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وزارت بهداشت هشدار داد

افزایش احتمال انتقال کرونا 
در محیط های بسته  11

آغاز موج تعطیلی مطب ها
معاون سازمان نظام پزشکی از کاهش 30 درصدی آمار بیماران مراجعه کننده 

خبر داده و گفته است که روزانه سه درخواست تعطیلی مطب داریم 12

در نشست بررسی مشکالت صنعت داروسازی مطرح شد 

از تهدید داروسازان به لغو پروانه 
تا    افزایش 132 درصدی قیمت ها 14

16

سرنوشت 45 سال انتقال خون در ایران

از فـروش  تـا    اهـدا

اختالفات 
همیشگی  برسر 

تعیین تعرفه ها
 به مثابه قفلی

 بدون کلید
پای روش پرداخت 

کارانه چگونه به بخش 
دولتی نظام سالمت 
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همزمان با هفته جهانی سالمت مردان اعالم شد

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت مطرح کرد
تامین اقالم بهداشتی برای بازگشایی دانشگاه های علوم پزشکی

»وزارت  گفت:  بهداشت  وزارت  دانشجویی  مدیرکل 
بهداشت اقدامات الزم در زمینه تهیه اقالم حفاظتی مانند 
ماسک و دستکش همچنین تامین محلول های ضد عفونی 
کننده برای تمام دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را 
انجام داده است و تمام دانشجویان در بدو ورود غربالگری 

و تب سنجی می شوند.«
به گزارش سپید، رحمان خدابندلو با اشاره به آخرین اقدامات بهداشتی ویژه دانشجویان دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: »بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا، دانشگاه های سراسر کشور به 

خصوص مراکز آموزشی علوم پزشکی با رعایت پروتکل های بهداشتی ویژه تمام دانشجویان بازگشایی 
شده است.« وی ادامه داد: »وزارت بهداشت اقدامات الزم در زمینه تهیه اقالم حفاظتی مانند ماسک و 
دستکش همچنین تامین محلول های ضد عفونی کننده برای تمام دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور را انجام داده است و تمام دانشجویان در بدو ورود غربالگری و تب سنجی می شوند.« مدیرکل 
دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: »انجام آزمایش و تست کرونا از دانشجویانی که دارای هیچ 
عالمتی نبوده منطقی نیست، اما از دانشجویان ساکن در خوابگاه و آن هایی که در بالین و بیمارستان ها 
مشغول به فعالیت و تحصیل می شوند از آن ها تست کرونا گرفته می شود.« خدابندلو بیان کرد: »وزارت 
بهداشت بودجه ای تحت عنوان سرانه دانشجویی بابت تامین اقالم محافظتی فردی و تامین محلول ها 
ضدعفونی کننده در نظر گرفته و این موضوع در حال ابالغ به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
است.« به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان خدابنده لو گفت: »البته برخی از دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور از قبل اقدام به تهیه تجهیزات حفاظتی ویژه دانشجویان و غربالگری اولیه آن ها  کرده اند.«

خبـر

آمار کرونا

جمعیت،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
از اقدامات انجام شده جهت تدوین سند 
ملی سالمت مردان خبر داد و در عین 
حال علل ابتال به انواع شدیدتر کرونا 
در مردان نسبت به زنان را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، سیدحامد برکاتی شعار 
هفته جهانی سالمت مردان را »برای 
کووید ۱۹ اقدام کنید« اعالم کرد. وی 
گفت: » ۱۵ الی ۲۱ ژوئن یعنی ۲۶ خرداد 
الی یکم تیر به عنوان هفته جهانی سالمت 

مردان در بسیاری از کشورها برگزار می شود. بنابر آن 
نیست که در برگزاری هفته ملی سالمت مردان که 
در کشور ما از سال ۸۵ در هفته اول اسفند ماه برگزار 
می شود و در تقویم ملی در هفته اول اسفند ثبت شده 
است، تغییری روی دهد.« وی افزود: »اما از آنجا که 
در سال جاری به دلیل شدت ابتال و مرگ و میر 
کووید ۱۹ در مردان، شعار هفته مذکور در سطح بین 
المللی" Take Action on Covid-۱۹ " برای کووید 
۱۹ اقدام کنید" در  نظر گرفته شده، مناسبت مذکور 
فرصت مغتنمی برای اطالع رسانی و حساس سازی 
جامعه مردان، سازمان های دولتی، غیر دولتی و صنوف 

مختلف در خصوص کووید ۱۹ به شمار می آید.«
وی ادامه داد: »در چنین شرایطی اطالع رسانی، تالش 
برای افزایش آگاهی مردان به موضوع سالمتی به 
طور کلی و بیماری کووید ۱۹ به شکل اختصاصی 
مبتنی بر ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه 
و تشویق  مردان به مشارکت در توسعه برنامه های 
بهداشتی پایه می تواند به عنوان یک راهکار برای 
عبور از  بحران فوق بوده و فرصت مناسبی  برای 
اطالع رسانی و حساس سازی جامعه و دولت در 
خصوص اهمیت سالمت مردان در خانواده و جامعه 
می باشد.« مدیر کل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت، گفت: »با همت وزارت 
بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی و 
انجمن های علمی مرتبط با سالمت مردان، ایران یکی 
از کشورهای پیشرو در جهان برای اجرای برنامه های 
سالمت مردان از جمله برنامه های آموزشی و کمپین 

هفته ملی سالمت مردان است.«

تدوین برنامه سالمت مردان میانسال
برکاتی افزود: »در این زمینه اقدامات متعددی 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، اقدامات مرتبط 

با تدوین سند ملی فوق الذکر.«
وی در خصوص سند ملی سالمت مردان ایران توضیح 
داد: »از سال ۹۸ نیز تدوین سند ملی سالمت مردان 
توسط دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
پیگیری شده است و با همکاری همه جانبه بیش از 
۲۵ سازمان دولتی و خصوصی و انجمن های علمی 
مرتبط با برگزاری ۲۳ جلسه مدیریتی و با بهره گیری 
از نظرات کارشناسی ۹۹ نفر از صاحب نظران و مراکز 
تحقیقاتی و علمی تدوین شده است. دبیرخانه شورای 
عالی سالمت و امنیت غذایی نیز بررسی سند در 
کمیسیون عالی را در برنامه سال ۹۹ خود قرار داده 
است و پس از تصویب آن، در سال جاری تدوین و 

اجرای برنامه های عملیاتی آغاز خواهد شد.«

ابتال و مرگ کرونا در مردان بیشتر از زنان
برکاتی با اشاره به اهمیت توجه به کرونا در مردان 
ادامه داد: »در زمینه بیماری کووید ۱۹ نیز موضوع 
سالمت مردان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
اگرچه افراد جامعه از کوچک تا بزرگ و زن و مرد 
در معرض خطر کروناویروس هستند، اما سن و 
جنس به عنوان دو فاکتور مهم در ابتال یا شدت 
عالیم تاثیرگذار هستند. تاکنون موارد آلودگی و 

شدت ابتال و مرگ و میر در مردان 
بیشتر از زنان بوده و این افراد نیازمند 

مراقبت و توجه بیشتر هستند.«
وی افزود: »مهمترین عواملی که در 
ابتال و شدت بیشتر عوارض کووید 
۱۹ در مردان نقش داشته و در مطالعات 
مختلف در نقاط مختلف دنیا مورد 
تاکید قرار گرفته اند، عبارتند از دالیل 
ژنتیکی،  دالیل  مانند  بیولوژیکی 
هورمونی و آنزیم ها، دالیل مربوط به 
پروفایل اجتماعی و مسئولیت شغلی 
و اقتصادی مردان که سبب مواجهه بیشتر آنان با 
عوامل خطر می شود، و دالیل فرهنگی از جمله 
باور غلط مردان مبنی بر برتر بودن و قوی تر بودن 
مردان نسبت به زنان و در نتیجه مغفول ماندن تمرکز 
بر سالمت که سبب می شود مردان کمتری به مراکز 
درمانی مراجعه کنند و به انجام آزمایش تن دهند یا 
کمتر از زنان به رعایت اصول بهداشتی تعریف شده 
مانند شستشوی مکرر دست ها، استفاده از ماسک و 

دستکش مبادرت ورزند.«
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، وی بیان داشت: »همچنین وجود بیماری های 
مزمن مانند بیماری قلبی عروقی )فشارخون باال، دیابت، 
بیماری عروق قلب و بیماری عروق مغز( بیشتر در 
مردان نسبت به زنان و همین طور  رفتارهای ناسالم 
مردان مانند بی تحرکی، تغذیه ناسالم و مصرف دخانیات 
از جمله عوامل مهم و موثر در این تفاوت است و 
باید گفت هیچ چیز به اندازه یک برنامه غذایی کامل 
و صحیح به همراه فعالیت فیزیکی مناسب به تقویت 
سیستم دفاعی کمک نمی کند.« مدیرکل دفتر سالمت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: 
»همچنین در زمان فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از 
زندگی بی تحرک و فعالیت بدنی کافی در این گروه 
از اهمیت زیادی برخوردار است و از سوی دیگر، 
فعالیت بدنی با شدت متوسط، ایمنی بدن را در 
مقابل بیماری کرونا باال می برد؛ همچنین در کاهش 

استرس های ناشی از این بیماری موثر است.«
وی تصریح کرد: »در صورت ابتال به کرونا در مصرف 
کنندگان دخانیات نسبت به افراد دیگر، عالئم  شدیدتر 
و کشنده تری ایجاد می شود؛ چرا که در این افراد 
ظرفیت قلبی ریوی، تحت تاثیر قرار می گیرد و آنها 

از سطح ایمنی پائین تری برخوردارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردابتال و مرگ کرونا در مردان بیشتر از زنان
۲۴۱۰ ابتال و ۷۱ فوتی جدید 

کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار 
کووید-۱۹ در کشور را اعالم کرد. 

الری  سادات  سیما  سپید،  گزارش  به 
گفت: »از روز جمعه تا شنبه ۲۴ خرداد 
قطعی  معیارهای  اساس  بر  و   ۱۳۹۹
تشخیصی، دو هزار و ۴۱۰ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 

۷۱۴ مورد بستری شدند.« شد که 
مجموع  ترتیب  این  »به  افزود:  وی 
 ۱۸۴ به  کشور  در  کووید۱۹  بیماران 

هزار و ۹۵۵ نفر رسید.«

 ۲۴ طول  در  متاسفانه  وی،  گفته  به 
کووید۱۹  بیمار   ۷۱ گذشته،  ساعت 
جان خود را از دست دادند و مجموع 
۸ هزار  به  بیماری  این  باختگان  جان 

۷۳۰ نفر رسید. و 
کنون  تا  افزود: »خوشبختانه  همچنین 
۱۴۶ هزار و ۷۴۸ نفر از بیماران، بهبود 
ترخیص  بیمارستان ها  از  یا  و  یافته 

شده اند.«
وی ادامه داد: »۲۷۵۵ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
به گفته الری، تا کنون یک میلیون و 
تشخیص  آزمایش   ۴۰۰ و  هزار   ۲۱۹
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

همچنین  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
هرمزگان،  »استان های  گفت: 
خوزستان، خراسان رضوی و بوشهر 

دارند.« قرار  در وضعیت قرمز 
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فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران اعالم کرد

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران مطرح کرد
تکمیل پرونده الکترونیک سالمت تا پایان تابستان

تکمیل  از  تهران  کمیته سالمت شورای شهر  رئیس 
پرونده الکترونیک سالمت کارکنان شهرداری تهران 

تا پایان تابستان خبر داد. 
به گزارش سپید، ناهید خداکرمی در مورد سرانجام پرونده 
الکترونیک سالمت در شهرداری تهران گفت: »پروژه پرونده 
الکترونیک سالمت کارکنان شهرداری قبل از شروع شورای 
پنجم شروع شده بود اما هنوز در ابتدای راه است.« وی با بیان اینکه خوشبختانه با هماهنگی ایجاد 
شده بین سازمان فناوری شهرداری و شرکت شهر سالم امیدواریم پرونده الکترونیک کارکنان 

شهرداری و خانواده هایشان تا پایان تابستان به سرانجام رسیده و نهایی شود، افزود: »بر این اساس 
بر همه کارکنان شهرداری و خانواده هایشان که تحت پوشش شرکت شهر سالم هستند، پرونده 
الکترونیک سالمت تشکیل می شود که از آثار مهم این پرونده ها دسترسی آسان به اطالعات و صرفه 
جویی در وقت  است.« خداکرمی تاکید کرد: »با راه اندازی پرونده الکترونیک سالمت برای همه 
کارکنان که تحت پوشش شرکت شهرسالم هستند،  ضمن اینکه از هزینه های غیرضرور مراجعه 
به پزشک کاسته می شود، تیم درمان به سابقه بیمار دسترسی کامل دارند و  همچنین این مهم در 
راستای نهادینه شدن نظام ارجاع است و کارکنان در صورت داشتن عالئم،به صورت سیستمی 
به بیمارستان ارجاع داده خواهند شد.« به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه در این طرح برای همه 
کارکنان و خانواده هایشان براساس کدملی پرونده سالمت ایجاد می شود، گفت: »این مهم  گامی 
در راستای ارتقاء سالمت کارکنان و هدفمند کردن معاینه است که خودبخود اجرای این طرح 

می تواند موجبات حذف دفترچه بیمه را فراهم کند.«

شورای شهر

در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده 
لزوم  بر  تاکید  تهران ضمن  کالنشهر 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی در سطح استان تهران 
تقلیل  برای  نگرانی ها  »عمده  گفت: 
ماه  یک  طی  اجتماعی  فاصله گذاری 

گذشته در تهران است. «
به گزارش سپید، علیرضا زالی با اشاره 
به آخرین آمار ابتال  به کرونا ویروس 
در سطح استان تهران گفت: »بر اساس 
آخرین آمار تعداد بیماران جدید که در 
بخش های عادی بستری شدند ظرف 
۲۴ ساعت گذشته ۱۸۶ نفر و تعداد 
بیماران بستری در بخش ویژه نیز ۷۰ 
 ۲۴ با  مقایسه  در  که  است  بوده  نفر 
ساعت قبلی تفاوت جدی نداشته ایم.«

وی افزود: »در حوزه فوت و مراجعه نیز نسبت 
به ۲۴ ساعت گذشته تفاوت جدی مشاهده نشده، 
البته این ثبات می تواند شکننده باشد؛ لذا باید توجه 
ویژه ای داشته باشیم. در بررسی روند بیمارانی که 
ظرف ۲۴ ساعت گذشته مراجعه کردند پنج درصد 
بستری شدند که تا پیش از این این رقم ۳.۵ درصد 
بوده که جای تامل دارد. اما با توجه به این که 
تنها برای ۲۴ ساعت گذشته بوده، باید روزهای 
آینده را نیز در نظر بگیریم.« وی ادامه داد: »در 
حال حاضر تخت های بیمارستانی در سطح استان 
تهران وضعیت خوبی دارند. البته کسری مستمری 

به عنوان معضل مزمن از گذشته در حوزه زیر 
ساخت های درمانی در تناسب جمعیت در استان 
تهران وجود داشته که همیشه با آن روبرو بودیم. 
اما در زمان های بحران این موضوع بیشتر جلوه 
می کند. با این حال در حال حاضر پاسخگوی 
مراجعین هستیم.« وی تاکید کرد: »با توجه به 
استمرار بیماری فرسودگی تجهیزات و کمبودها 
در حوزه  بستری ها و همچنین تشویقی که برای 
استمرار  طبع  به  فرسودگی  درمان جهت  کادر 
بیماری خواهیم داشت، باید چاره اندیشی شود. 
البته توسعه بخش های مراقبت های ویژه و تامین 
تجهیزات پیشرفته در دستور کار قرار گرفته است.«

رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران 
در پاسخ به سوالی در خصوص روند 
دارویی  به  دستیابی  برای  پژوهش ها 
موثر در درمان کرونا ویروس گفت: 
مورد  متعدد  پروتکل های  »تاکنون 
دارویی  اما  گرفته اند،  قرار  بررسی 
نشده  کشف  قطعی  عالج  عنوان  به 
است. در حقیقت داروی اثربخش در 
نداشته  تاکنون وجود  بالینی  سنجش 
ما  و کشور  دنیا  در  موضوع  این  که 
مجموع  در  است.  بررسی  حال  در 
هنوز نسخه قطعی در حوزه دارویی 
که  موضوع  مهم ترین  ندارد.  وجود 
مورد توجه است باید در چارچوب 
درمانی موارد مختلفی مورد توجه قرار 
گیرد. در حقیقت بیماری کوید ۱۹ بیماری چند 
مورد  مختلف  ابعاد  از  باید  لذا  است؛  وجهی 

توجه قرار گیرد.«
معتبر  تریال  تهران ۱۲۸  »در شهر  افزود:  وی 
در حال بررسی و پژوهش هستند و بر روی 
ترکیبات دارویی پژوهش هایی را انجام می دهند 
که به محض قطعیت نتایج اعالم خواهد شد.«
به  توجه  »با  داد:  ادامه  زالی  ایسنا  گزارش  به 
تجمعات فراوان و حجم باالی کسب و کارها 
در تهران متاسفانه در طول یک ماه گذشته شاهد 
تقلیل فاصله گذاری اجتماعی هستیم که نگرانی 

عمده  ما نیز بر روی همین مساله است.«

کاهش فاصله گذاری های اجتماعی در تهران
خبـر

برای از سرگیری پروازها انجام 
می شود

ارزیابی کرونایی ایرالین ها و 
فرودگاه ها از مسافران

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: »برای از 
سر گرفتن پروازها و نیز ارزیابی میزان رعایت 
شرکت های  توسط  بهداشتی  پروتکل های 
هواپیمایی و فرودگاه ها، از مسافران نظرسنجی 
می شود. « به گزارش سپید، سازمان هواپیمایی 
کشوری با هدف حفظ سالمت مسافرین هوایی 
و تداوم پروازها و لزوم رعایت مقررات بهداشتی 
توسط کلیه ذی نفعان به نظرسنجی از مسافران 
پروازها اقدام کرده است. این اقدام طی تدوین 
و انتشار کارت نظرسنجی از مسافران و تعبیه آن 
در صندلی های کلیه پروازها صورت می گیرد 
و روند این نظرسنجی بدین صورت است که 
مسافر با اسکن QR کد روی کارت توسط 
گوشی هوشمند یا استفاده از لینک درج شده 
روی کارت وارد صفحه مخصوص نظرسنجی 
در پورتال سازمان هواپیمایی کشوری می شود 
و فرم نظرسنجی را تکمیل می کند. گفتنی 
است؛ پس از صحه سنجی تاثیر بسزایی در 
نحوه بازرسی ها داشته و مسافران با تکمیل 
این پرسشنامه سازمان هواپیمایی کشوری 
فعالیت های  بر  نظارت های موثرتر  را در 
شرکت های هواپیمایی و فرودگاه های کشور 
با هدف انجام پروازهای ایمن و سالمت یاری 

