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فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران هشدار داد خبـر

احتمالبازگشتمحدودیتها
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران درخصوص 
احتمال بازگشت محدودیت ها به این استان گفت: 
»مهمترین عاملی که برای بازگشت محدودیت ها در 
نظر می گیریم شاخص مولد پایه است. در صورتی 
که این شاخص به عددی بیش از یک افزایش یابد 
ممکن است در برخی از تصمیم گیری های خود برای 

اجرای محدودیت ها تغییراتی اعمال کنیم.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی با اشاره به اینکه استان 
تهران به دالیل مختلفی از جمله جمعیت شناور، وجود 
جمعیت حاشیه نشین، وجود کارخانه های متعدد و به 
ویژه سیستم حمل و نقل عمومی جایگاه متفاوتی نسبت 
به سایر شهرهای کشور دارد، گفت: »یکی از مهمترین 
موضوعات در کنترل ویروس کرونا فاصله گذاری 
اجتماعی بود که باید به عنوان یک راهبرد عمومی 

تا زمان تولید واکسن از آن بهره جست.«
وی درباره تاثیر فاصله گذاری اجتماعی در کنترل 
این بیماری اظهار کرد: »از زمانی که این موضوع در 
کشور جدی گرفته شد تا امروز آمار و ارقام متفاوتی 
از میزان رعایت این نکته به دست ما رسیده است. به 
عنوان مثال در فروردین ماه سال جاری مردم تا 7۸ 
درصد فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کردند 
در حالی که این عدد در اردیبهشت ماه به 23 درصد 
و اکنون در خردادماه به 1۸ درصد رسیده است. در 
استان تهران نیز رعایت نکات فاصله گذاری اجتماعی 
در فروردین ماه 62 درصد بود که متاسفانه طی روزهای 
اخیر به 11 درصد رسیده است. موضوعی که در 
بررسی های ما مشخص شده است این است که 
میان فاصله گذاری اجتماعی و زنجیره انتقال و ابتال 
به ویروس کرونا رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد که 
عدم توجه به نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
می تواند سبب نگرانی شود.« وی در ادامه تصریح 
کرد: »از تمام مردم کشور به ویژه مردم تهران و 
بخصوص شاغلین می خواهیم موضوعات بهداشتی 
را رعایت کنند. وقتی فردی به عنوان مشتری یا 
ارباب رجوع می خواهند به مغازه یا اداره ای مراجعه 
کنند در صورتی که فاصله گذاری اجتماعی و نکات 
بهداشتی به خوبی رعایت نشود احتمال آنکه خود 
و سایرین را به ویروس آلوده کند، افزایش می یابد.«
زالی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات غیرقابل 
انکار در تمام اپیدمی ها خستگی مردم از محدودیت ها 
و رعایت برخی نکات است، گفت: »از آنجایی که 
ماهیت این ویروس مستمر است از مردم می خواهیم 
رعایت مالحظات بهداشتی را در نظر بگیرند تا به 
حداکثر بهره جویی از راهبرد اجتماعی طرح هایی مانند 

فاصله گذاری اجتماعی و هوشمند برسیم.«
وی درخصوص میزان مراجعه مبتالیان به کرونا در 
شهر تهران بیان کرد: »در روز 19 اسفندماه سال 
گذشته بیشترین مراجعه به مراکز درمانی در تهران 
صورت گرفت و بیشترین موارد بستری ناشی از 
کرونا در تاریخ 22 اسفندماه اتفاق افتاد. همچنین 
تاکنون بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در 
تهران در تاریخ 26 اسفند رخ داده است. در روزهای 
چهارم، دهم و بیست و چهارم فروردین نیز امواجی 
در زمینه افزایش ابتال به بیماری را مشاهده کردیم 
اما همچنان دامنه آن کمتر از تاریخ هایی بود که در 
اسفندماه ذکر کردم.« وی افزود: »همچنین در بیست 

دوم و بیست سوم اردیبهشت ماه هم نیز موج هایی از 
بیماری دیده شد که دامنه آن از اسفندماه کمتر بود.«
زالی با تاکید بر اینکه شرایط مطلوب در تهران می تواند 
شکننده باشد، اظهار کرد: »امروز در تهران 193 بیمار 
جدید مبتال به کرونا در بخش های عادی بستری 
شدند و همچنین ۵3 بیمار در بخش های ویژه تحت 
درمان قرار گرفتند. خوشبختانه امروز 19۵ بیمار نیز 

از بیمارستان ها مرخص شدند.«
وی در توضیح چگونگی عملکرد عدد مولد پایه 
خاطرنشان کرد: »اگر عدد مولد پایه رقم سه اعالم 
شود یعنی هر یک نفر فرد آلوده به ویروس می تواند 
سه نفر دیگر را به بیماری مبتال کند. این عدد در هفتم 
فروردین ماه به ۰.6 رسید. اکنون نیز این عدد کمتر 
از یک برآورد شده است. هر چه این عدد کمتر از 
یک باشد شرایط بهتر بوده و نشان می دهد کنترل و 

مراقبت از بیماری بهتر انجام شده است.«
وی درباره بازگشایی های جدید در برخی مشاغل 
تصریح کرد: »آنچه باید در شهر تهران مورد توجه 
قرار گیرد بازگشایی طبقه بندی مشاغل است که این 
موضوع به همین شکل در تمام جهان نیز اتفاق افتاد. 
درخصوص بازگشایی ها اولویت ما با مشاغلی بود که 
معیشت مردم وابستگی بیشتری به آن داشت. حتی 
در روزهایی که محدودیت ها اعمال شده بود، برخی 
مراکز مانند داروخانه ها و فروشگاه ها به فعالیت خود 
مشغول بودند. در صورتی که مجبور به بازگشت 
به راهبرد پیشین و اعمال محدودیت ها باشیم به 
بخش هایی توجه خواهیم کرد که مشاغل و درآمد 

مردم آسیب کمتری ببیند.«
وی افزود: »عزیزان ما در مشاغل مختلف و اصناف 
تعهداتی را برای رعایت مسائل بهداشتی دادند. دقت 
کنید برای آنکه مجدداً مجبور به اعمال محدودیت ها 
نباشیم همه باید دست به دست هم بدهیم تا انتقال 
بیماری را کنترل کنیم تا با اعمال محدودیت ها مشکالت 
درآمدی و معیشتی برای مردم به وجود نیاید. در 
راستای همکاری بیشتر در جهت این موضوع از 
مردم می خواهیم تنها در موارد ضروری در مکان های 

عمومی حضور پیدا کنند.«
وی با اشاره به اینکه احتمال افزایش شدت بیماری 
در همه جا وجود دارد، به استفاده از ماسک تاکید کرد 
و گفت: »حتی به نظر بنده خوب است ماسک برای 
افراد کمتر برخوردار به عنوان یک کاالی یارانه ای 
تلقی شود چراکه شاید برخی وسع خرید آن را 

نداشته باشند. در همین راستا از خیرین می خواهیم 
در صورت تمایل برای انجام این کار و خرید ماسک 

اقداماتی انجام دهند.«
زالی ادامه داد: »مهمترین عاملی که برای بازگشت 
محدودیت ها در نظر می گیریم شاخص مولد پایه است. 
در صورتی که این شاخص به عددی بیش از یک 
افزایش یابد ممکن است در برخی از تصمیم گیری های 
خود برای اجرای محدودیت ها تغییراتی اعمال کنیم.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
اینکه پیش فرض های قبلی در مورد کرونا مصداق 
پیدا نکرد، گفت: »به عنوان مثال تصور می کردیم این 
ویروس با افزایش دما قدرت انتقال کمتری پیدا کند 
که این موضوع و سایر موضوعات مشابه آن میسر 
نشد. ویروس کرونا یک ویروس بسیار فریبنده است 
و مردم باید به همزیستی با آن عادت کنند. البته قرار 
نیست این همزیستی مسالمت آمیز باشد اما باید میزان 
سازگاری خود با ویروس را افزایش دهیم چراکه 
پیش بینی می کنیم شاید در فصل پاییز امواج قابل 
توجهی از بیماری را شاهد باشیم زیرا ممکن است 
همپوشانی ویروس کرونا با ویروس های سرمادوستی 

همچون آنفلوآنزای H1N1 اتفاق بیفتد.«
زالی با اشاره به برگزاری چندین جلسه با اتاق اصناف 
بیان کرد:  »طی آخرین پروتکل ها تصمیم بر ایجاد گشت 
نظارتی بر صنایع و مشاغل با کمک استانداری تهران 
گرفتیم. البته تاکنون نیز بالغ بر 9۵ هزار بازدید بهداشت 
محیطی داشته ایم. به نظر می رسد مهمترین مکان هایی 
که باید برای بازرسی ها در نظر گرفته شوند صنایع و 
کارگاه های کوچک هستند که می توانند درآمدزایی 

موثری برای استان داشته باشند.«
زالی با اشاره به نگرانی هایی که درخصوص شبکه 
حمل ونقل در استان تهران وجود دارد، بیان کرد: 
»میزان مسافرانی که در تهران توسط مترو جابه جا 
می شوند با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست. اکنون 
رقم جابه جایی به 92۰ هزار نفر رسیده است در حالی 
که در مدت مشابه در سال قبل این عدد روزانه حدوداً 

دو میلیون نفر بود.«
وی افزود: »پس از افزایش سفرها با مترو هر روز 
داده های مختلف از این محل توسط کارشناسان 
ما بررسی و تحلیل می شود. اما می دانیم یکی از 
مشکالت اساسی در تهران کمبود ناوگان حمل ونقل 

عمومی است.«
وی با تاکید بر اینکه مردم می توانند به خوبی برای 

کنترل زنجیره انتقال ویروس به کمک بیایند، بیان 
کرد: »همگی مشاهده کردیم با همکاری خوب مردم 
در روز طبیعت و همچنین آخرین روز سال میزان 
خروج از منزل تا چه حد کاهش یافت.« وی افزود: 
»در بحث برگزاری آزمون های حضوری در مدارس 
تصمیم با ستاد ملی کرونا است. البته در مورد تهران 
نگرانی های ما و همچنین والدین بیش از سایر استان ها 
بود. چراکه تهران شرایط متفاوتی را تجربه می کند و 
از این رو برخی مداخالتی که در تهران انجام می شود 

شاید در نقاط دیگر کشور به کار نیاید.«
وی درخصوص آخرین یافته ها درباره این بیماری 
بیان کرد: »کرونا یک بیماری هزار چهره است. یکی 
از مواردی که اخیراً براساس مطالعات به اثبات رسیده 
است، درگیری سیستم اعصاب مرکزی بود. به عنوان 
مثال پیاز بویایی، لب گیجگاهی مغز، ماده سیاه مغز، 
ساقه مغز و مقدار زیادی از سلول های عصبی در 

معرض خطر حمله ویروس ها قرار دارند.«
وی افزود: »دور مغز حصاری به عنوان سد خونی 
مغزی وجود دارد که از مغز محافظت می کند. هنگام 
ابتال به این ویروس ممکن است این حصار شکسته 

شود و این ویروس وارد مغز شود.«
وی درباره عالئم و مشکالت مختلفی که حمله 
یک ویروس می تواند به سیستم اعصاب به وجود 
آورد، تصریح کرد: »یک بیماری ویروسی و میکروبی 
می تواند با حمله مستقیم به مغز منجر به آنسفالین 
شود. البته این یک حالت نادر است. توجه کنید 
که بیماری کرونا از دو فاز حمله و طوفان التهابی 
تشکیل شده است که این طوفان التهابی می تواند 
منجر به بروز مشکالت جدی در مغز و حتی بروز 

سکته مغزی شود.«
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت کرونا بروز آسیب های 
عروقی است، بیان کرد: »عروق مغز نیز از این قاعده 
مستثنی نبوده و از همین رو ممکن است سکته مغزی 
در فرد مبتال رخ دهد. پیش بینی ما این است در ایران 
حدود پنج تا هفت درصد بیماران سخت کرونایی به 
علت سکته مغزی جان خود را از دست بدهند. توجه 
کنید بیماری های زمینه ای مانند دیابت و فشار خون 

می تواند یک عامل خطر مهم در این زمینه باشد.«
وی با اشاره به مواردی که درباره از بین رفتن حس 
بویایی و چشایی در برخی از بیماران رخ داده بود، 
گفت: »ویروس از طریق بویایی می تواند از طریق کف 
مغز وارد آن شده و به پیاز بویایی برسد و این اختالل 
را در سیستم بویایی به وجود آورد. البته تمام کسانی 
که اختالل بویایی دارند به این ویروس مبتال نیستند اما 
به دلیل همزمانی این ویروس با بروز اختالل بویایی 
این احتمال را در نظر می گیریم که ممکن است فرد 

به بیماری کووید 19 مبتال شده باشد.«
به گزارش ایسنا وی در پایان با تاکید بر اینکه مردم 
باید به برخی عالئم همچون اختالل هوشیاری، افت 
قوای دماغی، سرگیجه، سردرد و... توجه کنند، گفت: 
»حتی گاهی ۴۰ درصد از بیماران نسبت به سردردهای 
شدید اعتراض داشتند که مشخص شد این موضوع نیز 
می تواند نشانه جدیدی برای ابتال به کرونا باشد. کسانی 
که بیماری زمینه ای مغز و اعصاب مانند ام اس دارند 
جزو گروه های پرخطر محسوب می شوند و باید از 

حضور در اماکن عمومی و پرتردد خودداری کنند.«



معین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی:  خبـر

پزشکان عمال از کار انتفاعی فاصله گرفته اند 
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این 
که یکی از مهم ترین موضوعاتی که به صورت 
ثابت در دستورکار این شورا قرار داشته، گرفتن 
آخرین اطالعات از میزان شیوع و ارتباط نزدیک 
با همکاران خط مقدم مواجهه با کووید۱۹ بوده 
است؛ گفت: »تمرکز فعالیت همکارانمان و مراکز 
درمانی بر مقابله با کووید ۱۹ قرار گرفته و عمال 

از کار انتفاعی فاصله گرفته اند.«
به گزارش سپید، مصطفی معین ضمن اشاره به 
ماهیت وظایف این شورا که بطور مستمر در دو 
بخش سیاستگذاری و نظارت طبق ماده ۱5 قانون 
سازمان نظام پزشکی تعریف شده است گفت: »با 
توجه به لزوم پیگیری مصوبات شورای عالی توسط 
سازمان در بازه های زمانی مختلف و همچنین با توجه 
به اینکه از حدود ۴ ماه پیش تاکنون کلیه کشورهای 
جهان از جمله ایران درگیر پاندمی کووید ۱۹ بوده 
و طبعاً همکاران جامعه پزشکی در کلیه بخش ها به 
صورت شبانه روزی در حال مقابله با این بیماری 
هستند، یکی از مهم ترین موضوعاتی که به صورت 
ثابت در دستور کار شورای عالی قرار داشته، گرفتن 
آخرین اطالعات از میزان شیوع، شدت، مسائل 
همه گیری و ارتباط نزدیک با همکاران خط مقدم 

مواجهه با کووید۱۹ بوده است.«
رئیس شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: »عالوه 
بر موارد فوق الذکر پیگیری رسیدگی به مشکالت 
و نیازهای آنان اعم از تأمین تجهیزات بهداشتی و 
حفاظتی، آموزش های ضروری، انعکاس آن ها به 
مقامات عالی رتبه کشوری و ... نیز در دستور کار 
شورای عالی نظام پزشکی قرار داشته است، تمرکز 
فعالیت همکاران و مراکز بر مقابله با کووید ۱۹ 
قرار گرفته و عماًل از کار انتفاعی فاصله گرفته اند، 
هزینه های همان فعالیت اندک به دالیل متعدد 
مانند تورم و هزینه های اقالم بهداشتی و حفاظتی 

افزایش یافته است.«
انجام  پیگیری های  سایر  خصوص  در  وی 
شده از سوی شورای عالی نظام پزشکی برای 
افزود:  پزشکی  جامعه  مبتالبه  مشکالت  رفع 
»درخصوص مشکالت تعرفه و قیمت تمام شده 
خدمات پزشکی، مالیات، وام های بانکی و تسهیالت 
بیمه ای تصمیمات متعددی اتخاذ و پیگیری های 
زیادی توسط شورای عالی انجام پذیرفته است که 
انشاءاهلل به زودی نتایج و دستاوردهای آن گرچه با 
مطالبات حقه همکاران فاصله زیادی دارد، اطالع 

رسانی خواهد شد.«
معین در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه سازمان 
و جلوگیری از اتالف و هدر رفت منابع گفت: »هر 
سال مدیریت اجرائی سازمان، بودجه پیشنهادی 
سال آینده خود را مبتنی بر گزارش عملکرد هزینه 
و درآمد سال قبل و برنامه های جدید به شورای 
عالی ارائه می دهد که پس از بحث و بررسی نسبت 
به تصویب آن اقدام می شود، البته به دلیل شرایط 
کرونایی موجود، ضرورت فاصله گذاری اجتماعی 
و قرنطینه در ماه های اسفند و فروردین، بودجه سال 
۱۳۹۹ به صورت دو دوازدهم تصویب شده است.«

کرد:  اضافه  پزشکی  نظام  عالی  شورای  رئیس 
»هرچند که این روش ایده آل نیست ولی شورای 

عالی درصدد است که با توجه به تصوییب آئین 
نامه جدید مالی و معامالتی سازمان، وجود خزانه 
داری کل و استقرار نظم و انضباط اداری و مالی، 
توجه به تعدیل نیرو و بهره وری بیشتر کارکنان، 
تقویت فناوری اطالعات و ارائه خدمات بصورت 
الکترونیک، و نیز کسب منابع مالی پایدار و استفاده 
از روش بودجه نویسی علمی، وضعیت موجود 
را بهبود دهد، در حال حاضر به استناد ماده ۱5 
قانون سازمان نظام پزشکی و نیز وجود کمیسیون 
نظارت شورایعالی، با همکاری بازرسان محترم 
سازمان نسبت به رفع ضعف های موجود که طی 
مکاتبات و مصوبات متعددی به سازمان منعکس 
گردیده است، شورای عالی با حساسیت ویژه این 

امر را پیگیری می نماید.«
وی در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد صندوق 
تعاون و رفاه سازمان اظهار کرد: »با توجه به مواد 
شش و هفت اساسنامه صندوق تعاون و رفاه، 
وظایف و اختیارات شورای عالی به عنوان مجمع 
عمومی صندوق در قالب یازده بند در جهت تصویب 
سیاست های کلی صندوق و نظارت بر عملکرد 
آن تعریف شده است، این امر از طریق برگزاری 
مجامع عادی و فوق العاده که طی آن گزارش 
عملکرد صندوق، گزارش حسابرس مستقل و 
بازرسی استماع و پس از بررسی، بحث و تبادل 
نظر، تکالیف مجمع جهت اجرا به هیأت مدیره 
صندوق ابالغ و تذکرات الزم درخصوص اصالح 
مشکالت احتمالی داده می شود، همچنین به استناد 
بند ج ماده ۱5 قانون سازمان، شورای عالی به 
صورت کلی یا موردی نیز بر عملکرد صندوق 

نظارت دارد.«
معین وجود مشکالت مزمن مالی و ساختاری بر 
جای مانده از گذشته، بی ثباتی مدیریتی و تغییرات 
پی در پی هیات مدیره صندوق در هر دوره جدید 
انتخابات سازمان نظام پزشکی، وقت گذاری ناکافی 
برخی از اعضای هیات مدیره، همچنین عدم بلوغ 
سازمانی جهت انجام فعالیت های سازمان یافته 

اقتصادی و استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل، 
انتظارات بیش از حد و یا نامناسب از امکانات 
صندوق، اعمال سالیق و سیاست های بعضاً کاماًل 
متناقض و دوره های کوتاه فعالیت ارکان صندوق که 
معموالً تحت الشعاع مسائل حاشیه ای و انتخاباتی 
نیز قرار می گیرد، از جمله دالیل متعددی عنوان 
کرد که صندوق نتوانسته آنچنان که شایسته است 

فعالیت های قابل توجهی داشته باشد.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی اجرای وظایف 
مقرر در ماده ۳ قانون نظام پزشکی و نظارت مستمر 
بر حسن اجرای آن ها از طریق ریاست سازمان به 
چه صورت بوده است اظهار کرد: »طبق ماده ۶ 
آئین نامه داخلی جلسات شورای عالی، مصوبات 
شورای عالی باید ظرف حداکثر ده روز توسط 
رئیس کل به مورد اجرا گذاشته شده و چنانچه 
به هر دلیل امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، 
به هیأت رئیسه شورای عالی منعکس شود تا در 
اولین جلسه شورای عالی مورد بررسی قرار گیرد .«
وی افزود: »دبیر شورای عالی مسئول پیگیری 
اجرای مصوبات این شورا بوده که در دوره جدید 
پیگیری  گزارش  جلسه  هر  در  عالی،  شورای 
مصوبات جلسه یا جلسات قبلی شورای عالی 
به صورت مستند به جلسه ارائه می شود و در 
هر مورد تصمیمات الزم اتخاذ و یا توضیحات 
سازمان استماع می شود، البته در فاصله دو جلسه 
ماهانه شورا نیز دبیرخانه شورای عالی از طرق 
مختلف چگونگی اجرای مصوبات را پیگیری 
می نماید، هیأت رئیسه شورای عالی با برگزاری 
میانگین دو جلسه در هر ماه نسبت به بررسی 
و تدوین دستور جلسات شورای عالی، پیگیری 
دقیق اجرای مصوبات از طریق تشکیل جلسات با 
مدیران مربوط در سازمان و در صورت لزوم شرکت 

در جلسات خارج از سازمان اقدام می نماید.«
جدید،  دوره  در  »خوشبختانه  داد:  ادامه  معین 
هماهنگی خوبی میان ارکان سازمان یعنی مجمع 
عمومی، شورای عالی و رئیس کل وجود دارد که 

زمینه ساز اقتدار و کارآئی بیشتر سازمان علی رغم 
مشکالت عمومی کشور و برخی بی مهری ها و 
ناسازگاری های بدون منطق و برنامه ریزی شده 

از بیرون گردیده است.«
رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: »حجم و 
تعداد مسائل و مشکالت جامعه پزشکی اعم از 
مسائل مربوط به رعایت شأن و منزلت رفیع آن، 
مسائل اخالق حرفه ای، مشکالت تعرفه و مالیات و 
امور انتظامی، حضور فعال در رسانه ها و ... در طی 
چند سال اخیر نسبت به دهه های قبل به صورت 
حیرت آوری افزایش پیدا کرده است، علی رغم 
تالش های بسیار کلیه ارکان سازمان از جمله شورای 
عالی، دستاوردهای ما در مقایسه با مشکالت و 
مطالبات روزافزون همکاران کافی نبوده است، البته 
در ایجاد این وضعیت شرایط سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی کشور؛ عدم همبستگی مناسب جامعه 
پزشکی، عدم مشارکت حداکثری در انتخابات 
سازمان که موجب کاهش اقتدار آن شده است؛ 
دخیل بوده و محدودیت های خود قانون سازمان 
نظام پزشکی جهت پیگیری مطالبات صنفی نیز با 
کم لطفی ها و بی انصافی ها از سوی برخی عناصر 
سیاسی و رسانه ای و حتی در مقاطعی رسانه ملی، 

