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شماره 21675 29 خرداد 1399

مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت: خبـر

مطالعات میان رشته ای، اساس رشته طب سنتی ایرانی است
مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت 
در نخستین نشست مشترک با اعضای هیات رییسه 
دانشگاه امام صادق)ع( بر اهمیت تربیت پزشک 
حکیم با توجه به آموزه های اخالقی در طب ایرانی 
و تمدن اسالمی با ورود مطالعات میان رشته ای به حوزه 
پزشکی و آشنایی دانشجویان رشته طب سنتی ایرانی 
و داروسازی سنتی با علوم پایه پیش  نیاز آموزش 

پزشکی تاکید کرد.
به گزارش سپید، در این نشست که در دانشگاه امام 
صادق)ع( برگزار شد، »محمدرضا شمس اردکانی« 
ورود به مطالعات بین رشته ای را عامل موثری برای 
تربیت پزشک حکیم با توجه به آموزه های اخالقی در 
طب ایرانی و تمدن اسالمی دانست و گفت: »اساس 
رشته طب سنتی ایرانی، مطالعات میان رشته ای است 
و حکما و دانشمندان بزرگ این حوزه، عالوه بر علم 
پزشکی، بر علوم بسیار دیگری، به خصوص در حوزه 

علوم انسانی مسلط بودند.«
وی افزود: »با تالش های انجام شده، دانشکده های 
طب ایرانی در سال 13۸6 فعالیت رسمی خود را 
در فضای علمی و دانشگاهی حوزه پزشکی آغاز 
کردند و شاهد پیشرفت های بسیاری در این رشته 
از آن سال ها تا به امروز بوده ایم، اما ورود به مطالعات 

میان رشته ای، از موضوعات مهم این حوزه است.«
به  اشاره  با  مکمل  و  ایرانی  دفتر طب  کل  مدیر 
همکاری های گذشته با اعضای هیات علمی دانشگاه 
امام صادق)ع(، این نشست را فرصت مناسبی برای 
پیشبرد طب سنتی در مطالعات میان رشته ای دانست و 
پیشنهاد داد: »برای دانشجویان جدیدالورود رشته طب 
و داروسازی سنتی، دو کارگاه آشنایی با علوم پایه ای 
که پیش نیاز آموزش پزشکی هستند، از جمله منطق و 
فلسفه برگزار شده و روند همکاری با ادامه برگزاری 

این کارگاه ها و انجام اقدامات مشترک، ادامه یابد.«

اقدامات حکمت بنیان و مرتبط با 
فرهنگ ایرانی اسالمی، از رسالت های 

دانشگاه امام صادق)ع( است
»حسین علی سعدی«، رییس دانشگاه امام صادق)ع( 
نیز با تاکید بر اهمیت بحث انسان سالم و نیاز وی به 
سالمت حکمت بنیان، گفت: »باید میراث طبی سنتی 
و ِحَکمی کشور را پاس بداریم و پرداختن به اقدامات 
حکمت بنیان که مرتبط با فرهنگ ایرانی اسالمی است، 
از رسالت های دانشگاه امام صادق محسوب می شود.« 
وی تاکید کرد: »اگر به صورت عالمانه به این میراث 
نپردازیم، افراد نادانی با ورود به این حوزه، مسیر را 
دچار مشکل می کنند، کمااینکه در مورد طب ایرانی 

این داستان تا حدودی رخ داد.«
در ادامه »حسین رحیمی« رییس سابق سازمان سنجش 
آموزش پزشکی که در حوزه مطالعات میان رشته ای 
اقدامات موثری انجام داده است، مباحث میان رشته ای 
داخلی را الزمه علوم ایرانی اسالمی دانست و افزود: 
»باید مفاهیم دوره اسالمی را بشناسیم و به جامعه 
بشناسانیم و برای ایجاد پیوند میان علوم قدیم و جدید 

تالش کنیم.« »علیرضا عباسیان« معاون تعالی دفتر طب 
ایرانی و مکمل وزارت بهداشت نیز با بیان اینکه یک 
بخش سبک زندگی ایرانی اسالمی، پزشکی و بخش 
دیگر آن علوم اجتماعی است، پیشنهاد انجام سه پروژه 
مشترک را مطرح کرد و گفت: »تدوین سبک زندگی 
ایرانی اسالمی، حفظ و شناخت استادان برجسته 
رشته های پایه، از جمله حضرت آیت ا... مصطفوی 
که در مبحث طبیعیات جزو معدود افراد مسلط به این 
امور هستند و تکمیل درختچه دانش برای فهم ارتباط 
بین علوم نوین و علوم کهن، با هدف برقراری ارتباط 
موثر میان طب سنتی و طب رایج که می توانند مکمل 
یکدیگر در ارائه خدمات سالمت باشند، از جمله 
اقدامات مهمی است که می توانیم به آ ن ها بپردازیم.«

همکاری خوبی در بررسی روایات طبی و 
مفاهیم اسالمی حوزه پزشکی داشته ایم

در ادامه »نفیسه حسینی یکتا« معاون توسعه سالمت 
دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، با اشاره 
به پیشینه خوب همکاری با اعضای هیات علمی 

دانشگاه امام صادق)ع( و برگزاری کارگاه های »نظام 
سالمت در اسالم« در دانشگاه های علوم پزشکی، افزود:  
»کارگاه های آموزشی طب سنتی نیز توسط انجمن 
علمی طب سنتی ایران برای دانشجویان دانشگاه امام 
صادق برگزار شد و امیدواریم با این پیشینه خوب 
همکاری در گذشته، این نشست آغازی برای انجام 
اقدامات بنیادی و کاربردی تر در حوزه های مشترک 

میان علوم انسانی و علم پزشکی باشد.«
»آرمان زرگران«، مشاور بین الملل دفتر طب ایرانی 
و مکمل وزارت بهداشت هم بر اهمیت توجه به 
مطالعات میان رشته ای تاکید کرد و گفت: »اقدامات 
انجام شده در این حوزه در مراکز مختلف، از جمله 
فرهنگستان علوم پزشکی با حضور استادان علوم 
مختلف، در شکل گیری این دیدگاه در حوزه پزشکی 
کمک کننده بوده، ولی برای پایه گذاری رسمی آن در 
فضای علمی و دانشگاهی، نیاز به همکاری تمامی 

حوزه های مرتبط است.«
در ادامه »حامد آرضایی«، عضو هیات علمی دانشگاه 
امام صادق)ع( با اشاره به سابقه همکاری این دانشگاه 
بهداشت و  ایرانی و مکمل وزارت  با دفتر طب 
دانشکده های طب ایرانی و نگارش پایان نامه های 
مشترک، گفت: »پیش از این، کارگاه های آموزشی 
مشترکی در مباحث میان رشته ای فلسفه و پزشکی، 
هم در دانشکده های طب ایرانی و هم در دانشگاه امام 
صادق با حضور استادان برجسته هر دو حوزه برگزار 
شده و با برگزاری کارگاه های تخصصی، همکاری 
خوبی نیز در زمینه بحث و بررسی روی روایات طبی 

و مفاهیم اسالمی حوزه پزشکی داشته ایم.«
گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد کمیته ای 
برای  طرف،  دو  سوی  از  نمایندگانی  حضور  با 
مشترک،  اقدامات  انجام  درخصوص  برنامه ریزی 

تشکیل شود.وبدا

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشت  معاون 
و  بهداشتی  پروتکل های  نکردن  رعایت  صورت  »در  گفت: 
افزایش مبتالیان به ویروس کرونا، احتمال بازگشت تعطیلی ها 

و محدودیت ها وجود دارد. «
به گزارش سپید، علیرضا رییسی درباره احتمال بازگشت تعطیلی ها 
و محدودیت ها در شرایطی که تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در 
کشور رو به افزایش است، بیان کرد: »بیماری ناشی از ویروس 
کرونا، نه درمان مشخص و نه واکسن دارد و در نتیجه راهی به جز 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماسک نیست. اگر این رعایت ها انجام نشود، افراد زیادی بیمار 
شده و بیمارستان ها پر از بیمار می شود. این موضوع در جهان هم 
تجربه شده است.« وی ادامه داد: »بسیاری از موفقیت هایی که 
تاکنون در مورد کنترل کرونا کسب کردیم را مدیون مردم هستیم. 
در تاریخ کشور سابقه نداشته که اماکن مقدس و مساجد را تعطیل 
کنیم یا مردم روز سیزده به در از منازل خود بیرون نروند. سوال 
مهم این است که تا چه زمانی می توان همه کسب و کارها و مسائل 
روحی و معنوی و مذهبی را تعطیل کرد؟ از طرفی نمی توان این 

مراکز را برای همیشه تعطیل کرد و از طرفی وقتی بازگشایی ها 
انجام می شود، احتمال انتقال ویروس باالتر می رود. در نتیجه تنها 
راه حل در این شرایط، رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 

گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک است.«

کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: »آمار کشوری رعایت پروتکل ها که 
حدود 7۸ درصد بود، در حال حاضر به 23 درصد و در تهران از 62 
درصد به 11 درصد رسیده است. عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
باعث انتقال ویروس می شود. شاید نگرانی ما در مورد جوانان کمتر 
باشد، اما مشکل و نگرانی اصلی ما، ارتباط جوانان با سالمندان در 
منازل است.« وی درباره علت کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی 
بیان کرد: »در حال حاضر از عادی سازی شرایط بیشتر از ویروس 
کرونا می ترسیم. این عادی سازی کرونا است که مشکل ایجاد می کند 
و افراد در جمع ها حاضر می شوند یا مجالس عروسی برگزار می کنند.«
رییسی گفت: »تاکنون 29۰ هزار واحد صنفی متخلف که پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نکرده اند، پلمب کردیم. البته این کافی نیست و 

یک طرف موضوع، مردم هستند که اگر پروتکل ها را رعایت نکنند، 
همین مشکل وجود دارد و باز برخی مراکز و اماکن باید تعطیل شود.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: »اصال عالقه ای به تعطیلی 
یا بازگشت محدودیت نداریم، اما اگر شیوع بیماری افزایش پیدا کند، 
مجبور به این کار هستیم.« به گزارش ایرنا، رییسی پیش از این نیز 
در نشست خبری ویدیو کنفرانس گفته بود: »مردم به سمت عادی 
شدن کرونا رفته اند و بزرگ ترین ترس ما عادی شدن کرونا است 

که بسیار خطرناک از خود ویروس محسوب می شود.«
محسن فرهادی، معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت نیز 
در نشست خبری ویدیو کنفرانس در همین رابطه گفته بود: »وضعیت 
اجرای پروتکل ها تا 27 اردیبهشت ماه مطلوب بود و تا آن زمان 
در شهر تهران میزان رعایت پروتکل ها به 56 درصد می رسید. تا 
15 خرداد ماه میانگین کل کشور به 22.66 درصد رعایت پروتکل 
رسید و در شهر تهران این میزان به 1۰.5۴ درصد کاهش یافت. این 
زنگ خطری را برای ما به صدا در آورد. زمانی می توان بازگشایی ها 
را ادامه داد و با ویروس کرونا هم زیستی داشت که پروتکل های 

بهداشتی رعایت شود.«

معاون وزیر بهداشت:

احتمال بازگشت تعطیلی ها وجود دارد



خبـر

نامه سازمان نظام پرستاری به رئیس جمهور برای رفع مشکالت پرستاران
رئیس کل و اعضای شورای عالی سازمان نظام 
پرستاری طی نامه ای به رئیس جمهور پیگیری و 
تحقق مطالبات پرستاران از جمله استخدام پرستار، 
پرداخت معوقات، اصالح نظام پرداخت، استخدام 
پرستاران شرکتی، رسیدگی به پرستاران مبتال به کرونا 
و اجرای قوانین بر زمین مانده را خواستار شدند. 
به گزارش سپید، در نامه محمد میرزابیگی رئیس 
کل سازمان نظام پرستاری، شمس الدین شمس 
رئیس شورای عالی و اعضای شورای عالی نظام 
پرستاری بااشاره به حضور و خدمت رسانی پرستاران 
در مقابله با کرونا با تمام قوا طی چهار ماه اخیر،  آمده 
است: »از تعداد ۲۵۰ هزار خانواده بزرگ پرستاری 
کشور اعم از شاغالن، دانشجویان، بازنشستگان  و... 
تعداد بالغ بر ۱۱۰ هزار نفر برای ۱۴۰ هزار تخت 
بیمارستانی فعال بوده و فقط در بالین و بیمارستان ها 
کار می کنند، یعنی به ازای هر تخت بیمارستانی در 
بالین فقط ۰.۸ نیروی پرستار در ۲۴ ساعت داریم و 
این یعنی درهم تنیدگی همزمان دو بحران کمبود 

نیروی پرستاری و کرونا.
از این تعداد ۱۱۰ هزار نفر حدود ۶۵ تا  ۶۸ هزار 
پرستار مستقیما طی این چهار ماه، صرفاً به بیماران 
کرونایی خدمت کرده اند و از این تعداد ۶۵ الی ۶۸ 
هزار نفر، بالغ بر ۵۰ درصد آن ها یعنی حداقل ۳۲ هزار 
پرستار مدت زمانی بین حداقل دو هفته و حداکثر 
دو ماه به صورت مداوم در بخش های کرونایی 
بیمارستان ها یا در مجاور بخش کرونا به طور شبانه 
روز در ارتباط مستقیم با بیماران کرونایی بوده و از 
دیدار با خانواده های خود اعم از همسر، فرزند، پدر 
و مادر و ... محروم بوده اند و از نزدیکترین فاصله 
فیزیکی و کاری با بیماران کرونایی حشر و نشر 

داشته اند و به آن ها خدمت کرده اند. «
در ادامه بااشاره به ابتالی قطعی ۷۴۰۰ پرستار به کرونا 
آمده است: »تا این تاریخ نیز تعداد ۱۸ نفر از پرستاران 
به خیل شهدا پیوسته اند که هفت شهید از استان 
گیالن و بقیه از تهران و سایر نقاط کشور هستند.«
در این نامه با اشاره به دیدار جامعه پرستاری با مقام 

معظم رهبری در دی ماه سال گذشته و همچنین 
جلسه پرستاران با معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
بهداشت خواستار تحقق مطالبات وعده داده شده 
همچون استخدام پرستاران، ساماندهی نظام پرداخت 
در کوتاه مدت و میان مدت و صفر کردن معوقات 
کارانه ها و اضافه کارها شده و آمده است:» برخی 
افزایشات حقوق ناشی از فصل دهم قانون مدیریت 
خدمات کشوری است که بر اساس بخشنامه شماره 
۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰ بهمن۹۸ انجام گرفت که مربوط 
به همه کارکنان تمام دستگاه های اجرائی است و 
فقط مختص پرستاران نیست، ادامه پرداخت این 
افزایش نیز منوط به تامین اعتبار و کاهش هزینه های 
دستگاه ها از محل دارایی های مربوطه است. متاسفانه 
هنوز تعداد زیادی از دانشگاه های علوم پزشکی اضافه 
کار و کارانه پرستاران را از هم جدا نکرده اند. این 
موضوع باعث عدم شفافیت در پرداخت ها شده 
است و حقوق بسیاری از پرستاران از بین می رود.«
دانشگاه ها  موافقت  عدم  از  انتقاد  با  نامه  این 
با درخواست های قانونی بازنشستگی پیش از 
ناشی  ایجاد شده  موعد پرستاران و مشکالت 
از آن و همچنین نادیده گرفتن قانون بهره وری 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  برخی  سوی  از 

اجبار پرستاران را به انجام اضافه کار باالتر از 
سقف قانونی مجاز، می افزاید:» در کشور ما نیز 
علیرغم تخصیص منابع قابل توجهی از صندوق 
ذخیره ملی برای جبران خسارات ناشی از کرونا، 
پرداخت هایی ) مثال تحت عنوان حق کرونا( 
چون ۱۸هزار تومان، ۲۸ هزار تومان و ۱۰۰-۱۵۰ 
هزار تومان و ... مشاهده شده که خود باعث وهن 
جامعه پرستاری است. البته اخیرا نیز جدولی به 
ساعت  هر  ارزش  که  شده  ابالغ  بیمارستان ها 
کار پرستاران در بخش کرونا را معادل ساعت 
کار یک دانشجوی اینترن پزشکی دیده اند. در 
صورتی که کار پرستار کجا و دانشجوی پزشکی 
عمومی کجا؟ این در حالیست که در بسیاری 
از کشورهای مشابه ما در موضوع کرونا ۲ تا 
۴ هزار دالر در ماه هدیه پرداخت شده است.«

وضعیت پرستاران داوطلب خدمت در ایام بحران 
کرونا، موضوع دیگر مورد اشاره جامعه پرستاری 
در نامه به روحانی است و در این باره نیز معتقدند: 
»بدترین اتفاق در این روزها افتاده و مطلقا با اخالق 
و مروت و جوانمردی ارتباط ندارد، بدعت خطرناک، 
رفتار با پرستاران داوطلب خدمت در ایام بحران 
کرونا در استان های شمالی اعم از گیالن و مازندران 

و تقریبا کل کشور است که بر خالف درخواست 
مکتوب وزیر محترم از حضرتعالی برای بکارگیری 
پرستاران در ایام کرونا و علی رغم وعده اولویت 
استخدام و بکار گیری یکساله؛ درکمال ناباوری 
بعد از دو ماه و اندی فعالیت، بدون آنکه حقوق و 
مزایای قانونی ماهیانه آن ها پرداخت شود، دانشگاهی 
چون علوم پزشکی گیالن قرارداد ۸۹ روزه ساعتی 
اجباری به پرستاران ارائه کرده و پرداخت هر گونه 
حقوق و مزایای قانونی آن ها را منوط به امضا این 
قرارداد غیرقانونی از طرف پرستاران کرده است 
پرستار هیچ دریافتی  امضا،  و در صورت عدم 

نخواهد داشت. «
اجرای بدون قید و شرط دو قانون مهم تعرفه گذاری 
و ارتقاء بهره وری، اصالح نظام پرداخت مطابق 
توافقات سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت 
و نیز پرداخت معوقات مختص پرستاران، استخدام 
سریع حداقل ۱۰ هزار پرستار برای رفع کمبود 
ناشی از توسعه تخت های بیمارستانی و جایگرین 
بازنشستگان پرستاری، تغییر وضعیت نیروهای 
شرکتی و تسری مزایای فصل دهم قانون خدمات 
کشوری یا معادل آن به پرستاران شرکتی،  پرداخت 
فوق العاده ویژه به پرستاران همانند نیروهای ستادی 
و مالی،  رسیدگی جدی و اساسی به پرستاران مبتال 
به کرونا و تامین جایگزین برای بالغ بر ۷۰۰۰ نفر از 
پرستاران مبتال به کرونا ) همانند جایگزینی مرخصی 
زایمان( در بخش های مربوطه ،  برخورداری قانونی 
پرستاران از مرخصی استعالجی در صورت ابتال 
به کرونا و پیگیری موضوع این بیماری در بین 
خانواده و بستگان درجه یک وی و  رسیدگی و 
تصمیم فوری برای پرستاران بکارگیری شده در 
ایام کرونا در دانشگاه های گیالن، مازندران و کل  
کشور، حداقل به صورت قراردادهای یکساله و 
قرار گرفتن آن ها در اولویت استخدام از جمله 
مطالبات جامعه پرستاری از رییس جمهور است 

که در این نامه به آن اشاره شده است. 
روابط عمومی سازمان نظام پرستاری

3 شماره ۱۶۷۵ ۲۹ خرداد ۱۳۹۹

رییس انجمن اورولوژی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد زوج ها دچار 
ناباروری هستند، گفت: »بسیاری از ناباروری ها اکثرا با مراجعه به موقع 

