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تغییر عالئم کرونا با آغاز فصل تابستان
عضو کمیته کشوری کرونا با اشاره به تغییر عالیم و 
نشانه های ویروس کووید 19 با شروع فصل تابستان، 
گفت: »برخی از عالیم گوارشی می تواند نشانه کووید 
19 باشد، بنابراین خانواده ها باید نسبت به این مساله 

هوشیار باشند.«
تخصص  فوق  مردانی  مسعود  سپید،  گزارش  به 
بیماری های عفونی در گفت وگو با ایسنا در رابطه 
با تغییر عالیم و نشانه های ویروس کووید 19 با 
شروع فصل تابستان،   اظهار کرد: »در ابتدا کووید 
19 به عنوان بیماری ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی 
و همراه با تب، سرفه، تنگی نفس و احساس درد 
در قفسه سینه و نشانه های عفونت ویروسی شناخته 
می شد، ولی با گرم شدن هوا عده زیادی از بیماران 
کرونایی با دل درد، تهوع، استفراغ، اسهال و بی اشتهایی 

مراجعه می کنند.«
وی با بیان اینکه عالیم گوارشی کرونا گاهی تا 30 
درصد موارد مشاهده می شود، مطرح کرد: »تابلوی 
گوارشی کرونا عمدتا در جوانان و بچه ها دیده می شود.«
این فوق تخصص عفونی با بیان اینکه همواره و در 
ابتدای تابستان انتظار وقوع موارد جدید بیماری های 
اسهال، استفراغ و مسمومیت های غذایی وجود دارد، 
گفت: »پدیده ای که امسال اضافه شده این است که 
یک سری از بیمارانی که با عالیم گوارشی مراجعه 
می کنند به خصوص اگر تب داشته باشند، ممکن 
است به  بیماری کرونا مبتال باشند، بنابراین توصیه 
ما این است که اگر دیدیم بیماری اسهال و استفراغ 
بیش از حد طول کشیده و حال ما را بد کرده و یا به 
درمان های معمولی جواب نمی دهد باید به احتمال 

بروز کرونا توجه داشته باشیم.« 
عضو کمیته کشوری کرونا همچنین در خصوص 
احتمال تداخل ویروس کووید 19 با بیماری های 
فصل تابستان، اظهار کرد: »در فصل تابستان به دلیل 
نوع مصرف مواد غذایی، بروز بیماری های اسهال و 
استفراغ، اسهال های حاد عفونی انگلی و یا ویروسی که 
عمدتا می تواند با تب و درد شکمی همراه باشد، بسیار 
شایع است.« وی ادامه داد: »از آنجا که این بیماری ها 
عمدتا علل ویروسی دارند، در دسته بیماری های خود 
محدود شونده قرار می گیرند که معموال در عرض 
یک تا دو روز خود به خود خوب شده و معموال 
عارضه ای به دنبال ندارند. عمده این بیماری ها )اسهال 

و استفراغ و عفونت های روده ای و مسمویت های 
فصل تابستان( حتی به آنتی بیوتیک هم احتیاجی 
ندارند و معموال خود به خود بهبود پیدا می کنند، 
البته به جز عفونت های باکتریایی که برایشان آنتی 

بیوتیک 3 تا 5 روزه تجویز می شود.«
وی در رابطه با نحوه تفکیک این بیماری ها از کرونا، 
عنوان کرد: »درباره کرونا ممکن است این عالیم بیشتر 
طول کشیده و عالوه بر استفراغ، اسهال، درد شکم 
و بی اشتهایی عالئم تنفسی نیز با آن همراه باشد. به 
عنوان نمونه برخی مراجعین اعالم می کنند که بیماری 
در ابتدا با تب، سر درد و عالیم تنفسی شروع شده و 
در آخر به اسهال منتهی شده، البته کرونا می تواند بدون 

بروز عالیم تنفسی باشد، در این موارد باید به بروز 
کرونا شک کرد و از مشاوره و نظر متخصصین بهره 
جست.« این فوق تخصص عفونی تاکید کرد: »البته 
حتی اگر این بیماری کرونا بوده و دستگاه گوارشی 
را درگیر کند، اگر از نوع خفیف و بدون بیماری های 
زمینه ای باشد، درمان خاصی نداشته و با استراحت 

در منزل و قرنطینه برطرف می شود.«
عضو کمیته کشوری کرونا با هشدار نسبت به عوارض 
مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در این موارد، تاکید 
کرد: »کرونا، آنفلوآنزا و سرما خوردگی به عنوان 
سه ویروس شایع دستگاه تنفسی فوقانی، هیچ  کدام 
برای درمان به آنتی بیوتیک احتیاج ندارند و در 
صورت مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک منجر به 
ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های بعدی و 
مقاومت به داروهای ضدمیکروبی می شود و اگر فرد 
بعدا به عفونت واقعی مبتال شد، آنتی بیوتیک تاثیری 

در درمان وی نخواهد داشت.«
مردانی با بیان اینکه متاسفانه مصرف خودسرانه آنتی 
بیوتیک در ایران بسیار شایع است، گفت: »بسیاری از 
خانواده ها جهت رفع بیماری های عفونی و میکروبی 
به صورت خودسرانه آنتی بیوتیک مصرف می کنند 
غافل از اینکه این مساله شمشیر دو لبه و آسیب 
زاست. خود آنتی بیوتیک عوارض زیادی داشته و 
به بروز و تشدید اسهال منجر می شود و گاهی یک 
بیماری خفیف را تشدید و بیمار را راهی بیمارستان 
می کند، بنابراین مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک نه 
در عفونت های تنفسی و گوارشی  و نه در سایر 

بیماری های ویروسی توصیه نمی شود.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به گزارش 
وزیر بهداشت در خصوص آخرین وضعیت بیماری کرونا، گفت: 
»رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم و ارائه دهندگان خدمات 
مختلف در یک ماه اخیر به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.«
به گزارش سپید، زهرا شیخی مبارکه در گفت وگو با خانه ملت در 
تشریح دستورکار سه شنبه 3 تیرماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، از حضور وزیر بهداشت به همراه معاونانش خبر 
داد و گفت: »با توجه به اینکه کرونا یکی از چالش های بسیار مهم 
کشور در روزهای اخیر است، کمیسیون بهداشت و درمان از وزیر 
بهداشت دعوت کرد تا گزارشی در خصوص آخرین وضعیت این 

بیماری در کشور و اقدامات صورت گرفته ارائه کند.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم، با بیان اینکه وزیر بهداشت 
در ابتدا جلسه گزارشی در خصوص اقدامات وزارت خانه متبوع خود 
و دستگاه های دولتی در ابتدای شیوع ویروس کرونا ارائه کرد، افزود: 
»با توجه به توضیحات ایشان اولین گزارش مربوط به کرونا در تاریخ 
27 بهمن ماه در قم بوده که دو روز پس از شناسایی اعالم می شود.«
شیخی مبارکه، با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان 
نیز مطالبات و دغدغه های خودشان را در خصوص کنترل بیماری 
کرونا بیان کردند، گفت: »ایجاد تعامل سازنده و همکاری دو جانبه 
به منظور کاهش تناقضات و بهبود عملکرد وزارت بهداشت یکی از 
موضوعات بسیار مهم و مورد تاکید اعضای کمیسیون بهداشت بود.« 
وی اظهار کرد: »با توجه به صحبت های وزیر بهداشت هنوز در پیک 

اول کرونا قرار داریم و آنچه امروز شاهد هستیم گردش پیک است که 
موجب شده برخی استان های سفید و کم درگیر، در وضعیت قرمز 
قرار بگیرند.  ممکن است در روزهای آینده برخی از استان ها هم با 
چرخش پیک، قرمز شوند.« وی با اشاره به برخی از اقدامات وزارت 
بهداشت در جریان مبارزه با کرونا، اظهار کرد: »طراحی پروتکل های 
بهداشتی برای 13 هزار شغل و برخورد با 8 هزار واحد متخلف از 
جمله اقدامات وزارت بهداشت و درمان پس از کاهش محدودیت ها 
بود.« وی با اشاره به آمارهای معاون وزارت بهداشت در خصوص 
کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم، گفت: »حدود 
78 درصد مردم پروتکل های بهداشتی را تا اوسط اردیبهشت ماه 
رعایت می کردند اما درصد رعایت مردم تا اواخر خرداد ماه به 21 
درصد و در تهران به 9 درصد کاهش پیدا کرد که بسیار نگران کننده 
است. بی تردید رعایت پروتکل های درمانی توسط  مردم موثرترین 

راه مقابله با شیوع ویروس کرونا است. بنابراین مردم باید ضمن 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی از حضور در تجمعات غیر ضروری 

خودداری کرده و تمامی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه کادر پزشکی و 
درمانی قوی مهم ترین نقطه قوت کشورهای موفق در مبارزه با 
کرونا است، اظهار کرد: »خوشبختانه کادر درمانی و پزشکی ما به 
لحاظ تحصیالت و وجدان کاری سرآمد تمامی کشورها هستند و 
این موضوع عامل اصلی موفقیت ایران در مبارزه با کرونا نسبت به 
سایر کشورها است. از این رو توانمندی کادر درمانی باید افزایش 
پیدا کند تا درصد موفقیت باالتری در بحران های دیگر داشته باشیم.«

شیخی ادامه داد: »برخی از نمایندگان نسبت به نحوه توزیع بودجه 
تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی به ستاد ملی مبارزه باکرونا 
گالیه داشتند که وزیر بهداشت توزیع را عادالنه دانست و توضیحاتی 
را در این خصوص ارائه کرد. اما باید این نکته را هم در نظر بگیریم 
که با شیوع ویروس کرونا کشور دچار بحران شد، هرچند ما  پیش 
از کرونا هم با مشکالت اقتصادی رو برو بودیم. اما ممکن است با 

شیوع کرونا مشکالت و کمبودها پر رنگ تر شده باشد.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در پایان افزود: 
»واگذاری اختیار اعمال محدودیت های کرونایی توسط استاندارها 
و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی هر استان از تصمیم های اخیر 
ستاد ملی مبارزه با کرونا است تا میزان محدودیت ها با توجه به 

شرایط هر استان برقرار شود.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد
 کاهش قابل توجه رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم
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به کدامین گناه؟!
جزئیات  بیهوشی  متخصصان  انجمن  رئیس 
ضرب و شتم متخصص بیهوشی در پیرانشهر 

را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، در حالی که عموم مردم ایران 
در ماه های اخیر قدردان زحمات و ایثار فراوان 
گیری  همه  با  مقابله  در  درمان  کادر  اعضای 
بیماری کرونا بوده اند و جامعه پزشکان و کادر 
نثار حفظ سالمت  از 120 شهید  درمان بیش 
این  از  برخی  تلخ  اتفاقاتی  کرده  ایران  مردم 
حماسه ها را تحت الشعاع قرار می دهد و کام 
اتفاق  نظیر  می کند.  تلخ  را  سالمت  مدافعان 
حمله شدیدو ضرب و شتم بسیار شدید یک 
پیرانشهر، روایت  بیهوشی در شهر  متخصص 
واقعه را از زبان علیرضا سلیمی رئیس انجمن 
اموزشی  معاون  و  ایران  بیهوشی  متخصصان 

سازمان نظام پزشکی بخوانید: 
سلیمی در این خصوص گفت: »حوالی صبح 
روز یکشنبه یکم تیرماه، متخصص بیهوشی آقای 
دیابت  مثل  زمینه ای  بیماری های  که  ابوترابی 
بیهوشی  متخصص  هم  همسرشان  و  داشتند 
هستند و هر دو در پیرانشهر مشغول خدمت 
هستند، توسط همراهان یک بیمار مورد حمله 
قرار گرفته و به شدت مورد ضرب و شتم قرار 
به  مبتال  ساله   33 بیمار  این  همراهان  گرفتند. 
کووید 19 که بسیار بدحال بوده، پس از اینکه 
بیمار فوت می کند به صورت گروهی و هفت 
نفره به این متخصص حمله ور شده و ایشان 

را مورد ضرب و شتم شدید قرار می دهند.« 
این  آسیب دیدگی  میزان  خصوص  در  وی 
افزود:  خدمت  حین  در  بیهوشی  متخصص 
»شدت جراحات به حدی بود که واقعا بسیار 
تعجب کردم. متاسفانه صدمات زیادی به صورت 
دکتر ابوترابی وارد شده و استخوان های زیادی 
شکسته شده. چشم ایشان هم با احتمال درصدی 
آسیب دیده، البته صدمه چشم خوشبختانه باعث 

نابینایی نشده و شانی آوردیم چرا که وضعیت 
می توانست بدتر هم باشد.«

رئیس انجمن متخصصان بیهوشی ایران با محکوم 
کردن این حمله گفت: »اگر بخواهم مقایسه ای 
بکنم می گویم این حمله با دزدی در زمان زلزله ها 
قابل مقایسه است. دزدی یک کار مذموم و زشت 
است. زمانی که پس از زلزله دزدی از منطقه 
زلزله زده رخ می دهد زشتی موضوع چند برابر 
می شود و مجازات آن هم سنگین تر می شود. حاال 
هم وقتی در مقطع همه گیری بیماری کووید 19 
کادر پزشکی مورد حمله و ضرب و شتم قرار 
بگیرد با همان دزدی پس از زلزله قابل مقایسه 
است که در زمان عادی کار زشت و مجرمانه ای 
است و در آن زمان خاص قطعا مستحق مجازاتی 

دو چندان است.«
معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی هشدار داد: 
»چنین اتفاقاتی ممکن است در زنجیره خدمت 
رسانی به مردم گوشه و کنار ایران آسیب برساند. 
جامعه متخصصان بیهوشی ایران به عنوان بخش 
مهمی از کادر درمان از قهرمانان فعلی حوزه 

شرایط  با  که  هستند  کشور  درمان  و  سالمت 
سخت و خستگی شدید همچنان مشغول خدمت 
رسانی هستند. انجام چنین اعمالی می تواند به 
کل کادر درمان صدمه بزند و موجب دلسردی 
و یأس گروهی شود که در حال خدمت هستند. 
حتی ممکن است بعضی نقاط دوردست را از 
اتفاقاصال  این  این خدمت رسانی محروم کند. 
این  با  به شدت  باید  و  نیست  معمولی  اتفاق 
افراد برخورد شود تا این قضیه و موارد مشابه 

کنترل شود.« 
سلیمی با اشاره به آشنایی شخصی خود با این 
متخصص بیهوشی گفت: »اشاره کنم که دکتر 
ابوترابی از زحمتکش ترین متخصصان بیهوشی 
ما در زمان بحران کووید 19 و البته در سایر 
زمان ها است. متخصصین بیهوشی افرادی هستند 
که زحمت و تالش زیادی می کشند و بسیار در 
معرض خطر ابتال به بیماری هستند و کمترین 
حد ممکن دیده می شوند. در هنگام همه گیری 
کووید 19 انجام بسیاری از امور درمانی تقریبا 
همه بیماران بدحال بر دوش متخصصین بیهوشی 

بوده و کسی که به همه توصیه می کند در فاصله 
یک و نیم متری با بیماران باشند اما خود در 
می گیرد  قرار  بیمار  از  سانتی   30-  20 فاصله 
متخصصان  بگذارد  تراشه  لوله  بیمار  برای  تا 

بیهوشی هستند.«
وی افزود: »چنین ایثار و فداکاری هایی را نادیده 
گرفتن و صدمه زدن به یک متخصص بیهوشی 
شرایط را برای کل جامعه متخصان بیهوشی ایران 
و اصال کل کادر درمان سخت می کند. یادمان نرود 
که این متخصین گاهی از شهر و دیار خودشان 
بسیار دور هستند و ساعت ها پوشیدن لباس ها و 
ابزار محافظتی را تحمل می کنند که شاید برای 
افراد عادی تحمل ناپذیر باشد و در  این شرایط 
مورد ضرب و شتم هم قرار می گیرند که بسیار 

ناجوانمردانه و تاسف آور است.«
رئیس انجمن متخصصان بیهوشی ایران اعالم 
کرد: »یک واقعه تلخ اتفاق افتاده و ما درصدد 
این هستیم تا از اتفاقات مشابه جلوگیری کنیم. 
در  داریم وضعیت متخصصین  انتظار  بنابراین 
شهرستان ها بهبود پیدا کند و امنیت و دفاع از 
همه همکاران تامین شود. دومین مورد سئوال 
ما این است که چرا بیمار این تعداد همراه داشته 
و چرا واکنش سریعی در مقابل حمله وحشتناک 
آن ها اتفاق نیفتاده. اگر خدای نکرده این همکار 
محترم دچار آسیب های بدون برگشت می شد 
بالفاصله  است  بهتر  بود؟  پاسخگو  کسی  چه 
مامویت و خدمت ایشان در آن شهر خاتمه پیدا 
کند و به شهری که خودشان مایل هستند منتقل 
شوند تا از لطمات روحی بیشتر جلوگیری شود. 
البته برخورد با ضاربین که باید با شدت انجام 
این یک بحث ساده  فعلی  در شرایط  و  شود 
نیست و انتظار برخورد قضایی محکم داریم. 
این بحث یک فرد خاص نیست و این مسئله 
مربوط به کل جامعه سالمت و کادر درمان و 

انتظار عمومی جامعه است.«فارس

رییس جمعیت هالل احمر کشور با بیان اینکه این جمعیت در 
حوزه های کمبود دارویی در کنار وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اقالم مورد نیاز برای درمان کرونا را وارد کرده 
است گفت: »بیش از 2 میلیون محموله دارویی کلترا و تامی فلو 
را وارد کشور کردیم که این داروها جزو اقالم ضروری برای 

درمان کرونا محسوب می شوند.«
به گزارش سپید، کریم همتی افزود: »اکنون کمبود دارویی خاصی 
در کشور وجود ندارد، هرچند کشورهای مختلف دنیا از تحویل 
از تحریم ها،  خودداری  بودن دارو  با وجود جدا  ما  به  دارو 
می کردند، اما با کانال هایی که ایجاد شد توانستیم داروی کشور 

را تهیه و تامین کنیم.«
وی اظهار داشت: »با توجه به اینکه بر کنترل بیماری کرونا مسلط 
شدیم اقالم دارویی مورد نیاز برای پیک بعدی بیماری کرونا 
که در مهرماه ممکن است همزمان با شیوع آنفلوآنزای فصلی 

اتفاق بیفت=د، این آمادگی را داریم که با جدیت بیشتری روند 
درمان را دنبال کنیم.«

هالل  »جمعیت  گفت:  کشور  احمر  هالل  جمعیت  رییس 
احمر واکسن آنفلوآنزا را واردات کرده و وزارت بهداشت 

در مقادیر مورد نیاز این واکسن را توزیع می کند.« وی بیان 
توجه  با  که  کردیم  خواهش  جمهوری  ریاست  »از  داشت: 
به اینکه وضعیت انبارها در حوادث اخیر خالی شده و در 
لوجستیک دچار مشکل هستیم، اعتباری را به جمعیت هالل 

احمر اختصاص دهند.«
به گزارش ایرنا همتی تاکید کرد: »با وجود تمامی مشکالت 
مالی دولت پس از تحریم های ظالمانه، رییس جمهوری رقم 
ماشین  16 گانه   امدادی  اقالم  خرید  برای  را  توجهی  قابل 
آالت مورد نیاز، وسایل امداد و نجات جاده ای و کوهستان 
و مقداری قابل توجه اعتبار را در اختیار این جمعیت قرار 
دادند که بتوانیم قطعات بالگرد را برای بازسازی هشت فروند 
بالگرد آسیب دیده خریداری کنیم که این امر جای قدردانی 
و تشکر ویژه از توجه رییس جمهوری و مسئوالن نظام و 

دولت به جمعیت دارد.«

۲ میلیون محموله دارویی درمان کرونا وارد کشور شد



سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
شناسایی ۲۵۳۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۵۳۱ بیمار جدید 
کووید-۱۹ در کشور خبر داد. 

