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نامه رئیس سازمان نظام پزشکی نوشهر به ریاست کل سازمان نظام پزشکی خبـر

جامعهپزشکیبامجموعهایازبدعهدیهای
بانکهاوموسساتمالیروبرواست

در کمال تاسف امروز با کمپلکسی از بدعهدی های 
بانک ها مواجه هستیم فلذا مستدعی است بذل 
عنایت فرمایید جهت استیفای حقوق حقه جامعه 
پزشکی در راستای حیات اقتصادی و حرفه ای 
مشاغل پزشکی که در این دروان بحران کرونایی 
دچار مشکل جدی گردیده است و پیش از هر 
چیز امر خطیر خدمت رسانی خصوصا کیفیت 
خدمات و توسعه شاخص های سالمت باید مورد 

توجه قرار گیرد.

در نامه رئیس سازمان نظام پزشکی نوشهر به ریاست 
کل سازمان نظام پزشکی آمده است: 

با احترام به استحضار آن مقام عالی می رساند پیرو 
 19 covid گزارش نخستین مورد ابتال به بیماری
در کشور جامعه خدوم پزشکی حسب وظیفه دینی  
انسانی و رسالت ذاتی و همچنین وظیفه خطیر و 
حساس سازمانی خود به همراه کادر درمانی به 
طور شبانه روزی خالصانه همسو با سیاست های 
ابالغی ریاست محترم جمهور و برنامه های وزارت 
بهداشت و درمان آموزش پزشکی در خط مقدم 
مواجهه با پاندمی کووید 19 در جهت پیشگیری، 
کنترل و درمان بیماری و حفظ سالمتی مردم شریف 
کشورمان جان گرانقدرشان را به مخاطره انداخته 
که در این راه بعضاً با آسمانی شدن و ابتال تعداد 
زیادی از همکاران عزیز و خدوم همراه بوده و 
خدا را شاکریم که تالش های وصف ناپذیر تمامی 
گروه های پزشکی و کادر درمان و حوزه سالمت 
اعم از شاغل  مراکز و در بیمارستان ها و کلینیک ها و 
پاراکلینیک ها و مطب های خصوصی و داروخانه ها و 
آزمایشگاه ها و ... منجر به پیشگیری، بهبود و درمان 
تعداد زیادی از هموطنان عزیزی که مبتال به این 

بیماری شده اند گردید.
جا دارد همینجا تشکر ویژه ای از این زحمت کشان 
بی منت داشته باشیم. انجام اقدامات حمایتی از کلیه 
همکاران و خستگی و فرسایش جسمی و روانی 
کادرهای بهداشتی و تشخیصی و درمانی در مواجهه 
با این بیماری، نباید از منظرها دور بماند. تقویت 
خدمات  ارائه کنندگان  از  محسوس  حمایت  و 
بهداشتی- تشخیصی درمانی در بخش های دولتی، 
خصوصی و نهادهای عمومی از طریق تسهیالت 
بانکی مناسب و استمهال در پرداخت معوقات بانکی 
و بخشودگی  و ... جهت تداوم ارائه خدمات مناسب 
ضروری است و همانطور که واقفید، مؤسسات 
پزشکی تابع متغیرهای اقتصادی است و برای ارائه 
خدمات مطلوب پزشکی به هموطنان عالوه بر 
دانش پزشکی  نیازمند تهیه لوازم و تجهیزات و ...
شورای پول و اعتبار با توجه به حساسیت موضوع، 
تاثیرات پاندومی کرونا بر وضعیت اقتصادی را مورد 
ارزیابی قرار داده و گزارش مفصلی از تأثیرات 
این بحران بر حوزه های مختلف کسب و کارها 
و مشاغلی که دچار مشکل شده اند، ارائه نمود که 
بالفاصله در مورخه 15 اسفندماه 98 با کلیه بانک 
و مدیران عامل بانک ها در بانک مرکزی جلسه ای 

تشکیل که در آن جلسه کلیه مدیران عامل بانک ها 
اعالم آمادگی و همکاری نموده اند که متاسفانه در این 
جلسه ذکری از رسته های پزشکی لحاظ نشده بود.
با پیگیری ها و اقدامات انجام شده از طرف سازمان 
)ریاست کل-شورا عالی و مجمع نظام پزشکی( پیرو 
مصوبه شورای پول و اعتبار به تاریخ 98/12/13 
اقساط تسهیالت بانکی، با توجه به آنکه جامعه 
پزشکی در ماه  اخیر درگیر مقابله با بیماری کووید 
19 بوده و بسیاری از خدمات غیر از موارد اورژانس 

به حالت تعلیق درآمد.
پیشنهاد این مهم که عموم جامعه پزشکی مشمول 

مصادیق این مصوبه قرار گیرند، ارسال می گردد.
46491/10/100/398مورخ  شماره  نامه   .1
98/12/22 رئیس کل محترم به جناب آقای دکتر 
نهاوندیان معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور و 
نامه 46464/10/100/398 مورخ 98/12/22 رئیس 
کل محترم به جناب آقای دکتر همتی رئیس کل 
محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی و رئیس 

شورای پول و اعتبار که تقاضا نموده اند.
پیرو مصوبه شورای پول و اعتبار به تاریخ 98/12/13 
اقساط تسهیالت بانکی، با توجه به آنکه جامعه 
پزشکی در ماه  اخیر درگیر مقابله با بیماری کووید 
19 بوده و بسیاری از خدمات غیر از موارد اورژانس 

به حالت تعلیق درآمد.
پیشنهاد این مهم که عموم جامعه پزشکی مشمول 

مصادیق این مصوبه قرار گیرند.ارسال می گردد.
رئیس   99/1/9 119.10.100.399مورخ  نامه   .2
کل محترم به  معاون اول محترم رییس جمهور 
که به درخواست حمایت مالی و تعویق سه ماهه 
سررسید، اقساط تسهیالت بانکی جامعه پزشکی 

دولتی و خصوصی که به استحضار جناب آقای 
دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده 
و پی نوشت فرمودند: به جناب آقای دکتر دژپسند 
وزیر محترم امور اقتصاد دارایی و جناب آقای دکتر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی به شماره نامه 3592 
مورخ 99/1/20 »جنابان آقایان دکتر دژپسند و دکتر 
همتی با توجه به خدمات بسیار عالی و تاریخی 
جامعه پزشکی و پرستاری و کلیه کادر درمانی به 
کشور، حداکثر مساعدت ممکن  انجام شود، اگر 

نیاز به مصوبه دولت است اعالم شود.«
بیانیه  مورخ 99/1/26  نامه726.30.100.399   .3
محترم  رئیسه  هیأت  و  عالی  شورای  مشترک 
مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری 
اسالمی ایران در رابطه با بیماری کووید 19 که به 
استحضار جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول 
محترم رئیس جمهور رسیده و نامه ای به شماره 
7523 مورخ 99/2/1 پی نوشت فرمودند: »جناب 
آقای دکتر نمکی با تشکر از حساسیت سازمان نظام 
پزشکی و پیشنهادات ارائه شده لطفاً در دبیرخانه 
ستاد بررسی و تصمیم الزم اتخاذ شود. در صورت 

لزوم جلسه ای با شورا برگزار شود.«
مکاتبات  و  پیگیری های سازمان  راستای  در   .4
فوق الذکر و پیرو مصوبه شماره 1677/ت 57435 
هر مورخ 99/1/11 هیأت محترم وزیران در خصوص 
تعیین بسته های  کسب و کار آسیب دیده از بیماری 
کرونا و تعیین تکلیف سایر رسته ها توسط کار گروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا طی 
نامه 9689 مورخ 99/2/7 معاون محترم اقتصادی 
رئیس جمهور در بند 12 نامه )مؤسسات خصوصی 
دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت درمان 

آموزش پزشکی که در حوزه های درمانی و تشخیصی 
اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند را 
شامل نموده و مشمول حمایت های مالی دانسته اند.(
با توجه به شرح پیشگفت و پیگیری هایی که منتج به 
نتیجه قرار گرفتن جامعه پزشکی طی نامه فوق الذکر 
در ستاد اقتصادی کرونا توسط معاون محترم اقتصادی 
ریاست جمهوری مبنی بر حمالیت مالی بانک ها و 
موسسات از جامعه خدوم پزشکی شده ولی در کمال 
تاسف امروز با کمپلکسی از بد عهدی های بانک ها 
مواجه هستیم. فلذا مستدعیست بذل عنایت فرمایید 
جهت استیفای حقوق حقه جامعه پزشکی در راستای 
حیات اقتصادی و حرفه ای مشاغل پزشکی که در این 
دروان بحران کرونایی دچار مشکل جدی گردیده 
است و پیش از هر چیز امر خطیر خدمت رسانی 
خصوصا کیفیت خدمات و توسعه شاخص های 

سالمت باید مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاد سالمت هم در  با  این ظرف شکسته   
بحث تعرفه که خود حدیث مفصل دارد و هم 
در خصوص حمایت های مالی و تعویق سه ماهه 
بخشودگی  و  بانکی  تسهیالت  اقساط  سرسید 
نیازمند  نگردیده،  انجام  درستی  به  که  معوقات 
پیگیری مجدد می باشد تا شاهد هر روز تعطیل 
شدن 3 مطب پزشکی نباشیم و همچنین مشکالتی 
که برای دیگر رشته های پزشکی اعم از داروخانه ها، 
پاراکلینیک ها، کلینیک ها و بیمارستان های خصوصی 
ایجاد شده است بتوانیم باری هرچند کم از روی 
دوش اقتصاد نحیف بخش خصوصی حوزه پزشکی 
در این دوران برداریم و کمکی هرچند کوچک 
نموده باشیم. بدوا از مساعدت حضرتعالی کمال 

تشکر و سپاس حاصل است.
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۸۰ درصد مردم تهران مستعد ابتال به کرونا
فرمانده عملیات و مدیریت مقابله با کرونای استان 
تهران با بیان اینکه بالغ بر 8۰ درصد از مردم استان 
تهران مستعد بیماری کرونا هستند، گفت: »این 
ویروس، ویروس خطرناکی است و آثار کشندگی 
دارد و باید بتوانیم با رعایت پروتکل های بهداشتی 

از این بحران عبور کنیم.« 
به گزارش سپید، علیرضا زالی در اولین جلسه 
شورای اداری استان تهران در سال 99 که با حضور 
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و روسای 
دستگاه ها در محل استانداری تهران برگزار شد 
اظهار کرد: »در تهران به دلیل همگرایی دستگاه های 
اجرایی تالش شد که سبک نوینی در مقابل کرونا 
طراحی شود و در این زمینه 25 دستگاه اجرایی در 

بحران ویروس کرونا ذی مدخل بودند.«
وی افزود: »کار در استان تهران ویژگی ها و شرایط 
خود را دارد و کار بسیار سخت و پیچیده است 
اما علی رغم تمام پیچیدگی ها و چالش های فرارو 
سبک نوینی در مقابل کرونا در تهران طراحی و 
عملیاتی شد که در نهایت این امر موجب شد که 
ریاست جمهوری در ستاد ملی کرونا از اقدامات 
انجام شده در استان تهران تقدیر کند و انتظار 

داریم این مسیر همانند گذشته ادامه پیدا کند.«
زالی تصریح کرد: »قاعدتا کرونا مدت طوالنی 
را با کشورها خواهد بود و اینگونه نیست که 
اعالم کنیم در فالن روز و یا در فالن ماه ویروس 
کرونا برطرف می شود و زمان حذف این ویروس 
مشخص نیست.  بر همین اساس باید تدابیر ویژه 

برای ادامه مقابله با این ویروس طراحی شود.«
فرمانده عملیات و مدیریت مقابله با کرونا در استان 
تهران خاطرنشان کرد: »هنوز واکسنی برای مقابله 
با ویروس کرونا طراحی نشده است و در استان 
تهران ما با کروناپالس روبرو هستیم و این مسئله 
ابعاد پیچیده اجتماعی، اقتصادی و... دارد و همه 
رفتارها در استان دستخوش تغییرات شده است.«

وی افزود: »اما آنچه مورد توجه قرار دارد این 
است که مرکز ثقل بهداشت و درمان و باالترین 
خدمات علیرغم همه کمبودها در تهران وجود 
دارد به طوریکه ما با مشکل جدی در تامین منابع 
درمانی روبرو هستیم و این مسئله با جمعیت تناسبی 
ندارد اما تالش شده است با همه کمبودها، خدمات 

خوبی ارائه شود.«
اینکه تهران نقش راهبردی و  با اشاره به  زالی 
متفاوتی را در مقابله و ریشه کن کردن ویروس 
کرونا دارد، گفت: »با توجه به تدابیر اتخاذ شده 
از سوی استاندار تهران، باالترین تعهدات برای 
مقابله با کرونا به خدمت گرفته شده است و این 
نگاه باید برای مقابله با کرونا ادامه داشته باشد و 

بتوانیم آن را حفظ و صیانت کنیم.«
فرمانده عملیات و مدیریت مقابله با کرونا در 
افزود: »یکی دیگر از موضوعاتی  استان تهران 
که اهمیت ویژه ای دارد نیروی انسانی گرانبها و 
گرانسنگ است که باید بتوانیم در قالب پروتکل های 

بهداشتی از این گروه حفظ و صیانت کنیم که 
موضوع بسیار مهم و قابل توجهی است. همچنین 
اکثر دستگاه ها میزبان ارباب رجوع هستند و باید 
در این زمینه نیز بر اساس پرووتکل های بهداشتی 
عمل کرد تا شرایط مناسبی برای ارائه خدمت 

وجود داشته باشد.«
وی گفت: »در حال حاضر گزارشات میدانی که 
از سطوح مدنی شهر و تعامالت بویژه ترددها از 
سطح شهر ارائه می شود حکایت از آن دارد که 
بسیاری از افراد یا از مبارزه با کرونا خسته  شده اند 
یا آموزش های الزم را برای مبارزه با این ویروس 
ندیده اند که این مسئله در رفتار مردم مشهود است.«
در  نظرسنجی صورت گرفته  به  اشاره  با  زالی 
روزهای اخیر خاطر نشان کرد: »هنوز 8۰ درصد 
از مردم بیماری کرونا را خطرناک می دانند اما 
متاسفانه رعایت پروتکل های بهداشتی به سرعت 
رو به کاهش است و با این شرایط با مشکل جدی 

روبرو خواهیم بود.«

فرمانده عملیات و مدیریت مقابله با کرونا در 
استان تهران با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی هوشمند در پایتخت تصریح کرد: »این 
طرح بنا به تدابیر انجام شده از سوی استانداری 
تهران با یک هفته تاخیر نسبت به سایر استان ها 
عملیاتی شد که همزمان با اجرای طرح میزان 
رعایت فاصله گذاری 62 درصد بود که بعد از 
دو هفته این عدد به 28 درصد رسیده است و 
در آخرین نظرسنجی که انجام شده است به 11 
از  برخی  در  پیدا کرده است و  درصد کاهش 
مناطق نیز این رقم به 9 درصد کاهش پیدا کرده 
است و این موضوع در آینده ما را با مشکالت 

جدی روبرو خواهد کرد.«
وی با اشاره به اینکه بالغ بر 8۰ درصد از مردم 
استان تهران مستعد ابتال به کرونا هستند گفت: 
آثار  »این ویروس، ویروس خطرناکی است و 
کشندگی دارد و باید بتوانیم با تدابیر و رعایت 
پروتکل های بهداشتی از این بحران عبور کنیم.«
زالی همچنین از دستگاه های اداری استان تهران 
خواست نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 
حساسیت ویژه ای داشته باشند و چنانچه تقاضای 
تغییر در شیوه نامه ها ابالغ شده از سوی استانداری 
تهران دارند، این موارد را از طریق استانداری 
تهران و یا ستاد مبارزه با کرونای استان تهران 

پیگیری کنند. 
به گزارش تسنیم فرمانده عملیات و مدیریت مقابله 
با کرونا در استان تهران همچنین به بازگشایی 
مدارس از 15 شهریورماه اشاره کرد و گفت: »این 
تاریخ پیشنهادی بوده و بر اساس شرایط آن زمان 
تصمیم گیری انجام خواهد شد. مدل هایی برای 
این موضوع پیشنهاد شده است که در جلسات 
بعدی به آن پرداخته خواهد شد و تصمیم گیری 
از  استفاده  به  از آن جمله می توان  می شود که 

ظرفیت آموزش مجازی اشاره کرد.«

سخنگوی سازمان انتقال خون کشور گفت: »استقبال بهبودیافتگان 
از بیماری کرونا برای اهدای پالسمای خونشان در کشور در حد 

انتظار و پیش بینی سازمان انتقال خون نبود.« 
به گزارش سپید، بشیر حاج بیگی روز یکشنبه در حاشیه معارفه 
مدیرکل انتقال خون مازندران در ساری افزود: »تاکنون حدود یکهزار 
و 6۰۰ بهبودیافته از  کرونا برای اهدای پالسمای خون خود مراجعه 
کردند، در حالی که انتظار ما حداقل استقبال حدود سه هزار نفر بود.«
بر اساس گزارش وزارت بهداشت تاکنون در کشور بیش از 2۰۰ 
هزار نفر به طور قطعی به بیماری کرونا مبتال و از این تعداد بیش از 
16۰ هزار نفر هم درمان شدند. سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: 
»پالسمای خون بهبود یافتگان کووید 19 برای درمان بیماران ناشی از 
ویروس کرونا طبق گزارش پزشکان بسیار موثر است و درخواست 
ما از بیماران بهبود یافته از کرونا این است که حداقل یک ماه پس 

از بهبودی برای اهداء پالسما مراجعه کنند.«

وی افزود: »خون بهبود یافتگان از کرونا دارای آنتی بادی است که 
در درمان بیماران کووید 19 تحت درمان موثر تشخیص داده شد 

و درخواست ما از بهبودیافتگان نیز برای اهدا در این راستاست.«
مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون کشور در مورد پرداخت 
یک میلیون ریال بابت اهداء پالسمای خون به بهبود یافتگان کووید 
19 هم اظهار داشت: »این مبلغ تنها بابت هزینه ایاب و ذهاب این 
افراد است که از سوی سازمان انتقال خون پرداخت می شود و هیچ 

ارتباطی به اهدای پالسما ندارد.«
حاج بیگی همچنین گفت: »ساالنه بیش از 2 میلیون و 1۰۰ هزار نفر 
برای اهدای خون به سازمان انتقال خون مراجعه می کنند که حدود 6۰ 
درصد از این افراد اهداء کنندگان مستمر هستند.« وی افزود: »ساالنه 
1۰ میلیون واحد خون در کشورهای منطقه اهداء می شود که حدود 
2۰ درصد از این اهدای خون مربوط جمهوری اسالمی ایران است.«

وی ادامه داد: »مازندران به خاطر این که 69 درصد از اهداء کنندگان 

خون در این استان مستمر هستند، رتبه چهارم کشور را دارد.«
به گزارش ایرنا سخنگوی سازمان انتقال خون کشور گفت: »هم 
اکنون شاخص اهداء خون در کشور 25 در  هزار است و این در 
حالیست که این شاخص در استان مازندران 38 در هزار است که 

در این بخش استان مازندران رتبه دوم را دارد.«

سخنگوی سازمان انتقال خون: 
استقبال بهبودیافتگان از کرونا برای اهدای پالسما درحد انتظار نبود



رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت: 

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد
اعزام ۴٠ پرستار ویژه ICU به استان خوزستان

معاون پرستاری وزارت بهداشت از اعزام 40 پرستار ویژه 
ICU در پی افزایش شیوع کرونا در خوزستان، به این استان 
خبر داد و گفت: »این پرستاران به دانشگاه های علوم پزشکی 
اهواز و دزفول و دانشکده های علوم پزشکی آبادان جهت 

ارائه خدمات تخصصی سالمت اعزام شده اند.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: »بنا بر اعالم نیاز دانشگاه علوم پزشکی، اهواز و دزفول و دانشکده های علوم پزشکی آبادان به 
پرستاران ICU کار، کمیته پایش وضعیت نیروی انسانی پرستاری موضوع را در دست بررسی قرار داد 

و با هماهنگی با دانشگاه های بوشهر، خراسان رضوی، تهران، اردبیل، شهید بهشتی، یزد و دانشکده 
نیشابور، 40 نفر از پرستاران ویژه ICU برای مدت حداقل 15 روز به اهواز، آبادان و دزفول اعزام شدند 
که این زمان متناسب با شرایط بیماری قابل تمدید خواهد بود.« حضرتی گفت: »اگرچه کمبود نیروی 
پرستاری در کشور وجود دارد. اما پرستاران با ایثار و تالش شبانه روزی بیش از توان خود به بیماران 
و نظام سالمت ارائه خدمت می کنند وعالوه بر آن دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در شرایط 
بحران و نیاز به کمک رسانی علی رغم نیاز خود به نیروهای تخصصی در اعزام نیرو همکاری می کنند 
که جا دارد از تالش های مدیران پرستاری و روسای دانشگاه و دانشکده های مبدا و مقصد پرستاران 
اعزامی صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.« به گزارش وبدا وی علت شیوع گسترده کرونا در این استان را 
رعایت نکردن فاصله  گذاری اجتماعی، حضور مردم در مراسم  عزاداری و عروسی و تجمعات دیگر 
دانست و عنوان کرد: »امیدواریم مردم در استان های قرمز و در وضعیت هشدار، نکات بهداشتی و فاصله 

