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رئیس اداره سالمت میانساالن وزارت بهداشت مطرح کرد

رئیس جمهوردر گفت وگو با وزیر بهداشت:
اجرای مرحله»سازگاری با کرونا« هرگز به معنای 

کمرنگ شدن مقابله با این بیماری نیست
اجرای  بدانند که  باید  تاکید کرد: »همه  رئیس جمهور 
مرحله»سازگاری با کرونا« هرگز به معنای کمرنگ شدن 
مقابله با این بیماری و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در جامعه نیست و باید همچنان نسبت به رعایت آن ها 

اهتمام داشته باشیم. «
به گزارش سپید، حسن روحانی در گفت وگو با سعید نمکی 
اظهار داشت: »باید تالش کنیم تا مرحله سوم مدیریت مقابله با بیماری کوید 19 تحت عنوان »سازگاری 

با کرونا« نیز با رعایت کامل تمامی دستورالعمل ها و ارائه آموزش ها و اطالع رسانی الزم وکافی، 
به بهترین شکل در کشور اجرا شود تا زندگی، معیشت و سالمت مردم توامان با هم حفظ شود.«

رئیس جمهور با بیان اینکه باید همه دستگاه ها و بخش های مرتبط نسبت به چگونگی اجرای 
برنامه ریزی های الزم برای این مرحله آگاهی داشته باشند، گفت: »هدف از اجرای مرحله سازگاری 

با کرونا ،تامین سالمت مردم و حفظ جان آنان ،  در کنار فعالیت پویای کسب و کارها  است .«
روحانی با اشاره به افزایش نسبی آمار ابتال به کرونا در برخی استان ها و شهرها، خاطرنشان کرد: 
»باید با همکاری کمیته تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا سیاست های آگاهی بخشی و اطالع رسانی 
تقویت شده و صدا وسیما، رسانه ها و فضای مجازی همانند روزهای اولیه شیوع این بیماری در 
راستای رعایت دستورالعمل ها فعالیت کنند.« سعید نمکی نیز در این گفت وگو گزارشی از آخرین 
وضعیت کشور در مقابله با کرونا و مباحثی که قرار است در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با 

کرونا بررسی شود به رئیس جمهور ارائه کرد.

دولت

آمار کرونا

رئیس اداره سالمت میانساالن وزارت بهداشت، 
با اشاره به عواملی که سبب کاهش عمر مردان 
می شود، گفت: »شایع ترین و کشنده ترین سرطان 
میان مردان سرطان معده و سرطان ریه است. «

به گزارش سپید، مطهره عالمه با بیان اینکه هفته 
بین المللی سالمت مردان از 1۵ تا ۲1 ژوئن برگزار 
می شود، گفت: »در سال جاری با توجه به شیوع 
کووید-19 در دنیا و شدت ابتال و مرگ و میر 
بیشتر مردان نسبت به زنان، سبب شده که این 
موضوع در صدر مسائل مطرح شده در هفته 

سالمت مردان قرار گیرد. در سال جاری به دلیل 
شیوع بیشتر بیماری کووید19 در مردان شعار این 
هفته"Take Action on Covid-19" یا "برای کووید 
19 اقدام کنید" است.« وی در پاسخ به این سوال که 
چرا بر اساس مصاحبه های انجام شده توسط برخی 
متخصصین عمر مردان کوتاه تر از زنان است بیان 
می شود، افزود: »عالوه بر مرگ و میر ناشی از کووید 
19، به طور کلی مردان در همه گروه های سنی، مرگ 
و میر باالتر و طول عمر کوتاه تری نسبت به زنان به 
دالیل مشابه دارند. مشکالت، مواجهات و عوامل 
خطر اختصاصی متعددی نیز، سالمت آنان را تهدید 
می کند. رفتارهای پرخطر بیشتر، مواجهات خطرناک 
مانند مواجهات خطرناک شغلی، خشونت باالتر در 
مردان، سوانح و حوادث ترافیکی و شغلی کشنده و 
شیوع و بروز بیشتر بیماری های مزمن کشنده مانند 
سکته قلبی و مغزی در مردان از مهم ترین دالیل مرگ 
و میر باالتر و عمر کوتاه تر مردان است که آن را به یک 
بحران مهم سالمتی در همه دنیا تبدیل کرده است.«
وی با بیان اینکه از طرف دیگر مردان از خدمات بهداشتی 
درمانی کمتری بهره مند می شوند، ادامه داد: »در چنین 
شرایطی آگاهی، حمایت و عمل به عنوان اصلی ترین 
راهکارهای رفع بحران یاد شده، می تواند جامعه مردان 

را نیز از حداقل مواهب سالمت بهره مند سازد.«
وی درباره تاثیر شغل مردان در بروز بیماری در آن ها، 
اظهار کرد: »بیماری های شغلی مانند بیماری های ریوی، 
سرطان های شغلی، گرفتاری های اسکلتی-عضالنی، 
عوامل تاثیرگذار ناشی از شغل بر سالمت باروری 
مردان و حوادث شغلی از مهم ترین مواردی هستند 
که سبب مرگ و میر یا ناتوانی و بیماری مزمن در 
مردان می شوند. فراهم شدن محیط کار سالم که در 
آن کارکنان و مدیران با هم برای حمایت و ارتقای 
سالمت کار می کنند و شرایط الزم برای تغذیه صحیح، 

تحرک بدنی کافی، حفظ وزن سالم، حذف مصرف 
دخانیات و سایر مواد اعتیاد آور فراهم شده و شرایطی 
ایجاد  شود که ایمنی و سالمتی برای کارکنان تامین 
شود، بسیار مهم است. همچنین در صورتی که رفاه 
و سالمت روانی کارکنان مد نظر قرار گیرد و امکان 
استفاده از خدمات بهداشتی و غربالگری فراهم باشد، 
می تواند در ارتقای سالمت شغلی کارکنان و بویژه 
مردان موثر باشد. « عالمه درباره نقش علل شغلی 
در ایجاد ناباروری در مردان نیز اظهار کرد: »برخی 
عوامل شغلی می توانند منجر به کاهش تعداد اسپرم ها 
و افزایش درصد اسپرم های ناهنجار شوند. این موارد 
شامل استنشاق هوای آلوده یا مواد شیمیایی، تماس 
پوستی با موادی مثل رنگ های روغنی، چسب ها، 
هیدروکربن ها، رادیواکتیو، آفت کش ها، افزایش دما 
در ناحیه تناسلی، تماس بیش از حد با آب گرم، زیاد 
سونا رفتن، یا نشستن به مدت طوالنی در آب داغ 
و... می تواند سبب کاهش اسپرم ها شود. همچنین 
کارگران مزارع که در معرض حشره کش ها و سایر 
مواد شیمیایی قرار دارند، مواجهه  با مقدار زیادی 
گازهای بیهوشی، داروهای سیتواستیک، جیوه و اشعه 
ایکس، کار با رنگ ها و حالل ها، سر و کار داشتن با 
سرب مثل باطری های ذخیره برق یا مواجهه با اشعه 
نیز از عوامل تاثیرگذار بر موضوع باروری هستند.«

وی افزود: »در هر صورت ناباروری یک مشکل چند 
عاملی است که یک بخشی از آن عوامل فیزیکی مثل 
هورمون ها و تغذیه و بخش دیگر آن را مسائل روانی 

و عاطفی تشکیل می دهند.«
رئیس اداره سالمت میانساالن وزارت بهداشت، در 
مورد آمار ناباروری در میان مردان اظهار کرد: »باید 
گفت که به طور کلی ناباروری با علل مردانه در 
تمام دنیا حدود ۴۰ درصد موارد ناباروری را به خود 
اختصاص می دهد اما، آمارهای متفاوتی بر حسب 

نوع مطالعه وجود دارد. اخیرا یک مطالعه بزرگ 
استاندارد ملی توسط دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت انجام شده است که 

به زودی نتایج آن منتشر خواهد شد.«
وی شایع ترین سرطان میان مردان را سرطان معده 
و سرطان ریه معرفی کرد و افزود: »همچنین این 
سرطان ها کشنده ترین سرطان ها در مردان ایران 
هستند. سرطان روده نیز سرطان شایعی است که 
در صورت تشخیص زودهنگام قابلیت درمان کامل 
دارد. اما سرطان های اختصاصی مردان از جمله 
سرطان پروستات، بیضه و مثانه در مردان از اهمیت 
زیادی برخوردارند.« عالمه در گفت و گو با ایسنا 
ادامه داد: »از ۵9 هزار مورد جدید سرطان در سال 
۲۰1۸ در مردان ایران، ۶هزار و ۴ مورد آن سرطان 
پروستات بوده است که 1۰ تا 11 درصد سرطان های 
مردان را شامل می شود. به طور کلی سرطان پروستات 
سیر کندی دارد و در صورتی که به موقع تشخیص 
داده شود، موفقیت باالیی در درمان خواهد داشت.«
وی درباره اقدامات وزارت بهداشت برای سالمت 
مردان، تصریح کرد: »از سال 9۸ تدوین سند ملی 
سالمت مردان توسط اداره سالمت میانساالن دفتر 
سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
پیگیری شده و با همکاری همه جانبه  بیش از ۲۵ 
سازمان دولتی، خصوصی و انجمن های علمی مرتبط 
با برگزاری ۲۳ جلسه  مدیریتی و با بهره گیری از 
نظرات کارشناسی 99 نفر از صاحب نظران و مراکز 
تحقیقاتی و علمی تدوین شده است. همچنین دبیرخانه  
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی نیز بررسی این 
سند را در کمیسیون عالی در برنامه  خود قرار داده 
است و پس از تصویب آن، در سال جاری تدوین 
و اجرای برنامه های عملیاتی آغاز خواهد شد.« عالمه 
افزود: »پیش از این نیز اقدامات مهم دیگری در زمینه 
سالمت مردان صورت گرفته است؛ از جمله تدوین و 
اجرای موفق پایلوت برنامه سالمت مردان میانسال در 
پنج دانشگاه، تدوین پروتکل های خودمراقبتی مردان 
کشور، اجرای کمپین های مختلف در هفته ملی سالمت 
مردان، اجرای پروژه های تحقیقاتی و هماهنگی های 
بین بخشی متعدد در زمینه سالمت مردان، مکاتبات 
و گزارش های متعدد بین المللی در زمینه سالمت 
مردان، ارتباط منسجم و مداوم با دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور در زمینه سالمت مردان و... از این 

دست اقدامات برای سالمت مردان است.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردعوامل کاهش عمر مردان
شناسایی ۲۳۶۹ مورد جدید 

کووید۱۹

از شناسایی  بهداشت  سخنگوی وزارت 
کشور  در  کووید19  جدید  مورد   ۲۳۶9

طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. 
به گزارش سپید، الری گفت: »از روزپنج 
شنبه تا جمعه ۲۳ خرداد 1۳99 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۶9 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 
شناسایی شد که ۶۸۷ مورد بستری شدند.«

وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در 
کشور به 1۸۲ هزار و ۵۴۵ نفر رسید.«

الری همچنین گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۷۵ بیمار کووید19 جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۸ هزار و ۶۵9 نفر رسید.«

بهداشت،  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
خوشبختانه تا کنون 1۴۴ هزار و ۶۴9 نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
وی همچنین گفت: »۲۷۳9 نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
الری ادامه داد: »تا کنون یک میلیون و 19۶ 
هزار و 9۴۷ آزمایش تشخیص کووید19 

در کشور انجام شده است.«
گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
»استان های هرمزگان، کردستان، آذربایجان 
شرقی، لرستان و خوزستان در وضعیت 

قرمز قرار دارند.«
وی بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، 
رعایت فاصله گذاری  اجتماعی، پرهیز از 

مسافرت های غیرضرور تاکید کرد.
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مدیرکل انتقال خون استان تهران:
فقط برای نصف عمل های غیراورژانسی خون تأمین می شود

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »برای تمام عمل های 
اورژانسی خون تأمین می  شود اما تنها نصف عمل های 

غیراورژانسی را در سطح استان پاسخگو هستیم. «
به گزارش سپید، محمدرضا مهدی زاده با اشاره به آخرین 
وضعیت ذخایر خون و فرآورده های خونی در سطح استان 
تهران اظهار کرد: »در حال حاضر با توجه به مراجعه خوب 
اهداکنندگان خون به مراکز انتقال خون استان تهران و اهدای 1۳۰۰ واحد خون و فرآورده های 
خونی، به دلیل افزایش تقاضا عمل های جراحی در سطح بیمارستان ها و مراکز درمانی استان 

تهران، نیازمند مشارکت بیشتر مردم در کار اهدای خون به خصوص گروه های منفی هستیم.«
وی ادامه داد: »سازمان انتقال خون استان تهران تمام نیاز های بیمارستان ها و مراکز درمانی در زمینه 
عمل های اورژانسی را برطرف می کند و در این زمینه ما دچار هیچ مشکلی نیستیم، اما تنها نصف 
عمل های غیراورژانسی را در سطح استان پاسخگو هستیم.« مدیرکل انتقال خون استان تهران تاکید 
کرد: »نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی به خون افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که 

روزانه 1۳۰۰ واحد خون و فرآورده های خونی در استان تهران توسط مردم خیر اهدا می شود.«
مهدی زاده بیان کرد: »در حال حاضر میزان ذخایر خون در استان تهران حدود پنج روز است 
و مشکلی از نظر تامین خون نداریم.« وی گفت: »نیاز بیماران تاالسمی و هموفیلی به خون و 
فرآورده های خونی تامین شده است و در این خصوص هیچ مشکلی نیست.« به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان مهدی زاده یادآوری کرد: »ما نیازمند مشارکت بیشتر افراد به خصوص اهداکنندگان 

مستمر در سطح استان تهران هستیم و گروه های منفی خون در اولویت بیشتری قرار دارند.«

انتقال خون

دانشیار قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با تشریح چگونگی مصرف 
داروهای قلبی در دوران اپیدمی کرونا، گفت: 
»توصیه می شود بیماران، داروهای قلبی را 
بواسطه احتمال ابتالی بیشتر و یا افزایش 
خطر مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا 
قطع نکنند و همه داروها طبق روال قبل 

مصرف شود. «
به گزارش سپید، سعید علیپور پارسا با بیان 
اینکه بیماری کووید 19 تظاهرات بالینی 
متغیری دارد، اظهار کرد: »ممکن است فرد 
مبتال کامال بدون عالمت بوده، عالیم خفیف 

داشته و یا کامال بدحال باشد. در همین راستا یکی 
از تظاهرات این بیماران افزایش انعقادپذیری در 
مغزی،  عروق  در  است  ممکن  که  است  عروق 
کرونر، اندام ها و یا حتی عروق ریوی رخ داده و 
بسته به مورد موجب سکته مغزی، قلبی، ایسکمی 
حاد اندام و یا آمبولی ریه  شود. بنابراین در اغلب 
بیماران بدحال نیازمند بستری، توصیه شروع درمان 

پیشگیرانه با داروهای ضد انعقاد است.«
وی با تاکید بر اینکه به طور کلی احتمال ابتالی افراد 
دارای بیماری زمینه ای مزمن، به ویروس کووید 19 
نسبت به سایر افراد جامعه باالتر است، گفت: »در 
این راستا از بین بیماران قلبی، افراد مبتال به نارسایی 
قلب مزمن و افرادی که پیوند قلب شده اند، بیشترین 
ریسک ابتال را داشته و مرگ و میر باالتری دارند.«
وی ادامه داد: »در درجه بعدی بیماران با سابقه جراحی 

قلب باز بویژه اگر سکته قلبی کرده، استنت های 
متعدد داشته و همچنین داروهای متعدد قلبی عروقی  
استفاده می کنند، مقداری ریسک افزایش ابتال نسبت 
به سایر افراد جامعه دارند.« وی با اشاره به بیمارانی 
که به واسطه ابتال به کووید 19 دچار حمله قلبی 
شده اند، گفت: »این دسته از افراد شاید از نظر زمینه 
ژنتیک استعداد بیشتری داشته و بدون بیماری زمینه ای 
هم  ممکن بود دچار این مسایل و عوارض شوند.«
این عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص افرادی 
که داروی قلبی استفاده می کنند، گفت: »از آنجاکه 
این ویروس جهت اتصال به سلول های بدن از یک 
سری گیرنده ها استفاده می کند که ممکن است در 
درمان فشار خون و بیماری نارسایی قلبی نقش داشته 
باشند، ابتدا نگرانی هایی درباره استفاده از داروهای 
ACEI و ARB ها و افزایش ریسک ابتال به کووید 

19 مطرح بود، ولی بعد از آن مشخص شد که 
برعکس حتی ممکن است مصرف این داروها 
جنبه پیشگیری هم داشته باشد.« وی تاکید 
کرد: »براین اساس توصیه می شود بیماران، 
ابتالی  احتمال  بواسطه  را  قلبی  داروهای 
بیشتر و یا افزایش خطر مرگ و میر ناشی 
از بیماری کرونا قطع نکنند و همه داروها 
طبق روال قبل مصرف شود. همچنین داروها 
تنها بر اساس شرایط بالینی بیمار تغییر کند 
نه براساس شرایط اپیدمی بیماری کرونا.« 
علیپور پارسا همچنین با اشاره به مساله تداخل 
داروهای قلبی بویژه داروهای افزایش دهنده 
ریسک آریتمی با داروهای درمان بیماری کووید، 
تصریح کرد: »داروهایی مانند هیدروکسی کلروکین 
و آزیترومایسین که بر اساس پروتکل های درمانی 
برای درمان کووید استفاده می شد، داروهایی بودند که 
می توانستند ریسک آریتمی را افزایش دهند. بنابراین 
افرادی که سابقه مصرف این داروها را داشتند، باید 

در زمینه تداخل دارویی مدنظر قرار می گرفتند.«
به گزارش ایسنا این فوق تخصص اینترونشنال 
کاردیولوژی در خاتمه با بیان اینکه گاهی برای 
آنتی  داروهای  قلبی  حاد  سکته  بیماران  برخی 
پالکت قویتری مانند تیکاگرلور استفاده می شود، 
گفت: »در زمان اپیدمی در این موارد نیز به واسطه 
تداخالت دارویی،   توصیه بر عدم استفاده از این 
داروهاست، بویژه اگر بیمار قلبی مبتال به کووید 

19 هم شده باشد.«

چگونگی مصرف داروهای قلبی در  اپیدمی کرونا 
خبـر

رئیس بسیج جامعه پزشکی 
تغییر کرد 

شاهین  سپاه،  کل  فرمانده  حکم  با 
به عنوان مسئول سازمان  محمدصادقی 
بسیج جامعه پزشکی کشور منصوب شد. 
به گزارش سپید با حکم حسین سالمی 
، شاهین محمدصادقی به عنوان مسئول 
کشور  پزشکی  جامعه  بسیج  سازمان 

منصوب شد.

