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رییس جمهور:  خبـر

فعالیت های  آموزشی سال آینده حضوری و مجازی خواهد بود
هشت هزار تخت آی سی یو مجهز در اختیار است

رییس جمهوری گفت: »فعالیت های  آموزشی در 
دانشگاه ها و مدارس در سال  آینده بخشی حضوری 

و بخشی مجازی خواهد بود.«
به گزارش سپید، حسن روحانی عصر روز سه 
شنبه در جلسه برنامه ریزی و تالش برای تحقق 
شعار »جهش تولید« با حضور استانداران سراسر 
کشورگفت: »موضوع تحول سالمت، بیمه همگانی 
در کشور، این که مردم به راحتی دسترسی به پزشک 
و تخت،  تخت ویژه، دارو و  درمان دارند مردم 
خودشان آن را حس و لمس می کنند. اوایل سال 
9۲ کسی بیمارستان می رفت خودش باید می رفت 
دمپایی، ملحفه و دارو بخرد و تخت هم آنقدر گران 
بود که برای مردم امکانپذیر نبود، اگر کسی فوت 
می کرد جنازه آن به گروگان در بیمارستان می ماند.«
وی افزود: »در این دولت مقدار تختی که می تواند 
در اختیار مردم قرار بگیرد یا تخت جدید یا تختی 
است که بازسازی کامل شده است و این تعداد 
تخت نسبت به کل تاریخ ایران در این دولت دو 
برابر شده است. شرایطی که امروز در کرونا می بینیم 
که ملت و دولت ما در برابر دنیا سرافرازی دارد به 
خاطر این است که زیربنای درمان آماده شده است. 
به دلیل این که تخت  و آی سی یو وجود دارد.« 
رییس جمهوری گفت: »هشت هزار تخت آی سی 
یو مجهز در اختیار است و 1000 تخت در همین 
چندماه دوران کرونا اضافه شده است که این کار 
بزرگ کاری است که مردم می بینند ما چه بگوییم 

و چه نگوییم برای مردم ملموس است.« 

روحانی ادامه داد: »امروز قدرت ارتباطات کشور 
و زیربنا در مسایل ارتباطی و ارتباطات و فضای 
مجازی و سایبری ملموس است. بگوییم و یا نگوییم 
هرکسی یک موبایل هوشمند در اختیارش است و 
به راحتی می تواند بسیاری از خدمات را دریافت کند 
و این سامانه بود که در همین دوره کرونا توانستیم 
۷۷ میلیون را غربالگری کنیم. همین سامانه بود که 
توانستیم به راحتی حدود ۲۲ میلیون نفر را وام در 
اختیار آنها بگذاریم. همین سامانه است که به راحتی 

است کمکی می خواهیم صدهزار میلیارد تومان به 
عنوان وام ارزان قیمت در اختیار آنها بگذاریم و 
کسی الزم نیست به جایی مراجعه کند که این را 
مردم لمس می کنند و چیزی نیست که ما بگوییم.«
»آثار  کرد:  خاطرنشان  دوازدهم  دولت  ریس 
شرکت های دانش بنیان به تدریج برای مردم ملموس 
می شود. خدمات بسیاری از این شرکت های دانش 
بنیان در داخل فضای مجازی است که مردم می توانند 
آن را لمس کنند. این فضای مجازی بود که باعث 

شد در چند ماه پایان سال تحصیلی مدرسه را تعطیل 
کنیم و آموزش را نگه داریم.«

وی با بیان اینکه برای سال آینده هم طراحی ما این 
است، افزود: »برای ما که 1۵ شهریور می خواهیم 
فعالیت های آموزشی دانشگاهی و مدارس را آغاز 
کنیم بخشی حضوری و بخشی مجازی است. اگر 
فضا و زیرساخت و سرعت اینترنت نبود چگونه 
می توانستیم این خدمات را بدهیم بنابراین این 

خدمات امروز برای مردم روشن است.«

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت 
گفت: »پرستاران در دوران دشوار و پر خطر همه گیری ویروس 
کرونا نقشی کلیدی داشتند و دولت با تمام توان خود به دنبال 

رفع مشکالت آنان است.«
به گزارش سپید، علی ربیعی که صبح روز دوشنبه با اعضای 
نظام پرستاری کشور دیدار و گفتگو داشت، ضمن سپاسگزاری 
و قدردانی از زحمات و نقش کلیدی کادر درمان و بخصوص 
پرستاران در دوران مبارزه با کرونا، خاطرنشان کرد: »در فراگیری 
و بیماری کرونا، جامعه پرستاری و خانواده بزرگ درمان کشورمان 
لحظاتی چنان با شکوه و به یادماندنی را آفریدند که در حافظه 

تاریخی ایران و جهان باقی خواهد ماند.«
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور گفت: »پرستاران در 
شرایط دشوار و با ریسک باالی مبارزه با کرونا در خط مقدم 

ایستادند و در ایستادگی خوش درخشیدند.«
وی افزود: »آرامش نسبی امروز جامعه، محصول فداکاری های 
کادر درمان در موقعیت پرخطر مبارزه با ویروس کرونا است.« 
وی با اشاره به اینکه شخص رئیس جمهور و تمام اعضای هیات 
دولت قدران تالش های خستگی ناپذیر کادر درمان هستند، افزود: 
»در شکلی فراگیرتر و تصویری کالنتر، جامعه ایران ایثارگری های 

کادر درمان و سالمت این سرزمین را فراموش نخواهد کرد.«
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور گفت: »در هر دوره 
تاریخی گروه های اجتماعی خاصی در عبور دادن مردم از بحران ها 
نقش و تأثیر داشته اند و در آستانه قرن جدید و رویارویی ملت 
ایران با ویروس کرونا، کادر درمان و به ویژه پرستاران نقش 

مؤثری برای عبور از این بحران ملی – جهانی ایفا کرده اند.«
ربیعی افزود: »پرستاران و سایر خانواده بزرگ کادر درمان در 
دولت  اکنون  و  کرد  وظیفه خود عمل  به  تاریخی  برهه  این 

وظیفه خود می داند برای رفع مشکالت آنان اقدامات الزم را 
انجام داده و از هیچ تالشی برای حمایت از وزارت بهداشت 

فروگذار نخواهد کرد.« 
سخنگوی دولت به نقش و حضور وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در دوره فراگیری بیماری کرونا در ایران اشاره 
در  بهداشت  در رأس وزارت  نمکی  دکتر  و گفت: »حضور 
سامان دهی مبارزه با کرونا بسیار مؤثر بوده و برای دولت حضور 
وزیری پرتالش، با دانش و اهل تأمل فرصت و غنیمت است.« 
وی افزود: »قطعاً یکی از عوامل موفقیت دولت در مبارزه با 
کرونا حضور دکتر نمکی در رأس وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی است.«
در این جلسه گزارشی از فعالیت جامعه پرستاری در مقابله با کرونا 
ارائه شد. بر اساس این گزارش جامعه پرستاری کشور تاکنون 
۲0 شهید را در راه مقابله با کرونا تقدیم مردم ایران کرده است. 
به گزارش وبدا همچنین در این جلسه نقش کلیدی و کانونی 
جامعه پرستاری در این دوره، چگونگی تقویت نظام پرستاری، 
شیوه مساعدت دولت، حمایت از وزارت بهداشت جهت تقویت 
جامعه پرستاری، کارآفرینی پرستاران و مراقبت در خانه ازجمله 

موارد بود که به  تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور تاکید کرد
نقش کلیدی پرستاران در روند مبارزه با ویروس کرونا
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 
استناد  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
ج:  بند   -7 ماده  اساس  بر  کرد  تاکید  کشور، 
این قانون، هرگونه تبلیغات خدمات و کاالهای 
آسیب رسان به سالمت موضوع ماده 48 قانون 
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
اعالم  و  تشخیص  اساس  بر  دولت)2(  مالی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
از سوی همه  ایران  استاندارد  و سازمان ملی 

رسانه ها ممنوع است.
48-هرگونه  الحاقي  ماده  اساس  بر  همچنین 
خدمات  و  کاالها  عرضه  و  واردات  و  تولید 
آسیب رسان به سالمت و داروهاي با احتمال 
تحت  خاص  عوارض  مشمول  سوءمصرف، 

عنوان عوارض سالمت مي باشد. 
فهرست خدمات و اقدامات و کاالهاي آسیب 
با احتمال سوء  رسان به سالمت و داروهاي 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  توسط  مصرف 
)حداکثر  عوارض  درصد  و  پزشکي  آموزش 
در  کاالها  این  براي  کاال(  ارزش  درصد  ده 
ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسؤولیت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با 
عضویت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایي، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن 
نظارت  و  برنامه ریزي  معاونت  و  تجارت  و 
راهبردي رئیس جمهور تعیین و ابالغ مي شود. 
صددرصد )100درصد( مبلغ وصولي پس از 
مبادله موافقتنامه به صورت  به خزانه و  واریز 
درآمد - هزینه در اختیار دستگاه هاي اجرائي 

مربوطه قرار مي گیرد.
استانداردهای ملی و مصادیق فهرست نهایی 
کاالها و اقدامات آسیب رسان به سالمت به 
جهت منع تبلیغات در سال 99 در فایل زیر 

قابل مشاهده است:

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: »رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 
همکاری مردم در استفاده از اقالم پیشگیری کننده، مهمترین رکن 

کنترل بیماری کرونا در شرایط کنونی به شمار می رود.«
به گزارش سپید، محمدمهدی گویا افزود: »مدتی است که موارد ابتال 
به بیماری کرونا در برخی مناطق کشور از جمله آذربایجان غربی 
رو به افزایش گذاشته که با توجه به این امر، الزم بود که در سطح 
وزارت، ارزیابی سریعی از وضعیت از نظر نیازهای جدید استان 

و تقویت امکانات و نیروی انسانی انجام شود.«
وی اضافه کرد: »مهمترین مساله این است که مردم باید نکات 
بهداشتی را به طور جدی رعایت کنند زیرا هر چه مردم این نکات 
را جدی بگیرند، موارد ابتال، بستری و مرگ و میر کاهش می یابد.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی تصریح کرد: »مردم احساس می کنند که خطر 

بیماری کرونا کم شده در حالی که از نظر ما خطر افزایش یافته است.«
وی تاکید کرد: »اگر همکاری مردم نباشد، نیروهای بهداشتی و 
درمانی توان مقابله مناسب با این بیماری را نخواهند داشت؛ کار 
سنگین شبانه روزی، همکاران تالشگر دانشگاه های علوم پزشکی 
را خسته کرده است پس نباید اجازه دهیم که این همکاران 

فرسوده شوند.«
گویا گفت: »آینده قابل پیش بینی نیست و ممکن است روزهای 
سخت تری را در پیش رو داشته باشیم که جلوگیری از این امر، 

نیازمند همراهی مردم است.«
دگویا، رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی طی سفر روزهای اخیر خود به آذربایجان 
غربی، وضعیت این استان را به صورت کامل بررسی کرده تا 
نیاز کمک هایی از سوی وزارتخانه به این استان  در صورت 

صورت گیرد. 

تاکنون بیش از 207 هزار نفر در کشور به بیماری کرونا مبتال 
شده که از این تعداد، بیش از 80 درصد بهبود یافته و 4.7 درصد 
نیز جان خود را از دست داده اند. تعداد مبتالیان به بیماری کرونا 
در ایران، 2.25 درصد مبتالیان در کل دنیاست؛ تعداد مبتالیان در 

دنیا نیز از سد 9 میلیون نفر گذشته است.ایرنا

رعایت دستورالعمل های بهداشتی مهمترین رکن کنترل بیماری کرونا

2880 انواع پفك بر پايه ذرت انواع فراورده حجيم شده
شيريني هاي تر 

انواع دراژه، فراورده ، انواع فراورده هاي كاكائويي مانند شكالت صبحانه
 فراورده هاي كاكائويي 12018 كاكائويي با مغزي ويفر 

711 انواع تافي و آبنبات با و بدون قند تافي و آبنبات
سيگار و محصوالت دخاني  دخانيات
 آرايشي تاتو و فراورده هاي طراحي پوستفرآورده هاي   

 كاالهاي آرايشي

ل،فرآورده هاي آرايشي رنگي پوست و مو (اانواع رژ لب، ريم 
كرم پودر، پنكيك، خط چشم، مداد آرايشي چشم و لب، 

 رنگ مو و...)

 انواع فرآورده هاي برنزه كننده پوست 

 موضعيانواع محصوالت آنتي سلوليت و الغر كننده  

 فرآورده هاي صاف كننده، فركننده و كراتينه كننده مو 

 ديفنوكسيالت 

 دارو هاي با احتمال سو مصرف
ميلي گرم ، قرص  100قرص ترامادول در اشكال (قرص   

 50ميلي گرمي، كپسول  100ميلي گرمي، كپسول  50
  )SR ميلي گرمي 100ميلي گرمي، قرص 

كليه تركيبات كدئين داراستامينوفن كدئين و    
  

 

 

 

1399استانداردهاي ملي و مصاديق فهرست نهايي كاالها و اقدامات آسيب رسان به سالمت به جهت منع تبليغات در سال   
 دسته بندي كاال شماره استاندارد ملي مصاديق

 انواع سوسيس و كالباس 2303 انواع سوسيس و كالباس گوشت و مرغ با درصدهاي متفاوت

آماده مصرففراورده هاي گوشتي و غذاهاي   

انواع گوشت عمل آوري شده با درصدهاي متفاوت
 

 ژامبون 5753

ساير ساندويچ و پيتزا و پيتزاي حاوي سوسيس و كالباس ( انواع ساندويچ
 مشمول فهرست نمي باشد)

 

انواع پيتزاي آماده مصرف 
14680منجمد   انواع ساندويچ و پيتزاي داراي سوسيس و كالباس و ژامبون 

)17813(سمبوسه    
)11073فالفل (  

انواع سمبوسه و فالفل آماده شده باروش غوطه وري در
 روغن

 
13526پنير پيتزاي پروسس 

15696تاپينگ پيتزا   
 پنير پيتزاي پروسس

  تاپينگ پيتزا 
انواع نوشابه گازدار طعم دار رنگي ، طعم دار بي رنگ، ميوه اي و كوال با 

جايگزين ( زيرو، اليت، كم كالري)يا بدون قند / شيرين كننده /
 

1250 
اع نوشابه گازدار با/يا بدون قندانو  

 

 نوشيدني ها و فراورده هاي آنها

 6693 نوشابه انرژي زا
  2279 نوشيدني مالت (ماء الشعير )  طعم دار

)14345گاز دار( 
)2837بدون گاز(  

انواع نوشيدني هاي ميوه اي گاز دار و بدون گاز با محتواي
درصد  25آب ميوه   

انواع شربت ميوه اي و غير ميوه اي ، شربت هاي تزئيني و -  
 انواع نوشيدني هاي غير ميوه اي

 3964 فرآورده هاي يخي خوراكي
 4714 انواع پودر نوشيدني فوري

 
 روغن ها روغن مصرفي خانوار 9131  مصرفي صنايع و خانوارمنظور روغن هاي نيمه جامد 

انواع سس ساالد پرچرب (مانند سس هزار جزيره، سس فرانسوي، سس 
و كاهش يافته ، بدون چربيتاتار، سس ايتاليايي و ... ) بجز نوع كم چرب  2454 

انواع سس پرچرب ( مايونز و سس ساالد و سس سفيد) با
 سايرا قالم خوراكي  درصد 30بيش از چربي 

انواع چيپس برگه و خالل سيب زميني و انواع اسنك  3764چيپس سيب زميني

انواع فراورده هاي سرخ شده 
  )12099غالت و حبوبات (

انواع فراورده هاي سرخ شده در روغن بر پايه سيب زميني و 
 غالت (چيپس سيب زميني و غالت)

استانداردهای ملی و مصادیق فهرست نهایی کاالها و اقدامات آسیب رسان به سالمت به جهت منع تبلیغات در سال 1399



رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت اعالم کرد

سخنگوی وزارت بهداشت:
شناسایی 2445 بیمارجدید مبتال به کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»تاکنون ٢٠٩ هزار و ٩٧٠ نفر در کشور به طور قطعی به 
ویروس کرونا مبتال شده و با فوت ١٢١ نفر در ٢۴ ساعت 
گذشته، جان باختگان کرونا در کشور به ٩۸۶۳ نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری درباره آخرین آمار 
مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت 
ناشی از آن بیان کرد: »از روز دوشنبه تا سه شنبه ۳ تیر ١۳٩٩ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۴۴۵ بیمار جدید مبتال به کووید١٩ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ٢۳۴ مورد 

بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید ١٩ در کشور به ٢٠٩ هزار و ٩٧٠ نفر رسید.«
وی ادامه داد: »متاسفانه در طول ٢۴ ساعت گذشته، ١٢١ نفر از بیماران کووید١٩ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ٩ هزار و ۸۶۳ نفر رسید.« سخنگوی وزارت 
بهداشت گفت: »خوشبختانه تاکنون ١۶٩ هزار و ١۶٠ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند. همچنین ٢۸۴۶ نفر از بیماران مبتال به کووید١٩ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند.« الری اظهار کرد: »تاکنون یک میلیون و ۴٧۵ هزار و ۳۳١ آزمایش تشخیص 
کووید١٩ در کشور انجام شده است.« سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »در استان های خوزستان، 
آذربایجان غربی و هرمزگان، موارد بستری باالتر از بقیه استان ها است.  در استان خوزستان با کاهش 
میزان فوتی مواجهیم و در استان فارس بستری ها افزایش داشته و در استان های کرمانشاه، گلستان، 
کرمان، بوشهر  و همدان، شاهد کاهش قابل مالحظه میزان بستری ها بوده ایم. در مجموع شاهد 

کاهش میزان بستری در کل کشور هستیم.«

آمار کرونا

خبـر

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت از 
صدور بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر ممنوعیت 

مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی خبر داد. 
به گزارش سپید، احمد جنیدی جعفری گفت: »طبق 
تبصره یک ماده ١۳ قانون جامع دخانیات مصوب 
مجلس شورای اسالمی در سال ۸۵ استعمال دخانیات 
در اماکن عمومی و وسایط نقلیه عمومی ممنوع و 
تخلف از آن مستوجب حکم به جزای نقدی است.«

وی افزود: »علی رغم پیگیری های وزارت بهداشت 
طی سال های اجرای قانون، متاسفانه به دلیل اجرای 
ضعیف قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن 
عمومی، مراکز عرضه قلیان در برخی از دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور به صورت غیر قانونی گسترش 
یافت و منجر به افزایش مصرف قلیان در جامعه، 

خصوصا در بین جوانان شد.«
وی بیان داشت: »با توجه به شیوع بیماری کرونا 
ویروس در کشور، با درخواست وزیر بهداشت و 
رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا از دادستان کل 
کشور برای حمایت حوزه سالمت از ممنوعیت 
مصرف مواد دخانی و قلیان در اماکن عمومی، 
بخشنامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اجرای 
قوانین و همکاری و حمایت از بازرسین بهداشت 
و ضابطین قضایی برای جلوگیری از عرضه قلیان 
صادر شد. به این منظور با هماهنگی دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور تیم های مشترک با پلیس اماکن 
و دادستانی تشکیل، بازرسی و نظارت بر اماکن 
عمومی به طور مستمر انجام و از هر گونه عرضه 
و استعمال مواد دخانی و قلیان جلوگیری شود. در 
صورت مشاهده تخلف، با پلمب امکنه، متصدیان 
این مراکز به مراجع قانونی معرفی می شوند، زیرا در 
واقع این اقدام در شرایط حاضر حکم تهدید علیه 
سالمت عمومی جامعه را دارد. ضمنا هرگونه تبلیغ 
در خصوص عرضه مواد دخانی و از جمله قلیان 
ممنوع است و متخلفین بر اساس مصوبه دولت تا 
مبلغ ۴۳ میلیون و ۸۶٠ هزار تومان جریمه می شوند.«
رئیس مرکز سالمت محیط و کار گفت: »ابزارآالت 
قلیان در انتشار ویروس کرونا موثر است، چون 
محیط مناسبی برای بقا و رشد ویروس و سایر 
عوامل عفونی و بیماری زا است. وزارت بهداشت در 
راستای سیاست های جهانی برای مهار کروناویروس، 
به خاطر خطری که مصرف دخانیات بر تضعیف 
سیستم دفاعی بدن دارد و افراد را مستعد ابتال به 