خواهند کرد.ایسنا

شماره ۱۶۷۲ ۲۵3 خرداد ۱۳۹۹

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران گفت: »مطالبات پزشکانی 
که به صورت الکترونیکی اقدام به نسخه نویسی می کنند تا 
پایان ماه بعد پرداخت خواهد شد، طی رایزنی های انجام شده 
با سازمان نظام پزشکی و ارگان های کشور مقرر شد، تسهیالت 
الکترونیکی و فرستادن  از سیستم نسخه  استفاده  برای  الزم 
کارت هوشمند با توان امضای ایمن دیجیتال و همچنین بدون 

در نظر گرفتن معوقات، سنوات آن ها مشاهده شود.« 
به گزارش سپید، محمد حسینی در خصوص فرآیند استحقاق 

استحقاق  فرآیند  آغاز  »اعالم  پزشکان گفت:  آنالین  سنجی 
سنجی مطالبات پزشکان طرف قرارداد با بیمه سالمت از ابتدای 
خرداد به صورت الکترونیکی و با نسخه نویسی الکترونیکی 
انجام شد، به طوریکه تا پایان ماه آینده پرداختی های پزشکان 
داوطلب نسخه نویسی به عنوان تشویقی، پرداخت خواهد شد.«
 مدیرکل بیمه سالمت استان تهران ادامه داد: »برای آن گروهی 
از پزشکان مذکور، ارائه لوح فشرده و یا فایل xml که فایلی 
با متن خالص و ساختار تغییری در اسناد دیگر را مشخص 

بیمه  کل  اداره  به  بیمه ای  اسناد  واسپاری  زمان  در  می کند، 
سالمت نیاز نیست.«

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان افزود: »طی 
رایزنی های انجام شده با سازمان نظام پزشکی و ارگان های 
کشور مقرر شد، تسهیالت الزم برای استفاده از سیستم نسخه 
الکترونیکی و فرستادن کارت هوشمند با توان امضای ایمن 
نظر گرفتن معوقات، سنوات  دیجیتال و همچنین بدون در 

آن ها مشاهده شود.«

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران خبر داد

پرداخت مطالبات پزشکان داوطلب نسخه نویسی الکترونیک تا آخر تیر
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موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد خبـر

تونل های ضدعفونی کننده برای نابودی کرونا مناسب نیستند 
 موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتشار پژوهشی اعالم 
کرد که تونل های ضدعفونی کننده نه تنها کمکی به 
پیشگیری از کووید- 19 نمی کنند بلکه ممکن است 

باعث ایجاد آسیب هایی در افراد شوند. 
به گزارش سپید، موسسه ملی تحقیقات سالمت و 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران روز 
شنبه راهنمای پاسخ به پرسش آیا تونل های ضدعفونی 
کننده برای از بین بردن کامل ویروس کرونا مناسب 
هستند را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: 
مدتی است دنیا با ویروس کرونا دست و پنجه نرم 
می کند. این ویروس از طریق تنفس و تماس منتقل 
می شود و همین امر کنترل آن را دشوار کرده است.
یکی از راه هایی که برای کنترل این ویروس در 
محیط های شهری و بویژه در مکان های شلوغ مانند 
ادارات و مراکز خرید استفاده می شود، تونل های 

ضد عفونی است.
این تونل ها به شکلی طراحی شده اند که به محض 
نزدیک شدن فرد به آن ها، با توجه به سنسورهای 
نصب شده از زوایای مختلف، شروع به پاشیدن مواد 
ضدعفونی کننده روی تمامی بدن فرد می کنند. سوالی 
که مطرح است این است که آیا تونل های ضدعفونی 
کننده برای از بین بردن کامل ویروس مناسب هستند؟
بر اساس شواهد موجود، برخی متخصصین به کارایی 
این تونل ها سخت انتقاد می کنند. نگرانی اصلی آن ها 
اثر مواد شیمیایی مورد استفاده در این تونل ها برای 
ضدعفونی است چرا که آن ها اعتقاد دارند مایع سفید 

کننده یا آب اکسیژنه رقیق شده ممکن است پس از یک 
دوره زمانی اثرات نامطلوبی روی افراد ایجاد نماید.
چالش دیگر این است که مواد ضدعفونی مورد استفاده 
در این تونل ها باید با نسبت صحیح و ایمن رقیق 
شوند. خطای انسانی در این خصوص می تواند منجر 
به مشکالت سالمتی مانند خارش، تحریک چشم و 

مشکالت تنفسی یا تنگی نفس شود.
ایراد بعدی متخصصین، نحوه دفع فاضالبی است 
که حجم زیاد مواد ضدعفونی کننده ایجاد می کنند. 
همچنین محققین عقیده دارند این تونل ها ممکن 
است حس کاذبی از ایمنی به مردم داده و باعث 
شوند افراد فاصله گیری فیزیکی و شستن دست ها 

را مورد غفلت قرار دهند.
از طرف دیگر این تونل ها نمی توانند محافظتی برای 

افراد مبتال به کووید 19 )عالمت دار یا بدون عالمت( 
ایجاد کند و آن ها پس از عبور از تونل همچنان ناقل 
بیماری خواهند بود. برخی از محققین، این تونل ها 
را فاقد اساس علمی دانسته و نسبت به کارایی آن ها 
انتقاد دارند. جنبه های ایمنی و اثربخشی تونل های 
ضدعفونی نیز باید به دقت مورد سنجش قرار گیرد. 
جنبه ایمنی باید مورد تاکید قرار گیرد زیرا چشم، 
دهان و پوست بدن افراد داخل این تونل ها حدود 
10 تا 20 ثانیه در معرض مواد شیمیایی قرار می گیرد.
جنبه اثربخشی نیز از این نظر اهمیت دارد که باید 
مطمئن شد ویروس کامال از بین می رود. در این 
تونل ها اغلب از الکل و آب ژاول »سفید کننده« 

برای ضدعفونی استفاده می شود.
سازمان جهانی بهداشت در یک بیانیه رسمی در 

فوریه 2020 اعالم کرده است که مواد ضدعفونی 
کننده با پایه الکل و کلر نباید روی بدن افراد اسپری 
شوند، زیرا می توانند به غشای مخاطی چشم ها و 
دهان آسیب وارد نمایند. بنابراین استفاده از این مواد 
در تونل ها خطراتی برای سالمتی داشته و تخلف 
از قوانین سازمان جهانی بهداشت به شمار می آید. 
اثربخشی این تونل ها نیز هنوز مورد بحث است، 
زیرا برای از بین رفتن کامل ویروس ها، دو فاکتور 
غلظت ماده ضدعفونی کننده و زمان تماس با این 
ماده مهم است. طبق تحقیقات موجود، برای از بین 
بردن کامل ویروس کرونا حدود 10 دقیقه زمان الزم 
است و با توجه به این موضوع، اثربخشی تونل ها 
مورد تردید بوده و ممکن است تنها حس کاذبی از 
ایمنی را ایجاد کنند. تونل های ضدعفونی کننده نه 
تنها کمکی به پیشگیری از کووید 19 نمی کنند بلکه 
ممکن است باعث ایجاد آسیب هایی در افراد شوند.
راه های مؤثر برای پیشگیری از انتشار کووید 19 
شامل فاصله گیری فیزیکی، پوشیدن ماسک »بویژه 
برای افراد مبتالی عالمت دار یا بدون عالمت« شستن 
مرتب دست ها و ضدعفونی کردن سطوح در مناطق 

عمومی است.
اسپری کردن ماده ضدعفونی کننده روی فرد مبتال، 
و  کرده  متوقف  را  او  و عطسه  نمی تواند سرفه 
از فرستاده شدن ویروس به هوا جلوگیری کند. 
همچنین اسپری کردن روی فرد سالم نمی تواند 
الیه ای نامرئی فراهم کرده و فرد را از ویروس 

محافظت کند. ایرنا

ثبت نام سه آزمون وزارت بهداشت از ساعت 16 روز شنبه، 2۴ خرداد 
ماه آغاز می شود و تا روز 31 خردادماه 99 ادامه دارد. 

به گزارش سپید، ثبت نام سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان 
دندانپزشکی خارج از کشور، نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش 
آموختگان داروسازی خارج از کشور و هفتمین دوره آزمون ارتقای 
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج 
از کشور به دکتری عمومی داروسازی از ساعت 16 اروز شنبه 2۴ 
خرداد ماه 99 آغاز می شود. داوطلبان می توانند به مدت یک هفته 
www. از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی

sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
مهلت ثبت نام مرحله نظری آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی 
پایان می یابد. داوطلبان پیش از  خارج از کشور 31 خرداد ماه 
ثبت نام اینترنتی، باید در مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع 
تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط 
مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی 
و تخصصی معرفی شده اند، مجاز به شرکت در آزمون ملی هستند. 
کارت شرکت در آزمون از ساعت 16 روز سه شنبه  7 مرداد ماه 99 
از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان 

قرار خواهد گرفت.
ارزیابی دروس اختصاصی آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی 
خارج از کشور رأس ساعت ۸ و نیم صبح روز پنجشنبه 9 مردا ماه 

99 و ارزیابی دروس علوم پایه رأس نیز ساعت 13 و 30 دقیقه بعد 
از ظهر روز پنجشنبه 9 مرداد ماه 99 برگزار خواهد شد.  

پس از آزمون مرحله نظری، اسامی قبول شدگان در سایت اینترنتی 
مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم خواهد شد. قبول شدگان در 
مرحله نظری آزمون، برای شرکت در مرحله عملی آزمون به پردیس 

بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی خواهند شد.

آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و 
ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی 

داروسازی
هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی 
ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی روز پنجشنبه 9 
مرداد ماه 99 طبق قوانین و مطابق با مندرجات برگزار خواهد شد. 
شرایط قبولی و ادامه تحصیل در این دوره از این قرار است: »کسب 
حد نصاب 60 درصد نمره کل آزمون، پرداخت شهریه مطابق تعرفه و 
مقررات دانشگاه محل تحصیل. پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظف 
هستند برای پذیرش و نام نویسی و انتخاب واحد، حداکثر تا دو ترم 
تحصیلی بعد از قبولی به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی تابعه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.«
تعداد واحدهای درسی برای فراغت از تحصیل در دوره دکتری 
عمومی داروسازی، مطابق با برنامه آموزشی تدوین شده توسط 
دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی است که به تصویب 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نیز رسیده است. در صورتی که 

دانشجو دروس اعالم شده را در مقطع قبلی کارشناسی یا کارشناسی 
ارشد داروسازی گذرانده باشد، امکان تطبیق آن ها توسط دانشگاه 
محل تحصیل با رعایت مفاد فصل یازدهم آیین نامه آموزشی دوره 

دکتری عمومی داروسازی وجود دارد.
به گزارش معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، ثبت نام از ساعت 16 روز شنبه 2۴ خرداد ماه  آغاز 
و در ساعت 16 روز شنبه 31 خرداد ماه پایان می یابد. کارت شرکت 
در آزمون از ساعت 16 روز سه شنبه 7 مرداد ماه 99 از طریق سایت 

مرکز سنجش در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج 
از کشور

نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج 
از کشور روز پنجشنبه 9 مرداد ماه 99 برگزار خواهد شد. در مرحله 
پیش از آزمون، داوطلبان پیش از نام نویسی اینترنتی، باید نسبت به 
تشکیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی تهران، شهرک قدس غرب، فاز 5، بلوار ایوانک، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک A، طبقه  دوم، 
مرکز خدمات آموزشی اقدام کنند و فقط افرادی که توسط مرکز 
خدمات آموزشی معرفی شده باشند، واجد شرایط نام نویسی اینترنتی 

و شرکت در آزمون ارزشیابی هستند.
کارت شرکت در آزمون از ساعت 16 روز سه شنبه 7 مرداد ماه 99 از 

طریق سایت مرکز سنجش در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

ثبت نام سه آزمون وزارت بهداشت
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طرح ردیابی سیستمی بیماران کرونایی در مازندران آغاز شد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت که طرح ردیابی 
سیستمی بیماران کرونایی برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در 

این استان به مرحله اجرا گذاشته شده است. 
به گزارش سپید، حامد روحانی زاده افزود: »بر اساس این طرح 
، بیماران مشکوک مبتال به کرونا شناسایی شده و در قرنطینه قرار 
می گیرند و پس از آن عالوه بر خانواده ، افراد دیگری که با این 
بیمار در ارتباط بودند نیز شناسایی و آزمایش کرونا از آن ها انجام 
خواهد شد.« وی گفت: »در این مرحله تمامی افرادی که با شخص 
اول مبتال به کرونا در ارتباط بودند نیز شناسایی می شوند و چنانچه 
تست این افراد  مثبت باشد ، تمام افرادی که با آن ها در ارتباط بودند 
نیز شناسایی می شوند و این کار برای تمام افراد مرتبط به صورت 
زنجیره ای ادامه خواهد یافت.« قائم مقام ستاد مقابله با کرونا دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: »در اجرای این طرح افراد مبتال 
به کرونا برای 2 هفته که دوره پیش بینی شده انتقال نامیده می شود 
، در قرنطینه قرار و تحت نظارت قرار می گیرند و اجازه ندارند از 
منزل خارج شوند.« وی افزود: »اجرای درست این طرح با همکاری 
بیماران و خانواده هایشان و رعایت درست قرنطینه خانگی در دوران 
اولیه 2 هفته ای ، می تواند زنجیره انتقال این بیماری را از ناحیه افرادی 

که ناقل هستند به سایر افراد جامعه قطع کند.«
روحانی  زاده دلیل اجرای این طرح را پس از گذشت حدود چهار 
ماه از همه گیری ویروس کرونا در استان مازندران کاهش آمار ابتال 
به این ویروس در استان و شناخت درست مردم از این بیماری بیان 
کرده است. رییس مرکز بهداشت مازندران گفت: »در حال حاضر 
سرعت انتقال ویروس کرونا در مازندران به حدود یک درصد در 
مازندران کاهش یافته در حالی که در ماه های گذشته سه درصد بود.«
وی این کاهش را مرهون تالش درمانگران و رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم دانست و اظهار داشت: »سفرهای پس از 
تعطیالت عید فطر به استان حدود سه دهم درصد سرعت انتقال 
ویروس کرونا را در استان مازندران افزایش داد و سرعت انتقال را که 
پیش از تعطیالت هفت دهم درصد بود به حدود یک درصد رساند.«
روحانی زاده گفت: »به هر حال در استان مازندران ویروس کرونا به 

حالت کنترل و ثبات در آمد و این رویه به ما اجازه می دهد که بتوانیم 
برنامه های ردیابی سیستمی را به درستی با کمک مردم به خصوص 
خانواده بیماران مشکوک به کرونا اجرا کنیم.«وی از مردم خواست 
تا بیماران مشکوک به کرونا را معرفی کنند و چنانچه خودشان نیز 
با بیماران مشکوک به این ویروس در ارتباط مستقیم بودند، قطعا به 
مراکز درمانی برای تست گیری مراجعه کنند و این فرایند می تواند 
درمانگران را در کنترل این بیماری و جلوگیری از انتقال آن به سایر 
افراد کمک کند. این مسئول در مورد وضعیت تست کرونا در مازندران 
هم گفت: »به طور استاندارد به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت ما 
باید روزانه 15۰ تست از افراد مشکوک به کرونا داشته باشیم که هم 
اکنون با توجه به حدود 2.6 میلیون جمعیتی که زیر پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران قرار دارند ، میانگین تست حدود ۴۰۰ تا 5۰۰ 
نفر است.« وی علت باال بودن آمار نسبت به میانگین در نظر گرفته 
شده و دیگر استان های کشور را ناشی از ردیابی بیماران احتمالی و 

انجام تست برای آنان دانست. روحانی زاده گفت: »این رویه از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی بابل یکی از 2 دانشگاه دیگر استان نیز در همین 
سطح انجام می شود و با کمک مردم ما موفق به کنترل و ثبات بیماری 
کرونا در استان شده ایم.« نخستین بار بیماری کرونا با شناسایی 2 بیمار 
مشکوک از سوی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سی ام بهمن ماه سال 
گذشته در مازندران شیوع یافت . طبق تازه ترین آمار هم کنون ۸1 
بیمار در بیمارستان تحت پوشش علوم پزشکی بابل و 22۴ بیمار در 
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بستری 
هستند و به طور میانگین روزانه 5۰ بیمار شناسایی و بیش از 6۰ تا 

7۰ نفر نیز پس از بهبودی مرخص می شوند.
به گزارش ایرنا با وجود روند کاهشی بیماران مبتال به کرونا در استان 
مازندران از اول اردیبهشت ماه سال جاری و بازگشایی بیش از 9۰ 
درصد از مشاغل پرخطر همچنان هشدارهای بهداشتی به دلیل افزایش 

سفر و تردد غیر بومیان به استان مازندران در حد باال قرار دارد.