گذاری  ها و محدودیت  ها را رعایت کنند تا شاهد کاهش موارد ابتالی جدید به این بیماری باشیم.«

خبـر

آمار کرونا

وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رئیس 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »اپیدمی 
کووید1۹ هنوز در ایران به مرحله کنترل نرسیده، 
دسترسی به واکسن هم تا یکسال آینده امکانپذیر 
نیست، بنابراین تنها کار ممکن تغییر سبک زندگی 

و رفتار اجتماعی مناسب دوران کروناست.«
به گزارش سپید، حسین عرفانی افزود: »در مبارزه 
با بیماری های واگیر به طور کلی سه هدف را دنبال 
می کنیم. هدف اول ریشه کنی بیماری است به طوری 
که احتمال بروز بیماری به صفر برسد. این هدف 
در مورد کووید1۹ با توجه به اینکه فعال واکسن 
اختصاصی و درمان اختصاصی ندارد یک هدف غیر 
واقعی است. یک هدف پایین تر در مورد بیماری های 
واگیر، هدف حذف بیماری است، در این هدف 
بیماری شیوع و بروز دارد اما چرخه بیماری شکسته 
شده و روز به روز با یک سیر ثابت رو به کاهش 
است. این هدف نیز فعال در مورد کووید1۹ غیر 
واقعی است.« وی ادامه داد: »سومین هدف در مبارزه 
با یک بیماری واگیر که یک هدف حداقلی یعنی 
کنترل بیماری است. به این معنی که چرخه انتقال 
بیماری وجود دارد اما موارد آن تحت رصد است. 
در این هدف انتقال بیماری در میدان دید متولیان 
سالمت اتفاق می افتد و می توانیم مهار بیماری را در 
دست بگیریم و از انتشار بیش از حد آن که برای 
جامعه مشکل سالمتی ایجاد کند، جلوگیری کنیم.«
وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رئیس 
بهداشت گفت: »با این هدف می توان گفت هنوز 
بیماری کووید1۹ در کشور کنترل نشده و در تالش 
هستیم و با آن مقابله می کنیم تا به هدف کنترل این 
بیماری برسیم.« عرفانی ادامه داد: »کووید1۹ یک 
بیماری نوپدید است، تجربه چند ماهه در مورد این 
بیماری به گونه ای است که میزان ندانسته های ما 
در مقابل دانسته ها و تجربه هایی که داریم، خیلی 
خیلی بیشتر است؛ بنابراین پیش بینی درباره آینده 
این بیماری و مدت زمانی که با این اپیدمی درگیر 
خواهیم بود و چه اتفاقاتی رخ می خورد یک امر 
غیر ممکن و نشدنی است و برای قضاوت قطعی 

در این مورد خیلی زود است.«
وی گفت: »با این حال با توجه به اینکه حداقل زمان 
برای دستیابی به واکسن کووید1۹ یکسال است، 
برخی کارشناسان از زمان یکساله برای درگیری با این 
بیماری سخن می گویند اما چه بسا این زمان خیلی 

بیشتر باشد.« رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره 
سبک زندگی با کرونا گفت: »انسان یک موجود 
اجتماعی است، بنابراین در مراوات اجتماعی باید 
نکاتی را رعایت کند تا از شیوع بیشتر این بیماری 
جلوگیری شود. با توجه به اینکه مهم ترین عامل 
انتقال ویروس کرونا از راه ترشحات تنفسی و دست 
آلوده است، از این منظر می توانیم بیماری کووید1۹ 
را یک بیماری رفتاری در نظر بگیریم. اگر رفتار 
بهداشت تنفس، بهداشت دست و فاصله فیزیکی 
را رعایت کنیم و این رفتار در فرهنگ اجتماعی ما 
ایرانیان نهادیه شود می توانیم با تغییر سبک زندگی 
مدت زمان درگیری با اپیدمی کووید1۹ را که زمان 
آن را دقیق نمی دانیم با کمترین آسیب سپری کنیم.«
عرفانی افزود: »مصداق این تغییر رفتار و سبک 
زندگی این است که همچنان به شعار در خانه 
بمانیم پای بند باشیم و به جز دو مورد از خانه 
خارج نشویم. یکی اینکه سر کار برویم و در تولید 
و فعالیت اقتصادی و خدمات در چرخه خدمات 
اجتماعی باشیم و دوم برای تامین مایحتاج زندگی 
خود و خانواده مان از خانه خارج شویم. در غیر این 
صورت باید در خانه بمانیم و چرخه انتقال ویروس 
را بشکنیم. تعهد اجتماعی اقتضا می کند فقط برای 

این دو مورد از خانه خارج شویم.« 
وی ادامه داد: »البته در صورتی که بخواهیم برای 
یکی از این دو مورد هم از خانه خارج بشویم. باید 
از حضور در محیط هایی که تراکم اجتماعی دارند 
خودداری کنیم. فاصله یک متر و ۸0 سانتی متری 
را با دیگران حفظ کنیم. در جاهایی که این امکان 

وجود ندارد مثل تاکسی، مترو یا اتوبوس حتما از 
ماسک استفاده و بهداشت دست را رعایت کنیم و 
اگر دستمان با جایی برخورد کرد از تماس دست 
با چشم، بینی و دهان خودداری کنیم و در اولین 
فرصت دستمان را به مدت 15تا ۳0 ثانیه با آب 
و صابون به شکل بهداشتی و درست شست و 
شو دهیم یا از محلول شست و شو و ضدعفونی 

دست استفاده کنیم.«
وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رئیس 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اجرای 
فاصله گذاری پویا گفت: »باید بین معیشت و سالمت 
در جامعه تعادلی ایجاد کنیم، جامعه ای زنده است 
که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در آن جریان 
داشته باشد و از طرف دیگر مسائل بهداشتی، فاصله 
گذاری فیزیکی و الزامات سالمت مردم هم باید در 
جامعه لحاظ شود و تصمیم گیری ها باید به گونه ای 

باشد که هیچ یک از این دو مخدوش نشود.«
به گزارش ایرنا وی افزود: »برای مدیریت کرونا 
در کشور با یک سه گانه رو به رو هستیم، اولین 
جز این سه گانه رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
یا فیزیکی است، دوم غربالگری، انجام تست و 
تشخیص موارد بیماری و افراد آلوده است و جزو 
سوم جداسازی و ایزوله کردن افراد بیمار و آلوده 
است تا این بیماری در جامعه انتشار پیدا نکند. 
معنای فاصله گذاری پویا این است که از این پس 
در ستادهای استانی این اختیار وجود دارد که با 
بررسی میزان شیوع و بروز بیماری کووید1۹ در 
مورد اعمال محدودیت های اجتماعی و میزان فاصله 

گذاری ها تصمیم گیری می شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردکرونا درایران به مرحله کنترل نرسیده است
۱۱۶ فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 
۲۳۶۸ بیمار کووید1۹ طی ۲4 ساعت گذشته 

در کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: 
»از روز شنبه تا یکشنبه 1 تیر 1۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و ۳۶۸ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در 
کشور شناسایی شد که یک هزار و 114 
مورد بستری شدند.« وی گفت: »به این 
ترتیب مجموع بیماران کووید1۹ در کشور 

به ۲04 هزار و ۹5۲ نفر رسید.«
الری گفت: »همچنین متاسفانه در طول 
۲4 ساعت گذشته، 11۶ بیمار کووید1۹ 
دادند و مجموع  از دست  را  جان خود 
به ۹ هزار و  بیماری  این  باختگان  جان 

۶۲۳ نفر رسید.«

وی افزود: »خوشبختانه تا کنون 1۶۳ هزار 
و 5۹1 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
الری گفت: » ۲۸۸۷ نفر از بیماران مبتال به 
کووید1۹ در وضعیت شدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.«
»تا  افزود:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
میلیون و 4۲۲ هزار و 40۷  کنون یک 
در کشور  آزمایش تشخیص کووید1۹ 

انجام شده است.« 
رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
اجتماعی،  و  فردی  بهداشت  موازین 
و  اجتماعی  فاصله گذاری های  رعایت 
استفاده از ماسک بویژه در اماکن عمومی، 
گفت: »استان های خوزستان، هرمزگان، 
کرمانشاه و آذربایجان شرقی در وضعیت 

قرمز قرار دارند.«
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فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران مطرح کرد

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت خبر داد
بازبینی و ابالغ دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات بیمه درمانی به معتادان

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت از بازبینی و ابالغ دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات 

بیمه درمانی به معتادان مواد مخدر و روانگردان، خبر داد.
به گزارش سپید، مهدی شادنوش، در آستانه روز جهانی مبارزه 
با مواد مخدر در گفت و گو با وبدا، ضمن تشریح اقدامات 
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در 
سال ۹۹، بازبینی و ابالغ دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات بیمه درمانی به معتادان مواد مخدر و روانگردان 
را یکی از مهمترین اقدامات اخیر این مرکز برشمرد و از تخصیص اعتبار 500 میلیارد ریالی به منظور 

اجرای این دستورالعمل، خبر داد. شادنوش در ادامه بررسی و ابالغ نهایی تعرفه پیشنهادی خدمات درمان 
سرپایی اعتیاد را نیز از دیگر اقدامات این مرکز برشمرد و عنوان کرد: »این تعرفه از سال 1۳۹4 تاکنون به 
علت موانع موجود ابالغ نشده بود که با تشکیل جلسات کارشناسی و پیگیری های مداوم کارشناسان این 
مرکز، سرانجام در بهار 1۳۹۹ جهت اجرا در مراکز به دانشگاه ها ابالغ شد.« وی همچنین از دستور کار 
تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بازبینی و به روزرسانی پروتکل ها و دستورالعمل های درمان اختالل 
مصرف مواد، خبر داد. شادنوش با اشاره به مشکالت ناشی از همه گیری کووید 1۹ در کشور، تصریح 
کرد: »ابالغ پروتکل درمان با داروهای آگونیست در همه گیری کووید 1۹، ابالغ دستورالعمل فعالیت مراکز 
درمان سرپایی اختالل مصرف مواد در همه گیری کووید 1۹ و ارائه خدمات درمانی و نگهداری به معتادان 
متجاهر در مراکز ماده 1۶، از اقدامات گروه سالمت روان و اعتیاد معاونت درمان وزارت بهداشت بوده 
است.« وی افزود: »سرفصل های دوره های آموزشی اعتیاد ویژه پزشکان و روانشناسان نیز مورد بازبینی 

قرار گرفته و این دوره ها از این پس با سرفصل های جدید برگزار خواهد شد.«

خبـر

در  کرونا  با  مقابله  فرمانده عملیات 
افزایش  به  اشاره  با  تهران  کالنشهر 
به کرونا  مبتال  بیماران  مراجعان  بار 
اخیر  هفته  دو  »در  تهران گفت:  در 
سرپایی،  مراجعان  تعداد  نمودار 
و  عادی  در بخش های  بستری  افراد 
میزان  و همچنین  ویژه  مراقبت های 
مرگ و میرها در حال تغییر است.«

به گزارش سپید، علیرضا زالی در جلسه 
واحدهای  پرستاری  مدیران  تکریم 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  تابعه 
بهشتی، پرستاران را سردمداران خط 
مقدم مقابله با ویروس کرونا توصیف 

کرد و گفت: »موج جدید بیماران کووید 1۹ فشار 
کاری مضاعف تری را به سیستم و بهداشت و 
درمان، خصوصا کادر پرستاری وارد می کند.« 
وی برنامه ریزی منسجم تر و کسب مهارت بیشتر 
برای مقابله با موج احتمالی دوم کرونا را از سوی 
کادر پرستاری دانشگاه مورد تاکید قرار داد و با 
اشاره به اقدامات موثر کادر پرستاری دانشگاه 
توضیح داد: »پرستاران در بحران کرونا خوش 
درخشیدند و برترین کارنامه حرفه ای سال های 

اخیر را به نمایش گذاشتند.«
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر 
تهران گفت: »امروز فعالیت بخش های مختلف 
اپیدمی کرونا  با روزهای آغازین  بیمارستان ها 
پذیرش  بر  عالوه  بیمارستان ها  و  کرده  تغییر 

کرونایی  غیر  بیماران  میزبان  کرونایی  بیماران 
در بخش های  بیمارستان ها  بنابراین  هستند  نیز 
مختلف باید طبق الگویی متفاوت تر از گذشته  

فعالیت کنند.« 
پرستاری  کادر  برنامه های  بازنگری  زالی 
توضیحاتی  و  شد  خواستار  را  بیمارستان ها 
قانون  اجرایی  زیرساخت های  تامین  درباره 
بهره وری، تقلیل ساعت کاری، ارتقا استخدامی 
و  داد  ارائه  پرستاری  تعرفه گذاری خدمات  و 
برای  دانشگاه  تالش های  از  درادامه  همچنین 
وظیفه  عنوان  به  پرستاری  مطالبات  دریافت 
»الزم   تاکیدکرد:  و  داد  خبر  حاکمیتی  صنفی 
استخدامی  و  مالی  تشویقی،  بسته های  است 
گروه های پرستاری با ضمانت اجرایی بررسی 

و ارائه شود.« فرمانده عملیات مقابله با 
کرونا در کالن شهر تهران با بیان اینکه 
شغل و حرفه پرستاری از گذشته های 
دور با نظم و انتظام ویژه ای عجین 
شده؛ تعامل و همگرایی بیشتر مدیران  
پرسنل  با  را  بیمارستان ها  پرستاری 
رسانی  روز  به  زالی  شد.  خواستار 
تاکید قرار  دانش پرستاری را مورد 
داد و خاطرنشان کرد: »حرفه پرستاری 
نیازمند بازآموزی، به روز رسانی و 
ارتقا در حوزه های پژوهشی و آموزشی 
است.« فرمانده عملیات مقابله با کرونا 
در کالن شهر تهران ادامه داد: »دفاتر 
با  علمی  دفاتر  به  باید  بیمارستان ها  پرستاری 
رویکرد توجه به ارتقا آموزشی و مهارتی تبدیل 
شوند و در صحنه اجرایی مشارکت بیشتر داشته 
باشند.« آسیب شناسی بین حوزه  درمان و آموزش 
در رشته پرستاری یکی دیگر از مواردی بود که 
زالی لزوم توجه به آن را خواستار شد و تاکید 
کرد: »باید در این حوزه از حداکثر ظرفیت ها 

بهره جست.«
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
پرستاری  مدیران  تکریم  جلسه  شهیدبهشتی، 
واحدهای تابعه دانشگاه با حضور  سید هادی 
میرهاشمی معاون درمان، حائری مشاور رییس 
دانشگاه و فروغ موال مدیر پرستاری معاونت 

درمان دانشگاه برگزار شد.

افزایش بار مراجعات بیماران مبتال به کرونا در تهران
مجلس

شهریاری رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس 

یازدهم شد

اعضای هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی مشخص 

شدند. 
به گزارش سپید، انتخابات هیأت رئیسه 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی برای اجالسیه اول در جلسه روز 

یکشنبه، یکم تیرماه کمیسیون برگزار شد.
بر این اساس حسینعلی شهریاری  به عنوان 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در اجالسیه 

اول مجلس شورای اسالمی انتخاب شد.
همچنین علی اصغر باقرزاده و سید محمد 
پاک مهر نیز به عنوان نواب اول و دوم رییس 
کمیسیون انتخاب شدند. زهرا شیخی مبارکه 
نیز به عنوان سخنگو در کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس یازدهم انتخاب شد. فاطمه 
محمد بیگی و محسن فتحی نیز با کسب 
اکثریت آراء از اعضای این کمیسیون به عنوان 

دبیران اول و دوم انتخاب شدند.خانه ملت
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اطالعات بیمه ای بیش از 500 هزار خانوارتحت پوشش سازمان 
بهزیستی که واجد شرایط دریافت دفترچه بیمه درمانی هستند در 
»سامانه امید« بیمه سالمت بارگذاری شده است و مددجویان می توانند 
از اول تیرماه برای صدور و دریافت دفترچه بیمه درمانی به دفاتر 

پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند. 
به گزارش سپید، احمدرضا شجیعی معاون توسعه مدیریت و منابع 
سازمان بهزیستی کشور با اعالم این خبر گفت: »باتوجه به اینکه 
اعتباریک ساله دفترچه های بیمه درمانی بیمه سایر اقشار مددجویان 
و افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی درروز ۳1 

خرداد ماه سال جاری، به پایان رسیده است، دبیرخانه بیمه و درمان 
سازمان بهزیستی نسبت به پایش و به روز رسانی اطالعات خانوار 

ها در »سامانه ارمغان« سازمان بهزیستی اقدام کرده است.« وی افزود: 
»همچنین در نخستین ساعات امروز،  اطالعات بیمه ایی 5۳۳ هزار و 
۲۹۶ خانوار تحت پوشش بهزیستی که واجد شرایط دریافت دفترچه 
بیمه درمانی هستند،  در سامانه امید بیمه سالمت بارگذاری شده 
است و بر همین اساس مددجویان می توانند از امروز برای صدور 
و دریافت دفترچه بیمه درمانی به دفاتر پیشخوان در سراسر کشور 
مراجعه کنند.« به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
بهزیستی، شایان ذکر است تمدید اعتبار دفترچه های بیمه درمانی 

پس از به پایان رسیدن تمامی برگه های سفید، انجام می شود.

صدور دفترچه بیمه درمانی مددجویان بهزیستی در دفاتر پیشخوان دولت
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محققان ایرانی ارائه کردند خبـر

تایید ارتباط مصرف سوخت بیوزیستی با سرطان  گوارشی
محققان ایرانی در یک مطالعه جدید بین المللی موفق 
شدند؛ قوی ترین شواهد علمی جهان در زمینه ارتباط 
مصرف سوخت های بیوزیستی و نفت سفید در 
فضای بسته داخل خانه با افزایش خطر ابتال به 

سرطان های گوارشی متعدد را ارائه کنند. 
به گزارش سپید، بر اساس برآوردهای سازمان 
بهداشت جهانی )WHO( هنوز 3 میلیارد نفر در 
جهان آتش اجاق و بخاری خانه های خود را برای 
پخت و پز و گرمایش با سوخت های زیست توده 
از جمله هیزم و فضوالت حیوانی، نفت سفید یا 
ذغال سنگ روشن می کنند. این درحالی است که 
شواهد علمی نشان داده ترکیبات سرطان زای متعدد 
حاصل از احتراق این سوخت ها، قابلیت جذب از 

طریق دستگاه تنفسی و گوارش انسان را دارند. 
آژانس بین المللی تحقیقات سرطان )IARC( وابسته 
به سازمان بهداشت جهانی، در سال 2۰1۰ با استناد 
به شواهد حاصل از مطالعات حیوانی و انسانی، 
احتراق ذغال سنگ در فضای بسته را در دسته 
عوامل سرطانزا طبقه بندی کرده است که موجب 

افزایش خطر ابتال به سرطان ریه می شود. 
مصرف کنندگان خانگی سوخت های زیست توده، 
نفت سفید یا ذغال سنگ، حدود ۴۰ درصد جمعیت 
جهان را تشکیل می دهند که درصد قابل توجهی از 
آن ها در کشورهای کم درآمد و دارای درآمد متوسط 
قرار دارند. این مناطق که میزان مواجهه افراد با انتشار 
ترکیبات آالینده ناشی از احتراق سوخت های زیست 
توده در خانه و فضای بسته بیشتر است، جزو مناطقی 
است که بیشترین بار سرطان های گوارشی در جهان 

را به خود اختصاص می دهند. 
به رغم نگرانی از جمعیت گسترده مصرف کننده 
این نوع سوخت ها، اطالعات و شواهد موجود در 
زمینه تاثیر مصرف سوخت های زیست توده در 
فضای سربسته با خطر ابتال به سرطان های دستگاه 
گوارشی، محدود و اکثرا گذشته نگر است و جهان 
به مطالعات آینده نگر دقیق و وسیع برای اثبات این 

فرضیه، شدیدا نیاز داشت. 
اکنون پس از 1۰ سال انتظار برای درک جهانی 
قوی از »ارتباط مصرف سوختهای بیوزیستی در 
محیط خانه یا فضای سربسته با ابتال به سرطان های 
گوارشی«، محققان ایرانی به سرپرستی رضا ملک 
زاده، رهبر و مجری اصلی مطالعه »کوهورت گلستان« 
قوی ترین و دقیق ترین شواهد علمی در این زمینه 

را به جهان ارائه کردند. 
مطالعه بین المللی آینده نگر محققان ایرانی که در 
  Environmental  Health بین المللی مجله معتبر 
Perspectives منتشر شده،  بر روی بیش از ۵۰ 
هزار فرد ۴۰ تا 7۵ سال شرکت کننده در مطالعه 
بزرگ کوهورت گلستان انجام شده است؛ منطقه ای 
که از زمان های دور به دلیل بار باالی سرطان های 
گوارشی مورد توجه بوده و شرکت کنندگان در این 
مطالعه عمدتا از جمعیت ساکن روستاها هستند که 
از ۴۰ سال پیش، عمدتا از نفت سفید و سوخت های 
بیوزیستی برای مصارف داخل خانه از جمله گرمایش 