بیماری کرونا ویروس و سایر بیماری های کشنده 
می کند، با هرگونه ارایه تسهیالت برای عرضه و 
استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی مخالفت و 
تخلفات مربوطه را از مراجع قضایی پیگیری می کند.« 
وی ممنوعیت عرضه قلیان حتی بعد از بازگشایی 
مراکزی که قبال عرضه قلیان داشتند را مورد توجه 
قرار داد و افزود: »بخشنامه دادستان کل کشور به 
کلیه دادستان های عمومی و انقالب سراسر کشور 
و فرماندهی نیروی انتظامی ابالغ شده و همکاری 
کاملی در این خصوص داریم. در استان تهران هم 
به دلیل مشکالتی که در اجرای قانون در سنوات قبل 
داشتیم، جلسه ای اختصاصی با نمایندگان دادستانی، 
ناجا و دانشگاه های علوم پزشکی تهران برگزار و 
مقرر گردید که گشت های ویژه برای بازرسی از 
اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع انجام شود 
و هرگونه تخلف در مورد عرضه قلیان بالفاصله 
پیگیری و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شوند.«
جنیدی خاطرنشان کرد: »اقدام دیگر در این راستا، 
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست 
محترم قوه قضاییه بود که در آن نامه ضمن تاکید بر 
اجرای ممنوعیت پایدار استعمال دخانیات و عرضه 
قلیان در همه اماکن عمومی، خواستار برخورد قاطع 
با تولیـدکنندگان و مصـرف کنندگان قلیان در این 
اماکن شدند، به نحوی که موجب عبرت سایر 
هنجارشکنان شود.« وی افزود: »امیدواریم مردم 
عزیز و فهیم کشور هم برای حفظ سالمتی خود 
و اطرافیان به هیچ وجه به مراکزی که غیر قانونی 
اقدام به عرضه قلیان می کنند مراجعه نکنند و با 
مشاهده موارد تخلف در این زمینه، آدرس مرکز و 
امکنه متخلف را به سامانه ١٩٠ شکایات بهداشتی 

گزارش دهند.« رئیس مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت بیان داشت: »به هرحال با توجه 
به اینکه بیماری کرونا ویروس در بسیاری از افراد 
ممکن است بدون عالمت باشد و این افراد ممکن 
است در محیط های جمعی حضور داشته باشند، باید 

دقت بیشتری در اجرای قانون داشت.« 
وی افزود: »مصرف کنندگان دخانیات به دلیل آسیب 
رساندن به ریه، معموال سرفه های شایعی دارند و 
در واقع اشتباه گرفتن این سرفه ها با سرفه هایی که  
ناشی از ابتال به کروناویروس است، موجب می شود 
بیماری دیر تشخیص داده شود و این افراد عاملینی 

خطرناک برای انتقال ویرس هستند.« 
وی با اشاره به گزارش موسسه ملی تحقیقات سالمت 
که دود دخانیات را عاملی برای انتقال ویرس شناخته 
است، افزود: »اگر فرد مصرف کننده مواد دخانی دچار 
بیماری کرونا باشد، قطعا با مصرف دخانیات موجب 
آلودگی محیط و انتقال بیماری به دیگران می شود.« 
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، به گفته وی، خطر انتقال بیماری از طریق 
مصرف دخانیات در اماکن عمومی باال است و به 
هیچ طریقی نمی شود جلوی انتشار این ویروس را 

در اماکن آلوده به دود دخانیات گرفت. 
جنیدی تصریح کرد: »افراد مصرف کننده دخانیات با 
مراجعه به مراکز جامع خدمات سالمت، یا بصورت 
خود جوش، می توانند مصرف مواد دخانی را ترک 
کنند. در مواجهه قرار گرفتن افراد غیرسیگاری با 
دود دخانیات نیز با مصرف آن هیچ فرقی ندارد و 
همان امراض مصرف را دارد، لذا مردم برای حفظ 
سالمت خودشان باید فعاالنه عمل کرده و تخلفات 

را به سامانه ١٩٠ گزارش دهند.«

کاهش ۱2 درصدی حضور پلمب اماکن عرضه کننده مواد دخانی
تهرانی ها در مراکز اهدای خون

در سه ماهه نخست امسال حدود ۸۶ هزار 
و ۶۳۸ نفر در تهران برای اهدای خون 
به مراکز اهدای خون سطح استان تهران 
مراجعه کردند که نسبت به وضعیت مشابه 
سال گذشته، شاهد کاهش ١٢ درصدی 

مشارکت مردم بودیم. 
تا  امسال  نوروز  از  سپید،  گزارش  به 
اهدای  مراکز   ،١۳٩٩ ماه  خرداد  پایان 
و  هزار   ۸۶ حضور  شاهد  تهران  خون 
۶۳۸ نفر مراجعه کننده برای اهدای خون 
بوده است که از این تعداد، ٧٠ هزار و 

١٩۵ نفر موفق به اهدای خون شدند.
در  خون  اهداکنندگان  آمار  مجموع  از 
آخرین بهار قرن در استان تهران،  ۳٢ 
هزار و ۸۶٠ نفر از اهداکنندگانی بودند 
بیماران  یاری  به  به صورت مستمر  که 
می آیند،  ٢۳ هزار و ۴٢۳ نفر هم کسانی 
بودند که در سال های قبل هم سابقه انجام 
اهدای خون را داشته اند و ١۳ هزار و 
٩١٢ نفر هم برای اولین بار برای اهدای 

خون مراجعه کرده بودند.

انتقال  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
اول  ماهه  سه  در  تهران،  استان  خون 
سال ١۳٩٩ و به علت شیوع ویروس 
کرونا، شاهد کاهش ١٢ درصدی آمار 
حضور مردم برای اهدای خون نسبت 
به وضعیت مشابه در سال گذشته بودیم 
که امیدواریم با حضور پرشورتر مردم، 
فرآیند تامین فرآورده های خونی مورد 
مرکز   ١۶٠ از  بیش  در  بیماران  نیاز 
پایتخت  سطح  بیمارستانی  و  درمانی 

انجام شود. با موفقیت 
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یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی و کارون در مجلس:

مدیر کل دفتر ارتقای سالمت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت خبر داد
ابالغ راهنمای نحوه مراقبت از بیماران مبتال به کووید ۱9 خفیف در منزل

مدیر کل دفتر ارتقای سالمت و خدمات پرستاری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابالغ راهنمای نحوه 
مراقبت از بیماران مبتال به کووید ١٩ خفیف در منزل خبر داد. 
به گزارش سپید، مریم رسولی با اعالم این خبر افزود: 
»با توجه به همه گیری ویروس کووید-١٩ در کشور و 
محدودیت تخت های بیمارستانی و نیروی پرستاری مورد 
نیاز جهت مراقبت از بیماران بستری و با در نظر گرفتن ظرفیت مراکز مشاوره و ارایه خدمات 
پرستاری در منزل، معاونت پرستاری با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز اقدام به تدوین و ابالغ دستورالعمل نحوه مراقبت از بیماران مبتال به کووید-١٩ خفیف در 
منزل به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور کرد.«

به گزارش وبدا مدیر کل دفتر ارتقای سالمت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت در ادامه 
گفت: »افراد دارای عالیم خفیف تحت شرایط خاص مندرج در این دستورالعمل، نیازی به 
بستری شدن در بیمارستان ندارند و مطابق با دستور پزشک، ادامه درمان آن ها می تواند در 
منزل انجام گیرد. لذا با توجه به اهمیت مراقبت های پرستاری در منزل، آموزش خودمراقبتی 
به بیمار و خانواده و در راستای حمایت خانواده ها و مراقبت از بیمار و همچنین برای استفاده 
مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل در جهت افزایش ایمنی بیمار و جلوگیری از 
گسترش این بیماری، ویرایش دوم راهنمای »نحوه مراقبت از بیماران مبتال به کووید -١٩ خفیف 
در منزل« جهت استفاده بیماران، خانواده آن ها ومراکز مذکور با همکاری دانشکده پرستاری و 

مامایی تبریز، ویرایش و به دانشگاه ها ابالغ شد.«

خبـر

نماینده مردم اهواز، باوی و کارون، با بیان 
با فقر تجهیزات  اینکه استان خورستان 
پزشکی و امکانات درمانی مواجه است، 
گفت: »بی تردید تداوم کمبود ها و فرسودگی 
نیروی های درمانی موجب افزایش تلفات 

می شود.«
به گزارش سپید، مجتبی یوسفی با اشاره 
به وضعیت قرمز کرونا در استان خوزستان 
و ضمن تقدیر و تشکر از کادر درمانی 
مقابله با کرونا، گفت: »با توجه به اینکه 
سیستم و کادر درمانی استان خوزستان 
همواره به دلیل خدمات دهی به استان های 
همجواری که از امکانات بهداشتی و درمانی 

خوبی برخوردار نبودند، تحت فشار بوده و قبل از 
شیوع ویروس کرونا هم با کمبود امکانات مواجه 
بوده است. بی تردید تداوم کمبود ها و فرسودگی 
نیروی های درمانی موجب افزایش تلفات می شود.« 
وی  مهمترین اصل در پیشگیری از کرونا را توجه 
به اصول بهداشتی و خودمراقبتی دانست و اظهار 
کرد: »از مردم درخواست می کنم با رعایت فاصله 
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی زنجیره انتقال 
بیماری را قطع کنند. یقیناً بهترین راه پیشگیری 
بیماری در خانه ماندن و رعایت  این  از شیوع 
اصول بهداشتی است. از طرفی رسانه ها نیز باید با 
اطالعرسانی دقیق از وضعیت شیوع کرونا در کشور، 

مردم را نسبت به خطرات این بیماری آگاه کنند.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با ابراز نگرانی 
از شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان، افزود: 
»قبل از آغاز دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی 
در ستاد استانی مبارزه با کرونا، نسبت به تصمیم های 
نادرست این ستاد انتقاداتی کردم. معتقدم عملکرد 
اشتباه ستاد ملی مبارزه با کرونا و به تبع آن ستاد 
در  کرونا  به  ابتال  آمار  افزایش  موجب  استانی 
خوزستان شده است. از این رو تصمیم های اشتباه 
سریعاً باید اصالح شده و در برخی از مناطق قرمز 

محدودیت اعمال شود.«
نماینده مردم اهواز، باوی و کارون، با اشاره به عملکرد 

ضعیف مسئوالن اجرایی استان خوزستان 
در جریان مبارزه با کرونا، افزود: »متاسفانه 
مکان هایی برای انجام تست تشخیص کرونا 
در نظر گرفته شده که امکان رعایت فاصله 
اجتماعی در آنها وجود ندارد. از این رو بهتر 
است برخی از سالن های ورزشی استان را 
به این منظور اختصاص دهیم تا در انجام 
فرآیند تست، فاصله اجتماعی هم رعایت 
شود. ازطرفی در پاسخ گویی تست های 
تشخیصی نیز باید به خوبی عمل کنیم چرا 
که در صورت تشخیص اشتباه و اعالم دیر 
هنگام، فرد مبتال در جامعه تردد کرده و 

افراد دیگری را نیز آلوده می کند.«
به گزارش خانه ملت وی در پایان با بیان اینکه 
استان خورستان با فقر تجهیزات پزشکی و امکانات 
درمانی مواجه است، افزود: »با توجه به اینکه 
آمار ابتال به کرونا در حال افزایش است، باید 
برخی از محدودیت ها مجددا اعمال شود، چرا 
که تداوم افزایش موارد ابتال به این بیماری،  کادر 
درمانی و بیمارستان ها را به دلیل کمبود منابع و 
فرسودگی با مشکل جدی مواجه می کند. ازطرفی 
باید بخشی از یک میلیارد یورویی که با اذن مقام 
معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای مقابله 
با کرونا برداشت شده به بیمارستان های خوزستان 

اختصاص داده شود.«

استان خوزستان با فقر تجهیزات پزشکی و 
امکانات درمانی مواجه است

بیمه سالمت

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران 
اعالم کرد

استمرار پوشش بیمه ای صندوق 
بیمه روستاییان، منوط به ثبت 

درخواست ارزیابی وسع

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران اعالم کرد: 
»از این پس استمرار پوشش بیمه ای صندوق 
بیمه روستاییان منوط به ثبت درخواست 

ارزیابی وسع است.«
به گزارش سپید، سیدمحمد حسینی گفت: 
»اگر بیمه شده قباًل از تمدید اعتبار شش 
ماهه برخوردار شده و نیاز به بستری در 
بیمارستان با دفترچه فاقد اعتبار باشد، آن 
نوبت بستری وی با صدور معرفی نامه از 
ابتدای بستری در تعهد سازمان بیمه سالمت 
ایران قرار گرفته و استمرار پوشش بیمه ای 
وی منوط به ثبت درخواست ارزیابی وسع 
بنابر اعالم روابط عمومی  خواهد بود.« 
اداره کل بیمه سالمت استان تهران، وی 
همچنین با بیان اینکه  استمرار پوشش 
بیمه ای در صندوق های بیمه روستاییان 
از ابتدای تیرماه سال جاری ادامه می یابد، 
گفت: »اخذ معرفی نامه بستری به منزله 
آخرین بهره مندی از پوشش بیمه روستایی 
رایگان بوده و استمرار پوشش بیمه ای آنها 
از این پس براساس نتیجه ارزیابی وسع 
اعالمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و یا خود اظهاری خواهد بود.«
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رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »در شرایطی که امکان 
رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی وجود ندارد، بر استفاده همگانی 

از ماسک توصیه اکید می شود.« 
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده روز سه شنبه در حاشیه راه 
اندازی واحدهای سی تی اسکن و اندوسکوپی در بیمارستان 
شهدای یافت آباد در جمع خبرنگاران، بر لزوم زدن ماسک تاکید 
کرد و گفت: »در شرایط فعلی هم بیماران و هم سایر افراد از 
ماسک استفاده کنند.« وی بیان داشت استفاده ماسک هم برای 
جلوگیری از انتقال بیماری و هم برای حفاظت افراد سالم از 

نظر علمی اثبات شده و استفاده همگان از ماسک ضروری است. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: »در فضاهای بسته،  
حتی در صورت استفاده از ماسک نباید به مدت طوالنی در کنار 
هم قرار بگیریم.« وی اظهار داشت: »یکی از کمبودهای اصلی این 

بیمارستان دستگاه سی تی اسکن بود که امروز )سوم مرداد ماه( 
این دستگاه پیشرفته در این مرکز درمانی نصب و راه اندازی شد.« 
کوهپایه زاده اظهار امیدواری کرد که در سال های پیشرو تجهیزات 
پیشرفته دیگری در این بیمارستان نصب و راه اندازی شود تا 

خدمات بهتری به مردم منطقه ارایه شود. 
وی ادامه داد: »برای پاسخگویی مطلوب به نیازهای مردم، تجهیزات 

این بیمارستان را باید به روزتر، مجهزتر و کامل تر کنیم.«
به گزارش ایرنا واحدهای سی تی اسکن و اندوسکوپی بیمارستان 
شهدای یافت آباد تهران امروز با حضور رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی ایران و مسئوالن این دانشگاه و بیمارستان راه اندازی 
شد. همچنین بخش داخلی بیمارستان پس از بازسازی مورد 

بهره برداری مجدد قرار گرفت.

ماسک بزنیم
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رئیس مرکز پیوند و بیماری های وزارت بهداشت: 

دولتهرسال۱۲۰۰میلیاردتومانبرایبیمارانخاصهزینهمیکند
رئیس مرکز پیوند و بیماری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »دولت ساالنه 1۲00 میلیارد تومان برای ارائه خدمات 
درمانی و دارویی به 11 گروه از بیماران خاص و صعب العالج هزینه 
می کند و همه این خدمات از طریق سامانه حواله الکترونیک در اختیار 

این بیماران قرار می گیرد.«
به گزارش سپید، مهدی شادنوش افزود: »اکنون 11 گروه از بیماران 
خاص و صعب العالج تحت حمایت ویژه وزارت بهداشت هستند 
که شامل تاالسمی، هموفیلی، دیالیز) خونی و صفاقی(،  ام اس،  ای بی  
متابولیک ، اتیسم، سیستیک فایبروزیس، پیونداعضا و سرطان هاست 
و به تدریج خدمات درمانی و دارویی مورد نیاز این بیماران از طریق 
سامانه حواله الکترونیک ارائه می شود.« وی گفت: »در گذشته الزم 
بود این بیماران هر چند وقت یکبار برای دریافت خدمات حمایتی به 
معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه کند و مثال اگر 
داروی بیمار یا دوز داروی او تغییر کرده الزم بود اطالعات خدمات 

مورد نیاز بیماران با مراجعه حضوری به روز رسانی شود.«
وی افزود: »این خدمات در قالب بسته های حمایتی تعریف شده به این 

بیماران ارائه می شود. بسته های حمایتی که مهر ماه هر سال بازنگری 
می شود و بیشتر شامل پوشش فرانشیز دارو و درمان ) صفر شدن فرانشیز 
دارو یا هزینه درمان( مورد نیاز این بیماران است.« وی گفت: »با راه 
اندازی سامانه حواله الکترونیک از این پس خدمات رسانی به این بیماران 
از طریق این سایت انجام می شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری 
به معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی ندارند. به این ترتیب 

توزیع دارو و ارائه خدمات موازی از چند منبع نیز از بین می رود و به 
طور دقیق مشخص می شود که هر بیمار به چه خدمات، چه نوع دارو 
و به چه میزان در طول سال نیاز دارد به همین علت می توانیم مدیریت 
هوشمندانه تری را در این زمینه اعمال کنیم.« شادنوش افزود: »تاکنون 
بیماران پیوندی و ام اس با ثبت نام در سامانه حواله الکترونیک تحت 
پوشش خدمات این سامانه قرار گرفته اند.  ثبت نام بیماران تاالسمی 
و  MPS نیز شروع شده و از این بیماران می خواهیم هر چه سریعتر 
اطالعات خود را در سامانه حواله الکترونیک بیماران خاص تکمیل 
کنند. به مرور و تا آخر سال همه 11 گروه تحت حمایت مرکز پیوند و 
بیماری های وزارت بهداشت باید در این سامانه ثبت نام کنند تا بتوانند 
از خدمات و یارانه های دولتی استفاده کنند.« به گزارش ایرنا شادنوش 
گفت: »به دستور وزیر بهداشت همه  بخش های وزارت بهداشت باید 
همکاری می کنند که هر چه زودتر خدمات این سامانه تکمیل شود. 
ثبت نام و پوشش خدمات رسانی به این بیماران با سرعت مناسب پیش 
می رود. توصیه این است که گروه هایی که به تدریج اعالم می شوند 

برای ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.«

یک متخصص گوش و حلق و بینی گفت: »طبق مشاهدات بالینی، 
عالمت جدیدی به صورت گلودرد و گوش درد شدید یک طرفه 

در بیماران مشکوک به کرونا مشاهده شده است.«
به گزارش سپید، کامران خداکرمی با اشاره به مشاهدات بالینی 
تعدادی از متخصصین گوش و حلق و بینی اظهار کرد: »از اوایل 
اردیبهشت  ماه، طبق مشاهدات بالینی تعدادی از متخصصین گوش 
و حلق و بینی که در گروه های علمی مطرح شد، عالمت جدیدی به 
صورت گلودرد و گوش درد شدید یک طرفه در بیماران مشکوک 
به کرونا مشاهده شده است.« وی افزود: »این عالئم که گاهی با 
سردرد بسیار شدید و یا سایر عالیم کرونا همراه بوده است، در 
غیاب مشکالتی نظیر ریفالکس اسید معده و زخم های دهانی 
مشاهده شده است؛ در معاینه این افراد یا هیچ اثری از قرمزی و 
التهاب در ناحیه حلق مشاهده نشده است و یا قرمزی مختصری 
روی چین های لوزه وجود داشته است که نمی توانسته این درد 