به پزشک متخصص قابل پیشگیری و درمان است. «
به گزارش سپید، سید جلیل حسینی با اشاره به علل ناباروری در 
مردان  با بیان اینکه مساله عقیم بودن مردان مساله ای قابل پیشگیری 
است، اظهار کرد: »متاسفانه در جامعه ما همواره عدم باروری زوجین 
را متوجه خانم ها می دانند؛ در حالیکه مشکل ناباروری زوجین به 
صورت مساوی و ۵۰ درصدی به هر دو طرف بازمی گردد، ولی 
متاسفانه طی سال ها این جفای تاریخی در حق زنان ایرانی روا داشته 

شده که اصالح آن نیازمند فرهنگ سازی است.«
وی با بیان اینکه بر اساس مطالعات حدود ۱۵ درصد زوج ها دچار 
ناباروری هستند و در صورت مراجعه به پزشک مشکالت شان مرتفع 
می شود، افزود: »ناباروری مردان می تواند علل ژنتیک داشته و یا بر 
اثر حوادث و یا برخی جراحی ها رخ داده باشد که اکثرا با مراجعه 

به موقع به پزشک متخصص قابل درمان است.«
این متخصص با بیان اینکه ۵۰ درصد علت ناباروری زوجین به مردان 

بازمی گردد، گفت:  »زوجین نابارور باید با مراجعه به پزشک و مراکز 
درمانی علت را مشخص کنند. بسیاری از این ناباروری ها با توصیه هایی 
قابل پیشگیری بوده و برخی با  روش های دارویی،  اعمال جراحی 
و سایر درمان های ساده تا پیچیده مانند میکرو اینجکشن در مراکز 
ناباروری قابل درمان است.« وی با اشاره به برخی از ناباروری ها با 
منشاء ژنتیکی، تصریح کرد: »امروزه درمان های ژنتیکی در ناباروری های 
بسیار سخت و پیشرفته انجام می شود. ناباروری درصدی از مردان علل 
ژنتیکی دارد که برخی با روش میکرو اینجکشن قابل درمان است. 
در این روش اسپرم داخل تخمک تزریق شده و قبل از اینکه جنین 
برای گذراندن دوران بارداری داخل رحم جاگذاری شود، مجددا از 
لحاظ ژنتیک بررسی می شود، به عبارت دیگر با استفاده از  روش 
PGD جنین هایی منتقل می شوند که اختالالت ژنتیک کمتری دارند.«

حسینی با بیان اینکه در زمینه درمان ناباروری زوجین پیشرفت های 
خوبی در سطح جهان و داخل کشور صورت گرفته است، گفت:  
»در مرکز تحقیقات بهداشت باروری نیز سعی شده تا ضمن برقراری 
ارتباط با جامعه، آخرین دستاوردها و نکات سالمتی منتقل شود و در 

این میان امیدواریم که فعالیت های صورت گرفته بتواند سهم بسزایی 
در ارتقای سالمت جامعه داشته باشد.«

به گزارش ایسنا رییس مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت 
باروری در خاتمه با اشاره به برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی فعال 
در داخل و خارج از کشور، تاکید کرد:  »موفقیت در زمینه ارتقای 
سالمت مردان و اجرایی شدن طرح های تحقیقاتی نیازمند همکاری 
و پشتیبانی بیشتر سازمان های دولتی و به خصوص معاونت بهداشتی 

وزارت بهداشت با مراکز تحقیقاتی است.«

ناباروری مردان قابل پیشگیری و درمان است



سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد

بندپی، نماینده نوشهر درمجلس:
کمیسیون بهداشت اقدامات دولت در کنترل کرونا را بررسی خواهد کرد

نماینده نوشهر تاکید کرد: »بررسی اقدامات دولت برای مقابله با 
شیوع کرونا و نحوه اجرای طرح تحول سالمت از اولویت های 

کاری کمیسیون بهداشت در مجلس یازدهم خواهد بود.«
اینکه  بر  تاکید  با  بندپی  به گزارش سپید، محمدعلی محسنی 
کمیسیون های مجلس در دوره یازدهم فعالیت جدی تری خواهند 
داشت، گفت: »ما در مجلس یازدهم می خواهیم با فعال کردن 
کمیسیون های تخصصی فرمایش مقام معظم رهبری و امام را که باید مجلس در راس امور باشد را به 
معنای واقعی اجرا کنیم. رویکرد مجلس یازدهم به موضوعات کارشناسانه خواهد بود. قرار است در مجلس 
یازدهم کمیسیون ها قدرت گرفته و نگاه ها تخصصی و علمی باشد.« وی درباره اولویت های کمیسیون 

بهداشت گفت: »تاکید بر این است که باید وزارت بهداشت قوانین باالدستی را به درستی اجرا کند. ما با 
همین رویکرد بر عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح هایی همچون پزشک خانواده، نظام ارجاع، 
پرونده الکترونیک و نگاه به سالمت جامعه نظارت می کنیم و تاکیدمان بر این است که باید قوانین با دقت 
اجرا شود.« این نماینده مجلس با بیان اینکه درباره نحوه اجرای طرح تحول سالمت انتقاداتی وجود دارد، 
افزود: »باید نحوه اجرای این طرح مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد چون در حال حاضر هزینه هایی را 
بر بودجه کشور و نظام سالمت تحمیل کرده که باید بازدهی آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. کمیسیون 
بهداشت در مجلس یازدهم با دقت موضوع طرح تحول سالمت را واکاوی خواهد کرد.« به گزارش ایسنا 
محسنی بندپی بررسی اقدامات دولت در کنترل ویروس کرونا را از دیگر اولویت های کمیسیون بهداشت 
برشمرد و گفت: »با اقدامات انجام شده میزان مبتالیان و فوتی ها با ابتال به کرونا کاهش پیدا کرد اما بعد از 
مدتی به دالیل مختلف انجام پروتکل های بهداشتی جدی گرفته نشد و اکنون شاهد افزایش آمار هستیم. 
ما با هماهنگی وزارت بهداشت و مجموعه دولت موضوع را به صورت کارشناسی بررسی می کنیم تا 

با اتخاذ تصمیماتی بتوان ضمن کنترل شیوع کرونا به کسب و کارهای مردم هم ضربه ای وارد نشود.«

مجلس

آمار کرونا

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: »تا دو 
هفته گذشته، روزی ۲۰۰ نمونه داشتیم که حدود ۵ 
تا ۸ درصد موارد، مبتال به کرونا بودند اما هم اکنون 
روز انه ۲۸۰ نمونه داریم که تعداد موارد مثبت ۱۵ 

درصد افزایش داشته است. «
به گزارش سپید، پرویز یزدان پناه افزود: »ما هنوز وارد 
پیک بیماری کرونا نشده ایم و حدود ۹۰ درصد موارد 
مبتال به کروناویروس شناسایی شده در استان عالئم 

بالینی خاصی نداشته و نیازی به بستری ندارند.«
وی اظهارکرد: »تعداد موارد مثبت افزایش یافته 
است اما نسبت به گذشته تعداد بیماران بدحال 
نیز افزایش یافته و طی ۴۸ ساعت گذشته دو مورد 
مرگ و میر ناشی از ابتال به کروناویروس گزارش 
شد که یک بیمار ۶۵ سال و دیگری ۷۲ سال سن 

داشتند و دارای بیماری زمینه ای بودند.«
وی خاطرنشان کرد: »طی بازدیدهایی که از اصناف 
داشتیم متاسفانه شاهد بی توجهی و بی اهمیت 
گماشتن کروناویروس، توسط مردم، اصناف و 
ادارات بودیم که کمتر از ۵ درصد جمعیت از 

ماسک و وسایل حفاظتی استفاده می کردند.«
یزدان پناه تصریح کرد: »اصنافی مانند فروشگاه های 
پوشاک زنانه و مردانه، موبایل فروشی ها، اغذیه 
فروشی ها، دفاتر پیشخوان و ادارات و نهادها از 
جمله مکان های خطر آفرین در انتقال بیماری کرونا 
هستند که موارد ابتالی زیادی را باعث می شوند.«
وی یادآور شد: »بنا به دستور دکتر حریرچی؛ قائم 
مقام وزیر بهداشت، ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا 
کشوری به ستادهای استانی اختیارت الزم را داده 
تا در استان های خاص، محدودیت های ویژه ای 
اعمال شوند که در روز پنجشنبه هفته جاری نیز طی 
جلسه ای با استاندار، دستورات الزم را مبذول خواهیم 
نمود.«یزدان پناه عنوان کرد: »همه اقشار اجتماعی در 
کاهش و کنترل کروناویروس مسئول هستند زیرا 
اگر همه ابزار و امکانات پای کار باشند، باز پایه و 
اساس ریشه کنی یک بیماری همکاری مردم است.«
وی تاکید کرد: »برای مثال در یک پاساژ سه مورد 
مثبت به کروناویروس شناسایی شد که دستورات 
الزم جهت قرنطینه و درمان به آن ها اعالم شد اما 
متاسفانه فردای آن روز طی بازدیدی که همکاران 
ما از این صنف داشتند متاسفانه شاهد حضور این 
بیماران در محل کار بودیم که این خود یک تخلف 

بود و پیگرد قانونی دارد.« سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی یاسوج گفت: »وقتی یک صنف در رعایت 
دستورالعمل ها کوتاهی می کند، مردم باید خودجوش 
آن صنف را تحریم کرده و شخصا در راستای حفظ 

سالمت جامعه تالش کنند.«
یزدان پناه همچنین مطب ها، اورژانس ها، درمانگاه ها، 
مراکز عمومی، بازارها، مراسمات ختم و جشن های 
عروسی را از دیگر کانون های پرخطر در انتقال 
کروناویروس عنوان کرد. وی ادامه داد: »در روزهای 
آینده اگر یک یا چند مغازه پاساژی، در رعایت 
پروتکل های بهداشتی کاهلی کنند با دستور دادستانی، 

کل پاساژ را پلمب خواهیم کرد.«
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  با اشاره به 
جذب نیروهای بهداشتی و درمانی در قالب قرار داد 
۸۹ روزه، گفت: »در ابتدای شیوع بیماری کرونا در 
کشور، وزارت بهداشت این اختیار را به دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور داد که در صورت نیاز 
با نیروهای بهداشتی و درمانی، قرارداد ۸۹ روزه ای 
برقرار کنند که ما نیز به جذب نیرو اقدام کردیم.«

یزدان پناه افزود: »پس از سه ماه این قراردادها به 
اتمام رسید و دیروز حقوق این افراد پرداخت شد. 
وزارت بهداشت اختیار جذب مجدد را به دانشگاه ها 
نداده است اما پیشنهاد دادیم که برای آزمون جدید 
جذب نیرو، امتیازی برای این افراد به صورت ویژه 

در نظر گرفته شود.«
وی اظهارکرد: »تا اول اردیبهشت سال جاری میزان 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط مردم ۸۰ 
درصد بود که متاسفانه هم اکنون به کمتر از ۲۰ 

درصد رسیده است و این یعنی فاجعه.«

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج، وی بیان کرد: »هفته آینده کلینیک تخصصی 
و فوق تخصصی شهید مفتح یاسوج، به بهره برداری 
موقت می رسد و گروه های داخلی و قلب و عروق 
در این کلینیک مستقر می شوند و به تدریج گروه های 
پزشکی دیگری نیز به این مرکز انتقال داده می شوند 
اما به امید خدا طی هفته های آینده این مرکز با 
حضور مسئوالن کشوری به صورت رسمی به 

بهره برداری خواهد رسید.«
همچنین محمد یزدان پناه، سرپرست مرکز بهداشت 
شهرستان بویراحمد، از راه اندازی مجدد ایستگاه های 
غربالگری در مبادی ورودی شهر یاسوج خبر داد.
بیماری  گسترده  شیوع  به  توجه  »با  گفت:  وی 
کروناویروس و وضعیت قرمز استان های هم جوار 
و هم چنین افزایش شمار مبتالیان به این بیماری در 
شهرستان بویراحمد، مرکز بهداشت شهید دامیده این 
شهرستان در راستای پیشگیری و جلوگیری از شیوع 
بیشتر این بیماری در روزهای پایانی هفته، جهت 
غربالگری مسافران ورودی به شهر یاسوج، از نظر ابتال 
به عالئم کروناویروس دو ایستگاه غربالگری)پلیس 
راه یاسوج - شیراز و محور یاسوج -اصفهان( راه 

اندازی کرده است.«
تیم   ۴ ایستگاه ها  این  »در  اظهارکرد:  یزدان پناه 
غربالگری، طی ۴ شیفت، مسافران وروردی به شهر 
را عالوه بر گرفتن شرح حال به وسیله تب سنج 
و پالس اکسی متر غربال می کنند و افراد مشکوک 
را به مراکز تعیین شده ارجاع می دهند.«سرپرست 
مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد بیان کرد: »این 

اقدامات تا پایان هفته به طور کامل اجرا می شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرداستفاده تنها ۵ درصد مردم از ماسک و وسایل حفاظت شخصی
شناسایی ۲۶۱۲ بیمار جدید 

مبتال به کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 
۲۶۱۲ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور 

طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. 
الری  سادات  سیما  سپید،  گزارش  به 
چهارشنبه  تا  شنبه  سه  روز  »از  گفت: 
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۲۶۱۲ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 

۱۰۷۱ مورد بستری شدند.«
بیماران کووید۱۹  وی افزود: »مجموع 
در کشور به ۱۹۵ هزار و ۵۱ نفر رسید.«
 ۲۴ طول  در  »متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
کووید۱۹  بیمار   ۱۲۰ گذشته،  ساعت 
جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۹ هزار و 

۱۸۵ نفر رسید.«

الری گفت: »خوشبختانه تا کنون ۱۵۴ 
هزار و ۸۱۲ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
بیماران  از  نفر   ۲۷۸۹ الری،  گفته  به 
شدید  وضعیت  در  کووید۱۹  به  مبتال 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

وی افزود: »تا کنون یک میلیون و ۳۱۹ 
هزار و ۹۲۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.«
خوزستان،  »استان های  گفت:  الری 
رضوی،  خراسان  شرقی،  آذربایجان 
در  کردستان  و  هرمزگان  کرمانشاه، 

وضعیت قرمز قرار دارند.«
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معاون کل وزیر بهداشت:

دبیر شورای سیاستگذاری صادرات محصوالت سالمت محور سازمان غذا و دارو خبر داد
صادرات ۸ قلم تجهیزات و فرآورده مبارزه با کرونا

دبیر شورای سیاستگذاری صادرات محصوالت سالمت 
محور سازمان غذا و دارو با بیان اینکه صادرات برخی 
اقالم مبارزه با کرونا از اردیبهشت امسال آغاز شده است، 
گفت: »در حال حاضر ۸ قلم از تجهیزات و فرآورده 
مبارزه با کرونا به کشورهای مختلف دنیا صادر می شود.«
به گزارش سپید، سید آصف مهدوی با اشاره به توجه 
ویژه سازمان غذا و دارو به حوزه صادرات محصوالت و فرآورده های سالمت محور، عنوان کرد: 
»شورای سیاست گذاری صادرات محصوالت سالمت محور با حضور رییس و مدیران ارشد 

سازمان غذا و دارو به منظور بررسی و تسهیل مشکالت و گلوگاه های پیش روی صادرکنندگان 
تشکیل می شود، همچنین هماهنگی های الزم نیز با ارگان ها و تشکالت مرتبط مانند وزارت صمت، 
سازمان توسعه صادرات، گمرک، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ...صورت می گیرد.«
وی افزود: »علی رغم مشکالتی که به دنبال تحریم های ظالمانه در بحران کشور به وجود آمد، 
فرصتی برای تولیدکنندگان حوزه اقالم مبارزه با کرونا ایجاد شد و خوشبختانه با افزایش ظرفیت 
تولید خطوط تولیدی و اضافه شدن تولید محصوالت جدید،  توانستیم عالوه بر تامین نیاز کشور، 

به یکی از صادرکنندگان پبرخی از این اقالم تبدیل شویم.«
به گفته دبیر شورای سیاستگذاري صادرات سازمان غذا و دارو در حال حاضر ایران یکی از 
صادرکنندگان اقالمی چون ماسک N95، کیت های تشخیصی سرولوژی، لباس های کاورال، 
گان، شیلد، مانیتور، ونتیالتور و مواد ضدعفونی به کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی 

و همسایه تبدیل شده است.وبدا

غذا و دارو

معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: »تغییر باورهای مردم نسبت به شیوع کرونا 
بسیار خطرناک است و این ویروس با فصل گرم 
از بین نمی رود و در طول تابستان هم با این بیماری 

درگیر خواهیم بود. «
به گزارش سپید، ایرج حریرچی روز چهارشنبه 
در بازدید از مراکز درمانی سنندج، اظهار داشت: 
»ارزیابی انجام شده از خدمات رسانی کادر درمان 
به بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان های سنندج 
و تالش مدافعان سالمت در ارائه خدمات درمانی 

به بیماران کرونایی قابل قدردانی است.«
وی با اشاره به سیر صعودی بیماری کرونا طی 
چند روز اخیر در این شهر افزود: »نیازمند تالش 
و همکاری مردم در زمینه کاهش بیماری هستیم.«
حریرچی با بیان اینکه رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و اطالع رسانی برای ادامه پویش در خانه بمانیم باید 
در راستای اهداف مبارزه با کرونا تشدید شود گفت: 
»هماهنگی و عزم و اراده ملی و مسئوالن در این 
شرایط بحرانی بسیار ضروری است و مردم در این 
شرایط سخت نهایت همکاری با سیستم بهداشت 

و درمان را داشته باشند.«
وی  با اشاره به لزوم رعایت اصول بهداشتی توسط 
همگان افزود: »باتوجه به اعالم وضعیت قرمز کرونا 
در کردستان از شهروندان می خواهیم از تجمع و 

رفت وآمدهای غیر ضروری خودداری کنند.«
معاون کل وزارت بهداشت ضمن ابراز نگرانی از 
تغییر باورهای برخی از مردم در مورد ویروس کرونا 

و عادی انگاشتن آن بر لزوم استفاده از ماسک هنگام 
خروج از منزل تاکید کرد و گفت: »این تصور که 
ویروس کرونا ضعیف شده است را از خود دور کنید 
چراکه این بیماری قطعا در فصل تابستان هم ادامه 
دارد و در هر شرایطی باید آماده مقابله با آن باشیم.«
حریرچی  با بیان اینکه عملکرد سیستم بهداشتی 
و درمانی کردستان در زمینه بیماریابی، و مقابله با 
کرونا ستودنی است، تاکید کرد: »اگر مردم همکاری 
کنند شاهد همه گیری بیماری کرونا نخواهیم بود.«
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت صبح 
امروز همراه با قائم مقام دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا، 
مشاور معاون استان های صدا و سیما در امور مراکز 
استان ها و عضو ستاد کرونا و یکی از متخصصان 
عفونی معاونت بهداشتی کشوراز بیمارستان  توحید و 
کوثر سنندج بازدید و درجریان روند بستری بیماران 

در بخش های مختلف بویژه آی  سی  یو قرار گرفت.
بر اساس آخرین آمار رسمی تاکنون ۱۸۹ هزار و 
۸۷۶ نفر در ایران به بیماری کرونا مبتال شده اند، این 
بیماری تاکنون جان هشت هزار و ۹۵۰ را در کشور 
گرفته است. ۱۵۰ هزار و ۵۹۰ نفر از بیماران مبتال 
به کووید ۱۹ در کشور بهبود یافته و از بیمارستان 
ترخیص شده اند. طبق آمار رسمی روزانه وزارت 
بهداشت، موارد مرگ کرونا که در هفته های گذشته 
به زیر ۵۰ نفر در روز رسیده بود در چند روز گذشته 
دوباره سه رقمی شده است، موارد ابتال نیز به باالی 
۲۵۰۰ تا سه هزار نفر رسیده است. وزارت بهداشت 
متعقد است، بخشی از افزایش آمار مبتالیان به علت 
افزایش تست از افراد مشکوک و اطرافیان آنان است. 
تعداد تست کرونا در کشور اکنون به روزانه حدود 

۲۵ هزار مورد در روز رسیده است.ایرنا

ایران تابستان هم درگیر کرونا  است
خبـر

تست کرونای ۹ دانشجویی 
غیربومی دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران مثبت شد

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران گفت: »تست کرونای ۹ دانشجوی 
غیربومی مستقر در خوابگاه های این دانشگاه 

مثبت شد.«
به گزارش سپید، سیمین بابایی افزود: »در 
از  نفر  برای حدود  ۳۰۰  اخیر  روزهای 
دانشجویان خوابگاهی که پس از مدت ها 
تعطیلی از شهرهای خود به دانشگاه برگشتند، 
تست تشخیصی کرونا انجام شد که نتیجه 
تست سه دانشجوی دختر و ۶ دانشجوی پسر 
مثبت شد.« وی با اعالم این که دانشجویانی که 
تستشان مثبت شد در  قرنطینه  قرار گرفته اند 
گفت: »اقدام درمانی و بهداشتی الزم در مورد 
این دانشجویان انجام و به خانواده هایشان 

اطالع رسانی الزم شده است .«
پیش از این هم روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران اعالم کرد که به 
دنبال مثبت شدن تست کرونا تعدادی از 
دانشجویان تمامی آزمون های حضوری 
دانشجویان این دانشگاه به صورت موقت 

لغو شده است.
 ۱۰ با  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دانشکده ، بیش از هشت هزار دانشجو 
دارد که در ۱۰۴ رشته تحصیلی مشغول 

تحصیل هستند.
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دستگاه ضدعفونی کننده دست و اشیاء با روش 
پژوهشگران  توسط  فرابنفش،  پالسما  ترکیبی 
دانشگاه گیالن و با هدف کمک به مدافعان سالمت 
کشور و در نظر گرفتن قدرت خرید عموم مردم 
کشور طراحی و ساخته شد. به گزارش سپید، این 
دستگاه استریل کننده مدرن، کم مصرف و قابل حمل 
است و به منظور پیشگیری در مبارزه با باکتری ها 
و ویروس ها بویژه ویروس کرونا معرفی می شود.