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز سه 
شنبه تا چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و ۵۳۱ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند که یک هزار و ۳۴۰ 
مورد از آنها در بیمارستان ها بستری شدند.« وی گفت: »به این ترتیب مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به ۲۱۲ هزار و ۵۰۱ نفر رسید.« سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »متاسفانه در طول 

۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۹ هزار و ۹۹۶ نفر رسید.« وی ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون ۱۷۲ هزار و ۹۶ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.« الری گفت: »۲۸۶۹ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« وی ادامه داد: »تا کنون یک 

میلیون و ۵۰۲ هزار و ۵۲۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »در استان های خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و بعضی 
از مناطق استان های فارس، لرستان، کرمانشاه و گلستان کاهشی در میزان ابتال و بستری بیماران 
کووید۱۹ نداشته ایم.« الری گفت: »باید بپذیریم که کووید-۱۹ یک بیماری جهانی است که 
در کشور ما نیز اپیدمی دارد. این بیماری هنوز هیچ دارو و واکسنی ندارد. بنابراین با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در بیرون از منزل 

می توان زنجیره انتقال این بیماری را قطع کرد.«

آمار کرونا

خبـر

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به 
تاثیر جامعه بشری از شیوع کرونا در نشست 
کمیسیون های ملی منطقه آسیا - اقیانوسیه، 
پیشنهاداتی را برای تقویت روابط منطقه ای 
به  با چالش های پیش آمده  در مواجهه 

یونسکو ارایه کرد. 
به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی 
کمیسیون ملی یونسکو ایران، حجت اهلل 
ایوبی  در نشست مشورتی کمیسیون های 
ملی منطقه آسیا اقیانوسیه که به صورت 
آنالین برگزار شد، اظهار کرد: »پس از جلسه 
کمیسیون های ملی در ۲۹ آوریل و گزارش 

تهیه شده توسط یونسکو، همه ما اکنون به خوبی 
از فعالیت های انجام شده کمیسیون های ملی در 
 ۱۹-COVID سطح ملی آگاه هستیم، همه گیری
تأثیر عمیقی بر همه زمینه های مورد توجه ما مانند 
آموزش، علوم، فرهنگ، علوم اجتماعی و انسانی و 
حتی ارتباطات و اطالعات )هرچندکه این تاثیرات 
از دیدگاهی می تواند مثبت باشد( گذاشته است.«
وی با بیان این که تأثیرات این بیماری همه گیر 
به حدی نیست که به محض پایان بیماری از بین 
برود، این تاثیرات را از قدرت دگرگون کننده ای 
برخوردانست که می توانند بیش از هر چیزی، سبک 
زندگی جامعه انسانی را تغییر دهند و ادامه داد: 
»این تغییرات نیازمند تغییر چشم انداز و سیستم 
فعالیت یونسکو است که هدف این تغییر، همه ی 
شیوه های فعالیتی سازمان یونسکو از انجام وظایف 
اصلی و تهیه اسناد گرفته تا برگزاری رویدادها و 

روابط با کشورهای عضو است.«
وی اطالع رسانی مناسب و بجا را در این زمینه 
دارای اهمیت دانست و افزود: »این امر نیازمند 
مسئولیت پذیرِی فراگیر و دشوار بخش ارتباطات 
و اطالعات و همچنین یک برنامه بین بخشی در 
حوزه برنامه های اقدامات اصلی است.« ایوبی با 
اشاره به این که سایت یونسکو در حال حاضر 
مملو از اطالعات درباره تاثیرات کرونا بر پنج 
حوزه اصلی سازمان یونسکو است، ادامه داد: »این 
حوزه از یونسکو در حوزه آموزش، علوم طبیعی، 
فرهنگ، علوم اجتماعی و ارتباطات و اطالعات، 

نقش نظارتی بسیار مهمی دارد.«
وی همچنین در بیانی آشکارتر، درباره ی کووید 
۱۹ و آسیب های زیادی که به عرصه های مختلف 

آموزشی، علمی و فرهنگی و هنری داشته است، 
پیشنهاد می کند تا رصدخانه یونسکو برای بررسی 
این آسیب ها فعال و سیستم هشداردهنده ای در 
این بخش آغاز به کار کند و به کشورهای آسیب دیده 
در این بخش ها کمک شود. به گفته ی وی  این 
سیستم هشدار درباره بالیای طبیعی نیز وجود دارد 
که باید در بحران های فرهنگی، آموزشی و علمی 
حاصل از شیوع کرونا نیز این سیستم هشداردهنده 
وجود داشته باشد. ایوبی ادامه داد: » در حقیقت 
یونسکو می تواند در این شرایط شبیه یک سیستم 
هشداردهنده عمل کند و از طریق وب سایت خود، 
هشدارهای الزم یا اخبار کوتاه مدت را در این زمینه 
به صورت هشدار به کشورهای عضو ارائه دهد.«
به گفته ی وی این سیستم به اصطالح هشدار به 
یک هماهنگ کننده نیاز دارد، که آن »یونسکو« است، 
همچنین به یک تسهیل گر نیاز دارد و کمیسیون های 
ملی کشورهای عضو می توانند نقش تسهیل گر را ایفا 
کنند تا شاهد ارتقاس نقش یونسکو و کمیسیون های 
ملی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللِی پیرامون 
اقدامات انجام شده در پاسخ به COVID-۱۹ در 

پنج زمینه ی مختلف آن باشیم.«
ایوبی اخالق در هوش مصنوعی را یکی از موارد 
داد:  ادامه  و  دانست  این روزها  در  توجه  مورد 
»موضوع اخالق در همه زمینه های فعالیتی یونسکو 
اهمیت بیشتری دارد، چون پیشرفت فناوری های 
اطالعاتی جدید و ابزار جدید دسترسی به اطالعات 
و همچنین شیوه های زندگی جدید، سال ها پس 
از همه گیری باقی می مانند و به گونه های مختلفی 
توسعه می یابد که ما از آن آگاه نیستیم. به عنوان 
مثال با کمک »اخالق در هوش مصنوعی« می توانیم 

دسترسی به موقع به اطالعات علمی به روز  
را تقویت و تسهیل کنیم.«

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، 
همچنین به بیان پیشنهاداتی به منظور تقویت 
روابط منطقه ای در مواجهه با چالش هایی 
که قباًل با آنها روبرو بوده اند، پرداخت و 
نسبت به تقویت نقش کمیسیون های ملی 
و یونسکو در سطح منطقه ای تاکید کرد. 
وی ادامه داد: »همه ما می توانیم فرهنگ را 
به عنوان محور اصلی تمامی روابط انسانی 
و آگاهی بخشی فرهنگی )به عبارت دیگر 
گفتگوی بین فرهنگی( به عنوان عامل اصلی 
ایجاد صلح در نظر بگیریم و از این عنصر مهم به 
عنوان ابزاری برای تقویت روابط بین کشورهای 
منطقه خود استفاده کنیم.« وی استفاده از این عنصر 
مهم را نیز در قالب دو پیشنهاد مطرح کرد و گفت: 
»در این روزها که می توان آن را روزهای  بین المللی 
دانست، فرصتی برای آموزش عموم مردم در مورد 
موضوعات مهم، بسیج اراده و منابع سیاسی برای رفع 
مشکالت جهانی و تجلیل و تقویت دستاوردهای 
بشریت فراهم شده است. روزهای بین المللی پیش 
از برپایی سازمان ملل نیز وجود داشته اند، اما سازمان 
ملل متحد از این روزها به عنوان ابزار حمایتی 

قدرتمند بهره گرفته است.«
وی با بیان این که در این شرایط پیشنهاد می شود 
برخی مناسبت های جهانی یونسکو که با مسائل 
منطقه ما مناسبت دارد به صورت جمعی برگزار 
شود، ادامه داد: »با توجه به این که به اینکه رویدادهای 
مشترک به فعاالن این امکان را می دهد تا با همکاری 
نزدیک، فعالیت های مرتبط را ترتیب دهند، برگزاری 
این مناسبت های مشترک می تواند به رسالت اصلی 
یونسکو -که ایجاد صلح بین ملل است- کمک 
کند و ثبات منطقه ای را ارتقا دهدد.« ایوبی پیشنهادِ 
برگزاری یک نمایشگاه مشترک عکس های مجازی 
را با هدِف همکاری های بیشتر بین کشورهای 
منطقه وکمیسیون های ملی مطرح کرد و آن را 
یک ادای احترام به حافظان سالمت در روزهای 

سخت همه گیری کرونا دانست. 
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تاکید کرد: 
 »این پروژه در حال حاضر در سطح ملی در ایران 
آغاز شده است که اجرای آن در سطح منطقه قطعا 

تأثیرات بیشتری خواهد داشت.«

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پیشنهادات ایران برای یونسکو در دوران کرونا
کالن شهر تهران:

۴۰۰۰ تخت نقاهتگاهی کرونا 
در تهران دائر است

در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده 
وضعیت  درباره  تهران  کالن شهر 
با  نقاهتگاهی  تخت های  از  استفاده 
توجه به احتمال افزایش موارد ابتال 
به کووید-۱۹، گفت: »در حال حاضر 
در  نقاهتگاهی  تخت    ۴۰۰۰ حدود 
تهران دایر است و به سرعت می توانیم 
ظرفیت آن ها را مجددا افزایش دهیم. «
در  زالی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
وضعیت  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو 
نقاهتگاهی که  از تخت های  استفاده 
تهران  در  کرونا  بحران  ابتدای  در 
ایجاد شد، گفت: »باید توجه کرد که 
ما  نقاهتگاه های  از  تعدادی  همچنان 
در تهران دایر هستند و مجددا برای 
استفاده از آن ها برنامه ریزی می کنیم.«

درصد   ۴۰ اینکه حدود  بیان  با  وی 
را  نقاهتگاهی  تخت های  ظرفیت  از 
در تهران همچنان دایر است، افزود: 
»البته تعداد قلیلی از بیماران در این 
تخت ها بستری شده اند، اما یکی از 
برنامه هایمان این است که مجددا از 

کنیم.« استفاده  این ظرفیت 
زالی ادامه داد: »در انتهای اسفند ماه 
در تهران ۱۱ هزار تخت نقاهتگاهی 
 ۴۰۰۰ حدود  هنوز  که  کردیم  تهیه 
دایر است. در عین  این تخت ها  از 
سرعت  به  نیاز  صورت  در  حال 
مجددا  را  آن ها  ظرفیت  می توانیم 

دهیم.« افزایش 
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رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو عنوان کرد؛

توضیح درباره انتشار دوباره یک ویدئو قدیمی 
از صحبت های وزیر بهداشت

دوباره  انتشار  درباره  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
یک ویدئو قدیمی از صحبت های وزیر بهداشت در 
فضای مجازی با مضمون گم شدن بخشی از ارز دارو 

و تجهیزات پزشکی، توضیح داد. 
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در پاسخ به ایسنا 
درباره کلیپ منتشر شده از وزیر بهداشت در فضای 
مجازی و   اعالم اینکه یک میلیارد و سیصد میلیون دالر ارز دارو و تجهیزات پزشکی ناپدید 
شده، گفت: »این کلیپ بخشی از یک برنامه تلویزیونی است که یکسال و نیم قبل در حاشیه 

دستور وزیر محترم بهداشت برای بررسی و حسابرسی نحوه تخصیص ارز و ایفای تعهدات 
واردات دارو و تجهیزات پزشکی پخش شده بود و البته ضمن شفافیت موضوع، در مواردی 
تاثیر بازدارنده نیز داشت.« جهانپور افزود: »دغدغه آقای دکتر نمکی در زمان مذکور و دستور 
ایشان، توسط چند گروه، بازرسی و حسابرسی شده و پرونده بخشی که نهایتا به هر دلیل حتی 
در زمان اضافه، تعهدات خود را ایفا نکرده یا شرکت هایی که به انحاء مختلف، تخلف کرده 
بودند و البته در این مرحله رقم قابل توجهی نسبت به کل ارز تخصیصی را شامل نمیشد، جهت 
برخورد قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شد. لذا بازنشر آن در فضای مجازی بدون توضیح 

و اشاره به زمان و نتیجه نهایی، نه تنها سودی نداشته بلکه موجب ایجاد ابهام نیز می شود.«
تاکید کرد: »رویکرد شفافیت و مدیریت قرارگاهی حوزه دارو و تجهیزات  پایان  وی در 
پزشکی ثمرات و برکات فراوانی برای این حوزه داشته است که هنوز آنگونه که باید و 

شاید دیده و شنیده نشده است.«

ستاد تهران

پیوندی  اعضای  فراهم آوری  رئیس واحد 
بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه در 
حال حاضر حدود ۲۵ هزار بیمار در لیست 
انتظار پیوند قرار دارند، گفت: »روزانه ۱۲ بیمار 
نیازمند پیوند عضو در کشور فوت می کند.«
به گزارش سپید، فرحناز صادق بیگی افزود: 
»از سال ۱۳۸۰ که پیوند عضو از مرگ مغزی 
آغاز شد تاکنون نزدیک به ۹ هزار مورد مرگ 
مغزی با اهدای حدود ۲۰ هزار عضو به بیماران 
نیازمند پیوند، جان دوباره بخشیدند.« وی با 

بیان اینکه اغلب بیماران دیالیزی نیازمند به پیوند کلیه 
هستند و پیوند کبد، قلب، پانکراس، ریه و روده در 
رتبه های بعدی این لیست قرار دارد، اظهار داشت: 
»روزانه ۱۲ بیمار از لیست مذکور به دلیل نرسیدن 
عضو پیوندی جان خود را از دست می دهند.« صادق 
بیگی با اشاره به اینکه سالیانه حدود ۴۰۰۰ مرگ مغزی 
در کشور رخ می دهد که قابلیت اهدای عضو دارند، 
ادامه داد: »هر مورد مرگ مغزی می تواند تا ۸ عضو 
و حدود ۶۰ بافت مختلف را اهدا کند که این اعضا 
شامل ریه ها، کلیه ها، قلب، کبد، روده و پانکراس و 
بافت ها نیز شامل دریچه قلب، استخوان، غضروف 

و قرنیه هستند.«
به گفته رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی، 
در حال حاضر فقط ۲۵ درصد این ظرفیت به اهدا 
می رسد به طوری که در سال گذشته فقط ۱۰۷۸ 

مورد مرگ مغزی اهدای عضو کردند. 
وی مهم ترین دلیل عدم اهدای مابقی این اعضا و 

در زیر خاک قرار گرفتن این گنج های گرانبها را 
رضایت ندادن خانواده های بیماران مرگ مغزی به 
اهدای عضو ذکر کرد و گفت: »مهم ترین دلیل این 
عدم رضایت خانواده ها این است که باور ندارند مرگ 
مغزی غیرقابل برگشت است و همچنان امیدوارند که 
بیمارشان بهبود می یابد.«صادق بیگی تصریح کرد: »از 
آنجا که مرگ مغزی ظاهری شبیه کما دارد و قلب برای 
مدت کوتاهی با کمک داروها و دستگاه ها فعالیت 
می کند، خانواده بیماران مرگ مغزی تصور می کنند 
بیمارشان زنده است در حالی که مرگ مغزی یک 
اتفاق غیرقابل برگشت است و تنها یک درصد علت 
مرگ ها را شامل می شود.« وی با تاکید بر اینکه امکان 
ندارد فرد مبتال به مرگ مغزی بهبودی یابد، گفت: 
»در مرگ مغزی و کما فعالیت مغز از بین می رود با 
این تفاوت که در بیمار مبتال به کما هنوز سلول های 
مغزی زنده هستند و امکان بهبودی کامل فرد وجود 
دارد. اما در مرگ مغزی سلول های مغزی مرده اند و 

امکان برگشت بیمار وجود ندارد.« 
صادق بیگی اضافه کرد: »تشخیص مرگ مغزی 
فقط با معاینات دقیق و آزمایش های اختصاصی 
مغز انجام می شود و تاکنون حتی یک مورد 
مرگ مغزی که بهبود یافته باشد، گزارش نشده 
است.« وی موارد مرگ مغزی را تنها شانس 
بیماران نیازمند به اعضای پیوندی برای ادامه 
حیات برشمرد و گفت: »عدم رضایت خانواده 
بیماران مرگ مغزی سبب از بین رفتن این 
منابع عظیم حیات می شود. در صورت رشد 
رضایت خانواده ها آمار مرگ و میر بیماران لیست انتظار 

پیوند به حد چشمگیری کاهش می یابد.« 
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی با 
اشاره به پیشگام بودن واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
بیمارستان مسیح دانشوری در امر مقدس اهدای عضو 
از موارد مرگ مغزی و کمک به نجات جان بیماران، 
افزود: »این واحد از سال ۱۳۸۳ با اهدای ۵۴۴۴ عضو از 
۲۰۶۳ مورد مرگ مغزی نقش عمده ای در نجات جان 
بیماران پیوندی ایفا کرده است.« به گفته صادق بیگی، 
فعالیت های متنوع، متعدد و مبتکرانه فرهنگی نظیر ثبت 
روز ملی اهدای عضو اهدای زندگی،   معرفی و ثبت 
نام کارت اهدای عضو که در حال حاضر نزدیک به 
چهار میلیون عضو دارد، برگزاری جشن شفا برای 
تکریم خانواده های اهداکننده، بهشت ایثار، کارگاه ها، 
مسابقات، پویش ها و ترویج فرهنگ اهدای عضو در 
فضاهای مجازی مانند اینستاگرام از دیگر تالش های 

این واحد در امر خطیر نجات جان انسان ها است.