جراحی  تخصص  فوق  محمدصادقی 
پالستیک و عضو هیات علمی دانشگاه 
که  است  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
و  مجلس  نمایندگی  دوره  دو  سابقه 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست 
و  دارد  خود  کارنامه  در  را  بهشتی 
پزشکی  تیم های  فعال  اعضای  از 
باشگاه  است.  مقاومت  جبهه  در 

جوان خبرنگاران 

شماره 1۶۷1 ۲۴3 خرداد 1۳99

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با عنوان این مطلب که در 
تعیین تعرفه ها باید به قانون نظام پزشکی بازگردیم، سه عارضه مهم 

تعرفه های ابالغی دولت در سال 99 را تشریح کرد.
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در سی و هفتمین جلسه 
شورای عالی نظام پزشکی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
با تاکید بر اینکه کاهش کیفیت خدمات، تعطیلی و بیکاری و هرج و 
مرج و عدم انضباط مالی، سه عارضه مهم تعرفه های نامتناسب و غیر 
واقعی است، گفت: »در جلسه اخیر با معاون اول رئیس جمهوری 

به این موارد اشاره شد که با توجه به دالئل و مبانی اعالم شده مورد 
تایید و پذیرش ایشان نیز قرار گرفت.«

وی افزود: »موضوعات صنف باید در بین تمام نظام پزشکی ها 
و جامعه پزشکی به یک همزبانی برسد ضمن اینکه بحث اصلی 
جامعه پزشکی سه عارضه ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.«

ظفرقندی با بیان اینکه وضع نامتناسب تعرفه ها سبب تعطیلی روزانه 
سه مطب در بخش خصوصی شده است، ادامه داد: »باید به اصل کلی 
در حوزه بهداشت و درمان یعنی حق تعیین تعرفه بخش خصوصی 
توسط سازمان نظام پزشکی بازگردیم که در جلسه با معاون اول 
رئیس جمهوری نیز این موضوع مورد تایید و تاکید قرار گرفت.« 
وی در ادامه به آثار بیماری کووید 19 بر مراکز درمانی اشاره کرد و 
گفت: »شاهد کاهش ۴۰ درصدی درآمد مراکز درمانی بر اثر بحران 

کرونا هستیم و حتی معاون اول رئیس جمهوری نیز از اینکه مطب ها 
مشمول تسهیالت و تخفیف های مالیاتی نشده اند، اظهار تعجب نموده 
و خواستار انجام مکاتبه در این زمینه برای اصالح این موضوع شد.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به اینکه در جلسات 
مختلف همواره این موضوع که مطب ها باید مشمول تسهیالت 
کرونا شوند، مورد توجه ما قرار داشته است، تصریح کرد: »از دیگر 
مباحث مورد بحث با توجه به کاهش هزینه های درمانی بیمه ها در 
بحران کرونا، افزایش سهم بیمه ها و به تبع آن کاهش پرداخت از 
جیب مردم است.« به گزارش مهر وی خاطرنشان کرد: »با مسئولین 
سازمان امور مالیاتی نیز به توافق رسیده ایم تا موضوع ماده 1۰۰ را 
در قانون محاسبه مالیات بر درآمد پزشکان لحاظ نموده و نتایج را 

طی روزهای آتی اطالع رسانی خواهیم نمود.«

رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح کرد

سه عارضه تعرفه های پزشکی



شماره 41671 24 خرداد 1399

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران تاکید کرد

لزوم مستندسازی اقدامات بهداشتی بهشت زهرا در بحران کرونا 
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ضمن اشاره به تالش های 
مدیران و کارکنان سازمان بهشت زهرا در بحران کرونا، بر لزوم 
مستندسازی اقدامات این سازمان در دوران شیوع کووید-19 تاکید کرد. 
به گزارش سپید، علیرضا زالی در دیدار با رییس سازمان بهشت زهرا 
و با حضور در جمع کارکنان این سازمان، ضمن تقدیر از تالش های 
بی وقفه مدیران و کارکنان، اقدامات این آرامستان را تجلی یک حماسه 

ملی و فراملی دانست. 
وی با اشاره به نقش بی بدیل این سازمان برای مقابله با بحران کووید-19، 
تصریح کرد: »قبل از بحران کرونا هم نحوه مدیریت بهشت زهرا )س( 
نماد مدیریتی عالمانه و هوشمندانه در تسریع امور و رضایتمندی 
مراجعان محسوب می شد، طبیعی است چنین مدیریتی در برخورد 

با بحران متفاوت، بیشتر جلوه پیدا می کند.«
وی ادامه داد: »این بحران محک و سنجه مدیریت تطبیقی در کشور و 
به طور اخص در استان تهران بود، تیم سازمان بهشت زهرا سرافراز و 
رو سپید بود.« فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با بیان 
اینکه افرادی که به آرامستان ها مراجعه می کنند در اوج سوگواری، 
بسیار متالم هستند، تصریح کرد: »در اینچنین غلیان هیجانات منفی 
فرد، صحبتی از رضایتمندی و توجه به فرآیند محوری، ممکن است 
گزاف باشد، اما وقتی مردم متاثر از مدیریت هوشمندانه و منظم بهشت 

زهرا تقدیر می کنند، این بسیار ستودنی است.«
زالی افزود: »تاکنون علی رغم تراکم شدید کار در بحران کرونا، حتی 
یک مورد گزارش مبنی بر انجام نشدن امور یا موکول آن به زمان 
دیگر در بهشت زهرا مشاهده نشد. این  نشان می دهد اوج کرامت و 

تکریم خانواده سوگواران صورت گرفته است.«
وی با اشاره به شرایط موجود در آرامستان و تدفین غریبانه فوتی ها 
توسط بازماندگان بر اثر کرونا، ادامه داد: »اگر کارکنان بهشت زهرا 
وارد عمل نمی شدند، کار بر روی زمین می ماند چون برخالف شرایط 
معمول باید از نزدیکی خانواده ها به متوفیان جلوگیری می شد. حرف از 
حماسه آفرینی در این سازمان مستند است و کالمی احساسی نیست.«
زالی بیان کرد: »یکی از نقاط داغ برای گسترش بیماری در اپیدمی ها 
آرامستان ها هستند، چراکه رعایت پروتکل های بهداشتی در میان افراد 
متالم و متاثر بسیار کمرنگ است. اوج رعایت مالحظات بهداشتی در 
بهشت زهرا به نقطه ای رسید که نه تنها این آرامستان به نقطه شیوع 
این بیماری تبدیل نشد بلکه به عنوان نقطه ای امن در کاهش و تقلیل 
ابتال عمل کرد.« وی با اشاره به اینکه این موضوع یک افتخار بین الملی 
است، گفت: »تمامی کارها در سازمان بهشت زهرای تهران بر اساس 
نظم و اصول حاکم بر کرامت، رسومات و تشریفات بدون کاستی 
صورت گرفت که تبلور و تجلی یک زنجیره مدیریتی کامل است.«

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران، عنوان کرد: »رعایت 
پروتکل های بهداشت و صیانت از شهروندان که برنامه راهبردی این 
سازمان بود، به خوبی محقق شد. در این بحران هیچ دغدغه ای در 

خصوص سرایت بیماری از آرامستان در ذهن اعضای ستاد نبود.«
وی صیانت از پرسنل بهشت زهرا را نیز امری بسیار مهم دانست 
و اظهار کرد: »به دلیل شتاب و چالش هایی که در اپیدمی ها وجود 
دارد، یکی از گروه های آسیب پذیر، پرسنل آرامستان هاست. انجام ۵ 
مرحله غربالگری در سازمان بهشت زهرا گامی بسیار مهم محسوب 
می شود. اقدامات بهداشتی در این آرامستان باید مستند و در مجالت 

بین المللی چاپ شود.«
زالی در ادامه این دیدار برای ثبت علمی این افتخار بهداشتی اعالم 
آمادگی کرد و گفت: »برخی از گروه ها و اقشار خدمت رسان خوشنامان 

گمنامند. حماسه آفرینی آن ها را باید به مردم نشان دهیم.«
وی تصریح کرد: »پیوست عالمانه آکادمیک در میان گروه مدیریتی و 

خدماتی سازمان بهشت زهرا به خوبی دیده می شود.«
زالی در پایان بر کاربرد لفظ حماسه آفرینی در مجموعه بهشت زهرا 
تاکید کرد و گفت: »به طور ویژه از رییس و کارکنان این سازمان 
قدردانی می کنم. اشتراک نگاه جهادی و علمی موجب شد، آرامستان 

بهشت زهرا تبلور یک حماسه ملی و فراملی باشد.«

کارکنان بهشت زهرا پیشتاز خدمت رسانی برای مقابله با 
کرونا بودند

در ادامه فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر تهران، در 
جمع کارکنان خدوم این سازمان حضور یافت و ضمن تقدیر و تشکر 
از تالشگران این حوزه برای مقابله با کرونا، خطاب به آن ها گفت: 
»وظیفه خود می دانم از طرف اعضای ستاد فرماندهی مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران از مساعی، تالش های ارزنده شبانه روزی، سخت 
کوشانه و جهادی برادران و خواهران در بهشت زهرا قدردانی ویژه 
داشته باشم.« وی ادامه داد: »پرسنل در بهشت زهرا، حماسه آفرینان 
ایثارگری هستند که با تالش مضاعف، رضایتمندی را بر دل و روح 
جریحه دار خانواده های متوفیان که سوگوارانه و با غم و اندوه به آن ها 
مراجعه می کردند، نشاندند. « فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران، عنوان کرد: »یکی از گروه هایی که پیشتاز خدمت رسانی برای 
مقابله با کرونا در شهر تهران بودند و بسیار خوش درخشیدند، کارکنان 
سازمان بهشت زهرا هستند، باید به آن ها آفرین و خداقوت گفت.«

زالی با اشاره به لزوم پرداختن بیش از پیش به نقش پرسنل این 
سازمان در رسانه ها، اظهار کرد: »هر چه در رسانه ها، به ویژه رسانه 
ملی از تالش های آن ها یاد شود، باز هم  کافی نیست، زحمات 
کارکنان بهشت زهرا به قدری برجسته و ستودنی است که زبان از 

تقدیر آن ها قاصر است.«
وی سختی کار پرسنل این سازمان را کنار مسئولیت معمول شان، تطهیر 
و تدفین پیکر متوفیان بر اثر کرونا اعالم کرد و افزود: »در این بحران 
آن ها حتی از دیدن خانواده هایشان نیز محروم بودند، اما نه تنها در 
ایران این کار به یک کار ممتاز خدماتی تبدیل شد، بلکه این افراد یک 

حماسه بین المللی آفریدند و دست مریزاد ویژه باید به آنان گفت.«
زالی با بیان اینکه انجام کار کارکنان در بهشت زهرا چه در ابعاد 
تطهیر، تغسیل و تکفین بسیار پیچیده است، گفت: »در کنار همه 
تالش های سختی که انجام شد، دو موضوع مورد غفلت واقع نشد 
و آن هم حفظ کرامت متوفیان است؛ علی رغم اینکه بیماران عفونی 
بودند، خطر سرایت وجود داشت و کار با این ها جسارت متفاوتی 
می خواست، اما باز هم در این مورد کوتاهی رخ نداد.« فرمانده ستاد 
مقابله با بیماری کرونا در تهران، ادامه داد: »دومین نکته جامعه ایرانی 
و اسالمی، عالوه بر حفظ مسائل انسانی، دغدغه وابستگان متوفیان 
وجود کاستی های شرعی در جریان کار غسل دادن و کفن و دفن کردن 
است، در این خصوص اطمینان خاطر به مردم شریف تهران می دهیم 

در کنار رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی، ابعاد شرعی، انسانی و 
حقوق مربوط به متوفیان در حداکثر استاندارد انجام شده و می شود.«
وی در این دیدار تصریح کرد: »امیدوارم نماینده خوبی بوده و مجموعه 
قدرشناسی استان تهران را به مجموعه بهست زهرای استان تهران منتقل 
کرده باشم. از خانواده های محترم پرسنل این سازمان که سنگرگاه های 

اجتماعی پنهانی هستند، تشکر ویژه دارم و خداقوت می گویم.«

تالش ها برای مقابله با بیماری کرونا در سازمان بهشت 
زهرا بدون تلفات بوده است

در ادامه سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س( نیز در این 
دیدار بیان کرد: »آرامستان بهشت زهرا 2۵ تیر 1349 تاسیس شده 
است، این آرامستان در زمره بزرگترین آرامستان های جهان قرار دارد 
و به لحاظ امکانات و تجهیزات، بهشت زهرا بزرگترین آرامستان 
جهان اسالم است.« وی در خصوص همه گیری کووید-19، ادامه 
داد: »بحران کرونا اتفاقی بی سابقه و غیرقابل تصور را در بهشت زهرا 

رقم زد که بحرانی بسیار طوالنی بوده است.«
خال افزود: »برنامه ریزی برای بحران در این آرامستان بسیار سریع 
اتفاق افتاد. حفظ سالمت جان کارکنان بهشت زهرا، حفظ جان مردم 
و رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در کنار مالحظات شرعی از 
دغدغه های این سازمان بود.« مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، با اشاره 
به غربالگری 3 هزار و 2۰۰ پرسنل سازمان در ۵ مرحله، تصریح کرد: 

»تاکنون یک تلفات هم در این سازمان ثبت نشده است.«
خال، ضمن تشکر از هماهنگی موجود در ستاد فرماندهی مقابله با 
بیماری کرونا، عنوان کرد: »فرمانده این ستاد بدون هیچ کوتاهی و فوت 
وقت، تمام مطالبات سازمان را فراهم کرد و در عرصه مدیریت کرونا 
بسیار خوب عمل شد. سازمان بهشت زهرا در کنار کادر پزشکی و 
مردم است.« وی در پایان بر لزوم مستند سازی و تدوین کتاب در 
زمینه کرونا تاکید کرد و گفت: »اطالع رسانی ها باید ادامه داشته باشد 

تا مردم همچنان هوشیار باشند.«
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، زالی در 
حاشیه این دیدار از قسمت عروجیان بازدید کرد و در قطعه شهدای 
خدمت نیز حاضر شد. همچنین فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا 
در تهران در ادامه دیدارهای خود به بازماندگان شیرین صفوی، پرستار 
بخش اورژانس شیمیایی بیمارستان بقیه اهلل تسلیت گفت و بر محل 

خاکسپاری او حاضر شد.

