود: »کسانی 
که در خانواده  آن ها یک نفر مبتال به اختالالت تغذیه دارند چهار 
برابر احتمال ابتال به پرخوری عصبی در آن ها بیشتر است، این 
مساله به علت ژنتیک یا صرفاً تاثیر محیطی است به  خصوص 
کودکان که تحت تاثیر پدر و مادر هستند و والدین در مورد 

تغذیه بچه ها سخت گیرانه و انتقادی عمل کنند.«
وی اظهار داشت: »کسانی که پرخوری عصبی دارند معموالً 
توجه زیادی نسبت به خوراک و ظاهر و شکل بدنشان دارند، 
فرد در این شرایط دائماً از اینکه چاق به نظر برسد یا وزنش 
افزایش پیدا کند می ترسد و بیشتر این افراد در واقع از نظر 
وزن و ظاهر در شرایط متوسطی هستند ولی تصور خودشان 

بسیار متفاوت است.«
راستی تصریح کرد: »پرخوری عصبی عالئم زیادی ندارد ولی 
فرد معموالً الگوهای رفتاری مشخصی دارد که می تواند نشان 
دهنده آن باشد، غذا خوردن حتی هنگام عدم احساس گرسنگی، 
ادامه دادن غذا خوردن حتی بعد سیر شدن کامل سریع و ناگهانی 
غذا خوردن، غذا خوردن به صورت تنهایی و مخفیانه، احساس 
شرم و خجالت از حجم یا نوع غذایی که خورده می شود، تمایل 

شدید به ورزش، عدم عالقه به حضور در جمع و ارتباطات 
اجتماعی از عالیم این عارضه است.«

این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: »سوء هاضمه، خستگی، 
ضعف، اسهال یا یبوست، استفراغ یا گلودرد نیز از دیگر عوارض 

پرخوری عصبی است.«
به گفته راستی، مشکالت و بیماری های دهان و دندان از عالیم 
دیگر بولیمیا است به علت اینکه فرد استفراغ می کند و اسید 
معده مرتباً وارد دهان شده و به دندان ها آسیب می رساند. این 
مسئله همچنین باعث بوی بد دهان یا گلودرد هم می شود که 

می تواند یکی از نشانه های ابتال به این بیماری باشد.
وی افزود: »به علت اینکه بیمار مبتال به بولیمیا با استفراغ یا 

روش های دیگر از وارد شدن و جذب مواد مغذی جلوگیری 
می کند، دچار کمبود ویتامین و مواد معدنی می شود. این کمبودها 
باعث مشکالت پوست و مو مثل خشکی پوست، خشکی مو، 

شکننده شدن و یا نازک شدن آن ها می شود.«
این پزشک اضافه کرد: »استفراغ های عمدی مکرر می تواند باعث 
تحریک و التهاب غدد بزاقی شود، با تورم این غدد، صورت پف 
کرده و گردتر به نظر می رسد که یک نشانه از ابتال به بولیمیا 
داروهای مسهل، عضالت روده  از  استفاده  به علت  است و 
دچار آسیب می شوند که می تواند منجر به یبوست دائم شود.«
راستی اظهار داشت: »به علت سوء تغذیه و نرسیدن مواد مغذی 
تعادل شیمیایی بدن به هم می خورد که باعث خستگی، ضربان 
نامنظم، آسیب های کلیوی، ضعف، اسپاسم و گرفتگی عضالت 

و تشنج می شود.«
به گزازش ایرنا راستی در پایان گفت: »اختالالت تغذیه ریشه 
روحی و روانی دارند دوره درمانی بلند الزم دارند و بیمار 
مهم ترین  کند،  تالش  بهبودش  برای  مداوم  به  صورت  باید 
مسئله در درمان بولیمیا درک خود بیمار از وضعیتش و آگاهی 
داشتن اطرافیانش است به  خصوص اینکه بسیاری از بیماران 
مشکل خود را پنهان می کنند و اطرافیان هستند که با مشاهده 
عالئمی که گفتیم باید این مشکل را تشخیص دهند و برای 

بهبودش اقدام کنند.«

پرخوری عصبی در زنان دو برابر مردان است



شماره 61670 22 خرداد 1399

رییس کل سازمان نظام پرستاری اعالم کرد

۷هزار ابتال و ۱۸ فوتی کرونا در گروه پرستاری
خبـر

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ضمن اشاره به کمبود نیروی پرستار 
در کشور، گفت: »در بحران کرونا بالغ بر 7 هزار پرستار در کشور به 
این بیماری مبتال شدند که خوشبختانه تعداد زیادی از آن ها پس طی 
مراحل بیماری، بهبود یافتند و متاسفانه 1۸ پرستار نیز جان خود را از 

دست دادند. «
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی در ششمین جلسه شورای عالی نظام 
پرستاری کشور، با اشاره به اینکه 193 دانشکده پرستاری در کشور فعال 
هستند، گفت: »حدود 2۵0 هزار پرستار از دانشجویی تا بازنشستگی در 
حوزه پرستاری در کشور داریم و اکنون 110 هزار پرستار برای 1۴0 
هزار تخت مشغول فعالیت هستند که نسبت به میزان تخت مشخص 
است با کمبود پرستار مواجه هستیم. « وی افزود: »از 110 هزار پرستار 
شاغل حدود 6۵ هزار پرستار در بحران کرونا مستقیما به بیماران خدمت 
رساندند و ۵0 درصد از این افراد بین دو هفته تا دو ماه بر بالین بیمار 

مستقر بودند و خانواده خود را ندیدند. «
میرزابیگی ادامه داد: »بالغ بر 7 هزار پرستار در کشور به کرونا مبتال شدند 
که البته تعداد زیادی از آن ها پس طی مراحل بیماری بهبود یافتند و 
متاسفانه 1۸ پرستار نیز جان خود را از دست دادند و این تعداد شهید 

در حوزه پرستاری داشتیم. «

وی با بیان اینکه چند مبحث کالن از مشکالت اصلی پرستاران است، 
اظهار کرد: »در مدت اخیر بر بیماری های غیرواگیر تمرکز داشتیم و حاال 

مشخص شد که باید بر بیماری واگیر هم تمرکز کنیم.«
وی افزود: »در نظر داریم مرکز پژوهش هایی در شورای عالی نظام 
پرستاری به وجود آوریم و پیشنهادات خود را چکش کاری شده به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم کنیم. همچنین در نظر داریم کار قانون 

جامع پرستاری را آغاز کرده و به مجلس شورای اسالمی ببریم تا هم 
پرستاری مناسب با شان ایران داشته باشیم و هم خود پرستار بداند در 

چه جایگاهی قرار گرفته است.«
وی در خاتمه افزود: »تا سال 93 ردیف اعتبار مختصری مخصوص نظام 
پرستاری بوده و قصد داریم توسط مجلس جدید مجددا احیا شود و 
بتوانیم به مردم خدمت برسانیم.«در ادامه این نشست شمس رئیس شورای 
عالی سازمان نظام پرستاری نیز با اشاره به مشکالت قشر پرستاری، 
اظهار کرد: »یکی از نهادهایی که همراه پرستاران بوده است، مجلس 
شورای اسالمی بود. در همین راستا دو قانون ارتقا بهره وری و قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری تصویب شد. البته قانون ارتقا بهره وری 
علی رغم انکه تصویب شده است به درستی اجرا نمی شود و در برخی 
موارد سبب گالیه پرستاران است که انتظار داریم مجلس محترم به این 
موضوع ورود کند. در مورد قانون تعرفه گذاری خدمات نیز با اینکه این 
قانون تصویب شده، برخی ادعا دارند که قابلیت اجرایی شدن ندارد که 
به این مهم نیز باید رسیدگی شود.« به گزارش ایسنا، در ادامه نشست 
نیز اعضای دیگر سازمان نظام پرستاری مواردی همچون نوع قرار داد 
پرستاران، تفاوت در تعرفه گذاری ها، عدم پرداخت اضافه کار و... را به 

عنوان مهم ترین مشکالت پرستاران مطرح کردند.

معاون دانشجویی وزارت بهداشت گفت: »وزارت بهداشت در 
تالش است با کمک خیرین نظام سالمت، کمبود بودجه و درآمد 

بیمارستان ها را جبران کند. «
به گزارش سپید، سیما سادات الری در افتتاحیه پروژه های عمرانی 
کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: »دغدغه وزارت بهداشت از 
گذشته تاکنون ایجاد و فراهم کردن امکانات رفاهی برای دانشجویان 
علوم پزشکی بوده است، دانشجویانی که متولیان سالمت کشور 
هستند و در جنگ مقابله با کرونا عملکرد خوبی از خانواده وزارت 
بهداشت به تصویر کشیدند.« وی افزود: »وزارت بهداشت آگاه به 
زحمات و تالش های دانشجویان علوم پزشکی در سراسر کشور 
است، بنابراین یک خوابگاه جامع و در شان دانشجویان علوم 

ایجاد کند. کتابخانه، سلف  باید  پزشکی 
سرویس از محیط های مورد لزوم و ضروری 
ادامه فعالیت یک دانشجو است و وزارت 
بهداشت در این روز های کرونایی تالش 
دارد با کمک خیرین نظام سالمت کمبود 
بودجه و درآمد بیمارستان ها را جبران کند.« 
الری ادامه داد: »نباید از مسائل و مشکالت 
دانشجویان غافل بشویم، زیرا این مسائل 

می تواند در روحیه آنها تاثیر گذاشته و در نهایت می تواند باعث 
انتقال روحیه پرمخاطره برای افراد شود.«

وی بیان کرد: »پروژه های نیمه تمام کشور باید تا پایان سال و 

با کمک بانک ها و خیرین سالمت به افتتاح 
و بهره برداری برسد، زیرا این موضوع به 
برطرف  نقدینگی  مشکالت  با  و  تنهایی 

نخواهد شد.«
جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
معاون دانشجویی وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی در پایان گفت: »امیدواریم 
تا پایان سال حدود 17 خوابگاه با کمک 
خیرین ساخته و بازسازی شود تا دانشجویان بتوانند در یک 
آینده  برای  را  آموزش ها  مناسب و در شان  فضای فرهنگی 

سازان این مرز و بوم ساخته شود.«

معاون دانشجویی وزارت بهداشت مطرح کرد

جبران کمبود بودجه و درآمد بیمارستان ها با کمک خیرین نظام سالمت 

معاون امور حقوقی، مجلس و امور استان های 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
بیان داشت: »در برخی مناطق کشور، استفاده 
از امالک و اراضی موقوفه همگام با نیت 
واقف نبوده و الزم است با رعایت ضوابط 
شرعی و قانونی منطبق با نظر واقف عمل 
کنیم و مسیری را فراهم کرد که بتوانیم مردم 

را به این امر تشویق کنیم. «
به گزارش سپید، طاهر موهبتی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی 
ساماندهی امالک و مباحث حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار 
کرد: »هدف از این سفر تقدیر از مجموعه مسئوالن، اساتید، پزشکان، 
کارکنان و کادر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای 
مدیریت بیماری کرونا  بوده است و با توجه به چالش هایی که در 
زمینه ارائه خدمت وجود دارد، مجموعه وزارت بهداشت نیز تالش 

خود را به کار می گیرد تا در حد امکان، مسائل 
مجموعه برطرف شود.« موهبتی یکی از مباحث 
مهم در دستور کار وزارت بهداشت را موضوع 
وقف در حوزه سالمت عنوان کرد و یادآور 
شد: »باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم 
این ظرفیت کشور و تعلقات مذهبی مردم را 
در مسیر توسعه بهداشت و درمان احیا کنیم.«
این مقام مسئول در وزارت بهداشت، در بخش 
دیگری از صحبت های خود به اراضی و امالکی در کشور اشاره کرد 
که به نام حوزه سالمت است و باید احصاء شود و افزود: »بعضی از 
بیمارستان ها و درمانگاه های وقفی صاحب رقباتی هستند، که می توان 
از آن در جهت نیت واقف و اهداف مرکز درمانی، بهره وری اقتصادی 
انجام داد.« وی اضافه کرد: »در حال حاضر تالش می شود تا رقبات 
موقوفات سالمت  به بهره وری مناسب برسد.  بعضی از مراکز درمانی 

از رقبات خود استفاده مناسبی نمی کنند، از این جهت که فعالیت 
مناسبی در آن تعریف نکرده اند.« معاون امور حقوقی مجلس و امور 
استان های وزارت بهداشت همچنین به ظرفیت باالی فارس در 
حوزه وقف سالمت اشاره کرده که به دلیل پیشینه مذهبی مردم در 
این استان بوده و بر اهمیت ساماندهی این امالک از منظر حقوقی 
و با مشارکت و همدلی مسووالن استانی تاکید کرد. مهرزاد لطفی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست ابتدا گزارشی 
از خدمات، توانمندی ها و چالش های حوزه سالمت فارس به معاون 
امور حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت ارائه کرد.

به گزارش ایرنا لطفی در ادامه ضمن معرفی پروژه های در دست 
اجرای سالمت در فارس، پیرامون امالک و اراضی وقف شده به حوزه 
سالمت توضیحاتی ارائه داد و خواستار ایجاد زمینه های بهره مندی 
هرچه بیشتر از این توانمندی در استان فارس، با حمایت مجموعه 

وزارت بهداشت، سازمان اوقاف و مسئوالن استانی شد.