روزانه ۱۲ بیمار نیازمند پیوند عضو فوت می کند
خبـر

در جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا تصویب شد
تفویض اختیار به ۶ استان در 

وضعیت قرمز کرونا
در بیست و چهارمین جلسه کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا پیشنهادات تفویض اختیارات به ۶ استانی 
که برخی از شهرهای آنها وضعیت قرمز دارند 
پرداخته شد. همچنین استفاده از ماسک در اماکن 
سرپوشیده عمومی مورد بررسی اعضا قرار 
گرفت. به گزارش سپید، در بیست و چهارمین 
جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا موضوع تولید انبوه 

ماسک ارزان مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه وضعیت برخی از شهرستان های 
استان های کردستان، آذربایجان غربی، بوشهر، 
هرمزگان، کرمانشاه، خوزستان بررسی و مقرر 
شد تصمیم گیری در برخی اختیارات حوزه های 
فرهنگی، آموزشی، اداری، مذهبی و صنفی 
به استان ها واگذار تا نسبت به مدیریت روند 
صعودی بیماری در این شهرها اقدام نمایند.

بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت 
کشور، با توجه به تعیین تاریخ ۲۱ شهریور 
سال جاری جهت برگزاری انتخابات مرحله 
دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
کمیته ضمن بررسی امکان سنجی این رویداد 
مهم پیشنهادات خود را به ستاد ملی ارائه تا 

تصمیمات نهایی اتخاذ گردد.
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صبح روز چهارشنبه پیوند موفق قلب از طریق انتقال هوایی عضو 
اهدایی جوان ۲۰ ساله از یزد به تهران انجام شد. 

به گزارش سپید، مهدی  شادنوش رییس مرکز مدیریت پیوند و 
درمان بیماری های وزارت بهداشت  گفت: »در شرایط بحرانی و 
حساس کنونی به دلیل شیوع گسترده ویروس کووید ۱۹ در کشور، 
عملیات پیوند قلب از طریق انتقال هوایی عضو اهدایی جوان ۲۰ 
ساله از یزد به تهران با حساسیت و تالش بسیار زیاد با موفقیت 
صورت گرفت.« رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت در این خصوص گفت: »با یاری خداوند متعال و 

با همکاری تیم های پیوند و واحدهای فراهم آوری دانشگاه های علوم 
پزشکی یزد و تهران، سازمان اورژانس کشور و اورژانس هوایی، 

انتقال عضو پیوندی به صورت هوایی صورت گرفت.« 
شادنوش گفت: »در این انتقال قلب حسین دره زرشکی  جوان ۲۰ 
ساله اهل و ساکن تفت در بیمارستان شهید رهنمون یزد که بر اثر 
تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، پس از اعالم رضایت خانواده، با 
رعایت تمام موارد پروتکل های بهداشتی در خصوص مقابله با کرونا 
جدا و به صورت هوایی به بیمارستان امام خمینی تهران انتقال یافت.« 
وی ادامه داد: »این عضو پیوندی در سینه مرد ۴۱ ساله که وضعیت 

عمومی نامساعدی داشت با موفقیت پیوند زده شد.« به گزارش وبدا 
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت 
افزود: »کبد فرد اهدا کننده در یزد پیوند زده شد و دو کلیه وی به 

شیراز ارسال گردید تا به دیگر بیماران نیازمند پیوند زده شود.«

ایثارگری مجدد یزدی ها در احیای زندگی
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جلیلی خشنود، عضو ستاد مقابله با کرونا در تهران:  خبـر

ابتالبهکروناحفاظتدائمیایجادنمیکند
عضو ستاد مقابله با کرونا در تهران با تشریح عوامل اصلی شروع زودهنگام 
پیک دوم ابتال به کرونا در کشور، عدم رعایت نکات بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی را زنگ خطر جدی در کمین سالمت جامعه برشمرد. 
به گزارش سپید، رضا جلیلی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به افزایش 
چشمگیر تعداد بیماران بستری شده مبتال به کرونا در پایتخت،  اظهار 
کرد: »متاسفانه همزمان با بازگشایی مشاغل پرخطر، شاهد کمرنگ 
شدن رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری ها از سوی مردم بودیم 
به گونه ای که رفتارها در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی به روال 
قبل خود برگشت و  با این شرایط افزایش درصد ابتال به کرونا و رشد 

تعداد بیماران نیاز به بستری، تا حدی قابل پیش بینی بود.«
وی با بیان اینکه تعداد مراجعین و بستری شدگان بیماران کرونایی 
در بیمارستان شهدای تجریش نسبت به اوایل خرداد تقریبا بیش از 
50 درصد رشد داشته است، گفت: »این روند دالیل متعددی دارد که 
عادی سازی کاذب شرایط یکی از مهم ترین آن است، همچنین وجود 
طرز فکری غلط مبنی بر تاثیر گرما در نابودی ویروس و یا شایعاتی 
مبنی بر ضعیف تر شدن ویروس در تابستان همگی در رفتار مردم و 

فراموشی رعایت نکات بهداشتی تاثیرگذار بود.«
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه عادات و رفتار مردم در 
رعایت موارد بهداشتی و فاصله گذاری ها نسبت به اوایل شیوع کرونا 
کاهش بسیار چشمگیری داشته است، گفت: »براساس آمار نگرانی های 
مردم نسبت به کرونا از حدود 70 درصد به 23 درصد افت داشته  و 
رعایت موارد ایمنی و فاصله گذاری هم از باالی 70 درصد به حدود 
25 درصد کاهش پیدا کرده است که  این اعداد ریسک و احتمال ابتالی 

افراد را به شدت افزایش می دهد.« 
وی ادامه داد: »متاسفانه بسیاری از عادات اجتماعی مردم مانند دست 
دادن و روبوسی کردن، میهمانی رفتن، مسافرت و شرکت در اجتماعات 
به شرایط قبل از کرونا برگشته که تداوم این شرایط بدون رعایت 
محدودیت ها و اصول بهداشتی می تواند برای جامعه خطرناک باشد.«

خشنود همچنین با اشاره به وضعیت دشوار کادر درمان طی چند ماه 
گذشته، عنوان کرد: »طی چند ماه گذشته کادر درمان در شرایط بسیار 
سخت و با تحمل شرایط طاقت فرسا نسبت به ارایه خدمات درمانی 
به بیماران و جامعه اقدام کرده اند و تداوم این شرایط  عالوه بر افزایش 
بار مشکالت کادر درمان، پاسخگویی نظام سالمت به نیازهای درمانی 

جامعه را با چالش جدی روبرو می کند.« 
عضو ستاد مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه در اکثر نقاط جهان با وجود 
شیوع کرونا نسبت به بازگشایی  مشاغل اقدام شده است، گفت: »بسیاری 
از کشورها، حتی کشورهای دارای اقتصاد قوی به خاطر شرایط مالی 
و اقتصادی مجبور به بازگشایی مشاغل به صورت گزینشی و تدریجی 
شده اند، چراکه در غیر اینصورت وضعیت معیشتی مردم  با سختی های 
بیشتری همراه خواهد شد و کشور ما نیز از این مساله مستثنی نیست.«

خشنود افزود: »بی شک در چنین شرایطی دولتمردان بایستی  سیاستی را 
در پیش بگیرند تا عالوه برمهیا شدن بستر مناسب برای رعایت نکات 
بهداشتی و اصول ایمنی، جامعه از نظر اقتصادی دچار لطمه شدیدی نشود.«
خشنود با بیان اینکه این بازگشایی ها  به درخواست خود مردم  و برای 
پیشگیری از صدمات اقتصادی بود، گفت: »در صورتیکه همزمان با  
بازگشایی اقدامات الزم به منظور رعایت موارد بهداشتی و فاصله گذاری ها 
صورت می گرفت، قطعا امروز با این حجم از مراجعین بیماران کرونایی 

و بیماران بد حال در بیمارستان ها مواجه نبودیم.« 
وی عامل اصلی پیک و رشد مجدد آمار ابتال را عدم رعایت نکات 
بهداشتی و پروتکل ها از سوی مردم  و اصناف عنوان کرد و گفت: »اگر 
همان فرآیندی که از آگاهی بخشی و فرهنگ سازی تا در نظر گرفتن 
تمهیدات قانونی، نظارتی و جریمه های سنگین در مسیر نهادینه شدن 
بستن کمربند ایمنی درجامعه طی شد، در مورد بحران کرونا نیز اجرایی 

می شد شاید امروز با شرایط مطلوب تری مواجه بودیم.«
وی با تاکید بر اجرایی کردن همین رویه در رابطه با پروتکل های بهداشتی 
کرونا، گفت: »عدم رعایت اصول بهداشتی عالوه بر افزایش ریسک 
ابتال برای خود فرد، نمونه بارز نقض و تجاوز به حقوق دیگران است 
و بایستی در اتخاذ تصمیمات  و سیاستگذاری های کالن مورد توجه 

قرار گرفته و برای آن جرایمی در نظر گرفته شود.«
خشنود با تاکید بر اینکه ابتال به بیماری کووید، حفاظت دائمی ایجاد 
نمی کند، تصریح کرد: »در رابطه با بیماری کووید19، قطع زنجیره انتقال 

تنها راهکار مهار اپیدمی است، چراکه در صورت عدم رعایت اصول 
بهداشتی و ایمنی همگی در معرض خطر هستیم.« 

رییس بیمارستان شهدای تجریش تاکید کرد: »اگر رعایت اصول بهداشتی 
و پروتکل ها به روال قبل باز نگردد و زنجیره انتقال شکسته نشود، قطعا 
با یک موج جدید روبرو خواهیم شد. در صورتی که این روال همچنان 
در طول تابستان ادامه پیدا کرده و به پاییز و فصل شیوع آنفلوآنزا کشیده 

شود شرایط بسیار نابهنجاری ایجاد خواهد شد.«
این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه ادامه شیوع کرونا در 
فصل پاییز و همزمانی آن با آنفلوانزای فصلی چالش جدی نظام سالمت 
خواهد بود، گفت: »مساله شناسایی و تشخیص این دو در کنار حجم 
باالی مراجعات و بستری بیماران مساله ایست که عالوه بر چالش های 

سالمت بار سنگینی به مراکز درمانی تحمیل می کند.« 
وی با اشاره به افزایش قابل توجه  آمار مرگ و میر بیماران کرونایی 
در کشور گفت: »مساله ضعیف شدن ویروس کرونا صحت ندارد 
و همچنان بیمارانی با شرایط حاد مراجعه کرده و بستری می شوند. 
همچنین متاسفانه بسیاری از مردم خود درمانی می کنند و همین مساله 
باعث شده که اتفاقا طی چند روز اخیر بیمارانی با حال عمومی خیلی 

بدی به مراکز درمانی مراجعه می کنند.«
خشنود با بیان اینکه ظرفیت بخش کرونایی بیمارستان کامال تکمیل شده 
است، گفت: »بیمارستان شهدای تجریش برای بستری بیماران جدید 

کرونایی با چالش جدی مواجه شده است.«

گفت:  درمان  و  تشخیص  هزینه های  درباره  بهداشت  وزیر 
»در مواردی که ما تشخیص دهیم الزم است یک نفر تست 
کرونا بدهد، هزینه رایگان خواهد بود، اما کسانی که خودشان 
عالقه دارند تست بدهند طبق تعرفه باید هزینه را بپردازند.«

به گزارش سپید سعید نمکی در جمع خبرنگاران درباره آخرین 
یافته های علمی پیرامون واکسن و درمان بیماری کرونا، گفت: 
»تا امروز هیچ داروی خاصی در دنیا برای کووید 19 کشف 

نشده است و دنیا به روی واکسن کار می کند.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »جمهوری اسالمی ایران هم بر روی 
شروع  را  گسترده ای  کار   19 کووید  با  مرتبط  واکسن های 
کرده است؛ دو تیم بسیار برجسته در شرکت های دانش بنیان 

در حال فعالیت هستند که من هم با آن ها همکاری دارم، ما 
راه بسیار خوبی را پیش رفته ایم، اما هنوز زود است که برای 
پرده برداری از آن اقدام کنیم. ان شاءهلل در روزهای آینده خبر 

خوشی درباره واکسن خواهیم داشت.«
بنابر اعالم خبرگزاری خانه ملت، وزیر بهداشت درباره هزینه 
تست کرونا نیز گفت: »افراد برای گرفتن تست باید وارد سیستم 
شبکه ما شوند که در این صورت ما برای تست از کسی پول 
نمی گیریم؛ در واقع آن هایی که ما تشخیص می دهیم به عنوان 
گروه هدف، باید تست شوند، اما اگر کسی خودش بخواهد 
تست شود در آزمایشگاه های خصوصی نرخ مصوب دارند 

که تست در آنجا انجام می شود.«

تست کرونا برای چه کسانی رایگان است؟



زنان و کودکان قربانیان اصلی اختالل در نظام های درمانی جهان
یک کارشناس بهداشت بانک جهانی هشدار داد 
که میلیون ها زن و کودک در کشورهای فقیر در 
معرض خطر هستند چرا که همه گیری کووید-۱۹ 
خدمات بهداشتی را که به آن ها متکی هستند، 

مختل کرده است. 
به گزارش سپید، مونیک ولدر- رئیس دبیرخانه مرکز 
تأمین بودجه بانک جهانی )GFF( - در مصاحبه ای 
به رویترز گفت: »این آژانس به شدت برای شمار 
کودکانی که از برنامه واکسیناسیون جا مانده، زنانی 
که بدون کمک پزشکی فرزندان خود را به دنیا 
آورده و در تأمین داروهای زندگی بخشی مانند 
آنتی بیوتیک ها به مشکل می خورند، نگرانی دارد.« 
این  اتفاقات  بروز  از  نگرانی  ابراز  ضمن  ولدر 
چنینی به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 
اظهارکرد: »مطالعات مرکز تأمین بودجه بانک جهانی 
از اولین بررسی های صورت گرفته بر تأثیر همه گیری 

کووید-۱۹ بر سالمت زنان و کودکان است.«
از اواخر ماه مارس، مرکز تأمین بودجه بانک جهانی 
نظرسنجی ماهانه ای را با کارمندان محلی در ۳۶ 
کشور انجام داده است تا تأثیر کووید-۱۹ را در 
ارایه و دسترسی خدمات درمانی اساسی به زنان، 

کودکان و نوجوانان بررسی کند. 
وی با بیان این که بسیاری از کشورهایی که ما در 
آن ها کار می کنیم، آسیب پذیرتر از دیگر کشورها 

هستند، گفت: »این کشورها در حال حاضر شرایط 
بسیار چالش برانگیزی را برای ارائه خدمات درمانی 

دارند که این وضعیت را بدتر می کند.«
مرکز تأمین بودجه بانک جهانی اعالم کرده که 
از کشورهای مورد بررسی در این گزارش ۸۷ 
درصد اعالم کرده اند که ترس از ابتال به کرونا یا 
اقدامات قرنطینه ای که برای جلوگیری از شیوع 
به اختالل در  کروناویروس اعمال شده، منجر 
کارکنان بهداشتی شده است. بیش از سه چهارم 

تهیه داروهای  از اختالل در  کشورها همچنین 
کلیدی برای مادران و نوزادان مانند آنتی بیوتیک ها 
برای درمان عفونت ها و اکسی توسین )دارویی 
برای جلوگیری از خونریزی بیش از حد پس از 

زایمان است( خبر دادند. 
شمار کشورهایی که از اختالل خدمات خود خبر 
داده اند با افزایش حدود دو برابری از ۱۰ کشور در 
آوریل به ۱۹ کشور در ژوئن رسیده است. هم چنین 
شمار کشورهایی که در آن ها دسترسی به خدمات 

درمانی ضروری کاهش یافته در این مدت از پنج 
کشور به ۲۲ کشور افزایش یافته است. 

برای مثال در لیبریبا ترس از کووید-۱۹ مانع از 
آن شده که والدین فرزندان خود را به کلینیک های 
بهداشتی ببرند. در غنا برخی از مادران باردار و 
شیرده از ترس از ابتال به این بیماری همه گیر تصمیم 
از تولد و واکسیناسیون  گرفته اند خدمات قبل 

فرزندان خود را به تعویق بیندازند. 
بودجه  تأمین  مرکز  دبیرخانه  رئیس  گفته  به 
بانک جهانی، اکنون این کشورها شاهد کاهش 
واکسیناسیون در کودکان، دسترسی کمتر زنان به 
مراقبت های قبل یا بعد از زایمان،  کاهش تولد 
نوزادان در مراکز درمانی همچنین افت در خدمات 
اسهال، ماالریا، تب و  از جمله درمان  سرپایی 

ذات الریه هستند.  
مونیک ولدر در پایان مصاحبه خود با رویترز 
گفت: »کاهش سریع دسترسی به منابع بهداشتی 
از نگرانی های اساسی هنگام  نیز یکی  باروری 
شیوع کرونا است. مرکز تأمین بودجه بانک جهانی 
تخمین می زند اگر وضعیت بهبود نیابد، ممکن 
است ۲۶ میلیون زن در ۳۶ کشور دسترسی خود 
را به وسایل پیشگیری از بارداری از دست بدهند 
که این موضوع می تواند منجر به حدود هشت 

میلیون بارداری ناخواسته شود.«ایسنا

مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا گفت: 
»بیماری کووید-۱۹ کشور را به زانو درآورده است.«

به گزارش سپید، »رابرت ردفیلد« مدیر مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری ها در آمریکا با بیان اینکه احتماال این کشور حدود 
هفت تریلیون دالر هزینه مقابله با این کروناویروس خواهد 
کرد، اظهار داشت: »بیماری کووید-۱۹ این کشور را به زانو 

در آورده است.«
اظهارات مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا 
در حالی مطرح شد که در نیمی از ایالت های این کشور موارد 

جدید ابتال به کروناویروس افزایش یافته و به گفته مقامات 
ابتال تنها به دلیل افزایش  سالمت این کشور افزایش موارد 
تست های تشخیصی کرونا نیست. تا روز سه شنبه در ۲5 ایالت 
این کشور تعداد موارد جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ روند 

افزایشی داشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی ان ان، در مجموع 
بیش از دو میلیون و 4۰۰ هزار نفر در ایاالت متحده آمریکا 
به کروناویروس آلوده شده و حدود ۱۲۳ هزار نفر از مبتالیان 

جان خود را از دست داده اند.