خبـر
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آمار جهانی همه گیری کووید-۱۹ خبـر

هند در رتبه چهارم جدول ابتال
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-19 
که تاکنون در 213 کشور و منطقه در جهان شیوع 
دنیا  بیماری همچنان در  این  دارد و  ادامه  یافته، 

قربانی می گیرد. 
به گزارش سپید، تازه ترین آمارها حاکی از آن است 
که شمار قربانیان کروناویروس جدید، عامل بیماری 
کووید-19 به 423هزار و ۸66 نفر رسیده و تاکنون 
ابتالی هفت میلیون و ۵9۸ هزار و 2۰1 نفر نیز به 
این بیماری تأیید شده است. همچنین بنابر تازه ترین 
آمارها تاکنون سه میلیون و ۸42 هزار و ۸۰۵ نفر از 

بیماران مبتال به کووید-19تاکنون بهبود یافته اند.
در حالی که تا چندی پیش اروپا به یکی از مراکز 
شیوع کروناویروس جدید در جهان تبدیل شده بود، 
اکنون آمریکای جنوبی به ویژه برزیل به کانون جدیدی 
برای شیوع این ویروس تبدیل شده و سازمان  جهانی 
بهداشت )WHO( نیز نسبت به وضعیت کشورهای 

این منطقه ابراز نگرانی کرده است.
همچنین سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه شیوع 
کروناویروس به طور کلی در سراسر جهان وخیم تر 

شده، از مقامات کشورها خواسته است تا اقدامات 
خود را برای کنترل شیوع این بیماری تشدید کنند.
آمریکا همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با 
بیماری کووید-19 قرار دارد و بیشترین آمار قربانیان و 
مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر برزیل و روسیه به لحاظ تعداد مبتالیان 

به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و 
انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان 
ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص داده است.
بنابرگزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که 
بنابر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 

تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است:
1. ایاالت متحده دو میلیون و ۸9 هزار و 7۰1 مبتال، 

116 هزار و 34 قربانی
2.  برزیل ۸۰۵ هزار و 649 مبتال، 41 هزار و ۵۸ قربانی
3.  روسیه ۵۰2 هزار و 436 مبتال، 6۵32 قربانی

4. هند 29۸ هزار و 2۸3 مبتال، ۸۵۰1 قربانی
انگلیس 291 هزار و 4۰9 مبتال، 41 هزار و   .۵

279 قربانی
6. اسپانیا 2۸9 هزار و 7۸7 مبتال، 27 هزار و 136 قربانی
7. ایتالیا 236 هزار و 142 مبتال، 34 هزار و 167 قربانی

۸. پرو 214 هزار و 7۸۸ مبتال، 61۰9 قربانی
9. آلمان 1۸6 هزار و 79۵ مبتال، ۸۸۵1 قربانی

1۰. ایران 1۸۰ هزار و 1۵6 مبتال، ۸۵۸4 قربانی
با 174 هزار و 23  ترکیه  آن کشورهای  از  پس 
مبتال، فرانسه با 1۵۵ هزار و ۵61 مبتال، شیلی با 
1۵4 هزار و 92 مبتال، مکزیک با 133 هزار و 974 
مبتال، پاکستان با 12۵ هزار و 933 مبتال، عربستان 
سعودی با 116 هزار و 21 مبتال تاکنون بیش از 

1۰۰ هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند.ایسنا

 Iowa State( پژوهشگران دانشگاه ایالتی آیووا
University( آمریکا در مطالعه اخیرشان اعالم 
کرده اند اختالل در عملکرد کبد ممکن است 

منجر به آسیب دیدن بافت قلب شود. 
به گزارش سپید به به نقل از تک اکسپلوریست، 
محققان آمریکایی طی مطالعه اخیرشان درک 
جدیدی از ارتباط بین سالمت قلب و بافت های 
مختلف بدن پیدا کرده اند که این موضوع می تواند 
به توسعه درمان های جدید منجر شود. طی این 
مطالعه محققان سالمت قلب مگس ها را مورد 
بررسی قرار دادند و دریافتند که اختالل در عملکرد 
کبد ممکن است به آسیب دیدگی قلب منجر شود.
در مطالعات پیشین دانشمندان دانشگاه ایالتی 

آیووا بررسی کرده بودند که چگونه سالمت قلب 
مگس ها با افزایش سن تغییر می کند. در این مطالعه 
جدید دانشمندان اطالعات جدیدی از عملکرد 
 )peroxisome( »یک اندامک به نام »پراکسی زوم
که ممکن است در افزایش سن این موجودات 

نقش مهمی داشته باشد، دریافتند.
پراکسیتن یا پرکسی تن یا پراکسی زوم اندامک های 
تک غشایی موجود در سلول های گیاهی هستند. 
فعالیت اکسیدازی و پراکسیدازی شدیدی دارند. 
این اندامک ها بسیار کوچکتر از میتوکندری ها 
هستند و قطری بین 1۵/. تا 2۵/. میکرون دارند.
»هوآ بای« )Hua Bai(، استادیار ژنتیک، توسعه و 
زیست شناسی سلولی دانشگاه ایالتی آیووا گفت: 

»ما طی این مطالعه می خواستیم دریابیم که آیا 
سایر بافت ها با افزایش سن بر عملکرد قلب تأثیر 
می گذارند یا خیر.  داده های قابل توجه نشان می دهد 
که اختالل در عملکرد کبد یک عامل خطرناک 
برای ظهور بیماری های قلبی محسوب می شود. 
مبتالیان به اختالل عملکرد کبدی اغلب بیماری 
قلبی دارند.« طی این مطالعه محققان آزمایشات 
مختلفی را انجام دادند و ژن های مختلفی را که 
بر عملکرد کبد در مگس ها تاثیر دارند، مورد 
بررسی قرار دادند و کنترل کردند تا درک کنند که 
این امر چگونه می تواند بر  بافت قلب با افزایش 
سن مگس ها تأثیر بگذارد و دریافتند اختالل در 
عملکرد کبد ممکن است منجر به آسیب دیدن 

بافت قلب شود. ارتباط بین پراکسی زوم ها، عملکرد 
کبد و عملکرد قلب با افزایش سن می تواند به 
دانشمندان در توسعه درمان ها و داروهای جدید 

کمک کند.ایسنا

ارتباط بین اختالل در عملکرد کبد و تاثیر آن بر قلب

عضو انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران گفت: 
»درمان های جدید براکی تراپی با کاهش عوارض 
جانبی و دوره درمان برای بیماران سرطانی مفید 
است.« به گزارش سپید، حمیدرضا دهقان منشادی 
با اشاره به پیشرفت های کشورمان در زمینه درمان 
سرطان با وجود تحریم ها و مشکالت موجود، 
اظهار کرد: »با وجود همه مشکالت درمان سرطان 
در کشورمان دیگر یک موضوع پیچیده نیست و 
نمونه های زیادی از درمان قطعی سرطان در کشور 
وجود دارد.« وی با بیان اینکه روش های درمانی 
متعددی برای درمان سرطان وجود دارد که حدود 
2۵ درصد مرگ ومیر در جهان و ایران را شامل 
می شود،  یادآور شد: »یکی از روش های قدیمی 

درمان سرطان که در حال حاضر پیشرفت های 
چشمگیری کرده است و امید به بهبود را در بیماران 
افزایش می دهد براکی تراپی است.« به گفته وی 
براکی تراپی به معنی درمان از راه نزدیک است و 
این روش قدیمی ترین روش پرتو درمانی است که 
سال ها پیش از رادیو تراپی به عنوان درمان سرطان ها 

شناخته شد. رئیس بخش رادیوتراپی و انکولوژی 
بیمارستان شهدای هفتم تیر تهران، تاکید کرد: »براکی 
تراپی مکمل درمان رادیوتراپی است و در برخی از 
موارد به عنوان تنها روش درمان برای بیماری سرطان 
مورد استفاده قرار می گیرد.«به گفته دهقان منشادی، 
این روش درمانی برای سرطان های پروستات، سر 
و گردن، سرطان های زنان، سرطان های پوستی، 
تومورهای چشمی و برخی تومورهای گوارشی 
مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند امید به بهبود 

را در این بیماری ها بسیار افزایش دهد.
به  توجه  با  درمان  این  انجام  »برای  افزود:  وی 
پیشرفت های زیادی که صورت گرفته روش های 
متنوعی وجود دارد. LDR یا روش درمان با آهنگ 

آهسته )Low Dose Rate( و HDR یا روش درمان 
با آهنگ شدید )High Dose Rate( دو روش درمانی 
براکی تراپی هستند که با توجه به نوع و زمان درمان 
متفاوت هستند. در روش درمانی LDR زمان درمان 
طوالنی تر اما میزان دوز پرتو مورد استفاده کمتر 
است، اما در روش HDR پرتو مورد استفاده دوز 
باالیی دارد و زمان درمان به کمتر از یک روز کاهش 
می یابد. به گزارش انجمن رادیو تراپی اکولوژی ایران 
دهقان منشادی اظهار داشت: »تعداد جلسات براکی 
تراپی نیز در مجموع زیاد نیست و می توان با این 
روش مراحل درمانی را از 3 تا 13 جلسه انجام 
و این روش برای بیمارانی که از سایر نقاط برای 

درمان به تهران مراجعه می کنند بسیار مفید است.«

پیشرفت های تازه درمان سرطان با روش براکی تراپی در ایران



سوری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی گفت: »روند همه گیری کرونا در کشور 
فرودهایی  و  فراز  با  کشورها  سایر  همانند  ما 
همراه بود و درس هایی آموزنده به ما داد که 
می توان از آن برای ارایه خدمات بهتر به مردم 
بیماری و موارد مشابه  این  و درمان و کنترل 

آن استفاده کرد. «
به گزارش سپید، حدود چهار ماه است که جامعه 
جهانی درگیر بیماری جدید است که از کشور چین 
شروع شد و به سرعت همه کره زمین را درنوردید. این 
ویروس با جرمی حدود ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵ 
گرم قدرت طبیعت را به رخ انسان مغرور کشید تا 
نشان دهد بشر با تمامی توانایی های علمی و فناوری 

خود هنوز بسیار آسیب پذیر و ضعیف است.
گذشته از فرضیات ثابت نشده ای مانند بیوتروریستی 
بودن اپیدمی، دستکاری انسانی، جنگ تجاری و 
سرد کشورها و مانند این ها واقعیت آن است که 
رویکرد کشورها در برخورد و مقابله با این اپیدمی 
حاد پیشرونده تهدید کننده، تجارب تلخ و شیرینی 
را به جای گذاشته است. از این تجارب درس هایی 
را برای حال و آینده می توان آموخت تا جامعه کمتر 

از اتفاقات و وقایع مشابه آسیب ببیند.
حمید سوری عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: »کسب تجربیات 
خام از وقایع روزمره قطعا برای حل مشکالت 
پیچیده ای مانند اپیدمی کرونا کافی نیست و مدیریت 
علمی بحران کرونا بدون مشارکت فعال متخصصان 

این حوزه ممکن نخواهد بود.«
وی ادامه داد: »متاسفانه در خبرها شاهدیم که گاهی 
افرادی که تخصص و درک درستی از این بحران 
ندارند، اصول قطعی علمی مقابله با کرونا را زیر سوال 
می برند و حتی متخصصان رشته های غیرمرتبط 
اظهارنظرهای غیرموثق و غیرعلمی می کنند که برای 

کنترل اپیدمی بسیار خطرناک است.«
این استاد اپیدمیولوژی بیان داشت: »عدم شدت 
عمل کافی در اعمال مقررات و رعایت موازین 
محافظتی و همچنین عادی جلوه دادن اوضاع و 
افراد  برخی  سوی  از  توصیه های سطحی  ارائه 

غیرکارشناس مانع کنترل بیماری خواهد شد.«
وی ادامه داد: »تحلیل مردم عادی از اوضاع اپیدمی 
محدود به فضای پیرامون شان است و پراکندگی 
موارد بستری و مرگ کرونا که عمدتا دور از چشمشان 
رخ می دهد، نمی تواند تهدید جدی اپیدمی کرونا را 
به آن ها نشان دهد؛ بنابراین اعمال مقررات شدید 
محافظتی مانند آنچه در کشورهای موفق در کنترل 

اپیدمی انجام دادند، بسیار ضروری است.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به اینکه در اپیدمی کووید ۱۹ دو 
موضوع پیشگیری از تعداد موارد فوتی و موارد 
شدید یا بستری حداقل تا زمانی که هنوز موفق به 
کشف واکسن نشده ایم باید در اولویت برنامه های 
پیشگیری قرار گیرد، افزود: »برای دستیابی به این 
هدف، شناسایی و محافظت کافی از گروه های 

پرخطر یک ضرورت جدی است.«
سوری تاکید کرد: »به رغم ظرفیت های بسیار خوب 
علمی و وجود مراکز تحقیقاتی در حوزه سالمت 
و موفقیت های نسبی، هنوز نقشه راه سیاستگذاری 
مدون برای تهیه مستندات بومی اپیدمی کرونا و 

پرهیز از موازی کاری ها وجود ندارد.«
وی ادامه داد: »تحقیقاتی که در کشور انجام می شود، 
به صورت پراکنده و اغلب بر اساس عالیق شخصی 
محققان انجام می شود. وظایف مراکز تحقیقاتی و 
معاونت های تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم 
پزشکی در این زمینه بسیار حساس است تا نقشه 
سیاستگذاری تحقیقاتی را تهیه و برای اجرایی 

شدن آن تالش کنند.«

سوری بیان داشت: »تحلیل موارد ابتال طی چهار 
ماه گذشته در کشور نشان می دهد که به رغم 
شباهت هایی که الگوی اپیدمی ایرانی ها با سایر 
کشورها دارد، تفاوت هایی هم مشاهده می شود 
که باید در برنامه ها و سیاست ها به آن ها توجه 

جدی شود.«
این استاد اپیدمیولوژی ادامه داد: »برای مثال ارزش 
تب سنجی به عنوان پیش آگهی بیماری در ایرانیان 
بسیار کمتر از مبتالیان در چین است یا برعکس 
در حالی که کاهش غلظت اکسیژن در خون تنها 
در ۱۴ درصد چینی ها قبل از بروز عالئم بالینی 
و تست ها دیده می شد، این میزان در حدود ۶۰ 

درصد ایرانی ها مشاهده می شود.«
سوری گفت: »در این بین همچنین برخی رسانه های 
جمعی گاها در خبررسانی صحیح اپیدمی نسبت 
به مجموعه های مجازی بی شناسنامه که نه تنها 
کمک کننده نیستند بلکه با انتشار خبرهای دروغ 
و غیرعلمی باعث تشویش افکار عمومی شده اند، 

چندان موفق نبوده اند.«
وی افزود: »نیاز به تجدیدنظر جدی در برنامه 
آموزش تحصیالت تکمیلی رشته اپیدمیولوژی برای 
توانمند کردن فارغ التحصیالن جهت پاسخگویی به 
مشکالتی مانند این اپیدمی که کشور ما به واسطه 
موقعیت پیچیده ژئوبیولوژیک و تنوع اپیدمیولوژی 
بیماری ها با آن روبرو است، یک ضرورت اجتناب 

ناپذیر است.«
عمر  از  سال  چندین  »هرچند  گفت:  سوری 
اولین  اپیدمیولوژی در کشور می گذرد و  رشته 
کشور  از  خارج  دانشگاه های  فارغ التحصیالن 
بیش از سه دهه است که به کشور باز گشته اند اما 
هنوز در ساختار وزارت بهداشت ردیف سازمانی 
تعریف شده کافی برای این رشته وجود ندارد.«

»تعداد  داد:  ادامه  اپیدمیولوژی  استاد  این 

فارغ التحصیالن این رشته در سه دهه گذشته روند 
افزایش نسبتا خوبی داشته ولی در اغلب موارد 
استفاده مطلوبی از تخصص این افراد نمی شود و 
بیشتر آنان در مراکز تحقیقاتی به مقاله نویسی و 

متدولوژی تحقیق مشغول هستند.«
سوری افزود: »با توجه به جوان بودن نسبی رشته 
تعداد اساتید با سابقه این رشته به تعداد انگشتان 

دو دست هم نمی رسد.«
وی افزود: » رویکرد رسیدن به ایمنی گله ای یا 
اجتماعی چه به زبان بیاید و چه نیاید، برای جامعه 
خطرناک است و قربانیان زیاد و هزینه بسیاری 
را تحمیل می کند. هنر کشورها این است که هر 
چه زودتر این ساختمان درحال اشتعال اپیدمی را 
با کمترین خسارت ممکن خاموش کنند،  اینکه 
بگذاریم تا زمانی که ماده قابل سوختن وجود 
دارد ساختمان همچنان بسوزد، هنر نیست. رویکرد 
اپیدمی گله ای دقیقا همین کار را می کند که قطعا 

دور از عقل و شان علمی است.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی افزود: »اولین مورد اپیدمی در اوایل اسفندماه 
۱۳۹۸ در کشور گزارش شد و به رغم خبرهایی 
مبنی بر وخامت مشکل، به نظر می رسد بزرگی 
مساله درست ارزیابی نشد البته هدف از نقد این 
رفتارها نیز قطعا نادیده گرفتن تالش های صادقانه 
مسئوالن دلسوز مردم به خصوص ناسپاسی از 
زحمات کارکنان بهداشتی درمانی کشور که جان 
برکف و با تقدیم عزیزانی زندگی خود را وقف 

مردم کردند، نیست.«
به گزارش ایرنا سوری در پایان افزود: »رفتار و 
کارنامه مدیریتی کشور ما در این اپیدمی را می توان 
از منظرهای مختلف ارزیابی کرد؛ نمونه های زیادی 
وجود دارد که نشان دهنده توفیق نسبی ما در مقایسه 

با بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان است.«

درس  هایی آموزنده ازفراز و فرودهای اپیدمی کرونا 
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گفت وگوی اختصاصی سپید با احمد فیاض بخش استاد مدیریت و اقتصاد سالمت

نخستین پرسش ما این بود: 
Fee-( به جز نظام پرداخت مبتنی بر کارانه

for-Service( که سال هاست در کشور ما 
رواج دارد، چه روش های پرداخت دیگری 

در نظام های سالمت مرسوم است؟
احمد فیاض بخش: در رشته اقتصاد سالمت 
وقتی صحبت از »کارانه« می شود، منظور یکی 
از چند روش پرداختی است که ابداع شده و در 
نظام های سالمت کشورهای مختلف دنیا از آن 
استفاده می شود. درواقع وقتی از روش کارانه یا 
فی فورسرویس نام می بریم، باید بدانیم که این 
یکی از چندین روشی است که برای پرداخت 
در نظام سالمت می شود از آن استفاده کرد که 

مختصر اشاره ای به هر کدام از آنها می کنم.
نظام  در  که  پرداختی  درمجموع، روش های 
سالمت کشورهای مختلف دنیا به کار گرفته 

می شود، به این شرح است:
1. روش کارانه )Fee-for-Service( که در این 
روش حق الزحمه درمانگران براساس »تعرفه« 
ضرب در تعداد برای انواع اقدامات درمانی 
محاسبه و پرداخت می گردد. برای مثال در یک 
درمانگاه، میزان دریافتی از بابت انجام ویزیت 
توسط هر پزشک در هر شیفت کاری که درآن 
خدمت کرده، براساس تعداد بیمارانی که او 
ویزیت کرده ضرب در تعرفه ای که در آن درمانگاه 
برای هر ویزیت توسط پزشکان از پیش تعیین 
شده، معلوم می شود. به همین ترتیب در هردوره 
یک ماهه مورد نظر، مبلغی که به هر پزشک 
در آن درمانگاه باید پرداخت گردد نیز ازجمع 
درآمدهای او در مجموع شیفت هایی که درآن 