معاون وزیر بهداشت:

عملکردها در امالک بهداشت و درمان موقوفه باید منطبق با نظر واقف باشد
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عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

گرمای هوا در کاهش ویروس کرونا   تاثیری ندارد
مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ به این 
سوال که آیا گرمای هوا ویروس کرونا را از بین می برد، گفت: »گرمای 
هوا هیچ تاثیری در کنترل یا کاهش ویروس کرونا ندارد، تجربه استان 

خوزستان هم این موضوع را تایید کرده است. «
به گزارش سپید، حسن روحانی رئیس جمهوری نیزروز چهارشنبه 
در جلسه هیات دولت، سالمت مردم را همچنان مساله اول اعالم و 
خاطر نشان کرد که امروز نه کرونا پایان یافته و نه تابستان و گرمای 

هوا می تواند نسبت به این ویروس تاثیرگذار باشد.
بر همین اساس وی تاکید کرد: »ضرورت دارد دستگاه های نظارتی از 
جمله وزارت کشور، بهداشت و درمان، صمت، دادگستری و اصناف 
مراقبت و دقت کنند که بازگشایی ها در کشور که از ابتدا مشروط بر 
این بوده که همه مردم به دستورالعمل ها توجه کنند، موجب آسیب 
نشود.« افزایش دما یکی از شایعاتی بود که برای از میان بردن ویروس 
کرونا در روزهای منتهی به آغاز سال نو بسیار همه گیر شده بود؛ به 
طوری که برخی با گرم کردن فضای خانه یا عزیمت به مناطق گرم  به 
دنبال راهی برای رهایی از ابتال به کرونا بودند که خیلی زود مشخص 

شد این برداشت ناصحیح و کذب بوده است.
مسعود مردانی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: »در اوایل اپیدمی 
کرونا در بین مردم شایع شده بود که گرمای هوا در کاهش بیماری 
موثر است اما بروز بیماری در فصل گرم در استان خوزستان مشخص 
کرد که این مطلب نادرست و اشتباه بوده است و گرمای هوا تاثیری 

در کاهش این بیماری ندارد.«

وی ادامه داد: »یکی از عللی که استان خوزستان وارد وضعیت قرمز 
بیماری کرونا شده و بیماری در آن منطقه همچنان تداوم دارد، اطالعات 
غلطی بود که در اختیار مردم قرار گرفت و سبب شد تا آنان توصیه های 
بهداشتی از جمله فاصله گذاری فیزیکی را رعایت نکنند و دچار افزایش 
این بیماری شوند.« عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی به مردم 
توصیه کرد که توجه به اطالعات نادرست که به خصوص در فضای 
مجازی منتشر می شود، نداشته باشند و اطالعات صحیح را از طریق 

رسانه های داخلی، دریافت کنند.
وی ادامه داد: »ممکن است مدت ماندگاری ویروس بر سطوح گرم، 
کاهش پیدا کند، اما اگر فردی در منطقه گرم کشور در معرض عطسه 
و سرفه فرد مبتال قرار گیرد یا با افراد بیمار در ارتباط باشد، حتما بیمار 

می شود و بیماری را به سایرین هم انتقال می دهد. «
وی ادامه داد: »بسیاری بر این باور هستند که کرونا تمام شده که این 
تصور غلط است و این طور نیست. تجربه بسیار بد ما در این زمینه 
استان خوزستان است که این بیماری در این استان مجددا شیوع باال 
پیدا کرد و مشکالت جدی برای مردم این منطقه به وجود آورد.« 
متخصص بیماری های عفونی تصریح کرد: »هرچند مراجعین مبتالیان 
به بیماری کرونا به مراکز درمانی کشور کاهش یافته و مرگ و میر 
ناشی از بیماری کم شده است، اما این بیماری هنوز خاموش نشده 
است و با عدم رعایت توصیه ها می تواند مشکالت جدی به بار آورد.« 
مردانی یادآور شد: »با افزایش بهبودیافتگان، مردم تصور کردند که 
کرونا تمام شده و فاصله گذاری اجتماعی را که قبال رعایت می کردند، 
بسیار کمتر رعایت می کنند که کار خطرناکی است. بر اساس آمار 
وزارت بهداشت، آمار فاصله گذاری اجتماعی در کشور از حدود ۸0 

درصد به حدود 30 درصد رسیده است.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین در 
پاسخ به این سوال که آیا راه های انتقال بیماری کرونا تغییر یافته 
است، گفت: »هیچ تغییری در راه های انتقال بیماری به وجود نیامده و 
همچنان مخاط بینی، دهان و چشم از مهم ترین راه های انتقال هستند.«
مردانی بر لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی تاکید کرد و افزود: 
»سفرها در روزهای اخیر بسیار افزایش یافته است و مردم باید 
از آن پرهیز کنند؛ به عبارتی از سفرهای غیرضروری همچنان 

باید خودداری شود.«

خبـر

دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان دانشگاه پیشرو در امر 
مجازی سازی برنامه های علوم پزشکی کشور اقدام به ارائه برنامه 

ترم تابستانی 99 نموده است.
به گزارش سپید، دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان دانشگاه 
پیشرو در امر مجازی سازی برنامه های علوم پزشکی کشور، ضمن 
رعایت تمامی قوانین مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و با بهره مندی از ظرفیت های آموزش مجازی و نیز در راستای 

پاسخ گویی جامع به نیازهای دانشجویان اقدام به ارائه برنامه ترم 
تابستانی 99 نموده است. گفتنی است، با توجه به موفقیت دانشگاه 
علوم پزشکی مجازی در طراحی و اجرای ترم تابستانی الکترونیکی 
و درخواست های مکرر تعداد زیادی از دانشجویان علوم پزشکی 
کشور و انجام مکاتبات متعدد با این دانشگاه مبنی بر برگزاری این 
برنامه برای دروس نظری کلیه مقاطع رشته های علوم پزشکی و 
پیراپزشکی به صورت آموزش مجازی تصمیم به اجرای دوباره این 

برنامه گرفته است. در این راستا برنامه ای برای رشته های مختلف 
آموزش پزشکی در قالب گروه های آموزشی مجازی 52 عنوان 
درسی و چهارده گروه آموزشی طراحی شده است تا دانشجویان 
علوم پزشکی کلیه رشته ها بتوانند نسبت به انتخاب و گذراندن 
آن ها اقدام کنند. بر اساس این گزارش، عالقمندان می توانند جهت 
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دانشگاه علوم پزشکی مجازی اعالم کرد

برگزاری پنجاه و دو عنوان درسی و چهارده گروه آموزشی در ترم تابستانی مجازی 

محققان یکی از شرکت های فناور دست مصنوعی بایونیکی با 7 
درجه آزادی را عرضه کردند که قابلیت القای لرزش، لغزش، دما، 
فشار و موقعیت انگشت به کاربر را دارد. به گزارش سپید، سعید 
بهرامی مقدم، مدیر عامل این شرکت فناور دست های مصنوعی را 
زیر شاخه ای از علم نوظهور بایومکاترونیک دانست و گفت: »دست 
بایونیک یا Bionic Hand در طراحی خود از طبیعت زنده الگوبرداری 
می کند و ما در طراحی این دست مصنوعی، تقلیدی از دست واقعی 
داشتیم و دست بایونیک طراحی و ساخته شده در این طرح دارای 
7 درجه آزادی است.« بهرامی مقدم با بیان اینکه انسان برای حرکت 
دادن اندام های مصنوعی، از سیگنال های زیستی برای کنترل ارادی 
آن ها استفاده می کند، اظهار کرد: »در طراحی دست بایونیک نیز ما از 
همین سیگنال های زیستی استفاده کردیم. این سیگنال ها به صورت 
غیر تهاجمی از سطح پوست دریافت و سپس برای ارتباط با سیستم 
کنترل گر دست بایونیک تقویت و پردازش می شوند. به عنوان مثال 

برای برداشتن یک جسم نخست جسم، دیده و موقعیت و نوع جسم 
شناسایی می شود و پس از آن فرمان حرکت و نوع انگشتان اخذ کننده 
جسم از مغز، صادر و حرکت برای گرفتن جسم انجاد می شود.« به 
گفته وی دست بایونیک طراحی و ساخته شده در این طرح دارای 
7 درجه آزادی است که شامل چرخش کامل مچ، چرخش و باز 
و بسته شدن انگشت شست و باز و بسته شدن 4 انگشت دیگر به 

طور مجزا است. بهرامی، حرکت انگشتان دست به صورت مجزا، 
استفاده از RFID، پردازش تصویر، ارتباط با رایانه و تلفن همراه و 
تشخیص حس را از ویژگی های این محصول نام برد و یادآور شد: 
»این محصول همچنین مجهز به سیستمی برای ایجادکننده احساسات 
محیطی برای کاربر است و از این طریق می توان لرزش، لغزش، دما، 
فشار و موقعیت انگشت را به کاربر القاء کرد.« بر اساس اعالم معاونت 
علمی ریاست جمهوری، این محقق  »اگزواسکلتون« دست را از دیگر 
محصوالت این شرکت دانست و گفت: »این محصول برای افراد 
دچار سکته مغزی که قدرت حرکت دست خود را از دست داده اند، 
کاربرد دارد. در این افراد عضالت دست پس از چند ماه به دلیل 
عدم حرکت تحلیل می روند، اما این محصول مانند یک دستکش به 
دست بیمار می رود و با دریافت فرمان ارادی از دست سالم، تحریک 
عضالت با حرکت دادن آن ها توسط موتورها و الکتریسته باعث 

حرکت انگشتان به صورت ارادی می شود.«

تولید دست مصنوعی با قابلیت ارتباط با رایانه و تلفن همراه
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کارشناس سازمان جهانی بهداشت اظهارات خود درباره ناقالن خاموش کرونا را اصالح کرد:

نادر بودن احتمال انتقال برداشت اشتباه بوده است
کارشناس سازمان جهانی بهداشت توضیحاتی را 
در مورد اظهارات اخیر خود مبنی بر »ضعیف بودن 
احتمال انتقال بیماری کووید-۱۹ از طریق ناقالن 

خاموش« ارائه کرد. 
به گزارش سپید، »ماریا ون کرخوف« همه گیر شناس 
بیماری های عفونی و از کارشناسان سازمان جهانی 
بهداشت روز دوشنبه در اظهاراتی گفت: »احتمال 
انتقال بیماری کووید-۱۹ از طریق ناقالن خاموش این 
بیماری که عالئمی در آنان مشاهده نمی شود بسیار نادر 
است.« این درحالیست که این کارشناس ارشد سازمان 
جهانی بهداشت روز سه شنبه توضیحاتی را در مورد 
اظهارات خود ارائه کرد و گفت: »گزارش رسانه ها 
در مورد نادر بودن احتمال انتقال کروناویروس از 
طریق ناقالن خاموش بیماری کووید-۱۹ برداشت 
اشتباه بوده است.« وی افزود: »اظهارات مطرح شده 
در مورد ضعیف بودن احتمال انتقال بیماری از طریق 
ناقالن خاموش بر اساس دو یا سه مطالعه بوده 

که ممکن است با دقت کافی انجام نشده باشد.«
وی تاکید کرده که تنها در پاسخ به یک سوال به این 
نکته اشاره کرده و این یافته ارتباطی با خط مشی 
سازمان جهانی بهداشت یا چیزی شبیه به آن ندارد.

اظهارات این کارشناس سازمان جهانی بهداشت 
با انتقاد گسترده ای از طرف کارشناسان سالمت 

عمومی همراه بود.
تحقیقاتی که پیش از این انجام گرفته حاکی از آن است 

که بیش از ۴۰ درصد از افراد آلوده به کروناویروس 
جدید از ناقالن خاموش به حساب می آیند و به 
این مفهوم است که احتمال دارد هیچ یک از عالئم 
بیماری از قبیل سرفه، تب و مشکالت تنفسی در 
آنان بروز پیدا نکند اما عامل انتقال بیماری هستند.
نوع  کووید-۱۹  بیماری  خاموش  ناقالن  اگرچه 
خفیف تر بیماری را تجربه می کنند اما امکان انتقال 
بیماری ناشی از کروناویروس به دیگران تا مدت 
هشت روز وجود دارد. این درحالیست که احتمال 
انتقال بیماری از طرف افرادی با عالئم بیماری تا 

مدت ۱۹ روز وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، نتیجه مطالعه ای 
که ماه آوریل در مجله نیچر منتشر شد، نشان می دهد: 
»افراد آلوده به کروناویروس حدود دو روز پیش از 
بروز عالئم ناقل بیماری هستند و حدود ۴۴ درصد 
از موارد جدید ابتال در نتیجه انتقال بیماری از طرف 

ناقالن خاموش است.«ایسنا

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به تازگی اعالم کردند مبتالیان به بیماری 
کووید-۱۹ زمانی احساس ناخوشایندی می کنند که در عفونی ترین مرحله 
بیماری قرار گرفته اند. به گزارش سپید، ماریا فن کرخوف، همه گیرشناس 
بیماری های عفونی و از مدیران ارشد سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد 
از اطالعات بسیار محدودی که اکنون ما در اختیار داریم به نظر می رسد 
افراد زمانی که عالئم بیماری کووید-۱۹ را از خود بروز می دهند در مرحله 
بسیار عفونی قرار داشته و میزان ویروس در بدن آن ها در سطوح باالیی 
قرار دارد. وی همچنین اظهار داشت مطالعات اولیه حاکی از آن است که 
افرادی که عالئم خفیف دارند بین 8 تا ۹ روز ممکن است عفونی باشند 
و این مدت زمان برای افرادی که حال وخیم تری دارند می تواند طوالنی تر 
شود. مایک رایان، مدیر اجرایی برنامه فوریت های پزشکی سازمان جهانی 
بهداشت نیز اعالم کرده بارهای ویروسی در مجاری هوایی فوقانی در 
زمان آغاز بیماری افزایش می یابند. این بدان معنی است که ممکن است 
شما احساس سالمتی داشته باشید و بدون داشتن تب یا دیگر عالئم بار 
ویروسی باالیی در بدن خود داشته باشید. بنا بر گزارش خبرگزاری شینهوا، 
این ویژگی باعث شده تا کنترل شیوع کروناویروس جدید دشوار شود 
اما همچنان توصیه می شود که از طریق انجام آزمایش های دقیق و رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی کنترل شیوع این عفونت امکانپذیر است.ایسنا

نتایج تحقیقات دو دانشگاه در انگلیس نشان می دهد که 
استفاده همگانی از ماسک می تواند همه گیری ویروس 
کرونا را در سطح قابل کنترل نگاه داشته و از موج های 

جدید شیوع آن جلوگیری کند. 
به گزارش سپید، نتایج این تحقیقات دانشگاه های کمبریج 
و گرینویچ انگلیس که بامداد چهارشنبه منتشر شد، حاکی 
از آن است که تعطیلی و قرنطینه به تنهایی نمی تواند از 
بازگشت کووید۱۹ جلوگیری کند، اما همراهی آن با 
استفاده همگانی از ماسک »حتی ماسک خانگی« در کنترل 
شیوع این ویروس بسیار موثر است. ریچارد استات مدیر 
تحقیقات دانشگاه کیمبریج گفت: »تحلیل های ما نشان 
می دهد که استفاده همگانی از ماسک باید در سراسر 
جهان و به صورت فوری اعمال شود.« وی گفت در 
صورتی که استفاده گسترده از ماسک با فاصله گذاری 
اجتماعی و برخی اقدامات تعطیلی و قرنطینه همراه شود، 
می تواند راهی قابل قبول برای کنترل همه گیری و بازگشایی 
فعالیت های اقتصادی باشد تا زمانی که واکسنی موثر برای 
این ویروس پیدا شود. سازمان جهانی بهداشت نیز روز 

جمعه توصیه های خود پیرامون کرونا را به روز کرد و از 
دولت ها خواست استفاده از ماسک را در مکان های عمومی 
اجباری کنند تا خطر شیوع مجدد کووید۱۹ رفع شود. 
تحقیقات جدید نشان داد که استفاده همگانی از ماسک 
هنگام حضور در مکان های عمومی تاثیری دو برابر در 
کنترل شیوع کرونا نسبت به زمانی دارد که فقط هنگام 
بروز عالیم ابتال از ماسک استفاده شود. به گزارش ایرنا 
در همه سناریوهای بررسی شده در این تحقیقات، استفاده 
مداوم از ماسک توسط 5۰ درصد یا بیشتر جمعیت، خطر 
شیوع را به صورت قابل توجهی کاهش داده و از موج های 

جدید جلوگیری کرد.