اساس عملکرد این دستگاه بر پایه روش ترکیبی 

پالسمای غیرحرارتی – تابش فرابنفش است که 
بخش پالسمایی آن بر پایه تخلیه الکتریکی هوا 
عمل می کند و نیازی به کپسول های گاز رایج 
جهت تولید پالسما نخواهد بود. در واقع این 
دستگاه عالوه بر ایجاد تابش فرابنفش در باند 
UVC )که منطقه ای بسیار بهینه برای میکروب کشی 
و ویروس زدایی توسط اشعه فرابنفش است( به تولید 
یک باران شهابی ذرات سرد )حاوی ذرات باردار 
و برانگیخته، ازن( در محل نازل پالسمایی دستگاه 

می پردازد، بدون آنکه هیچ گونه آسیب حرارتی به 
نمونه مورد نظر بزند.

از مزایای این دستگاه می توان به ویروس زدایی و 
باکتری زدایی با روش خشک و غیرحرارتی و بدون 
نیاز به مواد شیمیایی مانند الکل، عدم استفاده از آب 
برای شستشو، عدم ایجاد طعم و بوی شیمیایی 
در مواد خوراکی، کوچک، کم مصرف و قابل 
حمل و مناسب برای محیط های اداری و خانگی 
و دوستدار محیط زیست اشاره کرد. بر اساس 

اعالم وزارت علوم، فاز طراحی و ساخت دستگاه، 
توسط علی دژپور دانشجوی دکتری فیزیک، مریم 
نیل کار دانشجوی دکتری فیزیک و ساعد جعفری 
عضو هیئت علمی گروه فیزیک- دانشیار فیزیک 
پالسمای دانشگاه گیالن انجام شده است و فرایند 
اخذ تاییدیه های فنی و بهداشتی و نیز ثبت اختراع 

آن در حال پیگیری است.ایسنا

ساخت دستگاه ضدعفونی کننده کم مصرف و قابل حمل در کشور
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خبـر

تغییرسبک زندگی پس از کرونا
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعتقاد 
دارد که سبک زندگی بشر پس از بحران کرونا ممکن 
است دچار تغییرات کلی شود و افراد معموال خود 

را با شرایط پیش آمده وفق می دهند. 
به گزارش سپید، محمدرضا شالبافان درباره تغییر سبک 
زندگی پس از بحران کرونا بیان کرد: »این امکان وجود 
دارد که سبک زندگی بشر در کشورهای مختلف، پس 
از بحران کرونا به کلی تغییر کند. کشورهایی مثل ایران 
به ارتباط گرم فیزیکی مانند در آغوش گرفتن و دست 
دادن معروف هستند که در فرهنگ ما وجود دارد و 
حتی بخشی از ویژگی های شخصی افراد محسوب 
می شود. این موارد ممکن است در آینده نزدیک به 
کلی تغییر کند.« وی ادامه داد: »بشر همواره با شرایط 
پیش آمده خود را وفق می دهد و در شرایط حاد، 
بحران ها آزار دهنده هستند. وقتی شرایط به وضعیت 
معمولی بر می گردد و مردم سر کار می روند، به مرور 
یاد می گیرند که باید فاصله گذاری را رعایت کنند. ما 
در کشور محدوده فیزیکی کمی برای سایر افراد قائل 
هستیم. تغییر ناگهانی و از دست دادن حمایت ها برای 
افراد نگران کننده است.« این روان پزشک گفت: »از 
طرفی بسیاری از افراد در بحران کرونا، رابطه خود 
را با بستگان سالمند قطع کردند، زیرا سالمندان در 

خطر بیشتری قرار دارند. این اقدام منطقی است، اما 
باید توجه کرد که سالمندان منابع عاطفی غنی برای 
جامعه محسوب می شوند.« وی افزود: »هرچند برخی 
افراد معموال اظهار نظرهایی در مورد سالمندان انجام 
می دهند که خوشایند نیست و منجر به نگرانی بیش 
از حد و سرخوردگی این افراد می شود که عمر خود 

را در جامعه سپری کرده اند.«
شالبافان درباره تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی بر 
مردم در دوران کرونا اظهار کرد: »شرایط بحران کرونا 

در کشور با خیلی از کشورهای دیگر متفاوت است. 
زیرا این بحران پس از مشکالت دیگری اتفاق افتاد و 
جامعه ای که مستعد مشکالت مختلفی بود، به بحران 
کرونا رسید و شاید این موضوع یکی از آخرین اتفاقاتی 
بود که به سالمت روان مردم می توانست آسیب بزند.«
وی ادامه داد: »بسیاری از مردم نتوانستند کارهای 
خود را به سرعت تعطیل کنند و به خاطر مشکالت 
اقتصادی مجبور بودند کار خود را ادامه بدهند. در 
واقع این افراد نمی خواستند به دیگران آسیب بزنند، 

اما در شرایط اقتصادی خاصی قرار داشتند.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره 
وضعیت سالمت روان در جوامع مختلف در دوران 
کرونا گفت: »بر اساس گزارش های جهانی، وضعیت 
سالمت روان در طول بحران کرونا رو به بدتر شدن 
رفته و بخشی از این موضوع به کرونا بر می گردد و 
بخشی مربوط به سوگ های حل نشده افراد است. 
حتی اختالفات زناشویی در طول دوران قرنطینه 
کرونا وضعیت بدتری پیدا کرد و ممکن است در 
ماه های آینده هم ادامه داشته باشد.« وی درباره احتمال 
افزایش خودکشی در این دوران بیان کرد: »باید توجه 
کرد که خودکشی یک اتفاق منفرد نیست و به عوامل 
مختلف روان پزشکی و اجتماعی و اقتصادی ارتباط 
دارد. اگر گزارشی مبنی بر کاهش خودکشی وجود 
دارد به این معنی نیست که وضعیت سالمت روان 
جامعه بهتر شده است.« به گزارش ایرنا این روان 
پزشک اظهار کرد: »خیلی افراد تالش کردند سبک 
زندگی خود را در دوران قرنطینه کرونایی تغییر بدهند. 
حتی افراد عالقه هایی که مدت ها نمی  توانستند به آن 
بپردازند را در این دوران انجام دادند. یکی از مهمترین 
اقدامات این است که افراد، روابط خود را با رعایت 

دستورالعمل ها و حضور در فضاهای باز دنبال کنند.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا استفاده همگانی از ماسک 
را راهکاری مهم برای جلوگیری از موج دوم کرونا اعالم کرد و 
گفت: »اگر نیمی از ایرانیان هم از ماسک استفاده کنند، موج دوم 

بیماری به مقدار زیادی به تاخیر می افتد. «
به گزارش سپید، مسعود مردانی اظهار داشت: »در حال حاضر که 
فاصله گذاری اجتماعی را کمتر رعایت می کنیم و از طرف دیگر مجبور 
به فعال شدن کسب و کار و مشاغل از جمله بازارها، کارخانه ها، مراکز 
آموزشی و تفریحی هستیم، بهترین کار برای کنترل و پیشگیری از 
بیماری کرونا، استفاده همگانی از ماسک است.« وی تاکید کرد: »اگر 
5۰ درصد جامعه ماسک معمولی استفاده کنند، عالوه بر محافظت از 
خودشان، از سرایت و انتقال بیماری به دیگران به مقدار چشمگیری 
هم جلوگیری شده به این معنی که استفاده از ماسک سبب محافظت 
همگان در برابر بیماری می شود.« مردانی ادامه داد: »نتایج مطالعه 
دانشگاه کمبریج نشان داد جوامعی که فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت نمی کنند، استفاده همگانی از ماسک می تواند در جلوگیری 

از انتقال بیماری در این جوامع بسیار کمک کننده باشد.« عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: »مطالعه اپیدمیولوژیک 
در دانشگاه کمبریج هم نشان می دهد که اگر 1۰۰ درصد جامعه از 
ماسک پارچه ای استفاده کنند، موج دوم بیماری 1۸ ماه به تاخیر 
می افتد.« عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: »اگر 
این موضوع محقق شود، حتی می تواند تا رسیدن واکسن، مردم را 
از ابتال به بیماری کرونا حفاظت کرد.« وی ادامه داد: »در صورتی که 
فاصله گذاری اجتماعی تقریبا رعایت نمی شود و ابزارهای نظارتی 
قوی روی کسب و کارها هم وجود ندارد، بهترین کار همگانی شدن 
استفاده از ماسک پارچه ای است. به طور مثال رستوران ها باید با 5۰ 
درصد ظرفیت کار کنند، اما نظارت دقیق وجود ندارد که این موارد به 
دقت رعایت شود.« عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار 
امیدواری کرد که با تالش حداکثری دستگاه های متولی، ماسک های 
پارچه ای با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. مردانی، انجام 
مسافرت های غیرضروری و تعجیل در بازگشایی را مهمترین عوامل 

افزایش موارد ابتال و در نتیجه مرگ ناشی از بیماری کرونا اعالم کرد 
و گفت: »تعجیل در بازگشایی ادارات، مشاغل و محافل و اماکن 
عمومی و تفریحی، آموزشی و همچنین مسافرت های غیرضروری 
سبب افزایش مبتالیان و در نتیجه باال رفتن مرگ و میر ناشی از 
کرونا در کشور شده است.« عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی افزود: »مردم ضمن نرفتن به مسافرت های غیرضروری 
و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، می توانند از شیوع بیشتر بیماری 

کرونا و در نتیجه افزایش بستری و مرگ و میر جلوگیری کنند.«
مردانی به سه رقمی شدن مرگ و میر ناشی از کرونا در روز شنبه و 
یکشنبه هفته جاری )2۴ و 25 خرداد ماه( اشاره کرد و گفت: »مرگ 
و میر ناشی از کرونا در کشور حدود یک ماه گذشته به حدود ۴۰ 

نفر می رسید اما در روزهای اخیر این آمار سه رقمی شده است.«
به گزارش ایرنا وی تاکید کرد: »مردم با انجام کارهایی مانند پرهیز از 
سفرهای غیرضروری، شست و شوی مکرر دست با آب و صابون و 

استفاده از ماسک می توانند از ابتال به این بیماری پیشگیری کنند.«

مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

استفادههمگانیازماسکمانعبروزموجدومکرونامیشود

»بسته توانبخشی شناختی در حوزه سالمندی« به زودی با حمایت 
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری تدوین می شود تا شاهد ارتقاء و توانبخشی 

کارکردهای شناختی سالمندان باشیم. 
به گزارش سپید، مجید نیلی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های 
شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: »این 
بسته در سال جاری با حمایت ستاد و وزارت بهداشت و همکاری 

دانشگاه های علوم پزشکی و بهزیستی تهیه، تدوین و به صورت 
مجازی عملیاتی می شود.« نیلی گفت: »با توجه به اهمیت کارکردهای 
شناختی در میانساالن و سالمندان جامعه با حمایت این ستاد کارگروه 
تخصصی ارتقاء و توانبخشی کارکردهای شناختی از سال گذشته 
فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت های این کارگروه درحوزه میانسالی 
و سالمندی تعریف شده  و محورهای شناختی توجه، حافظه، استدالل 
و سرعت پردازش محورهای اصلی مورد مطالعه در کارگروه هستند. 

تدوین این بسته نیز در راستای اهداف این کارگروه است.« به گزارش 
ایسناهمچنین محمد تقی جغتایی، مشاور عالی ستاد در امور آموزش 
نیز با اشاره به اینکه جمعیت سالمندی در اکثر کشورها و از جمله 
ایران درحال افزایش است، اظهار کرد: »امروزه این مسئله به عنوان 
یک عامل و فاکتور تأثیرگذار بر نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع 
مطرح است و تدوین این بسته با ارتقای کارکردهای شناختی این 

افراد گامی تاثیرگذار برای کشور است.«

بستهایفناورانهبرایارتقایتوانبخشیشناختیسالمندان



واردات ۸۳۰ میلیون دالر دارو در سال گذشته 
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران گفت: »در سال 

گذشته حدود ۸۳۰ میلیون دالر واردات دارو داشتیم. «
به گزارش سپید، محمود نجفی عرب در خصوص حذف ارز دولتی 
برخی از داروها و افزایش قیمت داروها گفت: »تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی 
با محدودیت های بسیاری روبرو است و سهم وزارت بهداشت نیز در 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از لحاظ کمی و کیفی متغیر بوده است.«
وی با بیان اینکه ارز مصرفی در سنوات گذشته بین ۳.۵ و گاهی تا ۴ و 
۴.۵ میلیارد دالر بوده است، اظهار داشت: »به مرور از سال ۹۶ به بعد، 
از جمله سال ۹٧، کاهش معنی داری را در ارز تخصیصی به وزارت 
بهداشت رخ داده است، همینطور در سال ۹۸ نیز حدود ۶۰۰ میلیون 
دالر نسبت به سال ۹٧ کاهش تخصیص ارز داشته ایم و امسال هم کال 
۲.۵ میلیارد دالر از سهم ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی به وزارت 

بهداشت تخصیص داده شده است.«
نجفی عرب افزود: »البته نگاه کارشناسان صنعت داروسازی در کشور 
به دارو و تجهیزات پزشکی، بیشتر بر ارز نیمایی بوده و و ما موافق 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده ایم. این نگاه مزیت های بسیاری را 
در مجموعه صنعت دارو دارد، همچنین از طرفی هم دولت می تواند 
مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز دولتی را که اعداد قابل توجهی است را به 
بیمه ها اختصاص دهد تا هزینه های مردم هم افزایشی نداشته باشد، که البته 
این نظر ما عملیاتی نشد، هر چند ما همچنان بر این نگاه پافشاری داریم.«
وی ادامه داد: »نکته دیگر اینکه حدود ۱.۵ میلیارد از ۲.۵ میلیارد دالر 
که به وزارت بهداشت تعلق گرفته است باید صرف تجهیزات پزشکی 
شود و بقیه برای صرف دارو شود، طبیعتا ما نزدیک به یک میلیارد دالر 

جهت واردات دارو و یک میلیارد هم جهت بسته بندی دارو و تولید 
مواد اولیه داروهای داخلی و... نیاز داریم.«

وی در ادامه افزود: »اگر ارز نیمایی به داروها و تجهیزات پزشکی تعلق 
بگیرد قطعا به نفع بیماران خواهد بود و هزینه هایشان کاهش می یابد 

ولی رویه داروهای اساسی همچنان رویه ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد.«
رئیس کمیسیون اقتصاد و سالمت اتاق بازرگانی تهران در خصوص 
افزایش چند درصدی نرخ برخی داروها گفت: »بیماران خاص نگران 
افزایش قیمت دارو نباشند چون داروهای اساسی و داروهای بیماران 
خاص همچنان با ارز دولتی وارد می شود و تورم خیلی تاثیری بر روی 
این موضوع ندارد و وزارت بهداشت هم چنین کاری را نخواهد کرد، 
اما در داروهایی که با ارز غیر دولتی عرضه می شوند مثل آسپرین و 
استامینوفن و...از این تغییر سیاست و کاهش ارز دولتی تاثیر خواهد 

پذیرفت و افزایش قیمت خواهیم داشت.« نجفی عرب در پاسخ به 
انتقادها درباره افزایش نرخ دارو گفت: »اعتقاد بنده این است که دارو 
بخشی از اقتصاد کشور است و طبیعتا هر کاالیی در کشور چه تولید و 
چه وارد شود باید به اقتصاد کشور هم ضرری نرساند و از ابتدای انقالب 
تاکنون دست اندرکارانی که با دارو سرو کار داشته اند ، هر تصمیمی که 
در این باره گرفته اند ، مدافع قیمت عادالنه دارو بوده اند و مردم را نیز در 
نظر داشته اند. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که قیمت داروهایمان 
از بعد از انقالب بطور عادالنه و کنترل شده ای بوده است و ما طرفدار 
مردم هستیم و افزایش قیمت دارو هیچ منفعت اقتصادی برای ما ندارد.«
وی  خاطرنشان کرد: »ما قبل از انقالب صنعت داروسازی نداشتیم و 
شاید در حدود بیست و چند درصد از نیاز دارویی کشور را تأمین 
می کردیم، اما بعد از انقالب صنعت داروسازی در ایران صنعتی بالنده 
و توسعه یافته است و هم در جهت توسعه صادرات کمک حال کشور 
است و هم برای مردم داروهای با کیفیت تولید و عرضه می شود؛ در 
حال حاضر به طور مثال کشور ترکیه به اندازه کشور ما در حوزه دارو 

توسعه یافته نیست. «
به گزارش فارس نجفی عرب در پایان در خصوص واردات دارو در 
کشور گفت: »در سال گذشته واردات داروهای ساخته شده حدود ۸۳۰ 
میلیون دالر بوده است؛ درحالیکه در سال قبلش حدود یک میلیارد و 
صد میلیون دالر بوده است و با توجه به چالش هایی که داشته اما این 
کاهش مبلغ به نفع تولید داخل هم بوده است ؛ مصرف ارز در حال 
حاضر برای واردات داروهای ساخته شده حدود ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیون 

دالر در سال است.«

رییس سازمان غذا ودارو اظهار داشت: »تبلیغ و 
فروش اینترنتی دارو و مکمل ها ممنوع است و برخی 
کاالهای سالمت محور نظیر کاالهای آسیب رسان 
سالمت نیز حسب مورد با ممنوعیت و یا محدودیت 