ماه توسط او پوشش داده شد، مشخص می گردد.
2. روش حقوق )Salary( برای توضیح این 
روش، تصور کنید که یک جراح عمومی ممکن 
است در طول یک روز یک یا چند عمل جراحی 
مختلف مثل عمل کیسه صفرا، آپاندکتومی و ... 
انجام دهد و تا پایان شیفت کاری هیچ وقت خالی 
نداشته باشد اما در یک روز دیگر، اعمال خیلی 
کم  تعدادتری به او محول شود. درواقع در روش 
پرداخت حقوق، بدون اینکه به میزان کار محول 
شده وتعرفه ها توجهی شود، به صرف حضور 
پزشک در محیط بیمارستان و آمادگی برای انجام 
خدمت، یک مبلغ ثابت ماهیانه پرداخت می شود.
این   )Wage( ساعتی  پرداخت  روش   .3
روش بیشتر درمورد پرسنل غیرپزشک مثل 
پیراپزشکان، پرسنل اتاق عمل و ... کاربرد دارد. 
درواقع چون این نیروها کار اصلی را انجام 
نمی دهند، براساس ساعت هایی که مشغول 
ارائه خدمت هستند، به آنها پرداخت صورت 
می گیرد. وضعیت نیروهایی که حقوق دریافت 
می کنند و نیروهای ساعتی، تقریبا شبیه معلمین 
رسمی و معلمین حق التدریس است. گروه اول 
حقوق ماهیانه ثابت دریافت می کنند ولی گروه 
دوم براساس تعداد ساعاتی که تدریس کرده اند، 
پول دریافت می کنند. دراین روش هم تغییر 
در تعرفه خدمات اهمیتی ندارد زیرا تعرفه ها 
کم باشند یا زیاد، کادر درمانگر بازاء ساعات 
حضورشان دریافتی شان محاسبه خواهد شد، و 
نه براساس تعدادی از انواع مختلفی از خدماتی 
که آنها در ساعات حضورشان ارائه نموده اند. 
به همین دلیل ثابت بودن دریافتی های افراد، 

مهمترین نقد و آفتی که برای هردو روش حقوق 
و روش پرداخت ساعتی مطرح می شود، پائین 
آمدن انگیزه ها برای باالتر بردن تعداد اقدامات، 
ولذا رواج تنبلی و کمکاری است. برای حل 
این مشکل راه حلهای مؤثر مدیریت بوجود 
آمده که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. از 
ایندو روش، حذف شدن انگیزه ها  محاسن 
برای انجام اقدامات غیرالزم )تقاضای القائی( 
و کاهش احتمال به خطر افتادن سطح کیفی 
کادر  بدلیل حرص  نوعاً  که  است  خدمات 
درمانی برای دریافت کارانه بیشتر با باالبردن 
تعداد اقدامات در هر شیفت کاری و درنتیجه 
سریعتر ارائه کردن خدمات بوقوع می پیوندد.
4. روش بودجه کلی )Global Budget( در این 
روش، معموال طرف قرارداد خریدار خدمت، 
بهداشت  مثل مرکز  یک شخصیت حقوقی 
یک شهرستان یا یک بخش یا ... است که به 
صورت سالیانه بودجه ای دراختیار او قرار داده 
می شود و البته هرسال با درنظر گرفتن عواملی 
مثل تورم یا پدیدآمدن مشکالتی از قبیل شیوع 
یک بیماری مثل کرونا، ممکن است بودجه 
آن سال را افزایش یا ندرتا کاهش بدهند. اما 
در این روش بعد از انجام محاسبات بودجه 
برای هرسال، اختصاص دهنده بودجه )مثال 
سازمان برنامه و بودجه( دیگر کاری ندارد که 
شخصیت حقوقی گیرنده بودجه در حیطه تحت 
مدیریتش از چند پرسنل، یا بیمارستان یا خانه 
بهداشت برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
به جمعیت تحت پوشش خود استفاده می کند. 
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نظام های پرداخت و کالف سردرگمی به نام »تعرفه«
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شعیبشاهزمانی
موضوع »تعرفه خدمات تشخیصی درمانی« 
به عنوان مبنای محاسبات پرداخت »کارانه« 
از  یکی  همواره  ایران،  سالمت  نظام  در 
محور  و  موضوعات  چالش برانگیزترین 
پزشکی  جامعه  بین  مجادالت  و  مباحثات 
قبل  بوده است و همه ساله، هم  و دولت 
از تصویب و هم پس از تصویب تعرفه ها 
شاهد یک سلسله بحث های معموال تکراری 
هستیم. محورهای اصلی این مباحث، در همه 
ادوار مشترک هستند. معموال پیش از تصویب 
تعرفه ها، صداهایی از سمت جامعه پزشکی 
بلند می شود که معتقدند تعرفه ها سال هاست 
تورم  با  فعلی  تعرفه های  فریز شده اند،  که 
همخوانی ندارند، قیمت تمام شده خدمات از 
میزان تعرفه ها باالتر است، قوانین برنامه های 
پنج ساله توسعه در این باره اجرا نشده اند 
و در نهایت رویه فعلی را زمینه ساز کاهش 
ارائه کنندگان  بی انگیزگی  خدمات،  کیفیت 
تغییر  بخش خصوصی،  در  به ویژه  خدمت 

شغل و مهاجرت پزشکان و ... می دانند.
تعرفه ها  افزایش  مخالفین  مقابل،  سوی  از 
مالی  منابع  تامین کننده  سازمان های  که 
بیمه ها  و  بودجه  و  برنامه  همچون سازمان 
به عنوان خریداران خدمت جرو شاخص ترین 
اعضای آن هستند، حدود افزایش مورد نظر 
ارائه کنندگان خدمت را با توان مالی کشور 
از  بیش  تعرفه ها  رشد  و  ندانسته  هم راستا 
آنچه تاکنون اتفاق افتاده را حرکت در جهت 
ورشکستگی سازمان های بیمه گر و افزایش 

پرداخت از جیب مردم ارزیابی می کنند.
هرچند هرساله برایند مواجهه این دو دیدگاه 
تعرفه ها می شود  ابالغ  به تصویب و  منجر 
اما گروهی از صاحب نظران و کارشناسان 
که  باورند  این  بر  سالمت  اقتصاد  حوزه 
و  »کارانه ها«  موضوع  به  دادن  محوریت 
منتسب کردن همه پیروزی ها و ناکامی های 
بودن  ناعادالنه  یا  عادالنه  به  نظام سالمت 
درمانی«  تشخیصی  خدمات  »تعرفه های 
که  است  بی سرانجامی  بازی  در  درافتادن 
هیچ برنده ای نخواهد داشت. این گروه از 
کارشناسان، استقرار روش پرداخت مبتنی 
بر کارانه برای همه اجزاء نظام درمان کشور 
را اشتباه بزرگی قلمداد می کنند که یکی از 
نتایج آن، همین مباحث پایان ناپذیر تعرفه ها 
و البته چندین و چند آسیب اساسی به نظام 
سالمت کشور است که پرداختن به آنها در 

جای خود الزم است.
علوم  دانشگاه  دانشیار  احمدفیاض بخش، 
پزشکی تهران، صاحب نظر در حیطه مدیریت 
سالمت و نظریه پرداز حوزه سیاست گذاری 
و اقتصاد دارو و درمان است. آنچه در ادامه 
تفصیلی  گفت وگوی  اول  بخش  می آید، 

خبرنگار روزنامه سپید با اوست. 



 ادامه از صفحه 7
سوابق  براساس  بیشتر  روش  این  در  پرداخت 
تصمیمات بودجه ای و مالی گرفته می شود و به 
این کاری ندارند که از جهت تاریخی آیا پرداخت 
به واحد گیرنده بودجه در سالهای گذشته عادالنه 
گذاشته  این  بر  فرض  برعکس  است؟  بوده 
می شود که در گذشته به هر واحد گیرنده بودجه 
به صورت مناسبی اعتبار اختصاص داده شده و 
لذا برآن اساس، تخصیص به اشخاص حقوقی 
گیرنده در سال های بعدی عمدتاً براساس محاسبات 
تورمی صورت می گیرد.اینکه هرآنچه در گذشته 
انجام شده را یا مناسب ارزیابی کنیم پیشفرضی 
است که گاهی با واقعیتها مغایرت شدید داشته، و 
لذا چنین پیشفرضهایی می توانند سبب تداوم  و 
نهادینه گشتن بی عدالتی ها در دسترسی به خدمات 
پزشکی در محدوده های جغرافیایی مختلف گردد. 
لذا موضوع گفته شده را می توان از آفتهای این 

روش پرداخت مدنظر قرار داد.
5. روش سرانه )Capitation( روش بسیار مهمی 
است. معموال در مباحثی که درخصوص نظام های 
پرداخت انجام می شود، نظام سرانه را در مقابل 
نظام کارانه مطرح می کنند. این روش هم مثل 
روش قبلی )بودجه کلی( بیشتر برای پرداخت به 
اشخاص حقوقی که در یک محدوده جغرافیایی 
خاص خدمت رسانی می کنند، قابل استفاده است. 
برای مثال اگر مقرر شود برای محاسبه و اختصاص 
به مدیریت بهداشت در سطح  اعتبارات مالی 
ابتدا  شود،  گرفته  بهره  روش  این  از  استان ها 
نفر  استان چند  باید مشخص شود که در هر 
از گروه های جنسیتی، سنی واقتصادی مختلف 
ساکن هستند. سپس عدد سرانه پرداخت ساالنه 
برای هرفرد در هریک از گروه های اجتماعی 
گفته شده معلوم می شود  و دلیل مختلف محاسبه 
شدن سرانه ها هم این است که برای مثال سرانه 
هزینه های بهداشتی درمانی برای افراد مسن و 
نوزاد بصورت معمول بیشتر از جوانان بین 20 
تا40 سالگی است  و همینطور هزینه های سرانه 
زنان جوان به دلیل باروری و زایمان، از مردان 
جوان هم سنشان بیشتر است  و به همین ترتیب. 

پس از تعیین تعداد و انواع ساکنین و سرانه های 
آنها، اعتبارات کل قابل پرداخت در هر سال به 
هر استان از حاصل ضرب سرانه ها در تعداد 
ساکنین آن استان معلوم می گردد. انگلستان یکی 
از کشورهایی است که در آن از این روش برای 
پرداخت در همه سطوح اختصاص اعتبار بهره 
اعتبار  دراختصاص  هم  یعنی  می شود؛  گرفته 
استان ها  از  بعد  و  استان ها  به  از سطح کشور 
به شهرستان ها و از شهرستان ها به بخش ها و 
نهایتا از بخش ها به واحدهای جمعیت تحت 
پوشش یک پزشک خانواده. ضمن اینکه یکی 
دیگر از ویژگی های نظام سالمت انگلستان، نظام 
ارجاع بسیار قوی آنهاست. یعنی از ابتدا پزشک 
خانواده را بسیار قدرتمند تعریف کرده اند. لذا 
برخالف آن چیزی که در کشور ما مرسوم است، در 
انگلستان هیچ کس نمی تواند به صورت اولیه برای 
ارجاعات انتخابی و غیراورژانس ، مراجعه مستقیم 
به متخصصین در بیمارستان ها داشته باشد. در این 
موارد، تصمیم گیری برعهده پزشک خانواده است 
و فقط در حوادث، تصادفات و مشکالت حادی 
که فرد ناگهان باید در محیط بیمارستان تحت 
مراقبت قرار گیرد و لذا به دلیل فوریت فرصت 
ویزیت و ارجاع شدن توسط پزشک خانواده 
وجود ندارد، امکان مراجعه مستقیم به بیمارستان 
وجود دارد. دراین شرایط ابتدا بیمار به بیمارستان 
رسانیده شده ولی در اسرع زمان ممکن، پزشک 
خانواده اش درجریان بستری شدن و سیر درمان 
او قرار می گیرد. درعین حال پزشک خانواده 
در کشورهایی مثل انگلستان دو کار دیگر هم 
باید انجام  دهد. بعضی از خدمات مثل ویزیت 
سرماخوردگی یا بعضی جراحی های کوچک و 
... را خودش به عنوان یک پزشک عمومی در 
مطب خود ارائه می کند و کار دیگری هم که 
انجام می دهد، نسخه نویسی است که در قالب 
آن، تجویزهای دارویی غیرتخصصی انجام شده 
و بیماران آن نسخ را در داروخانه های عادی 
و غیربیمارستانی به خرج دولت یعنی رایگان 
می پیچند. درواقع این سه دسته کارهایی هستند 
که پزشک خانواده در انگلستان انجام می دهد 

و برای نظام ملی خدمات سالمت ایجاد هزینه 
سوم  و  دوم  سطح  به  ارجاع  یعنی  می نماید: 
فوق  و  تخصصی  خدمات  برای  )بیمارستان( 
تخصصی غیرفوریتی، نسخه نویسی و خدمات 
اولیه بهداشتی درمانی که خودش مستقیما در 
مطبش و خارج از بیمارستان ها انجام می دهد. در 
حال حاضر براساس نظام پرداخت سرانه در آغاز 
هرسال مالی، میزان اعتبار قابل دریافت توسط 
هر پزشک خانواده اعالم می گردد، و او موظف 
است در طی سال مالی مورد نظر مبلغ اختصاص 
داده شده را در سه ردیف اعتباری بیان گردیده 
برای گروه بیمارانی که در فهرست شهروندان 
تحت پوش مطب مندرج گردیده اند، هزینه نماید. 
واریز مبالغ براساس نظام سرانه بصورت سالیانه 
به حساب مطب پزشکان خانواده در انگلستان 
خاص سه دهه اخیر است. اما تا قبل از سال های 
دهه 1990 میالدی در این کشور وضعیت به 
این صورت بود که پزشک خانواده به ازای این 
کارهایی که انجام می داد، حقوقش را می گرفت 
و بعد از آن دیگر به خیر و شر تأمین سالیانه و 
کفاف بودجه برای هزینه هایی که برای بیمارن 
داخل فهرست تحت پوشش مطب خودش از 
جیب دولت ایجاد می کرد، کاری نداشت. ولی 
به تدریج در نُرم های درمانی )رویه های پایه در 
مداخالت بالینی( مشخص شد که بعضی پزشکان 
خانواده نسبت به همکاران خود خیلی پرکارتر، پر 
نسخه تر، پرمداخله تر و پرارجاع تر هستند. یعنی 
یک طبیب در هر سه دسته از انواع کارهای گفته 
شده که برعهده اش بود، فعالیت بیشتری نسبت 
به پزشک دیگر داشت، علی رغم آنکه توجیه 
علمی هم برای چنین تفاوت هایی بین عملکرد 
این دو پزشک عمومی قابل کشف نبود. برای 
مثال به دلیل نبودن فاصله فیزیکی زیاد در محل 
مطب های این دو گروه از پزشکان پرکار و کم 
کار در بعضی مناطق، مدیران بودجه دربخش 
سالمت نمی توانستند هزینه های به نسبت باالتر 
در یک مطب را به دلیل باالتر بودن مواردی 
بروز و  یا  فقر  یا سطح  تعداد سالمندان  مانند 
شیوع بیماری های ارجاع شده به آن مطب توجیه 

نمایند. اینجا بود که دولت به این نتیجه رسید 
که وقتی بین میزان مداخالت بهداشتی درمانی 
توسط دو پزشک در یک محله شهری این قدر 
تفاوت وجود دارد، این حقیقت نشان می دهد 
که ایجاد هزینه برای دولت فقط توسط یکی 
از این دو طبیب می تواند درست و در سطح 
نزدیک به استاندارد باشد. یا شاید هر دو خارج 
از استاندارد در حال انجام وظایف خود از جهت 
ارجاع، نسخه نویسی و ارائه خدمات اولیه هستند 
باید به صورت  بدین معنی که براساس آنچه 
متوسط و استاندارد انجام گردد، یک نفر خیلی 
پرکار است و دیگری خیلی بیش از حد کم کار! 
و لذا نتیجه گرفته شده این بود که شاید یک 
که  تفریطی  غیر  و  غیرافراطی  عملکردی  نوع 
بین عملکرد این دو نفر است، می تواند درست 
باشد. براین اساس گفتند به جای اینکه پزشک 
خانواده هزینه ها را در سه ردیف بودجه ای گفته 
شده، ایجاد کند و بعد مدیران بخش دولتی نظام 
سالمت بدوند تا بودجه الزم را تأمین و پول 
را برای خدمات گرفته شده به ارائه کنندگان 
کاالها و خدمات پرداخت کنند، از این به بعد 
اعتباری را به صورت سالیانه مستقیما به خود 
پزشک خانواده اختصاص دهند تا تحت نظر 
برای سه  اعتبار دریافت شده  پزشک خانواده 
ردیف بودجه ای گفته شده اختصاص یافته، به 
این طریق هزینه های مربوط به خدمات اولیه، 
بابت  بیمارستان ها  به  ارجاعات  نسخه پیچی و 
خدمات تخصصی غیرفوریتی پوشش داده شود. 
رویکرد  تغییر  این  برای  برنامه ریزی ها  شروع 
خدمات  اول  سطح  به  بودجه  اختصاص  در 
مارگارت  زمان دولت  در  انگلستان  در کشور 
تاچر اتفاق افتاد. او و نخست وزیر بعدی در 
دولت محافظه کار خلفش بنام جان میجر، با این 
هوشمندی که انجام دادند، نظام سالمت را از 
ورشکستگی نجات دادند. دلیلش هم این بود 
که وقتی مدیریت بودجه در سطح اول از مدیران 
گرفته و به پزشکان خانواده تفویض شد، در 
کادر درمانی حساسیت مالی ایجاد گردید و آنها 
از آن پس برای هراقدام درمانی که می خواستند 
انجام دهند، عواقبش از جهت هزینه های تحمیل 
شده را نیز مد نظر قرار می دادند. بنابراین پزشک 
خانواده ای که قبال فقط هزینه را ایجاد می کرد 
بالینی اش توجهی  مالی تصمیمات  توابع  به  و 
نداشت، نسبت به هزینه ها حساس شد ومجبور 
شد حسابداری فراگرفته و حسابدار استخدام 
کند و از آن به بعد با حداقل هزینه، سطح کیفی 
سالمت بهینه والزم را برای مردم ایجاد نماید. 
این یعنی تغییری در کل هزینه های انجام شده 
توسط دولت ایجاد نشد ولی دولت وقت انگلیس 
راهکاری را پیدا کرد که همان بودجه موجودش 

را معقول تر هزینه کند.
6. در نهایت ششمین روش، پرداخت برمبنای 
حدود کمی محصوالت است )تعداد تولید شده 
از واحدهایی معلوم و قابل فروش از تلفیق های 
خدمتی (.  عملیات  یا  و  کاالها  از  خاصی 
 Diagnosis( تشخیص  برمبنای  پرداخت های 
و  دسته اند  این  از   DRG بر  مبتنی  و   )Based
ابتدا نسبت به ایجاد بسته هایی  در قالب آنها، 
خاص از کاال و اجزاء خدمتی اقدام می شود، 
سپس نام گذاری برای هربسته  بعنوان یک گروه 