تشدید پیدا کرده است.«
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی 
در پایان ضمن تشکر و سپاسگزاری، از عنایت و 
حسن توجه مردم طی چهار دهه گذشته اظهار کرد: 
»مردم در نظر سنجی ها باالترین رتبه های اعتماد 
را به جامعه پزشکی ابراز داشته اند و یادآوری 
مستند  و  منظم  رسانی  اطالع  برای  که  می کنم 
کردن اقدامات، گزارش عملکرد شورای عالی در 
محورهای مختلف به صورت مجموعه مدونی 
بصورت ساالنه تهیه و منتشر می شود، در پایان 
از همکاران خدوم جامعه پزشکی، درخواست 
می شود که ضمن مطالعه دقیق قانون سازمان، 
دبیرخانه  به  را  رهنمودهای خود  و  پیشنهادها 

شورای عالی منعکس نمایند.«
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محمدعلی کشاورز درگذشت
استاد »محمدعلی کشاورز« هنرمند مطرح سینما، تئاتر و 
تلویزیون روز یکشنبه، ۲۵ خرداد و در سن نودسالگی 

بعد از تحمل دوره ای بیماری درگذشت. 
به گزارش سپید، محمدعلی کشاورز یکی از چند بازیگر 
مطرح و نسل اول تئاتر ایران و فعال در حوزه های دیگر 
نمایشی از جمله سینما و تلویزیون در ۲۶ فروردین 
۱۳۰۹ در اصفهان متولد شد. این هنرمند که دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر بود، در 

سینما، تئاتر و تلویزیون بارها در نقش ها و ژانرهای گوناگون حضور داشته است.
او در بازیگری، همراهِ علی نصیریان، زنده یاد جمشید مشایخی، زنده یاد داود رشیدی و زنده یاد 

عزت اهلل انتظامی پنج بازیگر مرد ماندگار تاریخ تئاتر و سینما و تلویزیون ایران به شمار می آیند.
از آثار ماندگار استاد کشاورز، به مجموعه های تلویزیونی دایی جان ناپلئون، آتش بدون دود، 
هزاردستان )در نقش شعبان استخوانی(، سربداران )در نقش خواجه قشیری(، افسانه سلطان 

و شبان )در نقش خوابگزار اعظم(، پدرساالر و گرگ ها می توان اشاره کرد.
این هنرمند ایفاگر نقش های ماندگاری در تاریخ سینما بوده است که از جمله آن ها فیلم های 
»خشت و آینه«، »آقای هالو«، »رگبار«، »صادق کرده«، »شطرنج باد«، »کمال الملک«، »مردی 
که موش شد«، »کفش های میرزا نوروز«، »مادر«، »پول خارجی«، »دلشدگان«، »روز واقعه«، 

»ناصرالدین شاه اکتورسینما«، »خسوف«، »زیردرختان زیتون«، »غزال« بوده است.
استاد کشاورز اوایل خرداد جاری به دلیل عارضه کلیوی و باال رفتن سطح کراتین خون در 
بیمارستان بستری شد و بالفاصله مراحل درمانی خود را زیر نظر تیم پزشکی آغاز کرد. پس 

از آن وی به دلیل عفونت ریه در بخش مراقبت های ویژه بستری شد.ایرنا

خبـر

اطالعیه

بیست و دومین جلسه قرارگاه تامین دارو و تجهیزات 
پزشکی با حضور وزیر بهداشت و اعضای قرارگاه 
صبح روزیکشنبه  در حوزه وزارتی وزارت بهداشت 

برگزار شد. 
به گزارش سپید، سعید نمکی در ابتدای این نشست 
با اشاره به توفیق نظام سالمت در تامین بهینه داروی 
مورد نیاز مردم در سخت ترین شرایط، بسیاری از 
این موفقیت ها را محصول رویکرد قرارگاه مدیریت 

دارو و تجهیزات پزشکی، دانست. 

ثبت سفارش بیش از ٣٣۶ هزار دالری 
تجهیزات پزشکی در ماه های اخیر

در ادامه محمدرضا شانه ساز، رییس سازمان غذا و 
دارو بیان کرد: »از ابتدای فروردین تا ۲۴ خرداد ماه 
سال جاری، بیش از ۳۳۶ هزار دالر ثبت سفارش 
تجهیزات پزشکی انجام شده است که بیش از ۳۲۳ 
هزار دالر ارز به آن تخصیص پیدا کرده که از این 
میان ۶٨ درصد ارز با نرخ دولتی و بیش از ۳۰ 

درصد ارز نیمایی بوده است. «
وی تصریح کرد: »در حوزه دارو نیز بیش از ۵۱۶ 
هزار دالر ثبت سفارش انجام شده است که معادل 
۲۵٨ هزار دالر تخصیص یافته و ۶٨ درصد آن ارز 
بانکی و بیش از ۲٨ درصد ارز نیمایی و ۴ درصد 

اصطالحا ارز اشخاص بوده است.«
در ادامه این جلسه وزیر بهداشت همچنین، بر لزوم 

ارتقای شفافیت در تامین و تخصیص بهینه ارز از 
مسیر برقراری ارتباط مستقیم الکترونیک بین سازمان 

غذا و دارو و بانک مرکزی تاکید کرد. 
نمکی با اشاره به تحریم های ظالمانه ایاالت متحده که 
در همه ماه های اخیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، 
همراهی برخی شرکت ها و کشورها در ایجاد انسداد 
یا تاخیر در تامین اقالم مورد نیاز دارو و تجهیزات 
پزشکی را به دنبال داشته است، بر بالفعل کردن 
مسیرهای موازی از منابع و تامین کنندگان متعدد 
برای هر قلم دارو و تجهیزات یا مواد اولیه، تاکید 
کرده تا مسیرهای تامین اقالم مورد نیاز مستمرا رصد 
شده و به منابع و کشورهای خاصی منحصر نشود. 

تاکید وزیر بهداشت بر هماهنگی جهت 
حمل و نقل مواد اولیه و دارو و تجهیزات 

پزشکی
وزیر بهداشت در ادامه، ضمن تمجید از تالش های 
همکاران سازمان غذا و دارو در همه ماه های اخیر 
و ذکر توفیق مثال زدنی در تامین دارو و تجهیزات 
پزشکی مورد نیاز بیماران خاص، صعب العالج و آحاد 
مصرف کنندگان در شرایط تحریم و محدودیت های 
بازه زمانی مقابله با کرونا، بر پیگیری و جدیت بیشتر 
در تعامل بین بخشی جهت تامین ارز و هماهنگی 
جهت حمل و نقل مواد اولیه و دارو و تجهیزات 

پزشکی تاکید کرد.

در این جلسه، جهت تامین و تولید داروهای نسل 
جدید برای کنترل بیماری های خاص و صعب العالج 
و توسعه طرح های ۲۴٧ و ٧۲۴ مقرر شد، مطالعات 
علمی و فنی هزینه اثربخشی و امکان سنجی تولید 
هریک از موارد با تعامل انجمن های علمی در دستور 

کار قرار گرفت.

ارائه گزارشی از دستاوردهای طرح حواله 
الکترونیک داروهای بیماران خاص

همچنین، در این جلسه گزارشی از دستاوردهای 
طرح حواله الکترونیک داروهای بیماران خاص از 
سوی معاونت درمان و مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری ها وزارت بهداشت و رفع چالش های قبلی 
فراروی بیماران و خانواده ها و تسهیل توزیع و تحویل 
دارو، ارائه شد و با توجه به توفیق این طرح، مقرر شد 
که توسعه و تعمیم سامانه حواله الکترونیک برای سایر 
بیماری های خاص، صعب العالج و مزمن، جهت 
رفاه حال بیماران و خانواده ها و ارتقای دسترسی 
به هنگام، با لحاظ ابعاد ایمنی و سالمت و جوانب 
موضوع در دستور کار قرار گرفت. این طرح با صرفه 
جویی منابع مالی و دسترسی مطلوب بیماران، تسهیل 
امور خدمات بیماری سازمان های بیمه گر و اعمال 
همزمان تخفیفات داروی بیماران خاص را در پی 
داشته است که مورد توجه قرارگاه تامین دارو و 

تجهیزات پزشکی و تقدیر وزیر قرار گرفت.وبدا

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی یکساله شد
در اطالعیه ای اعالم کرد

ارزیابی داوطلبان آزمون جامع علوم 
پایه و پیش کارورزی براساس معدل 

نمرات دروس مرتبط با هر آزمون 

در پی لغو برگزاری آزمون های جامع علوم 
پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی 
در اسفندماه سال ۹٨ و به دلیل عدم ایجاد 
وقفه در روند آموزش و تحصیل داوطلبان، 
مقرر شد ارزیابی داوطلبان آزمون های مذکور 
براساس معدل نمرات دروس مرتبط با هر 

آزمون محاسبه شود.
به گزارش سپید، مرکز سنجش آموزش پزشکی 
براساس  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  کشور 
تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد ملی مبارزه 
با ویروس کرونا در جهت کنترل اپیدمی آن 
و بدنبال لغو برگزاری آزمون های جامع علوم 
پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی در 
اسفندماه ۱۳۹٨ و بدلیل عدم وقفه روند آموزش 
و تحصیل داوطلبان مقرر شد، ارزیابی داوطلبان 
آزمون های مذکور براساس نمرات دانشگاهی 

آنان انجام شود.

بر اساس این گزارش، فرصت ایجاد شده 
نظر  در  داوطلبان  برای  تشویقی  بصورت 
گرفته می شود و چنانچه افرادی موفق به 
کسب حدنصاب الزم براساس این روش 
محاسبه )روش سوابق تحصیلی( نشوند، دوره 
اسفندماه جزء تعداد دفعات مجاز شرکت در 
آزمون محسوب نمی شود و داوطلبان مردود 
شده الزاماً باید در اولین آزمون علوم پایه و 
پیش کارورزی شرکت نمایند. دانشجویانی 
نمره و  مزایای  از  بهره مندی  به  تمایل  که 
رتبه  آزمون علوم پایه و پیش کارورزی را 
دارند می توانند در دوره ی بعدی این آزمون ها 
شرکت نمایند و نفرات برتر هر دوره بصورت 

جداگانه محاسبه خواهد شد.
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مردانی، عضو کمیته کشوری مقابله با بیماری کرونامطرح کرد
افزایش ابتالی کودکان و جوانان به کرونا 

عضو کمیته کشوری مقابله با بیماری کرونا گفت: »با 
توجه به اینکه محدودیت ها برداشته شده امکان آلودگی 
جوانان و کودکان به بیماری کرونا به دلیل حضور در 

اماکن عمومی بیش تر شده است.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با فارس 
در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر با گرم شدن 
هوا شاهد کاهش بیماری کرونا در کشور هستیم یا خیر؟ گفت: »اخیرا با گرم شدن هوا عالئم 
بیماران کرونایی که با درگیری دستگاه گوارش مراجعه می کنند بیشتر شده است، معموال در 

فصل تابستان با افزایش مراجعه بیماران به دلیل مشکالت گوارشی مواجه بودیم، اما درحال 
حاضر می بینیم که برخی از این مراجعه کنندگان به کرونا مبتال هستند.«

افزایش داشته است  اینکه طی روزهای اخیر آمار کودکان مبتال به کرونا  بیان  با  مردانی 
خاطرنشان کرد: »به طور کلی با افزایش آمار مبتال به کرونا در کودکان شاهد فوت برخی 
از آن ها بر اثر کرونا بوده ایم.« مردانی با بیان اینکه اغلب افرادی که با مشکالت گوارشی 
اینکه  به  توجه  »با  افزود:  هستند  نوجوانان  و  کودکان  می کنند  مراجعه  درمانی  مراکز  به 
دلیل  به  کرونا  بیماری  به  کودکان  و  جوانان  آلودگی  امکان  شده  برداشته  محدودیت ها 
حضور در اماکن عمومی بیشتر شده است.« وی ادامه داد: »۳۰ درصد بیماران کرونایی 
عالئم گوارشی دارند که با بی اشتهایی درد شکم و حالت تهوع خود را نشان می دهد، اما 
این موضوع به این معنا نیست که همه بیماران با این عالئم به کرونا مبتال هستند بلکه 

باکتری ها نیز می توانند باعث بروز این عالئم شوند.«

خبـر

مراکز  بر  نظارت  و  توسعه  ملی  شورای  دبیر 
خونساز  بنیادی  سلول های  اهدای  پذیره نویسی 
غیرخویشاوند و بانک های خون بندناف تاکید کرد: 
»با اهدای سلول های بنیادی خونساز جان بسیاری 

از بیماران صعب العالج را می توان نجات داد. «
به گزارش سپید، آرزو صیاد افزود: »برای عضویت 
در شبکه ملی اهداکنندگان سلول های بنیادی خونساز 
ایران، فقط اهدای حجم بسیار ناچیزی از خون در 

حد چند سی سی کافی است.
وی اهدای سلول های بنیادی را باعث نجات جان 
بسیاری از هموطنان برشمرد و اظهار داشت: »با اهدای 
چند سی سی خون می توان عضو این شبکه شد و 
جان بسیاری از مبتالیان به بیماری های صعب العالج 
نظیر سرطان ها، نقص ایمنی، بیماری های متابولیکی  

و غیره را نجات داد.«
صیاد خاطرنشان کرد: »اخذ نمونه خون از داوطلبان 
اهدای سلول های بنیادی در مراکز پذیره نویسی 
سراسر کشور انجام می شود و بر روی نمونه مذکور 
به صورت رایگان آزمایشات تخصصی تعیین نوع 
HLA انجام  و نتایج در شبکه ملی ایران ثبت می شود.«
به گفته وی، شبکه ملی اهداکنندگان سلول های بنیادی 
خونساز ایران تحت نظارت مرکز مدیریت پیوند و 
درمان وزارت بهداشت قرار دارد که اخیرا گام های 
موثری در راستای سامان دهی، توسعه و ارتقای 
مراکز پذیره نویسی کشور برداشته شده، همچنین 
اقدامات موثری برای استانداردسازی، هماهنگی و 
نظارت بر فعالیت کلیه مراکز پذیره نویسی کشور 

صورت گرفته است. این متخصص ژنتیک دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی از ایجاد ۱۶ مرکز پذیره 
نویسی در سراسر کشور خبر داد که ۱۳ مرکز در 
حوزه سلول های بنیادی خونساز افراد بزرگسال و سه 
مرکز در زمینه اهدای خون بندناف فعالیت می کنند.
صیاد از فعالیت ۱٨ مرکز پیوند سلول های بنیادی 
داوطلبانه  اهدای  و  داد  خبر  کشور  در  خونساز 
برای  خداپسندانه  اقدامی  را  بنیادی  سلول های 

نجات جان بیماران نیازمند برشمرد.
به گفته وی، واردات سلول های بنیادی حدود ۲۰ 
تا ۱۰۰ هزار دالر هزینه در بردارد که برای خانواده 
بیماران بسیار سنگین و کمرشکن است. بنابراین 
ترویج فرهنگ اهدای سلول های بنیادی در جامعه 
باعث نجات جان بسیاری از بیماران نیازمند می شود.

مراکز  بر  نظارت  و  توسعه  ملی  شورای  دبیر 
بنیادی خونساز  پذیره نویسی اهدا سلول های 
غیرخویشاوند و بانک های خون بندناف، اظهار 
داشت: »مراکز پذیره نویسی در سطح کشور آماده 
پذیرش داوطلبان اهدا هستند و هموطنان عزیز 
اهدای  به شبکه مذکور و  پیوستن  با  می توانند 
سلول های بنیادی خود گامی در راستای نجات 

جان بیماران نیازمند بردارند.«
به گزارش روز یکشنبه دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، وی خاطرنشان کرد: »عالقه مندان برای 
کسب اطالعات بیشتر درخصوص فهرست این 
مراکز می توانند به سامانه شبکه ملی اهداکنندگان 
insc. سلول های بنیادی خونساز ایران به نشانی

Behdasht.gov.ir مراجعه کنند.«

نجات جان بیماران صعب العالج با   اهدای سلول های بنیادی

آمار کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
۲۴۷۲ ابتالی جدید کرونا  

در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۴٧۲ 
بیمار جدید کووید۱۹ در کشور خبر داد. 

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: 
»از روز شنبه تا یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
۴٧۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ٨۶۴ مورد بستری شدند.«

وی افزود: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۱٨٧ هزار و ۴۲٧ نفر رسید.«

وی ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۱۰٧ بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ٨ هزار و ٨۳٧ نفر رسید.«
الری گفت: »خوشبختانه تا کنون ۱۴٨ هزار 
و ۶٧۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
به گفته الری، ۲٧٨۱ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. وی افزود: »تا کنون یک 
میلیون و ۲۴۴ هزار و ٧۴ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
الری همچنین گفت: »استان های آذربایجان 
کردستان،  خوزستان،  هرمزگان،  غربی، 
کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و بوشهر در 

وضعیت قرمز قرار دارند.«

شماره ۱۶٧۳ ۲۶5 خرداد ۱۳۹۹

رییس سازمان غذا و دارو گفت: »با بازگشایی کارخانه باختر 
بیوشیمی، بخشی از داروهای ضد ویروس مورد نیاز کشور 

در کرمانشاه تولید خواهد شد.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در دیدار با استاندار 
کرمانشاه اظهارداشت: »خط تولید داروی ضد ویروسی که در 
کارخانه باختر بیوشیمی وجود دارد، می تواند در تامین داروی 

موردنیاز کشور بسیار موثر باشد.« 
وی افزود: »با مساعدت ویژه نهادهای مسئول مشکل کارخانه 

باختر بیوشیمی به زودی برطرف خواهد شد و این کارخانه 
روند تولید را آغاز خواهد کرد.«

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: »به دلیل افزایش قیمت ها 
مدیران کارخانه درخواست افزایش قیمت محصوالت تولیدی 
برگزار  آینده  هفته  که  نشستی  در  رو  این  از  دارند  را  خود 
می شود، مشکل قیمت گذاری این واحد را برطرف خواهیم کرد.«
به گزارش وبدا وی در رابطه با تولید ماسک در کشور گفت: 
»پارچه ماسک های سه الیه را ۲ شرکت در کشور تولید می کنند که 

اختالفات قیمتی با این شرکت ها، واحدهای تولیدی در استان ها را 
با مشکل روبه رو کرده است که براساس مذاکرات انجام شده با این 

شرکت ها مشکل تولید ماسک کشور در هفته آینده حل می شود.«

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو خبر داد

تولید داروی ضد ویروس در کرمانشاه
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خبـر

دلیل تعرفه های متغیر دندانپزشکی 
رئیس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران دلیل 
تعرفه های متغیر دندانپزشکی در نقاط مختلف شهر 

را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، علی در خصوص اظهارات برخی 
دندانپرشکان در مورد قرار گرفتن در خطر ورکشستگی 
و نداشتن توانایی کافی برای خرید مواد مصرفی 
باکیفیت گفت: »چیزی که در افکار عمومی شکل 
می گیرد با واقعیت متفاوت است و اکثر مواد مصرفی که 
در حوزه دندانپزشکی مصرف می شود وارداتی است.«
وی با بیان اینکه این مواد وارداتی بدون مجوز دولت 
و وزارت بهداشت توزیع نمی شود افزود: »بیشتر 
دندانپزشکان خریدهای خود را از طریق شرکت های 
مجاز دندانپزشکی با اخذ فاکتور انجام می دهند و در 
این فضا خرید مواد مصرفی با کیفیت پایین خیلی 
کم است و این مسئله در دندانپزشکی به ندرت 
مشاهده می شود چون برای ما جلب رضایتمندی 
بیماران بسیار مهم است تا افراد بتوانند دوباره به این 

پزشکان مراجعه کنند.«
رئیس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران باتوجه به 
نرخ های مختلفی که دندانپزشکان برای هزینه درمان 
تعیین می کنند گفت: »هر تعرفه ای که در دندانپزشکی 
استفاده می شود از 3 جزء تشکیل می شود؛ جزء 
حرفه ای بخاطر کاری که همکار انجام می دهد، جزء 
فنی که به مجموعه تجهیزات و نوع فعالیت و درمان 
که براساس یکسری استانداردهای بین المللی صورت 

می گیرد برمی گردد و جزء دیگر مواد مصرفی است 
بنابراین در دندانپزشکی چند برابر شدن مواد مصرفی 
به چند برابر شدن تعرفه ها منتهی نشده و فقط بخشی 
از تعرفه را در بر می گیرد. متاسفانه مواد مصرفی چون 
به شدت وابسته به ارز است ، در چند سال اخیر بخش 
مهمی از مشکالت ما در این خصوص بوده است.«
تاجرنیا گفت: »اینکه دندانپزشکان فقط این موضوع را 
بهانه کنند و تعرفه های زیاد از بیماران بگیرند درست 
نیست ولی قسمت فنی که به محل دندانپزشکی و 
تجهیزات آن بستگی دارد طبق قانون ممکن است 

متغیر باشد.« وی در خصوص خدمات بیمه تکمیلی 
در حوزه دندانپزشکی بیان کرد: »بیمه یک صنعت 
است و با برآوردهای انجام شده و هزینه های اثربخشی 
انجام می شود مثال در حوزه هایی که مراجع کمتری 
اما در  اثربخشی خوبی دارد  در سال وجود دارد 
دندانپزشکی چون میزان پوسیدگی در کشور ما بسیار 
زیاد است اگر فردی بخواهد از بیمه تکمیلی استفاده 
کند هزینه باالتر از سطح بیمه اوست و بنابراین زیاد 
از بیمه تکمیلی دندانپزشکی استفاده نمی شود. نیاز 
است که دولت در حوزه دندانپزشکی نیز بودجه ای 

را درنظر بگیرد و چاره ای بیندیشد.« وی در پایان به 
مشکل نداشتن کارتخوان  برخی مطب ها و واریزهزینه 
درمان به کارت منشی پزشکان اشاره کرد و گفت: 
»یک چالشی بین سازمان مالیاتی و جامعه پزشکی 
در دوره گذشته بوده است و بعد از بحث هایی که 
انجام شده ما از تمامی دندانپزشکان خواستار نصب 
کارتخوان در مطب های خود را بوده ایم و اگر هنوز 
برخی مطب ها این اقدام را انجام نداده اند بیماران 
می توانند با مطالبه گری خواسته خود را بیان کنند و 

اطالع دهند.«فارس

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و  مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت شفابخش شمس تبریزی )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره۱۷۱۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۸۷۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

بدین وسیله از کلیه اعضای هیئت مدیره و سهامداران محترم شرکت دعوت می شود در تاریخ 1399/۰۴/12 در مجمع عمومی 
فوق العاده راس ساعت ۸ صبح   و مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت 11 صبح  که در محل قانونی شرکت واقع در تهران 

خیابان شریعتی روبروی بیمارستان کودکان مفید کوچه بهشت آسا پالک 11 تشکیل و برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

 دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت. 