و پخت و پز استفاده می کردند. 
بررسی های مطالعه حاضر که شرکت کنندگان را به 
مدت بیش از  1۰ سال پیگیری کرده است، نشان داد؛  

هنوز سرطان های دستگاه گوارش با 962 مبتال در 
این مدت ) ۵9 درصد کل موارد سرطان در مردان 
و ۴7 درصد کل موارد سرطان در زنان(، در صدر 
شایع ترین سرطان های تشخیص داده شده، در این 

جمعیت بودند. 
پژوهشگران ایرانی و همکاران بین المللی آنها در 
مطالعه خود، به ارتباط قوی بین مصرف سوخت های 
زیست توده )شامل هیزم و فضوالت حیوانی( و نفت 
سفید در فضای خانه و خطر ابتال به سرطان های 
دستگاه گوارش پی بردند. یافته های آنها همچنین 
نشان داد با طوالنی تر شدن مصرف این سوخت ها 
و به ویژه با استفاده از بخاری های بدون دودکش 
مناسب، خطر ابتال به چندین نوع از سرطان های 
دستگاه گوارشی افزایش معنی داری پیدا می کند. 
ملک زاده، رهبر و محقق اصلی مطالعه کوهورت 
گلستان و نویسنده ارشد مطالعه حاضر گفت: »احتراق 
سوخت های زیست توده و نفت سفید، باعث تولید 
چندین ترکیب سرطانزا از جمله هیدروکربن های 
آروماتیک چند حلقه ای، بنزن و فرمالدهید می شود 
که مطالعات نشان داده این ترکیبات قابلیت جذب از 
طریق دستگاه های تنفسی و گوارشی انسان را دارند.« 
معاون تحقیقات وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی افزود: »مطالعات محدود انسانی انجام شده 
تاکنون، خطر ابتال به سرطان را در بین مصرف 
کنندگان این نوع سوخت ها در فضای داخل خانه، 
ارزیابی کرده اند. اما اکثر این مطالعات گذشته نگر، 
کنترل موردی، با حجم نمونه کم و عمدتا بر روی 

سرطان های دستگاه تنفسی متمرکز بوده اند.«
وی گفت: »عالوه بر این شواهد علمی و مطالعات 
نوع  این  از  استفاده  ارتباط  درباره  معتبر  انسانی 
سوخت ها با خطر ابتال به سایر سرطان ها به ویژه 
سرطان های دستگاه گوارشی که بیش از یک چهارم 
بروز و یک سوم مرگ و میر ناشی از کل سرطان ها 
را تشکیل می دهند، بسیار محدود بوده که از جمله 
دالیل آن نبود زیرساخت های پژوهشی قوی و کافی 

برای بررسی این فرضیه در کشورها و جمعیت هایی 
است که بیشترین بار این بیماری ها را دارند.«

کاهش چشمگیر سرطان های گوارشی در 
استان گلستان با بهبود شرایط اقتصادی و 

اجتماعی
رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران با اشاره به کاهش چشمگیر 
بروز و شیوع سرطان های گوارشی در استان گلستان 
که تا بیست سال پیش دارای باالترین میزان شیوع 
سرطان مری در جهان بود، گفت: »با بهبود اوضاع 
اقتصادی و اجتماعی و افزایش سطح سواد ساکنین 
به ویژه زنان در استان گلستان در دو دهه گذشته، 
تغییر محل زندگی افراد از آالچیق و چادر به خانه، 
کاهش تماس با حیوانات، ورود یخچال به منازل، 
تغییراتی در سبک زندگی و افزایش مصرف میوه 
و سبزیجات تازه، دسترسی به آب لوله کشی و 
بهداشتی سالم و جایگزینی سوخت گاز طبیعی 
)کپسول یا گاز شهری( با سوخت های بیوزیستی 
)چوب و فضوالت حیوانی(، بروز سرطان مری 
در این منطقه از  1۰۰ در 1۰۰ هزار نفر به 2۰ در 
1۰۰ هزار نفر رسید و به یک پنجم کاهش یافت.«
مهدی شیخ، نویسنده اول مقاله نیز گفت: »مطالعه 
ما، نخستین مطالعه آینده نگر و مبتنی بر جمعیت 
است که شواهد علمی محکمی در زمینه ارتباط 
استفاده از سوخت های زیست توده برای گرم کردن 
یا پخت و پز در محیط داخل خانه با افزایش خطر 
ابتال به سرطان های مری، معده و روده بزرگ را به 

دنیا ارائه کرده است.«
وی افزود: »نتایج مطالعه نشان داده استفاده از نفت 
سفید برای گرم کردن خانه یا و پخت و پز نیز با 

افزایش خطر ابتال به سرطان مری همراه است.«
شیخ از دیگر یافته های مهم مطالعه را نشان دادن 
تاثیر مهم استفاده از انوع اجاق ها و بخاری هایی 
که برای مصرف سوخت های زیست توده و نفت 

سفید در فضای بسته استفاده می شوند، دانست.  
وی با اشاره به این که این اجاق ها و بخاری ها 
بر حسب دارا بودن دودکش می توانند بر میزان 
خطر ابتال به سرطان های گوارشی تاثیر بسزایی 
داشته باشند، افزود: »این مطالعه نشان داد؛ استفاده 
از اجاق ها و بخاری های مجهز به دودکش برای 
مصرف سوخت های زیست توده یا نفت سفید، 
شانس ابتال به سرطان های گوارشی را به صورت 
معناداری در مقایسه با مصرف همین سوخت ها با 

اجاق های بدون دودکش کاهش می دهد.«
پاول برنان رییس بخش ژنتیک آژانس بین المللی 
تحقیقات سرطان و یکی از نویسندگان ارشد این 
مطالعه نیز گفت: »با توجه به این که حدود ۴۰ 
درصد جمعیت جهان هنوز سوخت های زیست 
توده، نفت سفید یا ذغال سنگ مصرف می کنند، 
اقدامات کالن جهانی برای کاهش اثرات خطرناک 
و طوالنی مدت حاصل از مصرف این سوخت ها 

در داخل خانه ضروری است.« 
وی با استناد به یافته های مطالعه حاضر تاکید کرد: 
»بهترین عامل برای کاهش تاثیرات مضر استفاده از 
سوخت هایی با ترکیبات سرطانزا در هنگام احتراق، 
جایگزینی آنها با سوخت های پاک از جمله گاز 
طبیعی و همچنین اجاق ها و گرمکن های برقی و 
الکتریکی است،  اما در صورت تحقق نیافتن چنین 
امکانی، جایگزینی اجاق ها و  بخاری های مجهز 
به دودکش با اجاق های قدیمی بدون دودکش را 
می توان به عنوان یک راهکار مناسب و مداخله ای 
مفید برای کاهش خطر ابتال به سرطان های تنفسی 

و گوارشی در نظر گرفت.«
و  گوارش  بیماری های  پژوهشکده  گزارش  به 
کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران برنان تاکید کرد: 
بر سالمت  مهمی  تاثیرات  انجام شده  »مطالعه 
عمومی خواهد داشت و می تواند به ترجمه دانش 
و اجرایی شدن شواهد علمی در سیاست های 

پیشگیری از سرطان کمک کند.« 
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ترس کاذب بهبودیافتگان کرونا از اهدای پالسما 
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: »ما از 
بهبودیافتگان کرونا درخواست می کنیم در اهدای 
پالسما پیش قدم باشند و ترس کاذب را کنار بگذارند.«
برنامه »تهران  پیمان عشقی در  به گزارش سپید، 
کلینیک«رادیو تهران درباره اوج گیری دوباره کرونا 
در کشور از یک سو و امیدواری ها برای درمان از 
طریق پالسمادرمانی، اظهار کرد: »پیش بینی می شد که 
پیک دوم بیماری کرونا، عوارض و عواقب و مرگ و 
میر ها در جامعه رخ دهد. در مورد روش های دیگر 
درمانی از جمله دارو ها و اقداماتی که در دنیا و در 
ایران در جریان است، توضیحات بیشتری نمی دهم، 
اما در مورد پالسمادرمانی باید بگویم که از هفته دوم 
و سوم اعالم رسمی کرونا در ایران، این اقدام شروع 
شد که اول به صورت یک کارآزمایی بالینی بود، ولی 
زمانی که نتایج کارآزمایی موفقیت آمیز بود ما به این 
نتیجه رسیدیم که هر چه زودتر درمان با پالسمای 

بهبود یافتگان از بیماری کرونا آغاز شود. «
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران بیان کرد: »در 
بدن بهبودیافتگان از بیماری کرونا، پادتن ضد کرونا 
وجود دارد و حدس می زنیم به واسطه آن پادتن باالیی 
که در بدنشان بوده است توانسته اند شفا پیدا کنند 
و بهبود بیابند. ما پادتن این ها را از طریق پالسمای 
استخراج می کنیم و این پالسما را در اختیار بیمارانی 

می گذاریم که االن بستری هستند.«
عشقی افزود: »زمانی که نتایج کارآزمایی را مرور کردیم، 
متوجه شدیم که پالسمادرمانی به طور تقریبی ۵۰ 
درصد مرگ و میر را کاهش می دهد و این برای ما 
امیدوار کننده بود. پالسمادرمانی نه تنها در ایران که در 
جهان امیدوار کننده است و نتایج خوبی را نشان داده 

است، بنابراین کارآزمایی دوم را از اواسط اردیبهشت 
ماه در سه استان قرمز یعنی سیستان و بلوچستان، 

هرمزگان و به خصوص خوزستان شروع کردیم. «
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران تاکید کرد: »چند 
روز پیش هم ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اعالم کرد که نتایج این کارآزمایی از 
اولی بهتر بوده است، یعنی زمانی که ما پالسما را 
هر چه سریع تر به بیمار کرونایی تزریق کنیم اصاًل 
مریض، بدحال نمی شود، بنابراین نتایج خیلی خوبی 
را گرفته ایم. ما االن با پالسما می توانیم از بار بیماران 
بد حالمان کم کنیم و مرگ و میر را کاهش دهیم.«

عشقی تصریح کرد: »تنها مشکل مهمی که داریم 
این است که بهبودیافتگان از کرونا به دعوت ما 
آن پاسخی را که باید دهند، نمی دهند. در این زمینه 
رؤسای دانشگاه ها، معاونت های درمان، روابط عمومی 
انتقال خون و حتی رسانه ها خیلی تالش کرده اند، اما 

این تالش ها کافی نیست و باید تالش های بیشتری 
صورت گیرد.« 

اوی در پاسخ به این سوال که زمانی که بیماری بهبود 
پیدا می کند، قبل از اینکه از بیمارستان مرخص شود 
آیا این امکان وجود ندارد که در بیمارستان پالسما 
را از او بگیرند؟ گفت: »آن موقع بنا به دالیل طبی و 
اینکه هنوز آنتی بادی آن قدر باال نرفته است، نمی شود. 
آنتی بادی ها یک منحنی دارند و از روز چهاردهم 
تا روز بیست و هشتم اوج می گیرند و بعد از روز 
بیست و هشتم تا یک ماه بعد از بهبود تا  سه الی 
چهار ماه در حداکثر تیتر هستند و هر چه تیتر باالتر 

باشد برای ما مهم تر است.«
عشقی در پاسخ به این سوال که شما با بیمارانی که 
بهبود پیدا کرده اند تماس می گیرید و مراجعه نمی کنند 
یا کال به تبلیغات رسانه بسنده کرده اید؟ اظهار کرد: 
»دو راه برای فراخوان بهبودیافته ها وجود دارد، یکی 

فراخوان عمومی است که از طریق رسانه ها و تبلیغات 
شهری انجام می شود، بنابراین هر کسی که در خیابان 
عبور می کند، این تبلیغات را ببیند و اگر خودش یا 
خانواده اش بهبود یافته کرونا هستند به مراکز انتقال 
خون مراجعه کنند تا ما در آنجا پالسمایشان را بگیریم. 
اهدای پالسما از اهدای خون راحت تر است، فقط به 
جای 2۰ دقیقه، یک ساعت زیر دستگاه می نشینند و 
خونی هم از فرد خارج نمی شود و سلول های خونی 
به فرد می شود و ما با آن دستگاه فقط زردآبه خون 

را از آنها می گیریم.«
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران درباره احتمال 
ترس داشتن بهبودیافتگان، گفت: »ما باید این ترس 
کاذب را از میان برداریم. به پایگاه های انتقال خون 
مراجعه می کنند و این پایگاه ها محل مراجعه افراد کامال 
سالم است، کسی که 1 ماه از بهبودش گذشته باشد 
کامال سالم تلقی می شود و بر اساس استاندارد های 
جهانی می تواند حتی خون اهدا کند و یا سر کار 
برگردد و این فرد کسی نیست که کسالت داشته باشد. «
عشقی یادآوری کرد: »پایگاه های انتقال خون تمام 
استاندارد ها و پروتکل ها از جمله استفاده از مواد ضد 
عفونی کننده، ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت می کنند و از پاساژ و خیابان ها و اماکن عمومی 
دیگر امن تر است )چون مردم مثل روز های قبل از 
کرونا در خیابان ها تردد می کنند و تمام مراسم ها را 
به جا می آورند(. این را هم اضافه کنم که این دارو، 
دارویی نیست که ما بتوانیم از خارج وارد کنیم و 
دارویی است که باید از خون ملت شریف ایران 
تهیه کنیم و اگر مردم اراده کنند می توانیم یکدیگر 

را نجات دهیم.«

رییس جمعیت هالل احمر آخرین وضعیت خدمات دهی مراکز 
درمانی هالل احمر در خارج از کشور را تشریح کرد. 

به گزارش سپید، کریم همتی در گفت وگو با ایسنا در زمینه وضعیت 
مراکز درمانی هالل احمر درخارج از کشور گفت: »فعالیت برخی از 
مراکز اعم از درمانگاه یا بیمارستان که جمعیت هالل احمر در خارج 
از کشور دارد، یا بنابر دالیل سیاسی و یا بر اساس نیاز مردم و اعالم 
نیاز آن کشور بوده است. حال این مراکز در برهه ای، از رویکردی 
که در ابتدا داشتند که ارائه خدمات انسان دوستانه و عام المنفعه بوده 
است، فاصله گرفتند. بسیاری از این موارد را در روزهای گذشته 
مورد ارزیابی قرار دادیم و برخی افراد به عنوان مدیر جدید رفتند و 
در مراکز خارج از کشور هالل احمر مستقر شدند که در کشورهای 

مختلفی مانند بولیوی، سیرالئون، نیجر و... بودند.«

۱۷ مرکز درمانی هالل احمر در ۱۱ کشور
وی با بیان اینکه جمعیت هالل احمر در 11 کشور 17 مرکز درمانی 
دارد، گفت: »البته مراکز بیشتری داشتیم که برخی از آن ها به دلیل 
مشکالت سیاسی غیرفعال شده است. به عنوان مثال در حوزه آمریکای 
التین در برهه ای ارتباط مان خوب بود که مراکز فعال شدند. آنچه 
که باعث ماندگاری فعالیت های هالل احمر می شود، این است که 
به دور از مشکالت سیاسی مرزها باشد و این کار انسان دوستانه را 

انجام دهند که در این صورت پایداری مراکز بیشتر و تضمین شده 
است و ما نیز به دنبال این موضوع هستیم.«

همتی ادامه داد: »در عین حال به دنبال تکمیل درمانگاهی که در کربال 
قرار دارد، هستیم که بخشی از آن هنوز تکمیل نشده است. بنابراین 
باید دو طبقه ای که مورد نظرمان است و قرار است اقدامات اورژانسی 
در آن انجام شود، تکمیل شود. یک بیمارستان امام علی )ع( در نجف 
اشرف داریم که دستگاه های دیگر ساختند و تجهیز شده و تفاهم نامه 
و قرارداد اولیه آن فراهم شد که مرکز را با آرم و نشان هالل احمر، 
تحویل بگیریم و اقدامات انسان دوستانه را پیش بریم که بیمارستان 

بسیار خوب و با امکانات به روزی است.«
وی همچنین گفت: »در کشور سوریه که بحث تورهای زیارتی 
بنابر دالیلی متوقف است. برای برگزاری اربعین امسال هم تا این 
لحظه مشکالت جدی از سوی کشور عراق وجود دارد. حتی تا 
چند روز قبل بحث های تجاری در مرز مهران و مرزهای استان های 
خوزستان و کرمانشاه به صورت خیلی محدود باز شد. تا این لحظه 
و با توجه به آماری که کشور عراق در زمینه ابتال به کرونا داشت، 
به نظر می رسد که اربعین فعال متوقف است. البته هنوز نظر رسمی 
ندادند. در بحث حج هم به همین منوال است. منتظریم که این 
کشورهای عربی وضعیت را درباره این دو حوزه به ما اعالم کنند. 
در کشور عراق به نظر می رسد که اگر مرز باز شود، دو مرکز درمانی 

کربالی هالل احمر ایران و بیمارستان امام علی )ع( نجف شرایط 
خوبی داشته باشند.«

همتی درباره بیمارستان یمن نیز گفت: »بیمارستان یمن نیز به دلیل 
مشکالتی که پیش آمد، از چند سال قبل تعطیل شده بود. چند روز 
پیش یکی از افرادی که از دانشجویان قدیمی ما و اهل یمن بودند، 
رفتند و از آنجا بازدید کردند و آخرین امکانات را بررسی کردند. 
در کشور یمن به دلیل مسائل جنگ، شرایط خوبی وجود ندارد، اما 
در بیمارستان ما با ورود جمعیت هالل احمر و با توجه به مبالغی 
که از قبل به عنوان کمک به کشور یمن بوده و در اختیار ما قرار 

دارد، می توانیم بیمارستان یمن را فعال کنیم.«
وی گفت: »در این زمینه در حال هماهنگی با مبادی ذی ربط این 
موضوع در وزارت خارجه و در بخش های برون مرزی دستگاه های 
امنیتی هستیم و شخصی که قرار است به کشور یمن اعزام شود، 
مشخص شده تا در روزهای آینده بتوانیم مجددا بیمارستان را در 
کشور یمن با مدیر خودمان و نیروهای محلی راه اندازی کنیم. این 
اقدام باری را از دوش این مردم گرفتار برمی دارد. البته برخی از اقالم 
بیمارستان آسیب دیدند، اما با توجه به بازنگری که انجام شد، جای 
امیدواری هست و دوستانی که می خواهیم اعزام کنیم با توجه به 
تسلطی که به زبان عربی و فرهنگ کشورهای عربی دارند،  ان شاهلل 

مشکل بیمارستان یمن هم در روزهای آینده حل می شود.«

رییس جمعیت هالل احمر خبر داد

مدیران جدید در مراکز درمانی خارجی هالل احمر
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افزایش قربانیان کرونا و چشم انتظاری عراق به داروی روسی
مرگ یا ابتالی تعدادی از شخصیت های مشهور 
عراقی به ویروس کرونا، افکار عمومی این کشور را 
نگران کرده، اما در عین حال وزارت بهداشت عراق 
اطمینان داده که ساخت داروی روسی »آویفاویار« 
)Avifavir( را برای درمان بیماران کرونایی در این 

کشور آغاز کرده است. 
به گزارش سپید، مرگ »احمد راضی« که از او به عنوان 
اسطوره فوتبال عراق یاد می شود و »حیدر الحیدر« 
پژوهشگر و روزنامه نگار عراقی و وخیم شدن حال 
»میثم تمار« یکی از برجسته ترین قاریان قرآن عراق به 
عالوه مرگ »ایاد کاظم علی« مدیر سابق بیماری های 
تنفسی در استان بابل )جنوب بغداد(، طی روزیکشنبه 
افکار عمومی این کشور را برای اولین - به طور 

جد - نسبت به ویروس کرونا نگران کرد. 
تاکنون بسیاری از عراقی ها آمارهای وزارت بهداشت 
این کشور را در خصوص تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا اغراق آمیز می خواندند و چندان به تدابیر 

پیشگیرانه اهتمام جدی نمی دانند. 
مرگ یا ابتالی این شخصیت های مشهور عراقی که از 
حوزه های مختلف ورزشی، فرهنگی، دینی، اجتماعی 
و علمی و دانشگاهی این کشور هستند طی یک روز، 
جوی از نگرانی در جامعه عراق ایجاد کرده است. 
کاربران عراقی روزیکشنبه در شبکه های اجتماعی، 
تهدید کرونا را در کشورشان جدی خوانده و از 
شهروندان عراقی خواسته اند تا به تدابیر بهداشتی 
پایبندی بیشتری نشان دهند. عالوه بر شخصیت های 
علمی و فرهنگی و ورزشی، ابتالی تعدادی از نمایندگان 
پارلمان نیز مسجل شده و کرونا حتی تا داخل هیات 

دولت عراق نیز نفوذ کرده است. 