بروز عالئم کووید-۱۹
 در عفونی ترین مرحله بیماری

نتایج تحقیقات دو دانشگاه در انگلیس 

استفاده همگانی از ماسک مانعی در برابر موج دوم شیوع کرونا است 

خبـر

شماره ۱67۰ 22 خرداد ۱3۹۹

یافته در  مقایسه عملکرد کشورهای در حال توسعه و توسعه 
مبارزه با کرونا حکایت از موفقیت کشورهای در حال توسعه دارد؛  
»چهارپنجم قربانیان کرونا« شهروندان کشورهای غربی هستند. 
کشورهای بی ادعایی مثل ویتنام و مغولستان بسیار بهتر از آمریکا 

و اروپا عمل کرده اند. 
به گزارش سپید، سایت »هاف پست« در گزارشی به مقایسه عملکرد 
کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پرداخت؛ تاکنون چهار پنجم 

از قربانیان کرونا، شهروندان کشورهای توسعه یافته غربی بوده اند.
با اینکه کشورهای آمریکا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا تنها 7.5 

درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند اما بر اساس آمارهای 
رسمی، دو سوم از جان باختگان کرونا شهروند این کشورها بوده اند.

بانک جهانی نیز ماه گذشته گزارش داد با اینکه کشورهای در حال 
توسعه 85 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اند تنها 2۱ 
درصد از بیماران کرونایی در این کشورها جان سپرده اند؛ کشورهای 
غرب آفریقا که در مجموع جمعیت شان از آمریکا بیشتر است، تاکنون 
روی هم رفته تنها 65۴ قربانی کرونا را ثبت کرده اند این در حالی 

است که کشورهای غربی روزانه این تعداد کشته می دهند.
کشورهای بی ادعایی مثل ویتنام، مغولستان و اسلوونی در زمینه مبارزه 

با کرونا بسیار بهتر از کشورهای مدعی اروپایی و آمریکا عمل کرده اند.
کشورهای در حال توسعه بسیار زودتر از آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایی که تلفات زیادی داده اند مرزهای خود را با همسایگان بستند، 
قرنطینه خانگی را جدی گرفتند و مبارزه خود را با کرونا آغاز کردند.
آمارها نیز کامال حاکی از موفقیت کشورهای در حال توسعه در 
مدیریت بحران کرونا است؛ همان کشورهایی که ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا مدام در اظهارات خود به آن ها توهین می کرد. تاکنون بیش از 7 
میلیون و 3۴۴ هزار نفر در جهان به بیماری کرونا مبتال شده اند که از 

این تعداد ۴۱۴ هزار و ۹8۱ نفر جان خود را از دست داده اند.تسنیم

چهارپنجم قربانیان کرونا شهروندان کشورهای توسعه یافته غربی هستند



وزارت بهداشت هشدار داد

وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  معاون 
بهداشت ضمن هشدار نسبت به کاهش حدود 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  درصدی   ۵۵
اصناف،  و  مردم  سوی  از  کرونا  با  مقابله 
صنفی  واحد  ۲۵۰هزار  از  بیش  تعطیلی  از 
گفت:  و  داد  خبر  دلیل  این  به  صنعتی  و 
»متاسفانه شرایط رعایت پروتکل ها در شهر 
ناامیدکننده تر  استان ها  سایر  به  نسبت  تهران 
است و ناچار به برخوردهای قضایی و حقوقی 

هستیم. » متخلفان  با 
به گزارش سپید، محسن فرهادی در ارتباط 
ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران، گفت: »ستاد 
ماه،  خرداد   ۱۷ روز  جلسه  در  کرونا  ملی 
از  داشت؛  را  مهمی  تصمیمات  و  مصوبات 
جمله اینکه اجازه یکسری بازگشایی ها مانند 
کار  به  آغاز  کودک ها،  مهدهای  بازگشایی 
و  ماه  ۲۴ خرداد  تاریخ  از  تورهای سیاحتی 
آغاز فعالیت های فرهنگی مانند سینماها، تئاتر 

و ... از یکم تیر ماه، صادر شد.«
مقابله  ملی  ستاد  حال  عین  »در  افزود:  وی 
داشت؛  هم  دیگر  مهم  مصوبه  دو  کرونا  با 
دستگاه های  کلیه  که  بود  این  مصوبه  اولین 
کرونا  با  که  کرد  موظف   را  کشور  اجرایی 
پروژه های  و  برنامه ها  تمام  و  کرده  زندگی 
کرونا  با  زندگی  و  وجود  با  را  عملیاتی شان 
دیگر  مهم  مصوبه  کنند.  عملیاتی  و  اجرایی 
تشدید کنترل ها بر روی اجرای پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 

الزامات محیط و کار در فضای کسب و کار 
و صنعت بود.«

وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  معاون 
بهداشت درباره چگونگی اجرای پروتکل های 
مردم  و  مختلف  اصناف  سوی  از  بهداشتی 
افزود: »تا ۲۷ اردیبهشت ماه وضعیت اجرای 
پروتکل ها در کشور در حد مطلوب بود و تا 
میانگین ۷۷.۵۷  درصد مردم و کسب و کارها 
می کردند  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 

که در شهر تهران به ۵۶ درصد می رسید.«
وی ادامه داد: »متاسفانه تا ۱۵ خرداد ماه این 
میانگین در کل کشور به ۲۲.۶۶ درصد نزول 
کرد و متاسفانه شهر تهران که گلوگاه اصلی 
مراودات و کسب و کار در کل کشور است، 
موضوع  این  که  کرد  نزول  درصد  به ۱۰.۵۴ 
زنگ خطری را برای ما به صدا درمی آورد. 
می توانیم  زمانی  عمال  که   کرد  توجه  باید 
بازگشایی ها را انجام داده و ادامه دهیم و با 
فعالیت  سالمت  با  و  کنیم  همزیستی  کرونا 
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  که  کنیم 
کنیم. وضعیت مترو، اتوبوس و تاکسی هم به 
همین منوال است و هم از مردم و هم از ارائه 
می کنم  خواهش  عمومی  خدمات  دهندگان 

کنند.« رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  که 
فرهادی همچنین گفت: »همانطور که رییس 
جمهور اعالم کردند، بازگشایی خاص ایران 
نیست و در همه جای دنیا این بازگشایی ها 
که  است  این  مهم  نکته  می دهند.  انجام  را 

یافته  تشدید  نظارت های  با  را  بازگشایی ها 
و  گیرنده  خدمت  و  دهیم  انجام  قانونی  و 
کمک  زمینه  این  در  هم  با  دهنده،  خدمت 
بر  کردیم.  انتخاب  را  شیوه  دو  هر  ما  کنند. 
این اساس به تمام دانشگاه های علوم پزشکی 
رعایت  بر  نظارت  که  کردیم  اعالم  کشور 
این  کنند.  تشدید  را  بهداشتی  پروتکل های 
پیش بینی  میل  برخالف  متاسفانه  تشدیدها 
باشد.« همراه  تعطیلی ها  یکسری  با  می کنیم 

وی ادامه داد: »تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار واحد 
صنفی و صنعتی در کل کشور به دلیل عدم 
اجرای پروتکل های بهداشتی تعطیل شدند که 
رقم بزرگی است و طبیعتا باید این موارد کاهش 
خدمت  سوی  از  فقط  پروتکل  اجرای  یابد. 
باید  هم  گیرنده  بلکه خدمت  نیست،  دهنده 
پروتکل ها را رعایت کند. من همچنان تقاضا 
دارم که مردم جمیعا پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند. اگر بخواهیم زندگی و کسب و 
کار را با ویروس داشته و بیمار نشویم، باید 

این موارد را رعایت کنیم.«

تهران ناامید کننده در  شرایط 
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  معاون 
پروتکل ها  رعایت  »شرایط  افزود:  بهداشت 
استان ها  سایر  به  نسبت  تهران  شهر  در 
و  زیاد  نقل  و  حمل  و  جمعیت  دلیل  به 
عدم  و  فعالیت  و  درون شهری  مسافرت های 
مانند  مکان هایی  از سوی  پروتکل ها  رعایت 

پاساژها که گلوگاه های تجاری و کسب و کار 
ناامید  مقداری  هستند،  هم  دیگر  استان های 
باید آموزش  کننده تر است. بر همین اساس 
و اطالع رسانی را در دستور کار قرار دهیم. 
ما هم برخالف میل مان برخوردهای قضایی 

انجام می دهیم.« متخلفین  با  را  و حقوقی 
وی درباره مصرف دخانیات و به ویژه قلیان 
همه گیری  »در  گفت:  کرونایی،  شرایط  در 
کرونا ممنوعیت مصرف مواد دخانی حساسیت 
بیشتری دارد؛ چراکه این بیماری تنفسی است 
و شلنگ و تجهیزات قلیانی که استفاده می شود، 
به  منجر  می تواند  راحتی  به  و  بوده  عمومی 
یکبار  شلنگ  اگر  حتی  شود.  کرونا  انتقال 
مصرف باشد،   نباید تصور کرد که لوله قلیان 
فاقد ویروس است. زیرا تصور اشتباهی است. 
تمام اجزای قلیان و حتی داخل آب آن هم 

کند.« منتقل  را  می تواند ویروس 
پذیرایی  تاالرهای  بازگشایی  درباره  فرهادی 
بازگشایی  برای  مصوبه ای  »تاکنون  گفت:  نیز 
این  طبیعتا  البته  نداشتیم.  پذیرایی  تاالرهای 
احتماال  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  موضوع 
تاالرهای پذیرایی به صورت پلکانی بازگشایی 
شوند. پیشنهادمان این است که با توجه به گرم 
شدن هوا تاالرهای روباز شاید بتوانند زودتر 
از سایر تاالرها فعالیت شان را آغاز کنند. البته 
زیرزمینی  به صورت  تاالرها  از  زیادی  تعداد 
خدمات دهی می کنند، اما این کار غیرقانونی است. 

ادامه در صفحه 10 

کاهش ۵۵ درصدی رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور
شرایط ناامید کننده در تهران
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 ادامه از صفحه 9
و  ایران  اصناف  اتاق های  از  همین جا  از 
تهران، می خواهیم که   اتاق اصناف  خصوصا 
طبق وظایف شان مطابق ماده ۱۷ قانون نظام 
با  و  کرده  تشدید  را  نظارت هایشان  صنفی، 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  ما  بازرسان 
متخلفین  با  بتوانیم  تا  کنند  همکاری مشترک 

کنیم.« برخورد 

نام مهدکودک ها در  الزام ثبت 
بهداشت وزارت  سامانه 

فرهادی در پاسخ به سوالی درباره جزییات 
بازگشایی مهدهای کودک، گفت: »واقعیت این 
است که مهدهای کودک در شرایط عادی هم 
از حساسیت های زیادی برخوردارند؛ چراکه 
این  در  و شیرخواران  کودکان  و  خردساالن 
مراکز نگهداری می شوند و ما همیشه به این 
مراکز به عنوان مراکزی بسیار مهم و کلیدی نگاه 
می کردیم. طبیعتا در زمینه بازگشایی این مراکز 
نیز حساسیت هایی داریم. پروتکل بهداشتی آن 
بارگذاری شده و کلیه مهدهای کودک موظفند 
که در سامانه Salamat.gov.ir ثبت نام کنند 
که  کرد  توجه  باید  کنند.  اخذ  را  مجوزها  و 
این مراکز بیش از گذشته باید موارد بهداشتی 
را رعایت کنند. البته رعایت بهداشت فردی، 
مواد غذایی  بهداشت  و  مهدکودک  بهداشت 
داخل این مراکز، موضوع جدیدی نیست و 
از گذشته وجود داشته که در شرایط کرونا 

می شود.« تشدید  مقداری 
وی افزود: »در عین حال خواهشم از مدیران 
مهدکودک ها این است که نسبت به سالمت 
کودکان و مربیان، حساسیت و کنترل بیشتری 
غربالگری  وارد سامانه  باشند و حتما  داشته 
شده و خوداظهاری کرده و وضعیت سالمت 
به  کنند.  اعالم  روزانه  صورت  به  را  آن ها 
محض مشاهده عالئم و یا شک به آن حتما 
خودداری  کودک  مهدهای  به  ورودشان  از 

کرده و به مراکز خدمات جامع ۱۶ ساعته ای 
که در کل کشور راه اندازی شده، مراجعه و 

کنند.« سالمت شان را چک 
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  معاون 
مهدهای  در  مهم  »نکته  داد:  ادامه  بهداشت 
از  استفاده  نحوه  است.  تهویه  وجود  کودک 
کولرهای آبی، گازی و تهویه مطلوب را جدی 
گرفته و دریچه های کولر را تا حد امکان به 
غیرمستقیم  طور  به  و  نگذارند  افراد  سمت 
باشد و تا جایی که امکان دارد، حتما پنجره ها 
نکته  کنند.  باز  طبیعی  هوادهی  برای  هم  را 
مهم دیگر در مهدهای کودک بحث استفاده 
که  است  گندزدا  و  ضدعفونی کننده  مواد  از 
باید از آن ها مطابق دوزهایی که در پروتکل ها 
اعالم کردیم، استفاده کنند؛ چراکه می توانند 
حتما  بزنند.  آسیب  کودکان  ریه  سالمت  به 
شوند،  حاضر  مهد  در  بچه ها  اینکه  از  قبل 
تا  کلره  ترکیبات  از  و  انجام شود  اقدام  این 
اگر  و  نشود  استفاده  اتاق ها  در  امکان  حد 
از حضور  قبل  کنند،  استفاده  هم می خواهند 
اتفاق  خوب  هوادهی  شود،  انجام  کودکان 
این  زیرا  شوند.  وارد  بچه ها  سپس  و  افتد 
و  کنند  ایجاد  تنفسی  آلرژی  می توانند  مواد 
مشکالت تنفسی را به وجود آورند که خطرش 

نیست.« کرونا  از  کمتر 

مترو به وضعیت  نسبت  گالیه 
وی درباره وضعیت مترو نیز گفت: »گالیه ها 
است  درست  کامال  مترو  وضعیت  به  نسبت 
و ما هم این گالیه ها را رسما اعالم کردیم. 
طبیعتا اجرای طرح ترافیک در کنار بازگشایی 
مراکز کسب و کار و ادارات، حجم ترددها را 
تهران  امکانات شهرداری  افزایش می دهد و 
و شهرداری های سایر استان ها محدود است 
و الزم است که ناوگان عمومی تقویت شود. 
پروتکل های  رعایت  کم،  ناوگان  همین  با 
الزامی  اجتماعی  فاصله گذاری  و  بهداشتی 

مترو  در  اما  بزنیم،  ماسک  اگر  حتی  است. 
باشیم،  تراکم جمعیت داشته  اتوبوس و...  و 