تشخیصی در نظر گرفته می شود. 
ادامه در صفحه 9 
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 ادامه از صفحه 8
نهایتا هم برای هرگروه تشخیصی قیمت گذاری 
را  بسته ها  آن  بتوان  آنکه  برای  و  انجام شده 
تولید و با پرداخت قیمت های مربوطه، مصرف 
مقدمات  سایر  نمودن  فراهم  به سمت  نمود، 
می روند. به عنوان مثال ما در این روش یک 
قرار  آپاندکتومی  آن  در  که  تشخیصی  گروه 
زائده  برداشتن  برای  )نام عمل جراحی  دارد 
آپاندیس در روده بزرگ( را در نظر می گیریم. 
در فرایند انجام این جراحی و سایر جراحی های 
مشابه که در این بسته خدمتی هستند، ممکن 
است اقدامات متعددی واقع شود شامل بیهوش 
ضایعه،  برداشتن  شکم،  شکاف  بیمار،  کردن 
تعداد  به  بخیه  زدن  خونریزی ها،  بندآوردن 
بردن  زیرپوستی،  و  پوستی  سطوح  در  کافی 
بیمار به ریکاوری و به هوش آوردن بیمار پس 
از جراحی و اجزاء دیگر. ولی در این روش، 
پرداخت  پول  آن  ازاء  به  بیمه  که  چیزی  آن 
می کند، براساس قیمتی است که از قبل برای 
که  است  شده  مشخص  تشخیصی  گروه  آن 
همان  تشخیص،  این  شد،  ذکر  که  مثالی  در 
آپاندیسیت است. برای اینکه این بخش برای 
خوانندگان عزیز روشن تر شود، اگر بخواهیم 
پرداخت در این روش را با پرداخت در نظام 
نظام  در  که  گفت  باید  کنیم،  مقایسه   کارانه 
کارانه، بیمه ها اینطور حساب می کنند که اگر 
زده  بخیه   4 مثال  آپاندکتومی  عمل  یک  در 
شده، )با فرض اینکه مثال توسط بیمه تعرفه 
برای هر بخیه ای ۵0 هزار تومان اعالم شده 
از  جراحی  این  در  هزینه ها  کل  باشد( جمع 
انجام شده جداگانه و معادل  بابت بخیه های 
محاسبه  در صورت حساب  تومان  هزار   200
و از طرف بیمار به جراح پرداخت می گردد. 
به همین ترتیب مبالغی هم برای بستری کردن 
بیمار و ریکاوری پرداخت می شود و به همین 
ترتیب هر بخش خدمتی که در طول این عمل 
به صورت جزءجزء  انجام شده،  آپاندکتومی 
براساس تعرفه ای که دارد، حساب شده و در 
نهایت در صورتحساب به بیمه بابت هر بیمار 
در روش  ولی  می گردد.  اعالم  کل  یک عدد 
مبتنی بر تشخیص، سازمان بیمه گر می گوید ما 

کاری نداریم که شما بیمار را بستری کردید یا 
نکردید، یا اینکه درطی جراحی 4 تا بخیه زدید 
یا 10 بخیه، یا اینکه این عمل را با الپاراسکوپ 
این  و...  الپاراتومی  بصورت  یا  دادید  انجام 
پرداخت  برای   DRG روش  در  موضوعات 
نیستند.  مهم  اصال  بیمه ها(  یا  )دولت  کننده 
گفته  تشخیص  بر  مبتنی  پرداخت  روش  در 
عبارت  که  هرآپاندکتومی  بابت  که  می شود 
است از برداشتن یک آپاندیس عفونی شده، 
مثال 300 هزار تومان باید به بیمارستان طرف 
قرارداد پرداخت  شود. بنابراین برخالف روش 
کارانه که برای جزءجزء اعمال انجام شده در 
یک بسته خدمتی، تعرفه خاص )برآورد مالی 
یک  روش  این  در  دارد،  وجود  جداگانه ای( 
مبلغ کلی برای انجام آن بسته خدمتی درنظر 
اینکه آن بسته  از  گرفته می شود )صرف نظر 
ارائه  اجزائی  با چه  و  از چه روشی  خدمتی 
 شده(. لذا در این روش تاحدودی از تقاضاها 
و ارائه اجزاء خدمت و داروهای القائی )برای 
مثال انجام بخیه های غیرضروری و اضافه در 

انجام یک آپاندکتومی( پیشگیری می گردد.
این 6 روشی که به آنها اشاره کردم، روش های 
اصلی پرداخت است که در نظام های سالمت 

دنیا از آنها استفاده می شود.
البته در کنار این 6 روش، یک روش دیگر هم 
وجود دارد که به آن پرداخت برای عملکرد گفته 
می شود )گذاشتن جوائز و جریمه های مالی به 
عنوان انگیزه ها و پیشگیرنده ها با هدف ترغیب 
ارائه کنندگان خدمات برای آنکه تالش نمایند 
تا محصوالت خود را به سطوحی از پیش معلوم 
شده از مرغوبیت کاالها و خدمات برسانند(.

در روش پرداخت برمبنای عملکرد به دست یافتن 
یعنی  می شود.  داده  بها  کیفی  حداقل های  به 
صرف نظر از اینکه در پرداخت مبلغی بعنوان 
ارائه کنندگان خدمات، کدام  یک از 6  پایه به 
بوده اند،  محاسبات  مبنای  گفته شده   روش 
اعالم  تندرستی  محصوالت  ارائه کننده گان  به 
می گردد که اگر یکسری اصول کیفی در ورودی، 
فرآیند یا خروجی )در رسیدن به یک سری نتایج 
خاص مثل کاهش عفونت های بیمارستانی( را 
رعایت کنند یا سبب گردند تا بعضی اتفاقات 

خوب اشاعه پیدا کند، یا از بعضی اتفاقات بد 
پرهیز شود، جایزه ها یا جریمه هایی برای آنها 
درنظر گرفته، و به آنها پرداخت خواهد گردید. 
به این نوع پرداختها اضافه بر یا کم شده از مبالغ 
پایه  Pay for Performance گفته می شود. مثال 
اگر در یک بیمارستان جراحی آپاندیسیت انجام 
می شود ولی میزان عفونت های بعد از عمل آنها 
نسبت به دیگربیمارستانها پایین تر باشد، غیر از 
پرداخت های پایه که درقالب یکی یا بیشتر از 
روش های شش گانه فوق الذکر برای این کار 
انجام  اضافه هم  پرداخت های  انجام می شود، 
 Performance می شود که اینها به دلیل داشتن
مناسب از جهت گفته شده می تواند باشد. این 
است  کیفیت  بر  مبتتنی  پرداخت  همان روش 
که لذا مي توان از آن به عنوان هفتمین روش از 
مجموعه روشهایی یاد کرد که با استفاده از آنها 
می توان پول را از سمت کسی که پول در جیب 
او است هدایت کرد به سمت کسی که قرار 
است پول را دریافت کند. یا به عبارتی از سمت 

خریدار خدمت به سمت ارائه کننده خدمت.

راه های تامین منابع مالی در نظام سالمت
اما منشاء پولی که در نظام سالمت از سمت 
خریدار به ارائه کننده خدمت پرداخت می شود، 
کجاست؟ این پول در نظام سالمت از 4 طریق 

تامین می شود:
 )Out-of-Pocket( جیب  از  پرداخت  الف( 
و  خدمات  گیرنده  شهروندان  خود  توسط 
بستگان آنها. هرچقدر نظام سالمت یک کشور 
جیب  از  پرداخت  سهم  باشد،  توسعه نیافته تر 
مردم در کل پرداختهایی که در نظام سالمت 

انجام می شود در آن کشور باالتر است.
 Private( یا عمومی  بیمه های خصوصی  ب( 
or Social Insurance Companies( هرچقدر 
باشد،  بیشتر  کشور  یک  توسعه یافتگی 
کل  از  اجتماعی  یا  عمومی  بیمه های  سهم 
پرداخت هایی که در نظام سالمت برای خرید 
دارو،  پزشکی،  محصوالت سالمت )خدمات 
تجهیزات مصرفی، ...( انجام می شوند، بیشتر 
است و هرچقدر نظام سالمت کمتر توسعه یافته 
باشد، سهم بیمه های خصوصی بیشتر است. مثل 

آمریکا که علی رغم اینکه در بسیاری از حوزه ها 
توسعه یافته است، ولی به دلیل شرایط خاص 
حاکم بر این کشور و قدرت زیاد بخش های 
خصوصی، بیمه های عمومی امکان بزرگ شدن 
درمورد  زیادی  آمارهای  البته  نکرده اند.  پیدا 
همین آمریکا وجود دارد ولی مشهور است که 
حداقل حدود هشت درصد جمعیت این کشور، 
و  نداشته  درمانی  بیمه  نوع  هیچ  به  دسترسی 
تعدادی در همین حدود، پوشش های بیمه ای 

ناکافی دارند.
ج( بیت المال یا منابع عمومی که در کشورهای 
نفتی معموال از فروش نفت تامین می شود و 
در کشورهای غیرنفتی از مالیات. هرچه نظام 
اتکا  باشد،  یافته تر  سیاسی یک کشور توسعه 
به مالیات برای هزینه های عمومی در آن بیشتر 

خواهد بود.
د( منابع خیریه ها )Charity( در داخل کشورها 
و کمک های بالعوض بین المللی. برای مثال در 
خیلی کشورهای فقیر آفریقای شاهد هستیم که 
گیتس،  بیل   مثل  بزرگی  بنیادهای  یا  خیریه ها 
راکفلر یا برخی کلیساها در اینگونه کشورها مثال 
برای پرداخت هزینه های درمان ایدز انجام گشته 
برای فقرا به نمایندگی از آنها هزینه می کنند. 
این خیریه ها در ایران هم وجود دارند و منابع 

مالی آنها را خیرین بومی تأمین می نمایند.
اینها 4 منبع اصلی تزریق پول در نظام سالمت 
هستند که می توانند به صورت مستقل اثرگذار 
باشند، یا اینکه با هم مخلوط و در درون یک 
صندوق مشترک کمک های به دست آمده از 
و  شده  جمع آوری  منابع  این  از  بیشتر  یا  دو 
در قالب هایی که به  عنوان 7 روش پرداخت 
یا  پول  دارنده  از سمت  نمودم  اشاره  آنها  به 
وکیل دارنده پول به سمت ارائه کننده خدمت 

یا وکیل او واریزهایی صورت گیرند.
***

آنچه در این نوشتار تقدیم حضور خوانندگان 
عزیز روزنامه سپید شد، ماحصل گفت وگوی 
تفصیلی ما با احمد فیاض بخش، عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با محوریت 
نظام های  در  مرسوم  پرداخت  »روش های 
سالمت کشورهای جهان« و تشریح »راه های 
در  بود.  سالمت«  نظام  در  مالی  منابع  تامین 
استاد  این  صحبت های  آینده،  قسمت های 
مبنا  »تاریخچه  درخصوص  سالمت  اقتصاد 
بخش  در  کارانه  پرداخت  نظام  گرفتن  قرار 
منتشر خواهد شد.  درمانی دولتی کشورمان« 
فیاض بخش معتقد است که در مبنا قرار گرفتن 
نظام فی فورسرویس، از همان ابتدا هم پرداخت 
پزشکان  برای همه  انگیزه  ایجاد  و  مناسب تر 
مدنظر  )غیرجراح(  داخلی  پزشکان  ازجمله 
نبوده و آنچه منجر به استقرار این نظام پرداخت 
شد، ترغیب بخشی از پزشکان یعنی به طور 
مراکز  در  خدمت  ارائه  به  »جراحان«  خاص 
است.  بوده  کشورمان  دولتی  بخش  درمانی 
زمان و چه  آن  در  تاکید می کند که چه  وی 
بخواهیم  اگر  است  بی معنی  حاضر،  درحال 
بالینی  کارکنان  الباقی  برای  دولتی  بخش  در 
و غیربالینی و حتی برای پزشکان غیرجراح، 
و  کارانه   به  موسوم  پرداخت  نظام  براساس 
براساس اصالح در تعرفه ها، حساب ویژه ای 

در پرداخت ها باز کنیم. 
ادامه دارد...
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قاطبه جامعه پزشکی از تعرفه های سال 99 ناامید و 
سرخورده هستند. بسیاری از آنها در گفتگو با سپید 
تاکید دارند که اصال بحث سود بیشتر و درآمدزایی 
باالتر نیست، بلکه بحث این است که با وجود 
تعرفه های فعلی، امکان ادامه خدمت وجود ندارد. آنها 
می گویند با وجود تعرفه های فعلی، احتمال تعطیلی 
بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی وجود دارد که 
در آن صورت، هم مردم و هم جامعه پزشکی از این 

شرایط پیش آمده، متضرر خواهند شد.
اعتراض دامنه دار جامعه پزشکی در چند هفته اخیر 
و نامه نگاری متعدد انجمن های پزشکی با مسئوالن 
ارشد دولت، در نهایت موجب شد که معاون اول 
رئیس جمهوری با نمایندگان جامعه پزشکی به بحث 
و گفتگوی مستقیم بنشیند تا شاید بتوان راه چاره ای 

برای شرایط فعلی پیدا کرد.
برخی از نمایندگان جامعه پزشکی می گویند این 
اولین بار است که در باالترین سطح دولت، توانسته اند 
نظرات خود را بدون واسطه به گوش مسئوالن 
ارشد دولت برسانند. همچنین این گروه از نمایندگان 
جامعه پزشکی تاکید دارند که بر اساس برآیند این 
جلسات، احتمال اصالح تعرفه های پزشکی در سال 

99 نیز وجود دارد. 
در جلسه اخیر با معاون اول رئیس جمهوری، دستور 
تشکیل کمیته جدید برای بررسی و تعیین تعرفه های 
جدید، صادر شده است. دولت هم اعالم کرده است که 
آمادگی دارد در یک الیحه جدید به موضوع واگذاری 
اختیار تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی ورود کند. 
بازنگری شورای  اصالح تعرفه ها در سال 99 و 
عالی بیمه در تصمیم قبلی خود می تواند بخشی از 
مشکالت تعرفه ای در بخش های مختلف بهداشت 
و درمان را حل کند. همین زمزمه های مثبت برای 
اصالح تعرفه های پزشکی و اعالم اراده مدیران ارشد 
دولت برای اصالح تعرفه های 99، شاید بتواند نوید 
دهنده روزهای بهتری برای پرسنل بخش های مختلف 

بهداشت و درمان کشور باشد. 

دستور تشکیل کمیته جدید برای تعیین 
تعرفه واقعی

در جلسه نمایندگان جامعه پزشکی که در دفتر معاون 
اول رئیس جمهوری برگزار شده، اصالح تعرفه های 
پزشکی سال 99 مورد بحث قرار گرفته است. آنطور 
که نمایندگان جامعه پزشکی می گویند، خروجی این 

جلسه نیز امیدوار کننده بوده است.
عباس آقازاده مسرور، رئیس مجمع عمومی سازمان 
نظام پزشکی از جمله حاضران در این جلسه بوده 
است. او با اشاره به اراده بخشی از حاکمیت برای 
اصالح تعرفه های سال 99 با صراحت اعالم می کند: 
»بخشی از حاکمیت به دنبال این است که تعرفه های 
سال 99 اصالح شود و روند کار بهداشت و سالمت 

کشور بهبود پیدا کند.«
او درباره خروجی این جلسه مهم نیز توضیح می دهد: 
»باید بگویم برخورد معاون اول رئیس جمهور و رئیس 

دفتر ایشان بسیار صمیمانه بود و افراد دیگری هم که 
در جلسه حضور داشتند برخورد گرمی با اعضای 
هیات سازمان نظام پزشکی داشتند. در جایی از جلسه 
به دکتر جهانگیری عرض کردم که بسیاری به ما گفتند 
ممکن است به نامه شما توجهی نشود. حتی وقتی 
رئیس جمهور در جواب نامه دستور دادند بررسی شود 
و شما دعوت به برگزاری جلسه کردید تا ابهامات 
برطرف شود، باز عده ای گفتند به جلسه بروید و 
هیچ نتیجه ای نگیرید تا برایتان درس شود، اما در این 
جلسه دیدیم نظرات مختلف به راحتی مطرح شد و 
راهکارهای متفاوتی هم بیان شد. دکتر جهانگیری هم 
در پاسخ گفتند که به دنبال دریافت نامه  ارسالی از 
طرف رئیس مجمع به رئیس جمهوری، ایشان تاکید 
داشتند حتما جلسه ای با اعضای سازمان نظام پزشکی 

برای بررسی مسائلی که عنوان شده برگزار شود.«
به گفته آقازاده، »قرار بود دکتر نمکی در این جلسه 