طبق آخرین آمار، پنج نماینده از ۳۲۹ نماینده پارلمان 
عراق به عالوه »ناصر بندر« وزیر حمل و نقل عراق و 

اعضای خانواده اش به کرونا مبتال شده اند. 
در همین حال تیپ »امام علی )ع(« وابسته به الحشد 
الشعبی که مسئولیت کفن و دفن متوفیان از کرونا 
را برعهده دارد، امروز در بیانیه ای اعالم کرد که طی 
۲۴ ساعت گذشته ۷۹ نفر را به خاطر مرگ ناشی از 
کرونا به خاک سپرده است. بغداد بیشترین سهم را 
در بین متوفیان کرونایی در عراق دارد به نحوی که 
۳۹ جسد به خاک سپرده شده امروز از پایتخت، ۱۴ 
متوفا از ذیقار، ۱۰ متوفا از دیوانیه، ۶ متوفا از بصره و 
سهم نجف اشرف و واسط نیز هریک چهار متوفا و 
المثنی و صالح الدین نیز هرکدام یک متوفا بوده است. 
براساس آخرین آمار وزارت بهداشت عراق، تعداد 
متوفیان ناشی از ویروس کرونا در این کشور از مرز 

یک هزار نفر عبور کرده و به یک هزار و ۱۳ نفر 
رسیده و تعداد مبتالیان نیز با ۲۹ هزار و ۲۲۲ نفر در 

مرز عبور از ۳۰ هزار نفر قرار گرفته است. 
برخی از استان های عراق به دلیل انتشار سریع کرونا 
تصمیم گرفتند که مقررات منع تردد عمومی را در 
استان های خود تا اواخر ماه جاری میالدی )به مدت 
۱۰ روز( اعمال کنند. دولت عراق هنوز در خصوص 
اعمال مقررات منع تردد عمومی تصمیم جدیدی 
نگرفته و همچنان غیر از سه روز )پنجشنبه، جمعه و 
شنبه( بقیه ایام هفته را مقررات جزیی به اجرا می گذارد. 
سازمان هواپیمایی عراق نیز اعالم کرده که به جزء 
موارد استثنایی، منع پروازها تا اوایل ماه آینده میالدی 
ادامه می یابد. وزارت بهداشت عراق به رغم افزایش 
تعداد مبتالیان و مرگ و میرها در عراق همچنان به 
شهروندان این کشور اطمینان داده که عراق به مرحله 

حاد نرسیده و هنوز اوضاع تحت کنترل است و خبر 
بهتر این که این وزارت خانه از شروع به ساخت 
داروی روسی »آویفاویار« )Avifavir( برای درمان 

کرونا خبر داده است. 
این دارو را روسیه به عنوان درمان بیماران کرونایی 
مورد استفاده قرار داده و به بغداد وعده داده است که 
ماده اولیه و فعال این دارو را در اختیار عراق قرار دهد. 
وزارت بهداشت عراق ساخت این دارو را به صورت 
بومی شروع کرده و در روزهای آینده برای درمان 

بیماران کرونایی به کار می برد. 
مدیر شرکت داروسازی »سامراء« مهمترین شرکت 
ساخت دارو در عراق امروز به خبرگزاری رسمی 
عراق )اینا( گفته است که این داروی روسی که قرار 
است در عراق ساخت شود، دوره درمان را از ۱۵ به 
پنج روز کاهش می دهد. شرکت داروسازی سامراء 
ماده اولیه و فعال این دارو را از روسیه وارد کرده و 

در عراق اقدام به ساخت و توزیع آن کرده است. 
»حازم الجمیلی« قائم مقام وزارت بهداشت و محیط 
زیست عراق نیز به این خبرگزاری گفته است که به 
دلیل توقف حالت جهشی مبتالیان و متوفیان ناشی 
از کرونا در عراق، شرایط همچنان تحت کنترل است. 
وی اضافه کرده که اگر تعداد مبتالیان و متوفیان یکباره 
مضاعف شود، باید احساس خطر کرد، اما در حال 
حاضر افزایش تعداد روزانه بیماران و مرگ و میرها 

روند طبیعی خود را طی می کند. 
نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در بغداد نیز از اقدام 
وزارت بهداشت عراق برای ساخت داروی روسی 
حمایت و ابراز امیدواری کرده این دارو بتواند در 

بهبود بیماران اثرگذار باشد.ایرنا

خبـر

شماره ۱۶۷8 ۲ تیـر ۱۳۹۹

مقامات پکن با اعالم شناسایی ۲۲ مورد جدید ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ از انجام میلیون ها تست تشخیص کروناویروس خبر دادند. 
به گزارش سپید، مقامات محلی پکن، پایتخت چین اعالم کردند: 
»با انجام بیش از دو میلیون تست تشخیص کروناویروس به منظور 
مقابله با فاز جدید شیوع بیماری کووید-۱۹، ۲۲ مورد دیگر ابتال به 
این بیماری شناسایی شده است.« شناسایی خوشه جدید ابتال در پکن 

نگرانی ها در مورد شیوع مجدد کروناویروس در چین را به همراه 
داشته و این درحالیست که طی چند ماه اخیر شیوع این ویروس 
جدید به میزان قابل توجهی در این کشور تحت کنترل بوده است.

در پی شیوع مجدد کروناویروس در شهر پکن محدودیت هایی به 
منظور کنترل گسترش این ویروس اعمال شده و از شهروندان آن 
درخواست شده تا از ترددهای غیرضروری خودداری کنند. همچنین 

مدارس تعطیل شده است. بنابر اعالم مقامات محلی پکن در بین 
موارد جدید شناسایی شده یک پرستار نیز به بیماری کووید-۱۹ 
مبتال شده که از زمان شیوع مجدد این بیماری اولین مورد ابتال در 
میان کادر درمان بوده است. به گزارش ژاپن تودی، گفته شده در 
خوشه جدید ابتال، نتایج آزمایش تشخیص کروناویروس در بیش 

از ۲۲۰ نفر مثبت بوده است.ایسنا

شناسایی ۲۲ مورد جدید ابتال به کرونا در پکن

گروهی از دانشمندان نیجریه از کشف واکسن 
پیشگیرانه علیه ویروس کرونا خبر دادند. 

به گزارش سپید، رسانه های محلی نیجریه به نقل از 
» اوالدیپو کوالول« محقق گروه تحقیقاتی کووید-۱۹ 
اعالم کردند، گروه تحقیقاتی وی توانسته اند راه 
حلی برای این همه گیری جهانی ارائه دهند و آماده 
هستند که تالش خود را دو چندان کنند تا طی چند 
ماه آینده این واکسن در دسترس همه قرار گیرد. 
وی افزود: »این واکسن حقیقی است، آن را چندین 
بار آزمایش کرده ایم  و عملکرد آن مورد تایید ما 
است. این واکسن نتیجه عزم و تالش علمی زیاد 

ماست.« وی خاطرنشان کرد: »افرادی که به واکسن 
احتیاج دارند بیشتر از کسانی هستند که به دارو 
احتیاج دارند و به همین دلیل این تحقیقات بر روی 
واکسن متمرکز شده است.« براساس این گزارش، 
بودجه مطالعه هایی که در نتیجه آن، این واکسن 
 Trinity ابداع شد، ابتدا توسط محققان آزمایشگاه
 Helix Biogen Consult، و   Immunodeficient
Ogbomosho، و با مبلغ حدود ۷.8 میلیون نایرا 

نیجریه )۲۰.۰۰۰ دالر( تأمین شد. 
کوالول در ادامه اظهار داشت که محققان گروه وی 
برای انتخاب بهترین کاندیدای بالقوه واکسن، روی 

ژنوم این ویروس از نمونه ها گرفته شده از افراد در 
سراسر آفریقا کار کرده اند. 

محققان این تیم ساخت مراحل نهایی واکسن را 
نیز به اتمام رسانده اند اما تاکنون نامی برای این 

واکسن انتخاب نکرده اند. وی افزود: »به دلیل 
حجم زیاد تحقیقات، تجزیه و تحلیل و مصوبات 
مورد نیاز مراجع پزشکی، حداقل ۱8 ماه طول 
خواهد کشید تا واکسن برای استفاده گسترده 
منتشر شود.« به گزارش پایگاه اینترنتی آخرین 
اخبار آفریقا در مورد کرونا، بیشترین میزان مرگ 
و میر ناشی از کرونا در قاره آفریقا در مصر با 
دو هزار و ۱۷ مرگ و میر گزارش شده است و 
پس از ان آفریقای جنوبی با هزار و 8۳۱ مورد، 
با ۵۰۶ مورد و  با 8۲۵ مورد، سودان  الجزایر 

نیجریه با ۴۷۵ مورد مرگ و میر بوده است.ایرنا

محققان نیجریه ای واکسن کرونا ساختند



واکسن چینی کرونا با موفقیت وارد فاز سوم کارآزمایی شد 
محققان چینی از رضایت بخش بودن فاز اول و دوم 
کارآزمایی واکسن کرونا در این کشور و در نتیجه 

ورود موفقیت آمیز آن به مرحله سوم خبر دادند. 
به گزارش سپید، گروه ملی بیوتک چین اعالم کرد 
یکی از واکسن های غیرفعال آن پاسخ آنتی بادی 
رضایت بخشی در فاز اول و دوم کارآزمایی خود 
داشته و وارد مرحله سوم خود شده است. در مراحل 
قبلی بدن همه داوطلبان آنتی بادی را پس از دریافت 
واکسن تولید کرد، نتیجه ای که می تواند امید ها را برای 

کشف واکسن کرونا افزایش دهد. 
از ۱۲ آوریل به ۱۱۲۰ داوطلب بین ۱۸ تا ۵۹ سال، 
دو تلقیح واکسن کرونای آزمایشی در مدت زمان 
۲۸ روز داده شد. اکنون همه داوطلبان سطح باالیی 
از آنتی بادی های خنثی را ایجاد کرده اند. کارشناسان 
می گویند این نتیجه در میان داده های اولیه بالینی برای 

واکسن کرونا هیجان انگیز است. 
به گفته یکی از دانشمندان ارشد پروژه، این اولین 

واکسن غیر فعال در جهان است که وارد آزمایشات 
بالینی شده که ایمنی و تولید درصد باالیی از آنتی 

بادی های خنثی کننده را به اثبات می رساند. 
شرکت اجرا کننده این پروژه پس از اتمام مرحله 

یک و دو کارآزمایی بالینی، قصد دارد فاز سه را در 
خارج از کشور در ماه های آتی آغاز کند، در واقع این 
مرحله با شرکای خارجی این شرکت انجام می شود. 
به اعتقاد این دانشمند ارشد این مرحله در کشور هایی 

انجام خواهد شد که موارد ابتالی باالیی دارند تا 
پس از واکسینه مردم، درصد کارآیی و تاثیرگذاری 
آن سنجیده شود. تاکنون ۵ نامزد واکسن چینی برای 
کووید ۱۹ بر روی ۲۵۰۰ داوطلب تحت آزمایش های 
بالینی قرار دارند. تحقیقات و توسعه واکسن یک 
سرمایه گذاری و تالش طوالنی مدت است. بسیاری 
از دانشمندان نگران جهش احتمالی ویروس هستند. 
کارشناسان می گویند کووید ۱۹ تاکنون در قیاس با 

سایر ویروس ها نسبتاً پایدار است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان تخمین زده می شود 
حدود ۱۵۰ کاندیدای واکسن در سراسر جهان وجود 
داشته باشد. دانشمندان چینی در تالشند تا واکسن های 
کرونا را از طریق پنج رویکرد متفاوت تولید کنند. 
فقط افرادی که آزمایش ایمنی و اثربخشی خود را 
به پایان رسانده اند، مجاز به تولید انبوه هستند. عدم 
قطعیت هر ویروس جدید همیشه برای تحقیقات 

واکسن مشکالتی را ایجاد می کند.

با تسهیل محدودیت ها و مقرراِت مربوط به 
کنترل شیوع کروناویروس و افزایش ترددها 
بیماری  به  ابتال  احتمال  اماکن عمومی،  در 

کووید-۱۹ بیشتر می شود. 
به گزارش سپید، ضرورت استفاده از ماسک 
در اماکن عمومی به منظور پیشگیری از ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ در حالی تاکید می شود 
که این روزها افزایش دما، استفاده از ماسک 

را برای بسیاری از مردم دشوار کرده است.
اگرچه ماسک زدن در فصل تابستان به دلیل 
به گفته  اما  باشد  آزاردهنده  گرما می تواند 
متخصصان سالمت در شرایط فعلی و از آنجا 
که فعالیت کروناویروس برخالف ویروس 
آنفلوآنزا با گرم شدن هوا متوقف نشده است، 
همچنان باید از ماسک استفاده کنیم چراکه 
فوائد آن، اولویت بیشتری دارد و از این طریق 
می توان به میزان قابل مالحظه ای از شیوع 

بیشتر بیماری جلوگیری کرد.

به گفته کارشناسان برای مقابله با خطر ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ در فصل تابستان الزم است 
ماسک به گونه ای روی صورت قرار گرفته باشد 
که بینی و دهان به طور کامل پوشانده شود. اما 
توجه به این نکته حائز اهمیت است که تعریق 
می تواند مشکل ساز باشد. زمانیکه ماسک به دلیل 
تعریق مرطوب شود دیگر نمی تواند عملکرد 

مطلوبی در برابر ویروس داشته باشد.
کارشناسان تاکید دارند بهترین اقدام هنگام 
مرطوب شدن ماسک، تعویض آن است. بنابراین 
توصیه می شود افرادی که بیرون از منزل هستند 

ماسک اضافی همراه خود داشته باشند.
همچنین  دیلی،  مدیکال  گزارش  به 
متخصصان سالمت توصیه می کنند افرادی 
که به دلیل گرما هنگام استفاده از ماسک 
دچار مشکالت تنفسی می شوند الزم است 
برای چند دقیقه از دیگران فاصله گرفته و 

ماسک خود را بردارند.ایسنا

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر یکشنبه )۱ تیر ۹۹( ۲۰۴ هزار و ۹۵۲ نفر 
را به طور قطعی مبتال کرده و در مجموع تا این روز ۹۶۲۳ نفر را در ایران به کام مرگ کشانده 

است از سوی دیگر، ۱۶۳هزار و ۵۹۱ نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند. 
به گزارش سپید، بررسی 
آمارهای وزارت بهداشت 
نشان می دهد که طی ۱۰ 
 ۱ تا   ۲۳( اخیر  روز 
متوسط  طور  به  خرداد( 
در هر ساعت، بیش از ۱۰۳ 
نفر در ایران مبتال و بین 
چهار تا پنج نفر قربانی این 

ویروس شده اند. 
البته در هر ساعت ۸۷ نفر 
نیز بهبود یافته اند. در این 
اینفوگرافیک، روند شیوع 
کرونا در ایران طی یک ماه 
اخیر )از ۱ خرداد تا ۱ تیر( 

را مشاهده می کنید.

توصیه ای برای استفاده از ماسک در فصل گرما روند کرونا  در ایران از ۱ خرداد تا ۱ تیر

خبـر

اعمال  که  است  آن  از  حاکی  بررسی ها 
محدودیت ها و قرنطینه به منظور جلوگیری از 
شیوع کروناویروس موجب افزایش موارد ابتال 

به تب دنگی در جنوب آسیا شده است. 
به گزارش سپید، بررسی ها نشان می دهد اعمال 
شیوع  از  جلوگیری  منظور  به  محدودیت ها 
کروناویروس به جلوگیری از گسترش هر چه 
بیشتر بیماری کووید-۱۹ کمک کرده اما این اقدام 
به افزایش موارد ابتال به بیماری کشنده تب دنگی در 
منطقه جنوب شرق آسیا منجر شده است. ویروس 

عامل تب دنگی در مناطق گرمسیری این قاره که 
متداول است افزایش قابل توجهی یافته است. 

در سنگاپور در هفته دوم ماه ژوئن رکورد ۱۶۵ مورد 
ابتال در روز گزارش شده درحالیکه در اندونزی 
طی سال جاری حدود ۶۴ هزار و ۲۵۱ مورد 
ابتال به تب دنگی گزارش شده که نسبت به بازه 
زمانی مشابه در سال ۲۰۱۹ افزایش ۶۰ درصدی 
داشته است. در حالی که مقصد گردشگری شناخته 
شده ای به حساب می آید حدود ۹۰۰۰ مورد ابتال 
گزارش شده است. همچنین در مالزی مواردی 

از ابتال به این بیماری گزارش شده است. اکنون 
متخصصان اظهار داشته اند: »ممکن است در شرایط 
شیوع کروناویروس شرایط برای رشد پشه های 
آئدس که عامل انتقال این بیماری هستند بیشتر 
فراهم شود زیرا محدودیت های اعمال شده به 
منظور کنترل شیوع کروناویروس مانع از جمع آوری 
آب های راکد شده که می توانند محلی مناسب 
برای تولیدمثل این حشرات باشند.« به گزارش 
روزنامه ایندیپندنت، عامل این بیماری که به تب 
می شود نیز نوعی ویروس است.ایسناباال، حساسیت پوستی و حال بد جسمی منجر 

افزایش موارد ابتال به تب دنگی در جنوب آسیا

9 شماره ۱۶۷۸ ۲ تیـر ۱۳۹۹
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گفت وگوی اختصاصی سپید با احمد فیاض بخش استاد مدیریت و اقتصاد سالمت )قسمت سوم(

شعیبشاهزمانی

در شماره های گذشته، دو قسمت از مصاحبه 
تفصیلی خبرنگار سپید با احمد فیاض بخش، 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و نظریه پرداز 
سیاستگذاری سالمت و اقتصاد دارو و درمان را 
تقدیم خوانندگان عزیز کردیم. قسمت اول این 
گفت وگو به مروری بر انواع روش های پرداخت 
در نظام های سالمت و راه های تامین منابع مالی در 
این نظام ها اختصاص پیدا کرد و قسمت دوم به 
مروری بر تاریخچه استقرار نظام پرداخت مبتنی بر 
کارانه در بخش دولتی درمان کشورمان گذشت. 
در شماره پیش رو، فیاض بخش ضمن انتقاد به 
آن دسته از مدیران و فعاالن نظام سالمت که 
تعرفه گذاری نادرست خدمات تشخیصی درمانی 
را منجر به ایجاد اختالل در نظام سالمت و درنتیجه، 
از دست رفتن »سالمت« مردم می پندارند، تالش 
می کند جایگاه تعرفه و کارانه را در یک نظام 
fee for servise )همانند کشور خودمان( تبیین 
کرده و در نهایت از این نظریه دفاع کند که اوال 
مراجعه مردم به نظام سالمت فقط به دلیل سالمتی 
نیست و ثانیا مردم سالمتی خود را فقط از راه 

نظام سالمت به دست نمی آورند.

سالمت  نظام های  در  که  شرایطی  در  سپید: 
مستمر  و  مرتب  صورت  به  فی فورسرویس 
کشمکش هایی بر سر میزان تعرفه ها به عنوان 
زیربنای محاسبه و پرداخت کارانه وجود دارد و 
گویی تعرفه ها به مشکلی الینحل تبدیل شده اند، 
تکلیف دولت به عنوان نهادی که وظیفه هزینه 
کردن و توزیع منابع مالی نظام سالمت در میان 
ارائه کنندگان خدمت را برعهده دارد، چیست؟

احمد فیاض بخش: نخستین گام برای پاسخگویی 
به این سوال آن است که ما بدانیم چه دولت و چه 
بیمه ها از هزینه کردن منابع مالی در نظام سالمت 
چه اهدافی را دنبال می کنند، یا به طور کلی تر، منظور 
از ایجاد و توسعه نظام های پزشکی و تندرستی در 

دنیا شامل چه مواردی می تواند باشد؟ 
در بخش قبلی مصاحبه تا حدودی به این پرسش 
پاسخ دادم. یعنی با ذکر تاریخچه ای از روند ورود و 
قوت گرفتن نظام پرداخت کارانه و تعرفه ها در بخش 
دولتی نظام درمان، عرض کردم که گاهی دولت، با 
امید به اینکه بتواند انگیزه بیشتری به جراحان برای 
تولید خدمات بیشتر بدهد، منابع مالی را در قالب 
کارانه ها بسیج می کند. یعنی در گذشته دولت های 
وقت،  ضمن غفلت از واقعیتی به نام تقاضاهای القائی، 
تصور کرده اند که اگر از نظام های پرداخت موسوم به 
حقوق و حق الزحمه ساعتی فاصله گرفته و براساس 
میزان کار بیشتر، پرداخت بیشتر انجام دهند، خودبخود 
سالمتی بیشتری تولید می شود. این درحالیست که 
کارانه ها ممکن است به تولید خدمات بیشتر جراحی 
منجر شوند، ولی اگر بخش بزرگی از خدمات 
غیرضروری بوده و به دالیلی مثل خطا در تشخیص یا 
حرص نسبت به سود و به صورت القائی ارائه شوند، 
نه تنها در مجموع »سالمتی« تولید نمی شود، بلکه 
اینگونه توسعه های غیرهوشمند و غیراستراتژیک 

می توانند منجر به تولید بیشتر بیماری ها درجوامع 
شوند. این یعنی ایجاد کارانه و افزایش تعرفه های 
درمانی در غیاب نظارت حتی می توانند منجر به 
کاهش سطح سالمتی شوند و این حقایق، در تاریخ 
وزارتخانه های سالمت در کشورهای مختلف و در 

دوره های زمانی گوناگون، ثبت شده اند. 
اما من می خواهم در این قسمت از گفت وگو، به 
صورت وسیع تر و مستدل تری نسبت به بخش 
قبلی مصاحبه، درباره مهمترین و اصلی ترین اهداف 
دولت ها، بخش خصوصی و مردم از تزریق پول 
در قالب نظام های پرداخت هفتگانه صحبت کنم.