استاندار تهران از قرار گرفتن استان تهران در پایین ترین 
رتبه در حوزه رعایت فاصله گذاری اجتماعی خبر داد 
و گفت: »باید در این حوزه دقت بیشتری اعمال کنیم. «

به گزارش سپید، انوشیروان محسنی بندپی در پایان 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »تمدید مرخصی 
زندانیان به جلسه 31 خرداد ماه موکول شد. در 
جلسه امروز گزارشی در مورد بررسی وضعیت 
کشور به ویژه برخی استان ها که قبال در وضعیت 
شیوع کمتری بودند و در هفته های جاری شیوع 
در آن ها افزایش پیدا کرده، ارائه شد، به طوری 
که این استان ها نسبت به هفته های قبل افزایش 
ابتال و شیوع را شاهد بودند که مقرر شد امکانات 
مورد نیاز و کمبودهای آن ها تامین شود. همچنین 
اختیاراتی نسبت به برقراری و اعمال محدودیت ها 
به استاندارن این استان ها داده شد که البته استان 

تهران جزء آن ها نیست.«
وی تاکید کرد:  »روند بیماری در استان تهران کمی 
افزایش یافته اما در حوزه مرگ و میر همانند گذشته 

آمارها پایین آمده است. به شکلی که در حال حاضر در 
شرق استان وضعیت خوبی داریم اما در شهرستان های 
غرب استان نیازمند توجه بیشتر در فاصله گذاری 
اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی هستیم. «

استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های 
خود با تاکید بر این که استان تهران تاکنون وضعیت 
بحرانی نداشته است، افزود: »در استان تهران با 
شیبی به شکل مالیم به پیک شیوع رسیدیم و با 
وجود پیچیدگی های تراکم جمعیت ، کسب و کار 
و وجود جمعیت سه و نیم میلیون نفری شناور به 

تناسب این موضوعات، شرایط بحرانی نداشتیم و 
با مدیریت از پیک شیوع عبور کردیم البته باید دقت 

و مراقبت ما بیشتر باشد.«
وی ادامه داد:  »مردم تهران میل به سفر بیشتری دارند 
به شکلی که در تعطیالت قبلی بر اساس آمار نیروی 
انتظامی جمعیت زیادی از استان خارج شدند که 
در هنگام برگشت ممکن است این افراد مبتال به 
بیماری شوند و به داخل استان بازگردند. در حال 
حاضر باید توجه ویژه ای به حوزه حمل و نقل 

عمومی داشته باشیم.«
به گفته بندپی، امروز در رعایت پروتکل های فاصله 
گذاری های اجتماعی پایین ترین استان هستیم که 
باید در این حوزه دقت بیشتری اعمال کنیم. البته 
خوشبختانه تصمیماتی همچون برگزاری امتحانات 
دانشگاه ها به صورت غیر حضوری ابالغ شد که 
تبعیت هم کردند اما نگرانی حمل و نقل عمومی 
همچنان وجود دارد. استفاده از ماسک خوب بوده اما 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی کم است که ممکن 

است از این منظر آسیب پذیر باشیم.
وی درباره بازگشایی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی 
گفت: »تمام پروتکل های بهداشتی در این حرم 
رعایت شده و اقامه نماز نیز با رعایت پروتکل ها 
انجام می شود به شکلی که بیش از 9۰ درصد 
افراد این پروتکل ها را رعایت می کنند. در مورد 
مساجد نیز وضعیت به همین شکل است. البته در 
مورد بانک ها ، اصناف و رستوران ها نیاز داریم که 
اتحادیه ها شرایطی را فراهم کنند که پروتکل های 
فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود تا مجبور به 
اعمال مجدد محدودیت ها نشویم. تاالرها همچنان 
در تهران بسته خواهند ماند اما توصیه این است 
که ازدواج ها بدون گرفتن این مراسم انجام شود.«
به گزارش ایسنا استاندار تهران تاکید کرد:  »در این 
جلسه به وزارت سمت تکلیف شد نسبت به عرضه 
ماسک ارزان قیمت اقدام کند. بی تردید ماسک 
وسیله ای مؤثر در جلوگیری از انتقال و قطع چرخه 

شیوع ویروس است.«

استاندار تهران خبر داد
تهران، پایین ترین رتبه را در رعایت پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی دارد
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توصیه های فوق تخصص عفونی برای مقابله با تشنج کودکان 
فوق تخصص عفونی کودکان و نوزادان و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل خواستار 
توجه جدی تر والدین به اختالل تشنیجی کودکان 
شد و توصیه کرد: »کودکان را هنگام تشنج به پهلو 

بخوابانید. «
به گزارش سپید، محسن محمدی با اعالم این که 
تب و تشنج، شایع ترین اختالل تشنجی در دوران 
کودکی است ، تاکید کرد: »به همین دلیل نیز فراگیری 
آموزش های الزم از سوی خانواده ها در مواجهه با 

تشنج کودکان مورد تاکید قرار می گیرد.«
وی با اظهار این که اغلب تشنج های همراه با تب 
کمتر از پنج دقیقه طول می کشد و همراه آسیب 
مغزی نخواهد بود  به خانواده ها توصیه کرد: »در 
هنگام تشنج کودک را به پهلو بخوابانید ، از قرار 
دادن وسیله ای در دهان یا متوقف کردن تشنج و 
حرکات پرشی خودداری کنید ، اجسام سفت یا تیز 
را از اطراف کودک دور نمایید و کنار کودک بمانید 
و کم کم آرامش کنید.« محمدی تاکیدکرد: »کودک 
را توسط اورژانس 115  به بیمارستان برسانید و به 
هنگام تشنج، با تجویز پزشک و دریافت آموزش های 

الزم از شیاف دیازپام مقعدی استفاده نمایید.«
وی گفت: »تب و تشنج در 2 الی ۴  درصد کودکان 6 
ماهه تا 5 ساله رخ می دهد که تشنج های ناشی از تب 
، شایع ترین اختالل تشنجی دوران کودکی هستند.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل وجود 
بیماری زمینه ای تشنج که با تب برانگیخته شده، تب 
و تشنج ساده و همچنین عفونت سیستم عصبی 

مرکزی را سه احتمال بروز تشنج و تب در کودکان 
دانست و افزود: »تب باالتر از 3۸ درجه، کاهش سطح 
هوشیاری، تکان یا پرش در دست ها و پاها، باالرفتن 
چشم ها، بی اختیاری ادرار یا مدفوع، ناله کردن، عدم 
پاسخ گویی به محرک ها از نشانه های کلی تشنج به 
شمار می روند.« وی با بیان اینکه تب و تشنج ساده که 
به دلیل عفونت سیستم عصبی یا علل دیگر ایجادکننده 
تشنج نباشد )همانند افت قند،کلسیم و.دیگر موارد( 
درحدود 2 درصد ممکن است تا سن 7 سالگی ، 
منجر به صرع یا تشنج بدون تب شود ، گفت: »تب 
و تشنج ساده معموال زمینه ارثی داشته و در صورت 
رخ دادن در سن زیر 1۸ ماهگی  و تب کمتر از ۴۰ 
درجه سانتیگراد احتمال تکرار آن بیشتر است.« این 

فوق تخصص عفونت های کودکان اظهار داشت: 
»مهم ترین نگرانی والدین در مورد اخذ نمونه مایع 
مغزی نخاعی و آزمایش  ال پی است که در سن زیر 
یک سالگی ضروری می باشد و عوارض ناچیزی در 
برابر ارزش تشخیص و بررسی بیمار خواهد داشت.«
محمدی گفت: »همکاری والدین با پزشک متخصص 
مربوطه جهت رد عفونت مغزی کودک الزم و ضروری 
قندخون،  مثل  آزمایشات  سایر  انجام  و  می باشد 
الکترولیت ها ،کلسیم و منیزیم بر اساس قضاوت 

بالینی پزشک مربوطه می باشد.«
وی در همین زمینه بیان کرد: »گرفتن نوار مغزی در 
یک تب و تشنج ساده ضروری نیست و انجام آن 
در فاز حاد بیماری ریسک تکرار پذیری را مشخص 

نمی کند.« فوق تخصص عفونی کودکان و نوجوانان 
با اشاره به اینکه روش های پیشگیری و درمان با 
بررسی های مختلف، استفاده داروهای تب بر معمول 
را  در کاهش میزان شدت تشنج موثر ندانسته ، گفت: 
»استفاده از داروهای ضد تشنج در موارد تشدید تشنج 

می تواند از تکرار بعدی پیشگیری کند.«
محمدی با اشاره به اینکه بیشتر اوقات تشنج ناشی از 
تب در ساعات اولیه تب و بیماری کودک اتفاق می افتد، 
افزود: »استفاده از داروهای تب بر مانند استامینوفن 
یا ایبوبروفن مخصوص کودکان، تب را پایین آورده 
و ممکن است کودک را آرام تر کند، ولی از تشنج 
پیشگیری نمی کند.« وی ادامه داد: »در بعضی از مواقع 
کودکانی که یک بار تشنج داشته اند با تجویز پزشک 
داروهای ضد تشنج دریافت می کنند که به هنگام تب 
استفاده شود.« عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بابل گفت: »به طور معمول اولین تشنج هیچ  وقت 
از قبل خبر نمی کند و در بیشتر موارد والدین حتی 
متوجه باال رفتن دمای بدن نوزاد خود نمی شوند و با 
دیدن تشنج در کودک تازه پی به تب در او می برند.«
به گزارش ایرنا محمدی افزود: »از آنجا که تب در 
کودکان یکی از شایع ترین موارد همراه با تشنج 
است پس بهترین کاری که در این موارد می توان 
انجام داد پائین آوردن دمای بدن است و اگر متوجه 
شروع تب در کودکتان شدید پیش از آن  که منجر 
به تشنج شود از داروهای تب بر و روش پاشویه یا 
کم کردن لباس کودک برای پائین آوردن دمای بدن 

او استفاده کنید.«

بیمارستان ها، سازمان های بسیار بااهمیتی هستند که وجود آن ها 
مستقیماً با سالمت عمومی جامعه در ارتباط است. محققان کشور 
برای بهبود وضعیت مدیریتی در این سازمان های سالمت، عواملی 
را که به موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در آن ها کمک می کنند، 

مورد بررسی قرار داده اند. 
به گزارش سپید، صنعت سالمت از اوایل دهه 19۸۰ میالدی با 
تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فناوری زیادی 
مواجه بوده است. این تغییرات چالش هایی برای مدیران سازمان های 
ایجاد کرده است که  بیمارستان ها  به ویژه  بهداشتی و درمانی 
با برنامه های عملیاتی قابل مدیریت نیستند. بنابراین، مدیران 
بیمارستان ها از دهه 19۸۰ میالدی، برای دستیابی به برتری، به 

برنامه ریزی استراتژیک روی آوردند.
کلمه استراتژی که از واژه یونانی استراتگوس به معنای فرمانده 
ارتش گرفته شده، مجموعه اقداماتی است که مدیران ارشد سازمان 
برای دستیابی به اهداف استراتژیک و دستیابی به مزیت برتری 
یا رقابتی با توجه به تحلیل محیط درون و بیرون سازمان به 

کار می گیرند.
برنامه ریزی استراتژیک به بیان متخصصان، علم و هنر پیش بینی 
سازمان  آماده سازی  سازمان،  خارج  و  داخل  محیط  تغییرات 
و تخصیص بهینه منابع برای پاسخگویی مناسب و بهنگام به 
تغییرات محیطی است. بنابراین، برنامه ریزی استراتژیک شامل 
تحلیل استراتژیک سازمان و محیط پیرامون آن، تعریف مأموریت 

سازمان، تعیین دورنما و اهداف استراتژیک سازمان و تدوین 
استراتژی های دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان است. مدیران 
سازمان با پیش بینی آینده محتمل، به طور هدفمند از منابع موجود 
استفاده بهینه کرده و با استفاده از نقاط قوت سازمان و فرصت های 
تهدیدها  از  برطرف کرده و  را  نقاط ضعف سازمان  موجود، 

اجتناب می کنند.
در رابطه با این موضوع، محققانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و دانشگاه علوم پزشکی زابل پژوهشی را انجام داده اند که در 
آن عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان مورد 

ارزیابی واقع شده است.
این مطالعه کیفی، با استفاده از مصاحبه با ۴7 نفر از اعضای کمیته 

برنامه ریزی استراتژیک 17 بیمارستان استان تهران انجام شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، تعداد ۴۴ عامل موفقیت 
برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان ها شناسایی و در قالب هشت 

موضوع اصلی و 23 موضوع فرعی دسته بندی شدند.
در این خصوص علی محمد مصدق راد دانشیار و پژوهشگر گروه 
علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
همکارش می گویند: »عواملی چون تقویت مدیریت و رهبری، 
برنامه ریزی صحیح، فرهنگ سازمانی مناسب، یادگیری سازمانی 
و مدیریت صحیح کارکنان، مشتریان، منابع و فرایندها منجر به 

موفقیت برنامه ریزی استراتژیک خواهد شد.«
آن ها می افزایند: »مدیران باید از مدل متناسب با ساختار و فرهنگ 
بیمارستان ها برای برنامه ریزی استراتژیک استفاده کرده، مشارکت 
فعالی در برنامه ریزی استراتژیک داشته باشند، منابع الزم را تأمین 

کنند و فرایند اجرای استراتژی را مدیریت و رهبری کنند.«
مجریان این پژوهش برای افزایش اثرگذاری این یافته ها، پیشنهاد 
داده اند که سایر پژوهشگران با استفاده از این مدل مفهومی و 
طراحی یک پرسشنامه استاندارد، به کمی سازی عوامل موفقیت 
برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان های کشور اقدام کنند. چراکه 
عوامل درون و برون سازمانی و درک درست آن ها بر موفقیت 

برنامه های استراتژیک اثر می گذارند.
این نتایج علمی پژوهشی در مجله »پیاورد سالمت« متعلق به دانشکده 

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده اند.ایسنا

محققان کشور بررسی کردند
بیمارستان ها و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک
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خبـر

مدیر خدمات حمایتی مؤسسه محک با اشاره 
همدلی  و  همراهی  در  موسسه  این  تجربه  به 
دست  از  را  خود  کودکان  که  خانواده هایی  با 
داده اند، درباره آثار سوگ ناتمام در دوران کرونا 

و راهکارهای برخورد با آن توضیح داد. 
به گزارش سپید، بهناز آسنگری در پاسخ به این سوال 
که شیوع بیماری کرونا، چطور به بروز پدیده ای 
به عنوان اختالل سوگ در جامعه دامن می زند؟ 
گفت: »خسارت های ظاهری ملموس ترین پیامد 
در هنگام بروز بالیای طبیعی چون زمین لرزه، 
آحاد  از  بسیاری  هستند.  آتش سوزی  و  سیل 
مردم، سازمان های امدادی، مؤسسات مردم نهاد 
و خیریه ها نیز برای جبران همین خسارت های 
ظاهری که البته بسیار مهم نیز هستند به کمک افراد 
آسیب دیده می شتابند. حتی در بسیاری از موارد 
مشاهده می کنیم که متخصصان روان شناس نیز 
در مراحل وقوع آسیب روانی یا برای جلوگیری 
از آن وارد عمل می شوند و مداخالت مؤثری 

را شکل می دهند.«
وی ادامه داد: »در پاندمی کرونا بیشتر تیم های 
مردمی و داوطلب بر رعایت اصول بهداشتی و 
تأمین نیازهای بیمارستانی بوده و در فاز بعدی 
نیز بر مسأله کمک معیشتی خانواده های آسیب 
دیده در بحران اقتصادی کرونا گام برداشتند. ولی 
متأسفانه آنچه که ممکن است کمتر به آن توجه 
شود، ضرورت مداخالت تخصصی در بدو حادثه 
و بازسازی روانی آسیب دیدگان در زمان شیوع 
این بیماری است. یکی از شایع ترین اختالالت 
برای بازماندگان بعد از بروز بالیای طبیعی که 
دامنه اثرات آن کم شباهت با شیوع بیماری کرونا 
در جامعه نیست، اختالل سوگ است. اختالل 
سوگ در ساده ترین معنی خود، زمانی به وجود 

می آید که افراد بنا به شرایطی نظیر خودکشی، 
مفقود شدن، حادثه رانندگی و ... نتوانند مراحل 
طبیعی که در نهایت به پذیرش این فقدان کمک 

می کند را طی کنند.«
بیماری کرونا هم  با  »همزمان  افزود:  آسنگری 
متأسفانه افرادی که عزیزان خود را به علت این 
بیماری یا هر علت دیگری از دست دادند به 
دلیل عدم امکان برگزاری مراسم خاکسپاری و 
عزاداری که تأثیر به سزایی در تخلیه روانی و 
پذیرش مرگ دارد، محروم بودند. به همین دلیل 
است که معتقد هستیم برای مواجه با اثرات مخرب 
و در پاره ای مواقع اثرات غیر قابل جبران پدیده 
اختالل سوگ باید به بازسازی روانی افراد آسیب 

دیده پرداخت.«
وی با بیان اینکه پذیرش مرگ اطرافیان ذاتا برای 
انسان سخت و دردناک است، افزود: »بنابراین 
در تمام اعصار انسان از روبرو شدن با واقعیت 
مرگ و ناتوانی خود در مقابل کنترل آن فرار کرده، 
اما واقعیت اینجاست که مرگ بدون اینکه از ما 
سوالی بپرسد به سراغ ما می آید، چه در بستر 
بیماری، چه با بالیا و چه با تصادف و غیره؛ در 
حال حاضر نیز مرگ با ویروسی به نام کرونا 

خود را نشان داده است.«
آسنگری ادامه داد: »حمایت، همبستگی و همدلی 
که در مراسم سوگواری از اطرافیان می گیریم آنچنان 
مهم و ضروری است که به ما در عبور از مرحله 
اولیه سوگ یعنی گذار از انکار کمک می کند. 
مراحل خاکسپاری و تشییع کمک می کند بپذیریم 
که عزیزمان دیگر نیست. در خاکسپاری به راحتی 
و به کفایت گریه و از عزیزمان خداحافظی می کنیم. 
با حمایتی که از اطرافیان دریافت می شود کم کم 
نیروی از دست رفته خود را بازیافته و به زندگی 

باز می گردیم. در این روزها عدم برگزاری این 
مراسم به سوگ ناتمام برای بازماندگان می انجامد و 
اختالل سوگ را پدید می آورد. بنابراین شیوع این 
اختالل می تواند در این دوران افزایش چشم گیر 
داشته باشد؛ در حالیکه شاید اصال دیده نشود و 

به اهمیت آن واقف نباشیم.«
وی با بیان اینکه دانشمندانی مانند ملینا اسمیت 
معتقدند که مهم ترین عامل برای التیام سوگواری، 
حمایت دیگران است و توصیه می شود که حتی 
چنانچه فرد اغلب عادت به ابراز احساسات و 
عواطف خود با دیگران ندارد، مهم است تا درباره 
مصیبت پیش آمده و احساسات خود صحبت کند 
و آن ها را در خود نریزد، گفت: »مهمترین کاری 
که شما به عنوان یک دوست می توانید انجام دهید 
آن است که فقط در کنار فرد سوگوار بمانید. حال 
که امکان حضور در کنار یکدیگر کمتر شده است 
بهتر است با استفاده از ابزارهای موجود در فضای 
مجازی بودن و همدلی با عزیزانمان را امکانپذیر 
کنیم. ممکن است دقیقاً ندانید چه بگویید یا چه 
کاری انجام دهید، این چندان مهم نیست. اجازه 
ندهید این احساسات مانع حضور )مجازی و 
تلفنی( شما در کنار فرد سوگوار شود. حمایت شما 
در این دوران بیش از هر زمان دیگری ضروری 
است. مهم آن است که بدانید شما قرار نیست راه 
حلی برای مشکالت او بیایید یا به سوال هایش 
پاسخ دهید این کار صرفا با کمک متخصصین 
این حوزه قابل انجام است. شما فقط باید گوش 
شنوایی برای او باشید، بدون آنکه بخواهید حضور 
خود را به وی تحمیل کنید. یادتان باشد هرگز 
غم و اندوه او را کوچک نشمارید و بگذارید در 
مورد فقدانش با شما صحبت کند و اگر دوست 

داشت گریه کند. شما فقط باشید.«

آسنگری درباره تجربه محک در این زمینه گفت: 
»محک 29 سال است که در زمینه حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان فعالیت می کند و در این 
سال ها تجربه های بسیاری در زمینه روش های 
همراهی و همدلی با خانواده هایی دارد که کودکان 
خود را از دست داده اند. از دست دادن فرزند 
برای خانواده ها غیرقابل باور و سخت است و 
محک در این مسیر می داند که در غم نمی شود 
تنها ماند. در همین راستا این مؤسسه با کمک 
واحد روان شناسی و مددکاری اجتماعی، کمیته 
سوگ را تشکیل داده است. در این کمیته با توجه 
به اهمیت و ضرورت سوگ، از نظر تخصص 
روان شناختی به خانواده هایی که دچار فقدان فرزند 
خود شده اند کمک می شود و تالش دارد تا آن ها 
بتوانند با کمترین آسیب روانی به زندگی خود 
ادامه دهند. در واقع زندگی خانواده ها با از دست 
دادن فرزند دچار ایستایی می شود و دغدغه این 
کمیته این است که این خانواده ها به خط پایه 
زندگی قبل از فوت کودک خود که همان پویایی 
پس از فقدان است، برسند. امیدواریم در آینده با 
گسترش فعالیت هایمان در کمیته سوگ بیشتر از 
قبل بتوانیم به توانمندی خانواده ها پس از یک 

فقدان کمک کنیم.«
بنابر اعالم روابط عمومی موسسه خیریه محک، 
وی افزود: »محک بر اساس این تجربه که طی 
و  به سرطان  مبتال  کودکان  با  همراهی  سال ها 
خانواده های آن ها به دست آمده است، برای پاسخ 
به یکی از دغدغه های اساسی جهان پس از کرونا 
که همان سوِگ ناتمام و اختالالت روحی ناشی از 
آن است به نوبه خود در جستجوی راه حل بوده 
که به زودی در این باره به اطالع رسانی خواهد 

پرداخت تا همه جامعه بتوانند از آن استفاده کنند.«

آثار سوِگ ناتمام دردوران کرونا 
می تواند اختالالت روانی ایجاد کند
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هند، آفریقا و آمریکای التین کانون های فعلِی شیوع کرونا
جدید  کروناویروس  شیوع  شدت  کاهش  با 
در  کشورهایی  اکنون  اروپایی  کشورهای  در 
هر  کنترل  برای  تالش  در  جهان  نقاط  سایِر 
چه سریع تر همه گیرِی این ویروس هستند. 