در تبلیغ و فروش اینترنتی مواجه هستند.«
به گزارش سپید، محمد رضا شانه ساز طی نامه 
ای به رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فاتب اظهار کرد: »با توجه به گزارش های دریافتی و 
اخبار واصله، سایت های غیرمجازی به نام داروخانه 
مجازی )با نام های داروخانه آنالین، داروخانه آنالین 

مثبت سبز، داروکده، ایزی دارو، سالم دارو و عناوین 
مشابه( نسبت به تبلیغ و فروش اینترنتی دارو و 
مکمل)داروئی، تغذیه ای، ورزشی، رژیمی( اقدام 
می کنند.« وی تصریح کرد: »با توجه به اسناد باالدستی 
نظیر مواد ۳ و۱۴ قانون مقررات مربوط به امور پزشکی 
و دارویی، تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، بند ج ماده ٧ قانون احکام دائمی توسعه ای 
کشور و قانون منع تبلیغات کاالهای آسیب رسان 
سالمت و غیرمجاز و مقررات جاری، تبلیغ و فروش 
اینترنتی دارو و مکمل ها ممنوع است و برخی کاالهای 

سالمت محور نظیر کاالهای آسیب رسان سالمت نیز 
حسب مورد با ممنوعیت و یا محدودیت در تبلیغ و 
فروش اینترنتی مواجه هستند. « شانه ساز با اشاره به 
اینکه جرائم و تخلفات مذکور در فضای مجازی، 
ارتباط مستقیم با سالمت و بهداشت عمومی داشته و 
حائز شرایط اخذ نماد اعتماد الکترونیکی نمی باشند، 
تاکید کرد: »ضرورت دارد که به صورت فوری و 
بدون فوت وقت مراتب مورد پیگیرد قانونی قرار 
گیرند. « وی هم چنین یادآورشد: »با رعایت مقررات 
مربوط به تبلیغ و فروش اقالم غیردارویی توسط 

داروخانه های حقیقی، مجوز ارائه خدمات آن ها 
توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
ناظر محل صادر می گردد. در هر صورت تخلفات 
احتمالی داروخانه های مورد اشاره توسط دانشگاه 
مربوطه مستقیماً پیگیری می شود.« شانه ساز در  این 
نامه از رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فاتب در خواست کرد که  با توجه به موارد مذکور 
و اهمیت، حساسیت، فوریت و ارتباط جرائم و 
تخلفات مذکور با بهداشت عمومی و سالمت جامعه، 

اقدامات الزم صورت گیرد.وبدا

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد
ممنوعیتتبلیغوفروشاینترنتیداروومکملها

خبـر

سرپرست پروژه پالسمادرمانی کرونا در ایران گفت: »مطالعه پالسما 
درمانی بر روی بیماران مبتال به کووید۱۹ در ایران پایان یافته و نتایج 
آن به کمیته علمی کووید۱۹ ارائه شده و بر اساس دو مطالعه، پالسما 
در بیماران بد حال و شدید بی عارضه بود و پالسمادرمانی در این 
بیماران هر چه زودتر آغاز شده بود نتایج بهتری به همراه داشت. «
به گزارش سپید، حسن ابوالقاسمی اظهار داشت: »توصیه ما بر این است 
که پالسمادرمانی در پروتکل درمانی کووید۱۹ اضافه شود و بیماران 
در اولین فرصت حتی در اورژانس بتوانند از پالسما استفاده کنند. دو 
مطالعه با حجم نمونه ۵۰ مورد روی بیماران بدحال و ۱۱٧ مورد بر 
روی بیماران شدید انجام و با ٧۴ مورد از گروه کنترل، مقایسه شد.«

عضو شورای عالی سازمان انتقال خون افزود: »پالسمادرمانی طول 
دوران بستری بیماران بدحال و شدید را کاهش داد و میزان مرگ 
و میر در آن ها را کمتر کرده است اما هنوز این مطالعات باید ادامه 
پیدا کند و در بیماران متوسط که بدحال نیستند نیز انتظار داریم که با 
مصرف پالسمای بیماران بهبود یافته، وضعیت آن ها کمتر به سمت 

شدید شدن، برود. «
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل گفت: »ویژگی 
پالسمای کووید۱۹ این است که دارای آنتی بادی یا پادتن است و 
پادتن بیماران بهبود یافته می تواند برای ویروسی که وارد بدن بیماران 
جدید شده، خاصیت کشندگی داشته باشد و پالسمای کووید۱۹ 

زمانی که ویروس در بدن فعال شده و هنوز واکنش های التهابی در 
بدن بیماران فعال نشده، بیشترین تاثیر را دارد.«

به گزارش وبدا ابوالقاسمی خاطرنشان کرد: »بیماران بهبود یافته 
باید دو هفته پس از بهبود کامل عالئم بالینی اقدام به اهدای 
پالسمای خون خود کنند. در ایران در دو مطالعه ای که بر روی 
پالسما درمانی انجام شده، حدود ۵۰۰ بیمار بهبود یافته، پالسمای 
این  نیز در  انتقال خون  اهدا کرده اند و سازمان  خون خود را 
زمینه پالسمای اهدا شده بیش از یک هزار نفر را دریافت کرده 
اما روند اهدای پالسما باید در کشور تقویت شود تا بیماران 

بیشتری بهبود پیدا کنند.«

سرپرست پروژه پالسمادرمانی کرونا در ایران مطرح کرد
نتایجبهترشروعسریعپالسمادرمانیدربیمارانبدحالکووید19

7 شماره ۱۶٧۵ ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
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قایم باشک بازی ویروس اچ آی وی در مغز
دانشمندان می گویند ممکن است ویروس HIV در 
سلول های مغزی پنهان شود تا اینکه درمان ضد 
ویروسی پایان یابد و درک این فرآیند می تواند 
به ایجاد یک درمان گسترده و در دسترس برای 

بیماری ایدز منجر شود. 
به گزارش سپید، به نقل از آی ای یک مطالعه جدید 
در موش ها و بافت های انسانی نشان می دهد که 
ویروس HIV می تواند در طول درمان به مغز 

پناهنده و در پایان دوباره ظاهر شود.
دانشمندان با درک روشی که ویروس HIV قادر 
به پنهان کردن خود در طول انجام درمان های 
ضد ویروسی است تا پس از پایان درمان، سایر 
اعضای بدن را درگیر کند، می توانند به درمان 

کاملی برای این ویروس برسند.
آیا می دانستید که به گفته برخی دانشمندان، بیماری 
کووید-۱۹ تنها بیماری همه گیری نیست که امروزه 
با آن دست و پنجه نرم می کنیم؟ اگرچه سازمان 
بهداشت جهانی)WHO( آن را یک بیماری همه گیر 
جهانی معرفی کرده است، اما برخی محققان بیماری 

ایدز را نیز یک بیماری همه گیر می دانند.
با وجود این واقعیت که از زمان اوج بیماری 
ایدز در سال ۱۹۹۷، در حال حاضر آمار ابتال به 
آن ۴۰ درصد کاهش یافته است، اکنون به لطف 
درمان های ضد ویروسی تقریبا ۳۷ میلیون نفر در 

سراسر دنیا مبتال به HIV هستند.
ویروس HIV درمان نشده، ویروسی که باعث 
بیماری ایدز می شود، سیستم ایمنی بدن را فلج 
می کند و بدن را در معرض بیماری های تهدیدکننده 
زندگی قرار می دهد. درمان های مدرن غلظت این 
ویروس را در بدن به میزان قابل توجهی کاهش 

می دهند. با این حال، این درمان ها باید روزانه 
انجام شوند و اگر درمان متوقف شود، این ویروس 

می تواند در بدن پنهان شود.
این مطالعه جدید که در تاریخ ۱۱ ژوئن در مجله 
PLOS Pathogens منتشر شده است، نشان می دهد 
که یکی از مکان هایی که ویروس HIV قادر به پنهان 
کردن خود در آن است، در سلول های مغزی به 
نام آستروسیت ها)astrocytes( است. این سلول ها 
حدود ۶۰ درصد از کل سلول های مغز انسان را 
تشکیل می دهند و این مطالعه تخمین می زند در 
یک فرد آلوده به HIV بین یک تا سه درصد از 

این سلول ها می توانند مخفیگاه ویروس باشند.
استاد  و  مطالعه  این  نویسنده  الهارتی"،  "لنا 

پاتوژن های میکروبی و ایمنی در مرکز پزشکی 
دانشگاه راش)Rush( در شیکاگو می گوید: »حتی 
یک درصد از سلول ها می توانند به عنوان مخزن قابل 
توجهی برای ویروس HIV باشند. ما اگر می خواهیم 
یک درمان برای بیماری ایدز بیابیم، نمی توانیم از 
نقش مغز به عنوان یک مخزن ویروسی غافل شویم.«
در حالی که سال ها پیش آستروسیت ها به عنوان 
سلول های مبتال به ویروس HIV شناخته شده اند، 
تاکنون هیچ مطالعه ای مشخص نکرده بود که این 
سلول ها می توانند مخفگاه ویروس HIV باشند 

و آن را به اندام هایی فراتر از مغز منتقل کنند.
دانشمندان آستروسیت های جنینی انسان را به 
مغز یک مجموعه از موش های تازه متولد شده 

و یک مجموعه از موش های بالغ تزریق کردند و 
دریافتند که در هر دو گروه، آستروسیت های آلوده 
ویروس را به سلول های CD4 که نوعی سلول 
ایمنی است که به طور خاص توسط ویروس 

HIV هدف قرار می گیرد، منتقل می کنند.
برای تأیید آزمایش روی موش ها، محققان این 
موضوع را در چهار مغز اهدا شده مورد بررسی 
قرار دادند و دریافتند که این موضوع در سلول های 

انسانی نیز صادق است.
توانایی  نحوه  درباره  هنوز  بسیاری  سؤاالت 
آستروسیت ها برای انبار کردن ویروس HIV و 
انتقال آن به اندام دیگر وجود دارد و آزمایش های 

بیشتری الزم است.ایسنا

خبـر
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گزارش دولت ایاالت متحده آمریکا نشان می دهد که نرخ 
مرگ و میر در بیماران کروناویروس مبتال به بیماری های 

مزمن نسبت به افراد دیگر ۱2 برابر بیشتر است. 
بیماری ها  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  سپید،  گزارش  به 
خطرات  کننده  تاکید  که  کرد  منتشر  گزارشی  آمریکا  در 
این  است.  ریوی  و  دیابت  قلبی،  بیماری های  از  ناشی 
به  مبتال  بیماران  در  اصلی  مشکل جسمی  سه  بیماری ها 

هستند. کووید-۱۹ 
قطعی  مورد  میلیون   ۱.۳ بررسی  اساس  بر  گزارش  این 
کروناویروس در فاصله اواخر ماه ژانویه تا پایان ماه مه 
بیماری ها و وضعیِت سالمت  به  است. اطالعات مربوط 

تنها 22 درصد از بیماران در دسترس بوده است.
به  درصد   ۳2 افراد  این  که  داد  نشان  موجود  آمارهای 
به  درصد   ۱۸ و  دیابت  به  درصد   ۳۰ قلبی،  بیماری های 
بیماری مزمن ریوی از جمله آسم و آمفیزم مبتال بوده اند.
همچنین آمارها حاکی از آن است در میان بیماران مبتال 
 2۰ حدود  میر  و  مرگ  نرخ  مزمن،  بیماری  نوع  یک  به 
درصد بوده و این درحالیست که نرخ مرگ و میر در میان 
دیگری  مزمن  بیماری  دچار  که  کووید-۱۹  به  مبتالیان 

نبوده اند تقریبا دو درصد اعالم شده است. 

کووید-۱۹  بیماران  بستری شدن  احتمال  این،  بر  عالوه 
مبتال به بیماری های مزمن در بیمارستان شش برابر بیشتر 

بوده است.
به گزارش مدیکال اکسپرس، به گفته متخصصان آمریکایی 
مبتالیان به کووید-۱۹ که دچار بیماری مزمن هستند بیشتر 
احتمال دارد به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ مبتال شوند 
با این حال نمی توان احتمال ابتالی شدید و مرگ ناشی 
از ابتال به کووید-۱۹ در افرادی با وضعیت جسمی سالم 

نادیده گرفت.ایسنا نیز  را 

افزایش ۱۲ برابری فوتی های کرونا در مبتالیان به بیماری های مزمن

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح چهارشنبه 
)2۸ خرداد( از مرز هشت میلیون و 2۶۴ هزار نفر عبور کرد 
و تعداد قربانیان این ویروس نیز از ۴۴۶ 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 نهم از نظر 
تعداد مبتالیان کووید-۱۹ قرار دارد. در این اینفوگرافیک، 
آمار ۱5 کشور اول جهان و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد 

ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

آمار کرونا  در جهان
تا ۲۸ خرداد
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درمان بیماران وخیم کرونایی با دگزامتازون 
متخصصان انگلیسی اعالم کردند درمان با دوز 
دسترس  در  و  ارزان  استروئیدی  داروی  کم 
بیمارانی  جان  نجات  به  می تواند  دگزامتازون 
که به طور وخیم به کرونا مبتال شده اند، کمک کند. 
از داروهایی  این دارو یکی  به گزارش سپید، 
کرونا،  درمان  یافتن  برای  تالش  در  که  است 
برای  کارآزمایی گسترده در سراسر جهان  در 
بررسی تاثیرش بر درمان کرونا آزمایش می شود.
ابتدای  از  دارو  این  اگر  می گویند  کارشناسان 
شیوع کرونا در انگلیس استفاده شده بود ممکن 

بود جان 5۰۰۰ نفر را نجات دهد.
ارزانی و در دسترس بودن گسترده دگزامتازون 
به ویژه برای کشورهای فقیری که با کرونا درگیر 

شده اند، امتیاز بزرگی است.
از  سوم  یک  برای  را  مرگ  خطر  دارو  این 
ونتیالتور  دستگاه های  به  که  کرونا  بیماران 
وصل اند، کاهش می دهد. برای بیمارانی که به 
دستگاه های اکسیژن وصل هستند، این میزان به 

یک پنجم کاهش می رسد.
از  دارویی  دوره  هزار   2۰۰ انگلیس  دولت 
وقرار  دارد  خود  انبارهای  در  را  دگزامتازون 
است سرویس سالمت همگانی این کشور این 

دارو را در دسترس بیماران قرار دهد.
اعالم  انگلیس  پزشکی  ارشد  مدیران  از  یکی 
را در سراسر  دارو جان های زیادی  این  کرده 

جهان نجات خواهد داد.
حدود 19 بیمار از 2۰ بیمار مبتال به کروناویروس 
بدون بستری در بیمارستان بهبود می یابند. از میان 
بستری شدگان نیز بیشتر بیماران بهبود می یابند 
اما برخی ممکن است به دستگاه های اکسیژن 
یا ونتیالتور نیاز داشته باشند و به نظر می رسد 
دگزامتازون به این بیماران که با وخامت حال 

و خطر مرگ بیشتری مواجه اند، کمک می کند.
کاهش  برای  این  از  پیش  دگزامتازون  داروی 
التهاب در طیف دیگری از بیماری ها و مشکالت 
از جمله آرتروز، آسم و برخی از بیماری های 

پوستی استفاده می شد.
اکنون به نظر می رسد می تواند برخی از آسیب هایی 
را که سیستم ایمنی بدن هنگام تالش برای مقابله 
با کروناویروس می بیند را متوقف کند. این واکنش 
بیش از حد  سیستم ایمنی بدن موسوم به "طوفان 

سایتوکاین" می تواند کشنده باشد.
در این کارآزمایی به سرپرستی تیمی از دانشگاه 

آکسفورد به حدود 2۰۰۰ بیمار کرونای بستری 
در بیمارستان دگزامتازون داده شد و با بیش از 
نکردند،  استفاده  را  دارو  این  که  بیمار   ۴۰۰۰

مقایسه شد.
نتیجه این آزمایش نشان داد داروی دگزامتازون 
برای بیماران متصل به دستگاه های ونتیالتورها 
خطر مرگ را از ۴۰ درصد به 2۸ درصد و برای 
 25 از  اکسیژن  دستگاه های  به  متصل  بیماران 

درصد به 2۰ درصد کاهش می دهد.
درمان این بیماران وخیم کرونایی با دگزامتازون 
روزانه  بیمار  هر  برای  و  برده  زمان  روز   1۰

حدود پنج پوند هزینه دارد. این بدان معناست 
که هر بیمار با تنها 35 پوند هزینه از خطر مرگ 

رهایی می یابد. 
بنا بر گزارش شبکه خبری بی بی سی، کارشناسان 
ضمن توصیه به پزشکان و بیمارستان ها برای 
بیماران  درمان  برای  دارو  این  از  استفاده 
هیچ  به  دادند  هشدار  مردم  به  کووید-19 
در  و  سرخود  طور  به  دگزامتازون  از  وجه 
خانه استفاده نکنند، چرا که به نظر نمی رسد 
این دارو برای بیماران خفیف مبتال به کرونا 

تاثیر مثبتی داشته باشد.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت )WHO( اعالم کرد که قصد دارد به 
منظور انعکاس نتایج یک کارآزمایی بالینی که نشان داد یک 
داروی استروئیدی ارزان قیمت معمولی می تواند به نجات جان 
بیماران وخیم کرونایی کمک کند، دستورالعمل های خود را 

برای درمان مبتالیان حاد این بیماری تغییر دهد. 
انگلیسی  نتایج کارآزمایی های متخصصان  به گزارش سپید، 
نشان داد دگزامتازون که از دهه 196۰ میالدی برای کاهش 
التهاب در بیماری هایی مانند آرتروز استفاده می شود، میزان 
مرگ و میر را در میان بیماران بسیار حاد کووید-19 بستری 

در بیمارستان ها کاهش می دهد.
راهنمای کلینیکی سازمان جهانی بهداشت برای معالجه بیماران 
مبتال به کووید-19 مخصوص پزشکان و سایر متخصصان درمانی 
است و سعی دارد از آخرین داده ها برای اطالع پزشکان در 
مورد چگونگی مقابله بهتر با تمام مراحل بیماری، از تشخیص 

تا ترخیص استفاده کند.
اگرچه نتایج مطالعه دگزامتازون مقدماتی است، متخصصان 
این کارآزمایی می گویند که این دارو باید بالفاصله به درمانی 

استاندارد برای بیماران حاد کرونایی تبدیل شود.
مطالعات نشان داده دگزامتازون میزان مرگ و میر را برای بیماران 

کرونای متصل به دستگاه های ونتیالتور حدود یک سوم و 
برای بیماران متصل به دستگاه های اکسیژن حدود یک پنجم 
کاهش می دهد. به نظر نمی رسد این دارو برای بیماران خفیف 
مبتال به کرونا تاثیر مثبتی داشته باشد و کاهش مرگ و میر به 
کمک این دارو تنها برای بیماران وخیم کرونا تایید شده است.
این  تدروس آدهانوم، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در 
کاهش  برای  که  است  درمانی  اولین  »این  کرد:  اعالم  مورد 
مرگ و میر در بیماران مبتال به کووید-19 که نیاز به استفاده 
از دستگاه های اکسیژن یا ونتیالتور دارند، تایید شده است.«

این آژانس اعالم کرده که مشتاقانه منتظر تجزیه و تحلیل کامل 
داده های این مطالعه در روزهای آینده است.