حضور داشته باشد، اما بنا به دالیلی در لحظه آخر 
به جای ایشان معاون اول وزارت بهداشت، دکتر 
حریرچی به جلسه آمدند. حاضران در جلسه هرکدام 
نظرات خودشان را داشتند و ما هم انتظار تغییر نظری 
که در سازمان مربوطه به انسجام رسیده بود را در یک 
جلسه نداشتیم، اما همه نظرات به صراحت بیان شد 
و در نهایت به نقاط تفاهم رسیدیم و مشخص شد 
اشتراکاتی وجود دارد که بر مبنای آن می شود کار کرد.«
او یادآور می شود: »در چند ماه اخیر، کلیه ارکان 
سازمان نظام پزشکی، چه شورای عالی، چه شخص 
رئیس کل و هیات رئیسه مجمع عمومی و نیز اعضای 
انجمن های تخصصی و افرادی از اعضای شورای 
عالی و مجمع عمومی، مصاحبه ها و مکاتبات فراوانی 
در خصوص تعرفه ها داشتند که پیام اصلی همه آن ها 
هشدارهایی درباب تعرفه گذاری خدمات سالمت 
بود. مضمون هم این نبود که درآمد پزشکان باید 
باال برود. البته در سایه اصالح تعرفه ها درآمدها باید 
باالتر برود، اما حرف ما این است که تعرفه ها طوری 
تصویب شده اند که به نقطه صفر و سر به سر خودمان 
هم نمی توانیم برسیم و فاصله ما از قیمت واقعی 
خدمات ما بیشتر می شود. پیام اصلی ما این بود که 
این وضعیت به کاهش کیفیت خدمات سالمت و 
در در نهایت دست کردن در جیب مردم می انجامد 
که ما با این مخالفیم. در رساندن این پیام هم موفق 
بودیم. هدف استاد معین، دکتر ظفرقندی و بنده این 
بود که هرکدام از زاویه ای به این کل بپردازیم و در 
رساندن این پیام که دغدغه ما سالمتی جامعه و حفظ 
توان ادامه فعالیت همکارانمان است، موفق بودیم.«
توضیح  جلسه،  این  دستاوردهای  به  اشاره  با  او 

می دهد: »نکته مهمی که در این جلسه بر آن تاکید 
شد و خوشبختانه در ادبیات سالمت در جامعه ما 
جاری شده، درکی است که از مبانی تعیین تعرفه 
عمومیت پیدا کرده است. این اتفاق حاصل زحمات 
و مرارت هایی است که طی بیست سال همکاران 
ما در نظام پزشکی آن را دنبال کرده اند. هم اکنون 
در ذهن مسئوالن مربوطه در وزارت بهداشت و 
شورای عالی بیمه، اهمیت تفکیک جزء حرفه ای 
و جزء فنی در تعرفه های سالمت پذیرفته شده 
است و چرایی مخالفت نظام پزشکی با اعدادی که 
در سال 99 مطرح شد، یعنی نداشتن انطباق جزء 
فنی و جزء حرفه ای، با مقاومتی مواجه نشد که این 

پیشرفت فرهنگی مهمی است.«
آقازاده تاکید می کند: »به اعتقاد من خروجی این 
جلسه بسیار مثبت است. ما در یک مبارزه صنفی و 
در یک اقدام مدنی به مصوباتی از دولت که بر نظام 
کاری ما حاکم است اعتراض کردیم و این اعتراض 
را به باالترین مقامات تصمیم گیرنده هم رساندیم. 
آنها هم متقابال از ما دعوت کردند تا در جلسه ای 
با سایر افراد موثر در این حوزه حاضر شویم تا 
آنها صحبت های ما را بشنوند. تا اینجای کار یک 
اقدام مثبت و نتیجه خوب برای سازمان و جامعه 
پزشکی بوده است. به یاد ندارم قبال تا این سطح 
از موضع اعتراضی با تاکتیک مذاکراتی جلو رفته 
باشیم. مشابه این اتفاق در دهه هشتاد در زمان وزارت 
دکتر پزشکیان روی داد که پس از تصویب تعرفه ها 
و اعتراضات، کمیته ای تشکیل شد تا اعتراضات را 

بررسی و تعرفه را بازنگری کند. 
ادامه در صفحه 11 

زمزمه های اصالح تعرفه های پزشکی درسال 99
نمایندگان جامعه پزشکی می گویند بر اساس رایزنی با مسئوالن ارشد دولت،

 احتمال اصالح تعرفه های پزشکی در سال 99 وجود دارد

در جلسه اخیر نمایندگان جامعه 
پزشکی با معاون اول رئیس 

جمهوری، دستور تشکیل کمیته 
جدید برای بررسی و تعیین 

تعرفه های جدید، صادر شده 
است. دولت هم اعالم کرده 

است که آمادگی دارد در یک 
الیحه جدید به موضوع واگذاری 
اختیار تعرفه گذاری به سازمان 

نظام پزشکی ورود کند
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 ادامه از صفحه 10
از آن به بعد همیشه اعتراضات بوده، اما بی نتیجه 
بوده است. این بار به شکل سازمان یافته و متشکل 
اعتراض شد و در نهایت به صدور دستورات حاکمیتی 

نیز منجر شد.«
قبول  جلسه،  »دستاورد  می کند:  خاطرنشان  او 
حرف های ما از سوی دستگاه ها نبود، بلکه تشکیل 
کمیته ای برای بررسی قیمت واقعی تمام شده و به 
دنبال آن پیشنهاد اصالح تعرفه های سالمت از سوی 
دولت بود. درواقع دکتر جهانگیری از پیشنهادات 
سازمان نظام پزشکی استقبال کرده و دستور تشکیل 
کمیته را صادر کرد. طرح اولیه تشکیالت به این 
صورت اتفاق خواهد افتاد که دبیرخانه در سازمان 
مدیریت و برنامه باشد و از وزارت بهداشت، سازمان 
نظام پزشکی و شورای عالی بیمه کارشناسانی باشند 
که موارد را بررسی کنند. دکتر جهانگیری دستور داد 
این کارگروه تشخیص دهد آیا نظام پزشکی باید 
تعرفه ها را تعیین کند یا خیر؟ که در این صورت 
دولت هم الیحه را آماده کند و اقدامات بازگشت 
بند ک ماده 3 قانون اتفاق بیفتد. به نظر من تشکیل 
این کارگروه با این ترکیب در تاریخ سازمان نظام 
به  بنا  پایان جلسه هم  دارد. در  اهمیت  پزشکی 
درخواست سازمان نظام پزشکی، دکتر جهانگیری 
به دکتر پوراصغری دستور داد در این کار تعجیل 
بکنند. در هنگام خروج از جلسه هم هماهنگی ها 
با دکتر پوراصغری انجام گرفت و مکاتبه ای آماده 

شده که برایشان ارسال می شود.«

آقازاده یادآور می شود: »دکتر جهانگیری در این جلسه 
گفت ما در هیات دولت، بحث تعیین تعرفه ها را 
کارشناسی نمی کنیم و کارشناسی این کار به عهده 
شورای عالی بیمه است. شورای عالی بیمه بررسی 
کرد و عددی را آورد و ما هم امضا کردیم. این کمیته 
جدید باید بررسی کند که اگر به کارشناسی شورای 
عالی بیمه ایراد وارد است ما تصمیم جدیدی بگیریم. 
در پاسخ به این صحبت دکتر جهانگیری، عرض 
کردم برای حاکمیت و دولت، توجه به خواسته مردم 
و تغییر در یک مصوبه بنابر اعتراض مردم یک اعتبار 
است و دولت نباید ترسی داشته باشد که حرف خود 

را پس گرفته، بلکه این اصالح و تکامل است.«

او با اشاره به احتمال اصالح تعرفه ها در سال 99 
خاطرنشان می کند: »کیفیت خدمات سالمت در 
بخش دولتی به علت نزدیک نبودن تعرفه و قیمت 
تمام شده عقب مانده است و این خطرناک است. 
آیا ضربه ای که در ماه های اخیر از باب درآمد به 
بخش خصوصی و دولتی وارد آمده با تعرفه های 
موجود قابل جبران است؟ طبیعتا بخشی از حکومت 
مدافع پیشنهاد ما است. بخش دیگر که تامین منابع 
را به عهده دارد ممکن است مدعی شود منابع برای 
اصالح و باال رفتن تعرفه ها کافی نیست. بخش 
دیگر هم ممکن است ازموج نارضایتی پزشکان 
تعرفه ها  از  جامعه  نخبگان  و  تحصیل کردگان  و 
بهره برداری سیاسی خاص خود را بکند. االن ما 
دنبال نیت یابی طرف های مقابل نیستیم. ما درخواست 
تشکیل کارگروه و بررسی مجدد کردیم و این اتفاق 

افتاد. در ادامه هم با پیگیری فشار خواهیم آورد تا 
جلسات تشکیل بشود. جزئیات جلسات را هم مانند 
گزارش تفصیلی به اطالع جامعه پزشکی خواهیم 
رساند. اگر بتوانیم قیمت واقعی تمام شده را از زبان 
دستگاه حاکمیتی برای همه مردم یک بار و برای 
همیشه اعالم کنیم و این موضوع در جامعه تثبیت 
شود، حتی اگر به سرانجام هم نرسد برای آیندگان 

هم دستاورد مهمی است.«
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تاکید 
می کند: »با توجه به صحبت های دکتر جهانگیری 
در انتهای جلسه و انعطاف بعضی اعضای جلسه، 
ما به ادامه این پیگیری امیدوار هستیم. گام به گام 
جلو می رویم و نظرات خودمان را مطرح می کنیم 
بیان نظرمان نداریم. همانطور که از  از  و ترسی 
ابتدا سازمان به صراحت اعالم کرد با تعرفه های 
دولت موافق نیست. بنابراین هر جناحی از دولت 
اثری  ما  در  بردارد،  را  بهره خودش  بخواهد  که 
ندارد، چون اهداف ما روشن است. سازمان باید 
به انجمن ها نزدیک تر شود و با استفاده از نظرات 
همه گروه ها در یک روند همگرایی تالش کنیم 
در آن جلسات با قدرت و منطق علمی، حرف و 

خواسته مان را مطرح کنیم.«

احتمال اصالح تعرفه های پزشکی سال 
99 وجود دارد

اگرچه برخی از اعضای جامعه پزشکی معتقدند 
که دیگر کار از کار گذشته است و نمی توان به 
اصالح تعرفه های سال 99 امید داشت، اما برخی 
نمایندگان جامعه پزشکی می گویند که هنوز  از 
احتمال اصالح تعرفه های 99 وجود دارد و نباید 

به این زودی ها ناامید شد.
نظام  عالی  شورای  رئیس  نایب  اسپید،  علیرضا 
پزشکی کشور در گفتگو با سپید به دستاوردهای 
جلسه اخیر نمایندگان جامعه پزشکی با معاون اول 
رئیس جمهوری می پردازد و می گوید: »برای اولین 
بار مسئوالن ارشد نظام و دولت به طور مستقیم و 
بدون واسطه به حرف های جامعه پزشکی گوش 
دادند. این به خودی خود، ارزشمند و یک دستاورد 
است. جالب است که وقتی خروجی جلسه را نگاه 
می کنیم، می بینیم که عقاید و دغدغه های بسیاری 
از مسئوالن ارشد نظام با عقاید نمایندگان جامعه 
پزشکی، یکسان است. متاسفانه وقتی ما یک بحث 
کارشناسی و فنی می کنیم، تا وقتی به مسئول تصمیم 
گیرنده می رسد، هزار پیچ و تاب می خورد و در 
نهایت، مفهوم اصلی منتقل نمی شود. اینکه به طور 
مستقیم و بدون واسطه، دغدغه های جامعه پزشکی 
را با مقامات ارشد نظام در میان می گذاریم، این 
موضوع برای اولین بار است که اتفاق افتاده و فارغ 
از نتیجه جلسات، به خودی خود ارزشمند است.«
اسپید یادآور می شود: »فکر می کنم تغییر تعرفه های 
پزشکی در سال 99، شدنی است. احتمال اصالح 
تعرفه ها در سال جاری وجود دارد. به دلیل اینکه اگر 
تغییر تعرفه ها اعمال نشود، بخش زیادی از مردم را 
از خدمات بهداشتی و درمانی، محروم نگه داشته ایم. 
در بحث ضرورت واقعی دیدن تعرفه های پزشکی، 
اصال بحث سودآوری مطرح نیست. االن بحث 
این است که آیا می توان یک خدمت تشخیصی 
و درمانی را با وجود تعرفه های فعلی انجام داد یا 
خیر؟ همچنین سوال بعدی این است که با وجود 
این تعرفه ها آیا می توان این خدمات را باکیفیت 

استاندارد انجام داد یا خیر؟«
او با اشاره به تاثیر بلندمدت اینگونه جلسات نیز 
خاطرنشان می کند: »این جلسات می تواند این نگاه 
کارشناسی را نهادینه کند که اگر هزینه های یک بخش 
مهم از ارائه خدمات به مردم دیده نشود، پس نباید 
انتظار داشت که از خدمات آن بخش بهره مند شد. 
این موضوع بسیار مهمی است که در بلندمدت به 
یک سیاست کلی تبدیل می شود. حتی شاید تغییر 
تعرفه های امسال، تغییر بسیار چشمگیری هم برجای 
نگذارد، اما مجموع این جلسات در نهایت به یک 
نتیجه بلندمدت منجر خواهد شد. قواعدی که در این 
وضعیت تثبیت می شود و همچنین شنیدن حرف های 
کارشناسی نمایندگان جامعه پزشکی، اثرات درازمدت 
دارد. من این موضوع را خیلی به فال نیک می گیرم.«
تعرفه گذاری  داشتن  اختیار  در  اهمیت  به  اسپید 
خدمات پزشکی، اشاره و اظهار می کند: »متاسفانه 
در معامالت سیاسی، حق تعرفه گذاری از نظام پزشکی 
گرفته شد. متاسفانه این اتفاق بر اساس کار کارشناسی 
و فنی هم نبود. با شعارهای عامه پسند، این حق را 
از جامعه پزشکی و البته بیشتر از مردم، سلب کردند، 
زیرا جامعه از یک مجموعه تصمیمات کارشناسی، 
محروم شد. حال در این شرایط، بازگشت اختیار 
تعرفه گذاری به نظام پزشکی، یک فرآیند طوالنی 
مدت است که تالش برای تحقق آن باید تداوم 
یابد. در این مسیر نباید ناامید شد و باید تالش کرد 
که صدای جامعه پزشکی به گوش تصمیم گیران و 

تصمیم سازان کشور، رسانده شود.«
با توجه به اعالم آمادگی دولت برای اصالح تعرفه های 
پزشکی، جامعه پزشکی امیدوار است که با عملی 
شدن وعده های دولت و اصالح تعرفه های 99 بتواند 
با انگیزه و امید بیشتری در دوران بحران کرونا به 

مردم خدمت کند.

اسپید: از نگاه کوتاه مدت، 
فکر می کنم احتمال اصالح 

تعرفه ها در سال جاری وجود 
دارد. از نگاه بلندمدت نیز 

شنیدن حرف های کارشناسی 
نمایندگان جامعه پزشکی و 

ارتباط بی واسطه آنها با مدیران 
ارشد نظام، اثرات مثبت و 

طوالنی مدت دارد که در 
بلندمدت نیز به یک سیاست 

کلی تبدیل می شود

آقازاده مسرور: بخشی از 
حاکمیت به دنبال این است 

که تعرفه های سال ۹۹ اصالح 
شود و روند کار بهداشت 

و سالمت کشور بهبود پیدا 
کند. در جلسه اخیر با معاون 
اول رئیس جمهوری، دستور 

تشکیل کمیته ای برای بررسی 
قیمت واقعی تمام شده خدمات 
پزشکی و به دنبال آن پیشنهاد 

اصالح تعرفه های سالمت از 
سوی دولت صادر شد

با توجه به اعالم آمادگی 
دولت برای اصالح تعرفه های 

پزشکی، جامعه پزشکی 
امیدوار است که با عملی 
شدن وعده های دولت و 

اصالح تعرفه های ۹۹ بتواند 
با انگیزه و امید بیشتری در 
دوران بحران کرونا به مردم 

خدمت کند
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گزارش سپید از نشست تخصصی بررسی تأثیر داروی رسیژن در درمان کرونا

 علی ابراهیمی
رسیژن  داروی  تأثیر  بررسی  تخصصی  نشست 
)اینترفرون بتا- یک آ، داروی بیماری ام اس( بر 
کرونا و کاهش مرگ ومیر بیماران مبتال به کووید- 19 

در بیمارستان مسیح دانشوری تهران برگزار شد.
به گزارش سپید، در این نشست علی اکبر والیتی، 
رئیس بیمارستان مسیح دانشوری؛ علیرضا زالی، 
رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران؛ داوود 
پیام طبرسی، معاون آموزشی مرکز تحقیقات سل و 
بیماری های ریوی و رئیس بخش عفونی بیمارستان 
مسیح دانشوری؛ فرزانه داستان عضو هیئت علمی 
گروه داروسازي بالیني دانشگاه علوم پزشكي شهید 
بهشتي؛ اعضای تیم تحقیقاتی و جمعی از پزشكان 

و متخصصان این مرکز حضور داشتند.