 دستور جلسه مجمع عمومی عادی:   
 اتخاذ تصمیم در خصوص 1- انتخاب بازرس شرکت،  2- انتخاب هیات مدیره،  3- تعیین سمت اعضای هیئت مدیره،  ۴- 

تعیین وضعیت حق امضاهای مجاز،  ۵ -تعیین روزنامه کثیراالنتشار،  ۶-  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت 
در مورد عملکرد سال 139۸  و اتخاذ تصمیمات مقتضی و  ۷- تصویب صورت های مالی منتهی به 139۸/12/29

مقام دعوت کننده:
 هیئت مدیره شرکت شفابخش شمس تبریزی
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وزارت بهداشت هشدار داد خبـر

گرما و آغاز فعالیت کنه ها 
تب کریمه کنگو از جمله بیماری های مشترک 
بین انسان و حیوان است که در فصول گرم سال 
و با شروع فعالیت کنه ها، بروز و شیوع بیشتری 
پیدا می کند و هر سال تعدادی را مبتال و متاسفانه 

تعدادی هم به دلیل این بیماری جان می بازند. 
به گزارش سپید، این بیماری ویروسی از چند 
طریق به انسان منتقل می شود؛ هنگامی که کنه 
برای خونخواری از یک دام به بدنش می چسبد، 
ویروس به دام منتقل شده و اگر انسان در تماس 
با خون و ترشحات خونی دام قرار گیرد، شانس 
ابتال به بیماری در او به وجود می آید. در همین 
زمینه یکی از گروه های پرخطر، کارکنان کشتارگاه ها 
هستند. روش دیگر انتقال به شکل مستقیم از کنه 
به انسان و روش دیگر نیز انتقال از انسان ناقل به 

انسان سالم است.
البته مهم ترین رکن پیشگیری از این بیماری نیز آن 
است که دام ها قبل از ذبح تحت نظارت سازمان 
دامپزشکی باشند و همچنین مردم از خرید گوشت 

غیربهداشتی خودداری کنند.
بیماری های  مدیریت  رئیس گروه  امیری  بهزاد 
قابل انتقال بین انسان و حیوانات مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه 
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یا CCHF یک 
بیماری ویروسی است، گفت: »مخزن و ناقل این 
ویروس در طبیعت کنه های سخت و عمدتاً گونه ای 
به نام هیالوما است. این کنه ها حدود ۸۰۰ روز 
عمر می کنند و می توانند ویروس را از طریق تخم 
به نسل بعدی خود انتقال دهند. زمانیکه این کنه ها 
حیوان را مورد گزش قرار می دهند، ویروس را 
به بدن دام منتقل می کنند و دام در طی مدت دو 
هفته ناقل ویروس خواهد بود و ممکن است خود 
دام عالمتی بروز ندهد. چنانچه در طی این مدت، 
دام توسط انسان بدون استفاده از وسائل حفاظت 
فردی و رعایت نکات بهداشتی ذبح شود و انسان 
در معرض خون و ترشحات دام آلوده قرار گیرد، 

احتمال انتقال بیماری به انسان وجود دارد.«
وی درباره سایر روش های انتقال این بیماری به 
انسان، اظهار کرد: »خود کنه آلوده می تواند انسان 
را مورد گزش قرار داده و او را آلوده کند. اگر 
انسان  نادانسته کنه آلوده به ویروس را با دست 
له کند و همچنین اگر فرد با یک بیمار مبتال به 
تب کریمه کنگو در تماس باشد، چنانچه رعایت 
مسائل حفاظت فردی و بهداشتی به درستی اتفاق 
نیفتد، ممکن است از طریق ترشحات آلوده و خون 
بدن بیمار آلوده، بیماری به فرد دوم سرایت کند.«

عالئم تب کریمه کنگو
این متخصص بیماری های عفونی درخصوص 
عالئم بیماری تب کریمه کنگو، تصریح کرد: »تعداد 
زیادی از افراد مبتال به این بیماری عالئمی از خود 
بروز نمی دهند، اما افرادی که دچار عالئم می شوند 
در فاز اولیه دچار تب ناگهانی، لرز، سردرد، درد 
عضالنی، درد عضالت شکم و کمر، گیجی، حالت 
تهوع، استفراغ و پرخونی مخاط می شوند. اما اگر 
بیماری وارد فاز حاد خود شود، فرد دچار خونریزی 
زیر پوستی، کبودی بدن، خونریزی داخل ملتحمه 

چشم، خونریزی مخاط، خونریزی از مجاری بدن 
و در نهایت درگیری چندین ارگان بدن مثل سیستم 
گوارشی، ادراری و تنفسی می شود که اگر مورد 
درمان مناسب قرار نگیرد، ممکن است منجر به 

مرگ بیمار شود.«
وی افزود: »در فاز حاد بیماری، بین 1۰ تا ۴۰ 
درصد احتمال دارد که بیمار فوت کند. بنابراین 
تشخیص و درمان به موقع بیماری بسیار مهم است. 
روش های تشخیص و درمان تب کریمه کنگو در 
کشور مهیا شده و در هر نقطه ای از کشور امکان 
انتقال نمونه و تشخیص نهایی بیماری وجود دارد 
و بیماران باید در صورت مشاهده اولین عالمت، به 

مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.«
وی با بیان اینکه بیشترین گروه سنی مبتال به تب 
کریمه کنگو، گروه سنی جوان و میانسال و از میان 
جمعیت مولد کشور است، خاطرنشان کرد: »نوع 
 CCHF شغل افراد ارتباط زیادی با انتقال ویروس
دارد؛ به عنوان مثال افرادی که مشاغلی در حیطه 
دام، دامداری، قصابی و کشتارگاه دارند، بیشترین 

جمعیت در معرض خطر هستند.«
امیری درباره فعالیت کنه های ایجاد کننده بیماری 
تب کریمه کنگو، گفت: »فعالیت کنه ها با شروع 
گرمای هوا آغاز می شود، بنابراین بیشترین موارد 
ابتال به بیماری CCHF را در انتهای فصل بهار و 
تابستان مشاهده می کنیم، به همین خاطر توصیه 
اکید ما این است که در این فصول سال توصیه های 

بهداشتی بیش از گذشته رعایت شود.«
وی با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو اولین بار 
به طور قطعی در سال 137۸ در کشور ما شناسایی 
و ثبت شد، افزود: »البته این به منزله آن نیست 
که ما این بیماری را در کشور نداشتیم، بلکه به 
نظر می رسد پیش از آن این بیماری در کشور 
شناسایی نشده است؛ چون آمارهایی وجود دارد 
که نشان می دهد دام های ما پیش از تاریخ ذکر 
شده به ویروس مبتال بودند. از سال 137۸ تا امسال 
هزار و ۵۴9 مورد بیمار مبتال در کشور شناسایی 
و ثبت شده است که از این تعداد تاکنون 2۰1 

نفر به علت ابتال به این بیماری در کشور فوت 
کردند. در سال 139۸ نیز 119 مورد مبتال به تب 
کریمه کنگو در کشور شناسایی شدند که 11 نفر 
به علت ابتال به این بیماری جان خود را از دست 
داده اند. همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون 6 
نفر بیمار مبتال شناسایی شدند و خوشبختانه تاکنون 

مورد فوت ناشی از ابتال به CCHF نداشته ایم.«
اینکه طی 21 سال گذشته همواره  بیان  با  وی 
استان  سیستان و بلوچستان بیشترین آمار ابتال و 
مرگ ناشی از تب کریمه  کنگو در کشور را داشته 
است، افزود: »در مناطقی که میزان بروز بیماری 
بیشتر است، افراد باید حتی االمکان از گزش خود 
توسط کنه ها جلوگیری کنند. در مناطقی که میزان 
کنه ها بیشتر است، باید نسبت به سم پاشی دام ها، 
آغل ها و مناطق نگهداری دام اقدام شود و افراد 
باید دقت کنند که نباید کنه ها را با دست له کنند 
یا  به بدن  بهتر است در صورت اتصال کنه  و 
لباس خود آن را با پنس یا موچین از خود جدا 
کنند .در مناطقی که کنه ها فراوانی بیشتری دارند، 
افراد باید از لباس بلند پوشیده شده یا از قلم و 
یا اسپری دورکننده حشرات استفاده کنند. نکته 
مهم دیگر عدم تماس افراد با الشه دامی است 
که در اثر بیماری مشکوکی از بین رفته است، 
در این زمان بهتر است سازمان دامپزشکی را از 

موضوع مطلع کنند.«
انتقال  قابل  بیماری های  مدیریت  گروه  رئیس 
بین انسان و حیوانات مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر اجتناب از خرید 
گوشت هایی که خارج از نظارت شبکه سازمان 
دامپزشکی ذبح و عرضه می شوند، اظهار کرد: 
»مردم باید از تهیه گوشت دام و سایر محصوالت 
دامی همچون جگر خصوصا از کنار جاده ها و 
آگاهی  با  امر جز  این  و  کنند  معابر خودداری 
 رسانی نسبت به عوارض مصرف گوشت آلوده 
میسر نیست. بهتر است، دام را از میادین عرضه 
مجاز دام خرید کنند؛ چراکه این مراکز تحت نظر 
سازمان دامپزشکی است. ذبح دام باید در کشتارگاه ها 

انجام شود، چراکه در تمامی کشتارگاه های مجاز 
دام، دامپزشکان حضور دارند و دام را قبل و بعد 
از ذبح بررسی و معاینه می کنند. برخی از انواع 
بیماری در دام ها عالئم ظاهری مشخصی ندارند 
و فقط دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی قادر به 

تشخیص آن هستند.«
وی افزود: »به هیچ عنوان مردم نباید دام را در منازل 
و معابر عمومی ذبح کنند؛ چراکه خونابه های جاری 
می تواند منجر به آلودگی محیط و افزایش بروز و 
شیوع بیماری های منقله از دام به انسان شود. برای 
اعیاد اسالمی و یا سایر مناسبت های مذهبی نیز 
توصیه می کنیم ذبح دام را به کشتارگاه ها واگذار 
کنند. افرادی که به ذبح دام مشغول هستند، باید 
از وسایل محافظت کننده مانند دستکش، چکمه 
و لباس مناسب استفاده کنند و ابزارشان را بعد از 
ذبح، ضدعفونی کنند و همچنین خونابه ها نیز به 

طریق بهداشتی دفع شود. «
وی با تاکید بر اینکه گوشت دام ذبح شده باید به 
مدت حداقل 2۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی  
گراد در یخچال قرار داده شود، گفت: »این اقدام 
به آن جهت است که پدیده جمود نعشی منجر 
به گلیکولیز شود. گلیکولیز نیز منجر به افزایش 
میزان اسیدیته و کاهش PH گوشت می شود که 
این فرایند باعث می شود، چنانچه ویروسی در 
گوشت وجود داشته باشد از بین برود. البته توصیه 
می کنیم، جگر و سایر امعا و احشای دام، پس از 
۴۸ ساعت نگهداری در دمای چهار درجه سانتی  

گراد، مصرف شوند.«
به گزارش ایسنا امیری با بیان اینکه مصرف جگر 
خام عالوه بر افزایش احتمال ابتال به ویروس 
کرونا می تواند منجر به افزایش ریسک احتمال 
انتقال سایر بیماری های قابل انتقال دیگر از دام  
به انسان شود، تصریح کرد: »دو مورد از ابتال به 
CCHF )تب کریمه کنگو( در سال گذشته، به 
واسطه مصرف جگر خام بوده است. بنابراین، 
مردم باید از مصرف جگر خام و حتی نیمه پخته 

شده خودداری کنند.«



خبـر

یکی از این سه نفر
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم خواهد شد

سید مسعود خاتمی
نماینده   ،1332 متولد 
اصفهان،  استان  خوانسار 
و  جراحی  تمام  استاد 
فلوشیپ جراحی عروق، 
علمی  قطب  رئیس 
ریاست  ایران،  ترومای 
در  سپاه  کل  بهداری 
دوران دفاع مقدس، معاون 

بهداشت و درمان بنیاد جانبازان؛ ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
بسیج  ریاست  احمر،  هالل  جمعیت  ریاست  بقیه اهلل)عج(، 
بهداشت،  وزیر  عالی  مشاور  کشور،  پزشکی  جامعه  مجمع 
فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  آینده نگاری  کمیسیون  عضو 

بنیاد بین المللی امداد و  نجات. عضو هیئت مدیره 

عبدالحسین روح االمینی
نماینده   ،1339 متولد 
تهران، عضو هیئت علمی 
پزشکی  علوم  دانشگاه 
انستیتو  ریاست  تهران، 
کمسیون  عضو  پاستور، 
کلی  سیاست های  تدوین 
سالمت، رئیس کمیته علمی، 
تحقیقاتی و فناوری دبیرخانه 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور دبیر مجمع در حوزه علم 
و فناوری، معاون دانشجویی وزیر بهداشت، عضو شورای مرکزی 
جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی، موسس پژوهشکده سیاستگذاری 
علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، ریاست خانه احزاب، مشاور 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی.

حسینعلی شهریاری
نماینده   ،1330 متولد 
متخصص  استاد  زاهدان؛ 
ویتره،  فلوشیپ  چشم، 
علوم  دانشگاه  ریاست 
عضو  زاهدان،  پزشکی 
پزشکی  آموزش  شورای 
و تخصصی، عضو شورای 
فرهنگی،  انقالب  عالی 

عضو فرهنگستان علوم پزشکی، عضو شورای اسالمی کردن 
دانشگاه ها، قائم مقام انجمن اسالمی پزشکان؛ رئیس قطب علمی 
چشم پزشکی و عضو هیائت ممتحنه بورد، عضو شورای عالی 
رفاه و تامین اجتماعی، عضو شورای مرکزی جامعه متخصصان، 

رئیس سابق کمیسیون بهداشت و درمان.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقد 
است که در صورت بهبود شرایط و کاهش آمار مبتالیان به کرونا 
می توان شرایط بازگشایی مدارس در اواخر تابستان را با توجه به 
احتمال شیوع کرونا به همراه آنفلوآنزا در پاییز و تعطیلی مدارس 

بررسی کرد. 
به گزارش سپید، علیرضا رییسی درباره احتمال بازگشایی مدارس 
پیش از پاییز بیان کرد: »در ابتدا فکر می کردیم وضعیت شیوع ویروس 
کرونا در تابستان به این شکل نباشد. اگر شرایط در اواخر مرداد ماه 
یا اوایل شهریور ماه به شکلی باشد که مدارس و دانشگاه ها بتوانند 
کار خود را یک ماه زودتر آغاز کنند، این پیشنهاد را ارائه خواهیم 
کرد تا هم جبران سال گذشته شود و هم وضعیت احتمالی آینده 

و تعطیلی در پاییز یا زمستان را از قبل جبران کنیم.«
وی ادامه داد: »البته اکنون نمی توانیم چنین اقدامی مقدور نیست. 
زیرا مدارس و دانشگاه ها باید زیرساخت ها و سیستم نظارت و 
ارزیابی خود را تقویت کنند تا در آینده اگر امکان بازگشایی نبود 
یا احتمال تعطیلی موقت برای دو یا سه هفته باشد، زیرساخت ها 

برای ارائه آموزش الکترونیک فراهم باشد.«
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: »تقسیم بندی سفید و زرد و قرمز 
برای شهرها انجام شده و اگر اکثر شهرهای یک استان سفید باشند، 
می توان این موضوع را مطرح کرد. از طرفی با توجه به گرم بودن 
هوا در مناطق جنوبی کشور، امکان بازگشایی مدارس در استان های 

جنوبی با توجه به شرایط آب و هوایی وجود ندارد.«

به گزارش ایرنا رییسی گفت: »ویروس کرونا به شدت ناشناخته 
است و در حال شطرنج بازی کردن با کرونا هستیم و در واقع باید 

دید که شرایط در آینده به چه شکل خواهد شد.«

معاون وزیر بهداشت: 

احتمال بازگشایی مدارس در اواخر تابستان بررسی می شود

مدیر کل انتقال خون استان تهران گفت: »در سالی که گذشت 
حدود 3۴ هزار واحد خون دریافت شده و ۶ میلیون نفر قادر به 
اهدای خون در تهران وجود دارد که نیاز است با فرهنگ سازی 

این امر تقویت شود.«
به گزارش سپید، محمدرضا مهدی زاده به مناسبت روز جهانی اهدای 
خون و در جریان دویست و بیستمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر تهران به عنوان مهمان ویژه این جلسه گفت: »مجموعه انتقال 
خون ایران ۴۶ ساله است و ساماندهی آن یک اتفاق خوب در کشور 
بوده است. این سازمان منطبق بر فرهنگ انسان دوستی بنا نهاده شده 
است.« وی با اشاره به روز جهانی اهدای خون تاکید کرد: »اهداکنندگان 
خون باید تمامی امتیازات رفتارهای سالم اجتماعی را داشته باشند. 
سازمان اهدای خون واسط امانت دار است و به بیماران در حوزه 
انتقال خون کمک می کند.« مدیر کل انتقال خون استان تهران در بخش 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به پیچیدگی های انتقال خون 

در کشور گفت: »پیچیدگی زیادی در مسیر انتقال خون وجود دارد 
و در این مسیر به کمک مدیریت شهری نیاز داریم تا از ظرفیت های 
تبلیغاتی جهت افزایش اهداکنندگان و داوطلبان بهره بگیریم.« وی با 
اشاره به روند اهدای خون در کشور گفت: »چهار مرکز اهدای خون 
در پایتخت وجود دارد و با هم افزایی می توان در مناطق دیگر نیز 
نسبت به احداث پایگاه های دیگر اقدام کنیم. در ایام کرونا حضور 

اهداکنندگان کاهش محسوسی داشته، لذا نیاز است تبلیغات در پشت 
بیلت ها و بیلبیوردها برای اهدای خون با هدف نجات جان بیماران 
صورت گیرد.« مهدی زاده تاکید کرد: »در سالی که گذشت حدود 
3۴ هزار واحد خون دریافت شده و ۶ میلیون نفر قادر به اهدای 
خون در تهران وجود دارد که نیاز است با فرهنگ سازی این امر 
تقویت شود.« وی پس از استماع سواالت و نظرات اعضای شورای 
اسالمی شهر تهران با تاکید بر لزوم و فرهنگ سازی برای اهدای 
خون در کشور گفت: »می طلبد مراکز بیشتری برای اهدای خون در 
سراسر پایتخت داشته باشیم و به این ترتیب دسترسی مردم افزایش 
پیدا کند.« به گزارش ایسنا مدیر کل انتقال خون استان تهران ادامه 
داد: »برای دسترسی مردم جهت انتقال خون بعضا توسط تیم های 
سیار در ادارات، مراکز و کارخانه ها کار پیچیده انتقال خون را انجام 
می دهیم، اما این که این کار در منازل انجام شود با توجه به پیچیده 

بودن فرآیند آن امکان پذیر نیست.«

مدیرکل انتقال خون استان تهران اعالم کرد
۶ میلیون نفر واجد شرایط اهدای خون در تهران

شماره 81۶73 2۶ خرداد 1399



خبـر

تاثیرات منفی محدودیت های کرونایی بر سالمت روان نوجوانان
متخصصان علوم اعصاب می گویند کاهش تماس 
رو در رو بین نوجوانان و دوستانشان در طول 
همه گیری کرونا ممکن است عواقب طوالنی مدت 

را به دنبال داشته باشد. 
به گزارش سپید، متخصصان اعالم کرده اند اگرچه 
استفاده از رسانه های اجتماعی می تواند تأثیرات 
منفی فاصله اجتماعی را تا حدودی جبران کند اما 
با توجه به حساسیت مرحله نوجوانی در زندگی، 
فواصل اجتماعی و محدودیت های کرونایی ممکن 
است بر رشد مغزی، رفتار و سالمت روان نوجوانان 
تاثیر منفی بگذارد. از همین رو متخصصان انگلیسی 
خواستار بازگشایی مدارس به عنوان اولویت پس 

از کنترل شیوع کرونا شده اند.
نوجوانی و جوانی که کارشناسان آن را دوره ای بین 
۱۰ تا ۲۴ سالگی تعریف کرده اند، مرحله ای است 
که افراد برای ورود به دوره بزرگسالی آماده شده، 
در آن آسیب پذیر بوده و تمایل دارند وقت بیشتری 
را با دوستان خود به نسبت خانواده شان بگذرانند. 
و  هورمونی  عمده  تغییرات  با  همراه  دوره  این 
بیولوژیکی، زمان مهمی برای رشد مغز است. همچنین 
دوره ای از زندگی است که بیشتر مشکالت روحی 

و روانی به احتمال زیاد در آن بروز می کنند.
سارا جین بالکمور، از گروه روانشناسی در دانشگاه 
کمبریج و نویسنده اصلی این مطالعه می گوید شیوع 
کروناویروس باعث به هم ریختن همه این موارد 
شده است. به گفته وی به دلیل تأثیر بیماری همه گیر 
کووید-۱۹ بسیاری از جوانان در سراسر جهان در 
حال حاضر فرصت کمتری برای تعامل رو در رو 
با همساالن خود را دارند. این اتفاق در زمانی از 

زندگی آن ها رخ داده که این امر برای رشدشان 
بسیار مهم است. وی اظهار داشت که حتی اگر 
محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی موقتی باشد، 
چندین ماه بخش اعظمی از زندگی یک جوان را 
تشکیل می دهد. از همین رو ما از سیاست گذاران 
می خواهیم که در این زمان به سالمت و بهزیستی 

جوانان توجه فوری داشته باشند.
در این مطالعه متخصصان خواستار تحقیقات بیشتر 

برای درک تأثیرات »محرومیت اجتماعی« بر روی 
نوجوانان شده اند.