جهانی  سازمان  که  داشت  اظهار  هم چنین  آدهانوم  تدروس 
بهداشت برای درک بهتر این درمان به زودی یک فراتحلیل 
را ترتیب خواهد داد و دستورالعمل های کلینیکی سازمان نیز 
به روز خواهد شد تا منعکس کننده چگونگی و زمان استفاده 
این  باشد  کووید-19  بیماران  برای  دگزامتازون  داروی   از 
در حالی است که مقامات عالی بهداشت کره جنوبی درباره 

مصرف این دارو برای بیماران کووید-19 هشدار داده اند.
بیماری های کره جنوبی  از  پیشگیری  کنترل و  مراکز  رئیس 

)KCDC( با اشاره به این که داروی دگزامتازون پیش تر برای 
معالجه  برای  جنوبی  کره  بیمارستان های  در  طوالنی  مدتی 
بیماران مبتال به التهاب های مختلف مورد استفاده قرار گرفته 
دارو  این  مورد  در  متخصصان  از  »برخی  کرد:  اعالم  است، 
هشدار داده اند که نه تنها باعث کاهش پاسخ التهابی در بیماران 
می شود بلکه باعث کاهش پاسخ سیستم ایمنی بدن نیز می شود 

و ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند. «
بنا بر گزارش رویترز مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های کره 
جنوبی )KCDC(  هم اکنون در حال بحث و بررسی استفاده یا 

عدم استفاده از دگزامتازون برای بیماران کووید-19 است.ایسنا

واکنش سازمان جهانی بهداشت به تاثیر دگزامتازون بر بیماران کرونا



رئیس کل سازمان نظام پزشکی در گفت وگوی اختصاصی با سپید:

شعیبشاهزمانی
روز سه شنبه سه تن از چهره های شناخته 
شده جامعه پزشکی در نامه ای خطاب به 
اوج گیری  به خطر  نسبت  رئیس جمهوری 
مجدد بیماری کرونا و افزایش مناطق قرمز 
در کشور که عالوه بر آسیب رساندن به جان 
و سالمتی مردم، موجب هدر رفتن زحمات 
و  کشور  پزشکی  جامعه خدوم  ارزشمند 
ابزار  شد،  خواهد  درمان  کادر  فرسودگی 
نظارت جدی تر  و خواستار  نگرانی کرده 
و  بهداشتی  پروتکل های  اجرای  بر  دولت 

اصول فاصله گذاری اجتماعی شدند.
در این نامه که به امضاء مشترک محمدرضا 
ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، 
مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی 
و ایرج فاضل رئیس مجمع انجمن های علمی 
گروه پزشکی رسیده، آمده است: »ضمن 
تشکر و تقدیر از مساعی دولت محترم و 
به ویژه مسئولین دردآشنای وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و جانفشانی جامعه 
سربلند پزشکی و پرستاری کشور در پاندمی 
بیماری کووید 19، به استحضار می رساند 
نگرانی موجود از اوج گیری مجدد بیماری 
و افزایش مناطق قرمز در کشور که عالوه 
بر آسیب جانی و سالمت مردم، موجب هدر 
رفتن زحمات ارزشمند جامعه خدوم پزشکی 
کشور و فرسودگی کادر درمان خواهد شد 
ضرورت عنایت ویژه و بازنگری دولت محترم 

به روند جاری را ایجاب می کند.
بدیهی است با توجه به راهبرد »اولویت حفظ 
جان و سالمت مردم و انسان ها بر همه امور 
دیگر«، تصمیم ها، سیاست گذاری های کالن 
و تاریخی دولت محترم در این برهه زمانی 
نقش تعیین کننده و ماندگاری در کنترل این 
بحران خواهد داشت. لذا انتظار می رود در کنار 
توصیه ها و تأکیدات مسئولین اجرایی محترم، 
نقش نظارتی و کنترل جدی و انتظامی دولت 
محترم بر اجرای پروتکل های علمی و ابالغی 
وزارت بهداشت و نیز توجه ویژه به تأمین 
نیازهای ضروری بخش سالمت در این مقطع 
زمانی مورد تأکید و ابرام جنابعالی قرار گیرد. 
امید است با حمایت جنابعالی مراحل گذر از 
این آزمون خطیر با حداقل آسیب فراهم گردد.« 
درباره دغدغه هایی که منجر به نگارش این 
نامه خطاب به رئیس جمهوری شده است، با 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی به گفت وگو 
نشستیم. محمدرضا ظفرقندی معتقد است آمار 
و ارقام مربوط به میزان ابتال و سرایت بیماری 
کووید19 در شهرهای مختلف نشانگر وقوع 
پیک دوم بیماری است و اگر بدون اعمال 
نظارت جدی انتظامی به روند بازگشایی ها 
ادامه دهیم، در سیکل معیوبی درخواهیم افتاد 
که سرانجامی جز وارد شدن آسیب جدی به 
سالمت مردم و همچنین فرسودگی و صدمه 

دیدن کادر درمان نخواهد داشت.

سپید: روز سه شنبه نامه ای به امضاء جنابعالی، 
معین  مصطفی  دکتر  و  فاضل  ایرج  دکتر 
خطاب به رئیس جمهوری منتشر شد. دلیل 
نوشتید،  نامه ای  چنین  مقطع  این  در  اینکه 

چه بود؟
لزوم  و   19 کووید  بیماری  شیوع  به  باتوجه 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  اصول  رعایت 
افرادی  بهداشتی،  پروتکل های  دقیق  رعایت 
حوزه  در  را  عمری  که  پزشکی  جامعه  از 
سالمت خدمت کرده اند از بابت شرایطی که 
امروز به دنبال بازگشایی های مجدد اماکن در 
کشور به وجود آمده است، احساس نگرانی 
کردند. این نگرانی ها در درجه اول به افزایش 
هم  برمی گردد.  بیماری  به  مربوط  آمارهای 
به  مربوط  هم  و  ابتال  میزان  به  مربوط  آمار 
که  است  این  ما  ارزیابی  میر.  و  میزان مرگ 
این مسیر، روند اوج و صعود مجدد بیماری 
است و اگر تمهیدات جدی برای آن اندیشیده 
نشود، ما با یک کوهان دوم یا پیک دومی در 

مواجه خواهیم شد. بیماری 
سپید: آقای دکتر برخی افراد معتقد هستند 
را تجربه می کنیم  بیماری  پیک دوم  ما  که 
این پیک  و برخی دیگر اعالم می کنند که 
دوم نبوده و استمرار همان پیک اول است. 
لطفا در ابتدا یک تعریفی ارائه بفرمایید که 
پیک  »استمرار  با  پیک دوم«  »آغاز  تفاوت 

اول« در چیست؟
در تحلیل اپیدمیولوژیک بیماری، اصطالحی 
به  هم  که  کنترل«  »خط  نام  به  دارد  وجود 
به  یا  و  سرایت  تعداد  به  هم  و  ابتال  تعداد 
اصطالح علمی »آر زیرو« مربوط می شود. اگر 
رسیده  کنترل  خط  زیر  به  که  شهرهایی  در 

بودند، آر زیرو رشد کرده و تعداد ابتال بعد 
از کاهش، مجددا رو به رشد برود و این روند 
ادامه دار باشد، به آن حرکت به سمت صعود 
 2 بنابراین  مجدد یا پیک دوم گفته می شود. 
شاخص عمده در این میان وجود دارد. یکی 
میزان سرایت که با آر زیرو تعریف می شود 
هر  که  نزول  از  بعد  ابتال  میزان  دیگری  و 
دوی اینها در حال حاضر یک آالرم یا زنگ 

خطرهایی را برای ما به صدا درآورده اند.
سپید: درباره نگرانی هایی که باعث شد این 
نامه به رشته تحریر دربیاید سخن می گفتید. 

بدهید. ادامه  لطفا 
به دنبال مذاکراتی که ما با جناب آقای دکتر فاضل 
و آقای دکتر معین داشتیم، تصمیم گرفتیم که این 
شرایط را برای مسئولین عالیرتبه کشور روشن 
کرده و تذکر الزم را بدهیم. دو نگرانی عمده 
باعث شد که ما به این تصمیم برسیم. اول اینکه 
سالمت مردم باید بر همه امور اولویت داشته 
باشد. چون در تصمیم گیری های کالن کشور، 
طبیعتا فاکتورهای متعددی از جمله فاکتورهای 
اقتصادی، اجتماعی و... دخالت دارد ولی آن 
چیزی که باید معیار اصلی تصمیم گیری ها باشد، 
سالمت مردم است و همانطور که اشاره شد، 
تحلیل ما این است که ما در یک روند افزایشی 

و درواقع پیک دوم بیماری قرار گرفته ایم.
نگرانی دوم هم مربوط به جامعه پزشکی و 
بنده  به هرحال هم  است.  کادر درمان کشور 
آقایان دکتر معین و دکتر فاضل جزو  و هم 
منتخبین جامعه پزشکی هستیم. بنابراین الزم 
پزشکی هم صیانت  از سالمت جامعه  است 
کنیم. باالخره تا به امروز نزدیک به 2 هزار 
نفر از مجموعه کادر درمان اعم از پزشکان 

و پرستاران و پیراپزشکان و... به این بیماری 
مبتال شده  و حدود 110 نفر هم به شهادت 
بار  این  هرچه  که  است  طبیعی  و  رسیده اند 
بر روی بیمارستان ها افزایش پیدا کند، کادر 
درمان صدمه و آسیب بیشتری می بینند و این 
خواهد  همراه  به  را  ما  همکاران  فرسودگی 
داشت. در همین شهر تهران آمار پذیرش بعضی 
از بیمارستان ها رو به افزایش است. تازه تهران 
هنوز در شرایط قرمز هم قرار نگرفته است 
خوزستان،  ازجمله  دیگری  استان های  ولی 
سیستان و بلوچستان و بوشهر وارد محدوده 
طبیعتا  شرایطی  چنین  شده اند.  قرمز  شرایط 
کادر درمان را آسیب پذیر و فرسوده کرده و 
منجر به این می شود که مجددا شاهد درگیر 
شدن بخش های بیشتری از بیمارستان ها باشیم 
معیوبی  سیکل  یک  وضعیت  این  خالصه  و 
را مجددا به سیستم بهداشت و درمان کشور 
که  بود  نامه ای  بُعد  این یک  می کند.  تحمیل 

نوشتیم. رئیس جمهور  آقای  به  ما 
بُعد دیگر نامه در ارتباط با این بود که باالخره 
همه دولت ها با سطوح مختلف به میزان شدت 
بر  نظارت جدی  بحث  نوعی  به  زیاد  یا  کم 
کشورشان را اعمال می کنند. البته نظارت بعضی 
از کشورها نظیر کره و چین بسیار جدی است 
و در بعضی کشورها ضعیف تر؛ ولی به هرحال 
از این طرف ما هم نباید کامال رها کنیم. من 
مثالی می زنم. مدت ها در این کشور کار و توصیه 
شد که سرنشینان وسایل نقلیه از کمربند ایمنی 
به صورت  برهه ای  یک  از  اما  کنند.  استفاده 
جدی تر وارد عمل شدند و از جریمه و اعمال 

قانون برای متخلفین استفاده کردند. 
ادامه در صفحه 11 

سالمت مردم بر همه امور اولویت دارد
اگر بازگشایی ها با نظارت جدی و اجرای پروتکل ها همراه نباشد، باید متوقف شود
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 ادامه از صفحه 10
علتش هم این بود که از خود جامعه و مردم 
محافظت شود. طبیعتا اگر کسی این مسئله را 
رعایت نکند، هم به خودش آسیب می زند و 
اعمال  هم  اپیدمی  موارد  در  دیگران.  به  هم 
هم  و  است  قانون  هم  جدی،  نظارت های 
هم  مختلفی  فرمول های  و  علمی  اصل  یک 
دارد. وقتی شرایط حساس تر می شود، استفاده 
و  می شود  الزم  هم  انتظامی  نظارت های  از 
نظارت هایی در حد نصیحت و توصیه دیگر 
وقتی  که  داشت  دقت  باید  نمی کند.  کفایت 
دستور آزادسازی رفت وآمدهای بین استان ها، 
می شود،  صادر  بازگشایی ها  و  گردشگری ها 
بهداشتی  پروتکل  های  آن،  با  همزمان  اگر 
اجرایی  و  نگرفته  قرار  توجه  مورد  مربوطه 
متوقف  بازگشایی ها  که  است  الزم  نشوند، 
شوند. این یک بحث کامال روشن و جدی است. 
یعنی گفته می شود که بازگشایی این اماکن، 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  مشروط 
است. اما می بینیم که رسما اعالم شده است 
 60 از  پروتکل ها  رعایت  تهران  در  مثال  که 
درصد به 15 یا 20 درصد رسیده است. یا در 
کل کشور از 80 درصد به 20 الی 30 درصد 
این می شود که سالمت  نتیجه  رسیده است. 
چنین  در  و  دید  خواهد  جدی  آسیب  مردم 
جلوی  است  الزم  که  است  بدیهی  شرایطی 
نظارت  با  عادی سازی ها  و  بازگشایی ها  این 

انتظامی گرفته شود. جدی و 
سپید: در دو سه روز اخیر اخباری از بعضی 
اختالف نظرها بین دولت و وزارت بهداشت 
بر سر همین بازگشایی ها در رسانه ها منتشر 
خبر  دوشنبه  روز  حتی  که  جایی  تا  شد 
استعفای وزیر بهداشت هم به گوش رسید. 
نظر  به  ولی  شد  تکذیب  خبر  این  هرچند 
می رسد بعضی تصمیماتی که در بخش های 
مختلف دولت اتخاذ می شود، با نظر وزارت 
کردم  که عرض  نیست. شرایطی  بهداشت 
برای  شما  زمان بندی  و  تصمیم  در  چقدر 
جمهوری  ریاست  به  خطاب  نامه  نگارش 

بوده است؟ موثر 
بله ببینید باالخره ما امروز در شرایطی قرار 
فقط  نه  ارکان حکومت و  گرفته ایم که همه 
دولت باید از وزارت بهداشت حمایت کنند. 
چون کسانی که در خط مقدم جبهه مقابله با 
جامعه  پزشکی،  جامعه  ایستاده اند،  بیماری 
اجرا،  حوزه  در  و  درمان  کادر  پرستاری، 
هستند.  بهداشت  وزارت  پرسنل  و  مدیران 
را  استعفا  آقایان  گفتید،  که  همانطور  البته 
که  است  این  واقعیت  ولی  کردند  تکذیب 
یک دلخوری ها و ناراحتی هایی وجود داشته 
این  بر  است.  نبوده  هم  »هیچ«  یعنی  است؛ 
اساس ما هم احساس کردیم که الزم است 
باشیم که  این شرایط موضع گیری داشته  در 
نظارتی  ابعاد  اوال در جهت  ارکان حکومت 
و دوم در جهت حمایت از وزارت بهداشت 
با یک نگاه بسیط تر و جامع تری عمل کنند.

سپید: بسیاری از کسانی که وضعیت مقابله با 
بیماری کووید19 را تحلیل می کنند، اذعان 
دارند که کشور ما حتی در مقام مقایسه با 
کشورهای توسعه یافته که از نظر امکانات، 
تجهیزات، منابع مادی و نیروی انسانی از ما 
پیشرفته تر هستند، موفق عمل کرده و این 

مجموعه  تال ش های  مرهون  را  موفقیت ها 
نظام بهداشت و درمان کشور می دانند اما 
غالبا  تصمیم گیری های  برخی  که  معتقدند 
اتخاذ  بیرون حوزه سالمت  از  که  سیاسی 
می شود، باعث آسیب هایی شده و می شود. 
نظر می رسد در حال حاضر  به  اینکه  کما 
دوگانه  از  یکی  انتخاب  برای  را  مردم 
»اقتصاد« یا »سالمت« مخیر کرده اند. نتیجه 
شهرها  سطح  در  امروز  که  شده  این  هم 
پروتکل ها  رعایت  که  است  مشهود  کامال 
»اهمیت  توجیه  با  فاصله گذاری  اصول  و 
شده  سپرده  فراموشی  بوته  به  شب«  نان 

باره چیست؟ این  تحلیل شما در  است. 
است.  درست  کامال  شما  بحث  اول  قسمت 
بهداشت  مجموعه  که  دارم  اعتقاد  هم  من 
و  بهداشت  وزارت  شامل  کشور  درمان  و 
دستگاه ها و از همه مهمتر خود بدنه جامعه 
پزشکی انصافا همت، غیرت و جانفشانی از 
خود نشان دادند و این عملکرد در بسیاری 
از عملکرد کشورهای مشابه و حتی  جهات 
مناسب تری  اقتصادی  که شرایط  کشورهایی 
نسبت به ما دارند، بهتر بوده است. این واقعیت 
کند.  کتمان  نمی تواند  منصفی  انسان  را هیچ 
بیمارستان های ما در طول این مدت هیچ وقت 
من  باالخره  نشدند.  کنترل خارج  از شرایط 
بیمارستان  خودم استاد دانشگاه هستم و در 
اینکه  می کنم.  کار  بخش  رئیس  عنوان  به 
و  بخش  کف  شوند  مجبور  ما  مریض های 
بیماران  نتوانیم  یا  بخوابند  و...  راهروها  در 
مثل قطع کردن  کارهایی  یا  کنیم  پذیرش  را 
ونتیالتور و دستگاه های آی سی یو از بیماران 
و ... انصافا در حوزه درمان کشور ما اصال 
وجود نداشت. قسمت عمده این موفقیت هم 
همانطور که گفتم مرهون همت و غیرت جامعه 
پزشکی کشور است که از خودگذشتگی های 

شما  کمک  به  انشاله  و  دادند  انجام  زیادی 
اینها را به عنوان  باید همه  و دیگر رسانه ها 
روایت کرونا ثبت کنیم چون اینها سرمایه های 
اجتماعی ما هستند و باید در تاریخ ثبت شود 
و بماند که چه کسانی با چه شرایطی در این 
دوره سخت، ایستادند و کار کردند. من استاد 
بیهوشی دانشگاه سراغ دارم که در شرایطی 
را  بیماران  بود،  گرفتار  و  بیمار  خودش  که 
ویزیت می کرد و در شرایط خاصی که کسی 
نبود، سعی می کرد که کارش را ادامه بدهد 
بنابراین  است.  زیاد  بسیار  موارد  این  از  و 
مجموعه  همت  موفقیت،  این  دلیل  اولین 

کادر درمان بود.
دلیل دوم، این است که ما واقعا ساختار خوبی 
در اختیار داریم. شما به هر روستایی که سر 
بزنید، می بینید که خانه بهداشت وجود دارد و 
این شبکه بهداشتی به خصوص در شهرها و 
روستاهای دوردست، خیلی به دادمان رسید.
وجود  نسبی  موفقیت  دلیل،  دو  این  به  پس 
داشته که قابل کتمان نیست. ولی در ارتباط با 
بخش دوم سوالتان باید عرض کنم که بله به 
هرحال نان شب مردم مهم است و نمی شود 
کرد.  تعطیل  کال  را  مردم  زندگی  و  درآمد 
ولی موضوع این است که همه بازگشایی ها 
و عادی سازی هایی که انجام شده، مربوط به 
اقتصاد مردم نبوده است. بازکردن بوستان ها 
و پارک ها، بازکردن رفت وآمدهای جمعی و 
ربطی  واقعا   ... و  غیرضروری  مسافرت های 
ندارد. درحال حاضر  اقتصاد  و  نان شب  به 
که  می شویم  مواجه  با شرایطی  بعضی جاها 
می بینیم واقعا بعضی از بازکردن ها ضرورت 
نداشته است. بنابراین اوال برای بازگشایی ها 
باید به ضرورت آن بازگشایی دقت شود و 
دوم اینکه اگر بازگشایی صورت گرفت، حتما 
باید نظارت کامل انجام شود که پروتکل های 