فاقد ارزش می شود.« قطعا ماسک 
فرهادی در این باره افزود: »اتوبوس ها اعم 
از برون شهری و درون شهری و هواپیماها 
کنند.  استفاده  ۵۰ درصد ظرفیت شان  با  باید 
زمینه  در  هم  ستاد  مصوبه  در  که  همانطور 
سینماها و مراکز فرهنگی و هنری این درصد 
دیده شده است. اگر طرح ترافیک را اجرا کنیم، 
ترددهایمان رو به افزایش باشد و پروتکل ها 
را رعایت نکنیم، این وضعیت در متروها و 
خطوط حمل و نقل مان ادامه خواهد داشت. 
باید حمل و نقل عمومی تقویت شود و مردم 
اجتناب  ضروری  غیر  ترددهای  از  همچنان 
ارزاق و  تهیه  برای  کماکان  را  تردد  و  کرده 
موارد  این  اگر  دهند.  انجام  رفتن  کار  سر 
کاهش  شاهد  هم  تهران  در  کنیم  رعایت  را 

بود.« تراکم خواهیم 
تجهیزات  و  امکانات  ارائه  درباره  وی 
مانند  اصناف  از  برخی  به  فردی  حفاظت 
اغذیه فروشی ها،  نانوایی ها و... گفت: »مطابق 
مصوبه ستاد ملی کرونا در همان ابتدا توزیع 
ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده و 
معدن  صنعت،  وزارت  تولیت  تحت  گندزدا 
به  احترام  ضمن  گرفت.  قرار  تجارت  و 
می کنم  فکر  اصناف،  و  اتحادیه ها  کمک های 
وظیفه مشخص تامین این اقالم با خود صنف 
است که از طریق وزارت صمت بتوانند این 

کنند.« را رفع  مشکل 
فرهادی در زمینه صدور کارت سالمت برای 
»در  گفت:   ،... و  نانوایی ها  اغذیه فروشی ها، 
تغییری  هم  بهداشت  کارت  صدور  زمینه 
نداشتیم و تمام دست اندرکاران مواد غذایی 
زمان  آن ها، مدت  فرآوری  تا  از طبخ گرفته 
مانند  است  ماهه  شش  سالمت شان  کارت 
را  غذا  سرو  که  کسانی  و  آشپزها  نانوایان، 
روی  بر  که  دیگری  افراد  دارند.  عهده  بر 

بسته بندی  مانند  ندارند،   مستقیم  تاثیر  طبخ 
اتوماتیک نیز مدت زمان کارت بهداشت شان 

است.« یک ساله 

کرونا از طریق آب شرب منتقل نمی شود
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  معاون 
بهداشت درباره احتمال انتقال ویروس کرونا 
یا  استخر  در  کردن  آب تنی  و  آب  طریق  از 
رودخانه ها، گفت: »بر اساس آخرین مستندات 
منتقل  آب  طریق  از  کرونا  ویروس  علمی، 
اما می تواند در آب حضور داشته  نمی شود، 
باشد. خوشبختانه میزان کلر آزاد باقی مانده 
می شود،  زده  استخرها  یا  شرب  آب  در  که 
می برد.  بین  از  را  کرونا  ویروس  راحتی  به 
بر همین اساس در آب شرب شهری تاکنون 
موردی از جداسازی ویروس کرونا نداشتیم و 
اصال جزو شاخص های کنترلی مان هم نیست. 
در استخرهای شنا از خود آب استخر نگرانی 
نداریم، زیرا میزان کلر باقی مانده و کدورت آب 
طبق استاندارد است و سیستم تصفویه، اجازه 
فعالیت ویروس کرونا در آب را نمی دهد.«

فضاهای  که  آنجایی  از  »البته  افزود:  وی 
مشترک در استخرها زیاد است و از ورودی 
و  حمام  راهروها،  و  می شود  آغاز  استخر 
و  رختکن ها  بهداشتی،  سرویس های  دوش، 
سایر سطوح را هم شامل می شود و ویروس 
منتقل  سطوح  این  طریق  از  می تواند  کرونا 
زمینه  این  در  ما  اساس  همین  بر  و  شود 

داریم.« حساسیت 
در  تنی  آب  زمینه  »در  کرد:  تاکید  فرهادی 
رودخانه ها،  مشکل بیماری منتقله به وسیله آب 
آلوده ممکن است مطرح شود. به عنوان مثال 
باید درباره شنا در رودخانه ای که تحت کنترل 
نیست و سالمتش معلوم نیست، احتیاط های 
الزم انجام شود. در عین حال در مناطق سفید، 
استخرها  جمله  از  ورزشی  فعالیت های  کلیه 
ممنوعیتی ندارد. در شهرها و مناطق زرد هم 
باشگاه ها و استخرهای روباز می توانند فعالیت 
وزارت  تایید  به  منوط  ابتدا  البته  که  کنند 
دانشگاه   محیط  بهداشت  تاییدیه  و  ورزش 
زرد  مناطق  در  است.  مربوطه  پزشکی  علوم 
ورزش های  کلیه  قرمز،  مناطق  خصوصا  و 
مانند کشتی، کاراته و جودو و...  برخوردی 
شنا  استخرهای  طبیعتا  هستند.  ممنوع  فعال 

دارند.« قرمز فعال ممنوعیت  مناطق  هم در 
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت 
آخرین  اساس  »بر  گفت:  نیز  زیارتی  اماکن 
محدودیت  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه 
فعالیت زمانی برای حرم های مطهر برداشته شد. 
همچنین تولیت ها موظف شدند در زمینه نظارت 
با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت 
بهداشت فعال باشند. بر اساس آخرین گزارش ها، 
تولیت ها از نظر فاصله گذاری تقریبا به وظیفه 
خود عمل کرده اند و وضعیت فاصله گذاری در 

حرم های مطهر مطلوب است.«
فرهادی در پایان صحبت هایش گفت: »البته تا 
کنون مصوبه ای برای زیارت ضریح نداشتیم. 
نمازهای یومیه هم در مساجد در همه مناطق 
بازگشایی شده و برای نمازهای جمعه، عالوه 
بر مناطق سفید، مناطق زرد هم باز شده است. 
البته نماز جمعه شهر تهران به بررسی دقیق تر 

نیاز دارد.«
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انتظار اخالقی و منطقی این بود که مدیران مراکز 
درمانی از کادر فداکار جامعه پزشکی در دوران 
مقابله با کرونا، تقدیر و تشکر کنند، اما شواهد 
نشان می دهد که جمعیت قابل توجهی از جامعه 
پزشکی در همین دوران سخت از محل کار خود 

اخراج شده اند.
در شرایطی که در چند ماه اخیر، جامعه پزشکی در 
خط مقدم نبرد با بیماری کرونا قرار داشته است و این 
نیروها برای درمان بیماران مبتال به کرونا، جانشان 
را کف دستشان گذاشته اند، اما برخی مراکز درمانی 
در بخش خصوصی بجای تقدیر از این زحمات 
شبانه روزی، گروهی از اعضای جامعه پزشکی را 

اخراج کرده اند.
اخراج های گروهی کادر بهداشت و درمان فقط در 
کالنشهر تهران هم نبوده است، شواهد و پیگیری ها 
نشان می دهد که در بسیاری از شهرهای کشور، 
به یک  اعضای جامعه پزشکی  از  برخی  اخراج 

رویه معمول بدل شده است. 
کلینیک های  و  خصوصی  بیمارستان های  برخی 
غیردولتی اعالم کرده اند که به دلیل مشکالت ناشی 
از بیماری کرونا، کمبود تعداد مراجعه کنندگان و 
فشار مالی به مراکز درمانی، مجبور به اخراج برخی 
از پرسنل درمانی و خدماتی شده اند تا بتوانند در برابر 
مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا، چراغ بیمارستان ها 
را روشن نگه دارند. نمایندگان جامعه پزشکی می گویند 
این استدالل ها اخالقی نیست و نباید کادر درمان را 
در این شرایط سخت، تنها گذاشت. در شرایطی که 
برخی بیمارستان ها به تعدیل نیرو روی آورده اند تا 
بخشی از بار هزینه های مراکز درمانی را کاهش دهند، 
کادر درمان تعدیل شده می گویند این تعدیل های 
گسترده فقط به بهانه کرونا انجام شده است. به اعتقاد 
آنها برخی مراکز درمانی در بخش خصوصی حاضر 
نیستند مسئولیت اجتماعی و اخالقی خود را در ایام 

سخت کرونا بپذیرند.  
در حالی که کادر بهداشت و درمان در دوران مقابله 
با کرونا، فشار کاری سنگینی را تحمل می کنند، حاال 
در همین اوضاع باید مدام این اضطراب را هم داشته 
باشند که از محل کارشان اخراج نشوند. بسیاری 
از کادر درمانی تعدیل شده، غافلگیر شده اند و به 
خیلی از آنها از قبل درباره تعدیل نیرو، اطالع داده 

نشده است. 
برخی از نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که این 
اخراج ها، سازمان یافته است. به اعتقاد آنها، بیماری 
کرونا بیشتر یک بهانه بوده است تا گروهی از مراکز 
درمانی با برخی نیروهایشان، تسویه حساب کنند. 
آنها می گویند بیماری کرونا برای برخی بیمارستان ها، 
فرصت خوبی بوده است تا با تبعات قانونی و رسانه ای 
کمتر، اخراج های فله ای جامعه پزشکی را اجرایی کند.

از  بسیاری  که  کرونا  با  مقابله  دوران سخت  در 
فرصت های شغلی از بین رفته اند و معیشت بسیاری 
از خانواده ها تهدید شده است، اخراج کادر درمان را 
باید تیر خالص به جامعه پزشکی دانست. خیلی از 

کادر درمان تعدیل شده، مستاصل شده اند و نمی دانند 
که در دوران بحران کرونا باید چطور معیشت خود 

و خانواده شان را تامین کنند.

کدام مراکز درمانی، نیروهایشان را اخراج 
کردند؟

در ایام مقابله با کرونا، بیمارستان آسیا در تهران حدود 
40 نفر از نیروهای درمانی و خدماتی خود را اخراج 
کرد. خشایار ارفعی، مدیر این بیمارستان حاضر نشد 
در گفتگوی تلفنی با سپید، توضیحی درباره دالیل 
اخراج کادر درمان این بیمارستان ارائه دهد. برخی از 
کارکنان تعدیل شده بیمارستان آسیا می گویند اخراج 
آنها به بهانه شیوع کرونا بوده و برخی از این اخراج ها، 
تسویه حساب شخصی بوده است. قاعده این است 
که از چند ماه قبل نیز به نیروها درباره اخراجشان خبر 
بدهند، اما در بیمارستان آسیا در همان روز کاری به 

برخی نیروها خبر داده اند که باید بیمارستان را ترک 
کنند. برخی از کارکنان تعدیل شده این بیمارستان فقط 
چند ماه تا بازنشستگی فاصله داشته اند، اما جالب است 
که برخی نیروهای بازنشسته در این بیمارستان همچنان 
مشغول به کار هستند. هنوز سنوات دوران خدمت 
این کارکنان تعدیل شده نیز پرداخت نشده است. 

بر اساس اخبار و شواهد، حدود ۳0 نفر ار کارشناسان 
اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی 
سینای شیراز نیز در دوران مقابله با کرونا از کارشان 
اخراج شده اند. کاهش ۵0 درصدی حقوق در سال 
99، پرداخت نشدن مطالبات سال های گذشته و اجرا 
نشدن ۱۵ درصد افزایش سنوات سالیانه مصوبات 
دولت از جمله اعتراض های برحق این گروه از جامعه 
پزشکی بوده، اما این اعتراض ها در نهایت به اخراج 

و تعدیل نیرو منجر شده است.
همچنین چند هفته قبل نیز بیمارستان خصوصی 
آتیه حدود ۶00 نفر از پرسنل خود را اخراج کرد. 
خلیل علیزاده، رئیس بیمارستان آتیه تهران از تعدیل 
۵0 درصد کادر پزشکی بیمارستان آتیه تهران خبر 
داد و در توضیح دالیل این اخراج ها گفت: »من 
حالت پدری را دارم که فرزندانش درخواست های 
مشروعی را از او می کند، اما نمی تواند آن را برآورده 
کند. من امروز شرمنده ام. من به عنوان بنیانگذار این 
بیمارستان، یکی از سخت ترین روزهای زندگی ام را 
پشت سر می گذارم، زیرا باید به شما بگویم که ما 
دیگر قادر به تامین زندگی شما به همین مقدار اندک 
نیز نیستیم. ما باید به همه پرسنل و کادر درمان مطابق 
ماه های قبل حقوق و مزایا پرداخت می کردیم، اما 
چون نمی توانستیم به همه هزار و ۲00 نفر حقوق و 
مزایای کامل بدهیم، پس مجبور شدیم با ۵0 درصد 
از نیروها یا به صورت موقت یا دائم لغو قرارداد کنیم 

و ۵0 درصد بقیه کادر را نگه داریم.«
علیزاده گفت: » ما سال های زیادی با هم زندگی کردیم 
و اصال مایل نبودیم که با همکاران مان خداحافظی 
کنیم. تعدادی از همکاران حدود ۱00 نفر خودشان 
داوطلبانه اعالم کردند که به مرخصی بدون حقوق 
می روند؛ به دلیل اینکه نیاز مالی شان از سایر منابع 
تامین می شود، ولی تعداد زیادی این امکان را نداشتند. 
اگر بنا باشد که بیمارستان حدود ۵0 درصد درآمد 
داشته باشد، در نهایت آن چیزی که بیمارستان قادر 
به پرداختش است، حدود ۲0 روز حقوق بدون کارانه 

و اضافه کار را تامین می کند.«
همچنین رسانه های محلی دزفول نیز از اخراج حدود 
۳0 نفر از نیروهای اورژانس این شهر خبر داده اند. 
این گروه از نیروهای شرکتی اورژانس به پرداخت 

نشدن سه ماه معقوقه خود اعتراض کرده بودند.
از سوی دیگر، شنیده ها حاکی است در استان گیالن 
بیش از ۵00 پرستار و در استان مازندران نیز نزدیک 
به ۲00 پرستار که قرارداد موقت داشته اند، از کار 
اخراج شده اند؛ آن هم در حالی که دستمزد سه ماه 
خدمت در شرایط سخت کرونا را هم دریافت نکردند.
در یک بیمارستان خصوصی در مشهد نیز حدود ۳0 
پرستار با اعالم دالیلی مثل »پایان قرارداد«، »خالی شدن 
بیمارستان ها از بیماران« و »ضدعفونی کردن محیط« از 
کارشان اخراج شده اند. برخی شنیده ها هم از اخراج 
حدود 80 نفر از پرسنل بیمارستان تریتا خبر می دهد.  
البته تعداد مراکز درمانی که نیروهایشان را تعدیل 

کرده اند، بسیار بیشتر از این فهرست است. 
قطعا مراکز درمانی کوچک تری وجود دارد که تعدیل 
نیرو داشته اند، اما ما از آن بی خبر هستیم و در رسانه ها 

نیز انعکاس خبری نداشته است. 
ادامه در صفحه 12 

تعدیل نیرو، دستمزد جانفشانی جامعه پزشکی در دوران کرونا
با وجود فداکاری جامعه پزشکی در دوران مقابله با کرونا، جمعیت قابل توجهی از کادر بهداشت و درمان 