تحقیقات صورت گرفته بر حیوانات آزمایشگاهی 
نشان داده در صورت از بین بردن تماس های اجتماعی 
در میان این حیوانات، رفتارهای اضطرابی در آن ها 
افزایش و عملکرد مغزی مربوط به یادگیری و حافظه 
در آن ها کاهش می یابد. به گفته متخصصان، این امر 
به دلیل عدم تجربه برای یادگیری اجتماعی است.
اما ارتباط اجتماعی از طریق رسانه های اجتماعی از 
اینستاگرام گرفته تا بازی های آنالین هنوز هم برای 
نوجوانان و جوانان امکان پذیر است. برای مثال ۶۹ 
درصد از نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۵ ساله در انگلیس 
در رسانه های اجتماعی عضو بوده و فعالیت دارند.
بنا بر گزارش شبکه خبری بی بی سی، برخی از 
مطالعات نشان داده اند که استفاده فعال از رسانه های 
اجتماعی مانند پیام دادن یا گذاشتن پست های مختلف 
در شبکه های مجازی باعث افزایش بهزیستی می شود 
و به حفظ روابط شخصی کمک می کند این در 
حالی است که تصور می شود استفاده غیرفعال از 
رسانه های اجتماعی مانند پیمایش و پیگیری اخبار، 

تأثیر منفی بر بهزیستی افراد می گذارد.ایسنا

شرکت داروسازی آسترازنکا اعالم کرد با چهار کشور اروپایی 
برای تهیه حدود ۴۰۰ میلیون دوز واکسن کووید-۱۹ به توافق 
رسیده و قرار است عرضه این واکسن پس از تایید مراجع 

ذیصالح، در پایان سال میالدی آغاز شود.  
به گزارش سپید، این ابتکار به رهبری آلمان، فرانسه، ایتالیا و 
هلند انجام شده است، اما این شرکت داروسازی اعالم کرده 
است که در نظر دارد این واکسن را در اختیار سایر کشورهای 
اروپایی که مایل به شرکت در این ابتکار هستند، نیز قرار دهد. 
پاسکال سوریوت، مدیر اجرایی شرکت داروسازی بریتانیایی 
سوئدی آسترازنکا در بیانیه ای اعالم کرد: »این توافق اطمینان 

می دهد که پس از تایید واکسن دانشگاه آکسفورد، بسیاری 
از مردم به این واکسن دسترسی خواهند داشت.«

وی افزود: »می خواهم از دولت های آلمان، فرانسه، ایتالیا و 
هلند به دلیل تعهد و واکنش سریع آن ها تشکر کنم.«

شرکت داروسازی آسترازنکا در پایان ماه مه،  با شرکت انگلیسی 
ژن و سلول درمانی Oxford Biomedica برای تولید بالقوه 

واکسن بالقوه کووید-۱۹ به توافق رسید.
این شرکت همچنین بیش از یک میلیارد دالر از دولت آمریکا 
دریافت کرد تا واکسن کرونا را بسازد. دانشگاه آکسفورد در 
از آغاز مرحله دوم و سوم آزمایش یک واکسن در  ماه مه 

انگلیس بر روی حدود ۱۰ هزار داوطلب بزرگسال خبر داد. 
در بیانیه شرکت داروسازی آسترازنکا آمده است، این شرکت 
می داند که این واکسن ممکن است کارایی نداشته باشد، اما 

متعهد می شود که این برنامه بالینی را با سرعت پیش ببرد.
محققان  نیز  آمریکا  در  یونایتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به 
آزمایش واکسن هایی کرونایی هستند که در  نظامی سرگرم 
آزمایشگاه های خارج  از ارتش ساخته می شوند. این محققان 
نیز موفق به ساخت یک واکسن کرونا شده اند و می گویند که 
بالینی این واکسن بر انسان به زودی در پایان  آزمایش های 

تابستان آغاز می شود.ایرنا

توافق چهار کشور اروپایی برای تولید ۴۰۰ میلیون دز واکسن کرونا

سازمان جهانی بهداشت در حالی به استقبال روز جهانی اهداکنندگان 
خون می رود که جهان به دنبال پاندمی ویروس کرونا با کاهش 
اهدای خون مواجه بود و این سازمان »اهدای خون برای جهانی 

سالم تر« را شعار این روز جهانی قرارداده است.
به گزارش سپید، روز جهانی اهدا کنندگان 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 
۲۵ خرداد ماه امسال مصادف با ۱۴ ژوئن ۲۰۲۰ برجسته سازی نقش 
فرد اهداکننده بر بهبود سالمت دیگران در جامعه هدف قرار گیرد.

اهداکنندگان خون بخش مهمی از جامعه را تشکیل 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.
این کمپین همچنین از دولت ها، مقامات بهداشتی و خدمات انتقال خون 
ملی درخواست می کند که برای تأمین 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.

به گزارش وبدا کمپین ترویجی ومراسم ۲۵ خرداد ماه سال جاری 
با توجه به ضرورت رعایت فاصله اجتماعی در ایران و جهان به 

صورت مجازی اجرا می شود.

شعار امسال روز جهانی اهدا کنندگان خون اعالم شد

اهدای خون برای جهانی سالم تر 
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یک میلیون و ۱۰۰ هزار دالر هزینه یک بیمار کرونایی در آمریکا
روزنامه سیاتل تایمز در گزارشی نوشت: »هزینه 
یک بیمار ۷۰ ساله که به علت ابتال به کووید-۱۹ 
به مدت۶۲ روز در بیمارستانی در آمریکا بستری 
تا پای مرگ هم پیش رفت، یک  شده بود و 

میلیون و ۱۰۰ هزار دالر شده است. «
به گزارش سپید، این رسانه افزود: »این بیمار 
مبتال به کووید-۱۹ طوالنی ترین مدت بستری در 
بیمارستان را داشت و وقتی به گونه غیرمنتظره ای 
جان سالم به در برد، تصور شد معجزه شده است.«
این بیمار سالخورده بسیار به مرگ نزدیک بود اما 
اکنون بهبود یافته و می گوید از دیدن صورتحساب 

هزینه های بیمارستان شوکه شده است.
او هنگام ترخیص، صورتحساب ۱۸۱ صفحه ای 
را به مبلغ یک میلیون و ۱۲۲ هزار دالر و ۵۰۱ 

سنت دریافت کرد.
فقط هزینه اتاق این بیمار در بخش مراقبت های 
ویژه ۹ هزار و ۷۳۶ دالر در روز بود؛ به دلیل 

مسری بودن ویروس، اتاق او کامال ایزوله شد 
پالستیکی  لباس های  با  پزشکی  کادر  فقط  و 

مخصوص می توانستند در آن تردد کنند.
او برای مدت ۴۲ روز در این اتاق نگهداری 

می شد که در مجموع ۴۰۸ هزار و ۹۱۲ دالر 
هزینه داشت.

برای مدت ۲۹ روز از دستگاه تنفس مصنوعی 
استفاده کرد که هزینه آن ۸۲ هزار و ۲۱۵ دالر 
صورتحساب  مبلغ  چهارم  یک  که  شد  اعالم 

بستری وی را تشکیل می داد.
کنگره آمریکا بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر برای 
کمک به بیمارستان و شرکت های بیمه برای تامین 
هزینه های این همه گیری اختصاص داده است.
صنعت بیمه آمریکا هزینه های درمان کووید-۱۹ 
را بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر برآورد کرده است؛ 
مالی  منابع  کنگره خواسته شده  از  رو  این  از 

بیشتری را تخصیص دهد.
طبق  کروناست؛  آمار  باالترین  دارای  آمریکا 
تازه ترین آمار تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۱۴۲ 
هزار نفر در این کشور به کرونا مبتال شده که از این 

تعداد افزون بر ۱۱۷ هزار نفر جان باخته اند.ایرنا

دولت فدرال هند اعالم کرد: »۵۰۰ واگن قطار 
به عنوان مراکز خدمات درمانی و بیمارستانی 
برای مقابله با کروناویروس مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت. «
به گزارش سپید، دولت فدرال هند روزیکشنبه 
اعالم کرد: »به منظور مقابله با شیوع کروناویروس 
و جبران کمبود تخت های بیمارستانی ۵۰۰ 
واگن قطار در اختیار مقامات شهر دهلی نو 
قرار می گیرد تا به بیماران مبتال به کووید-۱۹ 

خدمات رسانی شود.«
ظرفیت  قطار  واگن های  این  اختصاص 
بیمارستانی در شهر دهلی نو را حدود ۸۰۰۰ 

تخت افزایش می دهد.

تست  موارد  دارد  نظر  در  دولت  همچنین 
کروناویروس را در این شهر به ویژه در مناطق 
آلوده افزایش دهد، با مراجعه حضوری کادر 
درمان به خانه های ساکنان، وضعیِت سالمت آنان 
مورد بررسی قرار گیرد و همچنین میزان کافی 
کپسول های اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی 

در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هند در رتبه چهارم 
جدول کشورهای درگیر با کروناویروس قرار 
دارد و موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ در این 
کشور به سرعت رو به افزایش است. آمارها 
حاکی از آن است که بیش از ۳۲۲ هزار نفر در 

این کشور به کروناویروس آلوده شده اند.ایسنا

اختصاص ۵۰۰ واگن قطار برای ارائه خدمات 
درمانی به بیماران کووید-۱۹ در هند

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در 
جهان، تا صبح یکشنبه )۲۵ خرداد( 
از مرز هفت میلیون و ۸۷۲ هزار 
نفر عبور کرد و تعداد قربانیان این 
ویروس نیز از ۴۳۲ هزار نفر بیشتر 

شده است.
به گزارش سپید، در بین کشورهای 
جهان از نظر تعداد مبتالیان، آمریکا 
در رده اول و برزیل، روسیه و هند 
در رده های دوم تا چهارم هستند. 
ایران نیز هم اکنون در رده دهم از 
نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ قرار 
دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ 

کشور اول جهان و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

آمار کرونا در جهان تا ۲۵ خرداد

خبـر

شماره ۱۶۷۳ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

سباستین پینیه را، رئیس جمهوری شیلی در میان 
جنجال های به راه افتاده بر سر شمار قربانیان  شیوع 
کروناویروس در این کشور، وزیر بهداشت خود 
را عوض کرد. به گزارش سپید، پینیه را روز شنبه 
با تاکید بر اینکه مانالیچ، وزیر بهداشت مستعفی 
شیلی در انجام »وظیفه دشوار و خاص« خود برای 
محافظت از سالمتی شیلی از »هیچ تالشی« فروگذار 
نکرده با این حال خبر داد که اسکار انریکه پاریس، 
پزشک آکادمیک و بالینی را جایگزین وی می کند.
این تغییرات سازمانی ناگهانی در حالی رخ داده که 
شیلی هم اکنون سخت  ترین ماه خود را به لحاظ 
همه گیری این بیماری می گذراند و موارد شدید 
ابتال و شمار قربانیان ناشی از کووید-۱۹ در این 

کشور به سرعت در حال افزایش است.

این کشور با ثبت ۱۶۷ هزار و ۳۵۵ مورد ابتال و 
۳۱۰۱ مورد مرگ و میر ناشی از کرونا در حال حاضر 
بیشترین تعداد موارد تایید شده به ازای هر یک 
میلیون نفر در آمریکای التین را به خود اختصاص 
داده است. مانالیچ، متخصص کلیه و سیاستمدار 
سرسخت شیلیایی که زمانی یکی از بیمارستان های 
برتر شیلی را مدیریت می کرد، به دلیل اقدامات پر 

تالش خود جهت تجهیز بیمارستان های کشور 
به دستگاه های ونتیالتور و تجهیزات محافظتی و 
رهبری کنفرانس های خبری روزانه مورد تحسین 
قرار گرفته است. این در حالی است که تاکنون 
گزارش های زیادی مبنی بر کشمکش های زیاد میان 
مقامات وزارت بهداشت شیلی به دست رسیده و 
مانالیچ، وزیر بهداشت مستعفی این کشور با انتقادهای 
زیادی درمورد امتناع از انتشار اطالعات دقیق تر 
همه گیری کرونا، اعمال زودتر قرنطینه و تغییرات 
پی در پی در معیارهای ثبت مرگ و میرهای ناشی 
از این بیماری از سوی سیاستمداران، شهرداران، 
کارشناسان پزشکی و گروه های اجتماعی مخالف 
خود روبه رو بوده است. روز شنبه یک وب سایت 
تحقیقاتی شیلیایی به نام Ciper گزارش داد که وزارت 

بهداشت این کشور به سازمان جهانی بهداشت گفته 
است که تاکنون ۵۰۰۰ مرگ و میر در این کشور با 
کروناویروس مرتبط بوده است. اداره آمار وزارت 
بهداشت شیلی آمار و ارقام افرادی را به سازمان 
جهانی بهداشت داده که پس از مثبت اعالم شدن 
تست کرونا جان خود را از دست داده یا مرگ آن ها 
مشکوک به ارتباط با این بیماری عفونی بوده است. 
بنا بر گزارش شبکه خبری الجزیره، وزیر بهداشت 
جدید شیلی، انریکه پاریس، رئیس پیشین دانشکده 
پزشکان شیلی )Colmed( بوده و برخی مقامات این 
کشور پس از اعالم انتصاب وی به این مقام اعالم 
کردند مشتاقانه منتظر رویکردی رضایت آمیزتر 
و »تغییر استراتژی برای مقابله مشترک با این 

همه گیری« هستند.ایسنا

تغییر وزیر بهداشت شیلی در بحبوحه شیوع کرونا



مدیرعامل سازمان انتقال خون اعالم کرد

مدیرعامل سازمان انتقال خون از نتایج مثبت 
حاصل از پالسمادرمانی بیماران کرونا خبر داد 
و گفت: »این آمار برای ما امیدوار کننده بود و 
سبب شد که کارآزمایی بالینی دوم را مبتنی بر 
مصرف پالسما در ۲۴ ساعت اول بستری در 

بیماران بدحال شروع کنیم. «
نشست  در  عشقی  پیمان  سپید،  گزارش  به 
نتایج  درباره  خبرنگاران  با  ویدئوکنفرانسی 
حاصل از پالسما درمانی بیماران کرونا، گفت: 
»کارآزمایی اول پالسمادرمانی به پایان رسید و 
نتایج خوبی داشت. نتایج بهتر از آن چیزی بود 

که حدس می زدیم.«
وی در توضیح نتایج کارآزمایی پالسمادرمانی 
بیماران کرونا افزود: »به صورت اجمالی باید 
بگویم که در این کارآزمایی حدود ۲۰۰ بیمار 
کرونا تحت پالسمادرمانی قرار گرفتند و تقریبا 
این بیماران در سن، نوع بیماری و شدت بیماری 
مشابه بودند. بر اساس نتایج حاصل شده، مرگ 
و میر ناشی از کرونا در آن دسته از بیمارانی که 
پالسما دریافت کرده بودند، تقریبا ۵۰ درصد 
کاهش یافت. مدت اقامت در بیمارستان نیز در 
بیمارانی که تحت پالسمادرمانی قرار گرفتند، 

حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.«
وی همچنین افزود: »بیماران بسیار بدحال نیز 
که دسته دیگری از بیماران بودند و در آی سی 
یو شرایط ویژه ای داشتند، زمانی که پالسما به  
موقع و سریع به آن ها رسیده بود، میزان مرگ و 

میرشان حداقل ۵۰ درصد کاهش یافت.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون ادامه داد: »در مجموع 
این آمار برای خود ما امیدوار کننده بود و سبب 
شد که سازمان انتقال خون کارآزمایی بالینی 
دوم را مبتنی بر مصرف پالسما در ۲۴ ساعت 
اول بستری در بیماران بدحال شروع کند. این 
کارآزمایی را در استان های قرمز کرونا، شامل 
استان های خوزستان، بندرعباس و سیستان و 
بلوچستان شروع کردیم و حدود ۶۰ بیمار نیز 
وارد کارآزمایی شدند.« وی افزود: »تفاوت این 
کارآزمایی با کارآزمایی اول آن است که اکنون 
پالسمای بهبودیافتگان کرونا را به میزان کافی 
در اختیار داریم و در کارآزمایی اول پالسما این 

افراد را چندان در اختیار نداشتیم.«
وی همچنین با اشاره به روز جهانی اهداکنندگان 
خون و تبریک این روز به اهداکنندگان خون و 
به ویژه اهداکنندگان مستمر که ساالنه دو بار اهدای 
خون انجام می دهند، گفت: »همچنین این روز را به 
بیماران بهبودیافته کرونایی نیز که پالسمایشان را 
برای درمان سایر هموطنان شان قرار دادند، تبریک 
می گویم.« وی افزود: »اهدای خون نوعی جان بازی 
است. هرچند تمام کسانی که خون اهدا کرده اند 
می دانند که این اقدام یک جان بازی بسیار بی درد و 
کم دغدغه است. از سال ۱۳۸۵ در کشور اهدای 
خون بدون چشمداشت و ۱۰۰ درصد داوطلبانه 
داریم از ۲.۵ میلیون اهداکننده کشور از ۲ میلیون 
و ۱۰۰ هزار نفر خون می گیریم و از دریافت خون 
۴۰۰ هزار نفر دیگر یا به خاطر سالمت خودشان 

و یا بنابر دالیل دیگر معذوریم. باید توجه کرد 
که سخت گیرانه ترین استانداردهای را در حوزه 

اهدای خون در کشور به کار می بریم.«
وی تاکید کرد: »در بحران کرونا که بسیاری از 
کشورها از استانداردهایشان در حوزه اهدای 
خون کوتاه آمدند، ما هیچ استانداردی را نادیده 
نگرفتیم و استانداردهای اهدای خون در دوران 

کرونا تغییری با قبل نکرده است. «

بهبودیافتگان کرونا، اهدای پالسما را 
فراموش نکنند

وی ادامه داد: »آمادگی پایگاه های اهدای خون 
ما به صورت ۱۰۰ درصد است و همه مسائل 
بهداشتی در آن ها رعایت شده است. حتی امسال 
پیش بینی کردیم که از سال جاری برای تکریم 
بیشتر اهداکنندگان مستمر، پکیج های خدمات ویژه 
در نظر گرفته و با اپلیکیشن هایی که در سازمان 
طراحی می شود و به موبایل های اهداکنندگان ما 
وصل می شود، اطالعات خاص به آن ها می دهیم و 
کمک های ویژه در اختیارشان قرار می دهیم. هدف 
سازمان انتقال خون تکریم اهداکنندگان بوده و 
هست. در عین حال همین جا از تمام بهبودیافتگان 
کرونا می خواهم که فراموش نکنند که یک ماه 
قبل در چه شرایطی بودند. اکنون چند استان ما 
قرمز است و بیماران نیازمند به پالسمای آن ها 
هستند. پادتنی که در پالسمای بهبودیافتگان وجود 
دارد، می تواند درمانی بر دردهای آن ها باشد. «

عشقی گفت: »سازمان انتقال خون در ۲۲ پایگاه 
خود آمادگی دارد که پالسما را از طریق دستگاه، 
بدون دریافت خون، دریافت کرده و آن را در 
اختیار هموطنان بیمار قرار دهد. از بهبودیافتگان 
کرونایی خواهش می کنم برای اهدای پالسما به 

ما مراجعه کنند.«
وی ضمن تشکر از پرسنل سازمان انتقال خون، 
درباره مباحثی مبنی بر خرید و فروش پالسمای 
بهبودیافتگان کرونا، اظهار کرد: »در فضای مجازی 
اصطالحاتی مطرح می شود که درست نیست. 

باید توجه کرد که ما در قبال پالسمای خون و 
پالکت بیماران مان نه پولی می دهیم و نه پولی 
می گیریم. پالسمایی را که از خون بیماران مان 
زیاد می آید را هم بجای اینکه دور بریزیم،   آن 
را برای تبدیل دارو به کمپانی های معتبر ارسال 
می کنیم. ساالنه  ۲۰۰ هزار لیتر پالسمای مازاد 
داریم و افتخار می کنیم که پالسمای ما آنقدر 
استاندارد است که کمپانی های معتبر جهانی آن 
را دریافت کرده و به ما دارو تحویل می دهند 
و دارو ارزان تر به ما می رسد. دور ریختن این 
پالسما دور ریختن سرمایه ملی است و کسی 

هم تاکنون برای این کار ایراد نگرفته است.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: »هرچه فکر 
می کنم که پالسما فروشی چه معنای دیگری 
می دهد، به نتیجه نمی رسیم. زیرا در اهدای خون 
هیچ پولی نه به مردم می دهیم و نه می گیریم. شاید 
منظور پالسمایی باشد که از افراد پرپادتن می گیریم 
که یا به بیماری خاصی مبتال شدند و آنتی ژن 
خاصی دارند و یا مداخله پزشکی خاصی مانند 
تزریق واکسن در آن ها انجام شده که جمعیت 
خاص و ویژه ای هستند که تعدادشان کم است 
و جایگزین ندارند. در همه جای دنیا از این افراد 
درخواست می کنند که برای تولید دارو، پالسما 
اهدا کنند. داروهایی مانند سرم ضدهاری یا ضد 
هپاتیت بی و ... از همین طریق تولید می شود. در 
این حوزه هم ما هزینه رفت و آمد این اهداکنندگان 
را می پردازیم. زیرا باید سالی چندین بار مراجعه 
کنند و چندین ساعت وقت بگذارند. گاهی هم 

مداخله پزشکی در آن ها انجام می دهیم.«
عشقی تاکید کرد: »ما ۵۰ سال است که از زمان 
تاسیس سازمان، مبلغ رفت و آمد این اهداکنندگان 
را می پردازیم و چیزی است که در ایران و جهان 
هست و خواهد بود. البته اگر کسی نذر کرده باشد 
و هزینه ای را نخواهد، به زور به او پول نمی دهیم، 
اما معموال اینطور است که افراد می گویند وقت 
و هزینه رفت و آمد ما جبران شود و ما هم در 
همین حد هزینه هایشان را جبران می کنیم. هیچ 

کجای دنیا به این اقدام پالسمافروشی نمی گویند.«
وی با بیان اینکه در کشور برای تولید داروهای مشتق 
از پالسما نیاز کشورمان حدود ۱ میلیون لیتر پالسما 
است، گفت: »تاکنون مجموعا با پالسمای مازادی 
که از خون مردم دریافت می کنیم و پالسمایی 
که بخش خصوصی از مردم می گیرد که مانند 
سایر مناطق دنیا اقدام می کنند و مانند همه دنیا در 
قبال اهدای پالسما مبلغی را به مردم می پردازند، 
۵۵۰ هزار لیتر پالسما می شود. یعنی ما ۵۰۰ هزار 
لیتر عقب تریم که همه جای دنیا این مشکل را 
دارند. در حال حاضر سازمان جهانی بهداشت 
در زمینه کمبود منابع پالسمایی یک دستورالعمل 
تدوین می کند که سازمان انتقال خون ایران هم 

درگیر آن است.«

۲۴ بار اهدای پالسما در سال
عشقی با بیان اینکه هر اهداکننده می تواند ۲۴ بار 
در سال می تواند پالسما اهدا کند، گفت: »بخش 
خصوصی هزینه پالسماگیری را می پردازد که به 
ما ارتباطی ندارد. یک مدتی سازمان انتقال خون از 
اهداکنندگان، پالسما می گرفت و برخالف بخش 
خصوصی آن را ذیل سایر خدمات انتقال خون 
قرار داد که مردم می آمدند و بدون دریافت پول، 
پالسما اهدا می کردند، اما وقتی مردم می دیدیند که 
بخش خصوصی پول می پردازد، مراجعه کمتری به 
سازمان اهدای خون داشتند. سازمان انتقال خون 
را به پالسما فروشی متهم کردند. در حالی که ۱۷ 
مرکز انتقال خون به سیستم اهدای پالسما تجهیز 
شده بود تا سالی ۲۰۰ هزار پالسما دریافت کند، 
اما به طور میانگین سالی ۱۰ هزار لیتر دریافت 
کردند. این اقدام از نظر اقتصادی شکست خورد 
و اهداکنندگان هم دیگر بازنمی گشتند که در حال 

حاضر این اقدام را متوقف کرده ایم.«
وی تاکید کرد: »سازمان انتقال خون، اهدای خون 
بدون چشم داشت را در حوزه خون و پالکت دارد. 
پالسمای پرپادتن را از بیماران دریافت کرده و 
فقط هزینه رفت و آمد اهداکنندگان را می دهد و 
افتخار می کند که در بحران کرونا توانست ماده اولیه 
مصرف برای بیماران بستری در بیمارستان را تامین 
و دریافت پالسمای  بهبودیافتگان کرونایی را انجام 
دهد. در فضایی که باید برای جمع آوری پالسما 
همدلی داشت، چنین موضوعاتی را مطرح نکنند. 
به ویژه کسانی که در گذشته مسئولیت داشته اند. 
این حرف ها سبب دلسرد شدن مردم می شود. 
تعجب می کنم کسانی که می دانند پالسمای هایپر 
ایمیون چه هست و ۵۰ سال است که سازمان 
هزینه جبرانی برای این نوع پالسما به اهداکننده 
می پردازد، در فضای مجازی این صحبت ها را 

مطرح می کنند.«
عشقی تاکید کرد: »در برابر پالسمایی که از 
مردم جمع آوری می کنیم و آن ها را در کیسه های 
مخصوص مصرف جمع آوری می کنیم تا برای 
بیماران استفاده کنیم و در قبال این اقدام از کسی 