 
نظام هایی با محوریت سالمت

نخستین، مهمترین و معقول ترین هدف از ایجاد 
نظام های سالمت، کسب »سالمتی« است. این یک 
مساله بدیهی است که البته بسیاری در فهم آن 
به اشتباه می افتند و اینطور فکر می کنند که نظام 
سالمت، خودش تولید سالمتی می کند و از این رو 
آن را دارای »ارزش ذاتی« می پندارند. این درحالی 
است که به واقع نظام سالمت یا مراکز درمانی و 
بیمارستان ها تولید سالمتی نمی کنند. البته اگر این 
سوال را از بسیاری پزشکان و کارشناسان عالی رتبه 

وزارت بهداشت که سال ها در مسند سیاستگذاری 
بوده اند بپرسید، با تلنگری که به خودشان می زنند، 
همین پاسخ را خواهند داد ولی واقعیت این است 
که وقتی وارد یک بحث داغ مثل همین دعواهای 
تعرفه می شوند، از حرف هایشان اینطور استنباط 
می شود که گویی نظام سالمت »به طور مستقیم« 
سالمتی تولید می کند؛ درصورتی که نظام سالمت، 
»خدمات سالمتی« عرضه می کند که بعد از این تولید 
و عرضه خدمات سالمت، یک سلسله ای از اتفاقات 
به طور دومینووار حادث می شود که دستاورد نهایی 
آن دومینو »سالمت« است. در دومینو هم وقتی 
مهره های پرشماری که به دنبال هم چیده شده اند، 
به هم می خورند، یکی بعد از دیگری فرومیریزند تا 
اینکه سرانجام مهره آخری که مدنظر است بیفتد اما 
دخالت شخص دومینوباز فقط در مهره اول است 
و او تنها باعث افتادن همان یکی می شود که طبیعتا 
به تنهایی هدف دومینو را تامین نمی  کند. در نظام 
سالمت هم همین اتفاق می افتد. یعنی سالمتی تولید 
نمی شود. بلکه یک سلسله اتفاقاتی باید رخ دهد تا 
در نهایت منجر به تولید سالمتی شود. درواقع عوامل 
پرشماری خارج از کنترل نظام سالمت وجود دارند 
که می توانند به راحتی سلسله دومینو را به هم بزنند. 

وقتی یکی از مهره های دومینو کار خود را به درستی 
انجام ندهد و منجر به افتادن مهره بعدی نشود، در 
نتیجه مهره آخر هم نمی افتد. یعنی هدف اصلی که 
تولید سالمت است و ما به اسم افتادن مهره آخر از 

آن یاد می کنیم، به دست نمی آید. 
مثالی می زنم. فرض کنید شما باید در خانه بهداشت 
به خانم بارداری که مبتال به ضعف و تنگی نفس 
شدید ناشی از کم خونی و فقر آهن است، دارویی 
بدهید که مشکل فقر آهن این خانم برطرف شود؛ 
ولی در این بین، یک سلسله اتفاقات دیگری هم 
هستند که وقتی به صورت زنجیروار اتفاق می افتند، 
در نهایت می توانند منجر به رفع مشکل فقر آهن و 
نهایتا تولید سالمتی به معنی بهبود وضعیت ضعف 
و تنگی نفس برای این خانم شوند. این اتفاقات 
معموال به صورت زنجیره ای به هم پیوسته و با هم 
اتفاق می افتند ولی تا وقتی که از هم تفکیک نشده 
و هرکدام به صورت مستقل دیده نشوند و نقش 
آنها مورد بررسی قرار نگیرد، نمی توان بر موضوع 
اشراف پیدا کرد. مثال در وهله اول بعد از اینکه این 
خانم از بیماری و راه درمان خود اطالع پیدا کرد، 
باید آگاه شود که خانه بهداشت قرص آهن دارد 
و برای رفتن به خانه بهداشت اقدام کند. بعد الزم 
است این خانم مثال در آن روز، برداشت محصول یا 
کاری دیگر نداشته باشد و فرصت کافی برای رفتن 
به خانه بهداشت را پیدا کند. در خانه بهداشت، بچه 
دیگر این خانم باردار نباید شروع به ناآرامی و گریه و 
سروصدا کند تا او دستور مصرف و نگهداری مناسب 
)یخچالی بودن یا نبودن( دارو را به خوبی متوجه 
شود. در راه بازگشت باید مراقب باشد که همه یا 
بخشی از قرص هایی که دریافت کرده از جیب یا 
کیسه اش به زمین نیفتد. در خانه دارو را در جای 
مناسبی که خشک و خنک باشد نگهداری کند و مثال 
کنار اجاق گاز نگذارد که اثر دارویی آن از بین برود. 
نباید فراموش کند که سر ساعت های مقرر دارو را 
مصرف کند. نباید سوء هاضمه داشته باشد که وقتی 
دارو وارد معده او شد، مراحل گوارش آن به خوبی 
انجام شده و دارو از دیواره روده اش که نباید مشکلی 
داشته باشد وارد خون شود و در خون او یک سری 
متابولیزاسیون هایی اتفاق بیفتد و .... آخرین چیزی 
که برای کسی که ۴ ماه است این قرص را مصرف 
می کند اتفاق می افتد، این است که رنگ زیر پلک 
او که همیشه حالت رنگ پریدگی داشته است، حاال 
دیگر به رنگ قرمز برمی گردد و دیگر موقع راه رفتن 
نفس نفس نمی زند و ضعف، سردرد و سرگیجه به 
سراغش نمی آید. درواقع آن ناتوانی که به خصوص 
در دوره بارداری برای خانم اتفاق افتاده و الزم بود 
مرتفع شود، نفس نفس زدن او بود که درنتیجه فقر 
آهن ایجاد شده بود. درواقع حداکثر کاری که گروه 
پزشک و داروساز می تواند انجام  دهد، تشخیص 
بیماری، آگاه کردن بیمار، تجویز و تحویل داروی 
قرص آهن به فرد مبتال است ولی اثرگذاری بر بقیه 
حلقه های این زنجیره در دومینوی مورد نظر ما و 
تغییر اتفاقاتی که در این مثال به بعضی از آنها اشاره 
شد، دیگر خارج از کنترل پزشک و داروساز است. 

ادامه در صفحه 11 

میان سالمت مردم با نظام سالمت چه ارتباطی برقرار است؟
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 ادامه از صفحه 10 
این منجر به آن می شود که گاهی خدمات پزشکی که 
واقعاً مورد نیاز یک فرد مبتال هستند، تولید می شوند، 
ولی تولید این خدمات منجر بهبود در وضعیت 
بیماری به معنی کاهش از شدت ضعف و تنگی 
نفس نگردیده و این یعنی سالمتی تولید نمی شود. 
می خواهم بگویم همیشه این زنجیره اتفاقات و فاصله 
بین تولید خدمات و تولید سالمتی وجود دارد، ولی 
درشرایطی آنقدر سلسله اتفاقات پشت سرهم و 
مخلوط شده در یکدیگر اتفاق می افتند که ما خیال 
می کنیم وجود ندارند یا اتفاق نمی افتند. این توهمات 
در نهایت منجر به آن می شود که تصور کنیم که یک 
بهورز یا پزشک که در یک خانه بهداشت  مشغول 
تجویز قرص آهن به مردم است،  دارد مستقیمًا 

»تولید سالمتی« می کند. 
هر مثال پزشکی دیگری هم که به ذهن شما برسد، 
از این قاعده مستثنا نیست. هرچند ممکن است 
گاهی اوقات این زنجیره کوتاه تر باشد. مثل اینکه 
شما فردی را که در اثر تصادف دچار شکستگی 
استخوان پا شده است را به اتاق عمل ببرید و دو 
سر استخوان را با پالتین به هم متصل   و بیمار را از 
اتاق عمل خارج کنید. حتی در این وضعیت که شاید 
کوتاهترین زنجیره را داشته باشد، بیمار باید بعد از 
عمل، دو ماه استراحت کند، از گچ خود به درستی 
مراقبت کند، از داروهای آنتی بیوتیک استفاده کند 
و مراقب باشد که پایش عفونت نکند و... بنابراین 
اگر اینطور تعریف کنیم که سالمتی یعنی اینکه پای 
بیمار به حالت اولش برگردد، این وضعیت در اتاق 

عمل تولید نمی شود.

نظام هایی با محوریت گردشگری سالمت
آنچه تا کنون گفتم تنها درباره اهداف یک گروه از 
نظام های عمومی یا دولتی سالمت در دنیا صادق 
است که در مجموع آنها را با عنوان نظام های تندرستی 
»سالمت محور« می شناسیم. اما در مقابل این گروه، 
گروه های دیگری از نظام های خدمات پزشکی هم 
هستند. اینها هم با گروه اول شبهاهت هایی دارند و 
هم تفاوت هایی. برای مثال در هر دو گروه، آنچه که 
در وهله نخست توسط گروه درمان تولید می شود، 
خدمت پزشکی است که خودش ذاتاً برای مصرف 
کننده مطلوبیت ندارد و آن مطلوبیت غایی، نوعاً بعد 
از زنجیره ای از اتفاقات می تواند به وقوع بپیوندد و یا 
حتی اصال واقع نشود. برای مثال آنچه که مصرف 
کننده در رجوعش به نظام سالمت ممکن است 
به دنبال آن باشد، در درجه اول سالمتی نیست و برای 
مثال ممکن است بدواً به دنبال رسیدن به وضعیت 
بهتری از جهت بهره مندی از آن چیزی باشد که آن 
را به خطا زیبایی بیشتر ظاهری در بینی می خواند. در 
بعضی از جراحی های بینی، گاهی حتی تمام هدف، 
تغییر ظاهر این عضو بدن نبوده و فرد متقاضی بخشی 
از اهدافش، جلب توجه بیشتر اجتماعی و خصوصًا 
در میان دوستانی است که از انجام جراحی زیبایی 
بینی روی او آگاه خواهند شد. پس چه هدف اصلی 
و نهایی یک نظام خدمات پزشکی، سالمتی باشد و 
یا برعکس، خروجی های دیگری مثل تولید زیبایی، 
تولید پرستیژ اجتماعی، تولید اطالعات و آگاهی در 
باره سیر پیشرفت بیماری های العالج یا تولید سرپناه 
و خدمات هتلی و اقامتی باشد، نقطه اشتراک همه 
این نظام ها آن ا ست که خدماتی که در ابتدا توسط 
عوامل تولید ایجاد می شوند، تنها به منزله عامل یا 
اتفاق اول در میان یک سلسله از عوامل و اتفاقات 
است که می بایست پس از آن، اتفاقات دیگری خارج 

از کنترل آن عوامل تولید حادث شود تا درنهایت به 
وقوع یک نتیجه اصلی و مطلوب )برای مثال زیبایی 
یا پرستیژ( منجر شود. علی رغم این تشابه اساسی، 
تفاوت ها مابین نظام های پزشکی سالمت محور و 
دیگر نظام های پزشکی نیز فراوانند از جمله تفاوت 
در نگاه مصرف کنندگان درباره اینکه از آن نظام و از 
مصرف خدمات آن نظام، بدواً به دنبال چه هستند؟
اما از نگاه تولیدکنندگان نیز می توان به گروه دومی 
از نظام های خدمات پزشکی مثل نظام هایی که 
هدف اصلی در آنها کسب درآمد، ایجاد سود و 
منافع اقتصادی است، اشاره کرد. این بدان معنا 
نیست که در این نظام ها، »سالمتی مردم« برای  
ارائه کنندگان خدمت اهمیتی ندارد، بلکه گردانندگان 
این بنگاه های اقتصادی معتقدند که تولید سالمتی 
آنها، اصالتاً وظیفه  ایجاد سازوکارهای تحقق  و 
دولت هاست و نه آنها. لذا ترجیج دراین نظام های 
پزشکی، انجام بازی برد برد با دولت هاست؛ یعنی 
رسیدن آنها به اهدف اقتصادی از راه عقد قرارداد 
تجاری به عنوان پیمانکار دولت و تمرکز بر تولید 
محصوالتی که هم برای خودشان سودآورند و هم 
در ضمن این محصوالت می توانند به تولید حداکثر 

سالمتی برای جوامع منجر شوند. 
این  دولت ها،  برای  پیمانکاری  به جای  گاهی 
سودآوری از راه تولید و فروش محصوالت به بیماران 
در دیگر کشورها حاصل می شود. یکی از لوازم تحقق 
سودآوری از این مسیر »توسعه گردشگری پزشکی« 
است. در چنین نظام هایی شما می بینید که لزوما تولید 
سالمتی در دستور کار نیست. در چنین وضعیتی 
سرمایه گذاری که قصدش کسب درآمد بیشتر از راه 
سرمایه اش است و مثال می توانسته با سرمایه اش یک 
کارخانه تولید خودرو یا هرچیز دیگری راه اندازی 
کند، تصمیم به سرمایه گذاری در یک بیمارستان 
می گیرد. بیمارستانی که در قالب خصوصی با بیمه های 
خصوصی و بیمه های بین المللی قرارداد منعقد کرده 
و از خارج کشور، بیمار جذب می کند. لذا چنین 
بیمارستان هایی معموال با هدف ایجاد سالمتی در 
کشور میزبان ایجاد نشده اند. ضمن اینکه اهداف 
مطلوبی را هم برای خودشان تعریف می کنند. اینکه 

وقتی پول وارد کشور ما بشود، کار ایجاد می شود، 
اشتغال ایجاد می شود، تولید ناخالص ملی افزایش 
پیدا می کند و بر روی همه شاخص های اقتصادی 
می تواند اثرگذار باشد ولی شاخص های سالمت 
ملی و شاخص های پایه سالمتی برای شهروندان 
ساکن در کشور میزبان، لزوما جزو اهداف آنگونه از 
نظام های پزشکی نیست، چون اصالتاً طرف حساب 

آنها خارجی ها هستند.
یا عمل های جراحی که برای اقشار برخوردار جامعه 
در حوزه های مختلف زیبایی ایجاد می شود. چنین 
عمل هایی به تقویت شاخص های پایه ای سالمت 
برای جامعه منجر نمی شود ولی اشتغال ایجاد می کند، 

درآمدزایی می کند و...
یا مثال در حوزه داروسازی، اگر شما برای مصرف 
داخلی دارو تولید کنید، این دارو می تواند برای 
تقویت شاخص های سالمت ملی باشد ولی وقتی 
شما دارو را به قصد صادرات تولید می کنید یا 
داروهایی تولید می کنید برای گردشگران سالمت 

و... اینها همه جزو مدل دوم هستند.
ارائه آگاهی و اطالعات، به مثابه یک هدفاهداف 
دیگری هم برای ایجاد و توسعه نظام های سالمت 
وجود دارد. مثال در همه جای دنیا بخش بزرگی از 
منابع، برای این صرف توسعه نظام سالمت می شود 
که توسط پزشکان به مردم و بیماران اطالعات داده 
شود. کاری که در کشور ما اتفاق نمی افتد. در کشور 
ما بیمار توسط پزشک معاینه می شود ولی از همان 
ثانیه اول توسط پزشک عماًل وادار به سکوت یا 
سخن گفتن کمتر می شود و خود پزشک بدون 
آنکه به درد دل بیمار گوش فرادهد،  داروها و یا 
مداخالتی را تجویز کرده و آنها را درقالب نسخه ها 
برای مصرف کننده می نویسد. درصورتی که یکی 
از فلسفه های ایجاد نظام سالمت، »دادن اطالعات« 
است. یعنی بیمار شرح حال بدهد و آنگاه پزشک 
بگوید چند گزینه پیش روی شما هست و نهایتا 
بیمار بتواند انتخاب از میان گزینه ها داشته باشد، 
برای مثال یک بیمار سرطانی با بهره از اطالعاتی 
که در اتاق معاینه کسب می کند بتواند بین انجام 
شدن یا نشدن رادیوتراپی، شیمی درمانی، جراحی 

و ... برای خودش تصمیم بگیرد و تصمیمش را 
هم براساس مضرات و فوایدی که درباره هرکدام 
از این راه ها می شنود بگیرد. الزمه رسیدن به چنین 
هدفی آن است که یک نظام پزشکی قبول داشته 
باشد که بخش از فلسفه وجودی او برای تولید 
»مشاوره دادن« است و اینکه برای بیماران عواقب 
امور را صادقانه تشریح کنند و اینکه بیماران را در 
انتخاب درمان های مناسب و مطابق ترجیحات 
خود بیماران راهنمایی نمایند. در نظام های سالمت 
کشورهای دنیا قسمتی از حقوقی که به پزشکان 
پرداخت می کنند برای تولید سالمتی است  و قسمتی 
برای تولید محصوالتی اینگونه. برای مثال برای 
دادن مشاوره درست به بیماران سرطانی و کمک 
به آنها برای انتخاب مطابق ترجیحات خود بیماران. 
یعنی پیش بینی می کنند که برای هر ویزیت مثال 
نیم ساعت زمان الزم است که چند دقیقه از آن به 
گرفتن شرح حال می گذرد، چند دقیقه از آن به 
نسخه نویسی می گذرد، چند دقیقه مربوط به برخی 
اعمال و جراحی هایی است که در همان مطب انجام 
می شود و مثال 2۰ دقیقه هم باید به دادن مشاوره به 
بیمار اختصاص یابد. بنابراین همانطور که »ایجاد 
سالمتی« و »گردشگری سالمت« از فلسفه های 
اصلی نظام های سالمت است، »گرفتن اطالعات« 
هم یکی دیگر از علت های اصلی و مهم ایجاد نظام 

سالمت در کشورهای جهان است.