بهداشتی رعایت شوند. ولی اگر نظارت های 
جدی و کافی انجام نشود، آن وقت رعایت 
پروتکل ها از 80 درصد به 20 درصد می رسد 
سطح  در  مسئله  این  امروز  شما  قول  به  و 
شهر کامال مشهود است که رعایت پروتکل ها 
کنار گذاشته شده و بدون تردید این وضعیت 
پزشکی  جامعه  به  هم  و  مردم  خود  به  هم 
را تحت فشار  کادر درمان  آسیب می زند و 

می دهد.  قرار  مضاعف 
سپید: گاهی بازگشایی هایی انجام می شود مثل 
قهوه خانه ها که واقعا همگان را متعجب می کند.
بله متاسفانه همینطور است. قبل از اینکه این 
دکتر  و  فاضل  دکتر  آقای  و  من  توسط  نامه 
معین نوشته شود، ما با هم جلسه ای داشتیم. 
آن صحبت  درمورد  که  موضوعاتی  از  یکی 
کردیم، برگزاری کنگره جامعه جراحان بود. 
سال  هر  جراحان،  جامعه  که  می دانید  شما 
خیلی  که  می کند  برگزار  بزرگ  کنگره  یک 
معروف است و سابقه آن هم به حدود 35 
سال می رسد. اساس بحث ما در این جلسه 
این بود که آیا امسال کنگره برگزار شود یا 
نه؟ تصمیم ما با اتفاق آراء این شد که خیر 
نباید برگزار شود. تازه این یک کنگره علمی 
است و به راحتی می شد تدابیری اندیشید که 
مثال با رعایت فاصله در سالن بنشینند و به 
علی رغم  ولی  بپردازند.  خود  علمی  مباحث 
اینکه باالخره اهمیت برگزاری این کنگره از 
بازگشایی  خیلی از این اماکن و قهوه خانه ها 
و آزاد کردن مسافرت های غیرضروری و ... 
ولی  نیست،  کمتر  حداقل  نباشد،  بیشتر  اگر 
با اتفاق آرا تصمیم گرفتیم که برگزار نشود. 
خالصه اینکه به نظرم الزم است دولت حتما 
در  اوال  بازگشایی ها  که  باشد  داشته  مدنظر 
حد ضرورت انجام شود و دوم اینکه حتما 

گیرد. دقیق صورت  نظارت  اعمال  با 
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  امین جاللوند

گروه قابل توجهی از جامعه پزشکی در حوزه درمان 
اعتیاد، فعال هستند. بر اساس آمارهای رسمی، حدود 
دو میلیون و 800 هزار معتاد در کشور داریم که در 
خوش بینانه ترین حالت، فقط 30 درصد آنها تحت 
درمان هستند. اقشار مختلفی از جامعه پزشکی در 
حوزه درمان اعتیاد کار می کنند. پزشکان، روانشناسان، 
روانپزشکان، پرستاران، مددکاران و برخی افراد با 
تخصص های دیگر در حوزه درمان اعتیاد، فعالیت 
دارند. آمارها می گوید حداقل حدود ۹ هزار پزشک 
ایرانی در حوزه درمان اعتیاد فعالیت دارند. خیلی از 
این درمانگران، پزشکان عمومی هستند که در مراکز 
درمان اعتیاد، فعالیت می کنند. هم اکنون نیز بیش 
از هفت هزار مرکز درمان اعتیاد در کشور وجود 
دارد که جامعه پزشکی در این مراکز، مشغول درمان 
معتادان هستند. در هر مرکز درمان اعتیاد، معموال 
یک پزشک، یک پرستار، یک روانشناس و یک 

مددکار حضور دارند.
این گره فعال از جامعه پزشکی از چالش های متعددی 
رنج می برند. بسیاری از درمانگران اعتیاد از تعرفه های 
درمان اعتیاد، ناراضی هستند و می گویند که با وجود 
شغل سختی که دارند، درآمد مطلوبی ندارند. بسیاری 
از پزشکان عمومی که در مراکز درمان اعتیاد مشغول 
فعالیت هستند، انتقاد می کنند که جایگاه پزشکان 
عمومی در ساختار نظام سالمت، نادیده گرفته شده 
است. برخی پزشکان عمومی می گویند که به دلیل 
نگاه تخصص گرایی افراطی که در نظام سالمت وجود 
دارد، مطب داری برای پزشکان عمومی به صرفه 
نیست. به همین دلیل، خیلی از پزشکان عمومی 
به دلیل جایگاه نامطلوب طب عمومی در ایران به 
کار درمانی در مراکز ترک اعتیاد، روی آورده اند. 

بسیاری از پزشکان و پرستاران فعال در مراکز درمان 
اعتیاد در دوران بحران کرونا نیز بیکار شدند. به دلیل 
تعطیلی بسیاری از مراکز درمان اعتیاد در دوران شیوع 
کرونا، کادر درمانی فعال در این کلینیک های درمانی 
نیز نتواسته اند در این دوران سخت، معیشت خود 
را تامین کنند. یعنی در حالی که درآمد درمانگران 
اعتیاد در مقایسه با بسیاری از پزشکان متخصص، 
درآمد بسیار پایینی است، در عین حال بحران کرونا 
نیز مشکالت معیشتی این گروه از درمانگران را 

حادتر کرده است.

یک چشمه از مشکالت درمانگران اعتیاد
بسیاری از مراکز درمان اعتیاد از سازمان بهزیستی 
مجوز می گیرند. پزشکان و پرستارانی که در این 
مراکز مشغول خدمت هستند، با چالش های مختلفی 

دست و پنجه نرم می کنند. 
حتی گاهی برخی از این مراکز درمان اعتیاد، مورد 
حمله و تعرض فیزیکی برخی افراد قرار می گیرند. 
دامنه این هجمه ها به قدری زیاد است که بارها 

انجمن های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور نسبت 
به این بی قانونی ها اعتراض کرده اند. 

همچنین حسین نحوی نژاد، معاون سابق توانبخشی 
سازمان بهزیستی هم با اشاره به گوشه ای از مشکالت 
درمانگران حوزه اعتیاد می گوید: » متاسفانه به پزشکان 
عمومی و درمانگران اعتیاد که به عنوان ارکان سالمت 

در جامعه نقش مهمی دارند، توجه نمی کنیم.«
او تاکید می کند: »درمانگران حوزه مبارزه با مواد 
مخدر بیشتر پزشک عمومی هستند. باور عمومی 
غلطی نسبت به پایین بودن هوش پزشکان عمومی 
نسبت به پزشکان متخصص وجود دارد، در حالی که 
این افراد در حوزه خود تخصص دارند و یکی از 

موثرترین افراد در مبارزه با مواد مخدر هستند.«
همچنین نحوی نژاد با انتقاد از اینکه نگاه پیشگیرانه 

در رابطه با مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، تصریح 
هزینه  به درستی  کشور  »سرانه سالمت  می کند: 
نمی شود و نیاز است برای گرفتن نتایج مطلوب، 
انجمن پزشکان عمومی طی جلساتی با مسئوالن 
مربوطه، وضعیت پزشکان عمومی و درمانگران 
اعتیاد را بررسی کنند. در عین حال، دانشگاه های 
علوم پزشکی و وزارت بهداشت، متخصص محور 
هستند و پیشگیری محور نیستند. اینکه می گوییم 
سرانه سالمت کم است، به این معنی است که 
سرانه سالمت ما در جای درست خود، خوب 

هزینه نمی شود.« 
از سوی دیگر، محمدرضا حسین، درمانگر اعتیاد نیز 
به دیگر مشکالت درمانگران اعتیاد درکشور اشاره 
می کند و می گوید: »یکی از معضالت جامعه ما در 
درمان اعتیاد این است که همه فکر می کنند درمانگر 
اعتیاد هستند. مثال خانواده ها برای فرزند خودشان، 
نقش درمانگر را بازی می کنند و حتی گاهی خود 
فرد مصرف کننده مواد مخدر نیز فکر می کند که 

می تواند درمانگر خوبی برای خودش باشد.«
این درمانگر اعتیاد با اشاره به مشکالت موجود 
در مراکز ترک اعتیاد، تاکید می کند: »متاسفانه یکی 
از مشکالتی که وجود دارد این است که ما طبق 
پروتکل، پول دارو از بیمار نمی گیریم، بلکه پول 
بسته خدماتی را می گیریم. یعنی ما یک پکیجی را 
داریم که ماهانه در اختیار بیمار قرار می دهیم. این 
بسته خدماتی شامل دارو، روانشناس، ویزیت پزشک، 
تست، پذیرش و کارهای دیگری است که در آن مرکز 
انجام می شود. مشکل اینجاست که برای مراجعانی که 
مقدار کمی دارو مصرف می کنند برایشان قابل هضم 
نیست که مثال چرا فالن فرد معتاد با ۱۷ سی.سی 

دارو اینقدر پول درمان اعتیاد را می دهد و من با 
چهار سی.سی تجویز دارو باید همین پول را بدهم. 
این یکی از مشکالت تعرفه گذاری در حوزه درمان 
اعتیاد است.« همچنین او با تاکید بر اینکه پرداختن 
به مشکالت روانپزشکی، بخصوص برای بیمارانی 
که دوره های مثال کمپ ترک اعتیاد را گذرانده اند 
و یا حتی دوره های »ام.ام.پی« را می گذرانند بسیار 
مهم است، یادآور می شود: »باید به فرد بیمار و 
خانواده اش بقبوالنیم که فرزند شما بیمار است که 
این بیماری به صورت اعتیاد، بروز پیدا کرده است. 
بعد از اینکه فرد معتاد از کمپ بیرون آمد، باید از 
سوی یک روانپزشک تحت مشاوره قرار بگیرد.«

امید مساح، درمانگر اعتیاد هم به مشکالت تعرفه ای 
پیش روی درمانگران اعتیاد اشاره می کند و می گوید: 
»تعرفه نامعقول، یکی از عمده مشکالت درمانگران 
حوزه اعتیاد است. افزون بر این، بدحسابی بیمه ها 
و تاخیر در پرداخت ها نیز مشکل حاد دیگری 
است. بیمه ها از طرفی بسیار سخت گیر هستند و 
کوچکترین خط خوردگی در برگه ها می تواند منجر 
به این شود که هزینه ها را پرداخت نکنند. از طرف 
دیگر، بسیار بدحساب هستند و  گاهی تاخیر شش 
ماهه در پرداخت ها دارند.« همچنین محمد صالحی، 
یکی دیگر از درمانگران اعتیاد نیز معتقد است که 
قطع ارتباط مالی بین بیمار و درمانگر اعتیاد به روند 
درمان معتادان کمک می کند. او تاکید دارد: »وقتی 
فردی به بیماری مزمنی دچار می شود که مدام باید 
تحت مراقبت باشد و به پزشک مراجعه کند، اگر 
دفترچه بیمه داشته باشد راحت تر درمانش را پیگری 

می کند و کمتر نگران هزینه ها می شود. 
ادامه در صفحه 13 

درمانگراناعتیاددرهزارتویچالشها
درمانگران اعتیاد شامل هزاران پزشک عمومی و پرستار از مشکالت معیشتی، تعرفه های پایین، 

سختی کار و چالش های بیمه ای گالیه دارند

بسیاری از درمانگران اعتیاد از 
تعرفه های خدمات درمان اعتیاد، 

ناراضی هستند و می گویند 
که با وجود شغل سختی که 

دارند، درآمد مطلوبی ندارند. 
هم اکنون حداقل حدود ۹ هزار 

پزشک ایرانی در حوزه درمان 
اعتیاد فعالیت دارند و بیش از 
هفت هزار مرکز درمان اعتیاد 

نیز در کشور وجود دارد که 
جامعه پزشکی در این مراکز، 

مشغول درمان معتادان هستند
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 ادامه از صفحه 12
مثال کسی که بیماری قلبی دارد، اگر بخواهد کال از 
سیستم آزاد استفاده کند و بیمه نباشد، متحمل هزینه 
خیلی زیادی می شود، ولی با بیمه هزینه هایش بسیار 
کمتر می شود. در حال حاضر بسیاری از شهروندان 
می توانند برای بیماری های مختلف از بیمه استفاده 
کنند، اما برای درمان معتادان هنوز این ساز و کار 
به درستی ایجاد نشده است.« صالحی بر این اعتقاد 
است که ورود سازمان های بیمه گر به روند درمان 
معتادان، افزایش کیفیت درمان را به دنبال خواهد 
داشت. او یادآور می شود: »در صورت تحقق چنین 
شرایطی، شرکت های بیمه برای اینکه قرار است 
هزینه ای را به کلینیک ها پرداخت کنند، بر روند درمان 
و خدمات ارائه شده به بیمار هم نظارت می کنند. 
این سخت گیری ها می تواند به افزایش کیفیت درمان 
منجر شود. در آن شرایط بیمه حتما نظارت می کند 
که بیمار چند بار در ماه به کلینیک مراجعه کرده، 
چقدر دارو دریافت کرده و چه خدمات مشاوره ای 

و درمانی به او ارائه شده است.«
البته خوشبختانه سازمان بیمه سالمت خبر داده است 
که در سال ۹۹ مشکالت بیمه درمان اعتیاد، حل 
خواهد شد. چند هفته قبل، طاهر موهبتی، مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت خبر داد: »در سال ۹8 به علت 
اینکه قرار بود بودجه بیمه معتادان به ستاد مبارزه با 
مواد مخدر برود، این بیمه معلق شد. در نهایت بودجه 
به این ستاد هم نرفت، اما با مصوبه جدید در قانون 
بودجه ۹۹ دوباره این بودجه به سازمان های بیمه ای 

برگشت.« موهبتی یادآور شد: »پوشش بیمه ای معتادان 
از ۱5 اردیبهشت ۹۹ برای ۴3 هزار معتاد برقرار شد 
و معتادان می توانند در ۱5۹ مرکز درمان اعتیاد دولتی 
و 2۷۴ مرکز خصوصی ۹ خدمت مختلف از جمله 
سم زدایی، درمان نگهدارنده و مشاوره روانشناسی را 
در این مراکز با پوشش ۷0 درصدی بیمه دریافت 
کنند. از ۴3 هزار معتاد تحت پوشش بیمه حدود 28 
هزار نفر تحت پوشش سازمان بیمه سالمت هستند.«

انتقاد مراکز درمان اعتیاد از توزیع متادون 
در داروخانه ها

بسیاری از درمانگران اعتیاد نسبت به توزیع متادون 
در داروخانه ها انتقاد دارند و این کار را تیر خالص 
به مراکز درمان ترک اعتیاد می دانند. آنها می گویند 

با این کار، تعطیلی مراکز درمان اعتیاد، دور از انتظار 
نخوهد بود. همچنین به اعتقاد آنها این اتفاق موجب 
می شود که کیفیت ارائه خدمات درمانی در این مراکز 
کاهش پیدا کند و آمار مراجعان معتاد برای دریافت 

خدمات درمانی نیز کمتر شود.
چندی قبل نیز مجتبی غالبی، رئیس کانون سراسری 
انجمن های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور ضمن 
هشدار در مورد عواقب خطرناک توزیع داروهای 
ویژه درمان اعتیاد در داروخانه ها، تاکید کرد: » وزارت 
بهداشت از مصوبه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و تذکر ده ها نماینده مجلس چشم پوشی کرده 
است. از اواخر سال 8۱ که مراکز سرپایی درمان 

اعتیاد در کشور تاسیس شد، نحوه درمان معتادان 
در این مراکز بدین صورت بوده که بیمار ضمن 
مراجعه به مرکز و ارائه مدارک هویتی، پرونده درمانی 
برایش تشکیل و به کمک پزشک، نوع دارو و درمان 
مناسب بیمار تشخیص داده می شود. در جلسات 
بعدی، بیمار به صورت منظم به مرکز مراجعه کرده 
و همزمان با دریافت و مصرف دارو، از خدمات 
غیر دارویی مانند آموزش های فردی، گروهی و 
خانوادگی که توسط روانشناس یا مددکار مرکز 
ارائه می گردد، بهره مند می شود.« او یادآور می شود: 
»مهم ترین مزیت مراکز درمان اعتیاد، ارائه خدمات 
دارویی و غیر دارویی به صورت همزمان و در یک 
مکان است. این کار با نظارت مستقیم پزشک و پرستار 
اتفاق می افتد. کادر درمان ضمن در اختیار داشتن 
وسایل و تجهیزات احیا بر میزان و نحوه مصرف 
داروی مخدر نیز نظارت می کند. توزیع متادون در 
داروخانه ها به کار علمی درمانگران اعتیاد در این 
مراکز، آسیب می زند. متاسفانه اخیرا سازمان غذا و 
دارو با تالش زاید الوصفی به دنبال در اختیار گرفتن 
داروهای ویژه درمان اعتیاد و توزیع یا عرضه این 

داروها توسط داروخانه های منتخب است.«

درمانگران اعتیاد، راهنمای بالینی 
جامعی ندارند

در حوزه درمان اعتیاد، راهنمای بالینی یکسان و جامعی 
داریم. هر درمانگر اعتیاد با توجه به تشخیص خودش 
به درمان معتادان می پردازد. برخی از درمانگران 
اعتیاد نیز اعتقاد دارند که درمان اعتیاد در کشور 

ما »جزء نگر« است، در حالی که درمانگران باید به 
سمت درمان »کل نگر« حرکت کنند.

حسام الدین معصومیان شرقی، از جمله افراد شناخته 
شده ای است که سال ها در حوزه درمان اعتیاد فعالیت 
کرده است و بر ضرورت »درمان کل نگر« در حوزه 
اعتیاد تاکید دارد. او در گفتگو با سپید، توضیح می دهد: 
»کمپ های ترک اعتیاد را فقط به عنوان بخشی می دانم 
که در حوزه سم زدایی مواد مخدر فعالیت دارند. 
این کمپ ها فقط حدود شش تا هفت درصد در 
درمان اعتیاد، نقش دارند. نباید نقش آنها را بیشتر از 
کارکردشان ببینیم. همچنین مشکل اصلی اینجاست 
که مسیر درمانی مشخصی نیز برای درمان اعتیاد در 
کشور نداریم. هر درمانگری در حوزه اعتیاد، ساز 
خودش را می زند.« معصومیان، خاطرنشان می کند: 
»االن در حوزه درمان اعتیاد، بحث »کل نگری« مطرح 
شده است. یعنی از زاویه ای کالن و جامع به درمان 
اعتیاد بپردازیم که ما از آن غافل هستیم. از سوی 
دیگر، االن متاسفانه برخی درمانگران اعتیاد، وظیفه شان 
صرفا توزیع سرنگ یکبار مصرف در بین معتادان 
شده است. عده دیگری از درمانگران نیز بدون توجه 
به مسائل روانشناختی بیمار، به توزیع متادون روی 
آورده اند و شربت تریاک می فروشند. اینها روش های 
غلطی است که در درمان اعتیاد، پیش گرفته ایم. برخی 
درمانگران اعتیاد فکر می کنند که مشکل اصلی فرد 
معتاد است، پس باید فقط روی درمان او کار شود. 
از دید کل نگر، این نگاه غلط است. درمان معتادان 
باید در گروه انجام شود. فرد معتاد در تنهایی درمان 
نمی شود. درمان فرد معتاد باید در دل جامعه اتفاق 
بیفتد و این اتفاق نیز با نگاه کل نگر به درمان اعتیاد، 
حاصل می شود.« او تاکید می کند: »در نظر بگیرید 
که خیلی از خانواده های افراد معتاد، خودشان هم 
به نوع دیگری از اعتیاد به نام »اعتیاد به فرد معتاد« 
مبتال هستند. درمانگران باید در درمان اعتیاد به این 
مسائل دقت کنند. همچنین نیاز است که درمانگران 
اعتیاد، دانسته های علمی خود را در حوزه اعتیاد نیز 
افزایش دهند و برای افزایش آگاهی خود در حوزه 

درمان اعتیاد، تالش کنند.«
معصومیان با بیان اینکه بیماران معتاد، نیازمند همدلی و 
کمک هستند، تصریح می کند: »نباید در فرآیند درمان 
معتادان، سوء استفاده مالی انجام شود. مثال تبلیغ سم 
زدایی ۴8 ساعته خون معتاد، به هیچ وجه علمی و 
اصولی نیست. این روش ها فقط سوء استفاده مالی 
از بیمار است که به درمان اعتیاد هم منجر نخواهد 
شد. درمان اصلی اعتیاد، یک درمان معنوی است 
و در این مسیر، دارو درمانی در بهترین حالت فقط 
تا ۹ درصد در درمان اعتیاد تاثیر دارد. یعنی بیش از 
۹0 درصد فرآیند درمان معتادان، بحث روان شناختی 
است. درمان اعتیاد به تقویت معنوی و روانی فرد 
معتاد ارتباط دارد. مثال هیچ دارویی نمی تواند مانع از 
دروغگویی شود. اعتیاد هم شبیه همین حالت است. 
صرفا با دارو درمانی که نمی توان اعتیاد را شکست 
داد. اینها مسیرهای غلطی است که در حوزه درمان 
اعتیاد تجربه کرده ایم و جواب نگرفته ایم. درمانگران 
اعتیاد باید مراقب این مسیرهای غلط درمانی باشند.«

نباید از خاطر برد که برخی افراد هم بدون هیچ 
دانش و تخصصی به درمان اعتیاد روی آورده اند. 
درمانگران قانونی بیماری اعتیاد می گویند وجود 
همین افراد و سوء استفاده هایی که از مردم انجام 
می دهند، به اعتبار و جایگاه شغلی درمانگران واقعی 
آسیب زده است. آنها انتظار دارند که مسئوالن با 
نظارت و جدیت بیشتری با درمانگران قالبی حوزه 

اعتیاد، برخورد کنند.