به گزارش سپید، موارد ابتالی جدید به بیماری 
کووید-۱۹ در کشورهای اروپایی روند کاهشی 
و  آفریقا  هند،  اکنون کشورهای  و  کرده  پیدا 
آمریکای التین به کانون شیوع کروناویروس 

تبدیل شده اند.
بودند  کشورهایی  از  هند  و  مکزیک  برزیل، 
که هفته گذشته رکورد موارد جدید ابتال طی 

یک روز را گزارش کردند.
 )WHO( طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت
در آفریقا طی مدت ۱۸ روز ۱۰۰ هزار مورد 
است.  شده  ثبت  کووید-۱۹  بیماری  به  ابتال 
از آن خود  را  آمار  بیشترین  آفریقای جنوبی 

کرده است.

از  هند  در  بیماری  این  به  ابتال  موارد  اکنون 
انگلیس فراتر رفته است. هند با بیش از ۳۰۹ 
قرار  ابتال  جدول  چهارم  رتبه  در  مبتال  هزار 
دارد. افزایش موارد ابتال در این کشور پس از 

آن رخ داد که مقامات هندی اقدام به بازگشایی 
مغازه ها، فروشگاه ها و کارخانه ها کردند.

در آفریقا نیز موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
و مرگ و میر ناشی از آن رو به افزایش است. 

الجزایر، مصر، نیجریه، آفریقای جنوبی و سودان 
را  آفریقا  در  فوتی  موارد  درصد   ۷۰ از  بیش 
جهانی  سازمان  اعالم  طبق  می دهند.  تشکیل 
بهداشت آفریقای جنوبی بیشترین آسیب را از 
شیوع کروناویروس متحمل شده و ۲۵ درصد 
از مجموع موارد ابتال در این قاره به این کشور 

اختصاص دارد.
آمریکای التین نیز کانون جدید همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ معرفی شده است و برزیل از جمله 
کشورهای این منطقه است که بیشترین موارد 
ابتال و فوتی ها را گزارش کرده است. این کشور 
از  ناشی  به لحاظ تعداد مبتالیان و فوتی های 
بیماری کووید-۱۹ در رتبه دوم پس ازایاالت 

متحده قرار دارد.
به گزارش یورونیوز، مکزیک نیز دومین کشور 
در این منطقه است که بیشترین تعداد فوتی های 

کرونا را گزارش کرده است.ایسنا

فرمول پروبیوتیک توسط دانشمندان دانشگاه هنگ گنگ به عنوان 
شیوه جدید مقابله با بیماری کووید ۱۹ توسعه داده شده است.

به گزارش سپید، فرانسیس چان سرپرست تیم تحقیق در این باره 
می گوید: »سالمت روده بر سیستم ایمنی بدن تأثیر دارد. ما باید 
ترکیب باکتری های روده را که به حفظ قدرت دفاعی ما کمک 
می کند شناسایی نمائیم. ما می توانیم برای تقویت ایمنی بدن در برابر 
عفونت های ویروسی و باکتریایی، میکروبیوم های روده را تعدیل 
کنیم. این روند، راهکار جدیدی در مقابله کووید ۱۹ خواهد بود.«
محققان دانشگاه از ماه فوریه تا مارس، نمونه مدفوع ۱۵ بیمار 
کووید ۱۹ را جمع آوری کردند. نتایج نشان داد دیسبیوز روده 
شدید در بیماران وجود داشت. دیسبوز روده به معنای عدم تعادل 

در باکتری های خوب و بد روده است.
باکتری های خوب در آن ها از بین رفته درحالیکه سایر پاتوژن ها 

در روده بیماران در حال افزایش است.
سپس تیم تحقیق، داده های مربوط به میکروبیوم روده ۱۵۰ بیمار 

کووید ۱۹ و ۱۵۰۰ فرد سالم را جمع آوری کردند.
با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها، تیم تحقیق موفق به تهیه یک 
فرمول پروبیوتیک شد که دیسبیوز روده ناشی از عفونت کووید 

۱۹ را هدف قرار می دهد.
محققان در حال مطالعه باکتری های خوبی هستند که ارتباط نزدیکی با 
سیستم ایمنی ما دارد و درصدد یافتن راه حل هایی برای محدودکردن 

تهدید ناشی از کروناویروس جدید بر سالمت ما هستند.
محققان قصد دارند این فرمول را به مکمل پروبیوتیک که قابل 

افزودن به رژیم غذایی باشد تبدیل نمایند.مهر

یافته جدید دانشمندان هنگ گنگی

استفاده از فرمول پروبیوتیکی برای مقابله با کووید ۱۹

خبـر

شماره ۱6۷۲ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

مقامات چین روز جمعه اعالم کردند که به دلیل ظهور سه مورد 
ابتالی جدید به کرونا در پکن، در زمان حاضر امکان بازگشایی 

سینماهای پایتخت وجود ندارد. 
به گزارش سپید، پنجشنبه گذشته اولین مورد ابتال به ویروس 
کرونا پس از نزدیک به دو ماه، در پکن کشف شد؛ این بیمار 
از ساکنان محله شیچانگ پایتخت بود که در دو هفته گذشته 
از شهر خارج نشده بود. روز جمعه نیز مقامات چینی در یک 
کنفرانس خبری از ابتالی دو شهروند از مناطق دیگر پکن به 

این ویروس خبر دادند.
با توجه به ظهور دوباره ویروس کرونا در پکن، مقامات خواستار 
تشدید تدابیر پیشگیرانه در این شهر شدند و اعالم کردند که 
سینماها و دیگر مکان های سرپوشیده باید موقتا تعطیل بمانند.

اگرچه این فرمان جدید تنها درباره پکن است اما نشان می دهد 
که مقامات چین در حال حاضر تمایلی به بازگشایی سینماها 
در این کشور ندارند. این فرمان به احتمال زیاد باعث می شود 

تا دیگر مناطق این کشور که در وضعیت سفید کرونا هستند 
نیز درباره از سرگیری کسب و کار خود دچار تردید شوند.  

سینماها در چین از اواخر ماه ژانویه به دلیل نگرانی ها از انتشار 
ویروس کرونا، تعطیل شدند؛ توقف چندماهه فعالیت ها تاکنون 
به ورشکستگی هزاران سالن سینمایی در این کشور منجر شده 

است. شورای دولتی جمهوری خلق چین به عنوان عالی ترین 
نهاد اجرایی این کشور روز ۸ مه )۱۹ اردیبهشت( در جلسه ای 
اعالم کرد مکان های تفریحی از جمله سینماها می توانند فعالیت 
خود را از سرگیرند اما از آن جایی که هیچ بخشنامه محلی در 

این باره صادر نشد، سینماها خالی و بالتکلیف باقی ماندند.
از وضعیت سینماها در سطح بین المللی خبر آن که، سالن های 
سینما در کالیفرنیا پس از ماه ها تعطیلی به دلیل نگرانی  از شیوع 
کرونا، از ۱۲ ژوئن )جمعه ۲۳ خرداد( تحت تدابیر سختگیرانه 

بهداشتی فعالیت خود را از سر گرفتند.
 به گزارش ورایتی وجود ادامه بحران شیوع کرونا، به دنبال تدوین 
دستورالعمل ها و شیوه نامه های پیشگیرانه بهداشتی، اتخاذ تدابیر 
سختگیرانه و استفاده از فناوری های روز، سالن های سینما در 
کشورهایی چون اتریش، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، 
دانمارک، فنالند، هنگ کنگ، نروژ و کره جنوبی نیز فعالیت خود 

را از سرگرفته اند.ایرنا

لغو طرح بازگشایی سینماهای پکن در برزخ کرونا



در ادامه این گفت وگو، سوال دیگری را مطرح 
کردیم:

ریشه اختالفات همیشگی که بر سر تصویب 
در  درمانی  تشخیصی  خدمات  تعرفه های 
این  آیا  چیست؟  دارد،  وجود  ما  کشور 
در  که  پرداختی  روش های  با  اختالفات 
بخش های مختلف بهداشت و درمان کشور 

ما به کار گرفته می شود، ارتباط دارد؟
که  تعاریفی  براساس  فیاض بخش:  احمد 
می توان  شد،  انجام  پرداخت  نظام های  از 
درمورد  اختالفات  و  این مشکالت  که  گفت 
پرداخت،  روش های  دیگر  از  بیش  تعرفه ها، 
یا  کارانه  بر  مبتنی  پرداخت  روش  به  مربوط 
همان »فی فورسرویس« است. درواقع وقتی که  
باشد برای هر جزئی از یک بسته خدمتی پولی 
پرداخت شود، الزم است که برای این اجزاء، 
مثال  عنوان  به  باشد.  اختیار  در  هم  تعرفه ای 
برای پرداخت پول به ازای یک عمل جراحی، 
به  درمانی  خدمت  این  مختلف  اجزاء  تعرفه 
صورت جداگانه محاسبه شده و با هم جمع 
می شوند. مثال تعرفه بیهوش کردن، تعرفه بخیه 
زدن، تعرفه ریکاوری و ... محاسبه می شود و 
محاسبه   جراحی  عمل  این  هزینه  نهایت  در 

پرداخت می گردد.
از طرفی وقتی نظام پرداخت ما فی فورسرویس 
و مبتنی بر کارانه است، آن وقت همه مشکالت 
نظام سالمت هم گره می  خورد به اینکه تعرفه ها به 
درستی محاسبه نشده اند و یا تعرفه ها ظالمانه اند 
و ... از طرف دیگر، دولت هم یک سری توجیهاتی 
برای خودش دارد و می خواهد هزینه هایی که 
فکر می کند از عهده اش برنمی آید را مدیریت 
کند. به خصوص در کشوری مانند کشور ما 
که درحقیقت بخش قابل توجهی از هزینه های 
برعهده  غیرمستقیم  یا  مستقیم  سالمت،  نظام 
دولت و بیمه های متکی به سوبسیدهای دولتی 
به  که  مبالغی  دلیل  به  هم  دولت  پس  است. 
بیمه های عمومی تزریق می کند و هم به دلیل 

بودجه هایی که خودش مستقیما به دانشگاه های 
علوم پزشکی بابت پرداخت کارانه ها براساس 
تعرفه ها می پردازد، انگیزه های باالیی دارد که 
بخش  مقابل،  سوی  از  نشوند.  زیاد  تعرفه ها 
ارائه کننده خدمت هم تمایل دارد که تعرفه ها 
را  درآمدش  بتواند  که  شوند  تصویب  باالتر 
افزایش داده و سودده تر بشود. البته اگر بتوانیم 
دولتی  بیمارستان های  )مثال  دولت  از  بخشی 
دریافت  را  پزشکی(  علوم  دانشگاه های  در 
از  این بخش  بیاوریم،  کننده کارانه به حساب 
دولت هم برخالف بخش پیش گفته از دولت، 
برای  منتفع می شوند.  تعرفه ها  بودن  باالتر  از 
مثال زمانی که بیمه  سالمت در اختیار وزارت 
عنوان  به  بهداشت  وزارت  داشت،  قرار  رفاه 
متولی بودجه بیمارستان های دانشگاه های علوم 
دنبال  به  که  داشت  بیشتری  انگیزه  پزشکی، 
دولتی  بخش  برای  باالتر  تعرفه های  تصویب 
در شورای عالی بیمه، بتواند پول بیشتری از 
بودجه های دولتی تحت مدیریت وزارت رفاه 
به عنوان خریدار خدمات دریافت کند. ولی در 
کل باید به نکته توجه داشت که ذی نفع اصلی 
در بحث اصالح تعرفه ها بخش خصوصی است.
در بحث ارجاع به تاریخچه اقدامات، متأسفانه 
که  است  این  ما  کشور  در  تلخ  واقعیت  یک 

کسی  و  داریم  شفاهی  فرهنگ  بیشتر  همگی 
معموالً به مستندسازی و مکتوب کردن سوابق 
آنچه در  برای  لذا  نمی ورزد.  اهتمام  تغییرات 
ندارم  مکتوبی  رفرانس  می کنم،  عرض  اینجا 
بخش  این  در  آنها  به  که  تاریخی  سوابق  و 
بیشتر براساس حافظه خودم و  اشاره می کنم 
پرسشی است که بصورت شفاهی از مدیران 
اگر  لذا  داده ام.  انجام  بهداشت  وزارت  اسبق 
پیشاپیش  نیستند،  دقیق  خیلی  مطالب  بعضی 
پوزش می طلبم. اما آنچه مسلم است آن است 
که در سال های ابتدایی دهه هفتاد و در زمان 
آقای  دست  به  و  مرندی  دکتر  آقای  وزارت 
نظام  در  بزرگی  تغییرات  معتمد،  دکتر کالنتر 
درآمدی بخش بیمارستانی انجام شد. به این 
صورت که گفتند ما برای اینکه انگیزه های مالی 
را در جراحان زیادتر کنیم، بهتر است که در 
بیمارستان های دانشکده های تازه تاسیس علوم 
پزشکی در آن موقع، به نظام پرداخت کارانه 
روی آوریم و از نظام پرداخِت تنها براساس 
حقوق و دستمزد، فاصله بگیریم. درواقع قبل 
از این تغییرات، نظام پرداخت کارانه در بخش 
دولتی وجود خارجی نداشت، و یا اگر مسبوق 
به سابقه بود، خیلی خیلی محدود مورد استفاده 
قرار می گرفت و بودجه های خیلی محدودی 

دولتی  بیمارستان های  در  چهارچوب  این  در 
مدیریت می شدند. 

به عنوان توضیح عرض کنم که دانشگاه های 
علوم پزشکی دولتی طی یک سیر تاریخی تاسیس 
بر می گردد  نظر من  به  این سیر  شدند. شروع 
به سال ۱۳۶۴ که ظرفیت های پذیرش ساالنه 
در  به خصوص  پزشکی  علوم  دانشجویان 
دولتی،  دانشگاه های  پزشکِی  دانشکده های 
ناگهان چندین برابر شدند و این سیر در انتها 
از  پزشکی  علوم  آموزش  انتزاع  به  شد  منجر 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت و ادغام 
آن به وزارت بهداری و بهزیستی وقت. درنهایت 
یک ساختار جدید به صورت وزارتخانه تشکیل 
شد که متولی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بود و لذا همین نامگذاری هم برایش انجام شد. 
چند سالی از تاسیس این وزارت جدید نگذشته 
بود که طرح پرداخت کارانه در دانشگاه های علوم 
پزشکی به اجرا درآمد. در آن زمان جراحان از 
سوی مدیران در این وزارتخانه جدید متهم بودند 
به اینکه آنطور که باید و شاید در بیمارستان های 
دولتی کار نمی کردند و لذا عمل های جراحی 
در بخش دولتی بیشتر کنسل می شدند. همین 
مسئله باعث می شد که مردم و دانشجویان و 
رزیدنت ها که مشتاق انجام شدن حجم بیشتر 
از جراحی ها و تمرین و یادگیری بیشتر بودند، 
ناراضی شوند. از آن طرف بودجه و انگیزه های 
مالی کافی برای دادن حقوق باالتر به اساتید و 
هیات علمی و لذا انگیزش آنان وجود نداشت. 
لذا مدیران درمان وقت وزارت بهداشت به توسعه 
اثرگذاری نظام پرداخت کارانه روی آوردند تا 
اساتید جراح را ترغیب به ارائه خدمات جراحی 
بیشتر نمایند. پیش از این تغییرات، این اساتید 
تمایل داشتند انرژی خودشان را برای بعدازظهر 
که به بخش خصوصی می روند، ذخیره کنند. 
ضمنا این امکان وجود داشت که در صبح ها 
امکان  که  بیمارانی  دولتی،  بیمارستان های  در 
داشت  وجود  آنها  بابت  از  بیشتر  درآمدزایی 
بخش  به  را  بیماران  این  و  بشوند  شناسایی 
خصوصی ارجاع دهند. لذا مدیران درمان وقت 
که خودشان هم نوعا جراح بودند، مصمم شدند 
که مشکالت اتاق های عمل بیمارستان های دولتی 
بکارگیری  با  می دانستند،  اولویت دارتر  که  را 
روش کارانه حل کنند. به این جهت گفتند ما 
به جای اینکه به اعضای هیات علمی فقط بر 
باشیم،  اساس روش »حقوق« پرداخت داشته 
بیاییم قسمتی از پرداخت های اضافه تر را براساس 
»کارانه« انجام داده و با این تغییر، انگیزه بیشتری 
را برای فعالیت بیشتر جراحانی که وابستگی 
استخدامی دولتی داشتند در داخل بخش دولتی 
از  که  بود  این  نظرشان  به عالوه  کنیم.  ایجاد 
بابت این تغییر برای بیمارستان های دولتی هم 

درآمدزایی خواهد شد. 
ادامه در صفحه 10 

اختالفات همیشگی بر سر تعیین تعرفه ها، به مثابه قفلی بدون کلید
پای روش پرداخت کارانه چگونه به بخش دولتی نظام سالمت ایران باز شد؟
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شعیبشاهزمانی
سال هاست که در کشور ما همه ساله 
در موعد تصویب و ابالغ تعرفه های 
خدمات تشخیصی درمانی، شاهد 
این  در  زیادی  و جدل های  بحث 

موضوع هستیم.
در قسمت نخست مصاحبه خبرنگار 
روزنامه سپید با احمد فیاض بخش، 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
این نظریه پرداز حوزه سیاستگزاری 
و اقتصاد سالمت به بیان تعاریفی 
پرداخت مرسوم در  از روش های 

نظام های سالمت پرداخت.