کرونا آمریکا را به زانو درآورده است

خبـر

منطقه  و  التین  آمریکای  در  کروناویروس  قربانیان  شمار 
کارائیب از ۱۰۰ هزار نفر گذشت. 

روز  در  که  است  آن  از  حاکی  آمارها  سپید،  گزارش  به 
و  التین  آمریکای  در  کروناویروس  تلفات  شمار  سه شنبه 
منطقه کارائیب از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته که بیش از نیمی 

از آن ها در برزیل گزارش شده است.
همه گیری بیماری کووید-۱۹ در سراسر این منطقه با سرعت 
رو به افزایش است و اکنون بیش از ۲.۱ میلیون نفر به این 
بیماری مبتال شده اند و بیشترین آسیب ناشی از شیوع این 
ویروس متوجه کشورهای برزیل، مکزیک، پرو و شیلی است.
آمریکا در رتبه دوم فهرست  ایاالت متحده  از  جهانی قربانیان کرونا قرار دارد و تاکنون بیش از 5۲ هزار برزیل پس 

بیماری کووید-۱۹ شده  قربانی  این کشور  نفر در   ۷۰۰ و 
و بیش از یک میلیون و ۱5۱ هزار نفر نیز به این بیماری 

مبتال شده اند.
قاضی فدرال برزیل رئیس جمهوری این کشور را که پیش از 
این کروناویروس را نوعی آنفلوآنزای خفیف خوانده بود، ملزم 
کرد تا هنگام حضور در اماکن عمومی ماسک داشته باشد.

مواجه  کروناویروس  گسترده  شیوع  با  که  نیز  مکزیک  در 
است، روز گذشته زلزله ای به بزرگی ۷.4 ریشتر رخ داد.

نیز  پرو  در  اکسپرس،  مدیکال  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
نفر  هزار   ۲۶۰ از  کووید-۱۹  بیماری  به  مبتالیان  شمار 

فراتر رفته است.

تلفات کرونا  در آمریکای التین از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفت

7 شماره ۱۶۸۱ 5 تیـر ۱۳۹۹
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ویتامین»آ«بهدرمانکاهشبیناییدیابتیهاکمکمیکند
نتایج یک مطالعه نشان می دهد که ویتامین »آ« 
می تواند به درمان کاهش بینایی ناشی از مراحل 
اولیه »رتینوپاتی دیابتی« کمک می کند. نتایج این 
مطالعه به ابداع درمان موثر برای کاهش بینایی در 

بیماران مبتال به دیابت کمک می کند. 
به گزارش سپید، محققان دانشگاه مرکز علوم سالمت 
دانشگاه »اوکالهما« در آمریکا در این مطالعه که بر 
روی موش ها صورت گرفت، متوجه شدند که بینایی 
موش های آزمایشگاهی مبتال به دیابت که با یک 
آنالوگ ویتامین آ تحت درمان قرار گرفته بودند به 

اندازه قابل توجهی بهبود یافته اند.    
از  واحد  دوز  مطالعه، یک  این  نتایج  اساس  بر 
cis-retinal-9 chromophore که یک آنالوگ ویتامین 
آ است، می تواند عملکرد بینایی را در موش های 
مبتال به دیابت به اندازه قابل توجهی بهبود بخشد.  
 American Journal of این تحقیق که در مجله
Pathology منتشر شده است، به محققان کمک 
می کند تا درمان های موثری برای کاهش بینایی 
مرتبط با »رتینوپاتی دیابتی« ابداع کنند. رتینوپاتی 
دیابتی )Diabetic retinopathy( عارضه ای ناشی از 
دیابت است که به دلیل تغییرات ایجاد شده در 

رگ های خونی رخ می دهد. وقتی عروق خونی 
در شبکیه آسیب می بینند ممکن است باعث نشت 
مایع یا خون و یا رشد شاخه های عروقی شکننده و 
کالف مانندی شوند که شبکیه را تخریب می کنند، 
در نتیجه تصویری که شبکیه به مغز می فرستد تار 

و یا کج و معوج می شود. 

رتینوپاتی دیابتی یکی از علل اصلی کاهش دید 
است و احتمال نابینا شدن افراد دیابتی را نسبت به 

افراد سالم ۲۵ برابر بیشتر می کند. 
اگرچه رتینوپاتی دیابتی در مراحل بعدی خود با 
آسیب رساندن به رگ های خونی شبکیه مشخص 
می شود اما تحقیق اخیر نشان می دهد که این بیماری 

در مراحل اولیه خود نیز می تواند بدون ظاهر شدن 
هرگونه آسیب به عروق خونی باعث کاهش بینایی 
بیمار شود. ویتامین آ برای عملکرد طبیعی بینایی بسیار 
مهم است. طبق اعالم دفتر مکمل های غذایی، این 
ویتامین  به رشد پروتئینی کمک می کند که شبکیه را 
قادر به جذب نور می کند؛ تولید مداوم این پروتیین 
که به وجود  cis-retinal-11 chromophore ارتباط 

دارد برای ایجاد بینایی مطلوب ضرورت دارد. 
می شوند  متذکر  جدید  مطالعه  این  نویسندگان 
که مدرکی وجود دارد که نشان می دهد دیابت 
می تواند به کمبود ویتامین A منجر شود و در نتیجه 
cis-retinal-11 chromophore در موش های مبتال 

به دیابت کمتر است. 
به همین دلیل محققان فرض کردند که ممکن است 
بین دیابت، کمبود ویتامین آ و کاهش زودهنگام 
بینایی که خصیصه برخی موارد رتینوپاتی دیابتی 

است، ارتباط وجود دارد. 
تودی،  نیوز  مدیکال  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
یافته های این مطالعه منجر به ایجاد این فرض شد 
که تغییرات زودهنگام در بینایی افراد مبتال به دیابت 

احتماال ناشی از کمبود ویتامین آ در شبکیه است.ایرنا

قلوهای  سه  کرونای  آزمایش  نتیجه  اینکه  بیان  با  پزشکان 
مکزیکی مثبت بوده است، اظهار داشتند: »والدین این نوزادان 

به بیماری کووید-۱۹ مبتال نبوده اند. «
به گزارش سپید، وزارت بهداشت مکزیک در گزارشی اعالم 
این کشور  کرد: »آزمایش کرونای سه قلوی متولد شده در 
مثبت بود، این درحالیست که بررسی ها نشان داد والدین این 

نوزادان به بیماری کووید-۱۹ مبتال نبوده اند.«
به  نوزاد  سه  این  »ابتالی  داشتند:  اظهار  مکزیک  مقامات 
روی  بررسی هایی  است.  بوده  بی سابقه  کووید-۱۹  بیماری 

منبع احتمالی انتقال ویروس از جمله شیر مادر انجام گرفت 
اما انجام آزمایشات روی والدین نشان داد هیچ یک از آن ها 

به این بیماری مبتال نبوده اند.«
بیماری  به  نوزاد  این سه  ابتالی  پزشکان مکزیکی،  به گفته 
کووید-۱۹ نشان دهنده ضرورت و اهمیت بررسی رفتار و 

عملکرد این ویروس است.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، وضعیت سالمت این سه 
نوزاد نارس پایدار گزارش شده، هر چند که یکی از آن ها 

دچار مشکالت تنفسی است و تحت مراقبت قرار دارد.ایسنا

ابتالی بی سابقه ۳قلوهای مکزیکی به کرونا 

خبـر

شماره ۱68۱ ۵ تیـر ۱3۹۹

دانشمندان استرالیایی با استفاده از مدل سازی ابر کامپیوتر توانستند 
داروی جدیدی را برای مقابله با کرونا کشف کنند. 

به گزارش سپید، محققان دانشگاه موناش استرالیا یک داروی 
پروتئینی در مطالعات مدل سازی رایانه برای متوقف کردن تکثیر 
ویروس کرونا یافتند که می توان از آن به عنوان دارویی برای مقابله 
با کرونا استفاده کرد. این محققان تأثیرات دارویی را که در پی 
اولین بیماری همه گیر سارس در سال ۲۰۰3 طراحی شده بود، در 

مورد ویروس کرونا نیز مورد مطالعه قرار دادند.
آنها دریافتند که این دارو معروف به آلفا کتوامید ۱3b، یکی از 
پروتئین های کلیدی مورد نیاز ویروس کویید ۱۹ برای تکثیر را 

مسدود می کند.
تام کاراگیانیس، محقق دانشکده مرکزی کلینیک دانشگاه موناش، 
گفت: »یک ابر رایانه اثر این دارو را در مسدود کردن تکثیر ویروس 
مشخص کرد.« تیم استرالیایی برای نشان دادن توانایی انسداد آن 

در برابر ویروس کویید ۱۹، مدل سازی محاسباتی گسترده ای از 
داروی ضد ویروسی انجام دادند.

کاراگیانیس اعالم کرد: »ویروس ها پس از ورود به بدن شروع به 
تولید مثل و تقسیم شدن می کنند. ویروس برای تولید نسخه هایی 
از خود به پروتیین مخصوص خودش نیاز دارد. این پروتئین ها 

پس از ساخته شدن به عنوان پلی پپتید های واقعاً طوالنی بیرون 
می آیند و الزم است آن ها را اصالح کند.«

با داروی پیشنهادی دانشمندان استرالیایی می توان از اصالح شدن 
این پروتئین جلوگیری کرد، در نتیجه ویروس نمی تواند در بدن 
فرد آلوده، تولید مثل کند. پروتئین مورد مطالعه و موثر در تولید 
مثل ویروس کرونا نوعی پروتئاز است که با اصالح و کوچک 
کردن سایر پروتئین ها باعث علمکرد کاربردی این پروتئین ها شده 

و باعث انجام کامل تولید مثل ویروس می شود.
پژوهشگران معتقدند که می توان با مسدود کردن این پروتئاز، جلوی 

تکثیر ویروس در بدن را گرفت.
آزمایشات بالینی بی شماری در مورد دارو های ضد ویروسی در 
حال انجام است تا مشخص شود کدام ترکیبات با اهداف کلیدی 
مولکولی ویروسی برای جلوگیری از عفونت یا عالئم بیمار کرونا 

ارتباط برقرار می کنند.باشگاه خبرنگاران جوان

رونمایی استرالیایی ها  از جدیدترین داروی مبارزه با کرونا 



رئیس مرکز پیوند و بیماری های وزارت بهداشت: 

رئیس مرکز پیوند و بیماری های وزارت 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
برای  تومان  میلیارد   ۵۰ »دولت  گفت: 
درمان  درصدی   ۹۰ بیمه ای  پوشش 
داد.«  اختصاص  بی بضاعت  معتادان 
یک  »حدود  افزود:  شادنوش  مهدی 
میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد در ۷۵۰۰ مرکز 
درمان اعتیاد دولتی و خصوصی تحت 
درمان هستند. هدف وزارت بهداشت از 
درمان معتادان در این مراکز، ترک اعتیاد 
آنان نیست بلکه هدف کاهش آسیب و 
بازگشت آنها به زندگی است به نحوی 
که بتوانند سرپرستی خانواده شان را به 
عهده بگیرند. برای این کار از داروهای 
جایگزین به جای مواد مخدر استفاده 
پروتکل های  تدوین  از  وی  می شود.« 
و  کودکان  برای  اعتیاد  درمان  جدید 
دار  نشان  و  باردار  زنان  و  نوجوانان 
کردن داروهای مخدر برای جلوگیری 
و  آزاد  بازار  در  داروها  این  نشت  از 
استفاده از داروهای جدید درمان اعتیاد 
برای کاهش سوء مصرف و نشت این 

داروها در بازار خبر داد. 
در تقسیم کار جدید وزارت بهداشت، 
مدیریت درمان اعتیاد در مرکز پیوند و 
بیماری های این وزارتخانه تعریف شده 
است. خبرگزاری ایرنا با رئیس این مرکز 
درباره آخرین وضعیت درمان اعتیاد در 
ایران گفت وگویی انجام داده است که 

باز نشر می شود.

 اخیرا دستورالعمل جدید خدمات بیمه 
درمانی معتادان ابالغ شده، محتوای این 

چیست؟  دستورالعمل 
اصالح  واقع  در  دستورالعمل  این 
دستورالعمل اجرایی بیمه معتادان است. 
در بازبینی انجام شده، دولت ۵۰۰ میلیارد 
ریال بودجه برای حمایت از هزینه درمان 
سرپایی معتادان در نظر گرفته است. به این 
ترتیب هزینه درمان معتادان بی بضاعت که 
در دهک های یک تا سه قرار می گیرند تا 
۹۰ درصد از پوشش بیمه ای برای درمان 
اعتیاد بهره مند می شود. این حمایت دولت 
کمک مهمی است که این معتادان بتوانند 

برای درمان خودشان اقدام کنند.
مراکز  در  درمان  برای  حمایت  این   

خصوصی هم هست؟ 
قرارداد  طرف  که  است  مراکزی  برای 
سازمان بیمه سالمت باشند. مراکز درمان 
بهداشت  وزارت  از طرف  دولتی  اعتیاد 
سالمت  بیمه  سازمان  با  شده اند  ملزم 
قرارداد ببندند، مراکز خصوصی منتخب 
که سالم و با سابقه خوب فعالیت کرده 
باشند هم می توانند طرف قرارداد سازمان 
بیمه سالمت باشند و بیمارانشان از خدمت 
این  می شوند.  برخوردار  سالمت  بیمه 

حمایت یکی از روش های تشویق کننده 
موثر برای کمک به معتادانی است که از 
می خواهند  و  شده اند  خسته  شرایطشان 
بگیرند و حتما خیلی  قرار  تحت درمان 
موثر خواهد. از طرف دیگر به سالم سازی 
فضای درمانی معتادان هم کمک می کند. 
تغییری  اعتیاد  درمان  پروتکل های   

نکرده است؟ 
اعتیاد  درمان  جدید  پروتکل  ولی  نه، 
برای کودکان و نوجوانان و زنان باردار 
نهایی  مراحل  و  است  تدوین  حال  در 
در  اجرا  برای  بزودی  و  می کند  طی  را 
سراسر کشور ابالغ می شود. البته در یکی 
مهمی  بسیار  اقدامات  گذشته  سال  دو 
اتفاق  کشور  در  اعتیاد  درمان  حوزه  در 
اقداماتی  با مجموعه  امیدواریم  و  افتاده 
شرایط  بتوانیم  است  انجام  حال  در  که 
بهتری از معتادانی که تمایل دارند ترک 

کنیم.  فراهم  کنند، 
 مهمترین اقداماتی که برای بهبود درمان 
معتادان در دو سال گذشته انجام شده، 

چه بوده؟ 
درمان  خدمات  بهبود  اقدام  مهمترین 
با  که  بوده  معتادان  برای  سرپایی 
بیشتری  نظارت  و  قوی تر  پروتکل های 
بالینی  راهنماهای  تهیه  می شود.  انجام 
از  نیز  معتادان  مختلف  گروههای  برای 
دیگر اقدامات انجام شده است. پیگیری 
امور برای نشان دار کردن داروهای ترک 
اعتیاد نیز از دیگر مواردی است که انجام 

شده است. 

 داروی اصلی درمان اعتیاد در ایران 
متادون است؟  همچنان 

بله، اما تالش هایی شده که سایر درمان ها 
و  بوپرنورفین  داروی  با  درمان  مثل 
درمان  برای  هم  جدیدتری  داروهای 
در  و  شود  اجرایی  اعتیاد  دارای  افراد 
به  اقدام دیگری که  پیگیری است.  حال 
داروهای  از  استفاده  به  معتادان  ترغیب 
این  قیمت  کاهش  می کند  کمک  جدید 

داروهاست که در دستور کار است. 
بوپرنورفین  قیمت  کاهش  منظورتان   

است؟ 
قدیمی  داروی  یک  متادون  چون  بله، 
می شود  محسوب  اعتیاد  درمان  برای 
استفاده  کمتر  کشور  در  پوپرنورفین  و 
دارد  وجود  هم  تریاک  شربت  می شود. 
اما تمایل وزارت بهداشت این است که 
از داروهای جدید مثل بوپرنورفین بیشتر 

استفاده شود. 
معتادان  از  درصد  چند  یا  نفر  چند   
هستند  متادون  با  درمان  روی  اکنون 
نفر روی درمان های دیگر مثل  و چند 

بوپرنورفین؟ 
از  استفاده  درصد  داریم.  را  آمار  این 

بوپرنورفین خیلی کم است. 
 چرا؟ 

اینکه  هم  و  است  گرانقیمت  هم  چون 
مراکز ترک اعتیاد کمتر عالقه مند هستند 

از این دارو استفاده کنند. 
 درمان اعتیاد با بورنورفین موثرتر از 

متادون است؟ 

نه اما سوءاستفاده از آن کمتر امکانپذیر 
است. 