غالبی: مهم ترین مزیت مراکز 
درمان اعتیاد، ارائه خدمات 

دارویی و غیر دارویی به صورت 
همزمان و در یک مکان است. 

این کار با نظارت مستقیم 
پزشک و پرستار اتفاق می افتد. 

کادر درمان ضمن در اختیار 
داشتن وسایل و تجهیزات احیا 
بر میزان و نحوه مصرف داروی 
مخدر نیز نظارت می کند. توزیع 

متادون در داروخانه ها به کار 
علمی درمانگران اعتیاد در این 

مراکز، آسیب می زند
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نحوی نژاد: متاسفانه به 
پزشکان عمومی و درمانگران 

اعتیاد به عنوان ارکان سالمت 
توجه نمی کنیم. درمانگران حوزه 

مبارزه با مواد مخدر بیشتر 
پزشک عمومی هستند. باور 

عمومی غلطی نسبت به پایین 
بودن هوش پزشکان عمومی 
نسبت به پزشکان متخصص 
وجود دارد، در حالی که این 

افراد در حوزه خود تخصص 
دارند و یکی از موثرترین افراد 
در مبارزه با مواد مخدر هستند

معصومیان: االن در حوزه 
درمان اعتیاد، بحث »کل نگری« 

مطرح شده است که ما از 
آن غافل هستیم. همچنین 
متاسفانه برخی درمانگران 

اعتیاد، وظیفه شان صرفا توزیع 
سرنگ یکبار مصرف در بین 

معتادان شده است. عده دیگری 
از درمانگران نیز بدون توجه 

به مسائل روانشناختی بیمار، به 
توزیع متادون روی آورده اند و 

شربت تریاک می فروشند



جوالن داروخانه های آنالین در فضای مجازی

 علی ابراهیمی
دارو  اینترنتی  تبلیغ و فروش  قانون  اساس  بر 
سالمت محور  کاالهای  برخی  و  است  ممنوع 
نظیر کاالهای آسیب رسان سالمت حسب مورد 
با ممنوعیت و یا محدودیت در تبلیغ و فروش 

اینترنتی مواجه هستند.
فعالیت   بازار  روزها  این  سپید،  گزارش  به 
و  است  داغ  شدت  به  آنالین  داروخانه های 
مجازی  فضای  در  با یک جست وجوی ساده 
می توان فهمید که تعداد زیادی از این داروخانه ها 
به شکل غیرقانونی فعالیت می کنند و کاربران 
مي توانند تمامي خریدهاي خود را در فضاي 

مجازي انجام دهند.
اما باید این سوال را پرسید که آیا خرید دارو به شکل 
آنالین مخاطرات جدي به همراه ندارد؟ متاسفانه 
بازارهاي آنالین دارو در سطح بین المللي به مبادله 
غیرقانوني داروهاي مخدر و یا کمیاب مشغول 
عوارض  از  گزارش هایي  هرزگاهی  و  هستند 
مصرف این محصوالت در فضاي تاریک وب 
منتشر می شود که نتایجي تکان دهنده دارد. البته 
اگر چه اپراتورهاي اغلب داروخانه هاي آنالین 
عرضه  بدون نسخه  داروهاي  که  مي کنند  ادعا 
از طریق  این سفارش ها  بیشتر  نمي کنند، ولی 

شبکه هاي اجتماعي دریافت مي شود.

تبلیغ و فروش اینترنتی دارو ممنوع 
است

به تازگی و در اقدامی دیرهنگام هم محمدرضا 
شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو نامه ای به 
رئیس پلیس فتای تهران نوشته و از او خواسته تا 
این نهاد با فعالیت سایت های غیرمجازی عرضه 

دارو یا همان داروخانه های مجازی مقابله کند.
در نامه شانه ساز به فرمانده فضای تولید و تبادل 
اطالعات، آمده است: »با توجه به گزارش های 
دریافتی و اخبار واصله، سایت های غیرمجازی 
داروخانه  نام های  )با  مجازی  داروخانه  نام  به 
آنالین، داروخانه آنالین مثبت سبز، داروکده، 
ایزی دارو، سالم دارو و عناوین مشابه( نسبت به 
تبلیغ و فروش اینترنتی دارو و مکمل )دارویی، 

تغذیه ای، ورزشی، رژیمی( اقدام می کنند.«
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرده است: »با 
توجه به اسناد باالدستی نظیر مواد ۳ و۱۴ قانون 
مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی، تبصره 
۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بند 
ج ماده ۷ قانون احکام دائمی توسعه ای کشور و 

قانون منع تبلیغات کاالهای آسیب رسان سالمت و 
غیرمجاز و مقررات جاری، تبلیغ و فروش اینترنتی 
دارو و مکمل ها ممنوع است و برخی کاالهای 
سالمت محور نظیر کاالهای آسیب رسان سالمت 
نیز حسب مورد با ممنوعیت و یا محدودیت در 

تبلیغ و فروش اینترنتی مواجه هستند.«
اینکه  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
مجازی،  فضای  در  مذکور  تخلفات  و  جرایم 
ارتباط مستقیم با سالمت و بهداشت عمومی 
آثار زیانبار آن غیرقابل جبران  داشته و اغلب 
بوده و حائز شرایط اخذ نماد اعتماد الکترونیکی 
نیست، تاکید کرده است: »ضرورت دارد که به 
صورت فوری و بدون فوت وقت مراتب مورد 

پیگرد قانونی قرار گیرند.«
مقررات  رعایت  »با  است:  شده  یادآور  وی 
مربوط به تبلیغ و فروش اقالم غیردارویی توسط 
داروخانه های حقیقی، مجوز ارائه خدمات آنها 
توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
ناظر محل صادر می گردد. در هر صورت تخلفات 
احتمالی داروخانه های مورد اشاره توسط دانشگاه 

مربوطه مستقیمًا پیگیری می شود.«
شانه ساز در این نامه از رئیس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات فاتب درخواست کرده است: 
»با توجه به موارد مذکور و اهمیت، حساسیت، 
با  ارتباط جرایم و تخلفات مذکور  فوریت و 
اقدامات  جامعه،  سالمت  و  عمومی  بهداشت 

الزم صورت گیرد.«

باید به سمت تله فارماسی برویم
فروش  ممنوعیت های  از  اطالع  برای  حال 
سراغ  به  داروخانه ها  در  محصوالت  آنالین 

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران رفته ایم. 
فروش  اینکه  بر  تاکید  با  فاطمی  سیدعلی 
اینترنتی محصول در داروخانه صرفا بر اساس 
دستورالعمل فروش اینترنتی اقالم غیردارویی 
در داروخانه ها است، اظهار داشت: »بر اساس 
و  غذا  سازمان  توسط  که  دستورالعمل  این 
دارو تدوین شده است، از پنج گروه کاالیی 
)دارو، مکمل های غذایی، فرآورده های طبیعی، 
بهداشتی و آرایشی و لوازم پزشکی مصرفی( 
که در داروخانه ها عرضه می شود، تنها چهار 
گروه امکان فروش اینترنتی دارند و صراحتا 
امکان عرضه  داروخانه  که  عنوان شده است 

اینترنتی دارو را ندارند.«
وجه  هیچ  به  داروسازی  »جامعه  افزود:  وی 
درباره فروش و عرضه دارو از طریق اینترنت 
و فضای مجازی )نه از طریق داروخانه(، نظر 
مثبتی ندارد و دلیل آن هم این است که ارائه 
دارو به بیمار به دلیل حساسیت هایی که دارد، چه 
در مورد داروهای بدون نسخه و چه داروهای 
توسط  باید  قانون  اساس  بر  نسخه،  با  همراه 

پزشک داروساز انجام شود.«
فاطمی با تاکید بر نقش داروساز در داروخانه هه، 
گفت: »فراموش کنیم که وجود یک داروساز در 
داروخانه به عنوان یک ضرورت می تواند در 
بسیاری از مواقع نجا ت بخش باشد. زیرا ممکن 
است اشتباه در دادن یک دارو به بیمار عوارض 
در  داروساز  زیرا  باشد.  داشته  جبران ناپذیری 
طول مدت تحصیل این شناخت و علم را پیدا 
می کند که در خصوص عوارض و تداخالت 
دارویی به بیمار و پزشک معالج مشاوره دهد.«

ادامه در صفحه 15 

تله فارمسی شاید راه چاره باشد

شماره 14۱6۷5 29 خرداد ۱۳99

سیدعلی فاطمی، نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران: 

امروزه علم پزشکی از طریق 
تله مدیسن در حال گسترش 

است و این امکان فراهم شده 
است تا فاصله های فیزیکی 

برداشته شود، اما هنوز این 
امکان در حوزه دارو به وجود 
نیامده است و ما امیدواریم 

روزی بتوانیم دارو را از 
طریق فضای آنالین یا همان 

تله فارماسین عرضه کنیم
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 ادامه از صفحه 14
الکترونیکی  تجارت  قواعد  به  ادامه  در  وی 
اشاره کرد و گفت: »ورود این قواعد به حوزه 
زیرا  نیست  امکان پذیر  حاضر  حال  در  دارو 
قرار نیست که دارو از طریق فروش اینترنتی 

عرضه شود.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به 
این سوال که چرا با وجود پیشرفت های علمی و 
امکان برقراری تماس های تصویری در بسیاری 
از موارد همچنان ضرورت مراجعه فیزیکی به 
داروخانه وجود دارد، گفت: »این موضوع برای 
ما قابل پذیرش است که امروزه علم پزشکی 
است  گسترش  حال  در  تله مدیسن  طریق  از 
تا فاصله های  امکان فراهم شده است  این  و 
فیزیکی برداشته شود، اما هنوز این امکان در 
حوزه دارو به وجود نیامده است و ما امیدواریم 
روزی بتوانیم دارو را از طریق فضای آنالین 

یا همان تله فارماسین عرضه کنیم.«
فاطمی افزود: »یکی از زیرساخت های عرضه 
طرح  همین  االکترونیکی  به صورت  دارو 
در  امروز  که  است  الکترونیکی  نسخه نویسی 
بسیاری از نقاط کشور در حال اجرا است و 
بیمار دیگر محدودیتی در گرفتن دارو از یک 
محل خاص ندارد و حتی می تواند داروهای 
یک نسخه را از داروخانه های متعدد تهیه کند 
به زیرساختی  امیدواریم همین موضوع  ما  و 
برای عرضه دارو در فضای آنالین تبدیل شود.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه به 
این فرضیه که در صورت عرضه دارو به صورت 
اینترنتی، داروخانه ها کارکرد خود را از دست 
می دهند اشاره کرد و گفت: »این فرضیه یک 
تصور نادرست است زیرا امروزه می بینیم که 
در  محصوالت  از  بسیاری  عرضه  وجود  با 
فضای مجازی و اینترنتی همچنان خریدهای 
حضوری و فروشگاه های عرضه محصوالت 
رونق خود را دارند و ما از این بابت نگرانی 
نسخه  که  است  این  ما  تصور  ضمنا  نداریم. 
فیزیکی همچنان ادامه خواهد داشت زیرا امروز 
شاهد هستیم که حتی در پیشرفته ترین کشورها 
هم نسخه دارویی همچنان به صورت فیزیکی 

صادر می شود.«
داروخانه ها  »اینکه  گفت:  ادامه  در  فاطمی 
بتوانند فروش اینترنتی هم داشته باشند، یک 
اتفاق خوبی است. زیرا در این صورت ما با 
تکنولوژی پیش خواهیم رفت و مردم مجبور 
نخواهند بود برای خرید کاالهای غیردارویی، 

حضور فیزیکی در داروخانه داشته باشند.«
وی افزود: »برای مثال در ایام شیوع کرونا که 
بحث محدودیت های تردد مطرح بود، فروش 
اینترنتی برخی محصوالت داروخانه ها توانست 
نیازهای مردم را برطرف کند، هرچند موضوع 
فروش اینترنتی دارو در داروخانه ها هم مطرح 

شد که باز هم با مخالفت همراه بود.«
در  ایران  داروسازان  انجمن  رئیس  نایب 
کرد  اشاره  موضوع  این  به  دیگر  بار  پایان 
که سایت ها و شبکه های مجازی که اقدام به 
دارو  اینترنتی  فروش  خصوص  در  تبلیغات 
 « کرد:  تصریح  هستند،  غیرقانونی  می کنند، 
عدم  یعني  داروخانه  از  خارج  دارو  فروش 
کنترل و نظارت، و این مسئله احتمال تقلبي 
ارایه  افراد  به  دارو  اسم  به  که  چیزي  بودن 

مي شود، را بیشتر مي کند.«

مسمومیت دارویی در انتظار 
خریداران

محمدرضا صابری، عضو هیئت علمی دانشکده 
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم با 
بیان اینکه فروش دارو خارج از این چارچوب 
دخالت در نظام دارویی کشور محسوب می شود 
و جرم است، به سپید گفت: »فروش اینترنتی 
دارو حتی در صورت داشتن تایید صحت دارو 

و تاریخ ممنوع است.«
فروخته  داروهای  بیشتر  اینکه  بیان  با  وی 
شده از طریق اینترنتی فروخته تقلبی هستند، 
در  مردم  عموم  نیاز  مورد  »داروهای  افزود: 
این درگاه ها به فروش نمی رسد، بلکه بیشتر 
داروهای فروخته شده از این طریق داروهای 

هستند.« لوکس 
 صابری به آیین نامه ای داروهای تقلبی کشف 
شده اشاره کرد و گفت: »داروهایی که خارج 
از نظام توزیع دارویی درکشور ضبط می شوند، 
خودروهای  و  انبار  چون  شوند  معدوم  باید 
حمل دارو شرایط خاص خود را دارند. برای 
قید  سال   2 دارویی  مصرف  تاریخ  اگر  مثال 
شده این زمان برای زمانی است که دارو در 

شرایط استاندارد نگهداری شود نه زمانی که 
توزیع  نگهداری و غیراستاندارد  در زیرزمین 

می شود.«
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  اسبق  معاون 
به  مراجعه کنندگان  برخی  به  مشهد  پزشکی 
بخش مسمومیت بیمارستان امام رضا )ع( مشهد 
به صورت  افراد  »بیشتر  گفت:  و  کرد  اشاره 
سرپایی درمان می شوند، اما با این حال دلیل 
بخش  به  مراجعه کنندگان  از  بخشی  مراجعه 
مصرف  از  ناشی  بیمارستان  مسمومیت های 
اینگونه داروهای خوراکی و مکمل ها است.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
تهیه  برای  شهروندان  به  توصیه  با  مشهد 
تصریح  داروخانه ها،  از  دارویی  مکمل های 
بیشتر  که  مجاز  دارویی  »مکمل های  کرد:  

در  می کنند  استفاده  بدنسازی  برای  جوانان 
داروخانه ها عرضه می شود و افراد می توانند 
را  نیاز  مورد  مکمل  مراکز  این  به  مراجعه  با 
تهیه کنند. ضمنا باید به خاطر داشته باشیم که 
افرادی که از طریق اینترنت اقدام به فروش 
این محصوالت می کنند به دنبال سودجویی 
هستند و سالمت محصول عرضه شده برای 

ندارد.« اهمیتی  آنها 

ضرورت مراجعه مردم به  سامانه تي تك
انجمن  مدیره  هیات  عضو  منفرد،  محمد 
اینکه خرید  بر  تاکید  با  هم  ایران  داروسازان 
و فروش دارو به صورت آنالین غیرمجاز و 
غیرقانوني است و هیچ داروخانه اي حق فروش 
اینترنتي ندارد، گفت: »از مردم می خواهیم به 
مجازي،   فضاي  در  که  عواملي  به  وجه  هیچ 
تبلیغ و عرضه  به  اقدام  اینستاگرام  کانال ها و 
چراکه  نکنند  اعتماد  مي نمایند  داروها  انواع 

سالمتي آنها به خطر مي افتد.«
وی با اشاره به خطرات خرید دارو از فضای 
کانال  از  دارو  که  »هنگامي  افزود:  آنالین، 
غیرمجاز خریداري مي شود هر اتفاقي ممکن 
از توزیع  از تولید و قبل  براي آن بعد  است 
افتاده باشد،  به طور مثال عدم رعایت زنجیره 
سرد داروي یخچالي به بي اثر شدن آن منجر 
مي شود. حتي ممکن است فرمول واقعي دارو 
با چیزي که روي جعبه آن نوشته شده فرق 
به  را  بیمار  جان  تقلب ها  این  و  باشد  داشته 

خطر مي اندازد.«
 منفرد گفت: »وقتي بحث تقلب و دور زدن 
قانون پیش بیاید کالهبرداران براي کسب سود 
از هیچ کاري دریغ نمي کنند و به خطر افتادن 

جان بیمار هم براي آنها اهمیتي ندارد.«
فارس  داروسازان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
افزود: »داروهاي اینترنتي عالوه بر غیرقانوني 
توجه  با  و  است  گذشته  تاریخ  معموال  بودن 
هیچ  از  ندارد  توزیع  و  تولید  مجوز  اینکه  به 

استانداردي هم برخوردار نیست.«
ایران:  داروسازان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
تي تک  سامانه  طریق  از  »مردم  کرد:  تصریح 
از  که  دارویي  اصالت  به  نسبت  مي توانند 
در  شوند؛  مطمئن  مي کنند  تهیه  داروخانه ها 
از  تنها  را  دارو  باید  مردم  همچنان  هرحال 
داروخانه ها و با حضور در این مکان ها و نه 

فضاي مجازی تهیه کنند.«
با این وجود اما این سوال همچنان بدون پاسخ 
است که چرا مخاطبان این سایت ها هنوز هم به 

داروخانه هاي آنالین روي خوش نشان مي دهند؟

محمدرضا صابری، عضو هیئت 
علمی دانشکده داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد: با مراجعه افرادی به 
دلیل مسمومیت دارویی به 

بیمارستان ها مواجه هستیم که 
به صورت سرپایی درمان می شوند 

و علت مراجعه بخشی عمده ای 
از آنها به بخش مسمومیت های 

بیمارستان ناشی از مصرف 
داروهای اینگونه مراکز است

محمد منفرد، عضو هیات مدیره 
انجمن داروسازان ایران: مردم 

از طریق سامانه تي تك مي توانند 
نسبت به اصالت دارویي که از 

داروخانه ها تهیه مي کنند، مطمئن 
شوند؛ اما در هرحال همچنان 

باید دارو را تنها از داروخانه ها 
و با حضور در این مکان ها و نه 

فضاي مجازی تهیه کرد
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دوباره ای  خیز  ایران  در  ماه   5 از  پس  کرونا 
برداشته است. میزان مبتالیان روزانه به بیش از 
2هزار و 500 نفر و مرگ و میرهای روزانه نیز 
سه رقمی شده است. تمامی این موارد نشان 
می دهد بر خالف پیشبینی های صورت گرفته 
موج  آنفوالنزای  همراه  پاییز  در  بود  قرار  که 
دیگری را به ساحل زندگی ایرانیان بکوبد، سه 
ماه زودتر عظم خود را جزم کرده و دوباره به 
کشور  روستاهای  و  شهرها  در  گیری  قربانی 
ویروس  از  بسیاری  گفته  به  اگرچه  بپردازد. 
شناسان و میکروبیولوژیست ها ویروس همان 
ویروسی است که در ووهان چین شیوع پیدا 
کرد و تمامی مرزهای جغرافیایی را درنوردید و 
تغییری در ساختارهای ژنتیکی آن حاصل نشده 
است. به اوج رسیدن ابتالی روزانه و مرگ و 
میر در زمانی که جهش ژنتیکی در این ویروس 
دیده نمی شود بیشتر از تغییر رفتار مردم در مقابل 
این ویروس است. چنانکه به گفته علیرضا زالی 
فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران رعایت 
فاصله گذاری ها در تهران از 60 درصد به 11 
درصد رسیده و 7۸ درصد فاصله گذاری اجتماعی 
کشور به 1۸ درصد رسیده است. به این موارد 
بسیاری از بازگشایی های صورت گرفته را نیز 

باید اضافه کرد.
در شهرهای  کرونا همچنان  می دانیم  که  حال 
ما جوالن می دهد و به گفته حریرچی معاون 
کل وزارت بهداشت در تابستان داغ امسال نیز 
حضوری پررنگ دارد، سناریوهای مختلفی باید 
برای شئون جاری کشور در نظر گرفته شود. 
از جمله این شئون آموزش کشور در هر دو 
بخش عالی  و پایه است. که از زمان شیوع این 
ویروس  در کشور به تعطیلی گراییده و آموزش 

آنالین و مجازی جایگزین آنها شد. 