شدید را توجیه کند.« خداکرمی ادامه داد: »در بیش از نیمی از این 
بیماران، تست کرونا مثبت بوده است و همچنین در تعدادی از 
این افراد، سایر عالئم کرونا نظیر بدن درد، سردرد، عالئم گوارشی 
و عالئم عصبی نظیر کج خلقی وجود داشته است.« وی اضافه 
کرد: »عالمت بالینی دیگری که در این ایام مشاهده می شود وجود 
تیروئیدیت )التهاب دردناک غده تیروئید( در برخی افراد است؛ 
با توجه به اینکه تیروییدیت در این فصل شایع نیست و بیماران 
بررسی شده نیز از لحاظ سن و جنسیت مستعد ابتال به تیروییدیت 
نبوده اند می توان تیروییدیت را از عالئم احتمالی کرونا برشمرد.«

این متخصص گوش و حلق و بینی تصریح کرد: »اگر کسی به 
گلودرد و گوش درد شدید یک طرفه ای مبتال شد که بیش از 
چهار یا پنج روز طول کشید و علل دیگری مانند ریفالکس اسید 
معده، عفونت های ویروسی منتشر درحلق، زخم انتهای حلق یا 
زبان، درد و التهاب دندان های انتهایی یا مفصل فک و... هم برای 

آن وجود نداشت می توان به ابتال به کرونا شک کرد.«
به گزارش تسنیم خداکرمی با بیان این که افراد دارای عالمت 
گوش درد و گلودرد یکطرفه و شدید باید حتماً مراقبت های 
بیشتری را انجام بدهند، خاطرنشان کرد: »این افراد باید از ماسک 
استفاده و از تماس با دیگران خودداری کنند و با مراجعه به 

پزشک تحت درمان قرار بگیرند.«

گوش درد و گلودرد شدید یک طرفه از عالئم احتمالی کرونا

خبـر

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ابتال 41۲ نفر از کارکنان 
بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی استان بوشهر به کووید-19 
خبر داد.  به گزارش سپید، سعید کشمیری بیان اینکه در ۲4 ساعت 
گذشته 19 مورد مبتالی جدید به کرونا در بیمارستان های استان 
بوشهر بستری  شده اند، افزود: »خوشبختانه در ۲4 ساعت گذشته ۲۵ 
مورد از موارد بستری در بیمارستان های استان بوشهر با حال عمومی 
خوب ترخیص شده اند که 14 مورد آن ها مبتال به کرونا بوده اند.«
وی با اشاره به افزایش سه مورد در بخش های مراقبت ویژه افزود: 
»در حال حاضر 30 بیمار مبتال به کرونا در بخش ICU  تحت 

مراقبت های ویژه قرار دارند.« 
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ثبت سه مورد جدید فوت 
در استان خبر داد و گفت: »متأسفانه شمار جان باختگان ناشی از 
ویروس کرونا در استان بوشهر تا روز سه شنبه سوم تیرماه به ۵8 
نفر رسیده است.« کشمیری اضافه کرد: »۲4۲ بیمار حاد تنفسی 
در بیمارستان های استان بوشهر بستری هستند که 1۲۲ مورد آن ها 

مبتال به کرونا هستند.« وی با اشاره به سه مورد جدید فوت شده در 
استان، بیان کرد: »یک خانم ۷۷ ساله با  سابقه بیماری زمینه ای ساکن 
شهرستان کنگان، یک خانم 63 ساله با سابقه بیماری زمینه ای ساکن 
شهرستان بوشهر و یک آقای 69 ساله ساکن شهرستان دشتستان 
با سابقه بیماری  زمینه ای فوت کرده اند.« دبیر ستاد مبارزه با کرونا 
در استان بوشهر با اشاره به محموله  کمک های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه گفت: »وزارت بهداشت برای 

تقویت  بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر جهت مقابله با بیماری کرونا، تجهیزاتی به مبلغ یک 
میلیارد و دویست میلیون تومان تحویل داد.« سعید کشمیری تصریح 
کرد: »این تجهیزات شامل ۵ دستگاه ونتیالتور بزرگسال، ۵ دستگاه 
ونتیالتور پرتابل، 4 دستگاه مانیتور ثابت، 3 دستگاه ونتیالتور پرتابل 
آ. سی. یو. و 4 دستگاه ساکشن پرتابل است.« رییس دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر عنوان کرد: »تعداد دو هزار و 191 پرستار در سه 
ماهه اول سال 99 در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی 
استان بوشهر برای مقابله با بیماری کرونا به مردم خدمت کرده اند 
و دو هزار و 396 تخت برای درمان این بیماران در نظر گرفته 
شده است.« وی با بیان اینکه 41۲ نفر از کارکنان بیمارستان های 
دانشگاهی و غیردانشگاهی استان بوشهر به کووید-19 مبتال شده اند، 
اظهار داشت: »همه کارکنان مبتال به کرونا جهت گذارندن دوره 
نقاهت در منزل به سرمی برند و 66 نفر از آنها پس از بهبودی به 

محل کار بازگشته اند.«ایسنا

۴۱۲ نفر از کارکنان بیمارستان های استان بوشهر کرونایی شدند 
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معاون پرستاری وزارت بهداشت در نخستین جلسه هماهنگی سمپوزیوم بین المللی پرستاری جامعه نگر خبرداد

برگزاری سمپوزیوم بین المللی پرستاری جامعه نگر 2020 در ایران
برگزاری  از  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
در  نگر  جامعه  پرستاری  المللی  بین  سمپوزیوم 
ایران با هدف تبادل تجربیات موفق منطقه ای و 
بین المللی در زمینه ارتقای پرستاری جامعه نگر، 

خبر داد. 
به گزارش سپید، مریم حضرتی در نخستین جلسه 
هماهنگی سمپوزیوم بین المللی پرستاری جامعه 
نگر که با حضور اساتید دانشکده های پرستاری، 
ارزشیابی رشته  و  ممتحنه  نمایندگان هیات های 
پرستاری، نظام پرستاری و انجمن علمی پرستاری 
برگزار شد، از برگزاری این سمپوزیوم بین المللی 
در ایران خبر داد و گفت: »با توجه به اعالم سال 
2020 از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان 
»سال پرستار و ماما«، این معاونت در صدد است تا 
با همکاری مجموعه وزارت متبوع و دفتر منطقه ای 
سازمان جهانی بهداشت، سمپوزیومی را با هدف 
تبادل تجربیات موفق منطقه ای و بین المللی در 

زمینه ارتقای پرستاری جامعه نگر برگزار کند.«
وی، با توجه به احتمال طوالنی شدن پاندمی کووید 

19، زمان برگزاری سمپوزیوم را اوایل سال 2021 
اعالم کرد. وی اظهار کرد: »با شیوع کووید 19، بیش 
از هر زمانی، حاکمیت سالمت اهمیت پیدا کرده 
است و با حاکمیت سالمت است که می توان  به 
اهداف ملی سالمت و پوشش همگانی سالمت دست 

یافت؛ بدین معنا که همه آحاد  کشور بدون داشتن 
دغدغه مالی در هر زمان و مکانی که به خدمات 
سالمت نیاز دارند به آن دسترسی داشته باشند. این 
خدمات طیف گسترده ای از خدمات پایه بهداشت 
و درمان؛ از ارتقای سالمت تا پیشگیری، درمان، 

توانبخشی و مراقبت های تسکینی را در بر می گیرد.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: »شیوع 
کووید 19، ضرورت بازنگری و اصالح ساختارهای 
نظام سالمت را به دنیا گوشزد کرد. لذا، هدف از 
برگزاری سمپوزیوم بین المللی پرستاری جامعه نگر، 
بازتعریف مواردی خواهد بود که باعث تبیین و 
ارتقای نقش پرستاران در پوشش همگانی سالمت 
شود که این امر گفتمان اصلی در دوران پساکرونا، 
خواهد بود.« به گزارش وبدا در ادامه این نشست، 
مدیر کل دفتر ارتقای سالمت و خدمات پرستاری 
معاونت پرستاری وزارت بهداشت نیز، ضمن طرح 
مسئله، به اصول توسعه فعالیت های مبتنی بر جامعه 
شامل، ارائه خدمات ارزان و مقرون به صرفه اشاره 
کرده و اولویت سالمت مردم، مشارکت فعال مردم 
در برنامه ها، هماهنگی کلیه اقدامات با سایر بخش 
های وزارت متبوع، اقدامات مبتنی بر شواهد و 
تعامل با سازمان های منطقه ای و بین المللی را از 
راهبردهای الزم جهت دستیابی به تحوالت مناسب 

در پرستاری برشمرد.

محققان یکی از شرکت های فناور ماسک های بی بافتی را به بازار 
عرضه کرده اند که قدرت فیلتراسیون آن ها با استفاده از نانو الیاف 

ارتقا یافته است. 
به گزارش سپید، روح اهلل رستمی مدیر عامل یکی از شرکت های 
فناور در گفت وگو با ایسنا تولید ماسک های تمام بی بافت را از 
محصوالت فناورانه این شرکت دانست و گفت: »قدرت و عملکرد 
فیلتراسیون این ماسک ها با یک الیه لیفی تا حد 98 درصد ارتقا 
یافته است.« وی ادامه داد: »الیافی که برای تولید این ماسک ها 
استفاده می شود، پلی پروپیلن است و بعضا در یکی از الیه های 

آن از الیاف نانو پلی استر استفاده شده است.«
رستمی در دسترس بودن را از قابلیت های مهم این ماسک ها 

دانست و خاطر نشان کرد: »ماسک های رایج بی بافت نیستند؛ 
یعنی از جنس پارچه  بافته و تولید شده اند، ضمن آنکه برای اعمال 
خاصیت فیلتراسیون، این ماسک ها دارای الیه ای ویژه ای هستند 
که در کشور به شدت کمیاب است و نمی تواند نیازمندی های 

داخلی را تامین کند.«
مجری طرح خاطر نشان کرد: »ما توانستیم از الیه ای که خودمان تهیه 
کردیم، به جای الیه های فیلتراسیون وارداتی استفاده کنیم. این الیه 
دقت و عملکرد فیلتراسیون ماسک های تولیدی را ارتقا داده است.«
رستمی با اشاره به قابلیت های فیلتر این ماسک های بی بافت، یادآور 
شد: »این ماسک قادر به جلوگیری از ورود انواع ویروس و سایر 
عوامل بیماری زا است و حتی ممکن است در برخی از موارد 

عملکرد بهتری نسبت به سایر ماسک ها داشته باشد که این امر 
مربوط به الیه فیلتراسیون مورد استفاده در این محصول می شود.«

با تالش محققان کشور صورت گرفت
تولید نانو ماسک های بی بافت با قابلیت ارتقای عملکرد فیلتراسیون

خبـر

کلینیک تخصصی احمدیه )بلبل تربتی( تربت حیدریه با صرف 
بیش  از 130 میلیارد ریال با حضور ایرج حریرچی معاون کل 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید. 
به گزارش سپید، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
در آیین بهره برداری از این طرح گفت: »زمین این مرکز درمانی 
در 2 هزار و 100 مترمربع مساحت توسط خیر نیک اندیش 
»احمد بلبل تربتی« که یکی از خیرین حوزه سالمت منطقه است 

اهدا شده است.«
 2۷8 و  هزار  چهار  را  کلینیک  زیربنای  ابراهیمی پور،  حسین 
مترمربع ذکرکرد و افزود: »40 پزشک متخصص در رشته های 
زنان، کودکان، جراحی عمومی، قلب، چشم، داخلی، گوش و 
حلق وبینی، گوارش، ارتوپدی و بیماری های عفونی به بیماران 

در قالب تعرفه دولتی خدمات ارایه می دهند.«
در بخش های  همچنین  درمانی  مرکز  »این  داشت:  اظهار  وی 

اورولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی نیز با تعرفه دولتی به بیماران 
خدمات درمانی ارایه می کند.« 

داشتن سه  با زیرپوشش  تربت حیدریه  پزشکی  دانشگاه علوم 
شهرستان تربت حیدریه، مه والت و زاوه به 363 هزار نفر جمعیت 
سه شهرستان در جنوب استان خراسان رضوی خدمات می دهد. 

این دانشگاه 190 تخت در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه و 
20 تخت در مه والت دارد. 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دارای ۵9 نفر عضو هیات 
نفر دانشجو است که دانشجویان در 10 رشته  علمی و 619 
مامایی، اتاق عمل، هوشبری، پرستاری، فناوری اطالعات سالمت، 
علوم آزمایشگاهی، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، فوریت 
پزشکی، تکنسین سالمت دهان و دندان و در سه مقطع کاردانی، 

کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تحصیل می کنند. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت  جمعیت  در  اکنون  هم 
تربت حیدریه، 1۵ پایگاه اورژانس 11۵ شهری و جاده ای خدمات 
ارایه می کنند و تعداد ناوگان آمبوالنسی این مرکز درمانی نیز 

4۷ دستگاه است. 
به گزارش ایرنا مرکز شهرستان 22۵ هزار نفری تربت حیدریه 

در 1۵0 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.

یک مرکز درمانی در تربت حیدریه با حضور معاون وزیر بهداشت افتتاح شد
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سازمان جهانی بهداشت:

سیاسی کردن شیوع کرونا باعث تشدید آن شده است
به دنبال تهدید آمریکا برای قطع بودجه سازمان جهانی 
بهداشت و افزایش مجدد شمار مبتالیان به ویروس 
کرونا در جهان، دبیرکل این سازمان ضمن انتقاد از 
»عدم همبستگی جهانی«، از رهبران کشورهای جهان 
خواست تا برای مبارزه با ویروس کرونا متحد شوند. 
به گزارش سپید به نقل از خبرگزاری دویچه وله، 
سازمان  کل  دبیر  گبریسوس«،  آدهانوم  »تدروس 
بهداشت جهانی در جریان کنفرانس ویدئویی برای 
»اجالس جهانی دولت ها« مستقر در شهر دبی گفت: 
»رهبران کشورهای جهان نباید پاندمی کرونا را سیاسی 
کنند بلکه باید برای مبارزه با آن متحد شوند. سیاسی 

کردن شیوع کرونا باعث تشدید آن شده است.« 
وی افزود: »پاندمی کرونا همچنان سرعت می گیرد و 
شمار مبتالیان به این ویروس در سراسر جهان رو به 
افزایش است.  سه ماه طول کشید تا شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا در جران به یک میلیون تن برسد 
اما اخیرا یک میلیون تن تنها ظرف هشت روز به 

ویروس کرونا مبتال شده اند.«
این اظهارات تدروس آدهانوم درحالی مطرح شد که 

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در برزیل، عراق، هند 
و چند ایالت آمریکا افزایش یافته است. 

وی که با انتقاد شدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا مواجه شده، گفت: »بزرگ ترین تهدیدی که در 
حال حاضر با آن مواجه هستیم خود ویروس نیست 
بلکه عدم همبستگی جهانی و رهبری جهانی است. 

ما نمی توانیم با یک جهان دچار تفرقه، این پاندمی 
را شکست دهیم.« 

تدروس هرگز مستقیما به نام ترامپ یا این حقیقت 
که وی تهدید کرده حمایت مالی آمریکا از سازمان 

بهداشت جهانی را قطع می کند، اشاره نکرد. 
ترامپ بارها از سازمان بهداشت جهانی به خاطر 

واکنش اولیه اش به شیوع پاندمی کرونا انتقاد کرده و 
این سازمان را به همدستی در پنهان کردن اطالعات 

مربوط به ویروس کرونا متهم کرده است. 
تدروس گفت: »پاندمی کرونا نشان داد که در حقیقت 
جهان آماده نبود.« وی تصریح کرد: »ما می دانیم که 
پاندمی کرونا بسیار فراتر از یک بحران بهداشتی 
است، این پاندمی یک بحران اقتصادی، اجتماعی و 
در بسیاری از کشورها سیاسی است. تاثیرات آن تا 
دهه های آتی احساس خواهد شد.« تعداد مبتالیان به 
ویروس کرونا در جهان، تا صبح سه شنبه )۳ تیر( از مرز 
۹ میلیون و ۱۹۲ هزار نفر عبور کرد و تعداد قربانیان 
این ویروس نیز از ۴۷۴ هزار نفر بیشتر شده است. 
از نظر میزان شیوع کرونا همچنان آمریکا بدترین 
وضعیت را دارد و پس از آن برزیل در مقام دوم 
قرار دارد. آمار رسمی مرگ در اثر کرونا در برزیل 

به بیش از ۵۰ هزار نفر رسیده است. 
آخرین آمار رسمی کرونا در آمریکا حاکی از ابتالی 
دو میلیون و دویست هزار نفر به بیماری کووید۱۹ 

و مرگ ۱۲۰ هزار نفر در اثر کروناست.