پولی نگرفتیم و نه می گیریم. 
ادامه در صفحه ۱۲ 
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 ادامه از صفحه ۱۱ 
تعیین هزینه های آن روندی دارد که شورای عالی 
بیمه باید تصمیم بگیرد که چگونه هزینه را جبران 
کنیم. هزینه ای که در حال حاضر وجود دارد، از 
بسیاری از داروهای معمولی ارزان تر است که 
هزینه پالسمایی است که سال ها در اختیار مردم 
قرار می دهیم با میزان هزینه کیت و کیسه که باید 
به صورت ویژه برای بیماران کرونایی تهیه شود.«

بیماری  عشقی همچنین درباره تفاوت شیوع 
کووید-۱۹ در گروه های خونی مختلف، گفت: 
»نه آمار نشان داده و نه مقاالت معتبر نشان داده است 
که شیوع در گروه های خونی خاص بیشتر باشد.«

وی درباره تاثیر تحریم ها در تامین تجهیزات 
سازمان انتقال خون، افزود: »ساده انگارانه است 
که بگوییم تحریم ها بر تامین تجهیزات مورد 
نیاز ما تاثیر نداشته است. تحریم ها تمام سیستم 
بهداشت و درمانی ما را تحت فشار قرار دادند، 
اما ما از پس این موضوع برآمدیم. مردم نگران 
تامین خون و فرآورده های خونی مورد نیازشان 
نباشند، اما این دوره دوره ای است که به عنوان 
لکه سیاهی در تاریخ سیاست گذاری آمریکا و 
دولت های اروپایی که به ما اجازه نمی دهند که 
حتی بتوانیم هزینه داروهایمان را رد و بدل کنیم، 
خواهد ماند. این دوره سیاه می گذرد. مردم ما 
هم نگران تامین خون و فرآورده های خونی شان 
نباشند. ما سعی می کنیم استانداردهایمان را هم 

اصال پایین نیاوریم.«
عشقی درباره وضعیت دسترسی به پایگاه های 
اهدای خون در کشور، گفت: »ما برای اینکه 
پایگاه ثابت اهدای خون داشته باشیم و جایی باشد 
که پذیرش، پزشک اهدا، کارشناس خون گیری، 
آزمایشگاه و... داشته باشیم، بر اساس منابع موجود 
سازمان تعریف شده که یک منطقه روزی چند 
واحد اهدا باید داشته باشد که بتوان در آنجا 
یک پایگاه زد. بنابراین باید یکسری زیرساخت ها 
برای ایجاد پایگاه اهدای خون وجود داشته باشد، 
اما قول می دهم که در هر کجای کشور که با 
شاخص های ما در این حوزه منطبق هستند، در 
آنجا پایگاه می زنیم. اکنون ۳۱ اداره کل استانی 
داریم و ۱۸۸ پایگاه ثابت اهدای خون و تعداد 
زیادی هم پایگاه سیار داریم که بسته به نیاز، 

آن ها را به مناطق مختلف می فرستیم.«
وی درباره جایگاه اهدای خون ایران در مقایسه 
با سایر کشورها، گفت: »وقتی از شاخص اهدای 
خون ۱۰۰ درصد داوطلبانه و بدون چشمداشت 
حرف می زنیم،   ایران جزو این شاخص است. در 
حالی که معدود کشورهایی در آسیا این شرایط 
را دارند. اگر از ایمنی خون صحبت کنیم، ایران 
یکی از کشورهای برتر دنیا از نظر ایمنی خون 
در دنیا محسوب می شود. زیرا هم استانداردهای 
سختگیرانه ای داریم و هم غربالگری کاملی انجام 
می دهیم. در بسیاری از استان های کشور به شاخص 
خطر صفر اهدای خون رسیدیم؛ به طوری که 
ممکن است در کل یک در ۱۰۰ هزار یا در ۴۰۰ 
هزار ممکن است اهداکننده ای از نظر ایمنی خون، 
مثبت شود، اما در برخی استان ها همین میزان 

مثبت هم نداشتیم.«
وی افزود: »در منطقه امرو از نظر شاخص اهدا 
میانگین اهدای کشورها حدود ۱۵ در ۱۰۰۰ نفر 
است،   برای ما که متاسفانه به دلیل آغاز سیاست 
جمع آوری پالسما از سال ۱۳۹۵ شاخص اهدای 
خون از ۲۷ در ۱۰۰۰ به ۲۵ در ۱۰۰۰ کاهش 

یافت، باز هم نسبت به کشورهای منطقه امرو 
وضعیت بهتری داریم. البته در شاخص اهدای 
خون بانوان حرفی برای گفتن نداریم. در اروپا 
۵۰ درصد اهدای خون مختص بانوان است. در 
برخی کشورهای حوزه خلیج فارس ۱۵ درصد 
اهداکنندگان زنان هستند، اما در کشور ما این 
میزان حدود چهار یا پنج درصد است. این ناشی 
از باورهای غلط است که باید آن ها را بشکنیم. 
بانوان ما باید بدانند که اهدای خون منجر به 
کم خونی آن ها نمی شود. اهدای خون بانوان به 
این معنی است که هر خانه یک پایگاه اهدای 

خون می شود.«
عشقی ادامه داد: »از نظر شاخص اهدای مستمر باید 
توجه کرد که حدود ۶۰ درصد اهداکنندگان مان 
اهداکننده مستمر هستند و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر 
را تشکیل می دهند. در برخی استان ها ۸۰ درصد 
اهداکنندکان مستمرند که افتخار است. انتقال خون 
ایران یکی از افتخارات جمهوری اسالمی ایران 
است. باید توجه کرد که ما مرکز آموزشی سازمان 
بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی هستیم و 
کشورهایی که رابطه سیاسی خوبی با ما ندارند، 
در حوزه آموزشی به انتقال خون ایران وابسته اند.«

وی درباره وضعیت ذخایر خونی در کشور، 
گفت: »باید توجه کرد که مصرف روزانه  یعنی 
میزانی که خون در مدت مشابه در سال گذشته 
درخواست شده است. اگر ذخایر خونی برای 
پنج تا هفت روز کافی باشند، قابل قبول است. 
اگر سه تا پنج روز باشد، دچار کمبود می شویم 
و اگر زیر سه روز باشد، وضعیت هشدار است 
و اگر باالی هفت روز باشد، مازاد است. با توجه 
به وجود خون رسانی در کشور به محض کمبود 
خون در یک استان، خون از استان های دیگر تامین 
می شود. در حال حاضر ذخایر خونی کشور ۵ 
روز است. همیشه به هموطنان مان می گوییم که 
اهدای خون را فراموش نکنید. مردم همانطور که 
در سیل  زلزله به فکر تامین خون مردم هستند، 
باید در روزهای عادی یا در روزهای کرونا هم 
به فکر باشند. کشور ما جزو کشورهایی است 
که خوب از پس کرونا برآمدیم. در حال حاضر 
اهدای خون ما نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر است، اما مصرف 
خون افزایش یافته است. زیرا دو الی سه ماه 
جراحی ها به دلیل کرونا تعطیل بود. از طرفی 
تابستان زمان انجام جراحی های غیر اورژانس 
است. این ها باهم تالقی پیدا کرده و مقداری 

مصرف خون را افزایش داده است که ان شاءهلل با 
مراجعه مردم برای اهدای خون این درخواست ها 

تامین می شود.«
عشقی افزود: »برای اینکه مردم بدانند در چه مناطقی 
کمبود داریم و چه گروه های خونی را نیاز داریم، از 
روابط عمومی خواسته ام که در سایت پایگاه های 
استانی ما میزان ذخایر و میزان مورد نیاز خون درج 
شود. ضمنا اپلیکیشنی را به نام قطره طراحی کرده و 
در اختیار اهداکنندگان قرار می دهیم که اهداکنندگان، 
به ویژه اهداکنندکان مستمر در جریان ارتباط دائمی با 
سازمان انتقال خون باشند و بتوانیم خدمات ویژه ای 

هم به آنها ارائه دهیم.«
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پالکت گیری 
به روش آفرزیس، گفت: »شش سال پیش به عنوان 
متخصص خون و آنکولوژی از سازمان انتقال خون در 
خواست کردم که شرایط اهدای پالکت کم لکوسیت 
که به روش آفرزیس دریافت می شود را فراهم 
کنند و اصرار من برای دریافت پالکت کم لکوسیت 
به دلیل کیفیت بهتر بود. این را افتحار می دانم که 
خوشبختانه ما توانستیم فرهنگ مطالبه گری را در 
بهبود شاخص خون و فراورده های خون مصرفی 
در جامعه به وجود آوریم. در حال حاضر همه 31 
پایگاه ما به دستگاه های پالکت فرزیس دسترسی 

دارند، اما این کافی نیست.«
عشقی ادامه داد: »ما از پالکت های بازیافتی خون 
کامل، استفاده می کنیم. باید توجه کرد خون از سه 
جزء گلبول قرمز، پالسما و پالکت تشکیل شده 
است. پالکت بازیافتی از خون، ویژگی های پالکت 
فرزیس را ندارد و برای استفاده از پالکت بازیافتی 
باید امکانات و تجهیزاتی را فراهم کنیم تا این پالکت 

دور ریخته نشود و از آن استفاده شود.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: »باید توجه 
کرد که امکان رساندن پالکت آفرزیس به برخی 
شهرها وجود ندارد؛ چرا که طول عمر پالکت سه 
روز است و از طرفی هزینه پالکت آفرزیس به دلیل 
مصرف کیت و کیسه مخصوص همیشه چالش بوده 
و بیمه ها هم گاهی موانعی برای دریافت آن ایجاد 
می کردند و برخی بیماران اعالم می کردند که باید 
در قبال این پالکت پول بدهیم. در حالی که پول 
را به بیمارستان ها می دهند. زیرا بیمارستان برای 
تامین کیت ها باید هزینه هایی را تامین کند. حال 
ما پول نقدی از بیمارستان نگرفته ایم. این در حالی 
است که بیمارستان ها به سازمان انتقال خون 2۰۰ 
میلیارد تومان بدهکار هستند، اما با این حال هیچ 

گاه خدمات مان را معلق نکردیم.«

عشقی اظهار کرد: »به هر حال دریافت پالکت 
آفرزیس هزینه دارد و هزینه ها را دولت یا بیمه باید 
بپردازند. در عین حال در حال ایجاد روشی مشابه 
پالکت فرزیس هستیم تا پالکت مشابه آفرزیس 
دریافت کنیم. تمام بیماران ما که پالکت نیاز دارند، 
پالکت استاندارد دریافت می کنند و تمام پایگاه های 

اصلی ما امکان پالکت فرزیس را دارند.«
عشقی درباره دریافت پالسما به روش فرزیس 
نیز گفت: »ما امکانات  پالسما فرزیس را داریم 
و به همین دلیل توانستیم پالسمای بهبود یافتگان 
کرونا را دریافت کنیم و اکنون پالسمای بهبود 
یافتگان کرونا را از این روش دریافت می کنیم، اما 
فعال سازمان انتقال خون از روش پالسما فرزیس 
فقط برای دریافت پالسمای پر پادتن یا پالسمای 
بهبودیافتگان کرونا استفاده می کند. ما به عرصه 
پالسما فرزیس برای ارسال به پاالیشگاه ها، محاسبه 
ارزش افزوده و اعالم آن به سازمان غذا و دارو و... 
ورود نمی کنیم؛ چرا که برخی بی توجه به واقعیت ها 
به سازمان انتقال خون تهمت هایی می زنند. در 
مجموع پالسما فرزیس برای شرایط ویژه مانند 
درمان بیماران کرونایی، تولید سرم ضد هاری، 
ضد کزاز و ضد هپاتیت بی و... استفاده می کنیم.«
وی درباره وضعیت مراکز اهدای خون سیار، گفت: 
»ما برای ارسال یک پایگاه سیار اهدای خون باید 
میزان مشخصی از اهداکننده خون را داشته باشیم. 
هر منطقه ای که به ما اعالم کنند که  بین 3۰ تا ۵۰ 
اهدای خون وجود دارد، پایگاه سیار اهدای خون 
ارسال می کنیم. در غیر این صورت در برخی مناطق 
که به تجربه برایمان ثابت شده که اگر در زمان 
مشخصی به آنجا مراجعه کنیم، اهداکننده وجود 
دارد، پایگاه سیار را می فرستیم. باید توجه کرد که 
پایگاه سیار، استانداردهای پایگاه های ثابت مان را 
ندارند، اما به همین دلیل که دسترسی مردم را 
فراهم کنیم، آن ها را تعطیل نکرده ایم و هر کجا 
که اعالم کند 3۰ تا ۵۰ اهداکننده دارد، پایگاه سیار 

را ارسال می کنیم.«
عشقی در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد: 
»شکل کیسه های دریافت پالسما بهبودیافتگان کرونا 
به گونه ای است که فقط قابلیت مصرف در بیماران 
کرونایی را دارد. باید توجه کرد که در همه دنیا به 
اهداکنندگان پالسما جایزه می دهند. رسانه ها باید 
جلوی شایعاتی که مردم را دلسرد می کند، بگیرند. 
اگر می خواستیم پالسما را برای تولید دارو استفاده 
کنیم و به پاالیشگاه بفرستیم هم جرم نیست و در 
همه دنیا به جمع آوری کنندگان پالسمای استاندارد 

جایزه می دهند.«
وی افزود: »ما اگر می خواستیم پالسما را برای تولید 
دارو استفاده کنیم، نمی گفتیم که مردان یا زنان مجرد 
یا زنانی که بارور نشدند، در اولویت هستند. زیرا 
پالسمای خانم های با سابقه بارداری را نمی توان 
به صورت مستقیم به بیمار تزریق کرد. کسانی که به 
ما اتهام فروش پالسما می زنند باید در قبال بیماری 
که پالسما به او نرسیده، پاسخگو باشند. زیرا باعث 
شدند که حتی یک بهبودیافته دلسرد شود و پالسما 
اهدا نکند. پزشکان میناب و سوسنگرد و خرمشهر با 
ما تماس گرفتند و اعالم کردند به ما پالسما برسانید. 
باید بدانید که ارسال پالسما سخت است؛ چرا که 
باید پالسما را در کانتینرهای زیر 2۵ درجه منتقل 
کرد و نمی توانیم برای ارسال ۵۰ کیسه پالسما یک 
کانتینر ارسال کنیم. نمی دانیم پشت پرده این ماجرای 
پالسما فروشی چیست، اما از رسانه ها می خواهیم 

که از این فضا خارج شوند.«
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مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »رشد 
جمعیت به زیر یک رسیده است، پنجره جمعیتی رو 
به بسته شدن است و اگر نرخ جایگزینی جمعیت 
از ۱.۷ کنونی به ۱.۵ برسد به تله جمعیتی می افتیم 

و دیگر امکان جبران از بین می رود. «
حامد برکاتی افزود: »پنجره جمعیتی فرصتی 
است که نسبت جمعیتی کشور فرصت جبران 
و رشد جمعیت را می دهد. زمانی که هنوز دو 
سوم جمعیت بین ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و پیر 
نشده است اما اگر این نسبت کمتر شود، پنجره 
جمعیتی بسته می شود. هنوز ۲۵ سال تا بسته شدن 
پنجره جمعیت فرصت داریم اگر این زمان را 
هم از دست بدهیم به یک کشور سالمند تبدیل 
می شویم که باید همه توان و ظرفیت کشور را 
صرف نگهداری و مراقبت از سالمندان کنیم و 
از روند توسعه و پیشرفت عقب می مانیم. همین 
االن هم توان رسیدگی به سالمندان را نداریم و 
اگر اقدامی انجام ندهیم، ۲۵ سال آینده ایران دچار 

بحران جمعیتی بزرگی می شود.«
آخرین وضعیت جمیتی کشور  بررسی  برای 
خبرگزاری ایرنا گفت وگویی با حامد برکاتی، 
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام داده 

است که بازنشر می شود.

• شاخص های مرتبط با رشد جمعیت در ایران 
چه می گویند؟

مسئله جمعیت موضوع بسیار مهمی است. متاسفانه 
بسیاری از دستگاه هایی که در این زمینه مسئولیت 
دارند به وظیفه خود عمل نکرده اند. ۲۰ سال آینده 
می بینیم که کشور با بحران های بسیار جدی و 
شدید مواجه می شود و می گوییم. اگر برای این 
کار ۲۰ سال پیش اقدام می کردیم. حاال وضعیت 
بهتری داشتیم. در حوزه جمعیت کل دنیا و همه 
کشورها با چالش های بسیار جدی مواجه هستند 
البته از ابتدای قرن بیستم به علت تسلط انسان بر 
طبیعت و پیشرفت تکنولوژی و بهره وری انسان 
از امکانات زندگی با افزایش جمعیت انسان مواجه 
شدیم که البته همزمان شد با کاهش تنوع و تعداد 
گونه های جانوری اما در سال های اخیر روند قهقرایی 
کاهش رشد جمعیت را در اغلب کشورهای جهان 
شاهد هستیم. حاال هر کشوری بتواند از فرصت 
باقیمانده برای حفظ پنچره جمعیتی خود استفاده 
کند می تواند از فرصت اندک باقیمانده استفاده کند.

 • اما در ایران ظاهرا هنوز پنجره جمعیتی بسته 
نشده و هنوز فرصت باقی است؟

پنجره جمعیتی تا زمانی باز است که بیش از دو 
سوم یا بیش از ۶۶ درصد جمعیت بین ۱۵ تا ۶۵ 
سال باشند، جمعیت سالمند نیز کمتر از ۱۵ درصد 
و جمعیت کودکان نیز کمتر از ۱۰ درصد باشد. 
هنوز ما در این پنجره جمعیتی قرار داریم اما با 
روند کاهش رشد جمعیت در سال ۱۴۲۵ با پنج 
سال کمتر یا بیشتر یعنی بین ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ پنجره 
جمعیتی بسته می شود. ما هنوز در فرصت استفاده 

پنجره جمعیتی هستیم. باید تا حدود سال ۱۴۲۵ 
برای افزایش رشد جمعیت و استفاده از این فرصت 
اقدامات الزم را انجام دهیم بعد از آن با وجود نسل 
جوان باقیمانده از قبل می توانیم برای مدتی بعد از 
بسته شدن پنجره جمعیت به تولید، رشد اقتصادی 
و توسعه کشور ادامه دهیم که به آن فرصت دوم 
جمعیتی گفته می شود مثل ژاپن که پنجره جمعیتی 
آن بسته و کشوری سالمند شده اما هنوز با اتکا 
به جمعیت جوان، مولد و در سن کار خود روند 
توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را ادامه می دهد. 
دوران طالیی پنجره جمعیتی ژاپن دهه ۷۰ تا ۸۰ 
و ابتدای دهه ۹۰ میالدی بود هنوز هم به علت 
زیرساخت هایی که در دوران طالیی خود ایجاد 
کرده از در روند توسعه خارج نشده اما به زودی 

دچار مشکالت جدی می شود.
• چقدر فرصت برای جبران داریم؟

ایران بعد از سال ۱۴۲۵ یا بازه زمانی بین ۱۴۲۰ 
تا ۱۴۳۰ پنجره جمعیتی را از دست می دهد. چه 
بخواهیم و چه نخواهیم در حدود سال ۲۰۵۰ میالدی 
حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهد 
بود و کشوری سالمند می شویم. کاری که از اکنون 
باید انجام دهیم این است که زیرساخت هایی برای 
زندگی سالم سالمندان ایجاد کنیم تا نسل جوان 
بتواند به توسعه و رشد کشور بپردازد. اگر این 
زیرساخت ایجاد نشود دچار بحران می شویم. البته 
با تعاریف جهانی ممکن است با توسعه خدمات 
سالمت سن سالمندی از ۶۰ تا ۶۵ سال مثال به ۷۵ 
سال تغییر کند اما در هر صورت روزی به کشوری 
با جمعیت باالی ۲۵ تا ۳۰ درصد سالمند می رسیم.

• چند درصد جمعیت ایران سالمند است؟
اکنون ۱۰ درصد جمعیت ایران سالمند باالی ۶۰ سال 
است. همین حاال نمی توانیم خدمات خوبی به این 
جمعیت سالمند ارائه کنیم و اگر با همین روند جلو 

برویم جمعیت سالمند ایران در سال ۱۴۲۵ سنگی 
بر پای توسعه کشور می شود و عمال درصدی از 
جمعیت که جوان است باید همه انرژی خود را 
برای رسیدگی به سالمندان بگذارد. همه کشورها 
این خطر را احساس می کنند به همین علت تالش 
می کنند بسته شدن پنجره جمعیتی و سالمند شدن را 
به تاخیر بیندازند برای اینکه بتوانند جمعیت سالمند 
خود را بهتر مدیریت کنند و فرصت های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی بهتری برای 
خودشان بسازند به همین علت در فرصت اول 
پنجره جمعیتی و فرصت دوم وجود نسل جوان 
باقیمانده از قبل برای ظرفیت سازی و ایجاد ساختار 

استفاده می کنند.
• رشد جمعیت و نرخ فرزندآوری و جایگزینی 

جمعیت در ایران اکنون چقدر است؟
در ایران از حدود سال ۱۳۸۵، پنجره جمعیتی شروع 
شده است اما اکنون رشد جمعیت در ایران به زیر 
یک درصد رسیده است. عدد دقیق آن ۹۶ صدم 
درصد است و این برای اولین بار در تاریخ ایران 
است که نرخ رشد جمعیت به زیر یک می رسد. 
شاخص TFR یا نرخ جایگزینی جمعیت در ایران 
اکنون به زیر ۱.۷ رسیده و اگر به ۱.۵ برسد گرفتار 
تله جمعیتی می شویم وضعیتی که دیگر شاخص 
جمعیت نمی تواند ساماندهی شود. شواهد این 
وضعیت نیز کامال آشکار است همه می دانند که 
تعداد موالید و متولدان در کشور طی چهار سال 
)۹۴ تا ۹۸( از یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفر به یک 
میلیون و ۱۹۶ هزار کاهش یافته است یعنی ۳۷۰ 
هزار نفر از متولدان کشور در سال کم شده است 
یعنی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۴ حدود ۲۵ 
درصد کمتر تولد داشته ایم. شاخص جایگزینی 
جمعیت در سال ۹۴ حدود ۲.۱۱ بود. سال ۹۵ به 
۲.۰۸ رسید. سال ۹۶ به ۱.۹۸ کاهش یافت. سال 

۹۷ این شاخص ۱.۸۸ شد و سال ۹۸ به ۱.۷ رسید. 
یعنی هر خانم در سن باروری در صورتی که زنده 
باشد به طور متوسط ۱.۷ فرزند به دنیا می آورد. عدد 
بین المللی برای اینکه جمعیت فعلی جایگزین شود، 
نرخ جایگزینی ۲.۱ است که رشد جمعیت را به 
باالی یک می رساند. این عدد البته در کشورهای 
مختلف متفاوت است و در کشور ما با توجه به 
میزان باالی تصادفات و باالتر بودن مرگ کودکان 
و نوجوانان به نرخ جایگزینی ۲.۲ نیاز داریم تا 

ترکیب جمعیتی فعلی حفظ شود.
• البته یک دوره رشد جمعیت باال را در دهه ۶۰ 
داشتیم که البته اکنون به سن میان سالی رسیده اند.
بله. جمعیت مولد دهه ۶۰. اکنون به سن میان سالی 
و به حدود ۴۰ سالگی رسیده اند و به زودی از سن 
باروری خارج می شوند. اگر سال ۶۵ را مالک قرار 
دهیم تعداد متولدان سال ۷۰ حدود ۲۵ درصد کمتر 
از سال ۶۵ است. سال ۱۳۶۰ حدود ۱۰.۵ میلیون 
خانم در سن باروری داشتیم و ساالنه دو میلیون و 
۴۰۰ هزار نفر متولد می شد اما در سال ۹۸ تعداد 
زنان در سن باروری به ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
رسید با یک میلیون و ۱۹۶ هزار تولد و باید بدانیم 
که جمعیت مولد کشور پنج سال آینده باز هم کمتر 
می شود زیرا تعداد زنان بارور رو به کاهش است در 

حالی که تاکنون رو به افزایش بوده است.
• علت تغییر این روند جمعیتی و کاهش رشد 
جمعیت و فرزندآوری چیست، بیشتر مسائل 

اقتصادی است یا فرهنگی؟
به نظر من، عوامل فرهنگی مهمتر است. نهادهای 
البته  بکشند.  کنار  را  خودشان  نباید  فرهنگی 
عوامل  به  مولد  جمعیت  رشد  زیرساخت های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مثل مسکن و شغل 
و درآمد بستگی دارد که رسیدگی به آن کار دولت است. 