از بیمارستان ها و مراکز درمانی اخراج شده اند

در شرایطی که در چند ماه 
اخیر، جامعه پزشکی در خط 

مقدم نبرد با بیماری کرونا قرار 
داشته است و این نیروها 

برای درمان بیماران مبتال به 
کرونا، جانشان را کف دستشان 

گذاشته اند، اما برخی مراکز 
درمانی در بخش خصوصی 
بجای تقدیر از این زحمات 

شبانه روزی، گروهی از اعضای 
جامعه پزشکی را اخراج کرده اند
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 ادامه از صفحه 11
گفتگوی سپید با تعدیل شدگان روزهای 

سخت
اگرچه در مقام حرف از آنها به عنوان قهرمانان سالمت 
و فرشتگان خدمت در دوران مبارزه با کرونا یاد 
می شود، اما در مقام عمل، چوب اخراج همواره 

باالی سر کادر بهداشت و درمان است.
رضا امیری، مدیر منابع انسانی بیمارستان آسیا که 
در ایام کرونا اخراج شده است، به سپید می گوید: 
»درآمد بیمارستان در ایام کرونا، بسیار بیشتر شد، اما 
نیروها را به بهانه کرونا اخراج کردند. حتی بدون 
اطالع سایر بیماران، برخی بیماران مبتال به کرونا هم 
در بیمارستان بستری می شدند. دریافتی پرستاران نیز 
حدود دو میلیون و 700 هزار تومان بود که خیلی 
از آنها با همین درآمد پایین هم در ایام کرونا کار 
کردند، ولی در نهایت تعدادی از آنها اخراج شدند.«
یکی از کارکنان تعدیل شده یک بیمارستان خصوصی 
در تهران نیز که نمی خواهد نامی از او برده شود، 
به سپید می گوید: »بیش از ۲۲ سال سابقه خدمت 
اوضاع  دلیل  به  فعال  گفتند  روز  اما یک  داشتم، 
مالی نامطلوب بیمارستان فعال به مدت یک ماه از 
بیمارستان بروید، اما بعدها معلوم شد که به اسم 
اخراج موقت، اخراج دائم شده ایم. حتی برای بیمه 
بیکاری هم اقدام کردیم، اما مسئوالن بیمه ای گفتند 
اگر برای بیمه بیکاری اقدام کنید، تاثیر بسیار بدی 
در میزان حقوق بازنشستگی تان خواهد داشت، زیرا 
حداقل حقوق را در ایام بازنشستگی دریافت خواهید 
کرد. بنابراین بیمه بیکاری را هم دنبال نکردیم. االن 

واقعا نمی دانم که در این شرایط سخت کرونا باید 
چطور معیشت خودم و خانواده ام را تامین کنم.«

یوسف مومنی، پرسنل بخش آزمایشگاه بیمارستان 
نیز در ایام کرونا، اخراج شده است. او در گفتگو با 
سپید گالیه می کند: »یک روز سر کار رفتم و همان 
روز به من گفتند که از بیمارستان اخراج شده اید. 
سنوات دوران خدمت ما هم پرداخت نشده است. 
در دوران کرونا، حقوق ما قطع شد و این رفتار به 
هیچ وجه انسانی نبود. در گذشته هم یکی از دوستانم 
که پرستار اورژانس بود، بر اثر بیماری نتوانست در 
محل کارش حاضر شود. بعد با وجود حدود 4۲ 
سال سابقه کار، بسیار سختی کشید تا بتواند بخشی از 
سنواتش را دریافت کند. این رفتارها اخالقی نیست. 
برخی از کارکنان بیمارستان که اخراج شدند، حدود 

۲8 سال سابقه بیمه داشتند و در آستانه بازنشستگی 
بودند. حاال بعد از این همه سال خدمت، آنها را از 

کار اخراج کردند.«
بهاره خامسیان هم از جمله کارکنان تعدیل شده 
بیمارستان ها در ایام کروناست. او به سپید می گوید: 
»حدود ۲4 سال، عمر و زندگی ام را در بیمارستان 
گذراندم. در ایام کرونا، یکی از همکارانم به بیماری 
کرونا مبتال شد و من حدود دو ماه بجای همکارم 
نیز کار می کردم. حتی بخاطر اینکه فرد دیگری را به 
جای همکارم استخدام نکنند، اصال اعتراض نکردم 
که چرا کار من دو برابر شده است. با وجود فشار 
کاری باالتر، یک روز آمدند و بدون هیچ توضیحی 

گفتند اخراج شده ای. هنوز یک ریال، حق سنوات 
به ما نداده اند. در دوران کاری، حتی اجازه مرخصی 
استعالجی نداشتیم. حاال االن واقعا نمی دانم در این 

شرایط سخت، چطور باید کار پیدا کنم.«
زهرا قنبری هم پرستاری است که می گوید حدود 
چهار سال در بیمارستان خصوصی فعالیت کرده است، 
اما در ایام کرونا بجای آنکه از زحمات پرستاران 
تقدیر و تشکر شود، اخراج شده است. او درباره 
دالیل اخراج از بیمارستان هم می گوید: »می گفتند 
چون حقوق ها در سال 99 افزایش پیدا کرده است و 
بیمارستان نمی تواند از پس افزایش حقوق بربیاید، ما 
را اخراج کردند. این رفتار اصال انسانی و اخالقی نبود. 
ما پرستاران سال ها در شرایط سخت در بیمارستان 
کار کردیم و در ایام کرونا، جانمان را کف دستمان 
گذاشتیم و خدمت کردیم، اما مزد زحمات ما را 
با اخراج دادند. این روزها آنقدر از فضای درمانی 
کشور، بیزار و سرخورده شدم که فکر نمی کنم به 
این زودی بتوانم در بیمارستانی دیگر، خدمت کنم.«

واکنش جامعه پزشکی به اخراج های 
سازمان یافته

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی نسبت به اخراج 
گروهی کادر بهداشت و درمان اعتراض کرده اند. 
محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری 
انتقاد کرده است: »اخراج جامعه پزشکی آن هم در 
بیمارستان هایی که سال هاست از محل تالش و کوشش 
پرستاران عزیز و به مدد تعرفه های سنگین و چند برابری 
خدمات و مراقبت های سالمت؛ میلیاردها تومان سود 

و درآمد، عاید سهامداران محترم و مسئوالن اینگونه 
بیمارستان ها کرده است، جای شگفتی است. انتظار 
می رود این بیمارستانها حتی اگر نیاز باشد نه چند 
ماه بلکه سال ها، پرسنل خود را حمایت همه جانبه و 
بویژه حفاظت مالی کنند، اما اکنون نه تنها این اقدام 
را نمی کنند، بلکه در کمال تعجب و ناباوری به طور 
گسترده ای شروع به اخراج، تعدیل و خانه نشین کردن 
پرستارانی کرده اند که بهترین سال  های عمر خود را 

در خدمت این بیمارستان ها بوده اند.«
همچنین محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار 
هم انتقاد می کند: »اکثر این بیمارستان ها که پرستاران 
خود را اخراج کرده اند، در ایام مقابله با کرونا دچار 
ضرر مالی نشده اند. پرستاران در صف مبارزه با کرونا 
هستند و از جان خود برای مبارزه با این ویروس 
مایه می گذرانند. اغلب این پرستاران هستند که در 
ارتباط مستقیم با بیماران هستند و مجبورند ساعات 
طوالنی تری نسبت به پزشکان بر بستر بیماران بمانند. 
در این شرایط برخورد کارفرمایان بیمارستان های 
خصوصی اصال اخالقی نیست. آن هم در شرایطی 
که مدام از کرامت و فداکاری پرستاران حرف می زنند.«
او تصریح می کند: »برخی پرستاران چندین سال 
است که در این بیمارستان ها اشتغال داشته اند و اکنون 
مجبور به ترک کار می شوند. آن هم وقتی که دولت به 
خوبی می داند، کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و از 
دست دادن شغل، مشکالت زیادی را برای پرستاران 
بخش خصوصی ایجاد می کند. بیمارستان های بخش 
خصوصی پیش از این سود هنگفتی را بخاطر کار 
پرستاران کسب کرده اند. اگر هم دو سه ماهی سود 
کمتری کسب کنند، چه ایرادی دارد؟ این همه ولع 
کسب سود از کجا می آید؟ آن هم در شرایطی که 
حتی خیران و مردم برای کمک نقدی به تجهیزات 
بیمارستانی تالش کرده اند، چطور یک بیمارستان 
خصوصی نمی تواند اندکی از سود خود بزند. البته 
ما معتقدیم  که این بیمارستان ها اصال ضرر نداشته اند. 
این برخورد بخش خصوصی در روحیه پرستاران 

سراسر کشور تاثیرگذار خواهد بود.«
در این بین، وزارت بهداشت می گوید که فقط می تواند 
بر فعالیت درمانی بیمارستان های خصوصی نظارت 
داشته باشد، اما طبق قانون نمی تواند در کار جذب و 
اخراج نیرو در بیمارستان های خصوصی دخالت کند. 
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت توضیح 
می دهد: »نمی توانیم پرستاران و نیروهای بیمارستانی 
بیکار شده را در بیمارستانهای دولتی استخدام کنیم 
و جذب نیرو در مراکز دولتی از طریق آزمون انجام 
می شود. البته از ظرفیت باقیمانده استخدامی سال گذشته 
استفاده می کنیم و به دنبال ظرفیت جدید برای »آی 
سی یو«ها هستیم. فقط می توانیم بر اساس مصوبه 
ستاد ملی کرونا، پرستاران را به صورت شرکتی با 
قراردادهای 89 روزه بدون بیمه و تعهد استخدام فقط 
برای مراکز کرونایی بکارگیری کنیم. در این بین اگر 
در جایی نیاز باشد، از بیمارستان های خصوصی خرید 
خدمت می کنیم.« او تاکید دارد: »از نظر قانونی نمی توانیم 
به خاطر این تصمیم، بیمارستان های خصوصی را 
مواخذه کنیم. ما تنها می توانیم بر عملکرد درمانی آنها 

نظارت داشته باشیم.«
با توجه به ادامه دار بودن تبعات بیماری کرونا و احتمال 
اخراج تعداد بیشتری از اعضای کادر درمان، به نظر 
می رسد که باید فکری اساسی به حال امنیت شغلی 
جامعه پزشکی در ایام کرونا شود. در صورتی که 
چاره اندیشی نشود و موج اخراج ها تداوم یابد، تبعات 
اخراج جامعه پزشکی می تواند به بحرانی تازه در کل 

نظام سالمت کشور، بدل شود.

پرسنل اخراج شده بخش 
آزمایشگاه: یک روز سر کار 

رفتم و همان روز به من 
گفتند که از بیمارستان اخراج 

شده اید. سنوات دوران خدمت 
ما هم پرداخت نشده است. 
این رفتارها اخالقی نیست. 
برخی از کارکنان بیمارستان 
که اخراج شدند، حدود 28 

سال سابقه بیمه داشتند و در 
آستانه بازنشستگی بودند. حاال 

بعد از این همه سال خدمت، 
آنها را از کار اخراج کردند

پرستار اخراج شده: می گفتند 
چون حقوق ها در سال 99 

افزایش پیدا کرده است و 
بیمارستان نمی تواند از پس 
افزایش حقوق بربیاید، ما را 
اخراج کردند. این رفتار اصال 

انسانی و اخالقی نبود. این 
روزها آنقدر از فضای درمانی 

کشور، بیزار و سرخورده 
شدم که فکر نمی کنم به این 
زودی بتوانم در بیمارستانی 

دیگر، خدمت کنم

شریفی مقدم: اول اینکه اکثر 
این بیمارستان ها که پرستاران 

خود را اخراج کرده اند، در 
ایام مقابله با کرونا دچار ضرر 

مالی نشده اند. دوم اینکه 
بیمارستان های بخش خصوصی، 

پیش از این سود هنگفتی 
را بخاطر کار پرستاران کسب 

کرده اند. حال اگر دو سه ماهی 
نیز سود کمتری کسب کنند، 

چه ایرادی دارد؟ این همه ولع 
کسب سود از کجا می آید؟
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گزارشی از ابهام  در سالمت لبنیات سنتی

 علی ابراهیمی
فروش لبنیات سنتی، حرفه ای که چند سالی است 
مورد توجه قرار گرفته و کسب وکار پردرآمد برخی 
افراد شده است. شاید دالیل متعددی برای این 
این  در  دالیل  برخی  اما  کرد،  پیدا  بتوان  اتفاق 
سال ها عمده علت گرایش مردم به مصرف این 
نوع لبنیات بوده است. مهم ترین دلیل رونق این 
و  قبل  سال  چند  به  کشور  در  کسب وکار  نوع 
ماجرای افزودن روغن پالم به محصوالت لبنی 
از  به ترس مصرف کننده  باز می گردد که منجر 
مصرف لبنیات صنعتی شد. این موضوع تا حدی 
به  مربوط  حواشی   ۹۵ سال  در  که  رفت  پیش 
مصرف پالم در فرآورده های لبنی منجر به کاهش 
مصرف شیر و لبنیات و ورشکستگی ۳۰ درصد 
از دامداری های کشور شد. ازاین رو بی اعتمادی 
مردم به محصوالت لبنی صنعتی در سال های ۹۴ 
و ۹۵ به اوج خود رسید و مردم به سمت لبنیات 
سنتی روی آوردند و در این بین افرادی موفق 

به ایجاد این نوع کسب وکار شدند.
به کیفیت و  اعتقاد مصرف کنندگان  علت دیگر 
قیمت پایین تر لبنیات سنتی نسبت به صنعتی است 
که باعث رونق و ماندگاری سرمایه گذاران در این 
بازار شد. البته عدم استفاده از پاکت و ظروف 
پالستیکی پلیمری در بسته بندی محصوالت هم 
رغبت مردم را به لبنیات سنتی بیشتر کرد. شاید 
شباهت و نزدیک بودن مزه لبنیات سنتی به موارد 
مشابهی که در سال های دور مورد استفاده قرار 
می گرفت هم از دالیلی بود که افراد میانسال یا 
کهن سال به طرف لبنیات سنتی روی آوردند؛ اما 

اینها تنها روی خوش سکه لبنیات سنتی هستند و 
خبرهایی که از گوشه و کنار شنیده می شود نشان 

از عدم سالمت این محصوالت دارد.
به گزارش سپید طبق نتایج یک تحقیق کشوری 
به طور متوسط 2۰ درصد از سهم شیر مصرفی 
ایرانیان از محل شیرهای فله ای و به اصطالح محلی 
است. این در حالی است که نه سازمان دامپزشکی 
و نه سازمان ملی استاندارد و نه وزارت بهداشت 
بر لبنیات سنتی نظارتی ندارند و سالمت آنها نیز 