»ظرفیت  کردند:  اعالم  قزاقستان  مقامات 
تخت های بیمارستانی برای پذیرش بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ در شهر آلماتی رو به اتمام است.«
به گزارش سپید، مقامات محلی شهر آلماتی اعالم 
کردند: »دو ورزشگاه این شهر به منظور پذیرش 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ تغییر کاربری خواهد 
داد چرا که ظرفیت مراکز درمانی و بیمارستان های 
اختصاص یافته به بیماران آلوده یا مشکوک به 
کرونا رو به اتمام است.« خبرگزاری رویترز نوشت: »این کشور آسیای مرکزی که در همسایگی 
چین و روسیه قرار دارد پس از برداشتن محدودیت های اعمال شده به منظور کنترل شیوع 

کروناویروس با مهار همه گیرِی این ویروس دست به گریبان است.«ایسنا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، 
تا صبح سه شنبه )۳ تیر( از مرز ۹ میلیون و 
۱۹۲ هزار نفر عبور کرد و تعداد قربانیان 
این ویروس نیز از ۴۷۴ هزار نفر بیشتر شده 
است. به گزارش سپید، در بین کشورهای 
جهان از نظر تعداد مبتالیان، آمریکا در رده 
اول و برزیل، روسیه و هند در رده های دوم 
تا چهارم هستند. ایران نیز هم اکنون در رده 
دهم از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ قرار 
دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول 
جهان و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد 

ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

تکمیل ظرفیت بیمارستان ها در آلماتی برای 
پذیرش بیماران کووید-۱۹

آمار کرونا در جهان تا ۳ تیر

خبـر

شماره ۱68۰ ۴ تیـر ۱۳۹۹

محققان قصد دارند نوع جدیدی از تست کرونا را مورد آزمایش 
در  ویروس  این  تشخیص  برای  آسانتری  شیوه  که  دهند  قرار 
خانه است. این شیوه با آزمایش نمونه بزاق افراد فراهم می شود. 
به گزارش سپید، این نوع جدید آزمایش کرونا، نیازی به نمونه 
گیری با سواب ندارد و تنها بر روی بزاق افراد انجام می شود. 
بیش از ۱۴ هزار پزشک و سایر محققان و افرادی که با آنها زندگی 
می کنند در این آزمایش شرکت خواهند کرد.  این آزمایش توسط 
محققان دانشگاه »سوات همپتون« در انگلیس و به مدت چهار 

هفته اجرا خواهد شد. 
محققان امیدوارند آزمایش بزاق، گزینه راحت تری برای افراد باشد؛ 
چرا که آزمایش کرونا از طریق نمونه گیری با سواب، راحت نیست 
و الزم است که در آن سواب برای نمونه گیری به اعماق بینی 

و گلو فرو رود. 
این آزمایش ها برای شناسایی افرادی که در حال حاضر به ویروس 

کرونا آلوده هستند، طراحی شده است. شرکت کنندگان در این 
آزمایش که شامل برخی از کارکنان دانشگاه و دانشجویان خواهند 
بود، نمونه های بزاق خود را به صورت هفتگی برای آزمایش ارائه 
خواهند داد. برای این منظور کیت آزمایش به خانه یا محل کار 
آنها ارسال می شود و سپس این کیت ها توسط پرسنلی که برای 
گروه آزمایش کار می کنند جمع آوری شده و یا به یک محل توافق 

شده بازگردانده می شوند. 
در آزمایش بزاق، با استفاده از روشی موسوم به »تکثیر ایزوترمال 
متصل به حلقه« )LAMP(، ماده ژنتیکی ویروس جستجو می شود. 
کارشناسان می گویند انجام این آزمایش ساده تر و سریعتر از روش 
آزمایش استاندارد »واکنش زنجیره ای پلیمراز« )PCR( است که برای 

تجزیه و تحلیل سواب های کروناویروس استفاده می شود. 
ممکن است این آزمایش و همچنین نمونه برداری در خانه انجام و 
نتیجه آن کمتر از یک ساعت مشخص  شود.  از افرادی که نتیجه 

آزمایش ویروس کرونای آنها مثبت باشد، خواسته می شود که به 
منظور پیشگیری از انتشار این عفونت، خود را در خانه قرنطینه کند.  
این آزمایش بالقوه می تواند افرادی را که آلوده هستند، اما هیچ عالئمی 
را نشان نمی دهند و در عین حال خطر انتقال این بیماری را به دیگران 
دارند، تشخیص دهد. این آزمایش عالوه بر آزمایش معمول ویروس 
کرونا است که هم اکنون برای پرسنل سازمان ملی تأمین بهداشت و 

درمان )NHS( و افراد مبتال به عالئم کرونا ارائه می شود.  
به گزارش پایگاه اینترنتی بی  بی  سی نیوز، »مت هنکوک« وزیر 
بهداشت انگلیس با تشکر از افرادی که در این آزمایش را انجام 
می دهند، گفت: »آزمایش بزاق بدون نیاز به نمونه گیری با سواب، 
بطور بالقوه می تواند آزمایش ویروس کرونا را در خانه برای افراد 
ساده تر کند. این آزمایش به ما کمک می کند تا دریابیم که آیا انجام 
عادی آزمایش کرونا در خانه می تواند به جمع آوری زودتر موارد 

ابتال به کرونا کمک کند یا خیر.«ایرنا

آغاز آزمایش تست خانگی کرونا با استفاده از نمونه های بزاق 
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مدرسی، فوق تخصص ریه کودکان و مدیرعامل بنیاد سی اف ایران تشریح کرد

مدیرعامل بنیاد سی اف ایران گفت: »هزینه درمان هر 
بیمار سی اف در ماه چیزی حدود ۵ تا ۷ میلیون تومان 
است که بنیاد در این خصوص حمایت های الزم را 
انجام می دهد.« بیماری CF یا سیستیک فیبروز یکی از 
بیماری های ژنتیکی ست که شایع ترین بیماری دستگاه 
تنفسی نیز شناخته شده است. مهم ترین عضوی که در 
این بیماری درگیر می شود ریه است، به گونه ای که بیش 
از 90 درصد از این بیماران به علت مشکالت پیشرفته 
ریوی دچار آسیب های جدی می شوند. ریه این بیماران 
بر خالف افراد سالم قادر به رقیق کردن ترشحات موجود 
در راه های هوائی ریه نیست، بنابراین ترشحات غلیظ در 
ریه ها جمع شده و این تجمع از ترشحات باعث انسداد 
راه های هوائی ریه و در نهایت باعث صدمه زدن به آن 
می شود. با گذشت زمان و عدم کنترل بیماری عفونت هم 
به این ترشحات اضافه شده و منجر به آسیب و التهاب 
بیشتر ریه می شود. زندگی برای بیمار CF یک مبارزه ی 
دائمی و همیشگی است، CF گوارش و ریه را درگیر و 
همه ویتامین ها و امالحی را که بدن الزم دارد به جای 
جذب، دفع می کند. این بیماران باید برای جلوگیری 
از این مشکل »کرئون« مصرف کنند که داروی گرانی 
است و همین موضوع باعث شده تا خانواده هایی که 
از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند با مشکالت 

زیادی مواجه شوند. 

درد دل خانواده های مبتال به »سی اف«
چندی پیش تعدادی از خانواده هایی که فرزند مبتال به 
»سی اف« دارند، خواستار رسیدگی به مشکالتشان شدند، 
این خانواده ها در بخشی از مطالبه خود از کمبود یک نوع 
داروی خاص گالیه دارند، و عنوان کرده اند که همانگونه 
که احتماالً اطالع دارید یکی از حیاتی ترین داروهای 
یک بیمار cf، آنزیم های پانکراتین است. در واقع بیمار 
CF بدون این آنزیم ها قدرت جذب مواد غذایی نداشته 

و بدون آنها به سرعت دچار افت شدید وزن، ضعف 
سیستم ایمنی بدن و متعاقباً حتی مرگ می شود. اما تنها 
برندهای مؤثر این دارو که همگی خارجی هستند، چندی 
است وارد نشده اند و هم اکنون در هیچ کجای کشور 
پیدا نمی شوند. گرچه نمونه های داخلی وجود دارد اما 
به تجربه همه بیماران به هیچ وجه مؤثر نبوده و هرگز 
نمی تواند در کنترل بیماری تأثیری داشته باشد. برای 
بررسی وضعیت تامین داروی این بیماران خبرگزاری 
فارس با حمیدرضا مدرسی، فوق تخصص ریه کودکان 
و مدیرعامل بنیاد سی اف ایران، گفت وگویی انجام داده 

است که باز نشر می  شود. 
 در مورد بیماری »سی اف« برایمان توضیح دهید؟ 
بیماری سی اف از شایع ترین بیماری های بدو تولد مغلوب 
در دنیاست که متاسفانه در ایران تعداد زیادی درگیر آن 
هستند.  این کودکان از بدو تولد با ریه تخریب شده 
متولد می شوند. این بیماری ژنتیکی با یک ژن از پدر 
و یک ژن از مادر به کودک منتقل و باعث به وجود 
آمدن این بیماری می شود که ازدواج فامیلی می تواند در 
به وجود آمدن این بیماری اثرگذار باشد.  تعریق زیاد، 
مدفوع چرب، سرفه خلطی طوالنی مدت، الغری بدو 
تولد از نمونه های شایع این بیماری است. همچنین در 
نوزادی از دست دادن آب و نمک بدن، ورم کردن بدن 
یا حتی در برخی از نوزادان به ندرت عالئم انسداد روده 
که عالئم نادری است، وجود دارد. ذرات سرفه، دست 
آلوده، استفاده از وسایل مشترک با فرد دیگر امکان تشدید 
بیماری بیماران سی اف را بیشتر کرده و ممکن است 
منجر به تخریب بیشتر ریه آنها شود. پس باید بهداشت 

خود را به شدت رعایت کنند.  
 چند بیمار مبتال به »سی اف« در کشور ما وجود دارد؟  
در ایران حدود 6 هزار بیمار سی اف وجود دارد، در حال 
حاضر ما حدود دو هزار بیمار را شناسایی کرده ایم. در این 
بیماری تخریب ریه از سن کم و پس از تولد آغاز می شود. 
این بیماری سخت است اما در کشورهای آمریکایی و 
اروپایی این بیماران تا 43 الی ۵0 سال نیز عمر می کنند. 
 بنیاد »سی اف« چه آموزش هایی به والدین ارائه می دهد؟ 
بنیاد بیماری سی اف ایران از 4 سال پیش کار خود را 
آغاز کرد و در دوره وزارت بهداشت قبلی و همکاری 
معاونت اجتماعی وزارت کشور صالحیت اعضا تایید 
شد و ما این بنیاد را تشکیل دادیم از این طریق بتوانیم 
کمکی به بیماران کنید در حال حاضر بیماران سی اف 
وضعیت خوبی پیدا کرده اند به طوری که چندین سال 
قبل هیچ کسی در کشور حتی نمی دانست که ما تعدادی 
بیمار سی اف در کشور داریم با راه اندازی این بنیاد با 
فرهنگسازی خوبی در این زمینه انجام دادیم و مسئوالن 
اطالع رسانی کردیم اما تعداد زیادی بیماری سی اف در 
کشور داریم و متاسفانه حال این بیماران خوب نیست 
.خانواده هایی که فرزند سی اف دارند، در کارگاه های ما 
در کانون پرورش فکری کودکان شرکت می کنند تا با 
راه های مبارزه و کنترل این بیماری برای خود و فرزندشان 
آشنا شود. در این کارگاه ها به صورت بازی و سرگرمی به 
بچه ها راه های تقویت ریه، تخلیه خلط از ریه، فیزیوتراپی 

و غیره را آموزش دادیم. 
 در این شرایط بحران کرونا توصیه شما به خانواده هایی 

که بیمار »سی اف« دارند چیست؟ 
آنها باید مرتب دست هایشان را شسته و ضدعفونی کنند، 
بیماران سی اف از وسایل یکدیگر یا افراد دیگر استفاده 
نکنند، این بیماران در مجاورت با یکدیگر باید یک متر 
از هم فاصله داشته باشند و به سمت هم سرفه نکنند 
چون باعث انتقال عفونت و تشدید بیماری خواهد شد. 
همچنین این بیماران باید روزی دو سه ساعت در معرض 

بخور قرار بگیرند. 
 هر بیمار »سی اف« برای درمان ماهانه چقدر باید 

هزینه کند؟ 
داروهای این بیماران بسیار گران قیمت است و به راحتی 
در دسترس نیست. هزینه درمانی هر بیمار سی اف در 
ماه چیزی حدود ۵ تا ۷ میلیون تومان است. ما در بنیاد 
بیماری سی اف ایران در زمینه واردات داروی این بیماران، 
فرایند درمان و خدمات دیگر به این بیماران کمک کرده 

و آنها را حمایت می کنیم.  
 آخرین روش درمان این بیماران چیست؟ 

عمر بیماران نسبت به سایر بیماران خاص پایین تر است 
لذا از همین رو باید کمک بیشتری به آنها کنیم،  در کشور 
آمریکا و اروپا 80 درصد بیماران سی اف بزرگسال هستند 

در صورتی که در کشور ما اغلب این بیماران را کودکان 
و خردساالن تشکیل می دهند،  در کشور آمریکا حدود 
40 هزار بیمار وجود دارد در اغلب آنها بزرگسال هستند 
اما در کشور ما عمر این بیماران کوتاه است این بیماران 
برای درمان داروهای اختصاصی نیاز دارند و آخرین روش 
درمان آنها پیوند ریه است که در آن صورت هم فقط پنج 
سال به عمر آنها افزوده می شود.  ما به دنبال این موضوع 
رفتیم که چرا عمر بیماران خارجی بیشتر است و چرا 
اغلب آنها زندگی راحت تری دارند ارزیابی های ما نشان 
داد که این کشورها حمایت های ویژه ای از این بیماران 
می کند در صورتی که برای بیماران سی اف کشور ما 
تا همین چند سال پیش که بنیادی وجود نداشت رها 
شده بودند و حتی خانواده های آنها نیز نمی دانستند که 

فرزندشان مبتال به »سی اف« است. 
 سرانجام بودجه و کمک های دولت به بیماران سی 

اف چه شد؟ 
اغلب خانواده های این افراد وضعیت مالی مناسبی ندارند 
و اگر چندین سال از درمان های اختصاصی استفاده کنند 
وضعیتشان رو به بهبود می رود، ما در همین راستا تالش 
کردیم این انجمن را تشکیل دهیم و با رایزنی هایی که با 
انجمن بیماری های خاص داشتیم توانستیم تا حدودی 
به این بیماران کمک کنیم. به طوری که رئیس جمهور 
سال گذشته رسیدگی به مشکالت بیماران مبتال به سی 
اف را در دستور کار قرار داد و ۲۵ میلیارد تومان بودجه 
برای تامین داروهای این بیماران در اختیار ما قرار گرفت. 
 این بودجه 25 میلیارد تومانی صرف چه اقالمی می شود؟ 
با همکاری هایی که با اداره بیماری های خاص وزارت 
بهداشت داشتیم پکیجی از داروها را برای این بیماران 
تعریف کردیم به طور مثال یک دارو که رقم آن ۵ میلیون 
تومان است را این بیماران به صورت ماهانه رایگان دریافت 
می کنند. این بودجه صرفا برای تامین داروهای اساسی و 

مورد نیاز این بیماران اختصاص داده شده است. 
 برخی بیماران از استان های مختلف گالیه دارند 
که نمی توانند داروی مورد نیازشان را تامین کنند، 

این بیماران باید چه اقدامی انجام دهند؟ 
در هر استان یک نفر به عنوان نماینده بیماران »سی اف« 
مشخص شده است و بیماران می توانند برای پیگیری 
دریافت داروها به این افراد مراجعه کند لیست همه این 
افراد در سایت بنیاد سی اف منتشر شده است تا از این 
طریق بتوانند مشکالت خودشان را پیگیری کنند. اگر نماینده 
ما اعالم کند که دارویی در استانی وجود ندارد ما داروها 
را به صورت رایگان به دست بیماران خواهیم رساند. 

 برنامه ای برای ارسال دارو به در منازل بیماران ندارید؟ 
زیرساخت های سامانه ارسال داروی بیماران خاص به 
طور کامل انجام نشده است، اما ما حاضریم برای تسریع 
رسیدن دارو به دست بیماران عضو این سامانه شویم، 

این موضوع را باید در نظر داشته باشید که ارسال دارو 
به شهرستان ها باید با شرایط خاص انجام شود به طور 
مثال برخی داروها نیازمند دمای خاص هستند که اگر این 
دما افزایش یا کاهش پیدا کند ممکن است دارو آسیب 
ببیند. همچنین مقاومت هایی از طرف شرکت های پخ و 
داروخانه برای اجرای این طرح وجود دارد هرچند که 
ارسال شیرخشک به درب منازل اجرایی شد و نتایج 

خوبی هم داشت. 
داروهای  یا کمبود  نبود  از  از خانواده ها  برخی   
زمینه  این  در  کمبودی  دارند،  گالیه  فرزندانشان 

وجود دارد؟ 
داروی »کرئون«؛ داروی درمانی این بیماری است که در 
سایه تحریم های غیر قانونی آمریکا، به ندرت وارد کشور 
می شود و سالمت بیماران را به شدت تهدید می کند. 
مواد اولیه داروی کرئون از یکی از کشورهای خارجی به 
کشور وارد می شد و یکی از شرکت های داخلی اقدام به 
تولید آن کرده بود و با توجه به سیاست وزارت بهداشت 
برای حمایت از داروی تولید داخل واردات این دارو 
ممنوع شد، بررسی های ما نشان داد برخی از بیمارانی که 
اقدام به مصرف این دارو کرده بودند با عوارضی مواجه 
شده اند و این دارو با برخی بیماران سازگاری نداشت، 
از همین رو مکاتبه ای با سازمان غذا و دارو انجام دادیم 
و درخواست واردات دارو را داشتیم که وزارت بهداشت 

با تامین این داروها موافقت کرد. 
 چه میزان دارو قرار است به کشور وارد شود؟ 

3۵00 بسته از داروی کرئون تا 1۵ تیر وارد کشور خواهد 
شد، وزارت بهداشت با واردات این دارو موافقت کرده 
است اما شرکت سازنده دارو با مشکالتی مواجه است 
و به ما اعالم کرده است که باید سفارش تولید این 
محصول از چند ماه قبل داده می شد، با این حال این 
شرکت تالش می کند تا داروهای مورد نیاز بیماران ما را 
به صورت اورژانسی تامین کند. ۷000 بسته از این دارو 

نیز طی ماه های آینده وارد کشور می شود. 
 هزینه این داروها از بودجه 25 میلیارد تومان تخصیص 

داده شده است؟ 
خیر، تامین این دارو توسط شرکت وارد کننده صورت 
می گیرد و به صورت آزاد در اختیار بیماران قرار خواهد 
گرفت، این دارو تحت پوشش بیمه نیست و در این 
خصوص نیز رایزنی هایی با سازمان بیمه گر صورت گرفته 
است. این دارو با ارز نیمایی تامین می شود و خانواده ها 
باید این داروها را به صورت آزاد تهیه کنند، در صورت 
موافقت بیمه با پوشش دارو ۷0 درصد هزینه توسط 
بیمه پرداخت می شود و سی درصد مابقی از بودجه ۲۵ 

میلیاردی تخصیص داده خواهد شد. 
 در صورت بیمه نشدن دارو هر خانواده باید چقدر 

هزینه تامین دارو کند؟ 
به نظر می رسد هر خانواده باید حدود ۵00 هزارتومان به 

صورت ماهانه برای این دارو پرداخت کند. 
 مابقی داروها تحت پوشش بیمه قرار دارد؟ 

بله، اغلب داروهای این بیماران تحت پوشش بیمه است 
و این بیماران نگرانی از بابت تهیه این داروها ندارند.  

 در حوزه تامین تجهیزات با کمبود مواجه هستید؟ 
۲۵ میلیارد تومان شامل حال تجهیزات نمی شود، این 
بیماران نیاز به نبوالیزر دارند که قیمت های آن متفاوت 
است از سوی دیگر برخی تجهیزات مانند جلیقه تنفسی 
حدود 100 میلیون تومان قیمت دارد که نمی توان بدون 
کمک و حمایت های مردم این تجهیزات را تامین کرد، 
البته درحال حاضر تالش می کنیم تعدادی دستگاه تامین 

کنیم و در اختیار بیماران قرار دهیم.

آخرین وضعیت تامین داروهای بیماران »سی اف«



معاون کل وزیر بهداشت:

مردانی، متخصص بیماری های عفونی:

معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کشور گفت: »اولویت نخست ما تامین بهداشت 

عمومی و سالمت اقشار مختلف مردم است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی روز سه شنبه در 
آیین معارفه رییس جدید دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه افزود: »تالش کادر درمان در سراسر 
کشور نیز گواه این ادعاست که همگی برای ریشه 

کن کردن کرونا در تالش شبانه روزی هستند.«
وی با بیان اینکه نظام های سالمت تا سال ۲۰۰۸ 
سه هدف عمده را دنبال می کنند ادامه داد: »افزایش 
سالمت مردم، حفاظت مالی از مردم در راستای تامین 
سالمت و کسب رضایت مردم سه هدفی است که 
برای محقق شدن آنها در تالش شبانه روزی هستیم.« 
معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کشور گفت: »از سال ۲۰۰۸ نظام سالمت یک هدف 
دیگر را هم دنبال می کند و آن کارایی است که با 
منابع موجود رضایت حداکثری مردم را تامین کند 
و گواه این ادعا مراجعه زیاد مردم به مراکز درمانی 

و کسب رضایتمندی آنان بوده است.«
حریرچی افزود: »اهمیت این آمار زمانی بیشتر 
مشخص می شود که همگان بدانند مردم تنها در 
زمان زایمان است که با خوشحالی به مراکز درمانی 
مراجعه می کنند و در دیگر موارد از روی دل خوش 
به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند و کادر درمان 
از این حیث باید در تامین آرامش روحی مردم 
نیز تالش کنند.« معاون استاندار و فرماندار ویژه 
تربت حیدریه نیز در این مراسم گفت: »این خطه 

نخستین شهرستان در خراسان رضوی است که 
پروتکل های وزارت بهداشت برای مهار کرونا را 
رعایت کرد و گواه این ادعا نیز کاهش آمار مرگ 

و میر نسبت به دیگر شهرهای استان است.«
علی رستمی افزود: »اهمیت این موضوع زمانی 
بیشتر مشخص می شود که تربت حیدریه به جز 
مشهد، پس از نیشابور و سبزوار دارای جمعیت 
سوم استان است و با  وجود آن که در مسیر تردد 
به مشهد قرار دارد اما با این حال کنترل قابل قبولی 
در آمد و شد مردم به این شهرستان برای مهار 
بیماری کرونا وجود دارد.« به گزارش ایرنا، در این 
آیین از خدمات سعیدرضا قنبری زاده رییس سابق 
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تجلیل شد 
و حسین ابراهیمی پور به عنوان سرپرست جدید 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه معرفی شد. 