ادامه در صفحه ۱4 

تله جمعیتی در کمین کشور است
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 ادامه از صفحه ۱3
همه ما در این کشور زندگی می کنیم. جوان تا 
زمانی که امنیت خاطر نداشته باشد که فردا تامین 
خواهد بود، حتی اگر به او وام هم بدهیم تمایلی 
به ازدواج و فرزندآوری نخواهد داشت. اگر شغلی 
مطمئن داشته باشد که حداقل درآمد را برای یک 
زندگی خانوادگی برایش فراهم کند برای ازدواج 
اقدام می کند. بیشترین عامل کاهش رشد جمعیت 
در سال های گذشته مسائل فرهنگی است. چون 
وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نسبت به دهه 
۶۰ و زمان جنگ بدتر نشده است. خانواده دهه ۶۰ 
اگر به پول امروز سه میلیون تومان در ماه حقوق 
می گرفت نمی رفت یک موبایل ۱۰میلیونی بخرد. 
حدود ۱۱ درصد خانواده ها در سال ۵۵ ماشین 
لباسشویی داشتند اما در آخرین سرشماری در سال 
۸۵ مشخص شد که حدود ۹۰ درصد خانواده های 
ایرانی ماشین لباسشویی دارند و ۱۰ درصد ندارند.
ما در سال ۸۰ به نرخ جایگزینی جمعیت رسیدیم 
اگر آن زمان به فکر رشد جمعیت و بحث های 
فرهنگی آن می افتادیم اکنون دچار مشکل بسته 
شدن پنجره جمعیتی نمی شدیم. البته حق همه 
مردم است که رفاه داشته باشند اما شاید با کار 
فرهنگی می توانستیم کاری کنیم که توقعات از 
زندگی کمتر می شد و فرزندآوری بیشتر. به هر 
حال حاکمیت باید شرایط الزم برای تامین شغل 
و مسکن مناسب برای سه فرزند را در اختیار 

مردم قرار دهد.
با  داریم که  البته مسائل فرهنگی دیگری هم 
از  بخشی  نرم  صورت  به  و  فرهنگی  تهاجم 
جوانان را به این سمت کشانده اند که دیگر به 
دنبال ازدواج نیستند یا ازدواج به شکلی دیگر 
از  بزرگی  بخش  این وجود  با  می خواهند  را 
جامعه هنوز هم به ازدواج و هم به فرزندآوری 
می  انجام  کمتر  را  کار  این  اگر  دارند  تمایل 
دهند به علت اقتضائات و مالحظات فرهنگی 

و اقتصادی- اجتماعی است.
جوانان امروز اگر امید به آینده داشته باشند و بدانند 
که در آینده می توانند شغل پایدار داشته باشند، حتما 
ازدواج می کنند و فرزندآوری خواهند داشت.  
بسیاری از دانشجویان اکنون به این فکر می کنند 
که تحصیالت خود را در مراحل عالی تمام کنند. 
شغل مناسبی به دست آورند. امکانات زندگی 
مناسبی فراهم کنند و بعد ازدواج کنند به همین 
علت فرزندآوری در تحصیلکرده ها به مراتب کمتر 
از افراد کم سواد است. یک زن که تحصیالت عالی 
دارد از یک طرف فرصت ازدواج باب طبعش را 
از دست می دهد بعد هم در سنی ازدواج می کند 
که امکان بیش از دو فرزند به دنیا آوردن را ندارد. 

مثل در ۳۲ سالگی می خواهد ازدواج کند.
• میزان فرزندآوری و فاصله بین فرزندان در 

خانواده های ایرانی چقدر است؟
برای هر خانوار ایرانی در سال ۵۷ حدود ۵.۷ بوده 

است و امروز به ۳.۳ رسیده است.
• متوسط سن ازدواج و فرزندآوری چقدر است؟
متوسط سن ازدواج دختران ایرانی به ۲۵ سال رسیده 
یعنی نیمی از دختران کشورمان بعد از ۲۵ سالگی 
ازدواج می کنند. متوسط سن اولین فرزندآوری 
زنان ایرانی هم باالی ۲۹ سال است. زنی که اولین 
فرزندآوری را در سن ۲۹ سالگی به دنیا می آورد 

فرصت زیادی برای فرزند دوم ندارد.
• متوسط فاصله اولین و دومین فرزند بعد از 

ازدواج چقدر است؟

بعد از ۲۵ سالگی که دختران ازدواج می کنند. ۴.۵ 
سال بعد به طور متوسط اولین فرزند به دنیا می آید 
و ۵.۳ سال بعد فرزند دوم به طور متوسط به دنیا 
می آید. یعنی به طور متوسط ۱۰ سال پس از ازدواج 
دو فرزند می آورند. این وضعیت متوسط است. 
ممکن است در موارد اندک یک خانواده چهار یا 
پنج فرزند بیاورد اما وضعیت عمومی این نیست. 
اگر در یک سازمان دولتی مثال یک همکار خانم 
که همسرش وضع مالی خوبی دارد چهار فرزند 
یا حتی سه فرزند به دنیا بیاورد همه با تعجب به او 
نگاه می کنند. این نشان می دهد که نرم های فرهنگی 
در کشور تغییر کرده است و نهادهای فرهنگی باید 
در این زمینه ورود کنند.البته نباید فقط توصیه کنیم 
باید به گونه ای باشد که اگر به مردم می گوییم فرزند 
بیشتر بیاورید از آن طرف امکانات مالی الزم هم 

برای آن ها فراهم کنیم.
• راه حل چیست؟

راه آن حمایت از خانواده، حمایت از خانواده و 
حمایت از خانواده است و برای این کار باید اقدام 
کرد دیگر زمان حرف زدن و توصیه کردن گذشته 
است. باید شرایط و امکانات مناسب برای ازدواج 

جوانان فراهم کنیم.
• منظورتان حمایت اقتصادی مثل تامین مسکن 

است؟
بله. با این قیمت های مسکن واقعا تامین مسکن 
یک دغدغه جدی برای خانواده ها و جوانانی است 

که می خواهند ازدواج کنند.
• وزارت بهداشت برای رشد جمعیت و افزایش 

فرزندآوری خانواده ها چه کار کرده است؟
ما در وزارت بهداشت ادعا داریم که خیلی از 
کارهایی که باید انجام می دادیم را انجام دادیم 
و حتی یکسری اقدامات جدید هم در سال های 
اخیر انجام داده ایم که به صورت برنامه عملیاتی 
به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
- درمانی ابالغ شده است و باید دنبال کنیم که به 

صورت کامل اجرا شود.
• مثل چی؟

در حوزه فرهنگ سازی و صحبت کردن با مردم و 
کارشناسان از سال ۹۳ تاکنون بیش از چهار هزار 
کارگاه و همایش برگزار کرده ایم. مراکز درمان 
ناباروری در چهار سال اخیر افزایش یافته و از ۱۲ 

مرکز به ۴۴ مرکز درمان ناباروری دولتی افزایش 
یافته است.

• که خدمات درمان ناباروری رایگان ارائه 
می کنند.

بله. البته ۴۰ مرکز درمان ناباوری خصوصی هم 
مجوز گرفته و فعالیت می کنند اما در مراکز دولتی 
بر اساس دستورالعمل ابالغی دکتر نمکی وزیر 
بهداشت در صورت ارجاع خانواده های ناباور از 
شبکه بهداشتی سه بار هزینه درمان و کمک باروری 
به روش آی یو آی و آی وی اف و هزینه داروها 
و سونوگرافی از طرف دولت پرداخت می شود 

و رایگان است.
بارداری هم حذف  • خدمات پیشگیری از 

شده است؟
بله. روزگاری در گذشته چنین توصیه ای وجود 
داشت اما اکنون دیگر چنین توصیه و اقدامی در 
شبکه بهداشتی انجام نمی شود. قبال به خانواده ها 
توصیه می شد که فاصله ایمن بین دوبارداری سه تا 
پنج سال باشد و می گفتیم کمتر از سه سال و باالی 
پنج سال فاصله بین بارداری ها غیر ایمن است. این 
دستورالعمل دیگر وجود ندارد تغییر کرده است و 
بر اساس دستورالعمل جدید بارداری که حدود 
آبان پارسال ابالغ شد. فاصله بارداری بین ۱۸ تا 

۲۴ ماه را به خانواده ها توصیه می کنیم.
• یعنی بالفاصله بعد از شیردهی به فرزند اول، 

فرزند دوم به دنیا بیاید.
بله. به شرطی که مادر یکسری شرایط تغذیه ای 
را رعایت کند. عالوه بر آن اقداماتی که در مسیر 
تحدید جمعیت و پیشگیری از بارداری در شبکه 
بهداشتی بوده مثل وازکتومی، توبکتومی یا توزیع 
رایگان اقالم پیشگیری از بارداری همه برداشته شده 
است. وازکتومی که به طور کلی در سیستم دولتی 
انجام نمی شود. توبکتومی فقط در موارد استثنایی 
که جان مادر به علت بارداری به خطر می افتد انجام 
می شود. ارائه اقالم بهداشتی پیشگیری از بارداری 
نیز فقط در موارد خاص که برای سالمت مادر 

الزم است انجام می شود.
• البته این خدمات در بخش خصوصی با 

پرداخت هزینه قابل انجام است؟
بله. این خدمات به خصوص خدمات دارویی را 
اگر کسی بخواهد با هزینه شخصی دریافت کند 

در دسترس هست و خانواده ها خودشان می توانند 
این اقالم را از داروخانه ها تهیه کنند.

اصالح  با  بهداشت  وزارت  مجموع  در 
دستورالعمل ها، توسعه خدمات باروری و آموزش 
عمومی بیش از آنچه معاون اول رئیس جمهوری در 
تابستان ۹۳ به عنوان تقسیم کار ملی برای افزایش 
جمعیت ابالغ کرد به وظیفه خود عمل کرده است. 
در این تقسیم کار ملی برای پنج وزارتخانه و دو 
معاونت ریاست جمهوری وظایفی تعیین شده بود. 
وزارت بهداشت به وظیفه خود عمل کرده است. 
قطعا بیرون دولت هم دستگاه های دیگر از جمله 
مجلس می توانند اقدامات مفصل دیگری را برای 

افزایش فرزندآوری انجام دهند.
• مثل چی؟

مثال بارز آن این است که اکنون بین تحصیل و 
اشتغال بانوان و فرزندآوری آنان تناقض به وجود 
آمده است. بسیاری از خانم ها عالقه دارند هم 
درس بخوانند و هم اشتغال داشته باشند. یکی از 
وظایف حاکمیت که قطعا وظیفه وزارت بهداشت 
نیست و مجلس و قوه قضاییه می توانند کمک کنند 
این است که بین تحصیل، اشتغال و فرزندآوری 
بانوان تناقض نباشد. این امر قانون می خواهد که 
طول دوره تحصیل و فعالیت شغلی را به نحوی 
هماهنگ کنیم که زنان در سن باروری مناسب 

بتوانند فرزند به دنیا بیاورند.
• منظورتان این است که در شرایط کنونی 
زنان زمان مناسب باروری را از دست می دهند.
دقیقا. با شرایط کنونی و طول دوره تحصیل و وضعیت 
اشتغال چه در بخش دولتی و چه خصوصی؛ زنان، 
زمان طالیی فرزندآوری را از دست می دهند و اگر 
حاکمیت این هماهنگی را فراهم نکند بخش مهمی 
از خانواده ها فرصت فرزندآوری را از دست می دهند 
البته حدود ۲۰ درصد بانوان شاغل هستند. اما اگر 
این گیرها و تناقض ها بر طرف نشود به زودی سن 
اولین فرزندآوری در کشور به باالی ۳۰ سال می رسد.

• البته این اقدامات برای دولت هزینه دارد.
بله حتما هزینه دارد اما اگر می خواهیم به فکر آینده 
کشور باشیم باید این هزینه را به شکل سرمایه 

گذاری ببینیم.
• برآوردی از میزان هزینه حمایت های دولت 

برای افزایش فرزندآوری دارید؟
برآوردهایی انجام شده اما چون کار وزارت بهداشت 
نبوده، ما وارد نشده ایم. اما در طرح تعالی جمعیت 
عدد ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که 
اعالم شد به علت هزینه باال این طرح غیرقابل 
انجام است. در حالی که نص صریح فرمایش 
باید این طرح اجرا  مقام معظم رهبری بود که 
شود. اگر به این طرح و حداقل به بخش های 
مهم آن مثل هماهنگی بین فرزندآوری و تحصیل 
و اشتغال بانوان و حمایت از مسکن مناسب برای 
جوانان توجه می شد امروز بخشی  از مشکالت حل 
شده بود.الیحه تسهیل ازدواج جوانان هم سال ۸۳ 
تصویب شد اما هنوز بخش عمده مواد کلیدی آن 
اجرا نشده است. هیچ کس هم نمی پرسد چرا اجرا 
نشد. فرصت های اقتصادی و اجرایی مناسب تری 
هم در سال های گذشته داشتیم که از دست دادیم.

• چرا فرصت ها را از دست دادیم؟
ببه نظر من یک علتش این است که دوستان و 
افرادی که دغدغه جمعیت داشتند، مسیر را گم 
دنبال اجرای مصوبات  اینکه  به جای  کردند و 
باشند، بیشتر فرصت کشور صرف این شد که 

دنبال مقصر بگردیم.
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 امین جاللوند
بیش از چهار دهه از راه اندازی رشته پزشکی اجتماعی 
می گذرد، اما همچنان متخصصان این رشته نتوانسته اند 
در جایگاه واقعی خود در نظام سالمت باشند. پزشکی 
اجتماعی، یک رشته تخصصی است که به درک تاثیر 
وضعیت های اجتماعی و اقتصادی بر سالمت، بیماری 

و عملکرد پزشکی می پردازد.
رشته پزشکی اجتماعی با نگاهی جامع و کالن به 
نیازها و مشکالت سالمت جامعه نگاه می کند. این 
متخصصان بر بحث پیشگیری از بیماری تاکید دارند 
و معتقدند که بدون نگاه به مولفه های اجتماعی موثر 
بر نظام سالمت، هزینه های نظام درمان به طور مداوم 
افزایش پیدا می کند. برخالف دانش کالسیک پزشکی 
که بر عالمت درمانی تاکید دارد و هر بیماری از سوی 
یک متخصص درمان می شود، پزشکی اجتماعی با 
نگاهی جامع به مشکالت سالمت جامعه نگاه می کند. 
آنها را می توان دیده بان نظام سالمت دانست که از 
زاویه ای باالتر به چالش های نظام سالمت، نگاه می کنند.

در بسیاری از نظام های توسعه یافته سالمت، نقش 
متخصصان پزشکی اجتماعی بسیار حائز اهمیت است، 
اما در کشور ما هنوز بسیاری از این متخصصان 
نتوانسته اند حتی در کار تخصصی که آموزش دیده اند، 
فعال باشند. متخصصان پزشکی اجتماعی می گویند با 
توجه به افزایش روزافزون هزینه های درمانی، افزایش 
درمان های غیرضروری و القایی و همچنین سهم 80 
درصدی بیماری های غیرواگیر در بروز مرگ و میرها، 
نیاز مبرمی به حضور متخصصان پزشکی داریم تا در 

کنترل این شرایط نامطلوب کمک کنند.

پزشکیاجتماعیرارهاکردهاند
پزشکی اجتماعی، رشته چندان شناخته شده ای در 
بین مردم و حتی در بین بسیاری از مسئوالن نیست. 
تجربه جهانی نشان داده است که با کمک پزشکی 
اجتماعی می توان سالمت جامعه و دخل و خرج 
نظام سالمت را به ریل علمی برگرداند. در کشور 
ما چنین نگاهی به پزشکی اجتماعی وجود ندارد.

محمدعلی حیدرنیا، متخصص پزشکی اجتماعی 
و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به 
متخصصان  نقش  و  اجتماعی  پزشکی  تعریف 
این رشته می پردازد و به سپید می گوید: »پزشکی 

اجتماعی یک رشته بالینی است که وظیفه اصلی آن 
پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سالمت در سطح 
جامعه است. کشورهای با سطح سالمتی مطلوب 
از پزشکی اجتماعی بسیار بهره می برند. در کشور 
ما زمانی که وزارت بهداری به وزارت بهداشت 
تبدل شد، رشته پزشکی اجتماعی نیز راه اندازی 
شد. پزشکی اجتماعی همزمان به امر آموزش، 
بهداشت و پیشگیری و بخصوص آموزش پزشکی 
جامعه نگر می پردازد. متخصان پزشکی اجتماعی، 
دوره پزشکی عمومی را گذرانده اند و سپس یک 
دوره دستیاری سه ساله را طی کرده اند. پزشکی 
اجتماعی، یک رشته بالینی است، اما در بحث بالین 
بیشتر به بحث پیشگیری از بیماری ها می پردازد.«

حیدرنیا با اشاره به جایگاه پزشکی اجتماعی در 
کشورهای توسعه یافته و مقایسه آن با سایر شورها، 
تاکید می کند: »کشورهایی که در نظام سالمت 
خود دچار روزمرگی هستند، به رشته پزشکی 
اجتماعی اصال نیازی ندارند. یعنی اگرچه وجود 
این رشته در نظام سالمت بسیار ضروری است، 
اما این کشورها از آن جهت که دچار روزمرگی 
در حوزه سالمت هستند، استحقاق بهره مند شدن 
از این رشته تخصصی را ندارند. در مقابل، در 
کشورهایی مثل ژاپن و کشورهای اروپای غربی 
می بینیم که از این رشته به شکل مطلوبی استفاده 
می کنند و پزشکی اجتماعی، جایگاه بسیار خوبی 

در این کشورها دارد.«
او در ادامه به انتقاد از جایگاه پزشکی اجتماعی 
در ایران می پردازد و می گوید: »اگر کل بیماران 

بستری و بیماران سرپایی در ایران را محاسبه کنیم، 
رقمی حدود سه تا چهار میلیون بیمار داریم. یعنی 
از جمعیت 84 میلیونی ایران، حدود 80 میلیون نفر 
از سیستم درمانی کشور استفاده نمی کنند. پزشکی 
را تحت  نفر  میلیون  تقریبا همین چهار  بالینی 
پوشش درمانی قرار می دهد. حال اگر بخواهیم 
کاری کنیم که آن 80 میلیون نفر جمعیت باقیمانده، 
بیمار نشوند، در آن صورت به این نیاز داریم که 
پزشکی اجتماعی را ارتقا دهیم. متولی سالمت 
آن 80 میلیون نفر، متخصصان پزشکی اجتماعی 
هستند. پزشکی اجتماعی، رشته ای باالسری است 
که برخی رشته های دیگر را نیز مدیریت می کند. 
مثال رشته های اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی، 
آموزش بهداشت و سالمت، زیرمجموعه پزشکی 
اجتماعی قرار می گیرند. مدیریت آن 80 میلیون نفر 
جمعیتی که از سیستم درمانی استفاده نمی کنند، با 
متخصصان پزشکی اجتماعی است. متاسفانه در 
ایران، این نقش مهم متخصصان پزشکی اجتماعی 

را نادیده گرفته اند.«
حیدرنیا یادآور می شود: »حدود 70 درصد سرطان ها، 
قابل پیشگیری و مدیریت این پیشگیری نیز با 
پزشکی اجتماعی است. همچنین اکثر بیماری های 
مزمن نیز قابل پیشگیری است که وظیفه مدیریت 
آن بر عهده پزشکی اجتماعی قرار دارد. متاسفانه 
در کشور ما چون هنوز درگیر مسائل روزمرگی 
نظام سالمت هستیم، هنوز وقت نکرده ایم که به 

پزشکی اجتماعی بپردازیم. 
ادامه در صفحه 16 

جایگاه کمرنگ پزشکی اجتماعی در نظام سالمت
ارتقای جایگاه پزشکی اجتماعی می تواند به احیای نظام بهداشت و پیشگیری و همچنین کاهش 

چشمگیر هزینه های نظام سالمت منجر شود

متخصصان پزشکی اجتماعی 
را می توان دیده بان نظام 

سالمت دانست که از زاویه 
ای باالتر به چالش های 

نظام سالمت، نگاه می کنند. 
در بسیاری از نظام های 

توسعه یافته سالمت، نقش 
متخصصان پزشکی اجتماعی 
بسیار حائز اهمیت است، اما 

در کشور ما هنوز بسیاری 
از این متخصصان نتوانسته 
اند حتی در کار تخصصی که 

آموزش دیده اند، فعال باشند
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 ادامه از صفحه 15
اگر مسئوالن ما سطح سالمت باالتری را برای مردم 
در نظر بگیرند و مردم نیز از نظر آموزش عمومی 
سالمت، ارتقا پیدا کنند، در آن صورت نقش پزشکی 

اجتماعی در کشور ما، بیشتر هویدا خواهد شد.«
او تعداد متخصصان پزشکی اجتماعی در ایران را 
حدود 200 نفر می داند و می گوید: »متاسفانه سیستم 
نظام سالمت نتوانسته است به درستی از توان این 
متخصصان بهره ببرد. مثال رئیس جمهوری در خرداد 
94 اعالم کرد که هدف نهایی طرح تحول سالمت، 

اصالح سبک زندگی است. 
در حالی که اصالح سبک زندگی، وظیفه متخصصان 
پزشکی اجتماعی است، اما جالب است تنها گروهی 
که در طرح تحول سالمت از آنها دعوت به همکاری 
نشد، متخصصان پزشکی اجتماعی بودند. با تمام 
این اوصاف، ما نیاز داریم که تعداد متخصصان 
پزشکی اجتماعی در کشور افزایش پیدا کند. هم 
از نظر ارائه خدمات مستقیم به مردم در حوزه 
سبک زندگی و پیشگیری از بیماری ها به توانمندی 
متخصصان پزشکی اجتماعی نیاز داریم و هم در 
سطح مدیریت بخش های مختلف وزارتخانه به 
متخصصان پزشکی اجتماعی، نیازمند هستیم. وقتی 
مدیر یک بخش نظام سالمت، متخصص پزشکی 
اجتماعی باشد، آن مدیر با آگاهی جامع و کالن به 
مسائل نظام سالمت نگاه می کند و نه نگاه از دریچه 
محدود یک رشته تخصصی بالینی. فکر کنید که طبق 
برآوردهای علمی اگر همین االن، کرکره مطب ها و 
کلینیک ها را پایین بکشیم و بخش بالینی کال تعطیل 
شود، فقط حدود چهار درصد جامعه تحت تاثیر 
قرار می گیرند، اما سالمت 96 درصد جامعه باید با 
کمک متخصصان پزشکی اجتماعی، ارتقا پیدا کند 