 ادامه از صفحه 9 
بیش همزمان،  یا  کم  به صورت  و  تدریج  به 
افزایش  انگیزه  به  هم  دیگری  طرح های 
درآمدهای بیمارستان ها و به خصوص بخش ها و 
اتاق های عمل جراحی اجرا شدند، مثل طرح های 
»خودگردانی  و  ویژه«  کلینیک های  »تأسیس 

بیمارستان ها«. 
در  تغییرات  نوع  این  طراحان  فکری  الگوی 
خصوصی  بخش  از  بیشتر  نیز  دولتی  بخش 
بار  خصوصی  بیمارستان های  در  بود.  آمده 
آن  برای  سودآوری  و  درآمدزایی  در  اصلی 
نهادهای اقتصادی، جراحان، بخش های جراحی 
از  اجزائی  کلی  بطور  بوده؛  اتاق های عمل  و 
بیمارستان های خصوصی هستند که دست به 
چاقو بوده یا دسترسی به ابزارهای فناورانه داشته  
و با انجام پروسیجرها و مداخالت درمانی و 
فناوری ها،  به  متکی  و  گران قیمت  تشخیصی 
برای واحد متبوع خود درآمد کسب می کنند. 
بخشهای غیربالینی در بیمارستانها و همینطور 
بخش های بالینی غیرجراحی )مثل داخلی، اطفال 
و روانپزشکی( کمتر می توانند درآمدزا باشند  و 
اگر حتی در صورت داشتن بار مالی در مجموع 
حفظ می گردند، به آن دلیل است که بیمارستان 
خصوصی باید اصطالحًا جنسش جور باشد تا 
بتواند برای بخش های درآمدزاتر بازاریابی کند!  
لذا در پشت صحنه تمامی طرح ها و تغییرات 
گفته شده و برطبق مدل های برآمده از بخش 
انگیزه های مالی مطرح  خصوصی، بحث ها و 
بودند. شاید به دالیل مالی مشابه بود که کم 
بیمارستان ها  اینکه  جای  به  که  شد  مقرر  کم 
درآمد خود را به خزانه واریز کنند، خودشان 
بتوانند بخش هایی از درآمدها و حتی همه  آن را 
خودشان خرج نمایند. برای مثال درآمدهایشان 
را صرف رسیدگی به پرسنل و ساخت و ساز و 
رسیدگی به فضای بیمارستان و ... کنند. )درست 
همانگونه که درباره درآمدهای بیمارستان های 

خصوصی عمل می شد.(
به هرحال این کار انجام شد. درواقع قبل از اجرای 

این طرح، برای همه پرسنلی که در بخش دولتی 
خدمت می کردند، روش های پرداخت چهارگانه 
»حقوق«، »پرداخت ساعتی«، »سرانه« و »بودجه 
کلی« یک سری روش های جاافتاده بودند  و در 
بخش دولتی کسی به دو روش  دیگر کسب درآمد  
توجهی  برتشخیص«  »مبتنی  و  »کارانه«  یعنی 
نداشت. این درحالیست که امروزه گاهی اوقات 
که با بعضی از دوستان که با اقتصاد سالمت 
به عنوان یک حیطه علمی آشنا نیستند درمورد 
می کنیم،  صحبت  پرداخت  روش های  همین 
آنجا که درباره انجام اصالحات جدید و حذف 
کارانه ها در بخش دولتی بحث به میان می آید، 
بسیار متعجب شده و تصور می کنند که این یک 
مسئله غیرممکن است. درصورتی که تا همین 
دو سه دهه پیش در کشور ما، همه پزشکان 
در بخش دولتی عمدتًا بر اساس حقوق ثابت 
ارائه خدمت کرده و دریافتی داشتند و انتظارات 
مالی چندان بزرگ براساس مبانی دیگری مثل 
کارانه هم اصاًل وجود خارجی نداشت و اینکه 
در کنار حقوق ثابت یک مبلغی هم به عنوان 
کارانه دریافت شود، یک موضوع حادث است 

که تاریخچه اش عرض شد.

تاثیرات به کارگیری روش کارانه در 
نظام سالمت کشور

در جمع بندی این بخش می خواهم عرض کنم که 
اینگونه تغییرات در نظام پرداخت و وارد کردن 
کارانه  در بخش دولتی، مشکلی اصلی در نظام 
سالمت ما را قرار نبود حل کند؛ حتی می توان 
ادعا نمود که مشکل بهبود درآمدهای مجموعه 
پزشکان ما را هم قرار نبود حل کند؛ بلکه در 
بخش های  در  بود  قرار  تنها  نخست  سال های 
جراحی بیمارستان ها انگیزه های کاری بیشتری 
ایجاد شود. بنابراین بازکردن پای نظام پرداخت 
کارانه به بخش دولتی در آن زمان فقط بخش 
کوچکی از مشکالت مالی در بخش دولتی سالمت 
کشور ما را حل کرد. این در حالی بود که در 
کنار حل بعضی معضالت، مشکالت جدیدی 

هم به عنوان »عوارض پرداخت کارانه ها« ایجاد 
شدند. یعنی باید توجه داشته باشیم که در کنار 
آن دسته از مشکالتی که »کارانه« آنها را حل 
می کند، مانند مشکل بی انگیزگی، نظام پرداخت 
کارانه و تعرفه گذاری در بخش دولتی تعدادی 
مشکل هم ایجاد می کند که یکی از مهمترین 
آنها »تقاضای القایی« است. تفاضای القایی یعنی 
ارائه خدمات براساس انگیزه های مالی ناسالم و 
نظام  براساس  پرداخت ها  اگر  که  غیرضروری 
کارانه نباشد، کادر درمانی آن اقدامات درمانی 
اضافه را انجام نمی دهند. اما وقتی انگیزه های 
نباشد، حتی  نظارت هم  باشد و  اینگونه  مالی 
وقتی بعضی مداخالت به صالح بیماران نیستند 
ولی منجر به درآمدزایی برای بیمارستان یا خود 
پزشک می شوند، به آن مداخالت اقبال بیشتری 

نشان داده می شود. 
اما علی رغم این معایب بزرگ در نظام پرداخت 
کارانه و در مقابل دستاوردهای به نسبت محدودی 
که از تعریف کارانه ها برای سالمت مردم در بخش 
دولتی قابل تحصیل بوده است، انگیزه های باالیی 
برای جراحان )که به صورت تاریخی همیشه در 
جایگاه های اصلی تصمیم گیری و سیاست گذاری 
بوده و هستند( وجود دارد که بیش از حد ضرورت 
توجهات ویژه ای را به این روش پرداخت به عنوان 
راه حل مشکل درآمد برای بخش های جراحی، 
نمایند. درعین حال گاهی حتی عامداً  مبذول 
چشم ها بر معایب واضح نظام کارانه )مثل شیوع 
تقاضای القائی و کاهش کیفیت خدمات( بسته شده  
و چنین وانمود می شود که هر مشکلی در بیمارستان 
با توسعه اثرگذاری نظام پرداخت کارانه میسور 
خواهد بود. برای مثال به خطرات ناشی از شیوع 
کم کاری و کاهش انگیزه  ها اشاره شده و لذا 
از بکارگرفته شدن محدودتر و معقول این نظام 
پرداخت پیشگیری می شود. این در حالیست که 
در بخش خصوصی نیز جراحان که صاحبان اصلی 
سهام بیمارستان ها هستند، بکارگیری کارانه را در 
شرائط محدود به صالح دانسته  و برای پرداخت 
به اکثر پرسنل پزشک و به خصوص غیرپزشک، 

از مخلوطی از دیگر روش های پرداخت کمک 
گرفته می شود به نحوی که کسی کم کاری نکرده 
و درعین حال هزینه های پرسنلی بیمارستان ها 

افزایش نامحدود پیدا نکند.
به طور خالصه باید عرض کنم که نظام کارانه 
در بخش دولتی باالخره یک سری محاسنی در 
البته در  طی سه دهه گذشته داشته و دارد  و 
مقابل، یک سری مضراتی هم داشته و دارد. 
ولی از زمان ایجاد و به خصوص در طی دوره 
گسترش بکارگیری تعرفه ها و کارانه  از ابتدای 
دهه هفتاد در دانشگاه های علوم پزشکی، مدیران 
دولتی وقت و فعلی، بیشتر  به محاسن آن نگاه 
کرده و می کنند. حاال باید دید که دلیل آن واقعًا 
چیست؟! یا اینکه به دلیل کمبود آگاهی و دانش 
افراد  اینکه  یا  است،  سالمت  اقتصاد  علم  از 
آگاه به واقعیاتند ولی خودشان را به جهالت 
می زنند. به هرصورت و بر اساس هر انگیزه ای 
یافته  اینطور بی مهابا گسترش  نظام کارانه  که 
باشد، یک واقعیت غیرقابل انکار در کشورما 
آن است که االن تعرفه ها و کارانه ها بصورت 
یک موجودیت بزرگ در سیستم درمانی دولتی 
از فکر  ما درآمده اند که بخش بزرگی  کشور 
و ذکر مدیران را در حدودی غیرالزم به خود 

مشغول می دارند.

در شماره آینده می خوانید...
احمد فیاض بخش در ادامه صحبت های خود موارد 
دیگری از جمله »کارکردها و تاریخچه کارانه در 
بخش خصوصی«، »کارکردهای و تاریخچه سایر 
نظام های پرداخت در بخش خصوصی«، »رابطه 
بخش خصوصی و بخش دولتی نظام سالمت ایران 
در حوزه تامین مالی و در حوزه ارائه خدمات« 
ضمن  می تواند  دولتی  بخش  »چگونه  اینکه  و 
بازی بردبرد با بخش خصوصی، آن را به صورت 
موثری در راستای اهداف خود و با استفاده از 
هم  را  گیرد؟«  بکار  پرداخت  روش های  بهترین 
تشریح کرد که در شماره های آتی روزنامه سپید 

منتشر خواهد شد.
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وزارت بهداشت هشدار داد

 معاون بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم استفاده از تهویه 
مناسب در اماکن تجمعی، گفت: »انتقال هوابرد 
ویروس در شرایط خاصی مانند صحبت کردن 
با افراد زیاد در مسافت کوتاه و در یک فضای 
بسته بدون تهویه نظیر وسایل حمل ونقل عمومی، 
خطر ابتال به عفونت ویروس را حتی بدون سرفه 

یا عطسه نیز امکانپذیر می کند. «
به گزارش سپید، یحیی خسروی با بیان اینکه 
در هر همه گیری مسیرهای انتقال عامل عفونی، 
مهم هستند، گفت: »بر اساس اسناد بین المللی در 
رابطه با همه گیری کووید-۱9، دو مسیر انتقال 
اصلی در نظر گرفته می شود. اولین مسیر انتقال 
از طریق قطرات و دراپلت های تنفسی )قطرات/
ذرات منتشر شده هنگام عطسه، سرفه یا صحبت 
کردن( است. دومین مسیر انتقال از طریق تماس 
با سطوح آلوده زنده یا غیر زنده )دست به دست، 
دست به سطوح و...( است و مسیر سوم نیز که 
اخیرا توجه بیشتری از جامعه علمی را به خود 

جلب می   کند مسیر مدفوعی-دهانی است.«
وی با تاکید بر اینکه ویروس کرونا در نمونه ای از 
مدفوع شناسایی شده است، افزود: »با در نظر گرفتن 
مسیر انتقال مدفوعی-دهانی به نظر می رسد یک 
مسیر انتقال، سیستم های لوله کشی فاضالب در 
ساختمان های آپارتمانی است. مشخص شده که 
سنگ توالت در زمانی که سیفون آب کشیده می -
شود، می تواند مسبب ایجاد قطرات ناقل بیماری 
شده و بنابراین مسیرهای انتقال مدفوعی-دهانی 

را نمی   توان از راه های انتقال حذف کرد.«
خسروی با بیان اینکه برای انتقال ویروس کرونا 
ا  ز طریق هوا دو مکانیسم موثر است، تصریح کرد: 
»در مکانیسم اول انتقال از طریق تماس نزدیک با 
قطرات و دراپلت های تنفسی درشت )بزرگتر از 
۱۰ میکرون( منتشر شده در هوا که معموالً فاصله 
انتقال این قطرات کمتر از یک یا دو متر از فرد 
ناقل است و از طریق سرفه و عطسه )در مقایسه 
با سرفه و عطسه کردن که به طور معمول با رها 
کردن قطرات تنفسی به مراتب بیشتری همراه 
قطرات  این  از  بسیاری  ایجاد می شوند.  است( 
بزرگ روی سطوح و اشیاء اطراف می نشینند و 
افراد ممکن است در اثر تماس با این سطوح یا 
اشیاء و سپس از طریق لمس دهان، بینی یا چشم 
به عفونت مبتال شوند. اگر افراد در فاصله ای کمتر 
تا دومتری فرد آلوده(  از فاصله احتیاط ) یک 
حضور داشته باشند، می   توانند مستقیماً با تنفس 
قطرات عطسه و سرفه شده و یا بازدم فرد آلوده، 

به ویروس مبتال شوند.«
وی در توضیح مکانیسم دوم انتقال ویروس کرونا، 
گفت: »انتقال ویروس از راه هوا و از طریق قطرات 
تنفسی کوچکتر از 5 میکرون است که این قطرات 
در هوا شناور مانده و مسافت   های طوالنی تری 
با سرفه،  نیز  ریز  این قطرات  جابجا می شوند. 
عطسه و صحبت کردن یا با منشاء فاضالب ایجاد 
می شوند. قطرات تنفسی درشت در مناطق خشک 
آب و هوایی، با از دست دادن و تبخیر آب به 
ذرات ریز )کمتر از 5 میکرون( تبدیل شده که 

می توانند مدت ها در هوا شناور باقی بمانند )قطرات 
۱۰ میکرونی در دو دهم ثانیه تبخیر می شوند(. «
معاون بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: »اندازه 
یک ویروس کرونا حدود ۸۰ تا ۱۶۰ نانومتر است 
و از چند ساعت تا چند روز فعال باقی می ماند، 
مگر اینکه نظافت ویژه ای صورت پذیرد. ویروس 
کرونا تا سه ساعت در هوای داخل اماکن و در 
شرایط عادی دو تا سه روز بر روی سطوح به 
صورت فعال و با حفظ قدرت بیماری زایی باقی 
می ماند. ذرات معلق در هوای داخل اماکن )که 
قبال با حضور افراد بیمار یا ناقل آلوده شده است( 
می تواند به ویروس یا قطرات تنفسی متصل شود. 
در چنین شرایطی این ذرات کوچک ویروسی 
)بیوآئروسل(، به صورت هوابرد باقی می مانند و 
می توانند تا فواصل زیاد جابجا شده و به وسیله 
جریان هوا در اتاق ها یا کانال های هوای سیستم 

تهویه حمل شوند.«
وی با اشاره به اینکه در تجربه های گذشته از 

شیوع کرونا ویروس ها، آلودگی و ابتال از طریق 
انتقال هوابرد کروناویروس سندرم حاد تنفسی 
)سارس( گزارش شده است، اظهار کرد: »برای 
بیماری کووید-۱9 نیز این احتمال وجود دارد، 
ولی این احتمال هنوز تائید نشده است. همچنین 
هیچ گزارش یا مطالعه ای وجود ندارد که احتمال 
ایجاد این بیماری را از طریق هوابرد )ویروس 
به  آلوده  معلق  ذرات  یا  و  هوا  در  پخش شده 
ویروس که به دلیل اندازه بسیار ریز می توانند 
مسافت طوالنی را در هوا طی کنند( نشان دهد. 
البته این تایید نشدن دلیلی بر عدم رعایت جانب 
احتیاط نیست. این مکانیسم نشان می دهد که حفظ 
فاصله یک تا دو متری از افراد آلوده ممکن است 
کافی نباشد و در اماکن عمومی )نظیر محل کار، 
وسایل نقلیه عمومی و مراکز خرید( بکارگیری 
تهویه به منظور تخلیه هوای آلوده و تأمین هوای 

پاک مفیدتر است.«
بیان کرد: »سازمان  باال  وی در توضیح تصویر 
قطرات  با  مواجهه  مکانیزم  جهانی  بهداشت 

کروناویروس کووید-۱9 )رنگ آبی تیره( را گزارش 
کرده است. رنگ آبی روشن نیز مکانیسم هوابرد 
کروناویروس و دیگر آنفلوآنزاهای شناخته شده 
است و در حال حاضر هیچ مدرکی به طور خاص 
برای کروناویروس کووید-۱9 گزارش نشده است. 
با توجه به موارد ذکر شده و با رعایت جوانب 
احتیاط، اهمیت استفاده بهینه از تهویه عمومی در 
پیشگیری از انتقال ویروس مشخص می   شود؛ چرا 
که با توجه به محاسبات اولیه رفتار آئروداینامیکی 
ذرات ریز حاوی ویروس، احتمال غافلگیری جوامع 
جهانی مبنی بر هوابرد بودن انتقال بیماری وجود 
دارد. « خسروی ادامه داد: »در انتقال هوابرد و در 
شرایط خاصی مانند صحبت کردن با افراد زیاد در 
مسافت کوتاه و در یک فضای بسته بدون تهویه نظیر 
وسایل حمل ونقل عمومی، خطر ابتال به عفونت  
راحتی بدون سرفه یا عطسه نیز امکانپذیر می کند. 
آخرین مطالعات در این زمینه چنین نتیجه گیری 
کرده اند که ویروس می   تواند برای چند ساعت بر 
روی ذرات معلق در هوا )آئروسل   ها( زنده بماند. 
بنابراین انتقال به شکل بیوآئروسل محتمل بوده و 
در محیط   های بسته با میزان تهویه و جابجایی پایین 
هوا، با احتمال باالیی به ایجاد عفونت های ثانویه 
کمک می کند و در خصوص بیماری کووید-۱9 
می -تواند از طریق سایر ذرات موجود در هوا )به 