افتتاح  کلینیک تخصصی احمدیه در 
تربت حیدریه

در سفر معاون کل وزیر بهداشت به تربت حیدریه، 
همچنین کلینیک تخصصی احمدیه )بلبل تربتی( 
با صرف بیش  از ۱۳۰ میلیارد ریال با حضور ایرج 

حریرچی به بهره برداری رسید. 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در 
آیین بهره برداری از این طرح گفت: »زمین این مرکز 
درمانی در ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع مساحت توسط 
خیر نیک اندیش »احمد بلبل تربتی« که یکی از 
خیرین حوزه سالمت منطقه است اهدا شده است.«
حسین ابراهیمی پور، زیربنای کلینیک را چهار هزار و 

۲۷۸ مترمربع ذکرکرد و افزود: »۴۰ پزشک متخصص 
در رشته های زنان، کودکان، جراحی عمومی، قلب، 
چشم، داخلی، گوش و حلق وبینی، گوارش، ارتوپدی 
و بیماری های عفونی به بیماران در قالب تعرفه 
دولتی خدمات ارایه می دهند.« وی اظهار داشت: 
»این مرکز درمانی همچنین در بخش های اورولوژی، 
سونوگرافی، ماموگرافی نیز با تعرفه دولتی به بیماران 
خدمات درمانی ارایه می کند.«  دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه با زیرپوشش داشتن سه شهرستان 
تربت حیدریه، مه والت و زاوه به ۳۶۳ هزار نفر 
جمعیت سه شهرستان در جنوب استان خراسان 
رضوی خدمات می دهد.  این دانشگاه ۱۹۰ تخت 
در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه و ۲۰ تخت در 
مه والت دارد.  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
دارای ۵۹ نفر عضو هیات علمی و ۶۱۹ نفر دانشجو 
است که دانشجویان در ۱۰ رشته مامایی، اتاق عمل، 
هوشبری، پرستاری، فناوری اطالعات سالمت، 
بهداشت  محیط،  بهداشت  علوم آزمایشگاهی، 
عمومی، فوریت پزشکی، تکنسین سالمت دهان 
و دندان و در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و 

کارشناسی ناپیوسته تحصیل می کنند. 
هم اکنون در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه، ۱۵ پایگاه اورژانس ۱۱۵ 
شهری و جاده ای خدمات ارایه می کنند و تعداد ناوگان 
آمبوالنسی این مرکز درمانی نیز ۴۷ دستگاه است. 
مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت حیدریه در 

۱۵۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.

یک متخصص بیماری های عفونی با اشاره به نکاتی 
که باید برای پیشگیری از ابتال به کرونا در مراکز و 
اماکن عمومی رعایت کرد، گفت: »سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرد که با افزایش موارد جدید ابتال 
به کرونا در دنیا و بازگشایی های انجام شده، چالش 
جدیدی در دنیا رخ داده که اگر به آن سامان ندهیم، 

وضعیت مان از ابتدای اپیدمی هم بدتر می شود.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به بازگشایی  رستوران ها و مراکز 
طبخ و تهیه غذا و احتمال تجمع و انتقال بیماری 
کووید-۱۹ در این مراکز، گفت: »در ابتدای اپیدمی 
همه دنیا و  مردم کشور ما فکر می کردند که کرونا 
بعد از چند ماه تمام می شود و از بین می رود. بر 
همین اساس تمام فعالیت ها متوقف شد و تصور 
می شد که بعد از چند ماه که کرونا تمام شد، می توان 

مراکز مختلف را بازگشایی کرد.«
از مدتی  بعد  »این در حالیست که  افزود:  وی 
مشخص شد که کرونا به راحتی و به زودی از 
بین نمی رود. بر همین اساس سازمان بهداشت 
جهانی هم اعالم کرد که باید با کرونا زندگی 
کنیم تا زمانیکه واکسن یا درمان موثر آن کشف 
شود. حال طی این مدت نمی توان مجامع ، ادارات، 

مراکز تجاری، سیاحتی و زیارتی و... را بسته و 
تعطیل نگه داشت. زیرا از نظر اقتصادی آسیب 
می بینیم. از طرفی اگر بازگشایی  انجام دهیم هم 
ممکن است دچار افزایش انتقال ویروس و افزایش 
موارد ابتال به بیماری در جامعه شویم.  بنابراین 

باید بین این دو راه، برآیندی را انتخاب کنیم.«
مردانی ادامه داد: »این برایند به این صورت است 
که باید اقدامات اقتصادی را آغاز کرده و مراکز 
و اماکن مختلف را بازگشایی کنیم، اما حتما چند 

نکته مهم را که به صورت اساسی می تواند از ابتال 
به کرونا پیشگیری کند، رعایت کنیم؛  یکی اینکه 
اگر سرکار حاضر می شویم یا بیرون از خانه رفته 
و در مراکز  عمومی حضور پیدا می کنیم و یا برای 
خوردن غذا به رستوران می رویم، باید فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کنیم. به عنوان مثال وقتی اعالم 
می شود که رستوران ها باید صندلی هایشان را به 
صورت یک در میان بچینند، اگر دیدیم رستورانی 
این موضوع را رعایت نمی کند، اصال نباید به این 

مکان وارد شویم. زیرا این ها ناقض قوانین بهداشتی 
مردم بوده و به نوعی حق الناس است.«

ما زندگی است، حق مان  تاکید کرد: »حق  وی 
این نیست که از بین برویم. حق مان این است که 
اگر بنا به ضرورت بیرون هم رفتیم و یا سرکار 
حاضر شدیم، بیمار نشویم. بر همین اساس باید 
حتما به موضوع رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
توجه شود. اصناف هم باید پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کنند.«
مردانی گفت: »در عین حال نکته مهم این است 
که حتما در هر کجا که حضور پیدا می کنیم، از 
ماسک استفاده کنیم؛ چراکه منجر به قطع زنجیره 
انتقال بیماری کووید-۱۹ می شود. در عین حال 
شست وشوی مکرر دست ها نیز بسیار مهم است 
و باید آن را مدنظر داشت. سازمان بهداشت جهانی 
نیز رسما اعالم کرد که با افزایش موارد جدید ابتال 
به کرونا در دنیا و باز شدن مجامع و اماکن سیاحتی، 
زیارتی، رستوران ها و... چالش جدیدی در دنیا رخ 
داده که اگر به آن سامان ندهیم، وضعیت مان از 
ابتدای اپیدمی هم بدتر می شود. این فاجعه اکنون 
در کشور برزیل، آمریکا و جنوب شرق آسیا رخ 

داده و ما باید بیش از قبل مراقب باشیم.«

اولویت نخست ما تامین بهداشت عمومی و سالمت مردم است

ماسک بزنید تا زنجیره انتقال کرونا بشکند
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  امین جاللوند
برخالف تصور رایج در بین بسیاری از مردم، فقط 
پزشکان و پرستاران نیستند که به درمان بیماران مبتال 
به کرونا می پردازند. این روزها بسیاری از گروه های 
فعال در جامعه پزشکی با تمام تالش در حال خدمت 
رسانی به بیماران هستند که خدمات برخی از این 

گروه ها چندان در رسانه ها انعکاس ندارد.
جامعه  شده  دیده  کمتر  گروه های  از  یکی 
در  پررنگی  نقش  که  کرونا  دوران  در  پزشکی 
فرآیند بازتوانی بیماران مبتال به کووید 19 دارند، 
فیزیوتراپیست ها هستند. این روزها جمعیت قابل 
را  خود  توان  تمام  فیزیوتراپیست ها  از  توجهی 
معطوف به توانبخشی بیماران کرونا کرده اند. نقش 
فیزیوتراپیست ها حتی در زمان قبل از ابتالی فرد 
به کرونا نیز بسیار موثر است. یعنی فیزیوتراپیست 
با بهره گیری از مجموعه ای از تکنیک های تخصصی 
می تواند حتی شرایطی را ایجاد کند که فرد در صورت 
ابتال به کرونا به خدمات »آی سی یو« نیاز نداشته 
باشد.  نقش پررنگ فیزیوتراپیست ها در فرآیند درمان 
و بازتوانی بیماران کرونا موجب شده است تا بیمار 
مبتال به کرونا، مراحل درمان را سریع تر طی کند و 
خیلی زودتر به فضای کار و جامعه بازگردد. همچنین 
با مجموعه تالش فیزیوتراپیست ها، هزینه های نظام 
سالمت نیز بسیار کاهش خواهد یافت، زیرا نیاز 
به خدمات بستری در تخت های »آی سی یو« نیز 

بسیار کمتر خواهد شد.

کاهش عوارض تنفسی و حرکتی در 
بیماران مبتال به کرونا

استفاده از خدمات فیزیوتراپی می تواند در تمام 
مراحل درمان و بازتوانی بیمار مورد استقاده قرار 
بگیرد. همه بیماران مبتال به کرونا، اعم از خفیف 
تا شدید می توانند از خدمات فیزیوتراپی به منظور 

بهبودی سریع تر، بهره مند شوند. 
پریسا ارزانی، مسئول کمیته علمی و استانداردسازی 
انجمن علمی فیزیوتراپی ایران هم با اشاره به نقش 
فیزیوتراپیست ها در کاهش عوارض کرونا، یادآور 
می شود: »کرونا یک بیماری نوپدید است. در راستای 
مهار این بیماری، انجمن فیزیوتراپی با همراهی 
دانشگاه بهزیستی به انتشار گایدالین کووید 19 
توسط وزارت بهداشت اقدام کرد. همچنین به 
تهیه بروشور و فیلم های آموزشی برای بیماران 
برای  نیز  آموزشی  سمپوزیوم  یک  و  پرداختیم 
همکاران فیزیوتراپییست برگزار شد. بر خالف 
تصورات رایج، تظاهرات این بیماری به مشکالت 
تنفسی محدود نمی شود، بلکه این افراد مشکالتی 
نظیر قلبی، ریوی، عروقی، عصبی و پوستی دارند. 
فیزیوتراپیست باید تمام این موارد را در نظر بگیرد 

و به کاهش این عوارض، اقدام کند.«
همچنین محسن عابدی، عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی نیز یادآور می شود: 

»بیماران مبتال به کووید 19 که در بیمارستان بستری 
می شوند دچار عوارض متعدد حرکتی و عضالنی 
اسکلتی ناشی از بی تحرکی و بیماری می شوند. 
فیزیوتراپی و تمرین درمانی برای کاهش این عوارض 
و جلوگیری از اختالالت طوالنی مدت بعد از 
ترخیص از بیمارستان ضروری است. در این راستا 
روش های مختلف تمرین درمانی و احتیاطات الزم 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از جمله نکات مهم 
دیگری که در بیماران بستری باید مدنظر قرار گیرد 
»پوسچر« صحیح بیمار در تخت و انجام تمرینات 
بر روی تخت بستری و خارج از تخت بیمارستانی 
است. بعضی از بیماران وابسته به اکسیژن هستند که 
احتیاط مربوط به تمرین درمانی همراه با اکسیژن باید 
لحاظ شود.« فرهاد آزادی، فیزیوتراپیست و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
هم خاطرنشان می کند: »فیزیوتراپی در دوران پاندمی 
کووید 19 در سه سطح عموم مردم، بیماران غیر 
مبتال به کووید 19 و بیماران مبتال به کووید 19 

می تواند منشا خدمات قرار گیرد.«
همچنین سازمان بهداشت جهانی نیز بر انجام فعالیت 
فیزیکی در دوران قرنطینه خانگی تاکید دارد. این 
کار به منظور داشتن یک سطح آمادگی جسمانی 
مناسب، بسیار موثر خواهد بود. بر اساس توصیه های 
کارشناسی، افراد در دوران کرونا بهتر است حداقل 
1۵۰ دقیقه تمرین با شدت متوسط یا ۷۵ دقیقه تمرین 
درمانی با شدت باال را طول یک هفته انجام دهند.
همچنین اهمیت و ضرورت انجام فیزیوتراپی در 
برخی بیماران غیر کووید 19 از جمله بیماران ترومایی، 
سکته های قلبی و مغزی اخیر و ... نیز بسیار حیاتی 
است. در این فیزیوتراپی ها، میزان خطر ابتالی بیمار 
و یا کادر درمان به کرونا سنجیده می شود. همچنین 
در این بین به عوارض عدم ارائه خدمات فیزیوتراپی 

به بیمار نیز توجه می شود.
تداوم ارائه خدمات فیزیوتراپی در دوران پس از 
ترخیص به منظور کاهش خطر ابتال نیز بسیار اهمیت 
دارد. توصیه های مختلف همچون جداسازی فضای 
استقرار بیمار از بقیه افراد منزل، استفاده از بستر 

فیزیوتراپی از راه دور و ... نیز توصیه می شود. 

فیزیوتراپی چطور به داد بیماران مبتال به 
کرونا می رسد؟

در صورت در دسترس بودن خدمات فیزیوتراپی، 

آمار مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا نیز بسیار 
کاهش خواهد یافت. 

مجید روانبخش، فیزیوتراپیست و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
نیز در گفتگو با سپید به تشریح نقش پررنگ 
و  می پردازد  کرونا  دوران  در  فیزیوتراپیست ها 
می گوید: »کاربرد فیزیوتراپی در مقابله با کرونا 
بسیار زیاد است. تقریبا از هر جهتی که به درمان 
کرونا نگاه کنید، پای فیزیوتراپیست به میان می آید. 
مثال بیماران کرونا که در بخش مراقبت های ویژه 
بستری می شوند، برای اصالح عوارض حرکتی به 
فیزیوتراپیست مراجعه می شود. همچنین گاهی به 
صورت تخصصی و به این دلیل که سیستم تنفسی 
بیمار درگیر می شود، به فیزیوتراپیست مراجعه 
می کنند. فیزیوتراپی تنفسی بیماران مبتال به کرونا، 
طیف وسیعی از بیماران را شامل می شود. مثال 
هم بیمار مبتال به کرونا که در بخش مراقبت های 
و  که مرخص شده  بیماری  هم  و  است  ویژه 
حالش بهبود یافته است، هر دوی آنها از خدمات 
فیزیوتراپی تنفسی بهره می برند. حتی برای افراد 
سالمی که در معرض ابتال به کرونا هستند، یعنی 
ممکن است به زودی درگیر کرونا شوند، برای 
این گروه از افراد هم خدمات فیزیوتراپی بسیار 

پرکاربرد است.«
رئیس انجمن فیزیوتراپی استان خوزستان ادامه 
فیزیوتراپی  از خدمات  وسیعی  »طیف  می دهد: 
وجود دارد که می تواند با بیماری کرونا مقابله کند. 

ادامه در صفحه 12 

نقش پررنگ فیزیوتراپیست ها در کاهش تبعات کرونا
جامعه فیزیوتراپیست ها با تالشی بی وقفه در مهار تبعات کرونا، نقش پررنگی در زنده ماندن 

این بیماران و کاهش عوارض خطرناک این بیماری دارند

عابدی: بیماران مبتال به کووید 
۱۹ که در بیمارستان بستری 
می شوند دچار عوارض متعدد 

حرکتی و عضالنی اسکلتی 
ناشی از بی تحرکی و بیماری 

می شوند. فیزیوتراپی و تمرین 
درمانی برای کاهش این 

عوارض و جلوگیری از اختالالت 
طوالنی مدت بعد از ترخیص از 

بیمارستان، ضروری است
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 ادامه از صفحه 11
یعنی هم فرد مبتال، هم فرد ناقل و هم فرد سالم 
می تواند از این خدمات بهره ببرد. تعداد این تکنیک ها 
بسیار زیاد است. البته اینها به این معنی نیست که 
ما با فیزیوتراپی از کرونا پیشگیری می کنیم. این 
آلودگی ویروسی ممکن است به هر فردی سرایت 
کند، ولی ما می توانیم سیستم تنفسی را طوری قوی 
کنیم که اگر فردی به کرونا مبتال شد، از سیستم 
تنفسی قوی برخوردار باشد تا بتواند صدمات و 
عوارض بیماری کرونا را بهتر تحمل کند. از آنجا که 
سیستم تنفسی بدن به شدت درگیر کرونا می شود، 
بنابراین عملکرد این سیستم برای مقابله با کرونا 
بسیار اهمیت دارد. تقویت سیستم تنفسی بیمار با 
فیزیوتراپی، می تواند بخشی از آسیب دستگاه تنفسی 
را جبران کند. درواقع، مشکل ما در کرونا این است 
که بیمار بخشی از عملکرد ریه خود را از دست 
می دهد و گازهای خونی او دچار اختالل می شود. 
همین کم و زیاد شدن گازهای خونی فرد مبتال 
به کرونا موجب می شود که فرد دچار مشکالت 
تنفسی شود. حتی ممکن است این مشکل به حدی 
حاد شود که بیمار به بخش مراقبت های ویژه منتقل 
شود. حال اگر سیستم تنفسی بیمار را با فیزیوتراپی 
تقویت کنید، احتمال بحرانی شدن وضعیت بیمار 

بسیار کمتر خواهد شد.«
همچنین او یادآور می شود: »بعد از گذشت حدود 
پنج ماه از درگیری دنیا با کرونا ویروس، استفاده 
از خدمات فیزیوتراپی در بیماری کووید 19 در 
تمام مراحل بیماری اعم از درگیری های خفیف تا 
رسیدن بیمار به بخش های مراقبت ویژه از اهمیت 
زیادی برخوردار است. حتی برای پیشگیری از 
بروز مشکالت ریوی و کاهش اثر عالیم ریوی و 
مشکالت بیماران، می توان از فیزیوتراپی تنفسی حتی 
در افراد سالم که هنوز مبتال نشده اند نیز بهره برد.«
اینکه استفاده از خدمات  به  با اشاره  روانبخش 
فیزیوتراپی برای کاهش عوارض کرونا می تواند 
تاثیر چشمگیری نیز در کاهش هزینه های درمان داشته 
باشد، خاطرنشان می کند: »تکنیک های فیزیوتراپی 
برای کاهش عوارض کرونا، قابل یادگیری است. 
هر فردی که این تکنیک ها را اجرا کند، در صورت 
ابتال به کرونا نیز شانس بهبودی اش بسیار افزایش 
پیدا می کند. از سوی دیگر، برای بیمار مبتال به 

کرونا هم که وضعیت وخیم دارد و ممکن است در 
بخش »آی سی یو« در حالت کما قرار داشته باشد، 
فیزیوتراپیست با انجام کارهای تخصصی می تواند در 
نجات جان این بیماران بسیار اثربخش باشد. استفاده 
از خدمات فیزیوتراپی در مهار بحران کرونا به این 
معنی است که ما از عوارض کرونا آگاهی داریم 
و برای کاهش عوارض آن، برنامه ریزی کرده ایم.«

او در ادامه با انتقاد از اینکه در دوران کرونا، حمایت 
جدی از فیزیوتراپیست های کشور انجام نشده است، 
تاکید می کند: »نه تنها از فیزوتراپیست ها، بلکه از 
پزشکان، پرستاران و سایر کادر درمان که در مهار 
بحران کرونا تاثیر داشتند، حمایت جدی نشد. آنها 
شایسته تقدیر و تشکر بیشتری بودند. مثال یک 
سری مشکل کمبود وسایل محافظتی مثل ماسک 
داشتیم که اغلب جامعه پزشکی نیز با این مشکل، 
دست و پنجه نرم می کردند. به طور کلی، توانبخشی 
در کشور ما مظلوم است و چندان شناخته شده 
نیست. هنوز توانبخشی نتوانسته است به جایگاه 
واقعی خود در نظام سالمت، دست پیدا کند. با 
این وجود، جامعه فیزیوتراپیست ها تالش کردند 
که در دوران بحران کرونا، توانمندی های خود را 
به نظام سالمت و وزارت بهداشت اثبات کنند. 