که متاسفانه این بخش را رها کرده ایم.«

تاثیرگذاریحداکثریوجایگاهحداقلی
درنظامسالمت

بسیاری از متخصصان پزشکی اجتماعی تاکید دارند 
که در برنامه ریزی های بلندمدت نظام سالمت، نقش 
و جایگاه متخصصان پزشکی اجتماعی، نادیده گرفته 

شده است. 
علی پاشا میثمی، رئیس انجمن علمی پزشکی 
اجتماعی ایران هم با اشاره به جدی گرفته نشدن 
رشته پزشکی اجتماعی، انتقاد می کند: »این رشته 
از نظر کسب درآمد از گروه رشته های پر درآمد 
دلیل  به  نیز  زمان  طول  در  نمی شود.  محسوب 
شناخت ناکافی، جایگاه این رشته مورد تاکید و 
ارج نهادن توسط مسئوالن ارشد وزارت بهداشت، 

نبوده است. به همین دلیل، دانشجویان ممتاز، تمایل 
زیادی به ویژه در سال های اخیر به تحصیل در 
این رشته نشان نداده اند. عالوه بر این تقریبا تمام 
تاکید و تالش در نظام سالمت، متمرکز بر درمان 
و رشته های درمانی تخصصی و فوق تخصصی 
شده است. هدف، پوشش خدمات این گروه ها در 
بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی با تامین 
هزینه های گزاف است. در طی دوره های آموزشی 
دانشجویان پزشکی، سهم گروه های بالینی، غالب 
است. یعنی با وجود تالش هایی که توسط اساتید 
رشته تخصصی پزشکی اجتماعی به منظور اصالح 
نگرش به سمت پیشگیری و استفاده از مراقبت های 
هزینه-اثربخش و کم هزینه صورت می پذیرد، اما 
کثیری از دانشجویان پزشکی در صدد هستند که 
در رشته های تخصصی و فوق تخصصی درمانی 

مشغول شوند و فعالیت کنند.«
او تاکید دارد: »رشته تخصصی پزشکی اجتماعی 
از معدود رشته هایی است که سرفصل های درسی 
آن منطبق با نیازهای کشور از ابتدای راه اندازی 
نظام شبکه تدوین شده است، اما در اجرا و به 
کارگماری، با توجه به شناخت و نگرش نامناسب 
از این رشته تخصصی، روند مطابق با انتظارات 
نبوده است. در برنامه پزشک خانواده نیز به جز در 
جایگاه های عمومی مراقبت خط اول، در هیچ یک از 
سطوح دیگر از تخصص پزشکی اجتماعی استفاده 
نمی شود؛ در حالی که باید از مهارت ها و دانش 
این گروه تخصصی به منظور دستیابی به اهداف 
پزشک خانواده در مراکز جامع سالمت، مدیریت 
شبکه، پایش و ارزشیابی خدمات، بهره برداری شود.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح می کند: 
»در بخش درمان، جایگاه این دانش آموختگان در 
بیمارستان ها در کلینیک های پیشگیری و ارتقای 
فرایند  مدیران  عنوان  به  همچنین  و  سالمت 
و   )HPH( سالمت  دهنده  ارتقا  بیمارستان های 
منزل،  در  درمان  فرآیندهای  مدیریت  همچنین 

درمان سرپایی و ارجاع از شبکه به بیمارستان های 
سطح دو وجود دارد. رایزنی در خصوص اجرایی 
شدن آنها و تصریح این موارد در آیین نامه ها و 
بخش نامه ها در دستور کار انجمن علمی پزشکی 
اجتماعی ایران است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.«
او خاطرنشان می کند: »دانش آموختگان این رشته 
اجتماعی  معاون  عنوان  به  می توانند  تخصصی 
اجتماعی  مولفه های  ادارات  مدیران  دانشگاه ها، 
سالمت و دیگر موارد، جایگاه شغلی مناسب داشته 
باشند، اما متاسفانه حتی در نامه ارشادی معاونت 

اجتماعی وزارت بهداشت به روسای دانشگاه ها 
اجتماعی  معاونت  پست  تصدی  خصوص  در 
نام رشته  نیز  دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
تخصصی »پزشکی اجتماعی« از قلم افتاده است. 
در طول سال های گذشته، با راه اندازی رشته تخصصی 
پزشک خانواده که متاسفانه سرفصل های درسی آن 

تقریبا اقتباس شده از سرفصل های رشته تخصصی 
پزشکی اجتماعی بوده است، مشکل همپوشانی بین 
دو رشته نیز ایجاد شده است. رشته تخصصی پزشک 
خانواده که هزینه اثربخش بودن آن تعیین نشده و 
سعی در تربیت دانش آموختگان تخصصی به منظور 
ارائه مراقبت های اولیه در محیطی ترین سطح را دارد، 
خود از موارد چالش برانگیز در اجرای طرح پزشک 
خانواده است و مشکالتی بر مشکالت موجود 

پزشکان عمومی، اضافه کرده است.«
میثمی به ایسنا یادآور می شود: »به طور کلی دانش 
آموختگان پزشکی اجتماعی در جایگاه های مختلف 
مشغول هستند، اما میزان دریافتی پیشنهاد شده و یا 
درآمد آنها، واقعی و قابل مقایسه با جایگاه علمی و 
شان تخصصی شان نیست. عالوه بر این در مواردی 
نیز جایگاه های شغلی بالتصدی وجود دارد که دانش 
آموختگان با توجه به ترجیح کار در دانشگاه ها و 
گروه های آموزشی، شهر محل سکونت، عدم تمایل 
به حضور در فیلد و اشتغال در جایگاه های مختلف 
دورتر از مرکز، از آنها انصراف می دهند. آنچه مسلم 
است تفاوت درآمدی قابل توجه میان رشته های 
تخصصی دیگر با درآمد دانش آموختگان پزشکی 
اجتماعی از موارد اصلی ایجاد محبوبیت اندک برای 

این رشته و گسترش نارضایتی بوده است.«
همچنین محمدرضا سهرابی، متخصص پزشکی 
اجتماعی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
هم انتقاد می کند: »مسئوالن وزارت بهداشت هنوز 
آنطور که باید و شاید به این رشته پرکاربرد بها 
نمی دهند. وقتی بحث تخصص در نظام ارایه خدمات 
سالمت به میان می آید، باید سازوکار انتخاب افراد 
برای مدیریت سالمت هم تخصصی باشد، اما 
متاسفانه در وزارت بهداشت افراد انتخاب شده 
برای مدیریت حوزه های مختلف اغلب افرادی 
هستند که تخصص یا فوق تخصص بالینی دارند 
و نگاهشان در نظام سالمت، بیشتر بالینی و درمان نگر 
و فردنگر است. اغلب آنها دید کلی و جامع به 
سالمت مردم با در نظر گرفتن عوامل خطرزای 
سالمت، عوامل اجتماعی موثر بر سالمت و اصول 

اقتصاد سالمت را ندارند.«
سهرابی با بیان اینکه بسیاری از پزشکان اجتماعی که 
در کشور تربیت شده اند، جایگاه شغلی مشخصی 
ندارند، تاکید می کند: »دانش آموختگان این رشته 
بعد از فارغ التحصیلی عمال باید در وزارت بهداشت 
و بخش های مرتبط با سالمت استخدام شوند و 
برای سیاست های کالن سالمت جامعه برنامه ریزی 
کنند. با این وجود می بینیم که اغلب این افراد دچار 
یک سردرگمی هستند، چرا که نظام سالمت ما 
شرح وظایف و جایگاه شغلی درستی برای این 
افراد تعریف نکرده است؛ آن هم در حالی که به 
عنوان پرچم داران سالمت عمومی شناخته می شوند 
و باید بتوانند در نظام سالمت تاثیرگذار باشند. این 
متخصصان برای جایگاه های مدیریتی سطوح میانی 
و باالی سالمت تربیت می شوند، اما به کار گرفته 
نمی شوند. در بخش خصوصی نیز فارغ التحصیالن 
این رشته با وجود اینکه متخصص بالینی هستند 
و مجوز تاسیس کلینیک های پیشگیری و ارتقای 
سالمت را دارند، اما به دلیل عدم پوشش بیمه ای 
خدماتشان، تاسیس این کلینیک ها نیز با استقبال 
عمومی مواجه نمی شود. درکل، این وضعیت شایسته 
نظام سالمت نیست که رشته ای که بیشترین تاثیر را 
در سالمت جامعه دارد، کمترین درآمد و جذابیت 

را داشته باشد.«
متخصصان پزشکی اجتماعی امیدوارند که با تغییر 
نگاه متولیان نظام سالمت و اهمیت جامع نگری به 
مسائل نظام سالمت، راه برای حضور پررنگ تر 

متخصصان پزشکی اجتماعی فراهم شود.

میثمی: پزشکی اجتماعی 
از نظر کسب درآمد از گروه 

رشته های پر درآمد محسوب 
نمی شود. در طول زمان نیز به 

دلیل شناخت ناکافی، جایگاه 
این رشته مورد تاکید و ارج 
نهادن توسط مسئوالن ارشد 

وزارت بهداشت، نبوده است. 
به همین دلیل، دانشجویان 

ممتاز، تمایل زیادی به ویژه در 
سال های اخیر به تحصیل در 

این رشته نشان نداده اند
حیدرنیا: حدود 70 درصد 

سرطان ها، قابل پیشگیری و 
مدیریت این پیشگیری نیز 

با پزشکی اجتماعی است. 
همچنین اکثر بیماری های مزمن 

نیز قابل پیشگیری است که 
وظیفه مدیریت آن نیز بر 

عهده پزشکی اجتماعی قرار 
دارد. متاسفانه در کشور ما 

چون درگیر مسائل روزمرگی 
نظام سالمت هستیم، هنوز 

وقت نکرده ایم که به پزشکی 
اجتماعی بپردازیم

سهرابی: اغلب متخصصان 
پزشکی اجتماعی، دچار یک 

سردرگمی هستند، چرا که نظام 
سالمت ما شرح وظایف و جایگاه 
شغلی درستی برای این افراد 
تعریف نکرده است. شایسته 

نظام سالمت نیست که رشته ای 
که بیشترین تاثیر را در سالمت 

جامعه دارد، کمترین درآمد و 
جذابیت را داشته باشد

شماره 161673 26 خرداد 1399



یکسال از تشکیل قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی گذشت

 علی ابراهیمی
ایجاد رویکرد مدیریتی جدید در اداره سازمان غذا 
و دارو در شرایط تحریم و اعمال شیوه مناسب 
قرارگاهی برای اداره آن جهت تامین مواد اولیه 
دارو، داروهای ساخته شده و تجهیزات مورد 
منجر  کوتاهی  هرگونه  از  پرهیز  و  کشور  نیاز 
به کمبود کاالهای حیاتی مردم؛ این جان کالم 
سعید نمکی، وزیر جدید آن روزهای وزارت 
بهد اشت از هدفش در تشکیل قرارگاه تامین 
دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو بود.
به گزارش سپید، سعید نمکی در زمستان 97 
و درست در همان روزهای نخست آمدنش به 
وزارت بهداشت در قامت سرپرست در اقدامی 
قابل تامل رئیس سازمان غذا و دارو را برکنار 
می کند و در پاسخ به انتقادها می گوید که هدفش 
ایجاد شفافیت در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی 
است. اقدامی که بار دیگر توجه ها را به سمت این 
سازمان همیشه پرحرف و حدیث جلب می کند.
وی در جلسه رای اعتماد مجلس در 15 بهمن ماه 
97 و همچنین یک بار دیگر و در جایی دیگر، از 
اقدام خود در حوزه دارو و تجهیزات دفاع می کند 
و می گوید: »اولین گام بنده ایجاد شفافیت در 
عرصه دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود. زیرا 
در شرایطی که 97 درصد از داروهای مورد نیاز 
کشور تولید داخل است، همین میزان تولید تنها 
550 میلیون دالر ارز می برد، اما برای سه درصد باقی 
مانده 1.4 میلیارد دالر ارز صرف واردات می شود. 
بنده بعد از سرپرستی وزارت بهداش بالفاصله 
دستور دادم که این وضعیت شفاف شود تا تولید 
دارو با قیمت مناسب باشد چون واردکنندگان 

وضعیت نامناسبی را به وجود آورده اند.«

سعید نمکی مدتی بعد از آمدنش به وزارت بهداشت 
مقدمات تغییر در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
را فراهم می کند و در  چهاردهم خرداد 1398 
در احکامی جداگانه حمید پوراصغری، معاون 
امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه 
کل  معاون  حریرچی،  ایرج  کشور؛  بودجه  و 
نژاد، معاون  وزارت بهداشت؛ سیدکامل تقوی 
توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت؛ 
محمدرضا شانه ساز، سرپرست وقت سازمان غذا 
و دارو؛ حمیدرضا جمشیدی، مشاور امور دارویی 
و دبیر ستاد تدابیر ویژه وزارت بهداشت؛ مهدی 
یوسفی، رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران وزار ت بهداشت؛ محمد توکلی، 
مشاور و رییس مرکز حراست وزارت بهداشت؛ 
غالمحسین مهرعلیان، سرپرست وقت اداره کل 
کنترل سازمان غذا و  مواد تحت  و  دارو  امور 
دارو؛ سیدحسین صفوی، مدیرکل امور تجهیزات 
و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت؛ محسن 
اسدی الری، مدیر کل همکاری های بین الملل 
وزارت بهداشت؛ غالمرضا اصغری، دبیر شورای 
آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت 
و کیانوش جهانپور، رییس مرکز روابط عمومی 
عنوان  به  را  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  و 
اعضای قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی 

معرفی می کند.
پس از این انتصاب اولین جلسه قرارگاه در تاریخ 
20 خرداد به ریاست وزیر بهداشت در سازمان 
غذا و دارو برگزار می شود و نخستین گام برای 
تغییرات برداشته می شود. بالفاصله بعد از آن جلسه، 
مصوبات توسط وزیر بهداشت ابالغ می شود و همه 
دست اندرکاران دارو و تجهیزات پزشکی موظف 

می شوند تا نتایج را در جلسه بعدی این قرارگاه 
گزارش کنند.

نکته قابل تامل در خصوص ستاد، برگزاری جلسات 
آن به  صورت هفتگی  و به ریاست شخص وزیر 
بهداشت است که در ابتدای امر نشان از عزم جدی 
سعید نمکی در اصالح ساختارهای تامین دارو 
و تجهیزات دارد. البته جلسات هفتگی به مرور 
کمرنگ تر می شود و جای خود را به جلسات چند 
هفته یکبار می دهد، اما نکته ادامه برگزاری جلسات 
به ریاست وزیر بهداشت و جدیت و پیگیری او 
در به نتیجه رسیدن مصوبات نشان از جدیت او 
دارد. به موازات تشکیل قرارگاه در سازمان غذا 
و داروی وزارت بهداشت به معاونت های غذا و 
داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
هم دستور داده می شود تا قرارگاه های استانی را 
تشکیل دهند و گزارش اقدامات و تصمیات خود 

را به ستاد کشوری گزارش دهند. 

دارو،  و  غذا  سازمان  از  ارزی  گزارش  اخذ 
و  دارو  ارز  تخصیص  فرآیند  آسیب شناسی 
سامانه  های  پیوند  برقراری  پزشکی،  تجهیزات 
سازمان غذا و دارو با وزارت صمت، بانک مرکزی 
و گمرک، تعریف کدهای استاندارد مشترک بین 
کاهش  و  شفاف  سازی  با هدف  سامانه ها  این 
با  نزدیک  همکاری  تخلف،  بروز  زمینه های 
بازرسی  سازمان  ازجمله  نظارتی  نهادهای 
کل کشور، لزوم استفاده از مشارکت و توان و 
ظرفیت های سندیکاهای مرتبط با حوزه دارو در 
جهت نظارت بهتر و نافذتر، کاهش رانت و پرهیز 
از موازی کاری ها، بررسی فهرست کمبودهای 
دارویی و راهکارهای رفع کمبودها و پیشگیری از 
کمبودهای احتمالی، پیگیری هزینه های تحمیلی 
جابجایی و نقل و انتقال ارز و راهکارهای جبران 
یا حذف هزینه  های اجتناب  ناپذیر ناشی از آن 
و  موازی  مسیرهای  بررسی  و  پیگیری  نیز  و 
ظرفیت های جدید در نقل و انتقاالت مالی و 
بانکی بین المللی، توجه و همکاری دولت به ویژه 
بانک مرکزی در تخصیص ارز و تامین ارز مورد 
نیاز دارو و مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 

ازجمله اهداف اولیه این قرارگاه است.

تولیدکنندگان از بروکراسی اداری 
خسته شده اند

وزیر بهداشت در همان روزهای نخست در تشریح 
ضرورت راه اندازی این قرارگاه می گوید: »یکی از 
اهداف ایجاد قرارگاه دارو و تجیهزات پزشکی در 
سازمان غذا و دارو سرعت بیشتر، آرایش مناسب 

و جهادی و بسیج در مقابله با هجمه ها است.« 
ادامه در صفحه 18 

چرا قرارگاه تشکیل شد؟

سعید نمکی، وزیر بهداشت: 
نمی گذاریم تولیدکنندگان 

از پیچ و خم های بوروکراتیک 
اداری خسته شوند، چون 

سازمان غذا و دارو و اداره 
کل تجهیزات پزشکی که جزو 
الینفک آن است، نباید محلی 

باشد که مردم را در نظام 
بوروراتیک خسته کند
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 ادامه از صفحه 17
سعید نمکی یکی دیگر از اهداف ایجاد قرارگاه 
را گشودن درها به روی تولیدکنندگان و تمام 
ذی نفعان عنوان کرده و می افزاید: »نمی گذاریم 
تولیدکنندگان از پیچ و خم های بوروکراتیک اداری 
خسته شوند، چون سازمان غذا و دارو و اداره 
کل تجهیزات پزشکی که جزو الینفک آن است، 
نباید محلی باشد که مردم را در نظام بوروراتیک 

خسته کند.«
وی اضافه می کند: »سازمان غذا و دارو اطالعات 
دقیقی از موجودی انبارهای شرکت های دارویی 
تولیدکننده داخل ندارد و مدیرکل داروی این 
سازمان مأمور است تا با شرکت ها جلساتی در 
به سمتی  باید  بنابراین  کند؛  برگزار  راستا  این 
برویم که اطالعات موجودی انبار و مواد اولیه 

شرکت های تولیدکننده را دقیقا داشته باشیم.«
قرارگاه  جلسات  ویژگی های  مورد  در  نمکی 
می کند:  خاطرنشان  نیز  دارو  و  غذا  سازمان 
»تمامی معاونت ها در قرارگاه حضور دارند و 
تصمیمات درآن، واحد گرفته و اجرا می شود. 
همچنین به عنوان آرایش در شرایط جنگی که 
امریکا به کشورمان تحمیل می کند، ما نیز در این 
قرارگاه تصمیمات به روز و به موقع می گیریم که 

موردی مغفول باقی نماند.«

هدف از تشکیل قرارگاه، پیشگیری از 
وقوع بحران بود

رئیس  سازمان غذا و دارو نیز در تشریح دالیل 
راه اندازی  قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی 
می گوید: »قرارگاه به این منظور راه اندازی شده 
است که بتوانیم پیش از وقوع بحران از بروز 

آن پیشگیری کنیم.«
وی می افزاید: »در سال های ابتدایی جنگ چون 
سازوکار مناسبی وجود نداشت پس از یک رخداد 
تصمیم گیری ها صورت می گرفت، اما بعد از چند 
دهه اداره کشور نباید منتظر باشیم تا وقتی مشکالت 

گریبان بیماران را گرفت آن زمان تدبیر کنیم.«
شانه ساز ادامه می دهد: »به همین منظور تصمیم 
گرفته شد تا قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
تشکیل شود و معاونان وزیر و مسئوالن مرتبط به 
دارو و تجهیزات در این قرارگاه حضور دارند و 
به گونه ای عمل می کنیم که اجازه ندهیم مشکلی 
پیش بیاید و به عبارت دیگر قرارگاه تامین دارو 
و تجهیزات پزشکی بیشتر نقش پیشگیرانه دارد.«
موضوع  مهم ترین  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
پیگیری  را  قرارگاه  جلسات  در  شده  مطرح  
تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی 
عنوان می کند و می گوید: »تأمین و تخصیص 
پزشکی  تجهیزات  و  دارویی  شرکت های  ارز 
ازجمله مهم ترین مسائلی است که در قرارگاه 
مطرح، مشکالت احتمالی بررسی و راهکارهایی 
با هماهنگی دقیق درون بخشی و برون بخشی ارائه 
مشکالت  و  موارد  از  بسیاری  ضمنا  می شود. 
مطرح شده در جلسات قرارگاه ازجمله مسائل 
توسط  دولت  کالن  و  مرکزی  بانک  با  مرتبط 

شخص وزیر پیگیری و برطرف می شود.«
شرکت های  نقدینگی  تأمین  مشکل  شانه ساز 
را دیگر  تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی 
دستور جلسه ثابت قرارگاه عنوان کرده و می گوید: 
»در حال حاضر مشکل نقدینگی بیشتر از ارز 
خود را نشان می دهد، به طوری که با توافق های 
صورت گرفته با گمرک برای دریافت حداقل اسناد 

برای تمدید، حتی بیشتر از یکبار تمدید می شود؛ 
چراکه با وجود تخصیص ارز و رسیدن آن به 
بانک های عامل، شرکت های دارویی و تجهیزات 
پزشکی با مشکل تأمین نقدینگی مواجه هستند.«
موارد  از  دیگر  »یکی  می کند:  خاطرنشان  وی 
مطرح شده در جلسات قرارگاه موضوع اولویت 
دارو  و  غذا  سازمان  که  است  ارز  تخصیص 

گزارشاتی در این خصوص به جلسه ارائه می کند 
تا درباره اولویت های دارو و تجهیزات پزشکی 
تصمیم گیری شود.« شانه ساز در پایان تصریح 
می کند: »جلسات قرارگاه با حضور معاونان ارشد 
مقام  آن  رأس  در  و  قرارگاه  اعضای  وزارتی، 
عالی وزارت به صورت مستمر برگزار می شود.«

تشکیل قرارگاه بر تصمیم فردی متکی 
نبود

کیانوش جهانپور، رییس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت نیز با اشاره به تشکیل 
قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی در سازمان 
غذا و دارو می گوید: »تشکیل قرارگاه یک اقدام در 
جهت نهادسازی برای ارتقای فرایندهای نظارتی 
و همچنین ارتقای شفافیت و توان تامین دارو و 
تجهیزات پزشکی است که در نوع خودش بیش 

از آنچه که بخواهد بر تصمیم فردی تکیه کند با 
نهادسازی هدفمند مسیر تامین دارو و تجهیزات 
پزشکی با شفافیت بیشتر را هدف گرفته است.«

وی در ادامه به تشکیل قرارگاه های استانی اشاره 
قرارگاه های  جلسات  »در  می افزاید:  و  می کند 
استانی مباحث و مشکالت استانی دارو و تجهیزات 
پزشکی طرح، بررسی، تصمیم گیری و به هیات 

اجرایی قرارگاه ارسال می شود.«
جهانپور اضافه می کند: »این مباحث شامل تمرکز 
بر مشکل نقدینگی در خرید دارو و تجهیزات و 
پرداخت مطالبات ناشی از دیرکرد در پرداخت های 
سازمان های بیمه گر و فروش نقدی و سبدی دارو 
و تجهیزات پزشکی است که می تواند موجب 

اخالل در توزیع و عرضه شود.«
وی ادامه می دهد: »لزوم نظارت و بازرسی بیشتر 
با قاچاق دارو و  ارتباط  در حوزه مصرف در 
تجهیزات مورد تاکید اغلب قرارگاه های استانی 
است و موضوع عدم کفایت ظرفیت تولید داخل 
برای برخی از اقالم تجهیزات پزشکی به ویژه 
تولیدکننده های انحصاری و قیمت باالتر برخی 
از اقالم تجهیزات تولیدی نسبت به نوع وارداتی 

به رغم حتی برخی اوقات کیفیت پایین تر از ناحیه 
قرارگاه های استانی به هیات اجرایی قرارگاه اعالم 

شده است.«
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از 
لزوم راه اندازی و توسعه سامانه های یکپارچه 
مدیریت هوشمند دارو و تجهیزات پزشکی در 
هفتگی  تشکیل  درمانی،  مراکز  و  بیمارستان ها 
کمیته یا کارگروه رصد و پایش و اعالم هفتگی 
کمبود دارو و تجهیزات پزشکی به ستاد و نیز 
هماهنگی بین بیمارستان ها و مراکز درمانی برای 
جابجایی و تبادل دارو و تجهیزات پزشکی به 
عنوان  به  منابع  از هدررفت  منظور جلوگیری 
دیگر مصوبات قرارگاه های استانی یاد می کند.