 نشت آن به بازار کمتر است. 
بله چون اگر از یک مقدار بیشتر استفاده 
تبدیل می شود. در  به ضد خودش  کنند 
معتادان  تریاک  شربت  و  متادون  مورد 
باشند  داشته  بی رویه  مصرف  می توانند 
اما بوپرنورفین این کارکرد را نداربازار

 آمار وزارت بهداشت از تعداد معتادان 
کشور چند نفر است؟ 

بهداشت  وزارت  در  ما  را  معتادان  آمار 
نمی توانیم اعالم کنیم. چون ستاد مبارزه 

با مواد مخدر باید اعالم کند. 
 رشد اعتیاد در ایران ساالنه چقدر است؟ 
عدد و رقم ها را ستاد مبارزه با مواد مخدر 

می کند.  اعالم 
 چند نفر از معتادان کشور در مراکز 

درمانی تحت درمان هستند؟ 
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد اکنون 
در مراکز درمان سرپایی اکنون تحت درمان 
هستند. این تعداد معتاد در حدود ۷۵۰۰ 
مرکز خدمات درمان سرپایی می گیرند. 
چه  امسال  اعتیاد  درمان  تعرفه های   

تغییری کرده است؟ 
تعرفه های اعتیاد به نحوی تغییر کرده که 
محل  از  اعتیاد  ترک  مراکز  درآمد  بیشتر 
دارو.  فروش  تا  باشد  درمانی  خدمات 
از نشت دارو،  برای جلوگیری  در واقع 
اعتیاد  درمان  داروهای  کنترل  و  نظارت 

پیدا می کند.  افزایش 
ادامه در صفحه 1۰ 

دولت ۵۰ میلیارد تومان برای درمان معتادان فقیر اختصاص داد
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 ادامه از صفحه ۹ 
مراکز  سالم سازی  سمت  به  بیشتر  بله، 

اعتیاد حرکت کرده ایم.  ترک 
 میزان نشت داروهای اعتیاد به خصوص 
متادون و شربت تریاک چقدر است؟ 

از  داروها  این  نشت  بگوییم  نمی توانیم 
جای خاصی است. از محل تولید تا توزیع 
هست و در مراکز توزیع هم در مراحل 
مختلف؛ در مرحله توزیع از مراکز کلی تر 
تا مراکز جزئی تر  در هر مرحله مقداری 
نشت را داریم ولی صرفا نمی توانیم گروه 

یا مراکز خاصی را متهم کنیم. 
 میزان نشت این داروها در هر یک از 

این مراحل بررسی شده است؟ 
می شود  انجام  مرتب  بررسی ها  این  بله، 
در  که  داروها  این  مکشوفات  وجود  و 
آزاد  بازار  در  خاص  های  بسته بندی 
موجود است. نشان دهنده این است که 
از مراکز درمان  این داروها  بیشتر نشت 

نیست.  سرپایی 
متادون  نشت  از  جلوگیری  حل  راه   
و شربت تریاک به بازار آزاد چیست؟ 
مهمترین راهش این است که این داروها 
شماره  مصرف  محل  تا  تولید  محل  از 

باشند.  داشته  اختصاصی 
 قرار است این کار انجام شود؟ 

بله
 کی؟ 

به دنبالش هستیم، یک مقدار زیرساخت 
باید آماده تر شود ولی به سرعت این کار 

در حال انجام است. 
نشت  بازار  در  که  دارویی  بیشترین   

پیدا می کند، متادون است؟ 
بله چون میزان تولید و استفاده از شربت 
متادون خیلی کمتر  با  تریاک در مقایسه 

است. 
 قرار بود، توزیع داروهای درمان اعتیاد 
از مراکز ترک اعتیاد به داروخانه ها بیاید 

این طرح منتفی شد؟ 
منتفی نشده اما نیازمند مطالعه بیشتر است 
این کار مشکلی را  البته معلوم نیست  و 
به  شهر  چند  در  حال  این  با  کند.  حل 
اجرای  می شود.  انجام  پایلوت  صورت 
علوم  دانشگاه های  و  استان ها  به  را  آن 
کدام  هر  که  کرده ایم  واگذار  پزشکی 
پایلوت اجرا  آمادگی داشتند به صورت 
کنند تا بتوانیم اشکاالت کار را استخراج 
گیری  تصمیم  آن  مورد  در  بعد  و  کنیم 
دقیق تری انجام شود. چون ممکن است 
این کار عوارضی داشته باشد که باید از 

قبل بررسی شده باشد. 
در نهایت راه اصلی جلوگیری از نشت 
داروهای اعتیاد به جز کد دار کردن این 
داروها، استفاده از داروهای جدیدتر است 

که کارکرد داروهای مخدر را ندارد. 
سازمان  بهداشت،  وزارت  جز  به   
اعتیاد  درمان  مورد  در  هم  بهزیستی 
وزارت  کار  تقسیم  دارد،  مسئولیت 
این  در  بهزستی  سازمان  با  بهداشت 

زمینه چگونه است؟ 
این تفاوت در قانون مبارزه با مواد مخدر با 
تعریف مراکز ماده 1۵ و ماده 16 مشخص 

شده است. وزارت بهداشت متولی مراکز 
درمان سرپایی یا مراکز ماده 1۵ این قانون 
مراکز  متولی  بهزیستی  سازمان  و  است 
ماده 16 یعنی مراکز نگهداری و بازتوانی 

است.  معتادان 
ارگان  دو  بین  مناسبی  هماهنگی  اکنون 
وجود دارد. اقدامات الزم را با تبادل نظر 
مداوم انجام می دهیم. تقسیم کار داریم. 
هیچ جا به صورت موازی ورود نمی کنیم 

و اختالف نظری نداریم. 
 میزان موفقیت درمان اعتیاد در ایران 
چقدر است؟ چون بسیاری از معتادان 
بعد از مدتی درمان و ترک اعتیاد دوباره 

به چرخه اعتیاد بر می گردند. 
که هدف  کنیم  توجه  باید  مورد  این  در 
ما از درمان اعتیاد چیست. هدف وزارت 
کاهش  است.  آسیب  کاهش  بهداشت 
آسیب حتما به معنای ترک اعتیاد و درمان 
قطعی نیست. کاهش آسیب اعتیاد هدفی 
بسیار  زمینه  این  در  ما  کشور  که  است 
موفق عمل کرده است. شواهد و مستندات 

آن وجود دارد. 
کاهش آسیب یعنی اینکه معتادی که در 
نمی تواند  و  دارد  قرار  ناجوری  شرایط 
سرپرستی یک خانواده را به عهده بگیرد و 
برای شرایط جامعه مزاحم حساب می شود 
را  او  درمان  می گیریم،  درمان  تحت  را 

می کنیم.  کنترل 
خودشان  زندگی  شده  کنترل  افراد  این 
سرپرستی  می توانند  و  می دهند  ادامه  را 
بگیرند و در گوشه  به عهده  را  خانواده 
حضور  مزاحم  عنوان  به  شهرها  کنار  و 
پیدا نمی کنند. در این هدف آنچه وزارت 
بهداشت برنامه ریزی و اجرا کرده، موفق 

بوده است. 
 پس هدف از برنامه های درمان اعتیاد، 
آسیب  کاهش  بلکه  نیست  اعتیاد  ترک 

است. 
بله، اگر بتوانیم در این مسیر معتادی را 
درمان قطعی کنیم که هدف نهایی است 
ولی اگر بخواهند وزارت بهداشت را بر 
اساس اینکه چند نفر درمان قطعی شده 
شماتت کنند که شما از این طرف افراد 
از آن طرف دوباره  را درمان می کنید و 
به اعتیاد بر می گردند این شاخصی نیست 

که مورد نظر باشد. 
هدف وزارت بهداشت در مقوله اعتیاد از 
اول کاهش آسیب بوده است، نه درمان 

اعتیاد.  قطعی 
 در این زمینه چند درصد موفقیت به 

دست آمده است؟ 
این  در  که  است  این  دارد  وجود  آنچه 
زمینه موفق بوده ایم. اگر بخواهیم عددی 
را اعالم کنم باید بگوییم چند نفر معتاد 
تحت  را  درصد  چند  داریم،  کشور  در 
ارزیابی های  کل  ولی  گرفته ایم  پوشش 
برنامه های  که  می دهد  نشان  المللی  بین 
وزارت بهداشت در کاهش آسیب اعتیاد 

موفق بوده است. 
که  است  این  آسیب  کاهش  معنای   
یک نفر معتاد به جای مثال ماده مخدر، 
مثل  ماده جایگزین  مصرف کننده یک 
مدت  است  ممکن  و  می شود  متادون 
را  جایگزین  ماده  این  طوالنی  بسیار 

کند.  مصرف 
دقیقا.  بله، 

عمر  آخر  تا  یا  سال ها  است  ممکن   
متادون مصرف کند. 

بله. درست مثل کسی که فشارخون دارد. 
فشار خون ممکن است زندگی این فرد را 
دستخوش مشکالت زیادی کند و حتی 
جان او به همین خاطر از دست برود و 
باید دارو مصرف کند تا فشار خون کنترل 
شود و بتواند زندگی عادی داشته باشد. 

 مدت زمان مصرف داروهای نگهدارنده 
مثل متادون محدودیت ندارد؟ 

این دیگر به وضعیت و شرایط جسمی و 
روحی- روانی بیمار معتاد بستگی دارد. 
اگر بتواند خودش را از این شرایط رها 
داشت  خواهد  بهتری  زندگی  قطعا  کند 
به  مدت  طوالنی  در  است  ممکن  ولی 

نیازمند باشد.  مصرف این داروها 
 ساالنه چند معتاد در کشور جان خود 

را از دست می دهند؟ 
آمارها را ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم 

می کند. 
 چطور می توان زمینه بازگشت معتادان 
را به جامعه و زندگی عادی فراهم کرد. 
معتادی که کاهش آسیب داشته برای اینکه 
به  قطعا  برگردد  عادی  زندگی  به  بتواند 
شغل نیاز دارد اما تمایل به ایجاد اشتغال 
برای معتادان بهبودیافته در جامعه هنوز 

بسیار کم است. 
 در شرایطی هستیم که یک جوان سالم 
و ورزشکار هم نمی تواند به راحتی کار 
پیدا کند؛ چطور انتظار داریم یک معتاد 

پیدا کند؟  بتواند شغل 
برای  بهداشت  منظر وزارت  از  ولی  بله 
کاهش معضل اعتیاد در جامعه باید توجه 
کنیم که وقتی یک معتاد که خواهان کاهش 
آسیب و برگشت به زندگی است دچار 
نمی تواند  و  می شود  اجتماعی  مشکالت 
کار مناسب پیدا کند، سرخورده می شود و 
دوباره به اعتیاد بر می گردد. یادمان نرود 
که خود پدیده اعتیاد از ابتدا زاییده همین 
سیکل  یک  و  است  اجتماعی  مشکالت 

باطل است. 
از  که  می شوند  معتاد  بیشتر  کسانی 
شغل  داشته اند،  مشکل  اقتصادی  نظر 
نداشته اند، دچار یأس و ناامیدی شده اند، 

افسرده شده اند.

شماره 101681 ۵ تیـر 1۳۹۹
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وزیر بهداشت در اولین جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

 وزیر بهداشت گفت: »اولین گامی که در 
زمان ورودم به وزارت بهداشت برداشتم، 
شفاف سازی و فساد ستیزی در مراکزی مانند 
سازمان غذا و دارو بود. در سال 97 حدود 
3 میلیارد و 700 میلیون دالر واردات دارو، 

تجهیزات پزشکی و مواد اولیه داشتیم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در اولین جلسه 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم 
اظهار داشت: »با وجود مدیریت چندین پدیده 
ابتدای  سیالب های  جمله  از   98 سال  در 
سال، بسیج ملی کنترل فشار خون، آنفلوآنزای 
H1N1 و کرونا اما توانستیم ارزبری واردات 
دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه را بیش 
از 600 میلیون دالر کاهش دهیم. در سال 
گذشته 25 درصد واردات دارو و تجهیزات 
پزشکی را کاهش و 30 درصد تولید داخلی 

را افزایش دادیم.«
وی افزود: »از واردات هر دارو و تجهیزات 
پزشکی که تولید داخلی داشت، جلوگیری 
کردیم البته ترکش هایی را نیز تحمل کردیم 
اما خدا کمک کرد و در راستای سیاست ها 
و فرمایشات مقام معظم رهبری، توانستیم 

این حرکت را به پیش ببریم.«
وزیر بهداشت با اشاره به مغفول ماندن حوزه 
بهداشت و پیشگیری در طرح تحول نظام 
سالمت، اضافه کرد: »چند تکلیف قانونی در 
مواد قانونی 34، 35، 36 و 38 برنامه پنجم و 
مواد 72 تا 74 برنامه ششم توسعه از جمله 
پرونده الکترونیک سالمت، پزشکی خانواده، 
نظام ارجاع و راهنماهای بالینی داشتیم که 
مغفول مانده بود. در برنامه زمان بندی کوتاه 
توانستیم پرونده الکترونیک سالمت را برای 
حدود 83 میلیون ایرانی ایجاد کنیم و این 
ریل گذاری و زیرساختی شد که توانستیم 
در مدیریت کرونا به خوبی از آن بهره ببریم 
همچنین در حوزه درمان 640 راهنمای بالینی 

تدوین و ابالغ شد.«
نمکی بیان کرد: »سال گذشته اولین سالی 
بود که ما توانستیم در بیمه سالمت و تامین 
اجتماعی، کمتر از سقف بودجه مصوب، هزینه 
کنیم که بخش عمده ای از آن از طریق اعمال 
راهنماهای بالینی بود که از طریق معاونت 

درمان تدوین و ابالغ شد.«
وی خاطرنشان کرد: »یکی از گرفتاری های 
جدی کشور ما و همه کشورها، بیماری های 
غیرواگیر است. سال 97 در کشور از حدود 
380 هزار مورد مرگ، 313 هزار مورد مربوط 
به بیماری های غیرواگیر و 97 هزار مورد ناشی 
از فشارخون باال یا عوارض ناشی از آن بود 
در این زمینه بسیج ملی کنترل فشارخون در 
کشور اجرا شد. در این طرح هدف گذاری 
کردیم که 50 درصد از جمعیت 30 تا 70 
ساله معادل 20 میلیون نفر را از نظر فشارخون 
سنجش کنیم اما به لطف خدا و همکاری 
مردم و سازمان های همکار، فشارخون بیش 
از 30 میلیون و 700 هزار نفر سنجیده و 

حدود دو میلیون و 700 هزار مورد جدید 
پرفشاری خون در کشور، شناسایی شدند 

که از بیماری خود، خبر نداشتند.«
وزیر بهداشت یادآور شد: »اولین مورد از 
کرونا 19 دسامبر در چین پیدا شد و چینی ها 
اعالم کردند که پنومونی ناشناخته ای پیدا 
کرده اند و 9 ژانویه اعالم کردند که توانسته اند 
این ویروس را تشخیص بدهند بنده همان 
روزها و در دی ماه همکارانم را دعوت کردم 
و برنامه ریزی های الزم را انجام دادیم. برای 
بنده به عنوان یک ایمونولوژیست که در این 
رشته 32 سال معلمی کرده ام، کامال مشخص 
بود که این ویروس، جدید و با ماهیت جدید 
است و ممکن است همه جهان را گرفتار کند.«
نمکی خاطرنشان کرد: »از روزهای اول به 
همکارانم توصیه کردم که اصال این ویروس 
را ساده در نظر نگیرید و مانند سارس و مرس 
به آن نگاه و تصور نکنید که شاید در فصل 
گرم، کاهش پیدا کند. از دید من این ویروس، 
عجیب است و اسم آن را شتر گاو پلنگ 
گذاشتم که هم می تواند شاخ و لگد بزند و 
هم می تواند بَدَرد. از همان روزها شروع به 
آماده کردن دانشگاه ها، ارسال پیامک برای 
و  دانشگاه ها  در  کافی  تخت  ایجاد  مردم، 
دانشکده های علوم پزشکی کشور و تدوین 
اقداماتی  و  فاصله گذاری  برای  پروتکل ها 
مقصد  به  پروازها  کردن  تعطیل  همچون 

چین کردیم.«
وی گفت: »در روزهای اول در 36 مرز کشور 
از 130 مرز زمینی، هوایی و  بیش  بعد  و 
دریایی کشور از نظر کنترل عالئم بیماران 

توسط  ارزنده ای  بسیار  اقدامات  احتمالی، 
نیروهای بهداشتی انجام و گیت هایی برای 
کنترل نصب شد. بعد از اپیدمی در گیالن 
و قم، تعداد محدودی کیت آزمایشگاهی از 
طریق سازمان جهانی بهداشت به صورت 
دستی برای ما ارسال شد. از دکتر بیگلری 
در انستیتو پاستور و خانم دکتر مختاری آزاد 
در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران خواستیم که کیت تشخیصی PCR در 
کشور طراحی شود و خوشبختانه این کار 
به خوبی ساماندهی شدند و 57 دانشجویی 
که از ووهان به ایران بازگشتند و دو هفته در 
قرنطینه بودند، با همین کیت ها آزمایش شدند.«
بهمن   29« داشت:  اظهار  بهداشت  وزیر 
سال گذشته به بنده خبر دادند که دو مورد 
عفونت ریه در قم پیدا شده و بالفاصله در 
روز چهارشنبه 30 بهمن در هیات دولت 
اعالم کردم که بنظر می رسد این دو مورد، 
مشکوک به کرونای جدید هستند. بعد از انجام 
تست های تشخیصی در دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و پس از آن در 
انستیتو پاستور و مثبت شدن این موارد، در 
فاصله دو روز مانده به انتخابات، این خبر 

را اعالم کردیم.« 
نمکی افزود: »بعضی افراد ممکن است بگویند 
که ویروس کرونا از آذرماه در کشور وجود 
داشته که باید بگویم مدارکی را در اختیار 
دارم که ارائه خواهم کرد. تمام نمونه ها موارد 
بیماری های تنفسی که در آبان، آذر و دی ماه 
در کشور به ویژه در قم و گیالن بودند در 
انستیتو پاستور و دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی تهران با تست PCR بررسی 
شدند و فقط 4 مورد از آنها مثبت شد که 

مربوط به 23 بهمن ماه به بعد بود.«
افراد  برخی  »متاسفانه  کرد:  تاکید  وی 
مغطله های زیادی در مورد ایران کردند. ابتدا 
گفتند جمهوری اسالمی نمی تواند کرونا را 
مدیریت کند بعد که دیدند مدیریت کردیم، 
گفتند آمارهای ایران غیرواقعی است بعد از 
آن گفتند کرونا قبل از بهمن و دی ماه در 
کشور بوده و کتمان شده است. متاسفانه همانند 
زمان دفاع مقدس که برخی از دشمنان داخلی 
گرای رزمندگان ما را به صدام و نیروهای 
بعث می دادند، در شرایط کرونا مشکل ما فقط 
بیماری نبود بلکه فضای بسیار مسموم تبلیغاتی 
توسط رسانه های بیگانه و برخی افراد هم در 
داخل کشور با بهانه دفاع از حقوق مردم، نظام 