هتلینگ هدفی برای توسعه نظام های سالمت
چهارمین هدفی که منجر به ایجاد و توسعه نظام های 
سالمت می شود، »هتلینگ« است. یعنی ایجاد سرپناه 
برای کسانی که بی سرپناهند یا حتی سالمندانی که 
نیاز به توجه دارند. گاهی برخی از این سالمندان 
که وضع مالی خوبی هم دارند، وقتی در این دنیای 
ماشینی مورد بی توجهی فرزندان و اطرافیان قرار 
می گیرند، خودشان را به مریضی می زنند تا چند 
صباحی را در بیمارستان بگذرانند و تحت توجه 
نزدیکانی باشند که آنها را در دوره کهولت و نیاز 

به توجه، فراموش کرده اند. 
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 ادامه از صفحه 11 
فیزیکی  فضاهای  اشغال کنندگان  این  یعنی 
بیمارستان ها در بدو ورود خودشان می دانند که به دنبال 
چیزی به جز سالمتی هستند؛ بیشتر به دنبال جلب 
توجه و مراقبت می باشند. اینها واقعیت های نظام های 
پزشکی در همه جای دنیا بوده  و منابع جداگانه برای 
پاسخگویی به این نیازهای غیرسالمتی تعریف شده 
است. درواقع به جز هدف کسب سالمتی، مراجعه 
به نظام های پزشکی برای چنین اهدافی هم کامال 

پذیرفته شده است.
البته اینها که اشاره کردم، دالیل مثبت و قابل قبولی است 
که منجر به ایجاد و توسعه نظام های سالمت می شود. 
در کنار اینها، دالیل منفی هم برای تأسیس نظام های 
پزشکی وجود دارند. در این گونه نظام های منفور 
پزشکی، خواه دولتی باشند و خواه خصوصی، مبنای 
اصلی سوددهی مواردی هستند مانند درآمدهای 
ناشی از تولید خدمات کم اولویت، دامن زدن به 
تقاضاهای القایی، و حتی کسب درآمد از افراد 
قربانی اشتباهات پزشکی که فعال در این بخش 
از مصاحبه با آن نظام های پزشکی کاری نداریم. 
من در این بخش از بحثم تالش کردم ۴ هدف 
بالقوه مطلوب که در همه جهان بالقوه پذیرفته 
شده اند و اخالقاً هم اشکالی در آنها دیده نمی شود 
را مثال زده و درباره آنها توضیحاتی را ارائه دهم.
خالصه اینکه می خواهم بگویم اینطور نیست که 
ما فکر کنیم »سالمتی« تنها دلیل ورود مردم به 
نظام سالمت است. چه در مدل اول و چه در 
مدل های دیگر، ما سالمتی را تولید نمی کنیم بلکه 
چیزی که ما تولید می کنیم در بهترین حالت برای 
مثال، یک »خدمت پزشکی سالمت محور« است. 
به این اعتبار در همه شرایط، ارزش نظام سالمت، 
یک ارزش عاریتی است. یعنی اهدافی که ارزش 
ذاتی دارند، »مفاهیمی مثل سالمتی، زیبایی، سرپناه 

و کسب مشاوره و اطالعات« در طرف مصرف کننده 
هستند و یا »ایجاد اشتغال یا سودآوری« در طرف 
تولیدکننده. دراین جهان بینی، »خدمات پزشکی« 
ارزش عرضی یا عاریتی دارند؛ یعنی لذت ها یا 
مطلوبیت هایی وجود ندارد که بتوان مستقیما آنها 
را تحصیل نمود، و بالفاصله پس از مصرف یک 
داروی تلخ یا یک جراحی دردآور به آنها رسید و 
باید برای مدتی و مراحلی صبر کرد تا آن اهدافی 
که مطلوبیت ذاتی دارند، شاید بتوانند حادث شوند.
پس درنظام خدمات پزشکی تولیدکنندگان ضمن 
اینکه می دانند مشغول فعالیت در جهت اهدافی 
هستند که کم و بیش مقدسند و لذا ارزش ذاتی 
دارند، ولی این را هم می دانند که تنها خودشان به 
طور مستقیم عامل رسیدن به آن اهداف مقدس 
بدون  را  امثالهم  و  زیبایی  نیستند و سالمتی و 
واسطه نمی توانند تولید نمایند. درصورتی که در 
بقیه بخش های صنعت و اقتصاد، تولیدکنندگان 
به طور مستقیم آن چیزهایی را تولید می کنند که 
هدف اصلی مصرف کنندگان برای ورود به بازار 
دادوستد آن محصوالت است. مثال در کارخانه 
خودروسازی، مستقیماً خودرو تولید می شود چرا که 
خود خودرو، برای عده ای مصرف کننده، مطلوبیت 
ایجاد می نماید. اما در بازار خدمات پزشکی، برای 
مثال در پاره کردن شکم یک بیمار نیازمند برداشته 
شدن یک تومور سرطانی، چون می دانیم که نتیجه 
این عمل پس از زنجیره ای از اتفاقات ممکن است 
به یک هدف ذاتی که »سالمتی و نجات از مرگ« 
است منجر شود، مردم به آن مداخالت پزشکی 
دردآور مثل پاره شدن شکم تن می دهند و تازه 
بابت آن پول هم پرداخت می کنند. نکته اینجاست 
که اگر قرار نباشد در نهایت »سالمتی« ایجاد شود، 
ما نه تنها برای دریده شدن شکم پولی پرداخت 
نمی کنیم، بلکه نزدیک شدن یک فرد با چاقوی تیز 

برای پاره کردن شکم را مصداق یک عمل خصمانه 
به حساب آورده و به هر قیمت، مانع انجام آن 
می شویم. به همین دلیل است که گفته می شود 
این نوع خدمات، ارزش ذاتی ندارد و ارزششان 
از نوع »عرضی« است و آنچه ارزش ذاتی دارد، 

برای مثال »سالمتی« است.
پس در جمع بندی در این بخش از مصاحبه باید به 
چند نکته اشاره کنم. اول آنکه »سالمتی« مستقیمًا 
تولید نمی شود و اینکه تنها دلیل ورود مردم به 
نظام های تندرستی، کسب سالمتی نیست. اینها دو 
نکته مهمی هستند که معموال از آنها غفلت می شود. 
حتی تعدادی از سیاستگذاران و پزشکان بسیاری را 
می توان یافت که در این اشتباهند و لذا می گویند 
اگر تعرفه ها را اصالح نکنیم، تولیدکنندگان خدمات 
پزشکی را از دست خواهیم داد و لذا سالمتی مردم 
به خطر می افتد. این نوع استدالل تاحدودی از این 
توهم نشأت می گیرد که تولید سالمتی را در انحصار 
چهارچوب های رسمی و سازمان های زیرمجموعه 
وزارت بهداشت می دانند. این متوهمین از آثار بقیه 
عوامل در بخش های دیگر جامعه، اقتصاد و صنعت 
مثل رفاه اجتماعی، پلیس و قوه قضائیه، بازرگانی، 
آموزش و فرهنگ ترافیکی، رسانه، راه های مواصالتی 
و خودرو سازها، ورزش، مسکن، پوشاک، تغذیه، 
تفریحات و بالیا بر تولید سالمتی و یا بیماری ها غافلند. 
برای مقابله با شیوع چنین غفلتی در جامعه و بخصوص 
میان درمانگران، وزارت بهداشت ایران در سال های 
اخیر یک اداره کل در بدنه خودش برای تبلیغ در باره 
اهمیت »عوامل اجتماعی موثر بر سالمت« و برای 
مدیریت این عوامل اجتماعی ایجاد نمود. براساس 
اسناد منتشره توسط این نوع ادارات مي توان گفت 
که 7۵ تا 8۰ درصد تولید سالمت میان مردم متاثر 
از عوامل اجتماعی سالمت است. این یعنی تنها 2۰ 
تا 2۵ درصد سالمتی مردم وابسته به عواملی است 
که ما به صورت سنتی کنترل آنها را به زیرمجموعه 
وزارتخانه های بهداشت در دنیا سپرده ایم. بنابراین 
خیلی مهم است که به دو نکته ای که اشاره کردم 

در کنار هم توجه کنیم:
1- مردم به نظام سالمت فقط به دلیل سالمتی 

مراجعه نمی کنند. 
2- مردم سالمتی خود را فقط از راه نظام سالمت 

به دست نمی آورند.
در  و  شوند  فهم  درستی  به  دو جمله  این  اگر 
از  بسیاری  شود،  توجه  آنها  به  تصمیم گیری ها 
ازجمله کسانی که  مشکالت حل خواهد شد. 
معتقدند اصالح نشدن تعرفه ها سالمتی مردم را 
به خطر می اندازد، باید بدانند که سالمتی مردم 
فقط از راه نظام سالمت به دست نمی آید و تازه 
هدف همه همان مردمی که به نظام سالمت مراجعه 

می کنند،  فقط کسب سالمتی نیست.
ضمن اینکه به این مسئله هم باید توجه داشت که 
کارانه ها )که مبتنی بر تعرفه ها پرداخت می شوند( 
و قبال عدد خیلی کوچکی بودند، حتی امروز که 
بزرگ شده اند، باز هم در مقایسه با کل گردش مالی 
نظام سالمت، عدد کوچکی را به خود اختصاص 
می دهند. یعنی اگر بتوان تصور نمود که تنها نظام 
پرداخت برای همه مداخالت در نظام های سالمت، 
کارانه و برمبنای تعرفه هاست، باز اشتباه بزرگی 
است اگر فرض کنیم که اختالل در تنظیم درست 
تعرفه ها منجر به اختالل اساسی در تولید سالمتی 

برای مردم خواهد شد. 
ولی باوجود همه این شرایط، باید باالخره معلوم 
شود که دولت به عنوان متولی سالمت مردم چه 

تکالیفی در رابطه با تنظیم جریان پول در نظام 
خدمات پزشکی و بخصوص در رابطه با منطقی 
نمودن تعرفه ها برای خدمات در بخش دولتی و 

بخصوص بخش خصوصی درمان دارد؟ 

در ادامه می خوانید...
احمد فیاض بخش در ادامه این گفت وگو به پرسشی 
که در انتهای این قسمت اشاره کرد، پاسخ داد که 
در شماره های آتی روزنامه سپید تقدیم حضور 
عالقه مندان به مباحث تئوریک سیاستگذاری و 
اقتصاد سالمت خواهد شد. بحث پیش رو با پاسخ 

به این سواالت پنجگانه ادامه خواهد یافت:
راه کسب سود در بخش خصوصی  تنها  1.آیا 
سالمت، مواردی است که تاکنون مورد استفاده 
قرار گرفته اند؟ به عبارت دیگر عالوه بر مطب داری،  
داروخانه داری، آزمایشگاه داری، بیمارستان داری و 
تأسیس مراکز تشخیصی، در آینده چگونه می توان 
از مشارکت بخش خصوصی در تولید همزمان سود 

و سالمتی بهره جست؟
2. مدل های ورود بخش دولتی و بخش خصوصی به 
حوزه تأمین مالی )به عنوان مثال بیمه ها( و به حوزه ارائه 
خدمات )برای مثال مطب ها، بیمارستان ها و مراکز 

بهداشتی و تشخیصی( شامل چه مواردی است؟
3. آیا سابقه تغییر کاربری زیرساخت های موجود 
در بخش خصوصی به منظور نجات این بخش از 
ورشکستگی مسبوق به سابقه است؟ یعنی درگذشته 
درشرایطی که بخش خصوص با خطراتی از سوی 
مردم، بخش دولتی یا خصوصی رقیبش مواجه 
شده است، برای مثال مواجه به تحمیل قیمت های 
غیرعادالنه برای ثابت کردن دستمزدها یا کاستن از 
تعرفه ها ، عالوه بر تغییرکاربری فضاهای فیزیکی 
تعدیل  ارائه خدمت،  نظام  چابکسازی  موجود، 
نیروهای انسانی و فروش سایر منابع که کمتر سودده 
هستند،  چه واکنش هایی از خود نشان داده است؟
و  کارفرما  به عنوان  بخش خصوصی  در  آیا   .۴
پرداخت کننده پول، برای مثال بیمه های خصوصی 
یا بیمارستان ها که به پرستاران حقوق می دهند، 
تا چه حد مماشات با پیمانکاران خصوصی یا 
دولتی مجاز شمرده شده و تا چه حد آمادگی برای 
فداکاری وجود دارد؟ آیا اصالتا امکان آن وجود 
دارد که قسمتی از بخش خصوصی از سود صرف 
نظر کند تا از این راه به حفظ کسب و کار و به 
حفظ موجودیت دیگر ارائه کنندگان خدمات  )چه 

خصوصی و چه دولتی( کمک شود؟
۵. در بخش دولتی نظام های پزشکی به چه میزان 
باید نسبت به تولید سالمتی تعهد وجود داشته باشد 
و به چه میزان باید نسبت به حفظ سرمایه گذاری های 
انجام شده و کسب و کارهای ایجاد شده در حوزه 
سالمت توسط بخش خصوصی متعهد بود؟ اگر 
بخش خصوصی اصرار بر حفظ وضع موجود 
داشته و نخواهد خودش را با توجه به مشکالت 
دولت در تامین سالمتی با شرایط جدید سازگار 
نماید، وظیفه دولت ها چیست؟ در این راستا و 
برای متقاعد نمودن بخش خصوصی به سازگاری 
چه راهکارهایی وجود دارند؟ آیا گزینه ای برای 
بخش دولتی نظام پزشکی و سالمت وجود دارد تا 
با آن گزینه و از راه انجام اصالحات و بکارگیری 
هوشمندانه و هدفمند نظام های هفتگانه پرداخت، 
بخش خصوصی ناسازگار در نظام پزشکی را با خود 
همراه نماید؟ و آیا تنها گزینه در این راستا اصالح 
تعرفه هاست؟ )شامل پائین نگهداشتن تعرفه ها یا 

باال بردن آنها(
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  امین جاللوند
کشور ما در طی چند دهه اخیر، پیشرفت چشمگیری 
در حوزه علم ژنتیک پزشکی داشته است. دستاورد 
پزشکان، محققان و سایر کارشناسان این حوزه 
باعث شده است که ایران در حوزه علم ژنتیک 
در جایگاه نخست خاورمیانه قرار داشته باشد. 

بر اساس آمارهای رسمی نیز ایران در سال ۲۰۱۸ 
در مقام نخست تولیدات علمی در زمینه ژنتیک در 
سطح کشورهای آسیای غربی قرار داشته است. 
بررسی آماری نشان می دهد که در همین سال، 
ایران با تعداد ۷۰۱ مقاله علمی در زمینه ژنتیک 

در رتبه نخست منطقه قرار داشته است. 
براساس داده های موجود، از میان ۷۰۱ مقاله منتشر 
شده توسط محققان ایرانی ۶۶۱ مقاله نیز قابل استناد 
بوده است. همچنین ایران در همین سال در میان 
۱۵۵ کشور جهان در جایگاه بیستم دانش ژنتیک 
قرار داشته است. البته برخی محققان تاکید دارند 
که رتبه ایران در حوزه علم ژنتیک، روز به روز 
بهتر می شود. آنها معتقدند که بر اساس داده های 
علمی روز دنیا، ایران هم اکنون در زمره ۱۵ کشور 

نخست جهان در حوزه علم ژنتیک قرار دارد.
فعالیت جهادی این گروه فعال از جامعه پزشکی 
موجب شده است که نیاز به اعزام بیماران به 
کند. حتی  پیدا  بسیار کاهش  از کشور،  خارج 
این روزها جامعه پزشکی ایران در حوزه ژنتیک 
به چنان سطحی از دانش و توانایی رسیده است 
که به جذب توریست سالمت نیز اقدام می کند.

مروری بر جایگاه فاخر ایران در علم ژنتیک
با وجود جایگاه باالی ایران در حوزه علم ژنتیک، 
بسیاری از متخصصان و کارشناسان این علم در 
زیادی  پیشرفت  هنوز جای  که  معتقدند  ایران 

باقی مانده است.
محمود توالیی، رئیس انجمن ژنتیک ایران در 
گفتگو با سپید به جایگاه شاخص علم ژنتیک 
در ایران اشاره می کند و می گوید: »ژنتیک یکی 
از شاخه های علوم پایه است که در حوزه های 
مختلف آن می توان درباره قابلیت هایش ساعت ها 
اظهارنظر کرد. پیشرفت های ایران در حوزه ژنتیک 
پزشکی در طی چهار دهه اخیر، بسیار چشمگیر 
بوده است. در نظر بگیرید که بخش زیادی از علل 
معلولیت ها، شامل علل ژنتیکی و بخش دیگری 
هم دالیل مادرزادی غیرژنتیکی است. اگر به علل 
ژنتیکی بروز معلولیت ها در چهار دهه قبل نگاه 
کنیم و آن را با امروز مقایسه کنیم، می بینیم که 
شاخص هایمان بسیار بهینه شده است. یعنی مثال 
قبال از هر هزار تا هزار و ۵۰۰ تولد، یک نوزاد 
با تاالسمی به دنیا می آمد، اما حاال این آمار در 
برخی استان ها به نزدیک صفر رسیده است. در 
ابتال  فراوانی  هم  داون  سندروم  بیماری  حوزه 
حدود دو تا سه مورد ابتال در هزار تولد بود، اما 
هم اکنون از حدود هر هزار تولد، حداکثر یک 

نوزاد با عالیم سندروم داون به دنیا می آید، زیرا 
تشخیص های ژنتیکی قبل از تولد، بسیار توسعه 
یافته است و با گسترش غربالگری مواجه هستیم. 
همچنین در دسترس بودن سیستم مشاوره ژنتیکی 
در اختیار مادر و نوزاد نیز یکی دیگر از عوامل 
این پیشرفت است. امروزه غربالگری در کشور 

ما بسیار بهتر از گذشته انجام می شود.«
این استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل با اشاره 
به مقایسه جایگاه ایران با کشورهای توسعه یافته 
در حوزه علم ژنتیک، خاطرنشان می کند: » آمار 
بروز سندروم داون در کشورهای توسعه نیافته، 

یک مورد در هر ۶۰۰ تولد است. در کشورهای 
در حال توسعه، این نرخ حدود یک مورد در هر 
۸۰۰ تولد و در کشورهای توسعه یافته حدود یک 
مورد در هر هزار تولد است. بنابراین در حوزه 
تشخیص ژنتیکی بیماری سندروم داون در ردیف 
کشورهای توسعه یافته قرار می گیریم. همچنین 
تکنیک ها و آزمایش های ژنتیکی غیرتهاجمی در 
ایران نیز بسیار در دسترس تر شده است. باید در 
نظر داشت که برخی نمونه برداری ها از نوزاد با 
مخاطرات همراه است، اما امروزه در کشور ما آمار 
تست های غیرتهاجمی افزایش پیدا کرده است. 
ما در حوزه علم ژنتیک در دنیا، رتبه ای بین ۱۵ 
تا ۱۸ داریم و در منطقه نیز در رتبه اول این علم 
قرار داریم. از نظر پتانسیل علمی، متخصصان این 
رشته و زیرساخت های موجود، خوشبختانه در 

رتبه نخست منطقه قرار گرفته ایم.«

مشکالت و چالش های پیش روی ارائه 
خدمات ژنتیک

متخصصان و کارشناسان فعال در حوزه ژنتیک 
پزشکی تاکید دارند که در مسیر پیشرفت ایران 
و مشکالت  ناهمواری ها  باید  ژنتیک  علم  در 
علم،  این  توسعه  شتاب  تا  کرد  مرتفع  نیز  را 

متوقف نشود.   
توالیی، رئیس انجمن ژنتیک ایران در ادامه به 
برخی مشکالت و چالش های پیش روی توسعه 
دانش ژنتیک پزشکی در ایران هم اشاره می کند 
و می گوید: »در حوزه پیشگیری از بیماری های 
فعاالن  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  ژنتیکی، 
جامعه پزشکی در این حوزه این است که آمار 

مشاوره های ژنتیکی در کشور باید افزایش پیدا 
کند. در بررسی های علمی انجمن ژنتیک ایران به 
این نتیجه رسیدیم که حدود 4۰ تا 4۵ درصد موارد 
قابل تکرار مثل ناشنوایی، کم بینایی، اختالالت 
هوشی و رفتاری و نقایص عصبی از طریق توارث 
فامیلی و خانوادگی منتقل می شود. بنابراین با 
پیش  سمتی  به  باید  مشاوره  و  فرهنگ سازی 
برویم که ازدواج هم خون شکل نگیرد و اگر 
هم شکل گرفت، زوجین با ازدواج فامیلی در 
شرایط فرصت طالیی به مراکز مشاوره ژنتیک 
مراجعه کنند. این اتفاق باعث می شود که احتمال 
زوج ها  این  فرزندان  در  ژنتیکی  نقایص  بروز 
بررسی شود. در آن شرایط در صورت وجود 
موقعیت  در  می توان  جنین  در  ژنتیکی  نقص 
قانونی و تحت شرایط علمی، سقط درمانی را 
انجام داد تا از تولد فرزندان با مشکالت ژنتیکی 

جلوگیری شود.«
او ادامه می دهد: »باید آگاه سازی و فرهنگ سازی 
در این حوزه افزایش پیدا کند و ما نگران این 
حوزه هستیم. مشاوره های ژنتیکی باید افزایش 
پیدا کند و خود مردم باید در این زمینه مطالبه گر 
باشند. حتی آموزش و پرورش و دانشگاه ها نیز 
می توانند کمک کنند تا با کمک متخصصان ژنتیک 
و با همکاری وزارت بهداشت، فرم های ارزیابی و 
غربالگری در اختیار همه افراد در آستانه ازدواج 
قرار بگیرد. بخصوص در برخی مناطق کشور 
که امکان ارائه خدمات مشاوره ژنتیکی وجود 
ندارد، از طریق همین غربالگری ها می توان افراد 

پرخطر را شناسایی کرد.«
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محققان ایرانی علم ژنتیک در جایگاه نخست خاورمیانه
رئیس انجمن ژنتیک ایران در گفتگو با سپید از جایگاه شاخص علم ژنتیک در کشور و 

مشکالت پیش روی محققان و فعاالن این رشته سخن می گوید

توالیی: بسیاری از تست های 
ژنتیک در برخی آزمایشگاه ها 

به دلیل افزایش نرخ ارز، دیگر 
قابل انجام نیست. این نوعی 

پسرفت در حوزه بهره برداری 
از علم ژنتیک است. اگر فکر 

عاجلی برای این مشکل نشود و 
مشکالت ارزی تداوم یابد، ممکن 

است مردم به ناچار خودشان 
را از علم ژنتیک محروم کنند. 