مورد تأیید این مراجع نیست.
موضوع مهم تر اینکه آیا واقعًا این محصوالت محلی 
و طبیعی هستند و چه افرادی آنها را تهیه می کنند 
اینکه سالمت آنها چگونه مشخص می شود.  و 
معموالً کارخانه های تولید لبنیات، عمده شیر مورد 
نیازشان را از گاوداری های صنعتی بزرگ تهیه 
می کنند که هم تحت نظارت دامپزشک بوده و 
هم مسئوالن فنی کارخانه در بدو ورود شیر خام 
به کارخانه، آن را آزمایش می کنند، اما شیرهای 

سنتی از کجا تهیه می شوند؟

نظارتی بر لبنیات سنتی وجود ندارد
تخصصی  کمیته  نایب رئیس  دباغ مقدم،  آراسب 
بهداشت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی با 
انتقاد از نبود قانون برای معدوم کردن شیرهای 
بی کیفیت به ما می گوید: »در کشور ما برای سالمت 
گوشت قانون وجود دارد و اگر دامپزشک تشخیص 
داد که گوشت مشکل دارد، آن را در کارخانه معدوم 
می کنند ولی در مورد شیر چنین قانونی وجود 
ندارد. زمانی که مسئوالن فنی تشخیص دادند شیر 

خام ورودی کارخانه مشکل دارد، تنها از خرید 
آن سر باز می زنند و این شیر به تولیدکنندگان 

لبنیات سنتی فروخته می شود.«
لبنیات  روی  بر  نظارتی  هیچ  اینکه  بیان  با  وی 
سنتی وجود ندارد، توضیح می دهد: »لبنیات سنتی 
سازماندهی اصولی در کشور ما ندارد و شاید تنها 
نظارتی که بر آنها وجود دارد، نظارت کارشناسان 
بهداشت محیط است که رعایت نکات بهداشتی 
قرار  بررسی  مورد  را  فروش  مغازه و محل  در 

می دهند و نه سالمت لبنیات را.«
دباغ مقدم می افزاید: »سازمان دامپزشکی باید به طور 
قانونی به دامداری ها ابالغ کند شیری را که از نظر 
کارخانه مورد تأیید نیست به مغازه داران لبنیات 
سنتی نفروشد، اما این کار انجام نمی شود.« به گفته 
دباغ مقدم، شیری که توسط کارخانجات لبنیات رد 
می شود، بار میکروبی باال، آنتی بیوتیک و عوامل 
بازدارنده رشد مانند وایتکس دارد و اگر وارد کارخانه 
لبنیات شود، نمی توان با آن لبنیات سالم تهیه کرد.
اینکه  بیان  با  غذایی  مواد  بهداشت  متخصص 
بسیاری از میکروب های داخل شیر با جوشاندن 
کارخانه ،  »در  می کند:  تأکید  نمی رود،  بین  از 
صورت  غیرمستقیم  حرارت  با  پاستوریزه کردن 
مواد  امالح،  ویتامین ها،  که  به گونه ای  می گیرد؛ 
مغذی و پروتئین شیر از بین نرود، در حالی که 
حرارت مستقیم، تمام مواد مغذی شیر را از بین 
می برد، از طرف دیگر شیر و پنیر سنتی خطرناک تر 
از سایر لبنیات سنتی هستند. چون این شیر در 
صورتی که جوشانده نشود ممکن است به راحتی 
تب مالت و سل را منتقل کند و حتی ظرفی که 
در آن شیر نگهداری می شود را نیز آلوده می کند. 
پنیر نیز چون جوشانده نمی شود باید حداقل 2 
ماه در آب نمک با غلظت 1۳ درصد بماند، در 
حالی که فروشندگان این کار را نمی کنند. ماست 
و کره خطر کمتری دارند ولی سالمت آنها نیز 
مورد تأیید نیست چون برای تهیه ماست، شیر 
را نمی جوشانند و کره هایی که درست می کنند از 

دوغ هایی است که آب آنها مشکل دارد.« 
ادامه در صفحه 14 

اوضاع همچنان شیرتو شیراست

آراسب دباغ مقدم، نایب رئیس 
کمیته تخصصی بهداشت مواد 

غذایی سازمان نظام دامپزشکی: 
در کشور ما برای سالمت 

گوشت قانون وجود دارد و اگر 
دامپزشک تشخیص داد که 

گوشت مشکل دارد، آن را در 
کارخانه معدوم می کنند ولی در 

مورد شیر چنین قانونی وجود 
ندارد. زمانی که مسئوالن 

فنی تشخیص دادند شیر خام 
ورودی کارخانه مشکل دارد، 

تنها از خرید آن سر باز می زنند 
و این شیر به تولیدکنندگان 

لبنیات سنتی فروخته می شود
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 ادامه از صفحه 13
دباغ مقدم می گوید اخیراً تحقیقی انجام شده که 
نشان می دهد دوغ های سنتی اطراف تهران اکثراً 

با آب های آلوده درست شده اند.

لبنیات سنتی مورد تأیید سازمان غذا و 
دارو نیست

بر  نظارت  کل  اداره  معاون  اسکندری،  سهیل 
با  دارو هم  و  فرآورده های غذایی سازمان غذا 
بیان اینکه لبنیات سنتی مورد تأیید نیست، توضیح 
می دهد: »لبنیات سنتی برای آنکه تحت کنترل باشند 
و پس از قرار گرفتن در معرض آزمون، سالم سازی 
شوند باید با حضور مدیر فنی تهیه شوند و پس 
از اخذ مجوز بهداشتی مورد تأیید سازمان غذا 
و دارو باشند. سازمان غذا و دارو تحت شرایط 
خاص و به تعداد کمتر از انگشتان دست برای 
شهرستان ها  از  برخی  در  سنتی  تولیدکنند ه های 
مانند زاهدان، شناسنامه نظارت صادر کرده است. 
نظارت بر لبنیات سنتی بر عهده اداره بهداشت 
محیط وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی است.«
اسکندری با بیان اینکه لبنیات سنتی قابل اعتماد 
ما  تأیید  مورد  »محصول  می کند:  تأکید  نیستند، 
باید ضوابط ما را رعایت کرده باشد. زمانی که 
ارگان دیگری مسئولیت نظارت را بر عهده دارد، 
بدیهی است که مؤلفه های ما مورد تأیید نباشد؛ 
بنابراین به مردم توصیه می کنیم به فرآورده های لبنی 
دارای مجوز بهداشتی سازمان غذا و دارو اعتماد 
کرده و صرفًا این محصوالت را خریداری کنند.«

شیرهای برگشتی به ماست بندی های 
سنتی می رود

وحید مفید، مدیرکل سابق فرآورده های غذایی، 
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو 
هم با بیان اینکه شیرهای برگشتی از کارخانه های 
سنتی  کارگاه های  و  ماست بندی ها  به  لبنیات 
غیرمجاز منتقل می شود، اظهار می کند: »از آنجا 
این شیرهای خام  برای کنترل  آزمایشگاهی  که 
وجود ندارند، مصرف آن توصیه نمی شود.« وی 
می افزاید: »مجوزهای بهداشتی شیرهای برگشتی 

از کارخانه های تولیدکننده، مرتبط با سازمان غذا 
و دارو و سازمان استاندارد است. چون آنها بر 
اساس پروتکل ها و دستورالعمل هایی که دارند، 
ملزم هستند در ورودی کارخانه ها، کیفیت شیر را 
کنترل کنند. اگر از استانداردهای الزم برخوردار 
باشد، اجازه ورود به داخل کارخانه را می دهند 

و در غیر این صورت برگشت داده می شود.«
استادیار دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به این سؤال 

شیر  به  نسبت  سنتی  شیر  دلیل خوشمزگی  که 
پاستوریزه چیست، گفت: »مردم به مصرف چربی 
در مواد غذایی عالقه مند هستند. متخصصین تغذیه 
که خوشمزه تر  چیزی  هر  که  دارند  اصطالحی 
است، زیان آن بیشتر است. شیرهای سنتی به نوعی 
شیرهایی هستند که میزان درصد چربی آن باال 

است.«
مفید با اشاره به  ضرورت ترویج مصرف شیر سالم 
در کشور، معتقد است: »در برنامه سوم، چهارم، 
پنجم و ششم توسعه به این نکته توجه شده است 
که رساندن سرانه مصرف شیر در کشور به عنوان 
یکی از هدف گذاری ها باشد. در برنامه پنجم، 16۵ 
کرده  هدف گذاری  را  شیر  مصرف  سرانه  کیلو 

بودند. این هدف گذاری زمانی می تواند عملیاتی 
شود که از یک سو میزان تولید شیر خام را به 
حد مورد نیاز برسانیم و از طرف دیگر زمینه های 

مصرف را ایجاد کنیم.«
وی می افزاید: »در حال حاضر دامداران 1۰ تا 11 
میلیون تن شیر تولید می کنند. این در حالی است 
که این عدد برای صنایع لبنی پایین است؛ بنابراین 
دامداری ها  باید  برنامه  اهداف  به  رسیدن  برای 
توسعه پیدا کنند. البته یکی از دالیل پایین بودن 
سرانه مصرف شیر بی توجهی به فرهنگ سازی از 

سوی متخصصان است.«
وزارت بهداشت همراهی نمی کند

اما صنف فروشندگان لبنیات سنتی تاکید دارند که 
این محصوالت هیچ مشکلی از لحاظ بهداشتی 
و سالمت ندارند و این وزارت بهداشت است 
که با تدوین پروتکل های بهداشتی و نظارتی بر 

کیفیت لبنیات سنتی همراهی نمی کند.
فروشندگان  اتحادیه صنف  رئیس  رجبی،  علی 
لبنیات تهران با بیان اینکه اکثر واحدهای لبنیاتی 
سنتی تهران از دامداری های دارای مجوز قرارداد 
شیر دریافت می کنند، می گوید: »اتحادیه صنف 
فروشندگان لبنیات سنتی پیگیر تدوین پروتکل های 
بهداشتی و نظارتی بر کیفیت لبنیات سنتی است، 
اما همراهی الزم از طرف وزارت بهداشت صورت 

نمی گیرد.«
واحد  در حال حاضر 2۰۰۰  اینکه  بیان  با  وی 
تولید و عرضه لبنیات سنتی در استان تهران وجود 
دارد، اظهار می کند: »نظارت بر تخلفات صنفی 
و مسائل مربوط به صدور پروانه این واحدها بر 
عهده اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی و نظارت 
بر بهداشت محصوالت این واحدهای صنفی بر 
عهده مراکز تحت پوشش مرکز سالمت محیط 

و کار وزارت بهداشت است.«
رجبی ادامه می دهد: »نکته حائز اهمیت در لبنیات 
و  فعالیتشان  واحدها،  این  که  است  این  سنتی 
تجهیزاتی که در تولید محصوالت سنتی دارند 
با آن چیزی که در اذهان عمومی شکل گرفته 
ادوات و  به روزرسانی  با  اکثراً  متفاوت است و 
با کیفیت و  ارائه محصولی  تجهیزات سعی در 
بهداشتی دارند؛ الزم به ذکراست نظارت بر این 
دفاتر  تشکیل  با  اخیر  در سال های  نیز  واحدها 
خدمات سالمت و انجام نمونه برداری به صورت 

رندم افزایش یافته است.«
لبنیات  فروشندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
تهران اضافه می کند: »یکی از مطالبات اتحادیه 
به  ابالغ دستورالعمل  لبنیات سنتی  فروشندگان 
صنفی  لبنی  فراورده های  توزیع  و  تولید  مراکز 
بود که در سال 1۳۹7 محقق شد و مطالبه دیگر 
نیز دریافت شناسه نظارت و کد کارگاهی است.« 
این است که  ما  وی گفت: »در حقیقت هدف 
واحدهایی که در چارچوب های درست فعالیت 
دارند، نکات بهداشتی را رعایت می کنند و تحت 
صنایع  به عنوان  می گیرند  قرار  دوره ای  نظارت 
خرد و کارگاه های کوچک حمایت شوند و کد 
کارگاهی و شناسه نظارت به آنها تعلق گیرد و با 
این اقدام واحدهای دیگر نیز ترغیب به رعایت 
کامل نکات بهداشتی شده و همچنین واحدهایی 

که پروانه فعالیت ندارند، نیز مشخص شوند.«
وی در ادامه می گوید: »۸ ماه است که پیگیر تدوین 
پروتکل های بهداشتی و نظارتی بر کیفیت لبنیات 
سنتی هستیم، اما همراهی الزم از طریق وزارت 
بهداشت صورت نمی گیرد. صنف لبنیات سنتی 
صنفی اصیل بوده و نه تنها هیچ بار مالی بر دوش دولت 
ندارد بلکه از نظر تأمین منابع انسانی کمک حال 
دولت است؛ بنابراین می طلبد که وزارت بهداشت 
کمک کند تا این قضیه برای همیشه ساماندهی 
شود و دیگر شاهد این نباشیم که گفته شود لبنیات 

سنتی از سالمت کافی برخوردار نیست.«
رجبی با بیان اینکه تمام شیرهای واحدهای لبنیاتی 
سنتی تهران از دامداری های صنعتی تهیه می شود، 
معتقد است: »واحدهای صنفی اکثراً با دامداری های 
دارای مجوز قرارداد دارند و شیر را از آنها دریافت 
می کنند؛ بنابراین ما به سالمت محصوالتمان اعتماد 
داریم و خودمان نیز درخواست این نظارت را 

پیشنهاد دادیم.«
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات تهران 
توسط  قیمت شیر خریداری شده  به  همچنین 
می گوید:  و  کرد  اشاره  نیز  صنفی  واحدهای 
از  را  شیر  صنفی  واحدهای  حاضر  حال  »در 
تومان   ۳7۰۰ تا   ۳۵۰۰ قیمت  با  دامداری ها 
خریداری می کنند و بر مبنای محصولی که به 
دست می آید به همراه سود مجاز اعمال شده 
به مشتریان عرضه می کنند. ازاین رو این قیمت 
با  مقایسه  در  مصرف کننده  تا  می شود  موجب 
به  بیشتری  تمایل  صنعتی  محصوالت  قیمت 

مصرف این محصوالت داشته باشد.«

وحید مفید، مدیرکل سابق 
فرآورده های غذایی، آشامیدنی، 

آرایشی و بهداشتی سازمان 
غذا و دارو: شیرهای برگشتی 

از کارخانه های لبنیات به 
ماست بندی ها و کارگاه های سنتی 
غیرمجاز منتقل می شود و از آنجا 

که آزمایشگاهی برای کنترل 
این شیرهای خام وجود ندارند، 

مصرف آن توصیه نمی شود

علی رجبی، رئیس اتحادیه صنف 
فروشندگان لبنیات تهران: 
اتحادیه صنف فروشندگان 
لبنیات سنتی پیگیر تدوین 

پروتکل های بهداشتی و نظارتی 
بر کیفیت لبنیات سنتی است و 
ما ۸ ماه است که پیگیر تدوین 

پروتکل ها هستیم، اما همراهی 
الزم از طرف وزارت بهداشت 

صورت نمی گیرد
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مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