صورت هوابرد( نیز منتقل شود.«
به گزارش ایسنا وی افزود: »در این برهه زمانی 
برای مدیریت این بیماری همه گیر در همه جبهه   ها 
به تالش پیگیر نیاز داریم. بنابراین پیشنهاد می   کنیم 
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی در محل های 
کار و اماکن عمومی، استفاده از تهویه عمومی و 
استفاده از ماسک مورد تاکید قرار گیرد. بنابراین 
رعایت پروتکل های بهداشتی در محل های کار 
و امکان عمومی و استفاده  از تهویه عمومی و 
استفاده از ماسک در محل های با احتمال تماس 

نزدیک، مورد تاکید است.«

افزایش احتمال انتقال کرونا در محیط های بسته



با وجود شیوع بیماری کرونا، موج تعطیلی مطب ها 
نیز آغاز شده است. محمد جهانگیری، معاون 
فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی نیز ضمن 
ارائه آمارهای قابل تامل، یادآور شده است که 
»متاسفانه در سه هفته گذشته در سازمان نظام 
پزشکی، هر روز حداقل سه درخواست تعطیلی 
دیگر  اینکه  یعنی  این  است.  شده  ثبت  مطب 

مطب داری به صرفه نیست.«
کاهش بار مراجعات بیماران و متناسب نبودن 
هزینه ها و درآمدها به عنوان مهم ترین عوامل 
اساس  بر  است.  شده  اعالم  مطب ها  تعطیلی 
نیز  کننده  مراجعه  بیماران  آمار  تازه،  آمارهای 

حدود 30 درصد کاهش یافته است.
جهانگیری ضمن اعتراض به هزینه های باالی 
بخش خصوصی و تعرفه های غیر واقعی، توضیح 
تعرفه  واقعیت های  اینکه  »برای  است:  داده 
مقایسه ای  غیرواقعی آشکار و مشخص شود، 
انجام  پزشکان  بیمه ای  برگه های  اساس  بر  را 
دادیم. بر اساس این مقایسه که مربوط به اسفند 
۹۷ و فروردین ۹۸ با اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ 
بود، تعداد برگه های بیمه پزشکان شمارش شده 
است که جواب های قابل قبولی استخراج شده 
است. نتیجه ای که حاصل شده به این صورت 
است که در حوزه مراجعه بیماران از بخش آزاد و 
بدون بیمه، ۲۵ درصد کاهش مراجعه داشتیم. در 
مراجعه بیماران با بیمه سالمت حدود ۴0 درصد 

کاهش مراجعه داشته ایم. در کل به طور میانگین، 
حدود 30 درصد کاهش بار مراجعه داشته ایم.«
وی با عنوان این مطلب که باید خرید راهبردی 
را مورد توجه قرار بدهیم، به مهر یادآور شده 
است: »باید از بخش خصوصی خرید راهبردی 
انجام شود. ضمن اینکه قیمت تمام شده را پایین 
بیاوریم. در حوزه تامین منابع در بخش خصوصی 
نیز هیچ گونه تسهیالتی داده نشده است؛ اعم از 
تسهیالت کم بهره تا تسهیالت ارزی که هیات 

امنا فقط بخش دولتی را پوشش می دهد.«
رئیسه  هیات  عضو  ساالریان،  علی  همچنین 
مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نیز نسبت 
به تعطیلی مطب ها هشدار می دهد و می گوید: 

»در حال حاضر سازمان نظام پزشکی دو نگرانی 
نگرانی  نخستین  دارد.  تعرفه  بحث  در  عمده 
سازمان نظام پزشکی، به مخاطره افتادن سالمت 
شهروندان به دلیل تصمیم های غیر منطقی در 
بحث تعرفه هاست. نگرانی دوم، آسیب رسیدن 
به جامعه پزشکی است، به ویژه جوانانی که در 
این بازار ملتهب به تازگی مشغول ارائه خدمات 
و درمان شده اند. در نتیجه با سیاست های فعلی 
بیمارستان ها، خیل  و  مطب ها  و ورشکستگی 

عظیمی از همکاران به جرگه بیکاران خواهند 
پیوست.«

موجب  که  متعددی  دالیل  به  اشاره  با  او 
بیمارستان های  و  مطب ها  برخی  ورشکستگی 
خصوصی شده است، یادآور می شود: » نگاهی 
به وضعیت و نرخ ویزیت در کشورهای همسایه 
ما  این خدمات در کشور  نرخ  نشان می دهد، 
چقدر غیرواقعی است. دولتمردان ما باید بپذیرند 
ارزش خدمات پزشکی را نمی توان به صورت 

دستوری پایین نگاه داشت.«
چند هفته قبل نیز بشیر خالقی، نماینده مردم در 
مجلس دهم به وضعیت اقتصادی وخیم مطب ها 
اکنون در شرایطی  اشاره و تصریح کرد: »هم 
قرار داریم که تاسیس مطب برای بیش از 10 
هزار پزشک عمومی، بهره وری اقتصادی ندارد.«
از سوی دیگر، مهدی نیکوسیر، عضو شورای 
روابط عمومی نظام پزشکی هم نسبت به  افزایش 
آمار واگذاری مطب ها هشدار داده و تصریح 
مطب  راه اندازی  حاضر  »درحال  است:  کرده 
می خواهد،  هزینه  تومان  میلیارد  یک  حدود 
هم  خیر  یا  باشد  سودده  مطب  این  آیا  حال 
قابل اطمینان نیست. از همین رو این روزها 
مکرر آگهی های واگذاری مطب را می بینیم، در 
حالی که درگذشته جریان چنین نبود و همه به 

دنبال توسعه فعالیت خود بودند. 
ادامه در صفحه 13 

آغازموجتعطیلیمطبها
معاون سازمان نظام پزشکی از کاهش 30 درصدی آمار بیماران مراجعه کننده خبر داده و گفته است 

که روزانه سه درخواست تعطیلی مطب داریم

جهانگیری: متاسفانه در سه 
هفته گذشته در سازمان نظام 

پزشکی، هر روز حداقل سه 
درخواست تعطیلی مطب ثبت 

شده است. این یعنی اینکه 
دیگر مطب داری به صرفه 

نیست. همچنین آمار بیماران 
مراجعه کننده نیز حدود 30 

درصد کاهش یافته است
ساالریان: نخستین نگرانی 

سازمان نظام پزشکی، به مخاطره 
افتادن سالمت شهروندان به 

دلیل تصمیم های غیر منطقی در 
بحث تعرفه هاست. نگرانی دوم، 
آسیب رسیدن به جامعه پزشکی 
است، به ویژه جوانانی که در این 

بازار ملتهب به تازگی مشغول 
ارائه خدمات و درمان شده اند. 

در نتیجه با سیاست های 
فعلی و ورشکستگی مطب ها 
و بیمارستان ها، خیل عظیمی 

از همکاران به جرگه بیکاران 
خواهند پیوست

شماره 1216۷۲ ۲۵ خرداد 13۹۹



 ادامه از صفحه 12
همچنین به طور متوسط درسال ۹۸ هزینه های 
از300 درصد رشد داشته،  دندانپزشکی بیش 
به طوری که هزینه دستگاه اتوکالو که برای 
استریل ابزار استفاده می شود، به بیش از چهار 
برابر رسیده است؛ این درحالی است که در سال 
۹۸ فقط بین 10 تا 13 درصد برای فعاالن این 

حوزه افزایش تعرفه درنظر گرفتند.«
مجموع این شرایط موجب شده است که موج 
با  بگیرد.  شکل  مطب ها  واگذاری  و  تعطیلی 
شیوع بیماری کرونا، اوضاع اقتصادی مطب ها 
قبل شده است. جامعه پزشکی  از  نیز حادتر 
وخیم  وضعیت  تشدید  با  که  است  نگران 
برای  درخواست ها  آمار  مطب ها،  اقتصادی 
تعطیلی مطب ها نیز روز به روز افزایش پیدا کند.

تبعاتتعطیلیزنجیرهایمطبها
آغاز موج تعطیلی مطب ها فقط به کالنشهرها 
یک  مثل  سالمت  اقتصاد  نمی شود.  محدود 
به هر جزء  اقتصادی  که ضربه  است  زنجیره 
این زنجیره می تواند به سایر بخش ها نیز آسیب 

بزند و همه شهرها را تحت تاثیر قرار دهد.
انوش برزیگر، رئیس سازمان نظام پزشکی رشت 
و عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور در 
گفتگو با سپید به دالیل افزایش تعطیلی مطب ها 
اشاره می کند و می گوید: »وضع فعلی تعرفه های 
پزشکی عادالنه نیست. نرخ ویزیت مطب ها در 
مقایسه با حتی کشورهای همسایه نیز رقم بسیار 
پایینی است. افزایش نرخ ویزیت مطب ها در 
سال ۹۹ با نرخ تورم واقعی کشور همخوانی 
است  این دالیل موجب شده  ندارد. مجموع 
که مطب داری به صرفه نباشد. افزون بر این، 
بیماری کرونا هم موجب کاهش آمار مراجعه 
کنندگان به مطب ها شده که این مساله هم در 
بسیاری  است.  گذاشته  تاثیر  مطب ها  تعطیلی 
از بیماران که به مطب ها مراجعه می کنند، فاقد 
ماسک و وسایل حفاظتی هستند که در نتیجه 
این وسایل را پزشک در اختیار بیمار می گذارد. 
این موارد نیز به هزینه های مطب داری، اضافه 

کرده است.«
رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان 
گیالن تاکید می کند: »بسیاری از پزشکان برای 
راه اندازی مطب خود، وام گرفته اند و با وجود 

را  مطب  اقتصاد  نمی توانند  فعلی  تعرفه های 
مدیریت کنند. متاسفانه در برخی رسانه ها طوری 
وانمود می شود که جامعه پزشکی، ثروتمند است 
و همه به کار ساخت و ساز روی آورده اند. در 
حالی که این تصورات غلط است و نباید آن را 
به همه پزشکان تعمیم داد. شاید آمار پزشکان 
هم  پزشکی  جامعه  کل  درصد  دو  به  متمکن 
مالی  از مشکالت  پزشکان  از  بسیاری  نرسد. 
رنج می برند و دخل و خرج مطب های آنها با 

یکدیگر همخوانی ندارد.«
او در ادامه به درمان ریشه ای مشکالت مالی 
مطب ها اشاره می کند و می گوید: »رابطه مالی 
بین پزشک و بیمار باید قطع شود. با تقویت 
بیمه های درمانی باید این رابطه مالی را قطع 
کرد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز 
با تقویت بیمه ها، رابطه مالی بین پزشک و بیمار 
را قطع کرده اند، اما متاسفانه بیمه های درمانی 
طوالنی  تاخیرهای  با  را  پزشکان  معوقات  ما 
پرداخت می کنند. گاهی آنقدر مطالبات جامعه 
ارزش  که  می کنند  پرداخت  دیر  را  پزشکی 
پولی آن مطالبات به شدت کاهش پیدا می کند. 
این اتفاق باعث می شود که تامین هزینه های 
مطب داری برای بسیاری از پزشکان، براحتی 
میسر نباشد. در نهایت نیز تمام این اتفاقات به 
ضرر بیماران و سالمت مردم، تمام خواهد شد.«
برزیگر یادآور می شود: »طبق آخرین آمارهایی 
که در اختیارم قرار گرفته است، حدود ۲۷ نفر 

از کادر درمان در استان گیالن بر اثر ابتال به 
کرونا، جانشان را از دست داده اند. هم اکنون 
نیز بسیاری از اعضای کادر درمان در شهرهای 
مختلف کشور در معرض ابتال به این بیماری 
هستند و جانشان را در راه خدمت به مردم، 
کادر  اگرچه وظیفه  کف دستشان گذاشته اند. 
به مردم خدمت کند و کادر  درمان است که 
داد  نشان  کرونا  دوران  همین  در  هم  درمان 
که در راه انجام وظیفه اش حاضر است که تا 
چه حد جانفشانی کند، اما واقعیت این است 
که باید از کادر درمان هم حمایت شود. مثال 

استخدام پرستاران به شکل قرارداد ۸۹ روزه، نمی 
تواند در راستای حمایت از کادر درمان باشد. 
تامین امنیت شغلی جامعه پزشکی و حمایت 
از آنها باید در اولویت قرار بگیرد. در صورت 
حمایت از جامعه پزشکی و اصالح تعرفه ها، 
موج تعطیلی مطب ها نیز کاهش پیدا می کند.«

نبایدازآنطرفبامبیفتیم
سازمان نظام پزشکی اعالم کرده که در دوران 
به  کننده  مراجعه  بیماران  آمار  کرونا،  شیوع 
مراکز درمانی مختلف حدود 30 درصد کاهش 

پیدا کرده است.
علمی  هیات  عضو  جویباری،  یعقوبی  علی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با 
سپید، تاکید دارد که در دوران کرونا، نباید از آن 

طرف بام بیفتیم و درمان های ضروری را به تعویق 
بیندازیم. او توضیح می دهد: »آموزش رسانه ها 
نباید فقط به این محدود باشد که به مردم بگویند 
از خانه بیرون نیایید. باید در کنار آن به مردم 
پروتکل های  رعایت  دهیم که ضمن  آموزش 
بهداشتی، فرآیندهای درمانی ضروری خود را به 
تاخیر نیندازند، زیرا این تاخیر موجب تشدید 
بیماری ها می شود. اطالع رسانی ها  از  بسیاری 
باید بر مبنای اولویت بندی باشد. گاهی بیمار 
درمانی  مراکز  به  بیماری  پیشرفته  شرایط  در 
مراجعه می کند که دیگر کار چندانی از پزشک 
برنمی آید. این اطالعات مهم در دوران کرونا 

باید از طریق رسانه ها به مردم داده شود.«
مراجعه  »آمار  می کند:  خاطرنشان  جویباری 
»بیماران الکتیو« به مراکز درمانی کاهش یافته 
آمار  نیز  خون  اهدای  زمینه  در  حتی  است. 
مراجعه کنندگان کمتر شده؛ طوری که با کاهش 
بیمار  نیز  گاهی  هستیم.  مواجه  خونی  ذخایر 
است  ممکن  اما  است،  بیماری  عالیم  دچار 
بیمارستان  به  کرونا  به  ابتال  از  ترس  دلیل  به 
مراجعه نکند، اما در مراحل پیشرفته تر بیماری 
مجبور خواهد شد که در مراکز درمانی بستری 
شود. قاعده علمی اینطور است که در اغلب 
بیماری ها، هرچقدر بیمار زودتر به مراکز درمانی 
مراجعه کند و تشخیص بیماری سریع تر باشد، 
مدیریت درمان بهتری اتفاق خواهد افتاد. این 
نکات بسیار مهم باید از طریق رسانه ها به مردم، 

اطالع داده شود.«
این آنکولوژیست هشدار می دهد: »فرض کنید 
در حوزه آنکولوژی، اینکه بیمار با تاخیر چند 
درمان  شرایط  کند،  مراجعه  پزشک  به  ماهه 
بیمار بسیار پیچیده تر خواهد شد. اصال نباید 
اینطور فکر کنیم که چون تعداد آمار بیماران 
مراجعه کننده در دوران کرونا کمتر شده، پس 
آمار بیماری ها در جامعه نیز کمتر شده است. 
اینکه مطب ها و بیمارستان های دولتی و  اول 
خصوصی باید شرایط ایمنی محیط را ارتقا دهند 
تا بیمار با خیال راحت تری به مراکز درمانی 
مراجعه کند. در وهله دوم نیز باید این آموزش 
همه  است  ممکن  که  داد  ارائه  بیماران  به  را 
ما مثال دوسال با بیماری کرونا درگیر باشیم. 
بنابراین نمی توان خیلی از درمان ها را به تاخیر 
انداخت. مثال می توان یک عمل زیبایی را دیرتر 
بیماری که خونریزی گوارشی  اما  انجام داد، 
دارد، نمی توان درمان او را به تاخیر انداخت. 
بیماری کرونا نشان داد که افزایش دما نیز در 
 1۹ کووید  ویروس  به  مبتالیان  آمار  کاهش 
تاثیری ندارد. بنابراین نباید مردم، درمان های 
ضروری را به تاخیر بیندازند. فرض کنید که 
و  باشد  بیمار  سینه  بافت  در  توده  یک  وقتی 
نمونه برداری  و  اورژانسی  ماموگرافی  به  نیاز 
داریم، این فرآیند درمانی را نباید هرگز به دلیل 
شرایط کرونا به تاخیر انداخت. اینها اطالعات 
حیاتی است که از رسانه ها انتظار داریم آنها را 

به مردم آموزش دهند.«
منفی  تبعات  می رسد  نظر  به  که  شرایطی  در 
بیماری کرونا بر اقتصاد سالمت کشور به این 
زودی ها خنثی نشود، حمایت مضاعف از مراکز 
موجب  می تواند  مطب ها  و  پزشکان  درمانی، 
کیفی  ارتقای سطح  و  بخش خصوصی  بقای 
بحرانی  شرایط  در  بیماران  به  خدمات  ارائه 

کرونا باشد.

برزیگر: وضع فعلی تعرفه های 
پزشکی عادالنه نیست. نرخ 

ویزیت مطب ها در مقایسه با 
حتی کشورهای همسایه نیز رقم 

بسیار پایینی است. افزایش 
نرخ ویزیت مطب ها در سال 99 

با نرخ تورم واقعی کشور نیز 
همخوانی ندارد. بیماری کرونا 

هم موجب کاهش آمار مراجعه 
کنندگان به مطب ها شده که این 

مساله هم در تعطیلی مطب ها 
تاثیر گذاشته است

یعقوبی جویباری: در دوران 
کرونا، نباید از آن طرف بام 

بیفتیم و درمان های ضروری 
را به تعویق بیندازیم. 

آموزش رسانه ها نباید فقط 
به این محدود باشد که به 

مردم بگویند از خانه بیرون 
نیایید. باید در کنار آن به 

مردم آموزش دهیم که ضمن 
رعایت پروتکل های بهداشتی، 

فرآیندهای درمانی ضروری خود 
را به تاخیر نیندازند
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در نشست بررسی مشکالت صنعت داروسازی مطرح شد

 علی ابراهیمی
صنعت  مشکالت  و  مسائل  بررسی  نشست 
داروسازی با حضور مدیران ارشد سازمان غذا 
و دارو، اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران و شرکت های عضو 
در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران برگزار شد.