مجوز وزارت بهداشت برای استفاده 
از دارو

رئیس  والیتی،  علی اکبر  نشست  این  ابتدای  در 
بیمارستان مسیح دانشوری از تأثیرات قابل تحسین 
داروی رسیژن بر بیماران مبتال به کرونا خبر داد و 
گفت: »استفاده از این دارو تا حد زیادی مرگ ومیر 

بیماران مبتال به کرونا را کاهش داد.«
وی افزود: »تالش های فراوانی برای دستیابی به 
درمان مناسب و داروی تأثیرگذار شكل گرفته و 
در بیمارستان مسیح دانشوری با همت متخصصان 
و پزشكان، گام های ارزشمندی در حوزه پژوهشی 
برداشته شده است و امیدواریم هر چه زودتر نتایج 

مثبت آنان در اختیار قرار گیرد.«
والیتی با بیان اینكه قرار است دارویی را برای مقابله 
با کرونا رونمایی کنیم که می تواند نقش مهمی 
در کاهش مرگ ومیر بیماران داشته باشد، اظهار 

داشت: »یكی از داروهای مورد استفاده در مرکز 
مسیح دانشوری داروی رسیژن است که در درمان 

بیماران کرونایی اثرگذاری فراوانی داشته است.«
رئیس بیمارستان مسیح دانشوری تصریح کرد: »با 
استفاده از این دارو می توانیم تا حد زیادی با بیماری 
مقابله کنیم. البته دارو با مجوز وزارت بهداشت و 
رعایت قوانین مربوطه مورد استفاده قرار گرفت و 
با مصرف این دارو تا ۵ برابر نسبت به قبل بهبودی 
داشتیم، هرچند باید مطالعات در سطح وسیع تری 
توسعه یابد و با هماهنگی وزارت بهداشت طراحی 

و اجرای این تحقیق انجام خواهد شد.«

ایران سومین کشور دارای تکنیک 
ساخت داروی رسیژن در دنیا

در ادامه این نشست علیرضا زالی، فرمانده ستاد 
مقابله با بیماری کرونای تهران درباره سازوکار داروی 
»رسیژن« و بررسی نقش آن در کاهش مرگ ومیر 

مبتالیان به کرونا توضیحاتی ارائه داد.
وی با اشاره به تالش های صورت گرفته در مرکز 
مسیح دانشوری برای بررسی نقش داروی رسیژن 
)اینترفرون بتا- یک آ، داروی بیماری ام اس( در 
کاهش مرگ ومیر بیماران مبتال به کرونا، گفت: »الزم 
می دانم تا به طور خاص از مدیریت و تالش های 
مجدانه رئیس مرکز و همچنین تمامی کادر درمانی 
که در خط مقدم مبارزه با کرونا ایستادگی کرده اند 
و اتفاقات بسیار مهم و مناسبی را در این بیمارستان 

رقم  زده اند، تشكر کنم.«
وی ادامه داد: »هدف این بود که در کنار خدمت رسانی 
به بیماران کرونایی، موضوع پژوهش در این زمینه 
نیز مورد غفلت واقع نشود. استفاده خردمندانه و 
دقیق از داروها، تجویزهای درست، پژوهش های 

انجام  شده، به کارگیری همه امكانات و ظرفیت ها 
برای مقابله همه جانبه با بیماری و ارائه خدمات به 

بیماران در این مرکز قابل تقدیر است.«
زالی اظهار داشت: »در زمینه بیماری کرونا دست 
بشر در اندوخته جهانی، تهی است و یک عطش 
جهانی برای یافته های نوظهور علمی وجود دارد. 
بسیاری از همكاران عزیز در خط مقدم ایثارگرانه 

خدمت کردند و خود نیز به کرونا مبتال شدند.«
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران با 
بیان اینكه تاکنون تالش وافر بشری برای رسیدن 
به نسخه مؤثر درمانی در حال گسترش است، 
افزود: »این نشست نیز حاکی از همین تالش 
تنها  دارویی  درمان  بحث  البته  است.  جهانی 
بخش اندکی از راهبرد درمانی بیماران را تشكیل 
می دهد و داشتن یک نگاه جامع و مراقبت های 

مستمر مبتنی بر ممارست های دانشی و حرفه ای 
نقش مهمی دارد.« 

رئیس دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تأکید 
کرد: »به طور کلی طرح ریزی یک الگوی جامع 
درمانی برای هدایت و حمایت این بیماران بسیار 
سخت است. بسیاری از اقداماتی که در بیمارستان 
مسیح دانشوری صورت گرفت با گذر زمان در 

قالب یک پروتكل ملی تعریف شد.«
زالی توضیحاتی در خصوص سازوکار داروی رسیژن 
ارائه داد و گفت: »اینترفرون ها پروتئین هایی هستند 
که درون بدن ما تولید می شوند و در مقابله با 
ویروس ها نقش بسیار پررنگی دارند. این ماده در 
درون بدن انسان به لطف الهی ودیعه گذاشته شده 
است. پژوهشگران در این مرکز همین منابع درون زای 
اینترفرون را مورد استفاده قرار دادند و نوع بتا – یک 

آ را به کار گرفتند.«
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران تصریح 
کرد: »ایران سومین کشور در جهان است که تكنیک 
ساخت این دارو را در اختیار دارد؛ چراکه این دارو 
نوترکیب است و فرآیند ساخت پیچیده ای دارد.«

کاهش میزان مرگ ومیر به یک پنجم
داوود پیام طبرسی، معاون آموزشی مرکز تحقیقات 
سل و بیماری های ریوی و رئیس بخش عفونی 
بیمارستان مسیح دانشوری هم در نشست تخصصی 
بررسی نقش داروی رسیژن )اینترفرون بتا- یک آ، 
داروی بیماری ام اس( در کاهش مرگ ومیر بیماران 
مبتال به کرونا از نتایج مثبت اثربخشی یک داروی 
ایرانی در درمان بیماران کرونایی بستری در بیمارستان 

مسیح دانشوری خبر داد.
ادامه در صفحه 13 

اولین داروی ایرانی درمان کووید-19 با موفقیت آزمایش شد

علی اکبر والیتی، رئیس 
بیمارستان مسیح دانشوری: 

دارو با مجوز وزارت بهداشت 
و رعایت قوانین مربوطه مورد 

استفاده قرار گرفت و با مصرف 
این دارو تا ۵ برابر نسبت به 

قبل بهبودی داشتیم. ضمناً 
باید مطالعات در سطح وسیع تری 

توسعه یابد و این کار با 
هماهنگی وزارت بهداشت انجام 

خواهد شد
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 ادامه از صفحه 12
وی توضیح داد: »امروز در بیمارستان مسیح دانشوری 
 Interferon نتایج دو مطالعه بالینی مربوط به داروی
1a-beta بر روی بیماران مبتال به COVID-19 اعالم 
 Interferon شد. بر اساس نتایج مطالعه اول، داروی
1a-beta به همراه داروی Kaletra برای 2۰ بیمار 

مبتال به COVID-19 استفاده شد.«
طبرسی با بیان اینكه نتایج این مطالعه در مجله ایمونو 
فارماکوتراپی چاپ شده است، افزود: »خوشبختانه 
ویرولوژیک ریسپانس در این بیماران خوب و کوتاه تر 
از زمان عادی بود و تست های منفی شدن بار ویروسی 
بسیار امیدوارکننده بود. همچنین عوارض خاص 
دارویی اعالم نشد و بیماران درمان شدند و ضمنًا 

هیچ مرگ ومیری هم ثبت نشد.«
معاون آموزشی مرکز تحقیقات سل و بیماری های 
ریوی مسیح دانشوری اضافه کرد: »پس از گرفتن 
نتایج قابل قبول بر روی بیماران گروه نخست این 
دارو در بیماران دیگری هم مورد آزمایش قرار 
گرفت. ازاین رو مطالعه بالینی دوم به صورت کیس 
 19-COVID کنترل انجام شد. 1۵2 بیمار مبتال به
دو داروی 1a-Interferon beta ساخت داخل )با 
برند رسیژن( و Kaletra را با هم دریافت کردند و 
3۰4 بیمار هم در گروه کنترل بودند که فقط داروی 
Kaletra را دریافت کردند.« رئیس بخش عفونی 
بیمارستان مسیح دانشوری ادامه داد: »نتایج مطالعه 
دوم به این صورت بود که بیمارانی که داروی 
1a-Interferon beta را دریافت کردند، با وجود 
 ICU شدت بیماری، میزان نیاز آنها به بستری در
کاهش یافت و میزان مرگ ومیر آنها هم به یک پنجم 
کاهش یافت.« وی افزود: »این یعنی بیمارانی که این 
دارو را دریافت نكردند، نرخ مرگ ومیر در آنها ۵ 
برابر بیمارانی بود که این دارو را دریافت کردند.«

طبرسی با بیان اینكه نتایج این مطالعه در مرحله 
داوری بوده و قرار است به زودی چاپ شود، گفت: 
»به صورت همزمان سازمان جهانی بهداشت نیز در 
تعدادی از کشورهای جهان ازجمله ایران در حال 
مطالعه داروی 1a-Interferon beta روی بیماران 
مبتال به COVID-19 است که بیمارستان مسیح 
دانشوری نیز در این مطالعه حضور دارد و پیش بینی 

می شود نتایج آن تا یک ماه دیگر منتشر شود.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
خاطرنشان کرد: »البته میزان دوزی که ما در مطالعه 
خودمان برای بیماران استفاده کردیم با میزان دوزی 

که سازمان جهانی بهداشت در مطالعه جهانی استفاده 
 1a-Interferon beta می کند، متفاوت است. ما ۵ دوز
دوازده میلیون واحدی یک روز به بیماران دادیم 
درحالی که در مطالعه سازمان جهانی بهداشت 3 

دوز به بیماران داده می شود.«
طبرسی با اشاره به اینكه داروی مدنظر ویژه بیمارانی 
است که دچار افت اکسیژن و در بیمارستان بستری 
شده اند، اضافه کرد: »اگر بیماران کرونایی عالئم 
خفیف تری داشته باشند، احتیاج به مصرف هیچ 
دارویی ندارند و به طور کلی داروها باید با تجویز 

پزشک مصرف شود.«

در  دانشوری  مسیح  بیمارستان  آموزشی  معاون 
خصوص اینترفرون ها گفت: »پروتئین هایی هستند 
که درون بدن ما هم تولید می شوند و چیز ناشناسی 
برای بدن نیستند و همین موضوع سبب شد تا ما 
در بیماران به جز تب عارضه خاصی مشاهده نكنیم. 
ضمن اینكه این پروتئین ها در مقابله با ویروس ها 

نقش بسیار پررنگی دارند.«
وی در تشریح روند تحقیق اظهار داشت: »تیم 
تحقیقاتی در اواخر فروردین ماه به نتایج خوبی در 
زمینه اثربخشی این دارو در درمان کرونا رسیده بود 
و ما منتظر ماندیم تا داوری ها در مجالت علمی در 
خصوص این نتایج صورت گیرد و مورد قبول واقع 
شود و بعد از آن اعالم عمومی شود.« طبرسی در 
پایان تأکید کرد: »داروی کشف شده درمان قطعی 

کرونا محسوب نمی شود و دارو در مرحله داوری 
است و مطالعات با همكاری سازمان جهانی بهداشت 
در ایران و بیمارستان مسیح دانشوری ادامه دارد.« 
در ادامه این نشست برخی دیگر از متخصصان و 
پزشكان این مرکز در خصوص دارو و تأثیرات 

استفاده از آن مطالبی را ارائه کردند.
بر اساس این گزارش این پژوهش به مدت 4 ماه 
در دو مرحله انجام شده است که در مرحله اول 
یک گروه 2۰ نفره با رعایت تمام شیوه نامه های 
اخالقی و مجوزهای وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشكی تحت درمان با این دارو قرار گرفتند 
و در مرحله بعد 1۵2 نفر در کنار یک گروه دیگر 
که از این دارو استفاده نكردند بررسی شدند. نتایج 
این پژوهش نشان داد بیمارانی که بیماری زمینه ای 
نداشتند و بدحال بودند با تزریق این دارو که در 
ایران نیز تولید می شود مرگ ومیر کاهش داشت، 
تعداد کمتری به آی سی یو منتقل و تعداد بیشتری 
ترخیص شدند و در مدت زمان کمتری ویروس 

از بدن آنها پاک شد.
گفتنی است در سال 19۵7 پژوهشگران انگلیسی 
مولكول هایی به نام اینترفرون را در بدن انسان کشف 
کردند که با مقاوم ساختن سلول به حمله ویروسی، 
می توانند علیه آنها وارد عمل شوند. اینترفرون ها در 
برابر عفونت های ویروسی مقاومت می بخشند و 
در واکنش های ایمنی طبیعی بدن، حتی در غیاب 

ویروس ها، شرکت دارند.
متفاوت  نوع   3 حداقل  پژوهش ها  اساس  بر 
که  شده اند  شناسایی  انسانی  اینترفرون های  از 

برحسب اثر ضدویروسی، ضد رشد و فعال سازی 
سلول کشنده طبیعی به اینترفرون های آلفا، بتا و 
گاما تقسیم بندی می شوند. این پروتئین ها توسط 
لوکوسیت ها، لنفوسیت ها، فیبروبالست ها و سایر 
سلول های سیستم ایمنی تولید می شوند. امروزه 
اینترفرون بتا نوترکیب در دو میزبان جانوری و 
باکتریایی تولید می شوند که به ترتیب اینترفرون بتا 

آ1 و بی1 شناخته می شوند.
سینووکس، CinnoVex نام تجاری داروی اینترفرون 
بتا یک آ است که در ایران به عنوان سومین تولیدکننده 
در دنیا به بازار عرضه شده است. این دارو توسط 
شرکت سیناژن و به عنوان یک داروی بیوژنریک 
یا بیوسیمیالر )مشابه سازی دقیق از دارو( به بازار 

عرضه شده است.
رسیژن )به انگلیسی: ReciGen( نام تجاری داروی 
اینترفرون بتا یک آ )فرم محلول( است که در ایران و 
توسط شرکت سیناژن به عنوان یک داروی بیوژنریک 
یا بیوسیمیالر تولید شده  است. رسیژن به تازگی بر 
روی بیماران مبتال به کووید-19 آزمایش و اثربخشی 
درمانی آن مورد تأیید قرار گرفته است؛ بنابراین 
رسیژن اولین داروی ایرانی درمان کرونا تلقی می شود.
سانریف )Sunrif( نام تجاری داروی اینترفرون 
بتا یک آ )فرم محلول( است که در ایران و توسط 
شرکت بیوسان فارمد به عنوان یک داروی بیوژنریک 
یا بیوسیمیالر تولید شده  است. این دارو در گذشته 
تحت عنوان نام اکتوریف در بازار بوده است که 
توسط شرکت اکتور وارد می شد، اما پس از انتقال 
حق امتیاز آن به شرکت دارویی بیوسان فارمد و 
سپس انتقال تكنولوژی خط تولید داروی اینترفرون 
یک آ از کشور آرژانتین به داخل کشور، تحت عنوان 

سانریف به تولید انبوه رسید.
در حال حاضر داروی سانریف را بیماری که تحت 
نظر بیمه باشد، پس از رفتن به کمیسیون پزشكی و 
تأیید دارو می تواند با پرداخت هزینه ۵ تا 1۰ درصد 
دریافت نمایید، در غیر این صورت به صورت آزاد 
یا تحت نظر انجمن های خیریه می تواند تهیه کند.
زیفرون )ZIFERON( نام تجاری اینترفرون بتا 
1بی است که تولید آن در سال 13۸9 توسط 
مرکز  در  و  دانش  دارو  زیست  ایرانی  شرکت 
دارویی  فراورده های  فناوری  واحدهای  رشد 
دانشگاه علوم پزشكی تهران آغاز شد. فرم های 
دیگر مولكول اینترفرون بتا 1بی با نام های تجاری 

بتاسرون، بتافرون و اکستاویا است.

علیرضا زالی، فرمانده ستاد 
مقابله با کرونا در تهران: در 

زمینه بیماری کرونا دست بشر 
در اندوخته جهانی، تهی است و 

یک عطش جهانی برای یافته های 
نوظهور علمی وجود دارد. البته 

بسیاری از همکاران عزیز ما 
علیرغم اینکه در خط مقدم مبارزه 

با این ویروس حضور دارند و 
خود نیز به کرونا مبتال شده اند، 

در بخش تحقیقات هم ایثارگرانه 
خدمت می کنند

داوود پیام طبرسی، رئیس 
بخش عفونی بیمارستان مسیح 

دانشوری: تیم تحقیقاتی در 
اواخر فروردین ماه به نتایج خوبی 

در زمینه اثربخشی این دارو 
در درمان کرونا رسیده بود و 

ما منتظر ماندیم تا داوری ها در 
مجالت علمی در خصوص این 

نتایج صورت گیرد و بعد از آن 
اعالم عمومی  شود

13 شماره 1671 24 خرداد 1399



تشدید کار کودکان در پی کرونا

 یاسر مختاری

همه ما در کودکی با داستان هایی چون دخترک 
کبریت فروش، اولیورتویست و حنا دختری در 
مزرعه آشنایی داریم و چه بسیار با آنها گریسته و 
ناراحت شده ایم. هرگاه خود را در جای این کودکان 
می گذاشتیم ترس سراپای وجودمان را می گرفت و 
استرس داشتیم که مبادا ما هم مانند این کودکان از 
آغوش گرم خانواده جدا شویم و در همان سنین، 
مجبور به کار کردن شویم. رویاهای شیرین کودکی 
تبدیل به کابوسی ترسناک می شدند. حنا، آن شرلی، 
اولیور تویست، هاکلبریفین و ... کارتون بودند و 
کمیک استریپ اما داستان ها از واقعیت سرچشمه 
می گرفت. کودکانی بودند که این داستان ها از زندگی 
آنها گرته برداری شده بود. در واقع اقتباسی از واقعیت 
بود. واقعیتی تلخ  که هنوز هم به بدترین شیوه های 
ممکن در سطح شهرها و حاشیه ها دیده می شود.

امروز مصادف شده است با روز جهانی منع کار 
کودکان. این روز از سوی سازمان بین المللی کار 
برای افزایش آگاهی و فعالیت در زمینه جلوگیری 
از کار کودکان از سوی سازمان بین المللی کار پیشنهاد 
شد. سازمان بین المللی کار )ILO( و بدنه سازمان ملل 
متحد که به تنظیم و مدیریت دنیای کار می پردازد 
در سال ۲۰۰۲ بر این شد تا روزی جهانی را برای 
مبارزه با کار کودکان تعیین کند تا توجه و تالش 
همگان در این زمینه را برانگیزد. در این روز دولت ها 
و نهادهای محلی، جامعه مدنی و جهانی، کارگرها 
و کارفرمایان به گرد هم جمع می شوند تا مشکل 
کودکان کار را مطرح کنند و راه حل هایی برای 
 ILO کمک به آن ها پیشنهاد کنند.  برپایه داده های
صدها میلیون دختر و پسر در جهان درگیر کارند و 
از آموزش و پرورش مناسب، بهداشت، تفریح، و 
آزادی های اولیه بی بهره اند و در محیط های خطرناک 
به سر می برند. ایران نیز از جامعه جهانی جدا نیست. 
این روزها در خیابان های کالنشهرها و کارگاه های 

حاشیه شهرهای بزرگ ایران کودکانی حضور دارند 
که با جثه نحیف خود بار زندگی را به دوش می کشند. 
اگرچه آمار دقیقی از تعداد پرشمار این کودکان در 
دست نیست اما به گفته وحید قبادی دانا رئیس 
سازمان بهزیستی کشور»8۰ درصد آنها را اتباع خارجی 
تشکیل می دهند.« اتباعی که عمده آنها به صورت غیر 
قانونی در کشور حضور داشته و در نتیجه از اوراق 
هویتی نیز بی بهره هستند. این موضوع موجب شده 
است تا عالوه بر سوءاستفاده هایی که از آنها می شود، 

وضعیت سالمت این کودکان نیز در خطر باشد.