 یاسر مختاری

تأمین  سازمان  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
دادن  قرار  پوشش  تحت  دلیل  به  اجتماعی 
بیش از 43 میلیون نفر ایرانی در کنار سازمان 
بیمه سالمت، بیشترین خدمات بیمه درمانی را 
به افراد تحت پوشش خود ارائه می دهد. بیمه 
خدمات درمانی تأمین اجتماعی 9 بیست و هفتم 
سهم بیمه  شده است که افراد به این سازمان 
می پردازند و در قبال آن تأمین اجتماعی موظف 
بیمه شده ها  این  برای  به خرید خدمت  است 
در مراکز غیر ملکی اقدام کند. از سوی دیگر 
اجتماعی  تأمین  مراکز درمانی ملکی سازمان 
را  خود  شدگان  بیمه  به  الزم  خدمات  نیز 
رایگان ارائه دهد. طی سال های اخیر اجرای 
به  مراجعات  افزایش  و  طرح تحول سالمت 
بیمارستان ها و مراکز درمانی موجب شد میزان 
بدهی بیمه ها به دلیل خرید خدمت درمانی، 
بخش های  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  به 
چنانکه  کند.  پیدا  افزایش  درمانی خصوصی 
این سازمان بدهی های سنگینی به این مراکز 
پیدا کرده و برخی از دانشگاه ها نیز به تهدید 
خدمات  ارائه  عدم  بر  مبنی  اجتماعی  تأمین 
غیر اورژانسی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
بودند  معتقد  زمان  آن  در  بسیاری  پرداختند. 
توانایی پرداخت  تأمین اجتماعی  که سازمان 
این بدهی ها را دارد اما سهم 9 بیست و هفتم 
بیمه شده را در جای دیگری هزینه  درمانی 
سمت  که  زمانی  ساالری  مصطفی  می کند. 
مدیرعاملی این سازمان منصوب شد در پاسخ به 
خبرنگاران این موضوع را تکذیب کرد و قول 
داد که هرچه زودتر نسبت به تسویه بدهی های 

تأمین اجتماعی به مراکز درمانی دانشگاهی و 
غیر دانشگاهی اقدام کند. در این راستا دولت 
اجتماعی  تأمین  اختیار سازمان  را در  منابعی 
گذاشت تا از این طریق به تسویه بدهی های 
خود اقدام کند. اگرچه دولت نیز به نوبه خود 
در زمره بدهکاران به سازمان تأمین اجتماعی 
گذشته  سال  مهرماه  تا  حداقل  چنانکه  بود، 
 250 به  سازمان  این  به  دولت  بدهی  میزان 
بدهی،  میزان  این  رسید.  تومان  میلیارد  هزار 
استقراض  مرز  تا  را  اجتماعی  تأمین  سازمان 
و ورشکستگی رساند. این هزینه بابت سهم 
کارفرما )دولت( در حق بیمه ماهانه 26 گروه 
خاص است. قانون پرداخت این حق بیمه را 
تکلیف دولت می داند. تمامی این موارد موجب 
شد تا بیمه شدگان تأمین اجتماعی حداقل در 
بخش درمانی خود نگران شوند. اواخر سال 
تأمین  سازمان  مستقیم  درمان  معاون  گذشته 
اجتماعی وعده تسویه کامل بدهی های تأمین 
اجتماعی به دانشگاه های علوم پزشکی را داد 
سازمان  مطالبات  حاضر  حال  »در  گفت:  و 
تأمین اجتماعی به مراکز درمانی دولتی به روز 
شده است و هیچ بیمارستان دولتی از سازمان 
تأمین اجتماعی طلبکار نیست و اگر بیمارستان 
دانشگاهی تا به امروز مطالبات خود را به روز 
نکرده است، باید به سازمان تأمین اجتماعی 
مراجعه و اقدامات الزم را انجام دهد. مطالبات 
تأمین اجتماعی به مراکز درمانی خصوصی هم 
تا پایان سال 97 کاماًل تسویه شده است و تا 
چند روز آینده نیمه اول سال 98 را نیز با این 
بیمارستان ها تسویه می کنیم.«. از سوی دیگر 
این  بر  نیز  دیگری  کرونا هزینه های  آمدن  با 

سازمان تحمیل شد این موضوع موجب شد تا 
روز چهارشنبه 21 خردادماه یازدهیمن نشست 
موضوع  به  اجتماعی  تامین  و  رفاه  دیده بان 
بررسی تاثیر کرونا بر سازمان تأمین اجتماعی 
و با محوریت مروری بر اقدامات مواجهه با 
این ویروس در موسسه عالی پژوهش تامین 
اجتماعی اختصاص پیدا کند و در آن وضعیت 
بدهی های سازمان تأمین اجتماعی، هزینه های 
به  نیز  بیمه بیکاری  و وضعیت  کرونا  بیماری 

بحث و بررسی گذاشته شود.

تأمین  آخرین وضعیت بدهی 
بیمارستان ها به  اجتماعی 

تامین  سازمان  مدیرعامل  ساالری  مصطفی 
اجتماعی در این نشست به آخرین وضعیت 
به  اجتماعی  تأمین  سازمان  بدهی های 

درمانی  مراکز  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
غیر ملکی این سازمان پرداخت و گفت: »تیرماه 
سال گذشته وزارت بهداشت از تأمین اجتماعی 
اعتبار  و  داشت  تومان طلب  میلیارد  10هزار 
هزار   6 بود.  رفته  زیرسوال  ما  دفترچه های 
میلیارد تومان هم مراکز درمانی غیر دانشگاهی 
هزار   5 با  داشتند.  طلب  اجتماعی  تأمین  از 
میلیارد تومان اوراقی که از دولت گرفتیم و 
منابع نقدی که به سازمان اختصاص داده شد، 
را تسویه کردیم. صفر  100 درصد مطالبات 
باقی ماندن بدهی سازمان به وزارت بهداشت 
جدید  پرداخت  دو  با  کنون  تا  ماه  اسفند  از 
نیز  بعد  به  این  از  می خواهیم  و  کرده  حفظ 
بدهی ها را نقد بپردازیم که بدهی ها همچنان 
صفر بماند. مطالبات بخش خصوصی و غیر 
دانشگاهی ها هم تا آذر پرداخت شده و تنها 

دوماه عقب هستیم.«

تأمین اجتماعی بر  تبعات منفی کرونا 
ساالری در ادامه با اشاره به ماموریت تامین 
اجتماعی در قبال 43 میلیون نفر تحت پوشش  
این سازمان گفت: »کرونا هم تبعات و اثرات 
منفی داشته و هم آموخته هایی برای ما در بر 
داشته است. درآمدهای سازمان از زمان شیوع 
کرونا به طور میانگین هر ماه 2 هزار میلیارد 
تومان به علت امهال های دولت و بیکاری ها 
کاهش داشته است. در هیئت دولت مصوب 
شد که دولت یک خط اعتباری از طریق بانک 
مرکزی بابت این کسری در اسفندماه به سازمان 
بدهد. قرار شد برای فروردین هم 2 هزار میلیارد 
تومان از بدهی دولت به سازمان پرداخت شود 
و خوشبین هستیم این دو موضوع تا دو سه 
سازمان  مدیرعامل  شود.«  انجام  آینده  هفته 
به منتفی  ادامه داد: »با توجه  تامین اجتماعی 
شدن امهال ها از پایان اردیبهشت ماه به بعد، 
وصول حق بیمه ازاول خردادماه به روال عادی 
برمی گردد لذا اصوال با کاهش درآمد کمتری 
گرچه  بود  خواهیم  مواجه  بعد  به  خرداد  در 
به دلیل آثار کرونا بر فعالیت ها و اشتغال، این 

کاهش درآمد به صفر نخواهد رسید.«

ثبت 540 هزار نفر بیکار در کرونا
وی در رابطه با آخرین وظعیت بیمه بیکاری 
گفت: »بیماری کرونا، بیکاری گسترده ایجاد 
بیکاری   بیمه  مقرری  هزار   220 است.  کرده 
در اسفندماه داشتیم که این رقم بدون لحاظ 
واحدهای  تعطیلی  با شروع  بود.  کرونا  تاثیر 
تولیدی، عده ای نامنویسی کردند و لیست 370 
هزار نفری پاالیش شده وزارت کار در اختیار 
ما قرار گرفت. با کسر این اسامی، این رقم به 
241 هزار مورد کاهش پیدا کرد. عده ای هم در 
دفاتر کاریابی و ادارات کار ثبت نام کرده اند 
که با محاسبه آنها، لیست بیمه بیکاری بگیران 

ما به حدود 270 هزار نفر رسید. 
ادامه در صفحه 16 

تسویه کامل بدهی ها به مراکز درمانی دانشگاهی

مصطفی ساالری، مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی: کرونا 
به ما یاد داد که سازمانی چون 
تامین اجتماعی باید یک ذخیره 

احتیاطی داشته باشد زیرا با 
چنین جمعیت تحت پوششی 

اگر در بحران دچار کمبود شود، 
ابعاد اجتماعی گسترده و نگران 

کننده ای خواهد داشت
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 ادامه از صفحه 15
در نام نویسی و ثبت نام بیکار شدگان درسامانه ثبت 
نام بیکارشدگان ایام کرونا 680 هزار نفر برای فروردین 
بوده است. با پاالیش و حذف اسامی شاغلین، این 
فهرست به 540 هزار نفر کاهش پیدا کرده و برای 
اردیبهشت هم پیش بینی می کنیم به همین تعداد 
افراد برسیم.« ساالری با بیان اینکه بیش از 2 و نیم 
برابر به مشموالن صندوق بیمه بیکاری اضافه شده 
و صندوق قطعا از عهده پرداخت مقرری برنمی آید 
گفت: »رسیدگی و مذاکراتی در دولت به عمل آمد 
و مقرر شد که میانگین مقرری بگیران پنج سال قبل 
صندوق محاسبه شود و پرداخت مقرری برای این 
تعداد از افراد برعهده تأمین اجتماعی باقی بماند و 
منابع مازاد بر آن از محل این منابع پرداخت می شود. 
به متقاضیان مازاد بر معوقه معمولی از اول خرداد به 
بعد تا آخر مهرماه، 85 درصد هزینه از منبع کمکی 
دولت و 15 درصد از منابع داخلی سازمان پرداخت 
خواهد شد و بعد از آن، شرایط و روال پرداخت 

عادی محسوب شود.«
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: »همچنین 
مقرر شده است برای این سه ماه اول، هرکسی نام 
نویسی کرده  و اشتغال به کار ندارد یا لیست بیمه 
او رد نشده است؛ بدون لحاظ سازوکارهای معمول 
و با شرایط و نرخ خاص تعیین شده، از پرداخت 

بابت ایام بیکاری کرونا برخوردار شود.«
ساالری با بیان اینکه از خرداد ماه سامانه نامنویسی 
برای دریافت بیمه بیکاری، کار ثبت نام و رسیدگی 
به درخواست ها را انجام می دهد، گفت: » از این 
پس طبق روال سابق تقاضای بیمه بیکاری در کمیته 
مربوطه باید مانند قبل رسیدگی شود و وزارت کار 
از کلیه امکانات و ابزار کنترلی و نظارتی خود در 
قانون برای احراز حضور استفاده خواهد کرد. در 
واقع از اول خرداد از نظر رسیدگی و سازوکارهای 
نظارتی به شرایط عادی برمی گردیم و پیش بینی 
می کنیم نهایتا بعد از پایان اردیبهشت 60 تا 70 هزار 
نفر مازاد بر آمارهای قبلی سنوات گذشته متقاضی 

اخذ مقرری در بیمه بیکاری داشته باشیم.«

وضعیت مبهم هزینه های درمانی کرونا 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در 
هزینه های درمان ناشی از کرونا در حیطه درمان 

مستقیم، وضعیت مبهم تر است، گفت: »در شرایط 
کرونا، کارکرد ماهانه هزینه مراکز که به ما ارسال 
می شود، اعداد تعجب آور هستند. یک روز هزینه 
برابر  پیدا کرده و یک روز هزینه ها دو  کاهش 
می شود. همچنین برآورد پیش بینی اینکه چه میزان 
از درمان های الکتیو ما به ماه بعدی منتقل می شود 
اصال آسان نیست. ضمن  اینکه از زمان وقوع بحران 
کرونا، کلیه مراکز درمانی ما تابع تصمیمات ستاد 

کرونا و وزارت بهداشت بودند،«
ساالری در ادامه به وضعیت درمان غیر مستقیم در 
سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: »در حال 
مذاکره و پیگیری هستیم تا چنانچه  منابعی بابت 
هزینه های درمان کرونا اختصاص پیدا کرد، عالوه 
بر وزارت بهداشت، نهادهای دیگر نیز به نسبت 
تخت های بیمارستانی و سهمی که در درمان بیماران 
کرونایی داشته اند، از آن اعتبار و وجوه بهره مند شوند.«
ساالری در رابطه با وضعیت درمان بیماران کرونایی 
در مراکز وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیز اظهار 
کرد: » هر فردی که به مراکز این سازمان مراجعه کرد، 
کاری به ایرانی یا غیرایرانی بودن و بیمه شده یا غیر 
بیمه شده او نداشتیم. در مراکز درمانی سازمان، هر 
فردی که مراجعه کرد، بر اساس تصمیم ستادملی 
کرونا به طور رایگان مورد رسیدگی واقع و درمان 
شده اند.  قطعا در توزیع حمایت های دولت، نیز مراجع 
ملی ذی ربط براین اساس تصمیم گیری خواهند کرد. 
کرونا تبعات بلندمتی دارد و در ادامه راه باید باید 
جوانب احتیاطی را در تصمیمات مدیریتی لحاظ 
کنیم.« مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه 
به وضعیت دفترچه های درمانی بیمه شدگان این 
سازمان پرداخت و تصریح کرد: »دفترچه های بیمه 
به مدت سه ماه و تا اردیبهشت بدون نیاز به مراجعه 
حضوری تمدید شد. از اردیبهشت ماه برنامه 
استحقاق سنجی و استعالم اعتبار دفترچه های 
درمان به صورت غیرحضوری را راه انداختیم 
که دیگر نیازی به مراجعه حضوری بیمه شدگان 

برای تمدید دفترچه ها نباشد.«
وی ادامه داد: »به وسیله حذف مراجعه حضوری 
به 39 میلیون مراجعه به شعب و کارگزاری ها از 
مجموع 97 و نیم مراجعه برای همه خدمات، 
کاسته می شود. در گام دوم کال به دنبال حذف 
دفترچه ها هستیم که مدتهاست روی آن مطالعه 

و کار کردیم و کرونا ضرورت این را برای نهایی 
کردن بیشتر نشان داد.در این راستا احراز هویت 
بیومتریک را در دستورکار داریم. برآورد کردیم که 
اگر بهترین تجهیزات احراز هویت را برای همه 
مراکز فراهم کنیم از هزینه چاپ دفترچه ها در یکسال 
بسیار کمتر می شود. همچنین ارائه خدمات به مردم، 
عملکرد مراکز درمانی، رسیدگی به اسناد پزشکی 
و اعمال گایدالین ها در تجویزتسهیل پیدا می کند. 