شرکت های داروسازی برای مردم 
کیسه ندوخته  اند

به گزارش سپید، احمد شیبانی، رئیس سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ابتدای 
صنعت  »مشکالت  کرد:  اظهار  نشست  این 
داروسازی مربوط به امروز نیست و ما از سال 
۵۸ تاکنون مشکالتی داشتیم، اما گاهی مشکالت 

بیشتر و گاهی کمتر بوده است.«
وی افزود: »مطالبات صنعت داروسازی از وزارت 
بهداشت یا دولت در حوزه هایی مانند تخصیص 
ارز، قیمت گذاری دارو، مشکل حمل ونقل ماده 
اولیه به دلیل بسته شدن مرزها پس از شیوع کرونا، 
IRC کاالها و قیمت های باالی ماده اولیه است.« 
شیبانی درباره افزایش قیمت ماده اولیه دارو گفت: 
»اگر قیمت ماده اولیه منطقی باشد ما گالیه ای 
نداریم، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
باید توجه داشته باشند وقتی قیمت ماده اولیه 
به حق باال می رود باید این موضوع در قیمت 
دارو لحاظ شود و ما راضی به آسیب به صنعت 
ماده اولیه ایران نیستیم و مسئوالن سازمان غذا و 
دارو یا باید قیمت ماده اولیه را کنترل یا افزایش 

نرخ را در قیمت دارو لحاظ کنند.«
شیبانی با بیان اینکه در چند ماه گذشته یکی از 
مسائلی که ما را آزار داد IRC بود، گفت: »من 
مطالبات شرکت های  سندیکا  رئیس  عنوان  به 
داروسازی را به جدیت پیگیری کردم، اما متأسفانه 
به نتیجه نرسیدیم و در نهایت به دیوان محاسبات 
مراجعه کردیم تا شاید کلید ماجرا آنجا باشد 
و خوشبختانه در دیوان محاسبات توضیحات 
در سازمان  اما موضوع  دادند،  امیدوارکننده ای 
ما  و  می شود  دنبال  دیگری  طور  دارو  و  غذا 
مجبور شدیم که پیگیری قانونی کنیم و منتظر 

نتیجه هستیم.«
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
تأکید کرد: »باید فکری برای قیمت گذاری دارو 
شود، ما بارها گفته و نوشته ایم که دارو را از 
یوغ ارز آزاد کنید و در نهایت به جایی رسیدیم 
که برخی از ماده موثره ها، مواد جانبی، داروهای 
تحت لیسانس و بدون نسخه ارز نیمایی بگیرند.«
نماینده ۱۲  با  بیان کرد: »در جلسه ای که  وی 
تشکل با رئیس جمهور داشتیم دعوت شده بودم 
و ذهنیت رئیس جمهور این بود که قیمت دارو 
افزایش پیدا نکند و من عنوان کردم که صنعت 
دارو سبقه بسیاری و چالش هایی دارد و نگران 
قیمت دارو نباشید چراکه شرکت های داروسازی 
برای مردم کیسه ندوخته  اند و اگر بحث اخالقی و 
درمان بیماران نبود مدیران شرکت های داروسازی 

اینگونه عمل نمی کردند، اما تا کجا باید مشکالت 
را تحمل کنند.«

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
بیان کرد: »متأسفانه ذخایر ماده اولیه شرکت های 
داروسازی در وضع مطلوبی نیست و اگر هم 
ذخایر خوبی داشته باشند این ذخایر جور نیستند.«
شیبانی به چالش حمل و نقل ماده اولیه دارویی 
پس از شیوع کرونا گفت: »ما جلسه ای با دکتر 
مهرعلیان و دکتر شانه ساز  و وزیر راه و شهرسازی 
داشتیم و مقرر شد تا کمیته ای تشکیل شود و 
حضور داشته باشیم و مشکالت شرکت ها را در 
این کمیته برای حمل و نقل ماده اولیه پس از 
شیوع کرونا حل کنیم و خوشبختانه پس از این 
جلسه مرز ترکیه باز و مشکالت حمل و نقل از 

چین و هند تا حدی حل شد.«
وی ادامه داد: »بارها جلساتی با مسئوالن گمرک 
داشتیم، اما متأسفانه همچنان مشکالت ادامه دارد. 
البته برخی مشکالت خارج از حیطه سازمان غذا 
و دارو و سندیکا است و امیدواریم بتوانیم از خود 
تحریمی ها عبور کنیم و مشکالت برطرف شود.«
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
به اقدامات صورت گرفته در زمینه تخصیص ارز 
اشاره کرد و گفت: »ما نامه ای به رئیس جمهور و 
وزیر بهداشت فرستادیم و نامه ای را هم وزیر 
رفاه به معاون اول رئیس جمهور درباره تخصیص 
ارز نوشت که در آن به نامه سندیکای صاحبان 

صنایع داروسازی اشاره  شده بود.«

مکاتبه تند وزیر بهداشت با دولت 
درباره ارز دارو 

محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو 
هم در نشست با شرکت های داروسازی و اعضای 

هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ضمن قدردانی از تالش های شرکت های 
داروسازی برای تأمین داروی مورد نیاز بیماران، 
اظهار کرد: »صنعت گران نمره قابل قبولی در تأمین 
داروی مورد نیاز گرفتند و توانستند نیاز مردم 

را علی رغم کمی ها و کاستی ها برطرف کنند.«
وی با اشاره به چالش های ارزی در سال ۹۸ گفت: 
»ما پارسال به دلیل مشکالت ارزی سالی سخت 
را سپری کردیم چراکه فروش و صادرات نفت 
برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت های بسیاری 
طلب می کرد و با همت شرکت های داروسازی و 
سیاست گذاری های صورت گرفته و حضور دکتر 
نمکی به عنوان وزیر بهداشت ما موفق شدیم سهم 
ارز تولید به واردات را عکس کنیم و ۶۰ درصد ارز 
را به تولید داخل تخصیص دهیم و افراد و ارقامی 
که در بورس بود نشان داد صنعت داروسازی از 

نظر مالی سال بدی پشت سر نگذاشته است.«
شانه ساز تصریح کرد: »ما آبان ماه افزایش قیمت 
را  قیمت  کمیسیون  نتوانستیم  و  داشتیم  بنزین 

تشکیل دهیم و بعد از اینکه کمیسیون یک یا دو 
جلسه برگزار شد، کرونا در کشور شیوع پیدا کرد 
و تمام وقت ما از هفته آخر بهمن برای تأمین 

اقالم کرونا صرف شد.«
افزود: »در سازمان  رئیس سازمان غذا و دارو 
مسئول   ۱۹ کووید  شیوع  از  پس  دارو  و  غذا 
تأمین ماسک، لباس های حفاظتی و ونتیالتورها 
و همه اقالم بهداشتی ضد کرونا بودیم و بسیاری 
کشورهای که خود دیگران را تحریم می کنند، 
دچار چالش شدند و خوشبختانه ما توانستیم 
نیازهای کشور در شیوع کرونا را تأمین کنیم و 
همه اقدامات در تاریخ کشور ثبت خواهد شد 
تنگناها  برخالف  توانستند  داروسازان  که  چرا 

بحران کرونا را مدیریت کنند.«
شانه ساز درباره کندی تخصیص ارز دارو گفت: 
»تأمین ارز از سال گذشته با چالش رو به رو 
شد و به شکلی که انتظار می رفت ارز به دارو 
و تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا نکرد و همه 
بیشتر وقت  اینکه  به  توجه  با  و  نگران شدیم 
دکتر نمکی صرف مقابله با کرونا شد، نتوانستیم 
جلسات قرارگاه را برگزار کنیم و ما پیگیری ها را 
انجام دادیم، اما متأسفانه ما در ۲ ماه نخست سال 
۹۹ ارز قابل توجهی را دریافت نکنیم و درآمد 

ناشی از فروش نفت خوب نبود.«
وی در خصوص صرفه جویی ارزی در سال ۹۸ 
بیان کرد: »ما در سال ۹۸، ۳.۱ میلیارد ارز دریافت 
کردیم و نیاز ارزی دارو و تجهیزات پزشکی را 
داوطلبانه کاهش دادیم و نسبت ارزبری دارو 
و تجهیزات پزشکی در تخصیص ارز به دلیل 
خریدهای تجهیزات پزشکی هیئت امنای ارزی 

به هم خورد.«
ادامه در صفحه 15 

ازتهدیدداروسازانبهلغوپروانهتاافزایش۱۳۲درصدیقیمتها

احمد شیبانی، رئیس سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی 

ایران: متأسفانه ذخایر ماده 
اولیه شرکت های داروسازی 

در وضع مطلوبی نیست و اگر 
هم ذخایری داشته باشند این 

ذخایر جور نیستند
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 ادامه از صفحه 14
رئیس سازمان غذا و دارو از تخصیص ۳۸۰ میلیون 
دالری ارز تا پایان خرداد خبر داد و گفت: »در ۲ 
ماهه ماه نخست امسال ۵۰ درصد ارز مورد نیاز 
تخصیص داده شد و از طرف صنعت داروسازی 
هم نگرانی هایی به ما منتقل و جلسات متعددی 
تشکیل شد و دکتر نمکی مکاتبات تندی با دولت 
داشتند و خوشبختانه قول داده شد که ۳7۰ تا ۳۸۰ 
میلیون دالر ارز تخصیص داده شود و با این رقم 
ما به میزان ارز تخصیصی تا پایان خرداد خواهیم 
رسید و ۱۱۰ میلیون دالر در روزهای پایانی هفته 

دریافت کردیم.«
شانه ساز اضافه کرد: »همچنین دوستان بانک مرکزی 
قول داده اند که از ۲.۵ میلیارد دالر ارز دارو و تجهیزات 
پزشکی ۱.۵ میلیارد را تا شهریورماه دریافت کنیم، 
اما تخصیص این ارز منوط به درآمد حاصل از 
نفت است. البته بخشی از ارز از محل ارز نیمایی 
تأمین خواهد شد و امسال مکمل ها، ملزومات، 
داروهای بدون نسخه، داروهای تحت لیسانس و 

مواد اولیه نیمایی خواهد بود.«
وی ادامه داد: »باید توجه داشت که دریافت ارز 
نیمایی هم به سهولت پارسال نیست چراکه سال 
گذشته ۱۴.۵ میلیون ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته 
شده بود و امسال این عدد به ۹ میلیون دالر کاهش 
پیدا کرده است و این ۵.۵ میلیون دالر از طریق 
ارز نیمایی باید تأمین شود و به دنبال آن صف ارز 

نیمایی بیشتر خواهد شد.«

با شرکت های غیرمتعهد به شدت برخورد 
می کنیم

رئیس سازمان غذا و دارو درباره قیمت دارو در 
سال ۹۹ گفت: »ما تالش می کنیم تا داروی مورد 
نیاز مردم تأمین شود و ما باید به نحوی قیمت دارو 
را مدیریت کنیم که کمترین افزایش پرداختی از 
جیب مردم را داشته باشیم. البته باید به نحوی عمل 
کرد که تولیدکنندگان بتوانند دارو را تولید کنند در 
غیر این صورت ما مجبور خواهیم شد که دارو 
را به صورت فوریتی با چند برابر قیمت داخلی 

وارد کنیم و این ارزبری زیادی خواهد داشت.«
شانه ساز بیان کرد: »قیمت گذاری ماده اولیه دارو با 
سندیکای تولیدکنندگان ماده اولیه دارو دنبال می شود 
و نباید قیمت گذاری در شرکت ها سلیقگی باشد 
و بحث قیمت گذاری را به شدت دنبال می کنیم.«

وی با تأکید بر اینکه باید تولیدکنندگان بر تعهدات 
تولید داروی خود عمل کنند، گفت: »ما به دنبال آن 
هستیم تا چالش ها کاهش پیدا کند، اما تولیدکنندگان 
هم به تعهدات خود عمل کنند و اگر شرکتی به 
تعهدات خود عمل نکند ما به شدت برخورد می کنیم 
چون اگر شرکتی به تعهد خود عمل نکند ما مجبور 
به واردات فوریتی با قیمت بیشتر می شویم و برای 
کم کاری یک شرکت دیگران آسیب خواهند دید و 
کمیسیون ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک 
هم به شدت به این موضوع توجه دارند و موارد 
بسیاری داریم که تولیدکننده بدون دلیل موجه دارو 

را تولید نکرده اند.«
شانه ساز افزود: »اگر دارویی که پروانه تولید دارد و 
در چند مرحله تولیدکننده نتواند دارو را تولید کند 
پروانه تولید گرفته می شود و این مصوبه کمیسیون 
ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک است و باید 
دانست که ما در شرایط جنگی هستیم. البته تمام 
تالش خود را برای اصالح قیمت گذاری و تأمین 

ارز انجام می دهیم.«

رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سؤالی درباره 
نقدینگی شرکت ها و پرداخت نقدی هزینه های 
برچسب اصالت دارو، اظهار کرد: »در بحث نقدینگی 
تالش کردیم پایان سال گذشته بخشی از بدهی ها با 
اوراق پرداخت شود و هزینه های برچسب اصالت 

کاال در قیمت دارو دیده شده است.«
شانه ساز درباره صادرات دارو نیز اظهار داشت: 
»کمیته صادرات تشکیل شده است و باید توجه 
داشت داروهایی که ارز نیمایی می گیرند اگر شرکت 

تولیدکننده سه ماه ذخیره داخل کشور داشته باشند 
می تواند دارو را صادرات کند.«

رئیس سازمان غذا و دارو درباره قیمت گذاری 
داروهای برند ژنریک نیز گفت: »در قیمت گذاری 
معتقد هستیم یکی از دالیل اتهامات بی کیفیتی داروی 
کمیسیون  در  و  برمی گردد  اولیه  ماده  به  ایران 
قیمت گذاری مصوب شده که اگر شرکتی ماده 
اولیه بهتری وارد کند و این موضوع را ثابت کند 
آن را در قیمت لحاظ می کنیم و دیگر بحث قیمت 
داروی برند ژنریک با ۲۰ درصد قیمت ژنریک 

مطرح نیست.«
شانه ساز ادامه داد: »در بانک مرکزی مقرر شده است 
سقفی برای سازمان غذا و دارو در نظر بگیرد و ما 

بتوانیم اعتباری شرکت ها را معرفی کنیم و دولت 
و شورای امنیت ملی تعهد می دهند که به قیمت 
روز ترخیص نرخ ارز را محاسبه می کند و قول 
داده اند که حداکثر تا سه ماه بعد ارز کاالی ترخیص 
شده را تأمین کنند و اگر قیمت ارز باال رود دیگر 
تفاوت را شرکت پرداخت نخواهد کرد و قیمت 

ارز به نرخ روز ترخیص کاالست.«

تخصیص 160 میلیون دالر ارز از 
ابتدای سال

غالمحسین مهرعلیان، مدیرکل دارو و مواد تحت 
کنترل دارو سازمان غذا و دارو نیز در نشست 
با شرکت های داروسازی و اعضای هیئت مدیره 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اظهار 
کرد: »در صورتی که شرکت داروسازی به دلیل 
چالش هایی مثل ارز و قیمت پایین دارو نتواند تولید 
و به تعهدات خود عمل کند، موضوع را بررسی 
می کنیم و در صورت تایید ارز دولتی به دارو می دهیم 
و قیمت دارو را هم بررسی و در صورت تایید 
افزایش می دهیم و اظهارات شرکت  ها در پاسخ 
به علت عدم تولید بسیار تعیین کننده خواهد بود.«
وی افزود: »اگر کاالیی مصرف دو گانه داشته باشد، 
ارز آن نیمایی خواهد بود. به عنوان مثال ایبوپروفن 
۲۰۰ بدون نسخه است و ایبوپروفن ۴۰۰ بدون 

نسخه نیست و برای همین ارز این دارو  نیمایی 
محسوب می  شود.«

مهرعلیان بیان کرد: »ما در سال ۹۹ حدود ۱۶۰ میلیون 
دالر تخصیص ارز داشتیم و از ۱۶۰ میلیون تاکنون 
۵۰ درصد پرداخت و به مرور به شرکت ها پرداخت 
خواهد شد.« وی درباره رویکرد صادراتی دارو در 
سال ۹۹ اظهار کرد: »رویکرد ما در صادرات دارو 
تغییر کرده است و بحث صادرات را به جدیت 
دنبال می کنیم و به طور میانگین از ابتدای خرداد 
هر روز ۳ تا ۴ مجوز صادرات دارو داده ایم و این 
نیازمند آن است که شرکت های داروسازی هم با 
ما همراهی کنند و در شرکت هایی که ذخیره کافی 
ندارند اعالم کرده ایم صادرات را در چند بخش 

انجام دهند تا به ذخیره مناسب برسند.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو افزود: »نگرانی ما تعهدات ارزی صادراتی 
این  به  که  داریم  درخواست  و  شرکت هاست 
موضوع توجه داشته باشند چراکه سال گذشته 
برخی شرکت ها نتوانستند به تعهدات ارزی خود 
عمل کنند و ما مجبور شدیم داروی این شرکت ها 

را وارد کنیم.«
مهرعلیان درباره مارژین ۱۲ درصدی که در شورای 
عالی بیمه تعیین شده بیان کرد: »طبق سنوات گذشته 
شورای عالی بیمه برای افزایش هزینه های دارو 
مارژین یا سودی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد برای دارو 
در نظر می گیرند و ما با توجه به افزایش هزینه ها 
رقم مارژین را ۲۰ درصد اعالم کردیم، اما به دلیل 
اینکه بودجه بیمه ها امسال افزایش نداشت این رقم 
۱۲ درصد تعیین شد و داروهای بدون نسخه که 
تحت پوشش بیمه نیستند و افزایش قیمت ها تولید 
به دلیل تخصیص ارز نیمایی در این داروها خواهد 

بود، چالشی نخواهیم داشت.«
مهرعلیان درباره قیمت گذاری داروها اظهار کرد: 
»تاکنون۱۱۰۰ قلم مولکول دارویی را از نظر قیمت 
بررسی و قیمت ها را بازنگری کردیم و داروها بین 
۵ تا ۱۳۲ درصد افزایش داشتند و در سال ۹۹ نیز 
توانستیم ۴۰۰ مولکول دارویی را از نظر قیمت 
بررسی کنیم؛ ضمنا ما به هیچ وجه قیمت را مانع 

تولید نمی دانیم.«

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: اگر دارویی 

که پروانه تولید دارد در چند 
مرحله تولیدکننده نتواند 

آن دارو را تولید کند پروانه 
تولید گرفته می شود. زیرا 

این مصوبه کمیسیون ساخت 
و ورود دارو و مواد بیولوژیک 
است و باید دانست که ما در 

شرایط جنگی هستیم

غالمحسین مهرعلیان، مدیرکل 
داروی سازمان غذا و دارو: 
تاکنون ۱۱۰۰ قلم مولکول 

دارویی را از نظر قیمت 
بررسی و قیمت ها را بازنگری 

کردیم و داروها بین ۵ تا ۱۳۲ 
درصد افزایش داشتند و در 
سال ۹۹ هم توانستیم ۴۰۰ 

مولکول دارویی را از نظر 
قیمت بررسی کنیم
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به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان خون

 یاسر مختاری
شاید زمانی که ویلیام هاروی در سال 1616 جریان 
خون در بدن را کشف کرد، بزرگترین دانشمندان 
آن زمان هم پیش بینی نمی کردند همین یک کشف 
ساده تحوالتی را در طی 4 قرن بعد رقم بزند که 
منجر به درمان بسیاری از بیماری ها و جلوگیری 
از خون ریزی هایی شود که در پی جرح های شدید 
به وجود می آمد. علی رغم این کشف بزرگ 40 
سال طول کشید تا اولین تزریق خون به وسیله پر 
مرغ به مثانه توخالی یک حیوان توسط کریستوفر 
ورن انجام شود و مسیر را برای تحوالت بعدی در 
حوزه خون آماده کند. اما این  ژان دنیس پزشک 
فرانسوي دربار لوئي چهاردهم بود که در سال 1667 
با تزریق خون یک گوسفند به انسان آغاز گر راهی 
بود که امروزه به عنوان انتقال خون شناخته می شود. 
اگرچه انتقال خون به  دنبال بروز عوارض ناشي 
از تزریق خون ناسازگار توسط پارلمان فرانسه و 
انجمن پادشاهي پزشكي لندن و پاپ ممنوع اعالم 
شد اما در سال 1818 جیمز بال ندل، به مرد 35 
ساله ای که سرطان معده داشت و مشرف به موت 
بود مقدارکمی خون را از انسان دیگری تزریق کرد، 
تا فرآینده انتقال خون از انسان به انسان نیز آغاز 
شود. مسیری که ویلیام هاروی و دیگران ایجاد 
کردند باعث شد تا پزشكان و دانشمندان در اوایل 
قرن بیستم گروه های خونی را شناسایی کنند. بدین 
ترتیب با تشكیل اولین بانک خون در سال 1932 در 
لنینگراد اتحاد جماهیر شوری برای همیشه انتقال 

خون را به عنوان بخش جدایی ناپذیری از فرایند 
درمان تثبیت شد.