را آماج برخی حمالت قرار دادند.«
بهداشت تصریح کرد: »در مدیریت  وزیر 
کرونا، دو فاز را طراحی کردیم. اولین فاز، 
دفاع جانانه در برابر کرونا بود و می دانستیم 
که موج کرونا، سنگین است. متاسفانه در 
روزهای اول، جلوه فریبنده ای از کووید19 
به دنیا ارائه شد و شاید این ویروس در هر 
اقلیم، ژن، نژاد و سرزمینی ممکن است رفتار 
متفاوتی داشته باشد اما همه فکر می کردند 
که این ویروس در حد سرماخوردگی است 
و تعدادی از مردم را گرفتار می کند اما ما به 
بدترین شکل فکر کردیم و اگر یک نسیم 
بود، آن را طوفان در نظر گرفتیم و خودمان 

را در دفاع از این بیماری، آراستیم.«
ادامه در صفحه 12 

اولین گام ما، شفاف سازی و فساد ستیزی در وزارت بهداشت بود
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 ادامه از صفحه 11 
ویژگی های مدیریت کرونا در ایران

نمکی یادآور شد: »از ابتدای شیوع کرونا در 
کشور یک بیمار در ایران سراغ ندارید که 
در اوج بیماری، پشت در بیمارستانی معطل 
مانده باشد. حتی یک تبعه افغانی بدون کارت 
اقامت هم نبود که او را نپذیرفته باشیم. یک 
کارتن خواب در کشور نمی توانید پیدا کنید 
که بگویند بردند پشت در بیمارستان و رها 
سالمند  یک  حتی  رفت.  بین  از  و  کردند 
هم به دلیل فراهم نبودن امکانات و اولویت 
دادن به جوانان، همانند برخی کشورهای 
اروپایی و آمریکا برای بستری، جان خود 

را از دست نداد.«
به  اول کرونا  فاز  افزود: »خوشبختانه  وی 
خوبی مدیریت شد اما می دانستیم که این 
فاز سنگین، فشار زیادی به نیروهای بهداشتی 
و درمانی وارد می کند به همین دلیل فاز دوم 
را طراحی کردیم و سیاست اصلی ما بجای 
بود.  آن  به  حمله  ویروس،  برابر  در  دفاع 
طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا را طراحی 
کردیم و در این طرح از نیروهای بسیج که 
در طرح های سال های گذشته تجربه استفاده از 
آنها را داشتیم، استفاده کردیم. در این مرحله 
توانستیم حدود 78 میلیون نفر را رصد، افراد 
دارای عالئم و در مرحله بعد افراد در تماس 
با آنها را شناسایی کنیم و با این طرح، بار 
بیمارستانها به شدت کاهش یافت و بیماران 
بستری، بیشتر مورد رسیدگی قرار گرفتند و 

مرگ و میرها، کاهش یافت.«

آمریکا، انگلیس و ایران چقدر اعتبار 
برای مدیریت کرونا در نظر گرفتند؟ 

وزیر بهداشت افزود: »ایران تنها کشوری 
است که هم با تحریم و هم با گرفتاری های 
آمریکایی ها  اقتصادی روبروست.  و  مالی 
111 میلیارد دالر و انگلیسی ها 22 میلیارد 
با  پوند فقط برای بخش سالمت و مقابله 
کرونا هزینه کردند اما در ایران با موافقت 
مقام معظم رهبری حدود یک میلیارد یورو 
برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شد که 
بعد از سه ماه و نیم کمتر از 30 درصد از 
آن را دریافت کرده ایم که سه هفته پیش 
علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها  بین  در 

پزشکی توزیع شد.«
نمکی خاطرنشان کرد: »یکی از کارهایی که 
عالوه بر مضایق مالی بر ما فشار می آورد 
این بود که می گفتند اقتصاد کشور در فشار 
است و بجای اینکه اقتصاد از حوزه سالمت 
حمایت کند، ما از اقتصاد حمایت کردیم. 
پروتکل های  روز  شبانه  همکاران مان  با 
نوشتیم  را  صنایع  و  مشاغل  بازگشایی 
بهداشتی  پروتکل  حرفه،   1300 برای  و 
تحت عنوان فاصله گذاری هوشمند نوشتیم 

و ابالغ کردیم.«

پیک دوم کرونا در کشور نداریم بلکه 
گردش پیک اول کرونا در استان های 

مختلف است
وی اضافه کرد: »علی رغم تذکراتی که می دادیم 
در برخی استان ها، مردم دچار بیخیالی شدند 
و مدیران نیز فکر کردند که هر روز باید 

در  اینکه  تا  دهیم  افزایش  را  بازگشایی ها 
استان هایی مثل خوزستان خیزهای جدید 
امروز  آنچه  می کنیم.  مشاهده  را  بیماری 
پیک  مشاهده می شود،  استان ها  برخی  در 
دوم کرونا نیست بلکه گردش پیک اول در 
استان های مختلف است. در برخی استان ها، 
آلودگی به ویروس در بین مردم، کمتر از 5 
درصد بود و مسلم بود که در کشوری به 
پهناوری جمهوری اسالمی که به اندازه 10 
تا 12 کشور اروپایی وسعت دارد، چرخش 

بیماری مشکالتی را ایجاد می کند.« 
وزیر بهداشت افزود: »امروز در استان هایی 
مانند کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، 
بوشهر، هرمزگان و کرمانشاه در اوج پیک 
اول قرار داریم و در روزهای اخیر از موج 
بیماری عبور خواهیم کرد و در استان هایی 
مانند آذربایجان شرقی، فارس و خراسان 
رضوی ممکن است در روزهای آینده پیک 

بیماری را تجربه کنیم.«
نمکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
داشت: »یکی از آرزوهای من، نظارت دقیق 
مجلس و کمک به مبارزه با فساد در دستگاه های 
مختلف است. از روز اول هم گفته که فساد 
موریانه نظام است که چارچوب آن را می خورد 
و باعث عدم شفافیت با مردم می شود. اگر 
مردم به نظام بی اعتماد شوند، کار ما تمام 
است و مردم فرقی بین مجلس مطالبه گر 
و دولت خدمتگزار قائل نمی شوند. اگر با 
آن  نتیجه  کنیم،  شفافیت صحبت  با  مردم 
همان می شود که در روز 13 فروردین به 
طبیعت نرفتند در حالی که در تاریخ ایران، 

بی سابقه بوده است.«
که  می کنم  استقبال  »بنده  کرد:  تاکید  وی 
نمایندگان مجلس برای زدودن فساد به کمک 
وزارت بهداشت بیایند. اولین روز سرپرستی ام 
در وزارت بهداشت جلوی واردات داروهایی 
را گرفتیم که 5 تا 10 تولید کننده داخلی 

داشت و قیمت این محصوالت هم 5 تا 10 
برابر تولید داخلی بود.«

پیمان بسته ام که اجازه ندهم برای 
تولید کننده داخلی، رقیب خارجی 

ایجاد شود
افتخارات  از  »یکی  گفت:  بهداشت  وزیر 
جمهوری اسالمی ایران در شرایط تحریم 
و شیوع کرونا این بود که در کمتر از دو 
ماه از یک وارد کننده اقالم حفاظت فردی 
و تجهیزات پزشکی مورد نیاز به یک صادر 
کننده تبدیل شدیم. با خودم پیمان بسته ام که 
اجازه ندهم برای تولید کننده داخلی، رقیب 
خارجی ایجاد شود. بنده از همه نمایندگان 
برای مقابله با موج منفعت طلبی در حوزه 
سالمت و فساد، دعوت می کنم اما از طرفی 
پرونده های فساد را با رییس قوه قضاییه و 
اما  می گذارم  میان  در  کشور  کل  دادستان 
هوچی گری نمی کنم و از کمیسیون بهداشت 
هیاتی  که  نیز می خواهم  درمان مجلس  و 
از نمایندگان برای بررسی عملکرد وزارت 

بهداشت در این زمینه تشکیل شود.«
نیروهای  بکارگیری  خصوص  در  نمکی 
به کمک  با کرونا  مبارزه  در  که  پرستاری 
حوزه سالمت آمدند، گفت: »در مورد این 
نیروهای ناجوانمردی است که مانند کارگر 
با آنها برخورد کنیم و بگوییم که از فردا دیگر 
به شما نیازی نداریم. ما به آنها قول دادیم و 
پیگیری هم می کنیم چون به آنها نیاز داریم.«
وی خاطرنشان کرد: »دستور دادم که اولویت 
اصلی استخدام های آینده با نیروهایی باشد 
که در این روزهای سخت در کنار ما و مردم 
بودند. مجوز بکارگیری 10 هزار پرستار و 
اخیرا سه هزار پرستار را گرفته ایم اما اولویت 
اصلی با نیروهایی است که در دوران کرونا 

کار کرده اند.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »روزی که به 

وزارت بهداشت آمدم، کارانه به نیروهای 
درمانی با معوقات 17 تا 24 ماهه پرداخت 
می شد اما مطالبات 13 هزار میلیارد تومانی 
از تامین اجتماعی و 5 و نیم هزار میلیارد 
تومانی از بیمه سالمت، سال گذشته به تعادل 
رسید و معوقات پرداخت کارانه ها از 24 و 
18 ماه به 6 و 7 ماه رسید و امیدواریم این 
تاخیر به دو و سه ماه برسد. البته کارانه و 
اضافه کار را از هم جدا کردیم و اضافه کار 
به همراه حقوق، هر ماه به حساب کارکنان 

واریز می شود.« 
نمکی خاطرنشان کرد: »در مدیریت کرونا 
عالوه بر همراهی دستگاه ها و تالش وافر 
نیروهای بهداشتی و درمانی، ساختار نظام 
شبکه به کمک ما آمد. در استان خوزستان 
 ICU تخت   170 ساعت   48 از  کمتر  در 
توسعه  و  تقویت  همچنین  کردیم.  اضافه 
شبکه بهداشتی و درمانی ایجاد CDC برای 
مهمترین  از  بیماری های کشور  بانی  دیده 

برنامه های ما در آینده است.«
وی اظهار داشت: »همواره ما بدترین حالت را 
در حوزه سالمت در نظر می گیریم. در فصل 
پاییز نگران همزمانی و همپوشانی آنفلوآنزا و 
کرونا هستیم و در این زمینه، تمرکز اصلی ما 
بر روی گروه های پرخطر شامل سالمندان و 
افراد دارای بیماری های زمینه ای است. در 
این زمینه حدود 8 میلیون و 700 هزار نفر 
که در گروه پرخطر هستند، شناسایی شده اند 
که باید تسهیالتی را برای آنها در نظر بگیریم 
و خطر انتقال ویروس در آنها را به شدت 

کاهش دهیم.«
به گزارش وبدا وزیر بهداشت تاکید کرد: 
»امسال یکی از سخت ترین سال های اقتصادی 
بعد از انقالب اسالمی ایران است و هر قدر 
وفاق، همدلی، هم افزایی و هماهنگی بیشتر 
باشد، در مقابل توطئه هایی که دشمنان برای 

ما طراحی کرده اند، موفق تر خواهیم بود.«



  امین جاللوند
اگرچه در طی چند سال اخیر، اقدامات موثری 
برای توزیع عادالنه کادر درمانی در نقاط مختلف 
کشور انجام شده است، اما هنوز با توزیع عادالنه 
نیروهای متخصص و فوق تخصص در سراسر 
کشور فاصله داریم. همچنان عمده پزشکان فوق 
تخصص در تهران و کالنشهرها حضور دارند و 
در اغلب استان های محروم کشور شاهد کمبود 
نیروی فوق تخصص هستیم. حتی این مشکل 
گاهی به حدی حاد می شود که در برخی رشته های 
فوق تخصصی، بیمار را از یک استان محروم به 

استان دیگر ارجاع می دهند.
فقر رشته های فوق تخصصی در استان های محروم 
موجب شده است که پرداختی از جیب بیماران 
در این مناطق محروم افزایش پیدا کند. در برخی 
موارد نیز بیمار به دلیل در دسترس نبودن خدمات 
فوق تخصصی، امکان دارد که بیمار کال قید ادامه 

فرآیند درمان را بزند.
در شرایطی که در اسناد باالدستی نظام سالمت 
بر توزیع عدالت در سالمت تاکید شده است، اما 
شواهد و آمارها نشان می دهد که در حوزه توزیع 
نیروهای فوق تخصص در همه مناطق کشور، 

این عدالت به چشم نمی خورد.
متمرکز شدن پزشکان فوق تخصص در شهرهای 
پرجمعیت در بلندمدت ممکن است به افزایش 
مهاجرت به کالنشهرها نیز دامن بزند. از سوی 
دیگر، برخی پزشکان فوق تخصص نیز تاکید 
دارند که در برخی مناطق محروم، امکانات رفاهی 
در اختیار پزشک قرار داده نمی شود که همین 
توسعه نیافتگی مناطق به یک دافعه بزرگ برای 
ارائه خدمات فوق تخصصی در مناطق محروم، 

بدل شده است.
البته در حوزه توزیع پزشکان متخصص در مناطق 
مختلف کشور نیز همچنان با نواقص و کاستی هایی 
مواجه هستیم، اما این مشکل در حوزه توزیع 

پزشکان فوق تخصص، بسیار حادتر است.

جای خالی پزشکان فوق تخصص در 
استان های محروم

کمبود پزشکان فوق تخصص در مناطق محروم، 
تعادل در ارائه خدمات را بر هم می زند. این اتفاق 
باعث می شود که در یک نقطه کشور با ترافیک 
خدمات فوق تخصصی و در گوشه دیگری از 

کشور با فقر این خدمات، مواجه باشیم. 
هومن قصری، کارشناس نظام سالمت و معاون 
سابق درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در 
گفتگو با سپید با اشاره به مشکل توزیع پزشکان 
فوق تخصص در کشور می گوید: »در طی پنج 
سال اخیر، اقدامات خوبی برای توزیع پزشکان 
بیشتر  اکنون  هم  است.  شده  انجام  متخصص 
شهرستان ها، متخصصان پایه را دارند. مثال در 

تخصص های  که  هستیم  شاهد  شهرها  اغلب 
داخلی، کودکان، جراحی، بیهوشی و رادیولوژی 
را دارند، در حالی که در گذشته تامین نیروهای 
متخصص در این رشته ها بسیار به سختی انجام 
می شد. هم اکنون وضعیت از این نظر، بهتر از 
قبل شده است. با این وجود، متاسفانه همچنان 
با کمبود شدید نیروهای فوق تخصص در مناطق 
محروم روبرو هستیم. مثال حتی در برخی مراکز 
استان های محروم که دانشگاه علوم پزشکی نیز 
دارند و رزیدنت تربیت می کنند، برخی رشته های 

فوق تخصصی را کال ندارند.«

او تصریح می کند: »متاسفانه برخی استان های 
کشور با حدود دو میلیون نفر جمعیت، رشته 
فوق تخصصی جراحی اطفال، جراحی عروق 
این  در  بیماران  ندارند.  توراکس  جراحی  و 
استان ها  سایر  و  تهران  به  محروم  استان های 
ارجاع داده می شوند. این اتفاق باعث می شود که 
چرخه درمان، ناقص شود. مثال وقتی یک بیمار 
ترومایی با وضعیت حاد به یک بیمارستان در 
مناطق محروم مراجعه می کند، در این شرایط 
جراح و متخصص ارتوپد می تواند کارش را 
جراحی  تخصص  فوق  اما چون  دهد،  انجام 
توراکس وجود ندارد، مجبور می شوند که در 
نهایت، بیمار را به استان های دیگر اعزام کنند. 
حتی در همین فرآیند اعزام بیماران ترومایی، 
ممکن است بیمار هم جانش را از دست بدهد. 
یعنی فکر کنید چنین بیمار بدحالی، قرار است 
اول از یک شهر کوچک به مرکز استان بیاید 
و سپس به استان دیگر اعزام شود. در چنین 
شرایطی در اغلب موارد، بیمار ترومایی جانش 
در  که  بگیرید  نظر  در  می دهد.  دست  از  را 
پذیرش  گرفتن  بیماران،  اعزام  جریان  همین 
بیمارستان در استانی دیگر هم بسیار  از یک 

سخت خواهد بود.«
قصری با اشاره به اینکه همچنان تمرکززدایی 
نشده  انجام  تخصصی  فوق  رشته های  در 
است، یادآور می شود: »اغلب فوق تخصص ها 
و  تهران  در  رشته های جراحی  در  بخصوص 
کالنشهرها متمرکز شده اند و این مساله هنوز در 

نظام سالمت کشور، حل نشده باقی مانده است، 
این مشکل در رشته های تخصصی  اما مشابه 
پایه، حل شده است. البته هنوز هم در رشته های 
گوش و حلق و بینی، همچنین چشم و جراحی 
مغز و اعصاب، مشکل کمبود پزشک در مناطق 

محروم کشور وجود دارد.«

چند نمونه از کمبودهای حاد در 
رشته های فوق تخصصی

بسیاری از استان های محروم در برخی رشته های 
فوق تخصصی با کمبود شدید نیروی انسانی 
مواجه هستند. پیشتر نیز سازمان نظام پزشکی 
اعالم کرده بود که در 12 استان کشور که اغلب 
هم در زمره استان های محروم کشور به حساب 

می آیند، هیچ جراح عروقی وجود ندارد. 
فوق  بیمارستان  رئیس  مدقق،  هادی  همچنین 
تخصصی جراحی عروق علوی مشهد هم هشدار 
می دهد: »در ایران تعداد جراحان عروق شاید 
بیشتر از ۶۰ نفر نباشد و در این زمینه خیلی 
کمبود داریم. ما در زمینه جراحی عروق، حداقل 
شش استان اطراف را پوشش می دهیم. حتی از 
تهران و اهواز و… نیز به بیمارستان علوی بیمار 
ارجاع داده می شود. درست است که بیمارستان 
علوی، یک بیمارستان تک تخصصی است، اما 
شهری  هیچ  از  را  بیماری  هیچ  اورژانس  در 
رد نمی کنیم. تخت های ما اغلب اوقات 1۰۰ 

درصد اشغال است.«
ادامه در صفحه 14 

توزیع ناعادالنه پزشکان فوق تخصص در کشور
هنوز در برخی استان های محروم کشور به دلیل نبود نیروی فوق تخصص در برخی رشته ها، 