کودکان کار چه کسانی هستند؟
وقتی صحبت از کودکان کار می شود اغلب ما کودکان 
دستفروش کنار خیابان یا کودکانی که به تمیز کردن 
شیشه ماشین ها می پردازند به یاد می آوریم. البته 
این  موارد هم جز ممنوعیت کار کودکان و ناپسند 
است ولی روی کمتر دیده شده و کریه کار کودکان، 
کارهای سخت و طاقت فرسایی مثل کار در کوره 
آجر پزی یا تولیدی ها و مواردی از این دست است. 
زهرا جنت کارشناس ارشد حقوق بشر و از فعالین 
حقوق کودکان در این رابطه با خبرنگار سپید گفت: 
» یکی از موارد قدیمی و تقریبا پنهان کار کودکان 
که درصد باالیی از آمارها را هم تشکیل می دهد 
کار کودکان در مزارع است. کار در دوره کودکی، 
بهزیستی جسمی، روحی و اخالقی کودک را به 
خطر می اندازند. این کودکان زمان کودکی خود 
را به جای بازی ،تفریح و آموزش در سختی، رنج 

و مسئولیت می گذرانند.«

بیماری های کودکان کار
نظام  سازمان  کل  رئیس  ظفرقندی،  محمدرضا 
پزشکی، در رابطه با وضعیت کودکان کار ایران 
اظهار کرد: »کودکان کار عمدتاً در شرایط نامناسب از 
نظر ایمنی و بهداشت فعالیت می کنند و در معرض 

انواع خطرات از جمله آسیب های جسمی و روانی 
قرار دارند. کار، انتخاب آگاهانه کودکان نیست، بلکه 
نتیجه اجبار و تحمیل شرایط و ساختار نادرست 
جامعه، به ویژه شرایط بد اقتصادی است. این کودکان 
علیرغم ساعت ها کار طوالنی در شبانه روز ممکن 
است حتی روزی یک وعده غذای گرم نیز نداشته 
باشند و این موضوع خود زمینه ساز بروز انواع 
بیماری هاست. طبق تحقیقات انجام شده قریب 
به نیمی از کودکان کار در معرض بیماری های 
خطرناکی نظیر، ایدز، هپاتیت و … قرار دارند و از 
سوء تغذیه که منجر به عوارضی چون کوتاهی قد، 
کمبود وزن و مشکالت اسکلتی می شود در کنار 
سایر بیماری ها و مشکالت روحی و روانی رنج 
می برند. این کودکان به علت شرایطی که در آن قرار 
دارند به طور معمول پیش از کسب آگاهی های الزم 
و شناخت کافی با مسائل جنسی مواجه می شوند 
که این امر معضالت و آسیب های فراوانی را برای 

ایشان در پی خواهد داشت.«
وی افزود: » در قانون کار حمایت های ویژه ای به 
منظور حفظ سالمت کارگران در نظر گرفته شده 
است. به عنوان مثال با عنایت به ماده ۷۹ قانون کار، 

اشتغال به کار افراد زیر ۱۵ سال ممنوع بوده و در 
ماده 8۱ همین قانون انجام هر ساله ی آزمایش های 
پزشکی برای کارگر نوجوان، جهت پایش وضعیت 
سالمت، الزامی بوده و می بایست مدارک مربوط در 
پرونده استخدامی وی نگهداری شود. در خصوص 
تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان نیز الزم 
است که پزشک اظهارنظر کند و چنانچه کار مربوط 
را برای سنین نوجوانی نامناسب تشخیص دهد 
کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل 
کارگر را تغییر دهد از سوی دیگر ماده 8۳ این قانون 
ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و 
نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک 
از جمله حمل بار بیش از حد مجاز بدون استفاده 
از وسایل مکانیکی را برای کارگر نوجوان ممنوع 

کرده است.«

نگرانی از تشدید کار کودکان در اثر کرونا
موضوع کار کودکان، که در حال حاضر به عنوان یکی 
از چالش های عمده و از جمله آسیب های اجتماعی 
است که کشور و به ویژه شهر تهران را درگیر خود 
کرده است. آسیب اجتماعی که با توجه به وضعیت 
تحمیلی که بیماری کووید۱۹ در شئون اقتصادی و 
اجتماعی به وجود آورده است امکان تشدید این 
آسیب اجتماعی وجود دارد. محمد شریعتمداری 
وزیر، تعاون، کار و رفاع اجتماعی روز گذشته در 
پیامی به مناسبت این روز اظهار کرد: » هر سال روز 
جهانی مبارزه با کار کودک فرصتی فراهم می کند تا از 
یکسو با تالش فعاالن مدنی و رسانه ای، جامعه بیش 
از پیش با اثرات مخرب کار بر روح و روان و جسم 
کودکان آگاه شود و از سوی دیگر مسئوالن ذیربط، 
نگاهی واکاوانه به سیاست ها، برنامه ها و اقدامات مرتبط 
با کنترل و کاهش کار کودک داشته باشند. اقعیت 
این است که کار کودک، پدیده ای تاریخی، مسئله ای 
اجتماعی، چند سببی و با ماهیتی پیچیده است که 
باعث می شود این کودکان به جای آنکه کودکی کنند، 
در دام فقر، تبعیض و آسیب های اجتماعی بیفتند.«

شریعتمداری افزود: » در این میان اما امسال نگرانی 
جدی تری در سطح ملی و  بین المللی وجود دارد و 
آن اینکه به دلیل اثرات مخرب اقتصادی، اجتماعی 
بیماری عالم گیر کرونا از جمله  بروز بحران های 
جدی اقتصادی، تشدید فقر، اختالل در سیستم 
آموزشی، از بین رفتن مشاغل و گسترش  اقتصاد 

غیر رسمی، پدیده شوم کارکودک تشدید شود.«
جنت از فعاالن حقوق کودک نیز با بیان اینکه 
کودکان در بحران ها، اعم از بحران های انسان ساز 
مانند جنگ ها، و بحران های طبیعی مانند سیل و زلزله 
کودکان به دالیل مختلف، از جمله آماده نبودن برای 
دفاع از خود، در معرض آسیب های بیشتری هستند، 
تصریح کرد: »اکنون که جهان با بحران اقتصادی 
ناشی از بیماری همه گیر کرونا مواجهه است و 
بسیاری از کشورها در معرض رکورد اقتصادی، نا 
امنی غذایی، اختالل در نظام آموزش و پروش و 
نیز نظام بهداشت و درمان هستند، کودکان در شمار 

نخستین آسیب دیدگان خواهند بود.«
ادامه در صفحه 15 

مشکالتسالمتکودکانکاردرپساکرونابیشترمیشود

شریعتمداری: امسال نگرانی 
جدی تری در سطح ملی و  

بین المللی وجود دارد و آن 
اینکه به دلیل اثرات مخرب 

اقتصادی، اجتماعی بیماری 
عالم گیر کرونا پدیده شوم 

کارکودک تشدید شود
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 ادامه از صفحه 14
وی افزود: »در بسیار از کشورها، از جمله ایران، 
پیش از بحران کرونا نیز مشکل کودکان کار وجود 
داشت اما با مشکالت ناشی از کرونا و با شدت 
یافتن مشکالت اقتصادی و افزایش فقر، کودکان 
بیشتری از مدرسه به کسب و کار کشیده خواهند 
شد، الزم است دولت  و جامعه مدنی برای کاستن 
از رنج کودکان و طرح های اصالحات ساختاری 
برای حل مشکالت کنونی و مشکالتی که در آینده 
نزدیک رخ خواهند نمود همدالنه برنامه ریزی و 

همکاری کنند.«
پیش از این هم اخباری در مورد کاهش سن کودکان 
کار در خیابان ها به بهانه عدم ابتالی آنها به کرونا 
منتشر شده بود و چندی قبل، محمود علیگو رئیس 
اورژانس اجتماعی کشور در گفت وگویی که با 
خبرنگار سپید داشت به این موضوع اشاره کرد و 
گفت: »متأسفانه کسانی کودکانی با سن بسیار کمتر 
از کودکان قبلی که در خیابان ها حضور داشته اند را 
روانه کار می کنند، آنها این موضوع را بهانه کرده اند 

که کودکان به کووید۱۹ دچار نمی شوند.«
رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به رفع 
محدویت های اجتماعی برای مشاغل از بازگشت 
کودکان کار به کارگاه ها و خیابان نیز  ابراز نگرانی 
کرد و گفت: »این موضوع هم برای این کودکان 
و هم دیگر افراد جامعه تهدید محسوب می شود.«

تشکیل بانک اطالعات با استفاده از اسکن 
عنبیه چشم

همانگونه که اشاره شد یکی از دالیل عدم شناسایی 
دقیق کودکان کار در ایران، بودن تعداد زیاد اتباع 
خارجی در میان آنان است. اتباعی که به دلیل فقر 
شدید در کشورهای خود راهی ایران شده اند. به گفته 
شریعتمداری وزیر تعاون و رفاه این فقر سبب شده 
است تا » اشکال کار کودک به صورت خشن تری در 
کشور رخ نماید«. تعداد زیادی از این افراد همانگونه 
که گفته شد از اوراق شناسایی بی بهره هستند. اگرچه 
دفاع از حقوق کودکان ملیت نمی شناسد و یک تعهد 
انسانی است. اما الزم است که برای ساماندهی هرچه 
زودتر آنها، تمهیداتی مانند تشکیل بانک اطالعاتی 

از آها انجام شود.
سید سعید آرام مدیر بهزیستی شهر تهران در این 
رابطه گفت: » یکی از مشکالت طرح های گذشته 

این بود که بانک اطالعاتی جامع از کودکان کار 
خیابان نداشتیم و طی سال های متمادی یک کودک 
چندین بار وارد مراکز بهزیستی می شد، خدمات 
دریافت می کرد و بعد از خروج از مرکز به خیابان ها 
بازمی گشت. در سال های گذشته روند جمع آوری 
نیز به بچه ها صدمه روحی وارد می کرد و کودکان 
ترس زیادی را در زمان جمع آوری تجربه می کردند. 
اما در طرح حمایت اجتماعی از کودکان خیابانی، 
یکی از اقداماتی که برای اولین بار انجام می شود، 
اسکن عنبیه چشم است تا بانک اطالعاتی جامعی 
از کودکان تهیه کنیم و بدانیم که در طی زمان چه 
اقداماتی برای کودکان انجام شده و آیا اقدامات 
موجب شده که کودک از محیط خیابان خارج 

شود یا خیر.«
آرام گفت: » طرح حمایت از کودکان کار و خیابان 
قرار است از اواخر خردادماه در تهران اجرا شود، 
در تدوین این طرح از تجارب طرح های گذشته 
استفاده و نقاط ضعف  طرح های قبلی شناسایی و 
حذف شدند. این طرح را با چند رویکرد بسیار 
مهم، که به عنوان اولویت های اجرای طرح در نظر 
گرفته شده، اجرا می کنیم. در اجرای این طرح نباید 
فراموش کنیم که با کودک روبه رو هستیم. همه 
برنامه ها، برخوردها و توانمندسازی ها باید مبتنی بر 
توانمندسازی کودک باشد. مهم ترین موردی که در 
اجرای طرح توانمندسازی کودکان کار و خیابان مد 
نظر داریم این است که این طرح دوستدار کودک 
است و با توجه به ویژگی های کودکان طراحی شده 
است. علت عدم موفقیت طرح های گذشته این بود 
که به توانمندسازی خانواده کودکان توجه نشده بود. 
اما در این طرح به صورت اخص به توانمندسازی 
خانواده ها توجه می شود تا با حل این مشکل، زمینه 

حضور بچه ها در خیابان ها از بین برود.«

خالهای قانونی حمایت از کودکان کار
جنت با بیان اینکه بر اساس آماری که سازمان 
جهانی کار  ارائه کرده است در سراسر جهان، 
۱۵۲میلیون کودک )64میلیون دختر و 88میلیون 
پسر( مشغول به کار هستند. گفت: »سیاست ها و 
برنامه های سازمان های بین المللی فعال در این زمینه 
و کشورهای عضو آن با تداوم کار کودکان خصوصا 
در این ابعاد آماری باال هم خوانی ندارد. بر اساس 
معیارهایی که در زمینه توسعه پایدار مشخص شده 

است، از بین بردن کلیه اشکال کار کودکان باید به 
طور جدی در دستور کار دولت ها قرار بگیرد.«

وی افزود: »بر اساس ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق 
کودک، کودکان باید در مقابل  قرار گرفتن  در برابر 
استثمار اقتصادي  و انجام  هر گونه  کاري  که  زیان بار 
بوده  و یا توقفي  در آموزش  وي  ایجاد کند و یا 
براي  بهداشت  جسمي ، روحي ، معنوي ، اخالقي  و 
پیشرفت  اجتماعي  کودک  مضر باشد، مورد حمایت 
قرار بگیرند. برای اجرایی شدن این تعهد، کشورها 
باید حداقل سن کار کار را مشخص کنند و مقررات 
مناسب از نظر ساعت و شرایط کار را تدوین کنند و 
برای اطمینان از اجرای درست این قوانین مجازات 
ها و ضمانت های اجرایی مناسب در نظر بگیرند. 
از آنجایی که ایران به این کنوانسیون پیوسته است 
و مطابق با ماده نه قانون مدنی، مقررات عهودی که 
بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول 
منعقد شده باشد در حکم قانون است، لذا قواعد 
و روند کار دولت باید در جهت انجام و اجرایی 

شدن این قواعد باشد.«
این کارشناس ارشد حقوق بشر گفت: »مطابق ماده 
۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از پانزده 
سال ممنوع است. بیایید به تصویر آشنای ما از 
کودکان کار برگردیم. آیا تعداد کودکانی که  در 
تهران و دیگر شهرها به کارهای کاذب و ناسالم 
به طور واضح و در انظار عمومی می پردازند 
نشان از ممنوع بودن این کار دارد؟ آنچه واضح 
است بسیاری از این کودکان گرفتار در دست 
افراد سودجویی هستند و تحت نظارت و آموزش 
آنها کار می کنند. نکته تلخ تر کار این کودکان 
است است حتی از دسترنجی که حاصل کار خود 

آنهاست به طور جزئی برخوردارند.«  وی ادامه 
داد: »به علت سن کم، عدم تجربه و اطالعات 
کافی و توان جسمی کم و البته ممنوعیت کار 
کودکان،  کارهایی که به کودکان سپرده می شود 
اغلب در محیط های کاری غیر قانونی و فاقد 
استانداردهای کاری و اخالقی است. کار در سن 
پایین، عالوه بر مخاطرات کوتاه مدتی مثل زخم، 
ضربه و مشکالت پوستی و غیره، آسیب هایی 
جسمی و روحی ماندگاری هم خواهد داشت 
که در بزرگسالی خود را نشان خواهد داد. عالوه 
بر این کودکانی که مجبور به کار می شوند اغلب 
از تحصیل باز می مانند و به خاطر بی سوادی و 
تحصیل کم و عدم آموزش مهارتی خاص، فقری 
که در کودکی آنها را مجبور به کار کرده است 
در بزرگسالی هم باعث عدم اشتغال یا پرداختن 
به کارهای غیر استاندارد و نامناسب می  شود.«

قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان 
روز جهانی حمایت از کودکان و نوجوانان، سر 
اخیر  روزهای  در  تأخیر،  از ۹ سال  انجام پس 
توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید 
و به سرعت مورد تأیید مجلس شورای اسالمی 
قرار گرفت، قانون قبلی حدود ۲۰ سال قبل و در 
سال 8۱ تصویب شده بود. در این قانون جدید 
ضمن افزایش ممنوعیت سن کودکان کار از ۱۵ 
به ۱8 سال بر سالمت تأکید زیادی شده است. در 
متن ماده )۹( این الیحه آمده است: هرگاه در اثر 
بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین 
نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، 
مقصر عالوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات 
می شود. الف( فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به 
مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسالمی. 
ب( فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص 
یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری 
صعب العالج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد 
جراحت از نوع جائفه یا باالتر حسب مورد به 
مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسالمی. 
پ( نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی 
استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به 
مجازات حبس درجه ۷ قانون مجازات اسالمی.ت(

جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت 
عدم شمول هر یکی از بندهای )ب( و )پ( به 
مجازات حبس درجه 8 قانون مجازات اسالمی. 
ث(  آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی توجهی و 
سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی 
از مجازات های درجه 8 قانون مجازات اسالمی. 
همچنین در تبصره ماده )۹( الیحه حمایت از 
اطفال و نوجوانان آمده است: هرگاه بی توجهی و 
سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده 
شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج 
در بندهای فوق محکوم می شوند به استثنای بند 
)ت( که در این مورد فقط دیه پرداخت می شود.« 
بر اساس این ماده از الیحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه 
قضائیه به منظور ایجاد زمینه  های همکاری با سایر 
نهادها، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام 
مطالعات و تحقیقات آماری و اطالعاتی، پایش و 
ارزشیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی در 
خصوص اجرای این قانون در قوه قضائیه تشکیل 
می  شود. همچنین واحدی از این دفتر در حوزه 
قضائی هر استان و تحت نظر رئیس کل آن حوزه 

تشکیل و مستقر می  شود.

ظفرقندی: طبق تحقیقات انجام 
شده قریب به نیمی از کودکان 

کار در معرض بیماری های 
خطرناکی نظیر، ایدز، هپاتیت 

و... قرار دارند

شماره ۱6۷۱ ۲415 خرداد ۱۳۹۹
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