مثال تدوین راهنمای بالینی برای مقابله با کرونا از 
سوی فیزیوتراپیست ها، اقدام بسیار مهمی بود که 
وزارت بهداشت نیز این گایدالین ها را به سراسر 
کشور ابالغ کرد. این راهنمای بالینی جامع که با 
همراهی وزارت بهداشت تدوین شد، حاصل کار 
علمی استادان حدود پنج دانشگاه شاخص و برخی 
از همکاران انجمن فیزیوتراپی است. هم اکنون نیز 
درمان های مبتنی بر فیزیوتراپی در سراسر کشور بر 
اساس گایدالین درمان های فیزیوتراپی در بیماران 

کرونا، انجام می شود.« 
روانبخش تاکید می کند: »مجموعه ای از تکنیک های 
تنفسی و تمرینات تخصصی فیزیوتراپی می توانند به 
سیستم قلبی، عروقی و ریوی بیماران کمک زیادی 
کنند و این سیستم های حیاتی در بدن را قوی تر و 
کارآمدتر سازند. اصول این تکنیک ها، مکانیسم اثر 
آنها، انواع این تمرینات، به همراه برنامه هایی برای 
تقویت و کارآمدی سیستم های متاثر از بیماری به 

همکاران فیزیوتراپیست آموزش داده می شود.«
او خاطرنشان می کند: »دانستن تمام روش ها و 
انجام تمرینات مفید و موثر در افزایش توانمندی 
بدن می تواند عالوه بر درمان بیماران کرونا به آنها 
کمک کند تا از نظر شاخص های مرتبط با سالمتی، 
وضعیتی مطلوب تر را کسب کنند. این موارد باعث 
شده است تا در تمام منابع علمی در حوزه درمان 
کرونا، درمان های فیزیوتراپی در خط اول درمان قرار 
گیرند. بی شک بواسطه توانبخشی ریوی و فیزیوتراپی 
تنفسی ما خواهیم توانست آثار و عواقب ناشی از 
این بیماری را به حداقل برسانیم و مانع مرگ و 

میر باال در این بیماری باشیم.«

پای دغدغه فیزیوتراپیست ها در دوران بحران کرونا
اگرچه بسیاری از فیزیوتراپیست ها در دوران شیوع 
کرونا، از خودگذشتگی نشان دادند و بی وقفه در فرآیند 
درمان بیماران مبتال به کرونا نقش موثری داشتند، اما 
خیلی از آنها معتقدند که با وجود تعرفه های فعلی، 

چندان قدر زحمات آنها دیده نمی شود. 
احمد موذن زاده، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی 
ایران نیز به مشکالت فیزیوتراپیست های کشور اشاره 
می کند و می گوید: »براساس آخرین آمارهای ما از 
سطح کشور، تاکنون 1۲ فیزیوتراپیست به بیماری 
کرونا مبتال شده اند که متاسفانه در فروردین ماه یکی 
از فیزیوتراپیست ها بر اثر بیماری کرونا از دنیا رفت. 
امسال نیز با توجه به رشد تعرفه های پزشکی برای 
فیزیوتراپیست ها فقط ۵ درصد افزایش تعرفه داشتیم 
که با توجه به افزایش قیمت اجناس و هزینه های 

معیشتی، این تعرفه ها برای فیزیوتراپیست ها ناکافی 
است. در نظر بگیرید که تورم شاخص بانک مرکزی 
باالی 41 درصد است که این موضوع نشان می دهد 
رشد تعرفه ها ناکافی است. همچنین با توجه به 
شیوع ویروس کرونا در کشور، مراکز فیزیوتراپی در 
فروردین ماه تعطیل بودند که این موضوع می تواند 
مشکالت زیادی را ایجاد کند، اما در حال حاضر 
تمامی مراکز فیزیوتراپی در کشور فعال هستند، 
ولی با کاهش چشمگیر مراجعات به این مراکز 

رو به رو هستیم.«
اقالم  از  استفاده  »میزان  تاکید می کند:  موذن زاده 
حفاظتی و مصرفی مانند ماسک، دستکش و مواد 
محیط،  و  تجهیزات  پاکسازی  برای  ضدعفونی 
هزینه های زیادی را برای فیزیوتراپیست ها ایجاد 

کرده و باعث ایجاد دردسرهایی شده است. برآوردی 
که در انجمن علمی فیزیوتراپی ایران انجام دادیم 
متوجه شدیم که در هر مراجعه بیمار در مراکز درمانی، 
رقمی بین 1۰ تا 1۵ هزار تومان برای این تجهیزات 
مصرف می شود که در تعرفه محاسبه نشده است.«
او با اشاره به نقش فیزیوتراپیست ها در درمان کرونا، 
تصریح می کند: »یکی از اقدامات برای مقابله با کرونا، 
فیزیوتراپی تنفسی است که توسط فیزیوتراپیست ها 
انجام شده است و این موضوع برای بیماران کرونایی 
نیز انجام می شود. این موضوع خطر ابتال به بیماری 
کرونا را در فیزیوتراپیست ها باال می برد. برای مقابله 
با کرونا دستورالعملی را اعالم کردیم در مورد اینکه 
افرادی که برای فیزیوتراپی مراجعه می کنند حتما با 
ماسک باشند و ویزیت بدون ماسک ممنوع است. 
همچنین ظرفیت پذیرش را در مراکز فیزیوتراپی 
کاهش دادیم. همچنین تالش کردیم فیزیوتراپی را از 
راه دور انجام دهیم و کلیپ های آموزشی را در این 
زمینه تهیه کردیم که مردم می توانند این ویدئوها را در 
سایت نظام پزشکی و انجمن فیزیوتراپی ایران ببینند.«
با توجه به اهمیت حیاتی فیزیوتراپی در کاهش 
نظام  متولیان  که  می رود  انتظار  کرونا،  عوارض 
سالمت نیز با نگاه حمایتی بیشتری به این گروه 
فعال از جامعه پزشکی نگاه کنند. از سوی دیگر، 
باید شرایطی فراهم شود که بیماران مبتال به کرونا 
در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور نیز 
بتوانند از خدما1ت فیزیوتراپی بهره مند شوند تا در 
بحث مقابله با کرونا شاهد پررنگ تر شدن مبحث 

»عدالت در سالمت« باشیم.

موذن زاده: براساس آخرین 
آمارها از سطح کشور، تاکنون 

۱۲ فیزیوتراپیست به 
بیماری کرونا مبتال شده اند 

که متاسفانه در فروردین ماه 
یکی از فیزیوتراپیست ها 
بر اثر بیماری کرونا از دنیا 
رفت. امسال نیز با توجه 

به رشد تعرفه های پزشکی 
برای فیزیوتراپیست ها فقط 

۵ درصد افزایش تعرفه 
داشتیم که با توجه به افزایش 

قیمت اجناس و هزینه های 
معیشتی، این تعرفه ها برای 

فیزیوتراپیست ها ناکافی است روانبخش: طیف وسیعی از 
خدمات فیزیوتراپی وجود دارد 

که می تواند با بیماری کرونا 
مقابله کند. یعنی هم فرد مبتال، 

هم فرد ناقل و هم فرد سالم 
می تواند از این خدمات بهره 
ببرد. با فیزیوتراپی می توان 

سیستم تنفسی را طوری قوی 
کرد که اگر فردی به کرونا 

مبتال شد، از سیستم تنفسی 
قوی برخوردار باشد تا بتواند 

صدمات و عوارض بیماری کرونا 
را بهتر تحمل کند

ارزانی: کرونا یک بیماری 
نوپدید است. در راستای مهار 
این بیماری، انجمن فیزیوتراپی 
با همراهی دانشگاه بهزیستی 

به انتشار گایدالین کووید 
۱۹ توسط وزارت بهداشت 

اقدام کرد. بر خالف تصورات 
رایج، تظاهرات این بیماری 
به مشکالت تنفسی محدود 

نمی شود، بلکه این افراد 
مشکالتی نظیر قلبی، ریوی، 

عروقی، عصبی و پوستی دارند. 
فیزیوتراپیست باید تمام این 

موارد را در نظر بگیرد و به 
کاهش این عوارض، اقدام کند
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سرپرست سازمان بیمه سالمت اعالم کرد

 علی ابراهیمی
گفت:  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  سرپرست 
نسخه نویسی  پوشش  تحت  امسال  »مطب ها 
مردادماه  پایان  تا  و  می گیرند  قرار  الکترونیک 
مطب های تحت پوشش این برنامه نباید نسخه 

کاغذی داشته باشند.«
در  موهبتی  طاهر  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
بیست وهشتمین نشست هم اندیشی سازمان بیمه 
»بر  داشت:  اظهار  رسانه،  اصحاب  با  سالمت 
اساس سند ملی سازمان الکترونیک قرار بود تا 
پایان سال ۸۰ درصد مطب ها نسخه الکترونیک 
صادر کنند، اما با توجه به شرایط خاصی که 
بحران کرونا ایجاد کرده و تأکید رئیس جمهور 
و پیگیری های وزیر بهداشت قرار است همه 
مطب ها تا پایان مردادماه تحت پوشش نسخه 
این  ما  پیش بینی  البته  قرار  گیرند.  الکترونیک 
است که در برخی محل ها با مشکالتی همچون 
کندی اینترنت مواجه شویم که در این صورت 

هم نباید کار مردم روی زمین بماند.«

اتصال ۹ هزار مطب به سامانه 
نسخه نویسی الکترونیک

وی گفت: »در حال حاضر نزدیک به ۹ هزار 
متصل  سامانه  این  به  کشور  در سراسر  مطب 
شده و امکان صدور نسخه الکترونیک را پیدا 
کرده اند که این تعداد حدود ۵۰ درصد مطب ها 
را شامل می شود. همچنین از ۱۴ هزار داروخانه 
طرف قرارداد با سازمان بیمه سالمت حدود چهار 
۴ هزار مرکز که نزدیک به ۳۰ درصد از این 
تعداد می شود نیز اکنون نسخه پیچی الکترونیک را 

شروع کرده اند و تا پایان سال ۱۰۰ درصد مراکز 
دارویی باید نسخه پیچی الکترونیک را اجرا کنند.«
سرپرست سازمان بیمه سالمت در بخش دیگری 
از سخنان خود به پرداخت مطالبات مراکز درمانی 
اشاره  این سازمان  با  و دارویی طرف قرارداد 
مراکز  بیمارستان ها،  »مطالبات  گفت:  و  کرد 
پاراکلینیکی و تصویربرداری و نیز داروخانه های 
اردیبهشت ماه پرداخت  تا  بخش خصوصی را 
کرده ایم و ۷۰ درصد مطالبات بخش دولتی نیز 
تا پایان هفته آینده پرداخت خواهد شد؛ البته 
۳ ماه بدهی از سال ۹۸ هنوز پرداخت نشده و 
مجموع تأخیر و تعویق پرداخت سازمان بیمه 

سالمت ۳.۵ ماه است.«
موهبتی در ادامه به انباشت بدهی های این سازمان 
 ۹۶ سال  »در  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته  در 
مطالبات معوقه سازمان بیمه سالمت ۲۳ هزار 

میلیارد تومان بود و اکنون بدهی معوقه حدود ۴ 
هزار میلیارد تومان می رسد که این میزان بدهی 
به دلیل توقف ۴ ماهه در پرداخت اعتبارات این 

سازمان در سال ۹۷ اتفاق افتاده است.«

صرفه جویی 4 هزار میلیارد تومانی در 
سال ۹7

وی افزود: »در سال ۹۷ داروخانه ها سه ماه و 
نیم طلبکار بودند، اما در سال ۹۸ این طلب به 
دو ماه رسید. در بخش دولتی نیز آبان و آذر 
را در سال ۹۸ پرداخت کردیم و درمجموع ۳ 
تا ۳ و نیم ماه بدهی داریم. این در حالی است 
که در سال ۹۶ بدهی سازمان بیمه سالمت، ۱۱ 

تا ۱۳ ماه بود.«
موهبتی در ارتباط با وضعیت اعتبارات سازمان 
بیمه سالمت در سال جاری، اظهار داشت: »از 
باید ۳۶۰۰  پایان خردادماه  تا  ابتدای سال ۹۹ 
میلیارد تومان اعتبار دریافت می کردیم درحالی که 
فقط ۴۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت شده است.«
سرپرست سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه در 
این مدت شاهد کاهش بدهی ها و معوقات سازمان 
بودیم، گفت: »اجرای گایدالین های درمانی و 
منابع  مدیریت  و  رایگان  بیمه شدگان  کاهش 
مهم ترین عامل کاهش هزینه های سازمان بیمه 
سالمت بوده است و ما توانستیم در سال ۹۷ 
حدود ۴ هزار میلیارد تومان صرفه جویی و ذخیره 

منابع داشته باشیم.«
و  سالمت  بیمه  سازمان  بدهی های  به  وی 
»بر  گفت:  و  کرد  اشاره  آن  اعتبارات  کسری 
سال های  در  شده  انجام  پیش بینی های  اساس 

گذشته قرار بود در سال ۹۸، ۲۵ هزار میلیارد 
درحالی که  باشیم  داشته  بودجه  کسری  تومان 
امروز کسری ما تنها ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
است و توانستیم با مدیریت منابع کسری ها را 

جبران کنیم.«
موهبتی در خصوص بیمه مددجویان کمیته امداد 
نیز گفت: »در سال ۹۸، ۳۴۰ میلیارد تومان برای 
مددجویان کمیته امداد در شهرهای باالی ۲۰ هزار 
نفر هزینه کردیم و در سال جاری نیز سهم فرانشیز 
مددجویان کمیته امداد نه تنها افزایشی نداشتیم 
بلکه توانستیم ۳۳ درصد آن را کاهش دادیم.«

درخواست سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
برای بیمه رایگان

سرپرست سازمان بیمه سالمت در ادامه به اجرای 
پوشش همگانی بیمه رایگان برای اقشار ضعیف 
اشاره کرد و گفت: »در این طرح سه میلیون و 
بیمه رایگان داشتند که  ۳۰۰ هزار درخواست 
از این تعداد حدود سه میلیون نفر تعیین دهک 
شدند و با آزمون وسعی که انجام شد به طور 
این درخواست کنندگان  از  متوسط ۵۳ درصد 
تحت پوشش بیمه رایگان قرار می گیرند و حدود 

۴۷ درصد باید بیمه پرداز شوند.«
وی در ادامه گفت: »هر یک میلیون نفر پوشش 
بیمه سالمت رایگان برای سازمان بیمه سالمت 
حدود ۶۵۰ میلیارد تومان در سال هزینه دارد؛ 
بنابراین کاهش ۴۷ درصدی این نوع بیمه شدگان 
که توان پرداخت حق بیمه را دارند، نقش مهمی 
در مدیریت منابع و کاهش هزینه ها داشته است.« 

ادامه در صفحه 14 

الزام مطب ها 
به نسخه نویسی 
الکترونیکی تا 
پایان مردادماه

طاهر موهبتی، سرپرست 
سازمان بیمه سالمت: بر اساس 

سند ملی سازمان الکترونیک 
قرار بود تا پایان سال ۸۰ 

درصد مطب ها نسخه الکترونیک 
صادر کنند، اما با توجه به 

شرایط خاصی که بحران کرونا 
ایجاد کرده و تأکید رئیس جمهور 

و پیگیری های وزیر بهداشت 
قرار است همه مطب ها تا پایان 

مردادماه تحت پوشش نسخه 
الکترونیک قرار  گیرند

الزام مطب ها 
به نسخه نویسی 
الکترونیکی تا 
پایان مردادماه

الزام مطب ها 
به نسخه نویسی 
الکترونیکی تا 
پایان مردادماه

الزام مطب ها 
به نسخه نویسی 
الکترونیکی تا 
پایان مردادماه
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 ادامه از صفحه 13
موهبتی اضافه کرد: »در گذشته ۳۴ میلیون نفر از 
بیمه رایگان سالمت برخوردار بودند که تمامی 
هزینه های آنها توسط سازمان پرداخت می شد.«

پرمصرف ترین و پرهزینه ترین داروها 
در سال ۹8

موهبتی به هزینه های دارویی سازمان هم اشاره 
کرد و افزود: »از نظر مصرف دارویی سه دارویی 
که بیشترین تجویز را در سال ۹۸ در نسخه های 
متفورمین  داشتند شامل  بیمه سالمت  سازمان 
عدد،  میلیون   ۲۴۰ با  دیابت(  بیماران  )داروی 
لوزارتان )داروی فشارخون( با ۲۱۶ میلیون عدد 
و آ اس آ )آسپرین( با ۲۱۵ میلیون عدد بودند.«
وی ادامه داد: »از نظر هزینه داروها پرهزینه ترین 
دارو در سال ۹۸ فاکتور ۸ با ۷۲۳ میلیارد تومان 
هزینه بود و بعد از آن انسولین در رتبه دوم قرار 
داشت که فقط یک نوع آن ۷۰ میلیارد تومان هزینه 
داشت و انواع مختلف انسولین هم درمجموع 
میلیارد تومان در سال ۹۸ برای  از ۳۰۰  بیش 

سازمان بیمه سالمت هزینه داشت.«
سرپرست سازمان بیمه سالمت افزود: »در بخش 
خدمات تصویربرداری بیشترین هزینه مربوط به 
خدمات رادیوتراپی بود که سال گذشته حدود 
۳۸۰ میلیارد تومان برای سازمان بیمه سالمت 
هزینه داشت. بعد از آن سونوگرافی کامل با ۲۵۴ 

میلیارد تومان هزینه در رتبه دوم قرار دارد.«
موهبتی گفت: »با اجرای گایدالین های درمانی 
حدود ۴۱ درصد از سونوگرافی های حاملگی، 
مفصلی،  رادیوتراپی های  موارد  از  درصد   ۷۰
۳۷ درصد از موارد سونوگرافی های تخمدان، 
۲۰ درصد از موارد تجویز سونوگرافی کلیه و 

۱۱ درصد از رادیوگرافی های دندان کم شد.«
خدمات  »پرمصرف ترین  داد:  ادامه  وی 
آزمایشگاهی در نسخه های بیمه سالمت آزمایش 
CBC با هفت میلیون بار مراجعه بود و بعد از آن 
اندازه گیری گلوکز با ۵.۸ میلیون بار مراجعه و 

اندازه گیری کراتین با ۵.۶ میلیون بار مراجعه بود 
که این خدمات نیز با اجرای گایدالین های درمانی 
بین ۴ تا ۵ درصد کاهش هزینه داشتند.« سرپرست 
اضافه کرد: »اندازه گیری تیروئید بیشترین هزینه 
را در بین خدمات آزمایشگاهی به سازمان بیمه 
سالمت تحمیل می کند و بعد از آن اندازه گیری 

ویتامین دی و آزمایش سی بی سی است.«
موهبتی به راه اندازی پایگاه برخط بیمه شدگان 
در این سازمان هم اشاره کرد و گفت: »بخش 
سالمت بعد از فضا و دفاع سخت ترین حوزه 
است، اما خوشبختانه تبادل اسناد الکترونیک در 
دانشگاه شهید  به جز  دولتی  دانشگاه های  تمام 
بهشتی اجرایی شد و در حال حاضر به سمت 
بخش خصوصی حرکت کرده ایم؛ البته طبق قانون 
ما موظف به اجرای این طرح هستیم و همه باید 

قواعد ما را رعایت کنند.«

خرید تضمینی خدمات از مراکز درمانی
موهبتی گفت: »بعد از همه گیری کرونا درآمد 
پزشکان و بیمارستان ها حدود ۶۰ درصد کاهش 
پیدا کرد و به همین علت از این پس برای حمایت 
از مراکز درمانی و پزشکان بر اساس سندهای 
مالی سال ۹۸، حاضریم ۹۰ درصد هزینه های 
سال گذشته را از قبل به مراکز درمانی پرداخت 
کنیم به شرطی که این مراکز تحت پوشش اجرای 
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار بگیرند.«
کرد:  اضافه  سالمت  بیمه  سازمان  سرپرست 
بیمه ای  مشوق های  امسال  تیر  از  »همچنین 
برای افرادی که مراقبت سالمت خود باشند و 
قند خون، فشارخون، کلسترول یا چاقی خود 
را کاهش دهند اعمال می شود. افرادی که بتوانند 
با مراقبت از سالمت خود وضعیت این عوامل 
خطرزای سالمت را بهبود ببخشند و آن را کنترل 
کنند و همچنین رابطان خانواده ها در طرح هر 
در  تخفیف  پایگاه سالمت مشمول  خانه یک 