خدمات دیگری هم در راستای تحول دیجیتال در 
دست انجام است. امیدواریم تا آخر سال 75 درصد 
مراجعات به شعب را کاهش دهیم. کرونا در این 

راستا به ما کمک کرد.«

سازمان تامین اجتماعی به ذخیره 
احتیاطی نیاز دارد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به وضعیت 
صندوق های تأمین اجتماعی پرداخت و با اشاره عدم 
وجود صندوق ذخیریه احتیاطی در این سازمان، 
گفت: »کرونا به ما یاد داد که سازمانی چون تامین 
اجتماعی باید یک ذخیره احتیاطی داشته باشد زیرا 
با چنین جمعیت تحت پوششی اگر در بحران دچار 
کمبود شود، ابعاد اجتماعی گسترده و نگران کننده ای 

خواهد داشت.«

برآورد خسارت 30 تا 50 هزار میلیاردی 
کرونا بر تامین اجتماعی

همچنین در ادامه این نشست روزبه کردونی، مدیر 
موسسه پژوهش تامین اجتماعی در این نشست با 
بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی از جمله نهادهایی 
است که اقدامات سیاستی اش در مواجهه با کرونا 
به شدت مورد اهمیت و محل توجه است گفت: 
سازمان تامین اجتماعی قبل از ورود کرونا دچار 
چالش هایی بود و کرونا آن را گسترده تر کرد. از 
اواخر بهمن شیوع کرونا اعالم شد و در موسسه، 
تمرکز خود را بر شناسایی و مطالعه ابعاد مختلف 
کرونا گذاشتیم. از آنجایی که منشا بیماری ناشناخته 
بود، در ابتدا تمرکز ما بیشتر بر اطالع رسانی قرار 
گرفت. از فروردین ماه رصد اثرات اقتصادی و 
اجتماعی ناشی از کرونا نیز در دستورکار قرار گرفت.«
وی افزود: »سازمان تامین اجتماعی قبل از ورود 
کرونا دچار چالش هایی بود و کرونا آن را گسترده تر 
کرد. تاکنون 13گزارش منتشر کرده ایم که آخرین 
مورد آن پیرامون اثرات کرونا بر هزینه های تأمین 
اجتماعی بوده است که در آن خسارت 30 تا 50 
هزار میلیارد تومانی ناشی از کرونا بر تامین اجتماعی 

تخمین زده شده است.«
رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی افزود: 
»تامین اجتماعی از جمله نهادهایی است که اقدامات 
سیاستی اش به شدت مورد اهمیت و محل توجه 
است و اگر دچار آسیب شود از اقدامات بعدی 

نیز متاثر خواهد شد.«
کردونی با اشاره به تاثیر کرونا بر فقر اظهار کرد: 
»برآورد شده است که حداقل 500 میلیون بر آمار 
فقرا در جهان افزوده می شود و 30 سال تالش 
کشورها برای مبارزه با فقر به عقب برخواهد گشت. 

کارگران غیررسمی 34 درصد فقیرتر می شوند.«

روزبه کردونی، مدیر موسسه 
پژوهش تامین اجتماعی: سازمان 

تامین اجتماعی قبل از ورود کرونا 
دچار چالش هایی بود و کرونا 

آن را گسترده تر کرد. تاکنون 
13گزارش منتشر کرده ایم 
که آخرین مورد آن پیرامون 

اثرات کرونا بر هزینه های تأمین 
اجتماعی بوده است که در آن 

خسارت 30 تا 50 هزار میلیارد 
تومانی ناشی از کرونا بر تامین 

اجتماعی تخمین زده شده است
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شناساییاساسژنتیکیمستعدبودنبهکووید۱۹بهدرمانکمکمیکند
 مترجم: شراره فرهی منش

گزارش های بالینی مربوط به کووید-۱۹ از بیماری 
به بیمار دیگر متفاوت است و درک حساسیت 
پیش آگهی،  برای  بیماری  این  به  فرد  ژنتیکی 
پیشگیری و ایجاد درمان های جدید بسیار مهم 
است. برای اولین بار دانشمندان ایتالیایی توانسته اند 
اساس ژنتیکی و مولکولی این مستعد بودن به 
ابتال عفونت و همچنین احتمال آلودگی به نوع 
شدیدتر از بیماری را شناسایی کنند. این تحقیق 
در پنجاه و سومین کنفرانس ساالنه انجمن اروپایی 

ژنتیک انسانی ارائه خواهد شد.
ژنتیک  واحد  مدیر  رِنیری،  آلسندرا  پروفسور 
پزشکی بیمارستان دانشگاه سینا در ایتالیا، پروژه 
جمع آوری  برای  را  خود  گروه  کووید  ژن- 
نمونه های ژنومی از بیماران کووید در سراسر 
ایتالیا شرح می دهد. هدف او شناسایی اساس 
ژنتیکی میزان باالیی از تنوع بالینی مشاهده شده 
در اثر ویروس کووید است. آن ها با استفاده از 
توالی یابی کامل اگزوم ))WES برای مطالعه اولین 
داده ها از ۱30 بیمار کووید از دانشگاه سینا و سایر 
ژن های  از  تعدادی  آن ها  توسکایی،  مؤسسات 
با  ژن ها  این  کردند.  را کشف  مشترک  مستعد 
نتیجه مطلوب یا نامطلوب عفونت مرتبط بودند. 
پروفسور رنیری می گوید: »ما معتقدیم که تغییرات 
در این ژن ها می تواند پیشرفت بیماری را تعیین 
کند. تا جایی که ما می دانیم این اولین گزارش در 

مورد نتایج WES در کووید-۱۹ است«.
آماری معنی داری در جستجوی ژن های  نتایج 
مشترک در مبتالیان نسبت به گروه کنترل به استثنای 
چند ژن دیده نشد؛ بنابراین محققان تصمیم گرفتند 

که هر بیمار را به عنوان یک مورد مستقل درمان 
کنند. پروفسور رنیری می گوید: »از این طریق ما 
به طور متوسط سه جهش بیماری زا )ایجادکننده 
بیماری( در مستعد بودن به ابتال عفونت کووید را 
شناسایی کردیم«. وی گفت: »این نتیجه غیرمنتظره 
نبود، زیرا ما قباًل از مطالعات دوقلوها می دانستیم 

که کووید-۱۹ اساس ژنتیکی محکمی دارد«.
پروفسور رنیری می گوید: »اگرچه عالئم مشاهده شده 
کووید در هر یک از افراد متفاوت است، اما این امر 
احتمال یک درمان مشابه در بسیاری از موارد را رد 
نمی کند«. وی گفت: »الگویی که ما ارائه می دهیم 
شامل ژن های مشترک است و نتایج ما به بعضی 
از آن ها اشاره دارد. به عنوان مثال، ACE2 یکی از 
اهداف اصلی باقی  مانده است. کلیه بیماران کووید 
ما دارای پروتئین ACE2 دست نخورده هستند و 
مسیر بیولوژیکی مربوط به این ژن همچنان برای 

ایجاد دارو مهم است«. ACE2 آنزیمی است که به 
سطح بیرونی چندین عضو ازجمله ریه ها متصل 
است و باعث کاهش فشارخون می شود. این ماده 
به عنوان نقطه ورود برای برخی از ویروس های 

کرونا ویروس، ازجمله کووید-۱۹ است.
برای  قابل توجهی  پیامدهای  مطالعه  این  نتایج 
سیاست های سالمت و مراقبت درمان خواهد 
داشت. دانستن مشخصات ژنتیکی بیماران می تواند 
امکان استفاده مجدد از داروهای موجود را برای 
رویکردهای درمانی خاص علیه کووید-۱۹ فراهم 
کند. همچنین به پیشرفت داروهای ضد ویروسی 
توانایی  این،  بر  عالوه  بخشد.  سرعت  جدید 
شناسایی بیماران مستعد ابتال به ذات الریه شدید 
و پاسخ دهی آن ها به داروهای خاص، مداخالت 
سریع در زمینه بهداشت عمومی را امکان پذیر 
می کند؛ و تحقیقات آینده نیز یک بانک زیستی 

مرتبط با کووید در دسترس محققین قرار خواهد داد.
محققان در حال تجزیه وتحلیل 2000 نمونه دیگر از 
مناطق دیگر ایتالیا، به طور خاص از 35 بیمارستان 

ایتالیایی متعلق به پروژه ژن- کووید هستند.
گرچه  ما  »داده های  می گوید:  رنیری  پروفسور 
مقدماتی است اما امیدوارکننده هستند. ما قصد 
داریم تا داده ها را در جمعیتی گسترده تر اعتبار 
سنجی کنیم.« وی ادامه داد: »با فراتر رفتن از نتایج 
خاص مطالعه ما، نتیجه این بررسی نیاز به روشی 
جدید برای ارزیابی کامل اساس یکی از پیچیده ترین 
صفات ژنتیکی که علت زیست محیطی )ویروس( 
دارد اما از وراثت پذیری باالیی برخوردار است را 
نشان می دهد. برای اینکه بتوانید پیچیدگی این 
صفت را که ترکیبی از عوامل ژنتیکی رایج و نادر 
است درک کنید، باید با استفاده از هوش مصنوعی 

مدل های جدید ریاضی تهیه کنید«.
وی گفت: »ما این رویکرد را با همکاری آزمایشگاه 
هوش مصنوعی سینا توسعه داده ایم و هم اکنون 
قصد داریم آن را با مطالعات کالسیک گسترده ژنوم 
در زمینه طرح نوآوری ژنتیک میزبان کووید-۱۹ 
مقایسه کنیم. این طرح نوآوری جامعه ژنتیک 
می گذارد  اشتراک  به  می کند،  جمع  را  انسانی 
عوامل  یادگیری  برای  داده ها  تجزیه وتحلیل  و 
ژنتیکی حساسیت، شدت و نتایج کووید-۱۹ را 
ارائه می دهد. به عنوان یک جامعه تحقیقاتی، ما 
باید هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا کمک 
کند مداخالت سالمت عمومی در این زمان به 

جلو حرکت کنند«.
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بر اساس مطالعه جدیدی که توسط UCL و بیمارستان GOSH انجام 
شده است، DNA ویروس بر روی میله تخت بیمارستان تقریباً در 
نیمی از بخش های بیمارستان در طی ۱0 ساعت پخش شد و به مدت 
حداقل 5 روز پایدار بود. این مطالعه با هدف شبیه سازی چگونگی 
پخش شدن SARS-CoV-2 ، ویروس عامل کووید-۱۹، در سطوح 

بیمارستان، در مجله عفونت بیمارستانی منتشر شده است.
 DNA 2، محققان بخشی از-SARS-CoV به جای استفاده از ویروس
را از ویروس آلوده کننده گیاهان که نمی تواند انسان را آلوده کند، 
تکثیر کردند. سپس  DNA را به یک میلی لیتر آب با غلظت مشابه با 
نسخه های SARS-CoV-2 در نمونه های تنفسی بیماران آلوده، اضافه 
کردند. محققان روی میله تخت بیمارستان در اتاق ایزوالسیون - یعنی 
اتاقی که برای بیماران در معرض خطر یا آلوده تر می باشد- را با آب 
حاوی این DNA آلوده کردند. سپس طی پنج روز بعد، 44 بخش 
را در بیمارستان نمونه برداری کردند. آن ها دریافتند که پس از ۱0 
ساعت، مواد ژنتیکی در 4۱ درصد از بخش های نمونه برداری شده 
در بیمارستان، از میله تخت گرفته تا دستگیره درها، صندلی ها در اتاق 
انتظار، اسباب بازی های کودکان و کتاب ها در منطقه بازی گسترش 
 یافته بود. این میزان پس از سه روز به 5۹ درصد بخش ها افزایش 

یافته و در روز پنجم به 4۱ درصد کاهش یافت.
 ،)UCL دکتر لِنا سیریک )مهندسی عمران، محیط  زیست و ژئوماتیک

نویسنده ارشد این تحقیق، می گوید: »مطالعه ما نقش مهمی را که 
سطوح در انتقال ویروس ایفا می کنند نشان می دهد و اینکه چقدر این 
موضوع در کنار رعایت بهداشت خوب دست و تمیز کردن حیاتی 
است«. »آب حاوی DNA آلوده یک بار و به یک بخش وارد شد و از 
طریق لمس سطوح توسط کارمندان، بیماران و بازدیدکنندگان پخش 
شد. شخصی که آلوده به SARS-CoV-2 است، ویروس را در بیش 
از یک مکان از طریق سرفه، عطسه و لمس سطوح پخش می کند«.

بیشترین تعداد مکان هایی که جواب آزمایش مثبت داشت مربوط به 
فضای اتاق خواب ازجمله اتاق مجاور با چند تخت دیگر و مناطق 
بالینی مانند اتاق های درمانی بود. در روز سوم، 86درصد از مکان های 
نمونه برداری در مناطق بالینی جواب آزمایش مثبت داشتند، درحالی که 
در روز چهارم، 60درصد از مکان های نمونه برداری در منطقه فضای 

اتاق خواب جواب آزمایش مثبت داشتند.
دکتر اِلِین کلوتَمن گرین )نویسنده مهندسی عمران، محیط زیست 
 ،GOSH دانشمند برجسته مراقبت سالمت در ،)UCLو ژئوماتیک
اظهار داشت: »افراد می توانند از طریق قطرات تنفسی تولیدشده در 
هنگام سرفه یا عطسه، به کووید-۱۹ آلوده شوند. به همین ترتیب 
اگر این قطرات روی سطح بنشینند، فرد ممکن است بعد از تماس 
با سطح و سپس لمس کردن چشم، بینی یا دهان خود، آلوده شود«.

»مانند SARS-CoV-2، جانشینی که برای مطالعه از آن استفاده کردیم 
می تواند با مواد ضدعفونی کننده یا با شستن دست ها با آب و صابون 

پاک شود. تمیز کردن و شستشوی دست  نشان دهنده اولین خط دفاعی 
ما در برابر ویروس است و این مطالعه یادآوری قابل توجهی است که 
کارمندان مراقبت های بهداشتی و کلیه مراجعه کنندگان به یک مرکز 
کلینیکی می توانند از طریق بهداشت دست ها، تمیز کردن سطوح و 
استفاده صحیح از تجهیزات محافظ شخصی )PPE( به جلوگیری 

از انتشار ویروس کمک کنند«.
 SARS-CoV-2 احتماالً در مایعات بدن مانند قطرات سرفه پخش 
می شود، درحالی که این مطالعه از DNA ویروس در آب استفاده 
می کند. مایع چسبنده تر مانند مخاط احتماالً راحت تر پخش می شود.
نکته ای که در این مطالعه وجود دارد این است که اگرچه نشان 
می دهد چگونه ویروس به سرعت می تواند روی سطح گسترش 

یابد، اما نمی تواند تعیین کند که احتمال ابتال به ویروس چقدر است.
منبع: University College London / 4 ژوئن ۲۰۲۰
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