دسترسی 92 درصدی دانشجویان ایرانی 
به محتوای آنالین در دوران کرونا

المللی دانشگاه ها،  بر اساس آمار اتحادیه بین 
تا کنون  از زمان شیوع جهانی ویروس کرونا 
آموزش  مقاطع تحصیلی  تمام  1۴6 کشور در 
شان را تعطیل کرده اند و در برخی مناطق نیز 
آموزش به صورت محدود فعال بوده 10 در 
صد  کشورها نیز در شرایط سختی به فعالیت 
تنها یک دانشگاه در کشور  مشغول هستند و 
بروندی به فعالیت عادی خود ادامه داده است. به 
گفته خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، 
دانشگاه های  درصد  فن آوری 67  و  تحقیقات 
جهان از آموزش الکترونیکی استفاده کرده اند، 
2۴ درصد از زیر ساخت مناسب برخوردار نبوده 

و بقیه دانشگاه ها نیز تعطیل بوده اند.
خاکی صدیق در آخرین نشست مدیران وزارت 
علوم گفت: »تالش شبانه روزی همه دانشگاهیان 
در طول ۴ ماه گذشته تغییر اساسی در چهره 
آموزش عالی داشتیم و در این مدت 92 درصد 
دانشجویان از آموزش های الکترونیکی برخوردار 
بوده و اکثر دانشگاه ها زیر ساخت های مناسبی 

برای آموزش های مجازی فراهم کردند استادان 
و دانشجویان نیز با این روش آموزشی بیشتر 

آشنا شده اند.«

ناموفق بودن تجربه آموزش عالی الکترونیک
اگرچه این پوشش 92 درصدی می تواند نقطه 
امیدواری باشد اما از آن سو برخی از محققان 
دانشگاهی بر خالف مدیران وزارت علوم نظر 
دیگری داشته و این آموزش ها را مفید ارزیابی 
نمی کنند. به گزارش سپید، سید سپهر قاضی نوری 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به ایسنا 
گفت: » علی رغم این که سال ها صحبت از آموزش 
از راه دور و برگزاری دوره های مجازی می شد، 
تدریس آنالین در دوره شیوع کرونا، یک تجربه 
ناموفق بود. زیرا زیرساخت های دانشگاه هایی که 
تاکید داشتند حتما برای آموزش از سیستم دانشگاه 
استفاده شود، ضعیف بود. از سوی دیگر دانشگاه ها 
اصرار داشتند از نرم افزارهای اسکایپ و زوم که 
میلیون ها نفر در سراسر دنیا از آن ها استفاده می کنند، 

استفاده نشود و این کار را سخت می کرد.«
در  آنالین  آموزش  تجربه  درباره  قاضی نوری 
دوران شیوع کرونا، اظهار کرد: »آموزش مجازی 
در ارائه محتوا هم عملکرد خوبی نداشت. در عمده  
کالس های مجازی، صرفا استاد صحبت می کرد و 
محتوای خوبی هم برای ارائه آماده نشده بود. به دو 
مورد فوق باید این را اضافه کنیم که دانشجوها بهتر 
از اساتید بلد بودند با این نرم افزارها کار کنند. عالوه 
بر این، سازماندهی مناسبی نیز وجود نداشت. مثال 
برای برگزاری جلسه دفاع مجازی نیاز به امضای 
همه  استادان حاضر است و االن برخی دانشگاه ها 
می گویند دانشجو بعد از جلسه  دفاع به صورت 
حضوری از استادان امضا بگیرد. در واقع ما هنوز به 

یک امضای الکترونیکی دسترسی نداریم.«
سحر کوثری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 

سیاست علمی کشور نیز در همین رابطه گفت: » 
در سطح ملی و گسترده تجربه آموزش آنالین را 
نداشتیم و در واقع شیوع کرونا به طور ناخواسته 
ما را در یک فضای پایلوت آموزش آنالین قرار 
داد بدون این که ما پیش بینی های الزم و آمادگی 
مدیریت بحران را داشته باشیم. می دانیم که این 
آموزش آنالین، مبتنی بر زمان و مکان نیست و حتی 
ما مشاهده می کنیم که با آموزش مجازی، بسیاری 
از سنت های ما در آموزش تحت تاثیر قرار گرفته 
است. شاید بسیاری از استادان یا آموزگاران به دلیل 
عدم انطباق با فناوری، کمتر در عرصه آموزش های 
آنالین حضور پیدا می کنند یا رغبت به حضور در 

چنین کالس هایی ندارند.«
وی اظهار کرد: » موضوع مهم دیگر، ارزیابی میزان 
یادگیری دانش آموزان و دانشجویان است. به هر حال 
ما در یک فضای پایلوت قرار گرفتیم و نمی دانیم 
دانش آموزان پایه های مختلف چه کیفیتی از آموزش 
را تجربه کرده اند آیا از کیفیت آموزش حضوری 
برخوردار بوده اند؟ وقتی یک سری از مباحث به 
طور دقیق به بچه ها منتقل نشده و ما شاید ضعف 
ارزیابی هم داشته باشیم. این ضعف پایه به پایه های 
بعد منتقل می شود. یعنی اگر آموزش ما در حال 
حاضر از کیفیت الزم برخوردار نبوده باشد تاثیر 

آن را در دوران پساکرونا مشاهده خواهیم کرد.«

سناریوهای آموزش علوم پزشکی
در علوم پزشکی نیز جنس آموزش با آنچه در 
دانشگاه های وزارت علوم شاهد هستیم متفاوت 
است. چرا که برخی از دروس آنها بالینی بوده 
و نمی توان از طریق آنالین آنها را پیگیری کرد. 
شاید تنها دروس علوم پایه و رفتاری را بتوان 
از طریق قالب مجازی ادامه داد. روزنگار کمیته 
تحلیل اپیدمیولوژیک کووید 19 که از سوی معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت منتشر می شود در گزارشی 

به موضوع بازنگری آموزش پزشکی در دانشگاه های 
علوم پزشکی در دوران کرونا پرداخت و نوشت: » 
کروناویروس تأثیر بی سابقه ای در آموزش پزشکی 
در کل دنیا داشته و منجر به لغو سخنرانی ها، امتحانات، 
دروس اختیاری و در نهایت، تعطیلی دانشگاه ها شده 
است. کمبود برنامه های جامعه نگر در خصوص 
کووید 19، جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و پزشکی آموزش پزشکی را به چالش می کشد.«
این روزنگار ادامه داد: » در این شرایط دانشجویان 
برای ارائه مراقبت های سالمتی در سراسر جهان، 
بسیج شده اند. در انگلستان دانشجویان سال آخر 
پزشکی زودتر از موعد فارغ التحصیل می شوند، 
تا به پزشکان خط مقدم بپیوندند. دانشگاه بیرمینگام 
ارائه  برای  700 دانشجوی پزشکی داوطلب را 
خدمات رایگان، به NHS فرستاده است. درچنین 
شرایطی فرصت های بی نظیری برای خودآموزی 
های بالینی و نیز فعالیت های تحقیقاتی، پیش می آید. 
این تجربیات بدون شک در آموزش و پیشرفت 
دانشجویان پزشکی، سودمند خواهند بود. تأمل 
در این تجربیات و استفاده از آنها برای بازنگری 
برنامه های آموزشی پزشکان آینده، ضروری است.«
با این حال هنوز سناریوی دقیقی برای آموزش 
علوم پزشکی در طول سال آینده در نظر گرفته 
نشده است. اگرچه علی اکبر حقدوست معاون 
آموزش وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش 
پزشکی و تخصصی با توجه به مصوبات ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا، فرآیندهای آموزش پزشکی 
اوایل اردیبهشت ماه امسال با اعالم اینکه تیرماه 
پایان سال تحصیلی پزشکی است؛ در ابالغیه ای 
گفت: »آموزش های الکترونیک برای همه رشته/
مقاطع در اردیبهشت ماه ادامه داشته و الزم است 
حداکثر برنامه ریزی الزم جهت ارتقاء آموزش  های 

غیرحضوری به عمل آید. 
ادامه در صفحه 17 

سناریوهای تحصیل در دوران کرونا
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 ادامه از صفحه 16
بیماری  تائید ستاد ملی مدیریت  در صورت 
کرونا ارائه کالس های حضوری برای دروس 
باقیمانده و یا کالس های رفع اشکال دروسی 
که به صورت مجازی برگزار شده است پس 
پایان  و  بود  خواهد  فطر  عید  تعطیالت  از 
ترم جاری آخر تیرماه و بازه زمانی برگزاری 
آزمون های پایان ترم از اول لغایت 15 مرداد 
ماه خواهد بود. در موارد خاص و با تصویب 
امکان  دانشکده   / دانشگاه  آموزش  شورای 

تمدید محدود زمان  های اعالم شده است.«
واحدهای  خصوص  »در  داد:  ادامه  وی 
علوم  دانشکده های  دانشگاه ها/  کارآموزی، 
استفاده  با  تا  شود  اتخاذ  ترتیبی  پزشکی 
در  ویژه  کلینیک های  ظرفیت  از  حداکثری 
کارآموزان  همچنین حضور  و  عصر  ساعات 
در فیلدهای بالینی در قالب کشیک های شبانه، 
بازه زمانی دوره  های یک ماهه کارآموزی را 
حداکثر تا بیست روز کوتاه کنند. ارائه دروس 
نظری دوره کارآموزی به صورت مجازی و در 
ماه های اردیبهشت و خرداد، فرصت مناسب 
بالینی  فیلدهای  در  کارآموزان  حضور  برای 
در تابستان را بیشتر فراهم خواهد کرد. الزم 
به ذکر است این الگو برای دوره های متناظر 
در سایر رشته  های دارای دوره های کارآموزی 

قابل تعمیم است.« نیز 
وی یادآور شد: » برگزاری دوره  های کارآموزی 
تصویب  با  فشرده  تر  بصورت  کارورزی  و 

شورای آموزش دانشگاه بالمانع است.«
بازگذاشتن دست دانشگاه ها برای تصمیم گیری 
وزارت  در  تنها  دانشجویان  تحصیلی  روند 
اتفاق  بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی 
نیفتاد این موضوع در دانشگاه های وزارت علوم 
خود  دانشگاه ها  عمده  و  است  داده  زخ  نیز 
برنامه ادامه سال تحصیلی را تدوین کردند.

نبودن وضعیت سال تحصیلی  روشن  
آینده در کنار کرونا

اگرچه کماکان قرار است کرونا در کشور جوالن 
دهد، اما نه وزارت علوم و نه وزارت بهداشت 

هیچ سناریویی را برای سال تحصیلی آتی ارائه 
ابولفضل سروش یکی  نداده اند. پیش از این 
از نمایندگان سابق مجلس و عضو کمیسیون 
سپید،  با  گفت وگویی  در  درمان  و  بهداشت 
خواستار بومی گزینی دانشگاه ها حداقل برای 
سال آینده شد و گفت: »با توجه به نگرانی که در 
رابطه با خوابگاه ها وجود دارد، این بحث مطرح 
شده است که برای یکسال موضوع بومی گزینی 
در دانشگاه ها در نظر گرفته شود. نمایندگان 
وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار شد آن 
را به وزارت خانه های متبوع خود برده و آن 
را شورای عالی انقالب فرهنگی انتقال دهند 
تا در این مورد تصمیم گیری شود، بومی گزینی 
است  درستی  بسیار  راهکار  یک  دانشجویان 
یکسال  اگر  برسد.  به سرانجام  امیداوریم  که 
بومی گزینی رخ دهد هیچ اتفاقی برای وضعیت 
آموزشی کشور اتفاق نمی افتد. با توجه به اینکه 
جان انسان ها در پی شیوع بیماری کووید19 
در خطر است باید این موضوع اجرایی شود.« 
علی رغم این درخواست دو وزارت خانه متولی 
آموزش عالی در کشور پاسخی به این پیشنهاد 
نماینده سابق مجلس نداده اند و از سوی دیگر 
روند سال تحصیلی دانشگاه ها در سال آینده 

نیست. مشخص 

ترکیبی  آموزش  سناریوی 
حضوری و غیر حضوری 

در آموزش و پرورش
در  اتفاقات  این  رغم  علی 
بخش آموزش عالی، دورنمای 
در  کشور  در  پایه  آموزش 
مشخص  نیز  کرونا  زمان 
محسن  گذشته  روز  نیست. 
بین  در  میرزایی  حاجی 
» در  اظهار کرد:  خبرنگاران 
حال حاضر امکان پیش بینی 
صحیحی در راستای شروع 
برای  جدید  تحصیلی  سال 
آموزش و پرورش مشخص 
نیست و ما خودمان را برای 

رویارویی با شرایط مختلف آماده کرده ایم که 
آموزان در مدارس  امکان حضور دانش  اگر 
فراهم باشد آمادگی الزم را داشته باشیم. اگر 
قرار باشد دانش آموزان تنها در مقطعی از سال 
در مدارس حضور داشته باشند باز هم آموزش 
و پرورش این آمادگی را جهت ارائه خدمات 
به دانش آموزان دارد که در این بین ممکن 
به صورت حضوری  از دروس  برخی  است 
و برخی از دروس از بستر فضای مجازی به 

دانش آموزان ارائه شود.«
بیان  با  این حال وزیر آموزش و پرورش  با 
اینکه »آموزش و پرورش برای هر وضعیتی 
آماده  تحصیلی جدید  سال  شروع  در جهت 
است و امیدواریم کمترین اختالل را در سیستم 
آموزشی دانش آموزان شاهد باشیم.« تا حدودی 
امیدواری ها را در رابطه با وضعیت آموزش 
پایه در کشور در این زمانی که کرونا کشور 

را در نوردیده است فراهم می کند.
از سوی دیگر رضوان حکیم زاده معاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش روز گذشته 
با حضور در برنامه مدرسه ایران شبکه چهار 
درباره بازگشایی مدارس در مهرماه سناریوهای 
بازگشایی مدارس در مهرماه سال آینده را تشریح 
کرد و گفت: »در آموزش و پرورش با توجه 
دغدغه ها  به 

اولین  در  کردیم  کار  سناریو  چند  برروی 
امکان  که  می گیریم  براین  را  فرض  سناریو 
حال  در  اکنون  نداریم  را  مدارس  بازگشایی 
بررسی چالش ها هستیم تا با آمادگی کامل به 
قضیه  دیگر  وجه  برویم.  موضوع  این  سمت 
این است که شرایط کرونایی را نداشته باشیم 
چون  برنمی گردیم  قبل  به  ما  شرایط  این  در 
که  کرد  ایجاد  را  فرصت هایی  آنالین  فضای 

کمک کننده بود.«
وی با بیان اینکه در فضای شبکه شاد فراخوانی 
گذاشتیم تا معلمان نواوری و خالقیت های خود 
را در معرض استفاده قرار دهند گفت: »سالمت 
روی  بر  لذا  است  مهم  ما  برای  دانش آموزان 
مدل های ترکیبی کار می کنیم که نقش ها در آن 
فرق می کند. ممکن است در روزهایی از هفته 
بچه ها در مهر به مدرسه بروند در حقیقت مدل 

آموزش و حضور بچه ها تغییر خواهد کرد.«
بستر  که  مناطقی  در  اینکه  بیان  با  حکیم زاده 
اینترنت نبود، با تولید بسته  و اعزام راهبران 
آموزشی جریان آموزش را تداوم دادیم یادآور 
خوبی  بودجه   سخت  شرایط  این  »در  شد: 
برای ضدعفونی شدن مدارس از سوی دولت 
اختصاص یافت و بعد از بازگشایی مدارس 
حفظ  نظر  از  موردی  امتحانات  برگزاری  و 

نداشتیم.« سالمتی 
اگر سخنان وزیر آموزش و پرورش را در کنار 
گفته های معاون خود قرار دهیم این احتمال 
وزارت خانه  این  که  گرفت  نظر  در  باید  را 
آموزش ترکیبی حضوری و غیر حضوری را 
برای دانش آموزان در سال آینده تحصیلی در 
نیست  مشخص  که  سالی  است.  گرفته  نظر 
چگونه  کرونا  همراه  به  آنفوالنزا  پاییزه  موج 
می خواهند در جامعه حضور پیدا کنند. کرونایی 
دچار  را  مردم  از  بسیاری  زندگی  سبک  که 
کنار  در  مسلما  است  کرده  بنیادینی  تغییرات 
سالمت، اقتصاد آموزش را بیشتر از امر دیگری 
تحت تأثیر خود قرار داده است. علی رغم این 
مورد  دو  هر  در  نگرانی ها  همچنان  موضوع 
تحصیل فرزندان در شرایط کرونا از سویی و 
عقب افتادگی تحصیلی به رغم تحطیلی ها در 
خانواده ها وجود دارد. به نظر می رسد باید هرچه 
زودتر دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها 
آنان از این بن بست رهانید و تکلیف آنان را 
کرد.  مشخص  رو  پیش  تحصیلی  سال  برای 
سالی که این امکان وجود دارد کرونا همچنان 
در اوج باشد و موج های قدرت مندی را جامعه 

به جوالن در آورد.
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