بیماران را به استان دیگر ارجاع می دهند

برخی استان های کشور با 
حدود دو میلیون نفر جمعیت، 

رشته فوق تخصصی جراحی 
اطفال، جراحی عروق و جراحی 

توراکس ندارند. بیماران 
در این استان های محروم 
به تهران و سایر استان ها 
ارجاع داده می شوند. این 

اتفاق باعث می شود که چرخه 
درمان، ناقص شود. اغلب 

فوق تخصص ها بخصوص در 
رشته های جراحی در تهران و 

کالنشهرها متمرکز شده اند
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 ادامه از صفحه 13
از سوی دیگر، محسن مصلحی، دبیر شورای 
به مساله کمبود  نیز  عالی نظام پزشکی کشور 
پزشک در برخی نقاط کشور اشاره می کند و 
می گوید: »اگرچه در نقاط مرزی و شهرهای کم  
برخوردار کشور با مشکل کمبود پزشک فوق 
تخصص مواجه هستیم، اما این موضوع اصال به 
این معنی نیست که در کالنشهرها اصال چنین 
مشکلی نداشته باشیم. مثال در استان اصفهان نیز 

سال ها با کمبود جراح عروق روبرو بوده ایم.«
به گفته مصلحی »روند جذب پزشک در یک نقطه 
جغرافیایی به این شکل است که ابتدا دانشگاه 
علوم پزشکی آن منطقه، درخواست خود را به 
وزارت بهداشت ارائه می کند و سپس کمیسیون 
ارزیابی در وزارت بهداشت با توجه به امکانات 
دانشگاه متقاضی و نیاز آن دانشگاه، با توزیع نیرو 

موافقت می کند.«
عمده  از  »یکی  می کند:  خاطرنشان  مصلحی 
رشته های  برخی  در  پزشک  کمبود  آسیب های 
فوق تخصصی مثل جراحی عروق این است که 
پزشک جراح، نمی تواند همه بیماران را براحتی 
پوشش دهد. در نتیجه به دلیل ساعت های کار 
طوالنی، پزشک دچار فرسایش شغلی می شود که 
همین مساله نیز قطعا بر فرآیند درمان بیماران، تاثیر 

منفی می گذارد.«
همچنین چندی قبل نیز جالل احمدی، معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به کمبود فوق 
تخصص در استان خراسان جنوبی، یادآور شد: 
»استان خراسان جنوبی به فوق تخصص آنکولوژی، 
خون شناسی و کلیه نیازمند است. همچنین یکی 
دیگر از نیازمندی های خراسان جنوبی در حوزه 
نیروی فوق تخصص، فوق تخصص ناباروری 
است که در این زمینه هم کل استان خراسان جنوبی 

با مشکل رو برو است.«
البته احمدی تاکید دارد: »از دیگر نیازمندی های 
شهرستان های خراسان جنوبی، نیروی متخصص 
رادیولوژی است. گاهی در برخی شهرستان ها تنها 
یک نیروی متخصص در این زمینه وجود دارد که 
موجب مراجعات زیاد و صف های طوالنی می شود.«
چند روز قبل هم احد آزادیخواه، نماینده مردم 
مالیر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این 

شهرستان با کمبود شدید پزشک فوق تخصص 
مواجه است، تاکید کرد: »مالیر تنها دارای یک 
پزشک فوق تخصص است و باید تعداد بیشتری 
به  خدمت رسانی  برای  تخصص  فوق  پزشک 
مردم این شهرستان جذب شوند. باید در نظر 
داشت که بیمارستان های مالیر همزمان میزبان 
درمانی  دریافت خدمات  برای  چند شهرستان 
هستند و اهالی شهرستان های نهاوند، تویسرکان و 
اراک هم برای دریافت خدمات درمانی به مالیر 

مراجعه می کنند.«
از سوی دیگر، علیرضا مدرکیان، رئیس سازمان 
نظام پزشکی همدان هم تاکید می کند: »در استان 
همدان با کمبود فوق تخصص روماتولوژیست، 
روبرو هستیم. نباید از خاطر برد که همدان مرکزیت 
غرب کشور را دارد و بیماران از شهرستان های 
مختلف نیز به این استان مراجعه می کنند. برخی 
روماتولوژیستها قبال در همدان فعالیت داشتند، اما 
امروز اینجا را ترک کرده اند و به همین دلیل، کمبود 

احساس می شود.«

وزارت بهداشت: مشکالت توزیع نیرو را 
حل می کنیم

وزارت بهداشت، کمبود نیروی تخصصی و فوق 
تخصصی در برخی رشته ها را انکار نمی کند. این 

وزارتخانه بارها اعالم کرده است که تا حدود چهار 
سال آینده، مشکالت توزیع پزشکان در مناطق 

مختلف کشور را حل خواهد کرد.  
سعید نمکی، وزیر بهداشت هم درباره ریشه های 
کمبود پزشک در برخی مناطق کشور می گوید: 
»ممکن است در جاهایی کمبود پزشک احساس 
شود، اما این موضوع به دلیل آن است که نیروهای 
پزشکی را به خوبی توزیع نکرده ایم و همچنین 
خیلی از فارغ  التحصیالن پزشکی به دالیلی به حرفه 
پزشکی وارد نشده اند. در این راستا مقرر شده 
است که از ظرفیت نیروهای بومی بیشتر استفاده 
کنیم. اگرچه قانون می گوید باید فراخوان عمومی 
بگذاریم و نیرو از هر کجا که آمد، به کار گرفته 
شود، ولی واقعا نیروی بومی به شدت پایدارتر و 
ماندگارتر در این مناطق است. از سوی دیگر، برای 
مناطق محروم و در رشته های تحصیلی پزشکی و 
پیراپزشکی نیز حداقل 3۰ درصد ظرفیت گذاشته ایم. 
به این ترتیب پیش بینی می شود که تا سه، چهار 
سال آینده تقریبا نیروهای تخصصی مان در این 

مناطق از نیروهای بومی خواهند بود.«
از  خیلی  »همچنین  می کند:  تاکید  نمکی 
وارد  پزشکی  به حرفه  پزشکی  فارغ  التحصیالن 
نشده اند و ممکن است این افراد به دلیل اینکه 
به نقاط کمتر برخوردار نروند، به شغل های دیگر 
وارد شده باشند. بنابراین ما اگر بتوانیم نیروهایمان 
را درست توزیع کنیم و بتوانیم برای پزشکان مان 
انگیزه های رفاهی و اقتصادی بیشتری ایجاد کنیم که 
در نقاط محروم بمانند و از همه مهم تر این ظرفیتی 
که برای نقاط محروم گذاشته شده را بتوانیم در آینده 
و بعد از فارغ التحصیلی، به این مناطق بفرستیم و 
تاکید داشته باشیم که این نیروها نمی توانند از منطقه 
خود خارج شوند، قطعا مشکلی به نام کمبود پزشک 

نخواهیم داشت.«

کردن  »اضافه  می دهد:  هشدار  بهداشت  وزیر 
ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی قطعا ما را 
با یک بار فزون تر از نیاز در آینده روبرو خواهد 
و  دانشگاه ها  بخش  در  اسراف  کار،  این  کرد. 

سرمایه گذاری علمی مملکت خواهد بود.«
نمی یادآور می شود: »به دنبال ایجاد انگیزه برای 
ماندگاری بیشتر پزشکان در مناطق محروم هستیم. 
در طرحی که مدنظر داریم اگر بخش خصوصی 
در مناطق محروم تخت بیمارستانی ایجاد کرد، در 
آن صورت ضریب اشغال مناسبی را به صورت 
تضمینی خریداری خواهیم کرد و حداقل بین 
دو تا سه سال نیز پزشک و پرستار را با هزینه 

دولت برای بخش خصوصی تامین می کنیم.«
وزارت  کل  معاون  حریرچی،  ایرج  همچنین 
سایر  به  »نسبت  می کند:  تاکید  نیز  بهداشت 
کشورها، در ایران کمبود پزشک داریم، اما از نظر 

محاسبات آینده، برآورد واقعی وزارت بهداشت از 
وضعیت تراز پزشکان نشان می دهد، از نظر پول و 
سطح درآمد مورد انتظار  پزشکان متخصص، در 
سال 1۴۰۴ به 52 هزار و 113 پزشک متخصص 
نیاز داریم. در عین حال، موظفیم برای تمامی 
مردم در محل سکونت شان، خدمات تخصصی و 
پزشکی را فراهم و ارائه کنیم. در بیمارستان های 
دولتی نیز مردم انتظار پزشک متخصص دارند 
که با توجه به پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، 

مشکالت به تدریج برطرف خواهد شد.«
او یادآوری می کند: » افزایش بیش از 1۰ برابری 
بسیار  تاثیر  اخیر،  پزشکان کشور در ۴۰ سال 
زیادی در بهبود بسیار قابل توجه شاخص های 

بهداشتی درمانی کشور داشته است.«
آیا نیاز به افزایش تربیت پزشکان فوق 

تخصص داریم؟
عده ای معتقدند که برای رفع کمبود پزشک فوق 
تخصص در برخی استان ها باید نیروهای فوق 

تخصص بیشتری تربیت کرد. بسیاری از کارشناسان 
با این دیدگاه مخالف هستند و معتقدند که مشکل 
امروز ما، بحث کمبود پزشک فوق تخصص نیست، 
بلکه بحث توزیع این نیروهای فوق تخصصی در 

کشور، مشکل اساسی دارد.
استان های کشور شاهد هستیم  حتی در برخی 
که در داخل یک استان هم نیروی متخصص و 
فوق تخصص به شکل عادالنه توزیع نمی شود. 
مثال محمدباقر حیدری، رئیس نظام پزشکی استان 
کرمانشاه می گوید: »هم اکنون سه هزار و 2۰1 نفر 
عضو جامعه پزشکی استان هستند که شامل پزشکان، 
دندان پزشکان، داروسازان، ماماها، فیزیوتراپ ها، 
کاردرمان ها، شنوایی سنج ها و... می شوند. در حال 
حاضر نیز دو هزار و 3۷۰ نفر از این تعداد پروانه 
مطب  نیز  تعداد  این  از  بسیاری  دارند.  فعالیت 
ندارند و در مراکز درمانی دولتی و خصوصی کار 
می کنند. همچنین هزار و 1۰1 پزشک عمومی، 
9۴8 متخصص و فوق تخصص نیز در کرمانشاه 
در بخش های خصوصی و دولتی در حال فعالیت 
هستند. بنابراین کمبودی در زمینه تعداد پزشکان در 
استان نداریم، بلکه مشکل اینجاست که پراکندگی 
پزشکان در کرمانشاه، مناسب نیست و پزشکان 
بیشتر در مرکز استان متمرکز شده اند.« باید در نظر 
داشت که حتی اگر تعداد پزشکان فوق تخصص 
در کشور نیز چندین برابر شود، اما توزیع عادالنه 
پزشکان فوق تخصص در همه استان ها و شهرهای 
کشور جدی گرفته نشود، در آن شرایط افزایش 
چند برابری نیروهای فوق تخصص هم دردی از 

مردم مناطق کمتر توسعه یافته حل نخواهد کرد.

اگر تعداد پزشکان فوق 
تخصص در کشور نیز چندین 
برابر شود، اما توزیع عادالنه 

پزشکان فوق تخصص در همه 
استان ها و شهرهای کشور 
جدی گرفته نشود، در آن 

شرایط افزایش چند برابری 
نیروهای فوق تخصص هم 
دردی از مردم مناطق کمتر 

توسعه یافته حل نخواهد کرد

هم اکنون با کمبود شدید 
نیروهای فوق تخصص در مناطق 

محروم روبرو هستیم. مثال 
حتی در برخی مراکز استان های 

محروم که دانشگاه علوم 
پزشکی نیز دارند و رزیدنت 

تربیت می کنند، برخی رشته های 
فوق تخصصی را کال ندارند

وقتی یک بیمار ترومایی با 
وضعیت حاد به یک بیمارستان 

در مناطق محروم مراجعه 
می کند، در این شرایط جراح 
و متخصص ارتوپد می تواند 

کارش را انجام دهد، اما چون 
فوق تخصص جراحی توراکس 

وجود ندارد، مجبور می شوند که 
در نهایت، بیمار را به استان های 

دیگر اعزام کنند. حتی در 
همین فرآیند اعزام بیماران 

ترومایی، ممکن است بیمار هم 
جانش را از دست بدهد
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تاکید معاون وزیر بهداشت در ویدئوکنفرانس خبری

معاون بهداشت وزارت بهداشت بر لزوم استفاده از 
ماسک و همچنین اجباری شدن آن در تجمعات، 
اماکن سربسته و فضاهای حمل و نقل عمومی 
تاکید کرد. وی با بیان اینکه الزم است که استفاده 
از ماسک اجباری شود، گفت: »من اعتقادم بر 
از  اگر  مردم  تکیه و همکاری  با  که  آن است 
ماسک استفاده شود، بویژه در مکان های سربسته 
را  بیماری  انتقال  می توانیم خطر  تجمعات،  و 

بسیار کاهش دهیم.«
نشستی  در  رییسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران از استودیو سالمت 
وزارت بهداشت، در توضیح اهمیت استفاده از 
ماسک جهت کاهش احتمال انتقال ویروس کرونا، 
گفت: »مهم ترین نکته ای که اکنون دنیا و همچنین 
کشور ما با آن روبروست، بازگشایی  مشاغل، 
اصناف و مباحث مرتبط با رونق اقتصادی است. «
را  اصل  این  دنیا  »کارشناسان  کرد:  تاکید  وی 
پذیرفته اند که نمی توان به مدت طوالنی همه 
مشاغل را تعطیل کرد؛ این موضوع شدنی نیست 
هم از نظر روال عادی زندگی هم از نظر اقتصادی 
و اجتماعی و روحی و روانی. بنابراین راهی 
به آن رسیده اند و ما  که همه کارشناسان دنیا 
نیز آن را پیش گرفته ایم این است که مهم ترین 
راه برای اطمینان از عدم انتقال بیماری و قطع 
زنجیره ویروس و به عبارت دیگر کاهش انتقال 
بیماری، استفاده از ماسک است و همه باید آن 

را جدی بگیرند.«
در  ماسک  از  استفاده  اینکه  بیان  با  رییسی 

اجتماعات، مکان های سرپوشیده و وسایل حمل 
و نقل عمومی در کشورها در حال اجباری شدن 
است، افزود: »الزم است که استفاده از ماسک 
اجباری شود. من اعتقادم بر آن است که با تکیه و 
همکاری مردم اگر از ماسک استفاده شود، بویژه 
در مکان های سربسته و تجمعات، می توانیم خطر 

انتقال بیماری را بسیار کاهش دهیم.«
معاون وزیر بهداشت، استفاده از ماسک را نوعی 
احترام به حقوق شهروندی و محافظت از دیگران 
خواند و گفت: »این موضوع باید ترویج شود. 
بویژه تاکید می کنم در فضاهای سربسته استفاده 
از ماسک مهم است. این قدر که بر استفاده از 
ماسک تاکید دارم بر استفاده از دستکش تاکید 
نمی کنم. در مجموع ماسک و رعایت فاصله دو 
متری کاهش خطر انتقال بیماری را به دنبال دارد. «
وی درباره نوع ماسک ها نیز توضیح داد: »هر 
نوع ماسکی می تواند باعث کاهش انتقال بیماری 
دستمال  الیه  چند  یا  ساده  پارچه  یک  شود؛ 
کاغذی و پوشاندن دهان و بینی با آن می تواند 
بسیار کمک کننده باشد. بنابراین نیازی نیست 
برویم. یک  پیچیده و گران  سراغ ماسک های 
و  اتو  شست وشو،  قابلیت  با  معمولی  پارچه 
ضدعفونی کردن می تواند کمک کننده باشد و 
می توان این ماسک ها در خانه و تحت عنوان 

ماسک خانگی تهیه کرد.«
وی همچنین درباره وضعیت تخت های بستری و 
تجهیزات بیمارستانی با توجه به افزایش مراجعات 
و بستری بیمارستانی کووید-19 در کشور گفت: 

»خوشبختانه از نظر تخت های ویژه و بستری 
وضعیت مطلوبی داریم و به هیچ وجه در وضعیت 
بحرانی کمبود نیستیم. البته در برخی از استان ها 
که اکنون استان های درگیر این بیماری هستند، 
اشغال  تخت ها  از  باالیی  درصد  است  ممکن 
شده باشد، اما این به معنای آن نیست که آنجا 

تخت کمبود دارد.«
وزارت  برنامه  آنکه  »ضمن  داد:  ادامه  رییسی 
بهداشت آن است که اگر در استانی کمبود تختی 
ایجاد  شود، قبل از رخداد کمبود، حتما از ذخیره 
مرکزی امکانات را به آنجا گسیل  کنیم. کما اینکه 
تا کنون نیز در هیچ کجای کشور چیزی به نام 

کمبود تخت نداشته ایم.«
وی درباره تجهیزات تنفسی بویژه دستگاه های 
ونتیالتور نیز گفت: »همانطور که می دانید طی این 
مدت تقریبا سه چهار ماه، نه تنها نیاز به واردات 
ونتیالتور نداریم، بلکه مازاد هم تولید می شود 
و برخی از آنها اجازه صادرات هم گرفته اند. 
مهم ترین ابزار برای بیماری های تنفسی، دستگاه 
کمک تنفسی، تخت ویژه و مراقبت ویژه است. 
در مجموع از نظر تجهیزات نیز هیچ کمبودی 

در کشور نداریم.«
انسانی  نیروی  درباره  بهداشت  وزیر  معاون 
در بخش های کرونا، گفت: »در ارتباط با نیروی 
انسانی که مهم تر و کاراتر از تجهیزات است، 
باید بگویم که نیروی آموزش دیده و دوره دیده 
بسیار اهمیت دارد. علل کمبود نیروی انسانی در 
این وضعیت باید دقیق تر نگریسته شود. به عنوان 

مثال یک بیمارستان ۴۰۰ تخته را در نظر بگیرید، 
این بیمارستان از قبل کار می کرده و پرستار و 
نیروی انسانی داشته، اما کمبود کنونی نیروی 
انسانی آن آیا به دلیل افزایش تخت بیمارستانی 
است؟ در پاسخ باید گفت که درصد کمی شامل 
این موضوع می شوند و این مبحث توجیه کمبود 