انتقال خون در ایران
در ایران شاید بحث انتقال خون به سالهاي قبل از 1320 
برگردد که بصورت پراکنده در برخي بیمارستان ها 
از جمله: ارتش، شرکت نفت، سینا و ... انجام مي 
گرفت و عمدتاً اهداکنندگان آنها نیز افراد حرفه اي 
بودند که در قبال دریافت وجه نقد اقدام به اهداي 
خون مي کردند. اولین بانک خون بصورت رسمي 
در بیمارستان هزار تخت خوابی سابق تحت نظارت 
جمعیت شیر وخورشید سرخ مشغول بكار شد و پس  
از مدتي به اولین مرکز انتقال خون ایران تبدیل شد. 
با افزایش بیماران و تنوع بیماري ها، نیاز به مشتقات 
خون نیز ضرورت پیدا کرد همین امر باعث شد که 
با همكاري دانشگاه تهران و انستیو پاستور، مرکزي 
براي تهیه مشتقات خون از قبیل آلبومین تاسیس 
شود. اولین کار پالسما فرز نیز به همین زمان بر مي 
گردد. بتدریج تهیه فرآورده هاي خوني درانتقال خون 
بیمارستانها صورت گرفت. اولین مرکز مستقل انتقال 
خون جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در تهران 
خیابان ناصرخسرو جنب مدرسه دارالفنون در تاریخ 
پانزدهم بهمن 1341 آغاز بكار کرد و این روز را 
)روز جمع آوري خون( نامگذاری کردند. در سال 
1350 با افزایش جمعیت و نیاز به خون و فرآورده 
هاي خوني، ایده تشكیل سازمان انتقال خون توسط 
دکتر عالء مطرح شد و در تاریخ یكم دي ماه 1351 

نام سازمان انتقال خون به ثبت رسید و در مورخ نهم 
مرداد 1353 سازمان انتقال خون ایران بصورت رسمي 
فعالیت خود را آغاز کرد. پس از پیروزي انقالب 
اسالمي در سال 1358 با تصویب هیئت وزیران 
دولت موقت، سازمان انتقال خون به وزارت بهداري 
و بهزیستي واگذار شد. در سال 1363 در پي تدوین 
اساسنامه جامع سازمان انتقال خون ایران و تصویب آن 
توسط مجلس شوراي اسالمي، این سازمان به عنوان 
تنها متولي تامین خون و فرآوردهاي خوني کشور در 
زمینه جمع آوري خون معرفي شد. در سال 1367 
عالوه برآزمایش هاي HBsAg و VDRL آزمایش 
غربالگري HIVAb روي خون هاي جمع آوري شده 
صورت گرفت و در سال 1375 آزمایش HCV بر 
روي خون هاي جمع آوري شده در دستورکار قرار 
گرفت. از آن زمان تا کنون ساالنه حدود 2.5 میلیون 
واحد خون از طریق اهدا کنندگان به این سازمان اهدا 
و فرآروده های خونی شامل کیسه های خون، پالکت، 
پالسما، گلبول های قرمز قشرده شده و ... در سازمان 
انتقال خون تهیه و در اختیار مراکز درمانی و بیماران 

نیازمند گذاشته می شود.

اهدای خون برای جهانی سالم تر
وقتی از انتقال خون سخن می گوییم آنچه بیشتر 
به ذهن متبادر می شود کیسه های خونی هستند در 
اتاق های عمل در مراکز درمانی به بیماران تحت 
جراحی تزریق می شود تا میزان خون آنان در این 
مدت عمل دچار افت نشود، اما این کیسه های خون 

از کجا آمده اند؟ طبیعتا وقتی از خون تزریقی به هر 
انسانی سخن می گوییم در آنسوی آن اهداکننده ای 
حضور دارد. زکات سالمتی اش را با هبه خون خود 
به بیماران نیازمند پرداخت می کند. به همین دلیل 
است که سازمان جهانی بهداشت، روز 14 ژوئن 24 
خردادماه را به نام روز اهداکنندگان خون نام گذاری 
کرده است. اهداکنندگانی که در ایران سال ها بدون 
چشم داشت به پایگاه های انتقال خون مراجعه کرده 
و خون خود را اهدا می کنند. امسال روز جهانی 
اهداکنندگان خون از سوی سازمان جهانی بهداشت 
با عنوان »خون سالم، نجات بخش زندگی« و با شعار 
»اهدا خون برای جهانی سالم تر« به سازمان های انتقال 
خون سراسر کشور اطالع رسانی شده است. سازمان 
جهانی بهداشت پیشنهاد کرده است در کمپین مجازی 
و تولیدات فرهنگی روز جهانی اهدا کنندگان خون 
25 خرداد ماه امسال مصادف با 14 ژوئن 2020 
برجسته سازی نقش فرد اهداکننده بر بهبود سالمت 
دیگران در جامعه هدف قرار گیرد.  اهداکنندگان خون 
بخش مهمی از جامعه را تشكیل می دهند که در 
سراسر جهان برای تضمین دسترسی افراد و جوامع 
به خون و محصوالت خون سالم و با کیفیت، در 
شرایط عادی و اضطراری، خون خود را اهدا می کنند.
سازمان جهانی بهداشت در کمپین امسال از تعداد 
بیشتری از مردم در سراسر جهان خواسته است تا 
از طریق اهدای داوطلبانه و مستمر خون به نجات 

دهندگان زندگی تبدیل شوند. 
ادامه در صفحه 17 

از فروش  تا    اهـدا 
سرنوشت 45 سال انتقال خون در ایران
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 ادامه از صفحه 16
این کمپین همچنین از دولت ها، مقامات بهداشتی 
و خدمات انتقال خون ملی درخواست می کند 
که برای تامین منابع کافی و ایجاد سیستم ها و 
زیرساخت های افزایش جمع آوری خون از اهدا 
کنندگان خون داوطلب و بدون چشمداشت مادی، 
مراقبت کیفی از اهداکننده، ترویج استفاده بالینی 
مناسب از خون و راه اندازی سیستم های نظارت 

بر کل زنجیره انتقال خون اقدام کنند.

حرکت ایران به سوی اهدای خون 
مسئوالنه

بشیر حاجی بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون 
در گفت وگو با خبرنگار سپید، با بیان اینكه خون 
 « گفت:  است؛  جهانی  نیاز  یک  امروزه  سالم 
خون سالم  برای درمان و اقدامات اورژانسی 
ضروری است و می تواند به زندگی طوالنی تر 
و با کیفیت باالتر برای بیمارانی که از شرایط 
کند.  می برند کمک  رنج  زندگی  کننده  تهدید 
خون سالم از روش های پیچیده پزشكی جراحی 
پشتیبانی  می کند، همچنین انتقال خون می تواند 
برای درمان مجروحان در مواقع اضطراری از جمله 
بالیای طبیعی تصادفات درگیری های مسلحانه، 
مراقبت های مادر و کودک نقش حیاتی را ایفا کند.«
 وی افزود: »دسترسی به خون سالم هنوز برای 
افراد کمی از اکثر کشورهای با درآمد کم و متوسط 
وجود دارد. این کشورها برای تهیه خون سالم و 
کافی در حال تالش هستند زیرا اهدا کنندگان 
و تجهیزات آزمایشگاهی کمتری دارند. خون 
در سطح جهان،  در کشورهایی با درآمد باال 
جمع آوری می شود در حالی که فقط 16 درصد 

از جمعیت جهان را در خود جای می دهند.«
تامین خون سالم و  اینكه  بیان  با  حاجی بیگی 
کافی فقط با اهداکنندگان مستمر و داوطلب بدون 
چشمداشت مادی تضمین می شود، تصریح کرد: 
»به همین دلیل است که مجمع جهانی بهداشت 
در سال 2005 برای تقدیر از اهداکنندگان خون و 
تشویق بیشتر مردم به اهدای داوطلبانه خون روز 
خاصی را تعیین کرد. روز جهانی اهدا کننده های 
خون هر سال در 14 ژوئن برگزار می شود در 
این روز عالوه بر تشكر از اهداکنندگان خون 
به  جهانی  نیاز  مورد  در  اطالع رسانی  افزایش 

مورد  همه  مشارکت  چگونگی  و  سالم  خون 
توجه قرار می گیرد.«

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: » در 
حاضر سطح آگاهی عمومی مردم و فرهنگ سازی 
در زمینه اهدای خون داوطلبانه، شناساندن اهمیت 
رفتارهای پرخطر به جامعه و تالش در جهت 
این  خون،   اهداکنندگان  رضایتمندی  ارتقای 
سازمان در حال تبدیل اهدا کنندگان خون به 
اهدا کنندگان آگاه و مستمر است. در این راستا 
شاخص اهدای خون مستمر در سال 98 به 60 
درصد رسید. شاخص اهدای خون مستمر به 
عنوان یكی از شاخص های ارتقای مراکز انتقال 
خون در دنیا شناخته می شود این شاخص در 
برخی استان های کشور نظیر استان سمنان به 80 
درصد می رسد. امروز با نهادینه شدن فرهنگ 
اهدای خون و آگاهی بخشی به جامعه خصوصًا 
اهداکنندگان خون سازمان انتقال خون توانسته 
است اهدای خون هیجانی را به سمت اهدای 
خون آگاهانه و مسئوالنه به جهت افزایش ضریب 

امنیت خون سوق دهد.«

کیفیت خون ایران باالتر از آمریکا
مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان 
انتقال خون ایران در ادامه با بیان اینكه بیش از 
85 درصد از خون های کامل اهدایی در سطح 
جهان تبدیل به فرآورده های خونی می شود، 
یادآور شد: » متوسط این نرخ در کشورهای 
است  مدیترانه شرقی 65 درصد  منطقه  عضو 
اما  ایران با تبدیل بیش از 97 درصد خون های 
رده  در  خونی  فرآورده های  به  مردم  اهدایی 

کشورهای با درامد باال قرار دارد.«
وی افزود: »ایران در حال حاضر از نظر شیوع 
پایین عفونت ها در میان اهداکنندگان خون در 
کشورهای مدیترانه شرقی رتبه نخست را دارد. 
همچنین به همراه تونس دو کشور منطقه هستند 
انجام  را  پالسما  از  مشتق  داروهای  تولید  که 
ایمونوگلوبین   ،  8 فاکتور  آلبومین،  دهند  می 
و فاکتور 9 انعقادی از جمله داروهای مشتق 
حاضر  حال  در  هستند.  ایران  در  پالسما  از 
سالمت خون اهدایی در کشور با انجام شیوه های 
غربالگری اهداکنندگان بار اولی و اجرای طرح 
واکسیناسیون اهداکنندگان مستمر علیه ویروس 

هپاتیت Bو افزایش کیفیت تست های غربالگری 
و شیوه های نوین آزمایشگاهی به ریسک صفر 
اهدای خون نزدیک شده است و هم اکنون طبق 
گزارش سازمان جهانی بهداشت سالمت خون 
ایران همكاری کشورهای اروپایی و باالتر از 

آمریكاست.«

52 میلیون  واحد خون اهدایی پس از 
45 سال انتقال خون در ایران

حاجی بیگی در ادامه به وضعیت اهدای خون 
از بدو تأسیس سازمان انتقال خون پرداخت و 
گفت: » آمار اهدای خون در بدو تاسیس سازمان 
انتقال خون در ایران در سال 1353، 12 هزار و 
354 واحد بود در حالی که این آمار در پایان 
سال 1398 به 2 میلیون و 406واحد افزایش 
یافته است. اکنون با گذشت 45 سال از تاسیس 
سازمان انتقال خون ایران میزان اهدای خون تا 
پایان اردیبهشت ماه سال 1399 از مرز52 میلیون 
واحد گذشته است؛ ضمن اینكه از زمان تاسیس 
این سازمان روزبه روز تامین خون و فرآورده های 
خونی به ویژه برای بیماران خاص از کیفیت 

باالتری برخوردار شده است.«
وی افزود: »در حال حاضر بیشترین میزان اهدای 
خون در منطقه مدیترانه شرقی در ایران صورت 
می گیرد به طوری که از 9.9 میلیون واحد خون 
اهدایی در این منطقه بیش از دو میلیون اهدای 
خون در کشور ما انجام می شود. شاخص اهدای 
خون نسبت به هزار نفر جمعیت در کشور ما 
25 در هزار است در صورتی که در کشورهای 
عضو مدیترانه شرقی 14.9 است. در حالی که 
اهدای خون  به  جهان  کشور   70 هنوز  امروز 
جایگزین و پولی وابسته اند ایران از سال 2007 
دست  داوطلبان  درصد   100 خون  اهدای  به 
یافته است به طوری که ایران اولین کشور در 
منطقه بود که خون جایگزین را کنار گذاشت. 
خون سالم و فرآورده های آن داشت در کشور 
دستاورد بزرگی است به نحوی که نیاز مبرم به 
تامین خون در هر جای کشور به آسانی قابل 
انجام است. امروز عدالت در کیفیت و کمیت 
تامین خون و فرآورده های آن را شاهد هستیم به 
نحوی که در کیفیت خونهای اهدایی تهران هیچ 
تفاوتی با دورافتاده ترین نقاط کشور وجود ندارد.«

دست آوردهای انتقال خون ایران
حاجی بیگی یادآور شد: »به رسمیت شناخته 
شدن ایران به عنوان مرکز همكار سازمان بهداشت 
جهانی در زمینه آموزش و پژوهش سالمت خون 
در منطقه مدیترانه شرقی در سال 1392 محقق 
شد و این موضوع دوباره در سال 1396 برای 
یک دوره چهار ساله دیگر پس از بازرسی از 
سازمان  بازرسان  توسط  خون  انتقال  سازمان 
جهانی بهداشت تمدید شد. این یک موفقیت 
بزرگ برای سازمان انتقال خون ایران محسوب 
می شود. در حال حاضر ایران همكاری در تدوین 
برنامه های راهبردی انتقال خون کشورهای منطقه 
مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت را بر 

عهده دارد.«
وی یادآور شد: »استفاده از روش های غربالگری 
دقیق و پیشرفته جهت شناسایی عوامل عفونی 
مانند هپاتیت B و هپاتیت C و HIV ، استفاده 
از خون اشعه دیده و گلبول قرمز فشرده شده با 
استفاده از کیسه های کم لكوسیت، برای بیماران 
خاص که توان استفاده از خون کامل را ندارند. 
خون  انتقال  سازمان  دستاوردهای  جمله  از 
جامع  مراکز  راه اندازی  همچنین  است.  ایران 
خون برای بدست آوردن خون و فرآورده های 
آن نظیر پالکت و پالسما به طور مستقیم از 
اهداکنندگان و تكریم مناسب آنان در تمامی 
استان های کشور وجود دارد و تأسیس شبكه 
ملی خون رسانی با هدف توزیع عادالنه خون 
سالم و فرآورده های آن در کشور  دستاورد 

بزرگی است.«

درخشش در زمان کرونا با پالسما درمان
از پالسما  استفاده  به کشور و  با ورود کرونا 
درمانی برای بهبود بیماران مبتال به این ویروس، 
توانمندی های سازمان انتقال خون ایران بیشتر به 
چشم آمد. اگرچه با کاهش اهداکنندگان خون 
و در نتیجه کاهش ذخایر خونی این سازمان 
تا حدودی با مشكل مواجه شد. تأثیر پالسما 
این سازمان در  بار دیگر  درمانی موجب شد 
این  بار  عمده  که  چرا  بگیرد  قرار  تیترخبرها 
نوع درمان به وسیله روش ها و اقداماتی است 
که از طریق فرآینده های انتقال خون و پالسما 

صورت می گیرد.
پیمان عشقی مدیرعامل سازمان انتقال خون در 
این رابطه گفت: » تمام فعالیت های سازمان انتقال 
خون ایران از جمله اهدای خون، ذخایر خون، 
ارتقای شاخص های اهدای خون درحد نیازها 
و همچنین آماده سازی فراهم آوردن پالسمای 
مورد نیاز بهبود یافتگان مبتال به ویروس کرونا 
در پروژه پالسمادرمانی در طرح های تحقیقاتی 
 19 کوید  الشعاع  تحت  گذشته،  ماه های  طی 

قرار گرفت.«
وی افزود: » پالسمای بهبود یافتگان ویروس 
کرونا به دلیل وجود پادتن ضد ویروس برای 
و  هزار  تاکنون  و  است  مفید  بیماران  نجات 
100 بهبود یافته، پالسمای خود را اهدا کرده اند 
اما همه بهبود یافته ها شرایط اهدا را ندارند. 
وظیفه ما در سازمان انتقال خون جمع آوری 
 . است  یافتگان  بهبود  پالسمای  فرآوری  و 
در  پالسما  اهدای  آغاز  از  روز   40 از  بیش 
انتقال خون گذشته و حدود هزار و 100نفر 
امید داریم این آمار در  اهدا کننده داشتیم و 

ماه های بعد افزایش پیدا کند.«
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