جهانپور یادآور می شود: »تهیه آمار دقیق تعداد 
بیماران خاص به ویژه داروهای پرهزینه و مدیریت 
نسخ  تایید  آمار  )ارسال  این گروه  در  مصرف 
بیمه ای سازمان های بیمه گر به معاونت های غذا و 
دارو در خصوص فاکتورهای خونی و استخراج 
از  جلوگیری  جهت  پرمصرف  بیماران  اسامی 
همپوشانی های موجود و سوءاستفاده از داروهای 
گران قیمت( مصوب قرارگاه های استانی است و 
مقرر شده که با توجه به حاشیه سود داروهای خاص 
و تمایل کم داروخانه ها به عرضه، علی الحساب 
پرداختی بیمه به داروخانه های ارائه دهنده، زودتر 

و منظم باشد.«
اینکه چه شد که چنین اقدامی در وزارت بهداشت 
کلید خورد و یا اینکه روندهای گذشته چه ایرادی 
داشت که اینچنین ساختار سازمان غذا و دارو 
دچار تغییر و دگرگونی شد، جای تامل دارد زیرا 
بسیاری بر این باورند که سعید نمکی به عنوان 
است  در صدد  داروساز  بهداشت  وزیر  اولین 
تا ساختارهای معیوب گذشته را اصالح کند. 
اما درمقابل، عده دیگری هم هستند که ورود 
شخص وزیر به همه جزئیات را نمیپسندند و 
گاهی وجه نمایشی برخی از این امور را غالب 
می دانند. اما به هرحال انگیزه این اقدام هر چه 
باشد تا به امروز توانسته نتایج قابل قبولی را در 
تامین داروهای بیماران بخصوص آنها که بیماری 

صعب االعالج دارند، داشته باشد.

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: در سال های 

ابتدایی جنگ چون سازوکار 
مناسبی وجود نداشت پس از یک 

رخداد تصمیم گیری ها صورت 
می گرفت، اما بعد از چند دهه 

اداره کشور نباید منتظر باشیم تا 
وقتی مشکالت گریبان بیماران را 

گرفت آن زمان تدبیر کنیم

کیانوش جهانپور، رییس مرکز 
روابط عمومی وزارت بهداشت: 
تشکیل قرارگاه یک اقدام در 

جهت نهادسازی برای ارتقای 
فرایندهای نظارتی و همچنین 
ارتقای شفافیت و توان تامین 
دارو و تجهیزات پزشکی است 

که در نوع خودش بیش از 
آنچه که بخواهد بر اخالق 

فردی تکیه کند با نهادسازی 
هدفمند مسیر تامین دارو و 
تجهیزات پزشکی با شفافیت 
بیشتر را هدف گرفته است
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رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور

 یاسر مختاری
به گزارش سپید، 152 هزار نفر از جمعیت 14 
میلیون نفری دانش آموزان کشور را دانش آموزان 
استثنایی تشکیل می دهند که برخی از آنها دارای 
معلولیت های گوناگونی هستند. 82 هزار نفر از این 
دانش آموزان در مدارس استثنایی کشور تحصیل 
کرده و مابقی در مدارس معمولی بر سر کالس ها 
حاضر می شوند. با شیوع کرونا در کشور آموزش 
و پرورش بیش از 90 درصد فعالیت های خود را 
به سامانه شاد و تلویزیون آموزشی منتقل کرد. 
این موضوع اگرچه تحولی گسترده برای استمرار 
فعالیت های آموزشی پایه در کشور شد، اما هزمان 
با انتقاد بسیاری از افراد از جمله نمایندگان جامعه 
به  معلوالن کشور مواجه شد چرا که توجهی 
نیازمندی های برخی دانش آموزان نابینا و ناشنوا 

نشده بود.
سهیل معینی عضو انجمن نابینایان کشور، پیش از 
این در گفت وگویی که با سپید انجام داد، با انتقاد 
از محرومیت دانش آموزان نابینا از خدمات آموزشی 
دوران کرونا، گفت: »مجموعه شاد )اپلیکیشن 
شبکه آموزش دانش آموزی( که محور آموزشی 
دانش آموزان در دوران کرونا قرار گرفته  است از 
اساس برای دانش آموزان نابینا قابلیت دسترسی 
ندارد و در واقع دسترس پذیری را برای این گروه 
از دانش آموزان استثنایی کشور در نظر نگرفته اند. 
در نتیجه بسیاری از افراد نابینا عماًل از آموزش 
های شاد محروم هستند، به همین دلیل انجمن های 
طریق  از  کرده اند  مدت سعی  این  در  نابینایان 
گروه های واتساپی و تلگرامی این خأل را پر کنند.«
وی افزود: »در تلویزیون آموزشی و در طراحی 
مجموعه های آن شرایط نابینایان و ناشنوایان لحاظ 
نشده است؛ حتی دست اندرکاران این شبکه ها 
نیز خود اعتراف کرده اند که با مسائل آنها آشنایی 
چندانی ندارند. این نشان می دهد که بین سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی و شبکه های آموزشی 
همکاری بین بخشی وجود نداشته و این امکان 
فراهم نشده است. دانش آموزان استثنایی نیازهای 

ویژه ای به لحاظ دسترسی دارند.«
محمود کاری مدیرعامل انجمن ندای معلولین 
دارای  است  ممکن  »افراد  سپید گفت:  به  هم 
یا  نابینا  ناشنوا،  باشند،  مختلف  معلولیت های 
معلول جسمی حرکتی و... باشد، برای هر یک 
از این افراد باید یک تمهید محافظتی اندیشیده 
برای  آموزشی  مباحث  دیگر  سوی  از  شود. 
معلوالن نیز کفایت الزم را ندارد. حتی برخی 
یا دیگر  به تلفن همراه  افراد دسترسی  این  از 
افراد  که  چرا  ندارند  رسانی  اطالع  ابزارهای 
محرومی هستند اگرچه هر انجمن و سازمانی 
دغدغه هایی را دارد و با توجه به این نگرانی ها 
که ممکن است که حمایت هایی را انجام دهد«. 
این انتقادات سرانجام با پاسخ رئیس آموزش و 
پرورش استثنایی کشور همراه شد تا در نشستی 
خبری به این وضعیت، نحوه سنجش سالمت 
جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود 
به دبستان و میزان معلولیت های دانش آموزان 

استثنایی کشور بپردازد.

محرومیت 40درصدی دانش آموزان 
معلول و استثنایی از آموزش دوران کرونا

به گزارش خبرنگار سپید، سیدجواد حسینی رئیس 
آموزش و پرورش استثنایی کشور در نشست 
خبری یکشنبه 25 خردادماه با بیان اینکه بیش از 
۶ میلیون ساعت آموزش مجازی در ایام کرونا 
ارائه شده است گفت: »تاکنون بیش از 1800 
محتوای آموزشی تولید و در سامانه های مربوط 

بارگذاری شده است.«
وی درباره برخی محرومیت ها از آموزش برای 
دانش آموزان استثنایی کشور در ایام کرونا گفت: 
»نزدیک 40 درصد دانش آموزان ما به آموزش های 
مجازی دسترسی ندارند که برای این افراد بسته های 
آموزشی و برنامه تلویزیونی پیش بینی شده است. 
امروز بانک محتواهای آموزشی را با هزار و 700 
محتوا راه اندازی کردیم. البته ما ادعا نداریم هیچ 
آموزشی جای مدرسه را بگیرد چراکه همه این 
آموزش ها را آموزش مکمل می دانیم. البته آموزش و 
پرورش مناسب ترین واکنش را برای ادامه آموزش 
دانش آموز  یک  امروز  داد.  نشان  دوره  این  در 
استثنایی 5 برابر یک دانش آموز عادی هزینه دارد 

که باید این کمبودها را رفع کنیم.«
وی افزود: »درصد کمی از دانش آموزان با نیازهای 
ویژه، از پوشش خدمات ما دور بوده اند. فرم هایی 
برای مدارس ارسال شده تا میزان استفاده  از شبکه 
شاد و دیگر روش ها را ارزیابی و تدابیری برای 
جبران برخی عقب ماندگی ها از اول مهر برای 

این دانش آموزان به کار گرفته شود.«

اجرای طرح سنجش سالمت جسمانی 
دانش آموزان با وجود کرونا

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور در ادامه 
با اشاره به اجرای طرح سنجش سالمت جسمانی 

دانش آموزان کالس اولی پیش از ورود به مدارس 
به بیان علل و اهداف این طرح پرداخت و اظهار 
کرد: »با انجام این طرح وضعیت دانش آموزان 
را تشخیص و قادر به جای دهی مناسب آنها 
در مدارس عادی و یا استثنایی می شویم. همه 
ماموریت های وزارت آموزش و پرورش برای 
این سازمان تعریف شده است که در هزار و ۶00 
مدرسه استثنایی، 20 هزار مدرسه پذیرنده، 741 
مرکز اختالالت یادگیری و 1۶ مرکز مشاوره در 

کشور پیگیری می شود. «
حسینی افزود: »به دنبال پاسخ به این سواالت 
هستیم که آیا همه دانش آموزان در بدو ورود، 
متناسب با شرایط هوشی و شخصیتی شناسایی 
می شوند یا خیر؟ دوم آنکه پس از شناسایی آیا 
تحت پوشش قرار می گیرند و سپس مداخالت 
بهنگام و با کیفیت مناسب دریافت می کنند یا خیر؟.«
وی با بیان اینکه سال گذشته در اجرای طرح سنجش 
سالمت جسمانی پوشش 97.8 درصدی داشتیم 
و برای امسال پوشش 99 درصدی هدف گذاری 
شده است، تصریح کرد: » سال گذشته حدود 
50 درصد پیش دبستانی ها در طرح قرار گرفتند. 
برنامه امسال ما پوشش ۶0 درصدی است. مرکز 
جامع آزمون ها را نیز برای پوشش و اجرای بهتر 

طرح در سازمان راه اندازی کردیم.«
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه 
داد: »سال گذشته 10.9 درصد دانش آموزان بدو 
ورود ارجاع تخصصی هوش خوردند. 2.1 درصد 
آسیب دیده شنوایی، حدود 4 درصد آسیب دیده 
بینایی و 0.2 درصد آسیب دیده جسمی و حرکتی 
داشتیم. ساالنه 5 تا ۶ درصد یعنی ۶0 تا 70 هزار 
دانش آموز دیرآموز تشخیص داده می شوند. در 
بسته تحولی طراحی شده سال جاری توجه به 
دیرآموزها را مدنظر قرار دادیم و بسته  مداخله ای 

و پذیرش در مراکز مداخله یادگیری  در دستورکار 
قرار داده شده است.«

در  که  شاخص هایی  توضیح  به  ادامه  در  وی 
طرح سنجش سالمتی که سال گذشته اجرا شد 
پرداخت و گفت: » در سال گذشته 5.2 درصد 
پیش دبستانی ها و ۶.2 درصد افراد بدو ورود به 
دبستان ها چپ دست بودند که برای این افراد باید 
صندلی های مناسب پیش بینی شود. سابقه آموزش 
پیش از دبستان برای پیش دبستانی های سنجش 
شده 2۳.8درصد بود و 9۳.8 درصد نوآموزان 
بدوورود، دوره پیش دبستانی را گذرانده بودند.«

پیشگیری و مداخله به هنگام در معلولیت ها
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود:» سواد پدر و 
مادر شاخص دیگری از این طرح است و دریافتیم 
۳.4 درصد پدران و 4.4 درصد مادران بیسواد 
هستند. کمک به بهبود کیفیت و جلوگیری از افت 
تحصیلی را در طرح سنجش مدنظر داریم. حفظ 
و ارتقای سالمت و پیشگیری از معلولیت ها نیز 
هدف دیگری است که مدنظر داشته چرا که سنجش 

سالمت به  مداخالت بهنگام کمک می کند.« 

شناسنامه الکترونیک سالمت برای 
دانش آموزان استثنایی

حسینی در ادامه با بیان اینکه شناسنامه الکترونیک 
سالمت برای دانش آموزان تهیه و توصیه های الزم 
به والدین ارائه می شود گفت: »همچنین مشخص 
در  کننده  شرکت  خانواده های  1۶.4درصد  شد 
طرح سنجش، هیچ گونه بیمه ای نداشتند. ازدواج 
خویشاوندی بین 22.8 درصد والدین برقرار است. 
همچنین 0.۳ درصد نوآموزان کوتاه قدی شدید، 1.4 
درصد الغری شدید و 5.5 درصد چاقی شدید داشتند.«
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 ادامه از صفحه 19
از  در شرایط  امسال  اینکه  اینکه  بیان  با  وی 
گرفتیم گفت:»  قرار  کرونا  نشده  تعیین  پیش 
ستادهای هماهنگی سنجش سالمت در استان ها 
تشکیل شده است. ۶0 هزار پایگاه در مدارس 
ابتدایی امر نوبت دهی برای سنجش سالمت 
در هزار و 200 پایگاه اولیه را برعهده دارند. 
تا  است  انجام  الکترونیک درحال  نوبت دهی 
کشور  پایگاه های  در  سنجش  تیرماه   15 از 
مناسب  محیط  بر  عالوه  امسال  شود.  آغاز 
پایگاه ها  در  انتظار  اتاق های  سنجش،  برای 
درنظر  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  برای 

گرفته شده است.«
حسینی ادامه داد: » برای تامین سالمت هموطنان 
تعویق  به  ماه  یک  را  زمان شروع طرح  اوال 
انداختیم که به جای 15 خرداد از 15 تیرماه 
آغاز می شود، این طرح سال های پیش در 4 
 5 در  امسال  که  می شد  انجام  کاری  ساعت 
ساعت انجام می شود، در گذشته 40 نفر در 
هرروز پذیرش می شد که امسال فقط 20 نفر در 
هرروز پذیرش می شوند، در سال های گذشته 
به هر دانش آموز 15 دقیقه وقت اختصاص داده 
دانش آموز  هر  به  دقیقه   ۳0 امسال  و  می شد 
اختصاص می یابد، وسیله پرداخت هزینه هم 
الکترونیکی  درگاه  و  پوز  دستگاه  طریق  از 
انجام می شود که در صدد افزودن اپلیکیشن 
استانی  هر  در  هستیم.  پرداخت  برای  »آپ« 
انجام  یا  و  تخفیف  ارائه  برای  سهمیه هایی 
است.700  شده  گرفته  درنظر  تستها  رایگان 
باالتر سنجش  در سطح  نیز  پایگاه تخصصی 

مجدد را در صورت لزوم انجام می دهند.« 
رئیس سازمان آموزش و پرورش یادآور شد: 
بهداشتی،  مطلوب  مناسب، فضای  »دسترسی 
امور  برای  مجزا  اتاق های  از  برخورداری 
مختلف و معاینات بهداشتی، دور بودن از محیط 
دارای آلودگی صوتی از ویژگی های پایگاه های 
سنجش است. ارزیابی بینایی، شنوایی، گفتاری، 
جسمانی، حرکتی، بیماری های جلدی، پوست 
و مو، شاخص توده بدنی و سوابق بیماری در 
خانواده ها در این پایگاه ها سنجیده می شود.«
برای  نیاز  مورد  مدارک  به  ادامه  در  حسینی 
سنجش سالمت نوآموزان پرداخت و گفت: 
»والدین دانش آموزان و نوآموزان برای سنجش 
سالمت آنها باید شناسنامه دانش آموز و والدین، 

یک قطعه عکس، کارت واکسیناسیون و مبلغ 
پایگاه ها  40 هزار تومان در حین مراجعه به 

باشند.« سنجش به همراه داشته 
وی با بیان اینکه 20 هزار نیرودست اندرکار 
اجرای طرح سنجش سالمت هستند، تصریح 
کرد: » امسال 1۳ ممیزه نسبت به گذشته به علت 
شرایط کرونا قرار داده شده است. تغییر ساعت 
حضور، افزایش تعداد پایگاه ها و نیروها، درنظر 
گرفتن اتاق انتظار برای والدین، نوبت دهی ۳0 
تعیین  احتمال  آموز،  دانش  هر  برای  دقیقه ای 
شیفت عصر در برخی استان ها، فراهم شدن امکان 
نوبت گیری غیرحضوری، در اختیار قراردادن 
دو سری ابزار به آزماینده ها و ضدعفونی کردن 
دست نوآموزان در بدوورود و هنگام خروج و 
رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی که برای آن 
4 میلیارد و 200 میلیون تومان تخصیص داده 

شده از جمله این ممیزه ها هستند.« 

کمبود نیرو در مدارس استثنایی کشور
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در 
ادامه با بیان اینکه 197 هزار نیرو برای اول مهر 
در آموزش و پرورش کمبود داریم گفت: »در 
آموزش و پرورش عادی با روشه ای مختلفی، 
و  آموزش  در  اما  می شود،  جبران  کمبودها 
پرورش استثنایی به علت تخصصی بودن به 
راحتی نمی توان تامین نیرو انجام داد. نمی توان 

استفاده  ندارد  کافی  تخصص  که  معلمی  از 
باید  دارد.  اهمیت  معلم حرفه ای  تامین  کرد. 
به ازای هر شش دانش آموز یک معلم داشته 
باشیم اما اکنون به ازای هر 11 دانش آموز یک 
مشکالت  توانبخشی  بخش  در  داریم.  معلم 
آموز  دانش   149 هر  ازای  به  و  است  بیشتر 

یک مربی داریم.«

جذب ۱۵00 مجوز استخدامی 
حسینی ادامه داد: »مطابق با شاخص های استاندارد 
نیرو، 12 هزار کمبود در حوزه آموزش و پرورش 
استثنایی وجود دارد. با این حال دانش آموزی 
نداریم که بخواهد تحصیل کند و امکانات الزم 
برای او فراهم نباشد. برای جبران کمبود نیرو 
در مهر امسال، اقداماتی در این زمینه صورت 
گرفته است که از جمله آنها می توان به جذب 

1500 مجوز استخدامی اشاره کرد. «

فراگیر تلفیقی  طرح 
استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
تلفیقی فراگیر گفت: »به منظور  درباره طرح 
جهت دهی مناسب تر طرح تلفیقی، 800 مدرسه 
استثنایی پشتیباِن چندین مدرسه عادی پذیرای 
رابط  معلمان  هستند.  استثنایی  دانش آموزان 
برای معلمان مدارس عادی تعیین می شود. از 
اول مهر سناریوهای مختلفی با توجه به شرایط 

کرونا در دست آماده سازی و برنامه ریزی است. 
در صورت لزوم آموزش در بسترهای مختلف 

از جمله فضای مجازی ادامه پیدا می کند.«
حسینی در ادامه به وضعیت مدارس استثنایی 
کشور پرداخت و گفت: »برای سال تحصیلی 
آینده ۶4 مدرسه را در ۳2 استان متناسب سازی 
مدارس  دیگر  برای  الگویی  که  کرد  خواهیم 
البته  مواجهیم،  مدرسه   110 کمبود  با  باشند. 
گذشته  ماه  چند  از  مدارس  عملیات ساخت 

آغاز شده و بتدریج در حال انجام است.«
تحصیلی  جهش  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
نظری  لحاظ  به  تحصیلی  جهش  »با  گفت: 
وعلمی موافق نیستم، زیرا پرتاب دانش آموز 
با  ارگانیسمی  شرایط  از  دورتر  شرایط  به 
و  ندارد  سازگاری  فعلی اش  وضعیت 
است  قرار  آسیب می شود.  دانش آموز دچار 
با معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش نامه مشترکی به شورای عالی آموزش 
به  را  بنویسیم و جهش تحصیلی  و پرورش 

کنیم.« حذف  تدریج 
استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
کشور در پایان درباره پوشش سازمان استثنایی 
با افزایش پوشش سنجش تحصیلی بیان کرد: 
»همه دانش آموزانی که بعد از شناسایی در طرح 
سنجش در مدارس عادی در طرح تلفیقی ادامه 
تحصیل می دهند، از خدمات سازمان آموزش 
عالوه  می کنند.  استفاده  استثنایی  پرورش  و 
بر خدمات حمایتی با افزایش افرادی که در 
با  دانش آموزان  تحصیلی جزء  طرح سنجش 
سازمان  وظیفه  می گیرند.  قرار  ویژه  نیازهای 
در تربیت نیروی انسانی و معلمان رابط بیشتر 
می شود. در جامعه حدود 2 درصد افراد جزء 
گروه با نیازهای ویژه قرار می گیرند و 2 درصد 
هم جز نوابغ هستند. با افزایش پوشش طرح 
سنجش تحصیلی ما به نرم 2 درصد نزدیک تر 

می شویم و افراد بیشتری تحت پوشش سازمان 
قرار می گیرند. البته سیاست های سازمان این 
مدارس  در  افراد  این  که حتی المقدور  است 
عادی و در کنار سایرین تحصیل کنند. وظیفه 
سازمان این است که عالوه بر آموزش معلمان 
مناسب، برای کار با این دانش آموزان خدمات 
به  توانبخشی و حمایتی را  مختلف پزشکی، 

این افراد ارائه کند«.
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