در آن صورت تبعات و آثار 
این اتفاق تلخ، خودش را در 

سال های آینده به شکل افزایش 
تولد نوزادان دچار مشکالت 

ژنتیکی، نشان خواهد داد
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 ادامه از صفحه 13
از  »بسیاری  می کند:  انتقاد  توالیی  همچنین 
آزمایش های تخصصی در حوزه ژنتیک، بسیار 
از  زیادی  تعداد  پرهزینه هستند.  گرانقیمت و 
این آزمایش ها نیز از پوشش بیمه ای برخوردار 
نیست. حال اگر مقایسه کنیم می بینیم که هزینه 
پوشش بیمه ای این آزمایش های ژنتیک، بسیار کمتر 
از هزینه هایی است که باید بعدها بیمه های درمانی 
پرداخت کنند. حتی معتقدم هزینه غربالگری و 
آزمایش های تشخیصی در حوزه ژنتیک، شاید 
یک دهم هزینه هایی نباشد که بیمه ها باید در طی 
چند دهه برای درمان یک فرد مبتال به بیماری های 
این  اهمیت  کنند. نشان دادن  پرداخت  ژنتیکی 
موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد تا مسئوالن و 
بیمه ها به این باور برسند که تقبل پوشش بیمه ای 
آزمایش های ژنتیک از هزینه های هنگفت بعدی 
جلوگیری می کند. البته می پذیریم که در این مسیر، 
امکان دارد برخی آزمایش های غیرضروری و القایی 
هم تجویز شود که ما با آن هم مخالف هستیم. در 

این شریط باید بیمه ها نظارت کنند و با تدوین 
راهنماهای بالینی دقیق، اجازه ندهند که هزینه های 
غیرضروری به نظام سالمت تحمیل شود، اما در 
عین حال این موضوع نباید اصل ضرورت پوشش 

بیمه ای آزمایش های ژنتیک را زیر سوال ببرد.«
این استاد دانشگاه تصریح می کند: »افزایش لجام 
گسیخته قیمت ارز و عدم حمایت های بیمه ای، 
نیز  آزمایشگاه ها  هزینه  که  است  موجب شده 
چندین برابر شود. به دلیل همین افزایش نرخ 
ارز، هزینه تمام شده بسیاری از آزمایش ها به 
قدری افزایش پیدا کرده است که نرخ آن برای 
بیمار هم قابل تحمل نیست. با توجه به هزینه ها و 
تورم فعلی، هیچ توزانی نیز بین تعرفه های فعلی 
در حوزه ژنتیک با هزینه ها وجود ندارد. بسیاری 
از تست های ژنتیک در برخی آزمایشگاه ها به 
دلیل همین گرانی بیش از حد، دیگر قابل انجام 
نیست. این نوعی پسرفت در حوزه بهره برداری 
از علم ژنتیک است. اگر فکر عاجلی برای این 
مشکل نشود و مشکالت ارزی تداوم یابد، ممکن 
است مردم به ناچار خودشان را از علم ژنتیک 
محروم کنند. در آن صورت تبعات و آثار این 
اتفاق تلخ، خودش را در سال های آینده به شکل 
افزایش تولد نوزادان دچار مشکالت ژنتیکی، 

نشان خواهد داد.«

گسترش روزافزون دانش ژنتیک در ایران
دانش ژنتیک به نسبت سایر علوم پایه در حوزه 
پزشکی، سابقه کمتری دارد. مهرداد نوروزی نیا، 
متخصص ژنتیک پزشکی هم با اشاره به همین 
موضوع، تاکید می کند: »عمر علم ژنتیک نسبت به 
سایر علوم پزشکی کوتاه تر است. امروزه شاهد رشد 
روزافزون و شتاب بیشتر این علم نسبت به سایر 
تخصص های پزشکی هستیم؛ طوری که در حال 
حاضر بحث ژنتیک در تشخیص و درمان بسیاری 
از بیماری ها نقش عمده ای را ایفا می کند. مثال در 
گذشته بررسی بیماری هایی با ریشه ژنتیکی تنها 
محدود به بیماری های خاصی همچون تاالسمی، 
عقب ماندگی ذهنی و انواع ناهنجاری های عصب-

عضله بود، اما خوشبختانه امروزه به واسطه ورود 
علم ژنتیک به اغلب حیطه های پزشکی، دیگر هیچ 
تخصصی را پیدا نمی کنید که امکان بررسی های 

ژنتیکی در آن وجود نداشته باشد.«
او تاکید می کند: »در راستای ایجاد همین نیاز، 
آزمایشگاه های ژنتیکی راه اندازی شدند. تفاوت 
آزمایشگاه های ژنتیکی با آزمایشگاه های معمولی 
در این است که در آزمایشگاه ژنتیک باید مراحل 
بالینی قبل و بعد از آزمایش انجام شود و این مورد 
الزامی است. بدین معنا که پیش از انجام آزمایش، 
انجام یک مشاوره ژنتیکی اجباری است. همچنین 
به واسطه های پیگیری های بعدی و مشورت با 

سایر متخصصان در رابطه با نتایج، مشاوره پس 
از انجام تست ژنتیک نیز توصیه می شود.«

همچنین حمیدرضا خرم خورشید، متخصص 
ژنتیک پزشکي هم توضیح می دهد: »میزان مراجعه 
افراد جامعه به متخصصان ژنتیک، روز به روز 
افزایش پیدا می کند. تا دو سه سال پیش، اکثر 
مراجعات صرفا در رابطه با بیماری های کامال 
ژنتیکی مانند سندرم داون، تاالسمي یا بیماری های 
متابولیک ارثی بود که همه می دانستند این بیماری ها 
کامال ارثی است، اما نکته اینجاست که بیماری های 
بسیاري وجود دارند که کامال ژنتیکي نیستند و 
به آنها بیماری های چندعاملي گفته می شود. در 
این دسته از بیماری ها عالوه بر ژنتیک، محیط نیز 
موثر است. در واقع شایع ترین بیماری هایی که با 
آنها مواجهیم و بیشترین فشارهاي اقتصادي را بر 
خانواده ها و سیستم بهداشت و درمان وارد می کند، 
جزو همین بیماری های چند عاملی هستند. مثال در 
بیماری های قلبی- عروقی، سرطان ها، فشارخون، 
دیابت، افزایش چربی های خون و آلزایمر، نقش 
ژنتیک در برخی از آنها خیلی بیشتر و در برخی 

دیگر، کمتر است. «
خرم خورشید تاکید می کند: »در سال های اخیر 
کساني که بیماری های چندعاملی در میان افراد 
خانواده شان شایع است، براي بررسي وضعیت 
مراجعه  ژنتیک  متخصصان  به  خود  سالمت 

افزایش آگاهی های جامعه  نشانه  این  می کنند. 
درباره نقش این علم در پیشگیری از بیماری ها 
است.  بیشترین تحقیقات در حال حاضر در زمینه 
بیماری های چندعاملی انجام می شود که توسط 
تعداد زیادی ژن ایجاد می شوند؛ ژن هایی که هریک 
به تنهایی نمی تواند باعث ایجاد بیماری باشد. 
وقتي تعداد ژن های معیوب از حد مشخصی باالتر 
برود، به بیماری می انجامد. بر فرض اگر حدود 
۱۵۰ ژن در ایجاد یک بیماری قلبي- عروقي 
تاثیر داشته باشند، بیماری وقتی ایجاد می شود 
که 4۰-3۰ عدد از این ژن ها مشکل داشته باشند. 
  بنابراین مطالعات ژنتیک به این منظور انجام 
می شود که تمامی ژن های موثر در یک بیماری 
شناسایی شوند تا بدانیم در هر نفر، چه تعداد از 
این ژن ها مشکل دارند و فرد چقدر در معرض 
پیش  تا سه چهار سال  است.  بیماری  به  ابتال 
این کار دشوار بود، اما اخیرا سرعت تشخیص 

باال رفته است.«
عنوان  به  که  فرهود  داریوش  نیز  قبل  چندی 
پدر علم ژنتیک ایران شناخته می شود، با اشاره 
مشکالت  به  ژنتیک  علم  در  ایران  جایگاه  به 
پیش روی محققان علم ژنتیک نیز اشاره کرد 
و یادآور شد: »جایگاه علم ژنتیک در کشور ما 
بسیار خوب و مناسب است. از لحاظ درمان 
نیز کشور ما نسبت به سایر کشور های منطقه در 
جایگاه مناسبی قرار دارد. امروزه نیازی نیست تا 
بیماران برای درمان به خارج از کشور مراجعه 
کنند. با این وجود، متاسفانه درمان های ژنتیکی 
در ایران بسیار گران قیمت هستند و بیمه های 
ما عزم و توانایی کمک را ندارند. الزم است به 
جای درمان گران قیمت به موضوع پیشگیری 
ارزان قیمت توجه داشته باشیم که البته ما تالش 

خود را در این راستا به کار گرفته ایم.«
علم  در  ایران  شاخص  جایگاه  به  توجه  با 
ژنتیک، باید شرایطی فراهم شود که دسترسی 
مردم به این علم محدود نشود. پوشش بیمه ای 
تست های ژنتیک و حمایت از آزمایشگاه های 
ژنتیک می تواند این هدف را محقق سازد. از 
سوی دیگر نیاز است که توزیع متخصصان ژنتیک 
تا همه مردم در  باشد  نیز به شکل عادالنه ای 
نقاط مختلف کشور بتوانند از خدمات ژنتیک 

پزشکی بهره ببرند.

خرم خورشید: میزان مراجعه 
افراد جامعه به متخصصان 

ژنتیک، روز به روز افزایش 
پیدا می کند. همچنین در 
سال های اخیر کساني که 
بیماری های چندعاملی در 

میان افراد خانواده شان شایع 
است، براي بررسي وضعیت 

سالمت خود به متخصصان 
ژنتیک مراجعه می کنند. این 

نشانه افزایش آگاهی های 
جامعه درباره نقش این علم در 

پیشگیری از بیماری ها است
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فرهود: جایگاه علم ژنتیک در 
کشور ما بسیار خوب و مناسب 
است. امروزه نیازی نیست تا 
بیماران برای درمان به خارج 
از کشور مراجعه کنند. با این 

وجود، متاسفانه درمان های 
ژنتیکی در ایران بسیار گران 

قیمت هستند و بیمه های ما عزم 
و توانایی کمک را ندارند. الزم 

است به جای درمان گران قیمت 
به موضوع پیشگیری ارزان 

قیمت توجه داشته باشیم

با توجه به جایگاه شاخص 
ایران در علم ژنتیک، باید 

شرایطی فراهم شود که 
دسترسی مردم به این علم 

محدود نشود. پوشش بیمه ای 
تست های ژنتیک و حمایت 

از آزمایشگاه های ژنتیک 
می تواند این هدف را محقق 

سازد. از سوی دیگر نیاز است 
که توزیع متخصصان ژنتیک 
نیز به شکل عادالنه ای باشد 
تا همه مردم در نقاط مختلف 

کشور بتوانند از خدمات 
ژنتیک پزشکی بهره ببرند



اولین خط تولید انسولین قلمی در کشور افتتاح شد

 علی ابراهیمی
در  کشور  در  قلمی  انسولین  تولید  اولین خط 
مراسمی از طریق ویدئوکنفرانس و با حضور وزیر 
بهداشت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

افتتاح شد.
 ۳۰۰ گالرژین  انسولین  قلم  سپید،  گزارش  به 
شرکت  ایرانی  محققان  همت  به  که  واحدی 
فرآورده های پویش دارو به مرحله تولید رسیده 
زیرمجموعه ای از انسولین های آنالوگ است که 
به روش های بیولوژیک و نوترکیب تولید شده 

و دارای طول اثر ۲۴ ساعت است.
با راه اندازی این خط تولید و خطوط مشابهی که 
در آینده  نزدیک به بهره برداری می رسد، عالوه بر 
تامین نیازهای داخلی این محصول پرمصرف و 
استراتژیک، ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان 

انسولین قلمی در منطقه شناخته خواهد شد.
بر اساس آمار انسولین قلمی باالترین میزان ارزبری 
را دارد و حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دالر در سال 
صرف واردات این محصول می شود. با توجه 
به راه اندازی این خط و خطوط تولید دیگر در 
آینده، شاهد صرفه جویی ارزی چشمگیری در 
حوزه دارو و افزایش دسترسی بیماران دیابتی به 

این فرآورده خواهیم بود.
مصرف انسولین های قلمی و آنالوگ در دهه اخیر 
به علت سهولت در استفاده بیماران و اثربخشی و 
ایمنی باالتر از سایر انسولین ها، رشد چشمگیری 
در جهان داشته و با تولید بازالین، ایران در زمره 
معدود کشورهای تولیدکننده انسولین آنالوگ در 
جهان قرار گرفته است. ضمنا ایمنی و اثربخشی 
بالینی مختلف در مقایسه  بازالین در مطالعات 
با نمونه های برند این محصول به اثبات رسیده 

است و این محصول پس از تایید سازمان غذا 
و دارو به شکل قلم آماده تزریق، توسط شرکت 
فرآورده های پویش دارو در شهرک صنعتی پردیس 

تهران تولید خواهد شد.

کاهش ۶۰۰ میلیون دالری ارزبری دارو در ۹۸
سعید نمکی، وزیر بهداشت در مراسم افتتاح خط 
تولید انسولین قلمی، گفت: »سال گذشته با همدلی 
توانستیم بیش از ۶۰۰ میلیون دالر ارزبری دارو 
را کاهش دهیم که این رقم درواقع بیش از ۲۰ 
درصد از مصرف ارز دارو در سال ۱۳۹۷ بود.«

وی افزود: »این اتفاق به دنبال این افتاد که ما 
۲۵ درصد واردات داروهای خارجی که مشابه 
داخلی داشتند را کاهش دادیم و توانستیم ۳۰ 
درصد تولید داروهای داخلی را افزایش دهیم.«

نمکی اظهار داشت: »امسال هم این حرکت را 
ادامه می دهیم تا  در سالی که سال جهش تولید 
به فرمایش مقام معظم رهبری است، به جایگاه 
ویژه ای در تولید  دارو و مواد اولیه دارویی و به 

ویژه داروهای های تک دست پیدا کنیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »این بسیار سخت است 
که ما در شرایط تحریم های ظالمانه، با وجود حمله 
ناگهانی ویروس کرونا  و با وجود همه کاستی هایی 
که در زمینه اقتصاد، ارز و ریال در کشور داشتیم، 
صنعت گران و شرکت های دانش بنیان ما توانستند 
چنین افتخاراتی در عرصه نظام سالمت و ارائه 
خدمت بیافرینند.« نمکی اظهار کرد: »ما در کمتر از 
دو ماه با کمک صنعت گران و تولیدکنندگان مملکت 
و همدلی و وفاقی که در ارکان نظام و دولت وجود 
داشت، از یک کشور واردکننده به تولیدکننده تبدیل 

شدیم و این از افتخارات جمهوری اسالمی است 
که در اوج تحریم که بسیاری تالش می کردند ما 
را به باتالق گرفتاری های ناشی از اقتصاد ناشی 
از کرونا فرو برند، به عنوان صادرکننده در تمام 
اقالمی که برای مهار بیماری نیاز داشتیم، برسیم.«
وی گفت: »امروز به محصولی دست یافتیم که عالوه 
بر کاهش ارزبری، یک محصول استراتژیک است 
و پله ای برای صعود به پله های باالی تکنولوژی 
است.« وی تاکید کرد: »ما در وزارت بهداشت 
دو راه را دنبال می کنیم؛ نخست اینکه مصرف 
بیماری های  بار  کاهش  دلیل  به  را  داروها  این 
غیرواگیر در کشور کم کنیم و دوم اینکه آنچه 
برای درمان و کنترل این بیماری ها نیاز داریم در 

داخل تولید کنیم.«

مرگ بیش از 3۰۰ هزار نفر در سال به 
دلیل بیماری های غیرواگیر

وزیر بهداشت افزود: »باید توجه کرد که  از ۳۸۰ 
هزار مرگی که در سال رخ می دهد، ۳۱۳ هزار 
مرگ بر اثر بیماری های غیرواگیر مانند فشارخون 
و دیابت، گرفتاری های قلب و عروق و... رخ 
می دهد. همچنین چاقی و شیوه زندگی غلط در 

ابتال به بیماری های غیرواگیر موثر است.«
»بر اساس بررسی ها حدود  نمکی اضافه کرد: 
کشور  در  کرونایی  فوتی های  از  درصد   ۱۲.۶
بیماری زمینه ای نداشتند. در حالی که یکی از 
عمده ترین علت های مرگ های زیر ۵۰ سال در 
کرونایی های دارای بیماری های زمینه ای، چاقی 
بوده است؛ بنابراین باید توجه کرد که چاقی زمینه 
بیماری های دیگر مانند دیابت، سرطان و.. . است.«

ادامه در صفحه 16 

صادرات انسولین ایرانی درآینده نزدیک

15 شماره ۱۶۷۸ ۲ تیـر ۱۳۹۹

سعید نمکی، وزیر بهداشت: 
سال گذشته با هماهنگی و 

همدلی توانستیم بیش از 600 
میلیون دالر ارزبری بخش دارو 
را کاهش دهیم که معادل بیش 

از 20 درصد مصرف ارز دارو 
در سال 97 بود و این اتفاق 

با کاهش حداقل 25 درصدی 
واردات داروهای خارجی دارای 

مشابه داخلی و افزایش 30 
درصدی تولید داخلی رخ داد

سورنا ستاری، معاون علمی 
 و فناوری رئیس جمهوری: 

انسولین یکی از محصوالت 
دارویی است که بیشترین 
میزان ارزبری را دارد و تا 

امروز نتوانسته بودیم به این 
حوزه ورود کنیم، اما خوشبختانه 

راه اندازی اولین خط تولید 
انسولین قلمی در کشور گام 

بزرگ و مثبتی برای ایران است
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 ادامه از صفحه 15
یکی  بهداشت  وزارت  »سیاست  گفت:  وی 
کاهش بیماری ها به ویژه بیماری های غیرواگیر 
است. بر همین اساس در سال گذشته در بسیج 
ملی فشارخون، فشارخون حدود ۳۱ میلیون نفر 
از جمعیت کشور را اندازه گیری کنیم که دو میلیون 
و ۷۰۰ هزار  نفر بیمار فشارخونی را شناسایی 
کردیم که از بیماری خود اطالع نداشتند. البته در 
کشور ما ۴۰ درصد از مبتالیان به پرفشاری خون 
از فشارخون  خود خبر ندارند تا زمانی که روی 
تخت ای سی یو می روند. این اتفاق درباره دیابت 
هم وجود دارد و بسیاری از دیابتی ها از بیماری 
خود خبر ندارند تا زمانی که گرفتار نارسایی کلیه 

یا عوارض چشمی آن می شوند.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »اولین سیاست ما این  
است که با آموزش شیوه زندگی درست، تغذیه 
مناسب، ورزش منظم و... بتوانیم از این بیماری ها 
پیشگیری کنیم.« نمکی ادامه داد: »در گام دوم 
با کمک  شرکت های دانش بنیان به سمت تولید 
داروهایی برویم  که در درمان بیماری های غیرواگیر 

کارساز باشند.«

گام بزرگ ایران با تولید انسولین قلمی
فناوری  علمی  و  معاون  ستاری،  سورنا 
رئیس جمهوری نیز در مراسم رونمایی از اولین 
خط تولید انسولین قلمی در کشور که به صورت 
مجازی و با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، 
اظهار کرد: »هنوز برای تولید، رفع نیازهای کشور 
و صادرات محصوالتی مانند انسولین قلمی راه 
زیادی در پیش داریم و این یک قدم ابتدایی برای 

ما است که وارد این حوزه می شویم.«
وی گفت: »انسولین یکی از محصوالت دارویی 
کشور  در  را  ارزبری  میزان  بیشترین  که  است 
حوزه  این  به  بودیم  نتوانسته  امروز  تا  و  دارد 
ورود کنیم، اما خوشبختانه راه اندازی اولین خط 
تولید انسولین قلمی در کشور گام بزرگ و مثبتی 

برای ایران است.«
ستاری افزود: »اولین تولیدکننده انسولین قلمی 
در کشور از شرکت های خوب دانش بنیان کشور 
است و امیدواریم که اتفاقات بزرگی در آینده 
برای توسعه این دانش در کشور رخ دهد و این 
فصل جدیدی از علم و تکنولوژی است که در 
کشور اتفاق می افتد و این خیلی ارزشمند است.«
معاون علمی  و فناوری رئیس جمهوری یادآور 
شد: »راه اندازی اولین خط تولید انسولین قلمی در 
کشور با حمایت وزارت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو انجام شد و این حمایت ها باعث می شود 
که شاهد اتفاقات بسیار خوبی برای کشور در 

حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باشیم.«
ستاری در پایان خاطرنشان کرد: »بخشی از پارک 
فناوری پردیس، مربوط به حوزه سالمت است و 
در پارک سالمت پردیس، ده ها شرکت دانش بنیان 
در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو فعالیت دارند. 
از شرکت های دانش بنیان به ویژه اولین تولیدکننده 
انسولین قلمی کشور تشکر می کنم که خط مقدم 
و صف شکن تولید انسولین قلمی در کشور بود.«

صرفه جویی ارزی ۲۰ میلیون دالری
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو 
نیز در این مراسم گفت: »وزیر بهداشت همواره 
اصرار داشتند که تولید محصوالت و فرآورده های 
ارزبر برای کشور در اولویت قرار گیرد. با توجه به 

ارزبری بسیار باالی انسولین که در کنار فرآورده 
های پالسمایی، خونی و واکسن بیشترین میزان 
ارزبری را آن هم در سال های سخت تحریم، 
به خود اختصاص می داد، هرچه سریع تر افتتاح 
شود. بر همین اساس اکنون نزدیک به یک ماه 
بازار شده و با  است که انسولین قدیمی وارد 