حق بیمه تا ۵۰ درصد می شوند.«
بیمه سالمت  »در گذشته خدمات  وی گفت: 

انجام  به ریسک های خطرپذیری  توجه  بدون 
می شد، درحالی که الزمه حرفه ای شدن صنعت 
بیمه  این است که یارانه متقاطع اعمال شود و 
افراد در سن جوانی و دوران سالمت حق بیمه 
بپردازند تا در زمان بیماری و سالمندی از پوشش 

بیمه استفاده کنند.«
»طرح  گفت:  بیمه سالمت  سازمان  سرپرست 
مشوق های بیمه ای برای افرادی که مراقب سالمت 
خود هستند از تیر امسال در استان گلستان و 
زنجان اجرا می شود و بعد از چهار ماه با ارزیابی 
آن در کل کشور اجرا خواهد شد.« وی همچنین 
از اجرای خدمات بسته ای بیمه سالمت خبر داد 
خدمات  بسته های  تدوین  حال  »در  گفت:  و 
بیمه ای هستیم که افراد بتوانند با توجه به نیاز 
خود از بسته های بیمه ای مشخصی استفاده کنند 
که به زودی جزئیات این طرح اعالم خواهد شد.«
موهبتی در بخش دیگری از صحبت های خود 
به هزینه های این سازمان در بحران کرونا اشاره 
کرد و گفت: »از مجموع افراد مبتال به بیماری 
کرونا در کشور ۸ هزار نفر تحت پوشش بیمه 
سالمت بودند که میانگین هزینه های هر یک از 
این بیماران ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای 
بوده  بیمارستان ها  در  ماندگاری  روز  میانگین 

هزینه  تومان  میلیارد   ۱۴۰ درمجموع  و  است 
بیمه سالمت در این مدت بوده است.«

وی افزود: »در ابتدای بحران دو مورد از داروهای 
بر اساس  نبود که  بیمه  بیماران تحت پوشش 
مصوبه ستاد تحت پوشش قرار گرفت و این 
افزایش پوشش موجب شد تا هزینه های ما در 
باشد.  داشته  قابل توجهی  داروها رشد  بخش 
و  سی تی اسکن  هزینه های  این  کنار  در  البته 
عکسبردای هم رشد زیادی داشت چراکه این 
روش یکی از ابزارهای پرکاربرد در تشخیص 
کرونا بود. همچنین آزمایش هایی مثل CBC و 
PCR نیز افزایش داشته است و در کنار این مورد 
بستری های ما در ای سی یو هم رشد داشته است. 
البته به دلیل اینکه در این مدت مراجعات عادی 
به مراکز درمانی کاهش داشته است درمجموع 
هزینه های ما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

رشد زیادی نداشته است.«
وی در پایان به بیمه شدن مبتالیان به ویروس 
کرونا روی تخت بیمارستان و انجام یک روزه 
ارزیابی وسع برای افراد فاقد پوشش بیمه ای اشاره 
کرد و گفت: »از حدود یک سال پیش پوشش 
بیمارستان متوقف شده بود،  بیمه روی تخت 
اما با توجه به اینکه بیماران کرونایی اورژانسی 
به حساب می آیند، همه افراد مشکوک به کرونا 
که در بیمارستان بستری می شوند، بالفاصله بیمه 
شده و در صورت توانایی مالی، خود فرد حق 
اما در صورت عدم  پرداخت می کند؛  را  بیمه 
که  انجام می شود  ارزیابی وسع  مالی،  توانایی 
جهت رفاه حال بیماران کرونایی هماهنگی هایی 
با وزارت رفاه صورت گرفته تا ارزیابی وسعی 
که یک ماه زمان می برد، ظرف یک روز انجام 
شود. کاهش تردد مردم یکی از رویکردهای مهم 
و مورد توجه مسئوالن کشور با هدف جلوگیری 
از افزایش میزان ابتالی افراد به بیماری کرونا 
تخت  روی  که  هم  افرادی  تعداد  البته  است. 
بیمارستان بیمه شدند، زیاد نبود و در این مدت 

تنها هزار نفر بیمه شدند.«

موهبتی: بعد از همه گیری کرونا 
درآمد پزشکان و بیمارستان ها 
حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا 

کرد و به همین علت از این پس 
برای حمایت از مراکز درمانی و 

پزشکان بر اساس سندهای مالی 
سال ۹۸، حاضریم ۹۰ درصد 
هزینه های سال گذشته را از 

قبل به مراکز درمانی پرداخت 
کنیم به شرطی که این مراکز 

تحت پوشش اجرای طرح پزشک 
خانواده و نظام ارجاع قرار بگیرند
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به گزارش سپید، بی شک آرزوی هر مسلمانی است 
تا خانه ای را که ابراهیم)ع( به دستور خداوند برپا 
کرد و 7 بار به طواف آن پرداخت زیارت کند؛ به 
مدینه برود و به زیارت رسول اهلل)ص( بپردازد. 
کم نیستند مسلمانانی که یگانگی و پاکیزگی را در 
خانه خدا می جویند و می خواهند در کنار برادران و 
خواهران خود در هر رنگ و ملیتی، هر زبانی و هر 
نژادی برای خالق خود نماز به پا دارند و گرداگرد 
کعبه رکوع و سجود کنند. هر ساله در ماه ذی الحجه 
برای برخی از مسلمانان این شانس دست می دهد 
تا به آروزی خود دست پیدا کنند. اما امسال سال 
دیگری است. سالمت این نعمت بزرگ خداوندی 

بر هر کاری ارجحیت دارد. 
با شیوع کرونا بسیاری از آیین های مذهبی که بر 
مبنای تجمع شکل می گیرند، به حالت تعلیق درآمد. 
زیارت اماکن مقدسه، بقاع و امام زادگان در ایران، 
نمازهای جماعت، نمازهای جمعه و نظایر آن. 
همزمان درب صحن های مرقد ائمه اطهار)ع(، در 
کربال، نجف و کاظمین نیز به روی زائران بسته شد. 
از آن سو با ورود این بیماری به کشور عربستان، 
حکومت این کشور ورود مسجد الحرام  و خانه 
کعبه به مقدس ترین مکان مسلمانان بر روی زمین 
را ممنوع کرد. تا از شیوع احتمالی ویروس در بین 
زواری که به قصد به جا آوردن عمره مفرده وارد 

مسجدالحرام می شوند، جلوگیری کند.

حج برای ملیت های غیرعربستانی ممنوع شد
با گذشت 5 ماه از ورود این ویروس به خاورمیانه، 
ورود تمامی مسلمانان به حرم امن الهی ممنوع بود، 
اما بسیاری از کشورها و افرادی که امسال قصد به 
جا آوردن فریضه حج تمتع داشتند انتظار خبری 
خوش از جانب سازمان های حج وزیارت خود 
را می کشیدند، تا مقدمات اعزام آنان به سر زمین 

وحی را فراهم کنند.
در نهایت روز گذشته بعثه مقام معظم رهبری و 
سازمان حج و زیارت با اشاره به اعالم وزارت حج 
و عمره عربستان مبنی بر این که مناسک حج 99 
به صورت محدود و داخلی برگزار خواهد شد، با 
صدور بیانیه ای مشترک اعالم کردند که امسال زائری 
به عربستان اعزام نمی شود. به دنبال افزایش شمار 
مبتالیان کووید-19  وزارت حج عربستان، شامگاه 
گذشته تصمیم خود را درباره مراسم حج علنی کرد. 
پیش از علنی شدن این تصمیم، کشور های اندونزی، 
مالزی، هند، آفریقای جنوبی، برونئی، سنگاپور، تایلند 
و کامبوج به دلیل نگرانی های بهداشتی از حضور در 

این مراسم مذهبی، انصراف داده بودند.
سهمیه ایران در حج امسال 87 هزار و 550 نفر 
بود که به گفته سازمان حج و زیارت، 95 درصد 
این جمعیت برای شرکت در حج امسال ثبت نام 
کرده بودند. بر همین اساس بعثه مقام معظم رهبری 
و سازمان حج و زیارت با اشاره به اعالم وزارت 
حج و عمره عربستان مبنی بر اینکه مناسک حج 
99 به صورت محدود و داخلی برگزار خواهد 
شد، با صدور بیانیه ای مشترک اعالم کردند زائران 

ایرانی امسال به سرزمین وحی اعزام نخواهند شد 
و سهمیه آن ها محفوظ خواهد ماند.

در متن این بیانیه آمده است:
ِ َعَلی النَّاِس ِحُجّ الْبَیِْت َمِن اْستََطاَع إِلَیْهِ َسبِیاًل  »َوهلِلَّ
َ َغنٌِیّ َعِن الَْعالَِمیَن« – 97 آل عمران َوَمْن َکَفَر َفإَِنّ اهلَلّ
به اطالع ملت عزیز و مشتاقان زیارت بیت اهلل الحرام 
و حرم شریف نبوی و ائمه بقیع و زائران ثبت نام 
شده حج تمتع سال 1399 می رساند که وزارت حج 
و عمره عربستان سعودی دوشنبه مورخ ۲/4/99 
اعالم کرد که مناسک حج 1399 به صورت محدود و 
داخلی و بدون پذیرش حجاج سایر کشور ها برگزار 
خواهد شد. از این رو عماًل اعزام حجاج ایرانی و 
سایر کشور ها برای مناسک حج سال جاری به 

کشور عربستان منتفی شد.
همان گونه که در اطالع رسانی های قبلی اعالم شد، 
بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت 
پس از حج سال قبل، برنامه ریزی های الزم، تمهید 
و کلیه مقدمات اعزام زائران، اعم از امور پزشکی، 
آموزش و فرهنگی، اسکان، تغذیه و تدارکات، حمل 
و نقل و ... را مطابق سال های قبل انجام داده اند.«

این بیانیه ادامه می دهد : »افزون بر این، به سبب شیوع 
ویروس کرونا، سازمان حج و زیارت نشست های 
تخصصی متعددی را برای تهیه دستورالعمل های 
بهداشتی جهت کلیه مراحل اجرایی حج با متولیان 
و متخصصان امر بهداشت و درمان برگزار کرد 
که نتیجه آن تدوین دستورالعمل های بهداشتی و 
اجرایی شد. همچنین نمایندگی ولی فقیه در امور 
حج با استفتاء از مراجع عظام تقلید، نظرشان را برای 
انجام مناسک حج در شرایط اضطراری شیوع بحران 
کرونا در مواقف و مشاعر دریافت کرد. با عنایت 
به این که حج یک فریضه الهی بوده و برابر آیه 
کریمه قرآن)حج ۲5( که می فرماید: َسواًء العاکُِف 
فیهِ َوالبادِ تمام مسلمانان در آن سهیم و دخیل هستند، 
انتظار می رفت دولت عربستان سعودی، در تعاملی 
شایسته، نقطه نظرات سایر کشور های مسلمان را 
جویا می شد و از هم اندیشی و همراهی آن ها برای 
حل این مشکل که در حال حاضر بر کل جهان 
سایه افکنده است، بهره می گرفت. در هر صورت با 

توجه به نبود امکان برگزاری حج برای زائران ایرانی، 
ضمن محفوظ ماندن نوبت و اولویت اعزام حجاج 
محترم ثبت نام شده، کلیه برنامه ریزی های حج نیز به 
سال بعد موکول می شود و ان شاءاهلل در اطالعیه های 

بعدی جزئیات بیشتری از آن اعالم خواهد شد.«

اولین بار در تاریخ
این برای اولین بار است در تاریخ که یک بیماری 
موجب می شود تا مسلمانان تمامی کشورها به جز 
سرزمین عربستان از انجام فریضه حج منع شوند. 
اگرچه پیش از این در سال 95 به دلیل شهادت بیش 
از 400 تن از حجاج ایرانی در منا در سال قبل آن 
تعطیل شد، اما از سال 96 به بعد دوباره مسیر حج 

تمتع برای ایرانیان بازگشایی شد.
تا پیش از این بیانیه و اعالم رسمی سازمان حج و 
زیارت، چندین سناریور برای حج 99 با توجه به 
شرایط کرونایی جهان در نظر گرفته شده بود. بر 
اساس سهمیه اختصاص یافته به کشورمان، امسال 
برنامه ریزی ها برای اعزام 87 هزار و 550 زائر انجام 
شد. طبق تفاهمنامه حج، کارهای اجرایی از جمله 
معاینات پزشکی حجاج انجام شد، برنامه ریزی های 
الزم برای اعزام و استقرار زائران در سرزمین وحی 
صورت گرفته و 19 ایستگاه پروازی برای پرواز 
زائران توسط ناوگان هوایی کشو در نظر گرفته 
شد. چنانچه عربستان از پذیرش زوار کشورهای 
دیگر سرباز نمی زد. اولین کاروان حجاج ایرانی روز 
پنجشنبه 6 تیرماه به سرزمینن وحی پرواز می کرد.

سناریوهای ترسیم شده توسط سازمان 
حج و زیارت

کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران که متولی سالمت ایرانیان در خارج 
از مرزهای کشور به ویژه حجاج را بر عهده دارد، 
حدود یک ماه قبل سه سناریور برای حج امسال 
اعالم کرد و گفت: » سه سناریو برای حج امسال 
وجود دارد؛ یکی اینکه حج برگزار نشود، دوم اینکه 
ظرفیت محدود باشد و سوم اینکه عربستان مجوز 
تشرف را برای افراد زیر 60 سال فراهم کند. ما 

معاینه ها و بررسی های پزشکی را آغاز کرده ایم تا 
هر تصمیمی اتخاذ شود برای آن آمادگی داشته 
باشیم.« این سناریوها را سازمان حج و زیارت قبال 
ترسیم کرده بود؛ اگرچه عربستان قبال اعالم کرد به 
خاطر کرونا فعال برای حج تمتع هیچ اقدامی انجام 
ندهند. با این حال سازمان حج و زیارت کشور، 
اقدامات حج را متوقف نکرد. سهمیه حج ایران 
برای امسال 87 هزار و 500 نفر است که طبق 
اعالم سازمان حج و زیارت، تا به حال 75 درصد 

این تعداد، ثبت نام کرده اند.

عملیات سالیانه پزشکی حج
در سال های گذشته سالمت این تعداد حجاج از سوی 
مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر 
پی گیری می شد، این مرکز سالیانه بین 60 تا 80 تن 
دارو از ایران به مراکز درمانی هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران ارسال می شد، ضمن اینکه هر سال 
بیش از 570 تن پزشکان و کادر پزشکی ایرانی نیز 
از سوی این جمعیت ویزیت و مراقبت های پزشکی 
از زوار ایرانی را بر عهده دارند، علی رغم این موضوع 
پیش از اعزام واکسیناسیون و آموزش های بهداشتی 
به حجاج ارائه می شود. در سال گذشته۲58 هزار و 
۲61 مورد ویزیت در مطب های مجموعه های هتلی 
و مراکز درمانی مکه و مدینه و بیش از 3۲ هزار و و 
99۲ مورد ویزیت تخصصی توسط کادرهای درمانی 
ایرانی انجام شد، ضمن اینکه حدود هزار و 500 نفر 
نیز در مراکزدرمانی ایرانی بستری شدند. حال با این 
شرایط این عملیات گسترده پزشکی نیز لغو می شود.

سرنوشت نامعلوم اربعین
با وجود سناریوهای  در حال حاضر سفر حج 
گوناگون برای ایرانیان صورت نخواهد گرفت، اما 
این سوال نیز در ذهن بسیاری از ایرانیان وجود دارد 
که سرنوشت راه پیمایی عظیم اربعین در سال جاری 
با وجود پاندمی کرونا به کجا خواهد انجامید در 
این رابطه هنوز هیچ پاسخی وجود ندارد و باید 
منتظر روزهای آینده و وضعیت شیوع این بیماری 

در هر دو کشور ایران و عراق بود.

کرونا  اعزام زائران ایرانی به حج را لغو کرد
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برای همه ما پیش آمده است که وقتی عجله 
داشته ایم در راهی تنگ و یا راه پله، پیرمرد یا 
پیرزنی جلوی ما به سختی و آرام آرام در حال راه 
رفتن باشند و ما در حالی که دائم به ساعت مان 
نگاه میکنیم و یا با وجود اینکه عجله داشته ایم 
کمی صبر می کنیم تا مسیر باز شود یا اینکه از 
آنها می خواهیم به ما راه بدهند تا رد شویم و 
نگاه  را  سرمان  پشت  و  برگردیم  اگر  احتماال 
کنیم آنها را می بینیم که خسته و پر حسرت ما 
را نگاه می کنند و روزگار جوانی و شادابی خود 

را به یاد می آورند.
سالمندی دوره ای از زندگی است که همه ما 
اگر خوش شانس باشیم، آن را تجربه خواهیم 
کرد. زمینگیر شدن، کابوس هولناکی برای افراد 
سالمند است. سرزدن به دوستان و هم سن و 
سال هایی که محتاج پرستاری و مراقبت افراد 
دیگر هستند این کابوس را برای آنها واقعی تر 
می کند. از سویی دیگر، کم توانی و معلولیت 
خطری در کمین همه افراد است که به هزاران دلیل 
مثل بیماری، تصادف، بالیای طبیعی و عواملی از 
این دست، هر کدام از ما هر لحظه ممکن است 

دچار معلولیت گردیم.
هر کدام از این دو وضعیت، سختی ها و مشکالت 
جسمی و روحی خاص خود را دارد و تلفیق این 
دو، می تواند روزهای سختی را در دوران پیری 
برای هر فردی رقم بزند. با آنکه ما جامعه ای حرمت 
ساالر هستیم و احترام و رسیدگی به بزرگترهای 
خانواده و فامیل، وظیفه ای اخالقی برای همه ما 
است که از کودکی آن را فرا گرفته ایم ولی گاهی 
دیده ها و شنیده های ما از وضعیت سالمندان در 
جامعه، با این موضوع همراه و هم سو نیست.