استقبال مردم و و پزشکان مواجه شده است.«
این حوزه  افزود: »الزم می دانم که بگویم  وی 
محصوالت  تولید  حوزه  در  شرکت  این  و 
بیوتکنولوژی در کشور پیشگام بوده است و جزو 
اولین شرکت هایی بود که با کمترین حاشیه بحث 
تولید اقالم بیوتکنولوژی را در کشور و ابتدا در 
دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کردند و همواره 
با نهایت خضوع کارشان را دنبال کردند. امروز 
هم در زمینه تولید انسولین قلمی پیشگام هستند.«
شانه ساز ادامه داد: »راه اندازی این خط تولید ۲۰ 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشور ایجاد 
می کند که افتخاری برای ماست. در حالی که وزیر 
بهداشت مقابله با کرونا را دنبال می کنند، تعداد 
انتظار  در صف  دارویی  از شرکت های  زیادی 
برای رونمایی و افتتاح خطوط تولید هستند و 
در یکی دو هفته آینده نیز افتتاح های دیگری در 

صف قرار دارد.«
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه امیدواریم 

فرمان مقام معظم رهبری و شعار جهش تولید را 
محقق کنیم، گفت: »ما تصمیم  گرفتیم که دیگر 
سالیانه لیست و فهرستی را اعالم  نکنیم، بلکه 
لیست پویایی شامل دارو و تجهیزات پزشکی 
مورد نیازمان را داشته باشیم و آن را در سایت 
سازمان اعالم کنیم و از صنایع بخواهیم که در 

تولید این اقالم کمک کنند.«
وی گفت: »در جلسات قبلی بررسی کردیم که 
یک قلم ملزومات پزشکی بازاری ۱۲۰۰ میلیارد 
تومانی را به خود اختصاص می دهد که بخش 
اعظم آن در اختیار شرکت های وارداتی است. 
در حالی که شرایط تولید آن را در کشور داریم. 
باور ما بر این است که حداقل حدود ۴۰۰ میلیارد 
تومان بازار تولید برای شرکت های دانش بنیانی 

در  باشند،  داشته  را  اقالم  این  تولید  امکان  که 
کشور وجود دارد.«

راه اندازی خطوط تولید انسولین قلمی 
در شرکت های دیگر

و  غذا  سازمان  سخنگوی  جهانپور،  کیانوش 
دارو نیز در حاشیه مراسم راه اندازی خط تولید 
انسولین قلمی با حضور در جمع خبرنگاران، 

گفت: »خوشبختانه امروز شاهد راه اندازی اولین 
خط تولید انسولین قلمی به عنوان یک محصول 
استراتژیک دارویی در کشور بودیم و با توجه 
به برنامه ای که در توسعه تولید این محصوالت 
در کشور وجود دارد، انتظار می رود که به زودی 
و ظرف ماه های آینده شاهد راه اندازی خطوط 
تولید این محصول راهبردی از سوی شرکت های 

دیگر باشیم.«
وی افزود: »حتی پیش بینی می شود که جمهوری 
تولید  تکمیل چرخه  با  به زودی  ایران  اسالمی 
انسولین قلمی در زمره صادرکنندگان این محصول 
استراتژیک دارویی هم قرار گیرد. البته امروز هم 
تعداد بیماران دیابتی و هم افرادی که مصرف کننده 
انسولین هستند با روال و رویه ای که در سال های 
اخیر و با افزایش مصرف انسولین قلمی و پذیرش 
بهتری که در بیماران داشته، روند رو به رشد 
مصرف این محصوالت را در کشور و در همه 
دنیا شاهد بودیم. شاید این محصول بیشترین 
ارزبری را در بین محصوالت دارویی به خود 
اختصاص می دهد و بر همین اساس ضرورت 
انتقال این تکنولوژی برای تولید این محصوالت 

در داخل کشور مشخص می شود.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: »ما تولید 
یکی از ارزبرترین محصوالت دارویی را در کشور 
آغاز کردیم و انتظار داریم که ظرف ماه های آتی 
کشور در آستانه خودکفایی و صادرات آن به دنیا 
قرار گیرد.« وی گفت: »خط تولیدی که امروز 
راه اندازی شد در گام  نخست حدود ۲۰ میلیون 
دالر صرفه جویی ارزی برای کشور درپی دارد و 
انتظار داریم با تکمیل چرخه تولید انسولین قلمی 
در کشور نزدیک به ۲۰۰ میلیون دالر صرفه جویی 
ارزی را شاهد باشیم.« جهانپور تاکید کرد: »بخشی 
از بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین هستند و 
پذیرش بیماران و هزینه اثربخشی در حوزه انسولین 
قلمی بهتر از سایر محصوالت انسولین قلمداد 
می شود. ضمنا موضوع در راستای سیاست اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از تولید داخل برای رونق تولید 
در دستورکار است و این مسیر تا زمان خودکفایی 

در این حوزه ادامه می یابد.«

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: راه اندازی 
این خط تولید 20 میلیون دالر 

صرفه جویی ارزی برای کشور ایجاد 
می کند همچنین تعداد زیادی از 

شرکت های دارویی در صف انتظار 
برای رونمایی و افتتاح خطوط تولید 

هستند و در هفته های آینده نیز 
افتتاح های دیگری خواهیم داشت

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان 
غذا و دارو: انتظار می رود که 

به زودی و ظرف ماه های آینده شاهد 
راه اندازی خطوط تولید این محصول 

راهبردی از سوی شرکت های 
دیگر باشیم و پیش بینی می شود 

که ایران به زودی با تکمیل 
چرخه تولید انسولین قلمی در 

زمره صادرکنندگان این محصول 
استراتژیک دارویی قرار گیرد
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تاالرها، مدارس، تورهای گردشگری و قهوخانه ها 
که مدت ها است با شیوع کرونا تعطیل بودند، 
افزایش  با  بازگشایی شوند.  قرار است دوباره 
میزان مبتالیان و مرگ و میرها در اثر بیماری 
کووید-19 بسیاری از متخصصان نسبت به این 
موضوع اعالم نگرانی کرده اند. به گزارش سپید 
مسعود مردانی متخصص بیماری های عفونی و 
عضو کمیته کشوری کرونا یکی از این افراد است، 
وی در این رابطه می گوید: »بازگشایی بسیاری از 
اماکن مانند تاالر های پذیرایی، سالن های سینما، 
تئاتر، قهوه خانه ها، کافه ها و تور های گردشگری،  

عجوالنه و غیرضروری است.«
مردانی با بیان اینکه عادی تلقی کردن بیماری 
کووید 19 از سوی مردم و مسئوالن می تواند 
بسیار خطرناک باشد، گفت: »این بیماری پس 
از کشور چین در کشور های همسایه آن مانند 
تایلند، تایوان، کره و ژاپن شیوع یافت. تمامی 
این کشور ها در حال حاضر مشکلی به نام کرونا 
ندارند، زیرا بیماران را رصد کردند و کاماًل در 
قرنطینه گذاشتند و به هیچ وجه اجازه ندادند 
که با دیگران تماس برقرار کنند. اما کشور ما 
یا  دوم، سوم  موج  که  است  این  درگیر  هنوز 
چهارم بیماری کی می آید. علت آن است که 

برنامه ریزی ها مشکل آفرین بوده اند.«
افراد جدید در  ابتالی  افزایش  از سوی دیگر 
یک ماه اخیر فارغ از هر دلیلی که داشته باشد، 
افزایش خسارت انسانی، مالی و معنوی در جامعه 
به ویژه در میان مدافعان سالمت را در بر دارد. 
افرادی که بیش از 5 ماه است که درگیر مبارزه 
با این ویروس شده و همچنان در این مبارزه 
نیز  آنان  استقامت  این  اما  می ورزند.  اسقامت 
حدی دارد، فرسودگی، خستگی و تحلیل رفتن 
قوای جسمی کادرهای درمانی و بیمارستانی این 
روزها به مانند روزهای نخست شیوع بیماری 
شده است. دوباره پس از تقریبا 3 ماه از دوران 
شهدای  به  دیگری  نام های  بیماری  اولیه  اوج 
مدافع سالمت افزوده می شود. از آن سو میزان 
مبتالیان در این کادرها نیز در حال افزایش است. 
بیمارستان هایی که خدمات غیر کرونایی خود را 
به دلیل کاهش بار مراجعات بیماران مشکوک 
یا مبتال به کرونا آغاز کرده بودند، دوباره این 
بخش ها را تعطیل و خدمات کرونا را در بیشتر 

بخش ها از سر گرفته اند.
به گفته علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا 
در  کرونا  به  مبتال  بیماران  مراجعان  بار  تهران 
تهران افزایش پیدا کرده است. در دو هفته اخیر 
نمودار تعداد مراجعان سرپایی، افراد بستری در 
بخش های عادی و مراقبت های ویژه و همچنین 
میزان مرگ و میرها در حال تغییر است. وی پیش 
از این از عدم توجه مردم به فاصله گذاری های 
اجتماعی نسبت به روزهای نخست بیماری انتقاد 
کرد. اما آیا تنها مردم مقصر هستند؟ قطعا چنین 

نیست. اگر مردم همراهی نمی کردند چه بسا تعداد 
افراد متوفی ناشی از این بیماری از آماری که 
در حال حاضر وجود دارد بسیار بیشتر می شد. 
همانگونه که در ابتدای این گزارش عنوان شد، 
بسیاری افراد موضوع بازگشایی های غیر ضروری 
را یکی از عوامل این وضعیت می دانند. از آن 
سو برخی دیگر رها شدگی و عادی تلقی کردن 
کرونا را نیز از جمله دیگر عوامل افزایش بار 

مبتالیان می دانند.
این در حالی است که  وزیر بهداشت و نیروهای 
به  کشور  درمان  و  بهداشت  صف  و  ستادی 
صورت مرتب نسبت به این وضعیت هشدار 
می دهند، سعید نمکی در اجالس مجازی روسای 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر 
کشور گفت: » هنوز در موج اول بیماری هستیم. 
او اضافه کرد: »در کشور در حال تجربه کردن 
موج اول کرونا هستیم اما ممکن است شکل 
موج اول کرونا با آنچه در استان دیگری تجربه 
کرده ایم، متفاوت باشد. باید باور کنیم و به مردم 
هم بگوییم که ویروس کرونا تمام نشده، پیک 
بیماری رد نشده و کرونا، یک ویروس پیچیده 
تو در توی صد هزار چهره است و ممکن است 
یک پروتکل درمانی در یک منطقه جواب دهد 
و در منطقه دیگری جواب ندهد. از روز اول 
معاونینم  به همکاران و  شیوع کرونا در چین 
هایی  ویروس  تمام  با  ویروس،  این  که  گفتم 
که دیده اید، متفاوت است. بنده به عنوان یک 
ایمونولوژیست معتقدم که این ویروس، یک شتر 

گاو پلنگ است که می تواند گاز بگیرد و لگد 
و شاخ بزند.« لذا عدم توجه به بیماری کاری 
کامال غیر عاقالنه است این موضوع چه جانب 
مسئوالن باشد و چه از جانب مردم کاری خطا 
بوده و تبعات آن را تمامی آحاد جامعه می بینند.
وقتی وزیر بهداشت می گوید که باید حداقل دو 
سال با این ویروس زندگی کرد، این معنی به 
ذهن متبادر می شود که ویروس کرونا واقعیتی 
است که در جامعه ما حی و حاضر است. پس 
است  ایمونولوژیست  خود  که  وزیری  وقتی 
دیگر  برای  باید  حجت  می گوید،  چنین  و 

دست اندرکاران تمام شود.

خسارت های اقتصادی کرونا
اما در زمان شیوع یک اپیدمی تنها جنبه سالمت 
آن مطرح نیست بلکه جنبه های اقتصادی نیز 
مطرح می شود. آنهم در زمانی که کشور عالوه 
نیز  اقتصادی  تحریم های  با  باید  بیماری  بر 
بجنگد. همین روزهای گذشته بود، که رئیس 
اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت از 
خسارت 1.5 میلیارد دالری به این حوزه که 
از  یکی  به  تبدیل  اخیر در حال  در سال های 
داد.  خبر  بود  کشور  صنعت های  ارزآورترین 
این خسارت در سایر مشاغل گردشگری نیز 
شرکت های  هتل دارها،  است.  آمده  وجود  به 
رستوران ها  مسافرتی،  آژانس های  هواپیمایی، 
اثر کرونا متحمل خسارت های بسیار  و... در 
زیادی شده و میزان تعدیل نیرو در این مشاغل 

در حال افزایش است. مشاغل و صنوف دیگر 
با  باید  از سویی  دارند  مشکالتی  چنین   هم 
مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم کنند و 
از سوی دیگر باید به فکر فعالیت خود در این 
روزهای کرونایی باشند. روز گذشته علیرضا 
زالی در نشستی که در استانداری تهران برگزار 
رعایت  عدم  شدید  کاهش  به  اشاره  با  شد، 
پروتکل های بهداشتی گفت: »این مسئله ابعاد 
پیچیده اجتماعی، اقتصادی و ... را در بر دارد 
تغییرات  استان دستخوش  رفتارها در  و همه 
شده است، اما آنچه مورد توجه باید قرار گیرد 
این است که مرکز ثقل، بهداشت و درمان و 
باالترین خدمات علی رغم همه کمبودها در 
تهران وجود دارد. بطوریکه ما با مشکل جدی در 
تامین منابع درمانی روبرو هستیم و این مسئله با 
جمعیت تناسبی ندارد، اما تالش شده با وجود 
همه کمبودها خدمات خوبی ارائه شود. بالغ بر 
50 درصد از مردم استان تهران مستعد بیماری 
کرونا هستند. این ویروس ویروسی خطرناک 
است و آثار کشندگی دارد. لذا باید بتوانیم با 
تدابیر و رعایت پروتکل های بهداشتی از این 

بحران عبور کنیم.« 
همانطور که در سطور آغازین این نوشتار اشاره 
شد دوباره بار مراجعات به بیمارستان ها افزایش 
پیدا کرده است. در حالیکه هنوز خستگی کادر 
درمان در 5 ماه اخیر از تن آنان در نرفته است باید 
در سنگر خود همچنان پذیرای بیماران باشند. 

ادامه در صفحه 18 

خسارت های عادی تلقی کردن کرونا
فعالشدنبخشهایتعطیلشدهکووید19دربیمارستانها
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 ادامه از صفحه 17
حسین کرمانپور مدیرکل روابط عمومی و بین الملل 
سازمان نظام پزشکی در این رابطه به خبرنگار 
مراجعان  تعداد  در حال حاضر   « سپید گفت: 
افزایش پیدا کرده است. بسیاری از بیمارستان ها 
به دلیل کاهش مبتالیان بیشتر بخش های کووید 
خود را تعطیل کرده و بخش های دیگر باز شد، 
اما با افزایش آمارها دوباره بخش های تعطیل شده 

کویید نیز در حال بازگشایی هستند.«
وی افزود: » هرچه میزان ابتالی مردم افزایش 
ابتالی  میزان  و  درمان  کادر  مواجه  کند،  پیدا 

آنان به این ویروس نیز افزایش پیدا می کند و 
از آن سو خستگی پرسنل نیز بیشتر می شود.«

تعطیلی آموزش پیشگیری از کرونا 
تهدیدی فراگیر

کرمانپور با انتقاد از تعطیلی آموزش های پیشگیری 
به ویژه در رسانه ملی گفت: » این آموزش ها تا 
زمانی که کرونا در کشور وجود دارد باید ارائه شود. 
حال که ما در حال بازگشایی و آزادسازی هستیم 
باید دقت مردم نیز افزایش پیدا کند. آموزش ها 
باید همانند روزهای نخست بیماری ارائه شود. 

هنوز بسیاری از مردم نمی دانند دست های خود 
را چگونه بشورند. حتی اگر آموزش ها تکراری 
است نباید آن را ول کرد و باید هر لحظه به 
مردم یادآوری کرد که این بیماری وجود دارد 

و خطر آن همچنان باقی است.«
وی با بیان اینکه یکی از نگرانی های موجود ناقلین 
بی عالمت هستند، گفت: » وقتی آموزش داده 
شود، بسیاری از این ناقلین نیز مراعات کرده و 
دیگران را مبتال نمی کنند. می گویند مردم رعایت 
نمی کنند، درست است چرا که آموزش ندیده اند 

تا بتوانند قواعد بهداشتی رعایت کنند.«

110 شهید و بیش از 50 هزار نفر مبتالی 
جامعه پزشکی

پزشکی  نظام  مدیرکل روابط عمومی سازمان 
در ادامه به تعداد شهدا و مبتالیان کادر درمان 
تا  بیماری  ابتدای شیوع  از  پرداخت و گفت: 
کنون 110 نفر از کادر درمان شهید و بیش از 5 
هزار نفر به این بیماری مبتال شده اند. وقتی این 
افراد مبتال شوند جای این افراد خالی می شود، 
سربازان خط مقدم وقتی زخمی شوند جبهه 
به  عرصه  شود  چنین  وقتی  و  می کند  سقوط 

دشمن واگذار می شود.«

وزیر آموزش و پرورش نحوه فعالیت مدارس در سال تحصیلی 
جدید با احتمال ماندگاری ویروس کرونا را تشریح کرد.

به گزارش سپید، محسن حاجی میرزایی با بیان اینکه نمی توانیم با 
فرض وجود کرونا زندگی را تعطیل کنیم، گفت: »باید به سمتی 
برویم که بتوانیم با رعایت حداکثری پروتکل ها روال عادی زندگی 
را ادامه دهیم و اخاللی در کارها صورت نگیرد .انجام صحیح یک 
کار مستلزم مشارکت همه افراد است، در شرایط کنونی سناریوهای 
مختلفی را پیش بینی کرده ایم. در فضای آموزشی آینده، آموزش های 
ترکیبی در دستور کار است بنابراین ممکن است بخشی از آموزش ها 

در فضای مجازی و بخشی در مدرسه ارائه شود.«
وزیر آمورش و پرورش فلسفه دایر بودن مدارس در روزهای 
پنجشنبه را اجرای طرح سه روز، سه روز برای ورود دانش آموزان 
به مدرسه توصیف کرد و یادآور شد: »بر اساس مصوبه اخیر ستاد 
ملی مدیریت کرونا، روزهای پنجشنبه نیز مدارس دایر است و این 
موضوع باهدف مدیریت ورود دانش آموزان به مدرسه صورت 
می گیرد لذا طرح زوج و فرد اجرا می شود. بدین معنی که دانش 
آموزان مدارس پرجمعیت به دو گروه تقسیم می شوند، عده ای 
سه روز در هفته در روزهای زوج و عده ای نیز در روزهای فرد 

در مدرسه حضور خواهند داشت.«
وی ادامه داد: »در مناطق سفید و دارای جمعیت کم  دانش آموزی، 
مدارس روال عادی را طی خواهند کرد البته استفاده از فضای مجازی 

برای ارائه آموزش ها حتی در شرایط سفید، تداوم خواهد داشت و 
فیلم های تدریس باکیفیت معلمان در اختیار خانواده ها قرار خواهد 
گرفت. همچنین برگزاری آزمون های هماهنگ در کشور از طریق 
فضای مجازی ظرفیت خوبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.«
حاجی میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: »مدارس 
غیردولتی باید متوجه باشند که شرایط تغییر کرده است لذا اگر 
بخواهند مانند گذشته موقعیت خود را حفظ کنند باید تغییراتی را 
داشته باشند و شرایط جدیدی را به خانواده ها پیشنهاد بدهند تا 
همچنان برای خانواده ها جذاب باشند و خانواده از آن ها استقبال 
کنند امیدوارم همکاران سازمان مدارس غیردولتی شرایط را ارزیابی 

و متناسب با شرایط با جامعه صحبت کنند.«

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش محسن حاجی 
میرزایی همچنین در رابطه با برگزاری امتحانات از دانش آموزان 
در این شرایط گفت: »موظفیم حداکثر تالش را برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی در حوزه های امتحانی داشته باشیم، لذا کسانی 
هم که وظیفه حمل ونقل های عمومی را بر عهده  دارند قطعاً تالش 
خواهند کرد پروتکل های بهداشتی در آنجا رعایت شود؛ خانواده ها 
نیز موارد مذکور را رعایت می کنند؛ دانش آموزان نیز در ماه های 
اخیر آموزش های الزم را فراگرفتند و خوشبختانه امتحانات نهایی 

در فضای مطلوبی در حال برگزاری است.«
حاجی میرزایی با اشاره به نشست مدیران کل آموزش وپرورش 
استان های کشور در آغاز امتحانات نهایی، اظهار کرد: »مدیران 
کل در این جلسه، از برگزاری مانور امتحانات قبل از شروع 
امتحانات نهایی خبر دادند لذا این امتحانات درنهایت امنیت در 
حال برگزاری است.« وی با بیان اینکه کرونا جامعه را تحت 
تأثیر قرارداد و با یک پدیده عالم گیر روبه رو هستیم، تصریح کرد: 
»نمی توانیم اختالل در زندگی را بپذیریم لذا آموزش وپرورش 
دست به کار شد تا به شیوه های مختلف آموزش ها را در اختیار 
دانش آموزان قرار دهد. باید خود را با زیست بوم جدید وفق 
دهیم و از این فرصت حداکثر استفاده را داشته باشیم لذا سعی 
خواهیم کرد تا آموزش ها و تدریس های برتر را در اختیار همه 

دانش آموزان در سراسر کشور قرار دهیم.«

وزیرآموزشوپرورشخبرداد

مدارس کشور در شرایط کرونایی زوج و فرد می شوند
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