بر اساس همین فرهنگ بزرگ ساالر و حرمت 
داری سفید موها است که خیلی از سالمندان 
روانی  و  جسمی  آزار  مهری،  بی  مورد  وقتی 
قرار می گیرند سعی در پوشیده نگه داشتن آن 

می کنند و واقعیت سالمند آزاری واقعیتی فراتر 
از  آمارهایی است که در این زمینه وجود دارد.
سازمان بهداشت جهانی، سالمند آزاری را به عنوان 
عملی که ممکن است یک بار انجام شود یا بارها 
تکرار شود مورد شناسایی قرار می دهد و آزار 
و سوء استفاده از سالمندان را در غالب روابطی 
می داند که سالمند از آن انتظار برخورد شایسته 
و اعتماد دارد و وقتی با خالف آن مواجه می 
شود دچار صدمه جسمی و روحی و پریشانی 
مالی، جسمی،  استفاده  آزار و سوء  می گردد. 
روانی و حتی جنسی جزء این موارد ذکر شده 
است. کارشناسان این سازمان تاکید دارند که بی 
تفاوتی و بی توجهی به وضعیت سالمندان چه 
عمدی و چه بر اثر غفلت، از مصادیق آزار آنها 

محسوب می شود.
نکته ای که مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی 
است را می توان اینگونه تشریح کرد که بسیاری 
از خانواده هایی که مسئولیت نگه داری از یک 
سالمند را بر عهده دارند به ظن خویش، بهترین 
و شایسته ترین مراقبت را از او به عمل می آورند.  
این خانواده ها اغلب خوراکی مناسب وضعیت 
جسمانی و بیماری او تهیه می کنند. نوبت های 
معاینه و آزمایش او را سر وقت انجام می دهند 
تهیه می کنند و  و داروها را در کمترین زمان 
توجه دارند که در ساعت مقرر مصرف شوند. 
مراقبت های جسمی و بهداشتی را هم به نحو 
شایسته ای انجام می دهند. همه این موارد که البته 
قسمت مهمی از نگهداری از سالمندان است می 
تواند این توهم را ایجاد کند که شرایط ایده آل 
گذران سن پیری برای فرد مهیا شده است. در 
این مراقبت ها، حفظ حریم شخصی فرد، استقالل 
مالی و حتی گاهی روابط آزاد فردی و اجتماعی 

شخص نادیده گرفته می شود.
اینها مواردی است که از لحاظ ظاهری رسیدگی 
خوبی به شرایط فرد سالمند می شود. سالمندان 
بسیاری هستند که عالوه بر ناتوانی و بیماری، با 
فقر ،تنهایی یا رفتار بد اطرافیان عمر می گذرانند 

و این شرایط حتی باعث افسردگی و خودکشی 
در آنها می شود. بررسی خاطرات و تجربیات 
کسانی که به عنوان پرستار سالمند کار می کنند 
می تواند روی ناخوش و اغلب پنهان زندگی 
سالمندانی که مشکالت جسمی دارند را بهتر 

نمایان کند.
کرونا عالوه بر تاثیری که بر سالمتی افراد دارد 
تاثیرات بسیاری را در زمینه اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی به دنبال داشت. در شرایط ویژه ای 
که کرونا برای همه کشورها ایجاد کرد سالمندان 
به عنوان گروه سنی که بیش از بقیه مورد تهدید 
آسیب این بیماری بودند، وضعیت دشواری را 

در همه دنیا تجربه کردند.
سالمندانی که از لحاظ مالی یا جسمی خود به 
تنهایی، قادر به اداره خویش هستند هم به خاطر 
شرایط خودمراقبتی و قرنطینه خانگی، مجبور به 
ماندن های طوالنی مدت در خانه شدند که در 
کنار ترس و نگرانی به خاطر این بیماری، به 
خاطر انزوا و دوری از اجتماع، شرایط سختی 

را برای آنها ایجاد کرده است.
سالمندانی که بر اثر بیماری یا ناتوانی جسمی 
افراد  نیاز به مراقبت دارند و  و بعضا روحی، 
خانواده از آنها نگهداری میکنند، کمترین آسیبی 
که از این شرایط دیدند بی تحرکی و محرومیت 
از دیدار دوستان و تردد در اجتماع بود که با 
توجه به وضعیت فیزیکی و روحیه افراد در این 
سن، می تواند اثرات غیر مطلوبی بر سالمت 

جسم و روان آنها داشته باشد.
فقر به طور کلی یکی از عوامل زمینه ساز آزار 
اغلب  سالمندان است در شرایط کرونایی که 
جوامع و خانواده ها دچار مشکالت مالی شدند، 
سالمندان عالوه بر اینکه در تهدید ابتال و مرگ 
بر اثر بیماری هستند ممکن است مورد آزار و 
بدرفتاری به خاطر هزینه های نگه داری آنها 
در این شرایط سخت قرار گیرند، خصوصا در 
مواردی که افرادی برای مراقبت از آنها استخدام 
شده باشند و این افراد به خاطر جلوگیری از 

ابتال به کرونا، فعال مایل به ارائه خدمات نباشند 
یا دستمزد بیشتری بخواهند. در دو حالت فشار 
روانی و اقتصادی به این قبیل خانواده ها بیشتر 
می شود که در کمترین حالت باعث آزار زبانی برای 
سالمندان خواهد بود. در کمیته تصمیم گیرنده در 
امور کرونا، وضیعت سالمندان، خصوصا آنانی 
که متعلق به قشر آسیب پذیر جامعه هستند باید 
برنامه ریزی شود وگرنه  به دقت رسیدگی و 
این افراد ممکن است بیشتر از قبل مورد آزار و 

غفلت خانواده یا مراقبین قرار بگیرند.
از سوی دیگر، به نظر می رسد بعضی از خانواده ها 
و بعضی از برنامه ریزان، در برخی از کشورها، 
سالمندان را از اولیت های برنامه ریزی و مراقبت 
کرونایی نمی دانند و به خاطر خطری که همه گیر 
است و برای همه افراد ایجاد مشکل جسمی و 
مالی کرده است ترجیح می دهند خدمات بیشتر به 
جوان ترها و قشر پیش برنده اقتصاد در دوران بعد 
از کرونا، تعلق بگیرد. گزارش هایی مبنی بر عدم 
پذیرش سالمندان بیمار در بعضی بیمارستان ها در 
برخی از کشورها، یا رها کردن افراد سالمند در 
آسایشگاه ها و خانه های سالمندان در کشورهایی 
که داعیه رفاه و خدمات اجتماعی برای همگان 
دارند تصویری دردناک از وضعیت سالمندان 
ارائه کرد. این بیماری نه تنها خودش به تنهایی 
دشمنی برای سالمندان به حساب می آید که 
در برخی از موارد، افراد و سیاست های کاری و 
مالی هم عرصه را بر سالمندان تنگ کرده است.
در جامعه ما، فرستادن بزرگترهای خانواده به خانه 
سالمندان، حتی اگر این مراکز بهترین خدمات 
برای فرزندان  بار منفی  ارائه کنند، همواره  را 
به همراه داشته است. به خاطر تماس مستمر 
خود  آسایشگاه ها،  در  زیادی  افراد  با  مراقبین 
بین  بیماری  باعث شیوع  توانند  افراد می  این 
سالمندان  گردند. سیاست های سخت گیرانه این 
موسسات برای جلوگیری از ابتالی افراد،  مبنی 
بر عدم خروج از آسایشگاه ها و لغو بازدیدهای 
خانواده ها و افراد داوطلب و نیکوکار می تواند 
صدمات روحی و جسمی غیر قابل جبرانی برای 
سالمندان به دنبال داشته باشد. سرپرستان این 
موسسات باید با کمک کارشناسان برنامه های 
جایگزینی همانند نرمش در تخت، ساعات پیاده 
روی با حفظ فاصله های مناسب، برنامه های 
ارتباط  و  بازی  و  فیلم  مثل  فرهنگی  تفریحی 
های تصویری جمعی ایجاد کنند تا از خطرات 
جسمی و روحی شرایط قرنطینه کرونا کم کنند.
در نگاه افراد و دولت هایی که نگاه و سیاست 
صرفا سودانگارانه و مادی به مسائل سالمندان و 
کرونا دارند، اینکه این بیماری بیشترین قربانی را 
از این قشر گرفت، شاید آنقدر که باید دردناک 
جلوه نکند ولی برای جوامع اخالقی و مذهبی 
چون جامعه ما، از دست دادن تعداد زیادی از 
سالمندان، می تواند اثرات جبران ناپذیری در 
فرهنگ باقی بگذارد، جامعه بدون سالمند، مثل 
ملت بدون گذشته و تاریخ است و دچار و خال 

و بی هویتی می شود.

سالمندی، روزهایی که با کرونا تلخ شد



آنتی بادی های انسانی؛ توانایی محافظت در برابر کووید ۱۹
  مترجم: شراره فرهی منش

بیماران  از  با کرونا ویروس را  آنتی بادی های خنثی شده  دانشمندان 
کووید-۱۹ جدا کرده و با موفقیت در حیوانات آزمایش می کنند.

گروهی به سرپرستی Scrippes Research هنگام آزمایش در حیوانات 
و سلول های انسانی، آنتی بادی هایی را در خون بیماران بهبودیافته 
از کووید-۱۹ کشف کردند که در برابرSARS-CoV-2  یعنی عامل 
ایجادکننده بیماری کووید-۱۹، محافظت می کنند. این تحقیق که در 
مجلهScience  منتشر شده است، الگویی از واکنش سریع به یک بیماری 
همه گیر ویروسی در حال ظهور و کشنده را ارائه می دهد. این تحقیق، 
مرحله ای را برای آزمایش های بالینی و آزمایش های اضافی آنتی بادی ها 
فراهم می کند که اکنون به عنوان درمان های احتمالی و پیشگیرانه از 

کووید-۱۹ تولید می شوند. 
دنیس برتون، نویسنده همکار تحقیق، PhD، در گروه ایمونولوژی و 
میکروبیولوژی در تحقیقات Scrippes می گوید: »کشف این آنتی بادی های 
بسیار قدرتمند نشان دهنده پاسخ بسیار سریع به یک پاتوژن کاماًل جدید 
است«. در اصل، تزریق چنین آنتی بادی می تواند در مراحل اولیه بیماری 
کووید-۱۹ به بیماران داده شود تا میزان ویروس کاهش یابد و از نوع 
شدید بیماری محافظت شود. همچنین ممکن است از این آنتی بادی ها 
برای محافظت موقت، مانند واکسن در برابر عفونت SARS-CoV-2 برای 
مسئولین مراقبت های سالمت، افراد مسن و سایر افراد که به واکسن های 
سنتی پاسخ ضعیف می دهند و یا اخیراً در معرض کرونا ویروس قرار 
 Scrippes گرفتند، استفاده شود. این پروژه توسط گروه هایی در تحقیق
رهبری شد. IAVI، یک سازمان تحقیقاتی علمی غیرانتفاعی است که به 
چالش های فوری و بررسی نشده بهداشت جهانی و دانشکده پزشکی 

دانشگاه کالیفرنیا سن دیاگو اختصاص داده شده است.
توما راجرز، MD، PhD، استادیار در گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی 
در تحقیقات Scrippes و استادیار پزشکی در  UC سن دیاگو می گوید: 
»این یک همکاری مشترک شگرف بوده است و اکنون ما در ساخت 
مقادیر زیادی از این آنتی بادی های امیدوارکننده برای آزمایش های بالینی 

متمرکز شده ایم«.
رویکردیکهبرایسایرویروسهایکشندهکارمیکند

در حال حاضر ایجاد درمان یا واکسن برای نوع شدید کووید-۱۹ در 
اولویت اول سالمت عمومی جهان است. در جهان، تقریباً آزمایش ۸ 
میلیون نفر ازنظر عفونت SARS-CoV-2 مثبت بوده و بیش از چهارصد 

هزار نفر براثر نوع شدید کووید-۱۹ درگذشته اند.
یک رویکرد برای تهدیدهای ویروسی جدید، شناسایی آنتی بادی ها 
در خون بیماران بهبودیافته است که توانایی ویروس در عفونی کردن 
سلول ها را خنثی می کند. این آنتی بادی ها می توانند با استفاده از روش های 
بیوتکنولوژی به عنوان درمانی که مانع ایجاد بیماری شدید می شود به طور 
انبوه تولید شوند. همچنین می توانند به عنوان رویکردی پیشگیرانه مانند 
واکسن که برای محافظت در برابر عفونت در خون چندین هفته در بدن 
باقی می مانند، استفاده شوند. این رویکرد قباًل در برابر ویروس ایبوال 
و ویروس سینسیتیال تنفسی ایجادکننده پنومونی که معموالً به عنوان 

RSV شناخته می شود، موفق بوده است.

آنتیبادیهایقویبیمار،ویروسرامسدودمیکند
برای این پروژه جدید، راجرز و همکارانش در UC  سن دیاگو نمونه 
خون از بیمارانی که از کووید-۱۹ نوع خفیف تا شدید بهبود یافته بودند، 
گرفتند. به موازات آن، دانشمندان در تحقیق Scrippes و IAVI سلول های 
آزمایشی را تولید کردند که ACE2 را بیان کنند یعنی گیرنده ای که 
SARS-CoV-2 برای ورود به سلول های انسانی از آن استفاده می کند. 

در مجموعه آزمایش های اولیه، این گروه آزمایش کردند که آیا خون 
حاوی آنتی بادی گرفته شده از بیماران می تواند به ویروس متصل شود 

و مانع از آلوده شدن سلول های آزمایشی شود یا خیر.
دانشمندان توانستند بیش از هزار سلول ایمنی مجزای تولیدکننده آنتی بادی 
را بنام سلول های B جدا کنند که هرکدام یک آنتی بادی مجزا ضد 
SARS-CoV-2 تولید کردند. این گروه توالی های ژن آنتی بادی را از 
این سلول های B به دست آوردند تا بتوانند آنتی بادی ها را در آزمایشگاه 
تولید کنند. با غربالگری این آنتی بادی ها به صورت جداگانه، این گروه 
چندین مورد را شناسایی کردند که حتی در مقادیر اندک نیز می توانند 
ویروس را در سلول های آزمایشی مهار کنند. همچنین یکی از آن ها 
نیز می تواند همسترها )نوعی موش( را در مقابل مقدار زیادی ویروس 
محافظت کند. تمام این کارها، ازجمله ایجاد مدل های عفونت سلول و 
حیوانات و مطالعات انجام شده برای کشف محل اتصال آنتی بادی های 

موردنظر ویروس، در کمتر از هفت هفته به پایان رسید.
الیز الندیس، مؤسس تحقیق، PhD، دانشمند مسئول IAVI، می گوید: 
»ما چندین دهه تخصص مؤسسه خود را در جداسازی آنتی بادی ها به 
کار گرفتیم و به سرعت به سوی SARS-CoV-2 تمرکز کردیم تا این 
آنتی بادی های بسیار قدرتمند را شناسایی کنیم«. محققان می گویند اگر 
آزمایش های ایمنی بیشتر در حیوانات و آزمایش های بالینی در افراد به خوبی 
انجام شود، ممکن است آنتی بادی ها در ژانویه آینده در کلینیک ها استفاده 
شوند. الندیس می گوید: »ما قصد داریم این آنتی بادی ها را برای کسانی 
که به آن ها نیازمند هستند، ازجمله افراد در کشورهای کم درآمد و متوسط، 
در دسترس قرار دهیم«. محققان در طی تالش خود برای جداسازی 
آنتی بادی های ضد SARS-CoV-2 از بیماران مبتال به کووید-۱۹، 
موردی را یافتند که می تواند SARS-CoV  که کرونا ویروسی است که 
در سال های 2۰۰2-2۰۰۴ باعث شیوع سندرم حاد تنفسی در آسیا شد 
را نیز خنثی سازد. برتون می گوید: »این کشف به ما امید می دهد که 
نهایتاً آنتی بادی های خنثی کننده ای پیدا کنیم که حداقل محافظت جزئی 
در مقابل همه یا بیشتر کروناویروس های SARS انجام دهند، که در 

صورت جهش نوع دیگر به انسان باید مفید باشد«.
منبع: Scripps Research Institute / ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰

خبـر

  مترجم: شراره فرهی منش
مطالعه جدیدی نشان می دهد که باکتری های روده با ناهنجاری 
در رگ خونی مغز ارتباط دارند و می توانند احتمال سکته مغزی 
را افزایش دهند. تحقیقات جدید، پیوندی بین کاورنوس آنژیوم 
)CA(، نوعی ناهنجاری رگ های خونی مغز و ترکیب میکروبیوم 
روده پیدا کرده است. این تحقیق همچنین از تحقیقات نوظهور در 
مورد اهمیت محور میکروبیوتا-روده- مغز که رابطه بین باکتری ها 

در روده و نحوه عملکرد مغز است، پشتیبانی می کند.

کاورنوسآنژیوم
طبق یک مقاله، کاورنوس آنژیوم نوعی رگ خونی غیرطبیعی در مغز فرد 
است. برآوردها نشان می دهد که ۰/5درصد از جمعیت کاورنوس آنژیوم 
دارند. از این تعداد، ۴۰درصد بعضی اوقات به دلیل خونریزی عروق 
عالئمی را نشان می دهند. عالئم این بیماری شامل سردرد، اختالل در 
بینایی، تشنج یا سکته مغزی است. پزشکان می توانند کاورنوس آنژیوم 
 )MRI( را با اسکن های مکرر تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی
کنترل کنند. برخی از افراد ممکن است نیاز به عمل جراحی داشته 
باشند. دانشمندان می دانند که کاورنوس آنژیوم یک جزء ژنتیکی دارد، 
بنابراین می فرد تواند انواع خاصی از ژن ها را به ارث ببرد که باعث 
پیشرفت کاورنوس آنژیوم شود. بااین حال، تحقیقات قبلی در مورد 

موش ها نشان داده است که میکروبیوم روده ممکن است کاورنوس 
آنژیوم را نیز تحت تأثیر قرار دهد. میکروبیوم مجموعه ژنوم تقریبًا 
۱۰۰ تریلیون میکروارگانیسم است که در درجه اول باکتری ها هستند 
که در روده فرد زندگی می کنند. درحالی که دانشمندان ارتباطی را بین 
میکروبیوم روده و کاورنوس آنژیوم پیشنهاد کرده اند، اما جزئیات بیشتری 
در مورد نوع میکروبیوم فرد مبتال به کاورنوس آنژیوم در دسترس 
نیست و مطالعات کمی در مورد موضوعات انسانی بررسی شده است.
نویسندگان مطالعه حاضر، می خواستند مشخص کنند که چه نوع باکتری 
در افراد مبتال به کاورنوس آنژیوم وجود دارد و اینکه آیا انواع مختلف 
کاورنوس آنژیوم با میکروبیوم های مختلف روده ارتباط دارد یا خیر.

تجزیهوتحلیلژنومیپیشرفته
برای انجام این تحقیق، نویسندگان مطالعه حاضر تجزیه وتحلیل ژنومی 
پیشرفته از نمونه های مدفوع ۱22 نفر با حداقل یک کاورنوس آنژیوم 
مشخص شده را انجام دادند. آن ها این نمونه ها را با یک گروه کنترل 
که ازنظر سن و جنس که هیچ کاورنوس آنژیوم نداشتند مقایسه کردند.
این مطالعه نشان داد که گروه کاورنوس آنژیوم دارای باکتری های روده 
ِگَرم منفی بیشتری است، درحالی که گروه کنترل باکتری های روده ای 
ِگَرم مثبت بیشتری دارند. عالوه بر این، این مطالعه نشان می دهد که 
انواع خاصی از باکتری های روده در افراد مبتال به کاورنوس آنژیوم نیز 

شیوع بیشتری دارد. این مطالعه همچنین نشان داد که باکتری های روده 
در افراد مبتال به کاورنوس آنژیوم نیز مولکول های لیپوپلی ساکارید 
بیشتری تولید می کنند. نویسندگان ارتباطی با تولید کاورنوس آنژیوم 
در موش ها نشان دادند. این مطالعه همچنین نشان داد که ارتباط بین 
انواع باکتری ها و وجود کاورنوس آنژیوم وجود دارد. همچنین نشان 
داد که ترکیب برخی از باکتری های روده می تواند به شناسایی میزان 
کاورنوس آنژیوم تهاجمی کمک کند. سرانجام، این مطالعه روشن کرد 
که تجزیه وتحلیل نوع خاص میکروبیومها به همراه پالسمای خون 
می تواند به پزشکان کمک کند تا شدت اختالل مغزی فرد را تعیین کنند. 
نویسندگان پیشنهاد می کنند که تحقیقات بعدی باید شامل گروه های 
بزرگ تر و ارزیابی های پیگیری باشد. آن ها همچنین بیان می کنند که 
ممکن است بررسی اثرات رژیم غذایی بر میکروبیوم و به تبع آن در 
کاورنوس آنژیوم، بسیار ارزشمند باشد. درحالی که این تحقیق ارتباط بین 
میکروبیوم روده و کاورنوس آنژیوم را روشن می کند، دقیقاً چگونگی 
ارتباط این دو هنوز مشخص نیست. محور میکروبیوتا-روده-مغز در 
رأس تحقیقات فعلی علوم بهداشت قرار دارد و رابطه بین روده و مغز 
پیچیده است. بااین حال، این مطالعه شواهد بیشتری در مورد اهمیت 
رابطه روده و مغز ارائه می دهد و جزئیات بیشتری در مورد کاورنوس 

آنژیوم در رابطه با باکتری های روده ارائه می دهد.
منبع: Medicsl News Today / ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰

باکتریهایرودهباناهنجاریرگخونیمغزمرتبطاست
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