نیرو را نمی کند.«
وی در این باره افزود: »در بیمارستان ها برخی 
از بخش ها را تنها به بیماری کرونا اختصاص 
دادیم که قاعدتا این بخش ها پرستار ویژه خود 
نیز تخت های  ها  از بخش  برخی  می طلبند.  را 
پرستارهای  نیز  ها  این بخش  که  دارند  ویژه 
ویژه خود را می طلبند. نکته دیگر هم درگیری 
خود همکاران ما در برخی از بیمارستان ها با 
کروناست که حداقل دو هفته را اجبارا باید از 
فیلد بیمارستان خارج شوند و بعد از بهبودی 

به محیط کار بازگردند.«
رییسی گفت: »مجموعه این موارد باعث شده 
کارگیری  به  برای  و  شود  ایجاد  کمبودهایی 
مزمن  طور  به  البته  دهند.  فراخوان  پرستاران 
کشور  جای  همه  در  تخت  به  پرستار  نسبت 
از قبل هم کمبود وجود داشته است.  معموال 
در  ما  همکاران  که  هم  ویژه  شرایط  این  در 
بیمارستان ها فرسایش و خستگی پیدا کرده اند 
و برخی از پرستاران فعال در بخش های کرونا 
استراحت شان  نیز، زمان  اواخر  تا همین  حتی 

را هم در بیمارستان می مانند. 
ادامه در صفحه 16 

استفاده ازماسک باید اجباری شود
ایران همچنان در موج اول کرونا قرار دارد



شماره 161681 5 تیـر 1399

 ادامه از صفحه 15 
این همکاران پرتالش سختگوش و ایثارگر 
در سراسر کشور باعث شده اند در این زمینه 

موفق باشیم.«
وی درباره وضعیت بکارگیری پرستارهای 89 
روزه که قرار بود در مجوزهای جدید، استخدام 
و بکارگیری شوند، گفت: »در ارتباط با پرستاران 
89 روزه  نیز در جریانم برنامه ریزی های خوبی 
صورت گرفته که به کارگیری طوالنی مدت 
شوند و مجوزهایی برای استخدام آنها در 

دانشگاه ها اخذ شده است.«

وضعیت تخت های نقاهتگاهی 
درباره  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
وضعیت تخت های نقاهتگاهی ویژه کرونا 
خوشبختانه  اینکه  به  توجه  »با  گفت:  نیز 
تعداد تخت های بیمارستانی مان خوب بود، 
از نقاهتگاه ها استفاده آنچنانی نشد و بسیاری از 
افراد ایزوله خانگی را ترجیح دادند و بسیاری 
هم در بیمارستان ها ماندند و پس از بهبودی به 
منزل رفتند.« وی در عین حال تاکید کرد: »اما 
همچنان اعتقاد داریم تخت های نقاهتگاه به 
عنوان پشتیبان باید وجود داشته باشند؛ چراکه 
این بیماری چندان قابل پیش بینی نیست و البته 
برخی از استان ها نیز از نقاهتگاه ها استفاده 
کردند.« وی همچنین گفت: »نکته بعدی که 
نباید فراموش کرد بحث غربالگری سرپایی 
کووید-19 است؛ به طوری که بسیاری از افراد 
به مراکز 16 ساعته مراجعه کرده، تست دادند 
و افراد عالمت دار تحت درمان سرپایی قرار 
گرفتند. این موضوع به کاهش بار بیمارستان ها 
بسیار کمک کرد. اگر این غربالگری نبود میزان 
بستری در بسیاری از بیمارستان ها  دو تا سه 

برابر افزایش می یافت. «
معاون وزیر بهداشت همچنین درباره برخی 
اظهارات مبنی بر بروز موج دوم بیماری در 
کشور، گفت: »موقعی که صحبت از موج یا 
شیوع مجدد بیماری می شود باید بدانیم که 
هر موجی یک بازوی باال رونده دارد تا به 
یک قله می رسد و پس از آن یک بازوی پایین 
رونده دارد. زمانی از موج دوم صحبت می کنیم 
که این اتفاق رخ دهد. فعال چنین اتفاقی در 
سطح کشور و استان ها نیفتاده است و امیدوار 
هم هستیم که نیفتد. در مجموع خوشبختانه 
فعال دچار موج دوم در استان ها نشده ایم. «

پیرامون  شهرداری  نظر  درباره  رئیسی 
جمع آوری و ساماندهی کودکان زباله گرد، 
گفت: »این اقدام حداقلی ترین کاری است که 
می توان برای جلوگیری از زنجیره انتقال بیماری 
کرونا انجام داد. البته که ما آرزو می کردیم 
کاش اصال کودک زباله گردی نداشتیم. اینکه 
ساماندهی این کودکان چه تاثیراتی در بیماری 
کووید19 خواهد داشت از بدیهیات است. «
وی درخصوص عادی انگاری ویروس از 
سوی مردم،   بیان کرد: »در این مورد چند 
نکته مهم است؛ اول آنکه برخی مردم نسبت 
به ماه های اسفند و فروردین کمتر کرونا را 
جدی می گیرند، مردم مدت ها است تلوزیون 
را که روشن می کنند با اخبار کرونا روبرو 
می شوند و شاید از این موضوع خسته شده و 
یا به آن عادت کرده باشند. البته در استان هایی 
که اکنون در شرایط قرمز قرار دارند مانند 

خوزستان که مردم می بینند اقوام و آشنایان شان 
به بیماری مبتال می شوند و حتی جان خود 
را از دست می دهند، موضوع جدی تر گرفته 
می شود. عالوه بر اقدامات نظارتی بر اجرای 
پروتکل ها مردم هم باید به یکدیگر نکات 

بهداشتی را تذکر دهند.«
 

کار سخت وزارت بهداشت در پاییز
وی افزود: »در پاییز که کرونا و آنفلوآنزای 
فصلی همزمان می شوند مجددا کار ما سخت 
خواهد شد؛ چراکه آنفلوآنزا و کووید19 عالئم 
مشترک دارند و حتی کار تشخیص نیز سخت 
خواهد شد. در مورد اطالع رسانی درباره کرونا 
هم فکر می کنم باید طرحی نو در اندازیم و 
با کمک اصحاب رسانه به این فکر کنیم که 
نحوه اطالع رسانی در مورد بیماری کرونا را 

تغییر دهیم تا مردم را حساس کنیم.«
معاون وزیر بهداشت افزود: »البته کنار همه 
اینها نمی توان از اعمال قانون هم غافل بود؛ 
تا جایی  که امر به معروف جواب می دهد 
باید با فردی که پروتکل بهداشتی را رعایت 
نمی  کند برخورد شود. اما این  توصیه اخالقی 
هم تا جایی جواب می دهد و بعد از آن باید 

به سمت اعمال قانون حرکت کرد.«
معاون وزیر بهداشت درباره تصمیمات برای 
نحوه فعالیت هیئت ها در ماه محرم نیز گفت: 
»ما اعالم کرده ایم که تجمعات می تواند خطر 
انتقال کرونا ار افزایش دهد. تصمیم گیری در 
مورد هیئت ها نیز باید انجام شده و به اطالع 

مردم برسد.«
وی در پاسخ به سوالی درباره تبلیغ دستمال های 
نانو که ادعا می شود می توانند دست ها یا سطوح 
را به مدت زیادی ضدعفونی نگه دارند، اظهار 
کرد: »باید تمام سطوح را آلوده در نظر بگیریم، 
مگر آنکه خالفش ثابت شود؛ این موضوع 
باعث می شود که مدام به فکر شست و شوی 
دست ها باشیم و فکر نکنیم نقطه ای طوالنی 
مدت می تواند عاری از ویروس باشد. در 

راستای تاکید بر شست و شوی دست ها حتی 
دستور داده ام به رستوران ها ابالغ شود هیچ 
کس دستکش دستش نکند تا مدام دستان 

خود را بشوید. «
رئیسی افزود: »در مورد اینکه چند درصد 
کشور درگیر کرونا شده است نمی توان یک 
آمار کلی کشوری اعالم کرد، چون استان به 
استان فرق می کند. در برخی استان ها ۴ درصد 
یا 5 درصد میزان درگیری با کرونا بوده است، 
برخی 1۰ تا 1۲ درصد، در استان تهران نیز 
بر اساس بررسی های صورت گرفته کمتر از 
۲۰ درصد افراد درگیری بیماری شده اند. قم 
و گیالن باالی ۴۰ درصد درگیر شده اند. اگر 
قرار باشد به ایمنی جمعی برسیم باید باالی 
65 درصد درگیری به کرونا اتفاق افتاده باشد. «
وی درباره اینکه آیا ابتالی دوباره به کرونا 
محتمل است یا خیر، گفت: »گزارشی از اینکه 
بیمارانی دوباره مبتال شده باشند، نداشته ایم. 
اگر تست کسی مثبت ثبت شده باشد تا 6۰ 
روز بعد ممکن است تست او مثبت باشد. 
این به معنای آلودگی مجدد نیست، بلکه شاید 
تکه هایی از ویروس مثبت در بدن باقی مانده 
باشد.  این ویروس در بافت ریه یا مخاط 
سینوس تا مدت ها باقی می ماند اما مثبت های 
بعدی به معنای بیماری زایی جدید نیست.  
از دوباره گرفتن  تاکنون گزارش مستندی 

کووید19 نداشته ایم. «
معاون وزارت بهداشت درباره تاثیر بازگشایی ها 
بر افزایش آمار ابتال به کووید19، خاطرنشان 
کرد: »بازگشایی ها در افزایش بیماری کووید 
19و انتقال کرونا تاثیر داشته است، اما تا چه 
زمانی می توانستیم بازگشایی نکنیم، آن هم در 
شرایطی که می دانیم که حداقل تا یکسال با 
اپیدمی کرونا درگیر هستیم. به عنوان وزارت 
بهداشت به نفع ما بود که بازگشایی ها اتفاق 
نمی افتاد اما ما تحت تحریم و در شرایط بد و 
مشکالت اقتصادی هستیم؛ افرادی هستند اگر 
روزانه کار نکنند شب شام ندارند. نمی توانیم 

همه چز را تعطیل کنیم. آمریکا 11۴ میلیارد 
دالر برای کرونا پول گذاشت. انگلیس ۲۲ 
میلیارد پوند برای مدیریت و کنترل کرونا پول 
گذاشت. پول ما برای کرونا یک میلیارد یورو 
از صندوق توسعه ملی بود که با گذشت 5 ماه 
از اپیدمی کرونا فقط 3۰ درصد این پول را 
گرفته ایم، باید واقع نگر باشیم.  اعتقاد ما این 
است که می شود بازگشایی ها را انجام دهیم 
و با رعایت پروتکل ها بیماری هم افزایش 

پیدا نکند.«

تایید درخواست ۷ استان برای 
تعطیلی و بازگشت محدودیت ها

بازگشت  احتمال  درخصوص  وی 
محدودیت ها، افزود: »شنبه هفته جاری تصمیم 
خوبی در ستاد ملی کرونا گرفته شد. بر اساس 
آن به استان هایی که در شیوع باالی کرونا 
هستند، اختیار داده شد که بتوانند، تعطیلی داشته 
باشند. این تصمیم یک نقطه عطف در مدیریت 
کرونا در ایران است. شش یا هفت استان 
درخواست مدیریت کرونا و اجازه تعطیلی  و 
بازگشت محدودیت داشتند. وزارت بهداشت 
این درخواست را تایید کرد و قرار شد امشب 
به وزارت کشور ابالغ شود و بسته شدن اماکن 
عمومی در این استان ها اعمال شود. این اقدام 
نوعی تعطیلی و اعمال محدودیت موقت است. 
اجرای دستورالعمل فاصله گذاری و اعمال 
محدودیت ها نوعی فاصله گذاری پویا است 
که جلوی شیوع  ناگهانی کرونا را می گیرد.«
رئیسی ادامه داد: »بیش از ۲۲۰ هزار ویزیت 
در غربالگری اولیه کرونا انجام شده است 
و در مرحله دوم غربالگری نیز ۴۰ میلیون 
نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. از سوی دیگر 
غربالگری آزمایشگاهی در افراد عالمت دار 
را که به شکل پایلوت ابتدا در زنجان اجرا شد 
افزایش دادیم. افرادی که به این شکل مراجعه 

کرده اند با درمان های ساده بهبود یافته اند.« 
ادامه در صفحه 17 
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وی افزود: »پس از شناسایی این موارد سرپایی 
به سراغ نزدیکان و همکاران و خانواده این 
افراد شناسایی شده رفتیم تا جایی که روزانه 
بیش از ۲۰ هزار تست تشخیصی به این روش 
اخذ می  کنیم. بر اساس آخرین آمار 568 هزار 
تست سرپایی انجام شده است که رقم قابل 
مالحظه ای است، اما آیا این به معنای آن است 
که همه باید تست بدهند؟ قطعا نه؛ چراکه هزینه 
آن بسیار زیاد خواهد بود. تنها افراد عالمت 
دار یا کسانی که درتماس با عالمت دارها 
بوده اند باید تست شوند. افزایش بیماریابی باید 
هوشمندانه باشد، زیرا غربالگری آزمایشگاهی 

کل جامعه ممکن نیست.«
رییسی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی 
در نانوایی ها، خاطرنشان کرد: »بحث اجرای 
پروتکل های بهداشتی و نظارت ها بسیار جدی 
است. البته ما پیش از شیوع کرونا در نانوایی ها 
مشکالتی داشتیم که ناشی از سنتی بودن 
نانوایی ها است و اگر بخواهیم نانوایی سنتی 
داشته باشیم باید همه نکات بهداشتی را رعایت 
کنند.عالقه مردم به نان سنتی باعث شده این 
تعداد نانوایی سنتی داشته باشیم و این مانع از 
صنعتی شدن نانوایی ها است؛ تا زمانی که نان 
به صورت سنتی پخت می شود، قطعا مشکل 
زیادی داریم و کنترل آنها نسبی خواهد بود.« 
وی درباره مصرف نان در بحران کرونا، تاکید 
کرد: »باید توجه داشت نان وقتی در تنور 
6۰ درصد پخت می شود عاری از ویروس 
کرونا است و بحث شلوغی در نانوایی ها یک 
موضوع عمومی است که به  فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک بازمی گردد. حمل 
نان تا منزل هم مثل سایر کاالهایی است که 
خریداری می شود.  تفاوتی بین نانوایی ها و 
یک رستوران برای انتقال کرونا قائل نیستیم.  
اینکه کرونا از طریق نان منتقل می شود به هیچ 
وجه درست نیست. البته ممکن است نانی 
که از تنور خارج می شود از نظر کیفیت و 

مواد مصرفی دچار مشکل باشد و به سیستم 
گوارشی آسیب برساند یا اینکه این احتمال 
وجود دارد که در زمان تحویل نان به مشتری 
از طریق دست آلوده کرونا به نان منتقل شود. 
البته این موضوع تنها مربوط به نان نیست 
و هر کاالی دیگری هم ممکن است از این 

طریق موجب انتقال کرونا شود.«
وی با بیان اینکه پروتکل های بهداشتی برای 
تمام صنایع ارسال شده است و همه آنها باید 
روزانه قبل از ورود به محیط کار، غربالگری و 
تب سنجی شوند و عالئم از افراد پرسیده شود، 
اظهار کرد: »باید توجه داشت که ما با برخی 
پدیده های حوزه سالمت مواجه هستیم که 
مهم ترین فاکتور آن رعایت حقوق شهروندی 
و تعهد اجتماعی بوده و کرونا هم از این جنس 
پدیده ها است.  رفتاری که افراد با زباله خانگی 
خود دارند نشان از مسئولیت و رفتار اجتماعی 
است و اگر شهروندان بخواهند زباله های خود 
را در محیط های عمومی بریزند باید با آن ها 
برخورد شود و تا زمانی که فرهنگ و رفتار 
اجتماعی اصالح نشود، نمی توانیم انتظاری 
داشته باشیم و بگوییم که وزارت بهداشت و 
شهرداری مقصر هستند که زباله ها در سطح 
شهر ریخته شده اند.  باید جلوی این قبیل 
رفتارها را بگیریم و با متخلفان برخورد و آنها 
را جریمه کنیم. به عنوان مثال فردی که زباله 
خود را از خودرو به بیرون پرتاب می کند 

باید جریمه شود.«
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه ما در این 
مرحله از کار باید جدی برخورد کنیم، ادامه 
داد: »۲۴۷ هزار واحد صنعتی و صنفی متخلف 
را پس از بازگشایی ها پلمب کردیم؛ چرا که 
پروتکل های بهداشتی را اجرایی نکرده بودند 
و این آمار در حال افزایش است. افزون بر 
این مردم هم باید بر واحدهای صنفی نظارت 

و تخلف ها را گزارش کنند.« 
معاون بهداشتی وزیر بهداشت درباره اجباری 
شدن ماسک گفت: »برنامه ای در دستور کار 

اصلی جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که در روز 
یکشنبه برگزار می شود این است که طرحمان 
را ارائه دهیم که برخوردها با متخلفان بهداشتی 
چگونه باشد. همچنین چند اقدام در دستور 
کار داریم تا زمان اجباری شدن استفاده از 
ماسک را مشخص کنیم؛ چرا که نمی توانیم 
امروز اعالم کنیم استفاده از ماسک از فردا 
اجباری می شود و بالفاصله این تصمیم را 
اجرایی کنیم. باید به تدریج پیش رویم به 
شکلی که در ۲ تا 3 هفته آینده باید ماسک 
به میزان کافی تامین شود و مردم هم آموزش 
ببینند تا خود بتوانند ماسک خانگی تولید کنند 
و ماسک ارزان قیمت به وفور در دسترس 
باشد و پس از فراهم شدن این شرایط استفاده 

از ماسک اجباری شود.«
اجرای  مورد  »در  کرد:  تاکید  رئیسی 
پروتکل های بهداشتی تصمیم جدی داریم 
تا با واحدهای متخلف بهداشتی برخورد و 
آن ها را پلمب کنیم، اما باید توجه داشت 
که شاید چاره ای جز برخورد قهری نداشته 
پایدار  راه  این  که  دانست  باید  اما  باشیم، 
نیست و باید به سمتی برویم که وقتی مردم 
می بینند در واحدی و یا پاساژی پروتکل 
بهداشتی در آنجا رعایت نمی شود در آنجا 
حضور پیدا نکنند و این خود نوعی جریمه 
برای واحدهای ارائه دهنده خدمت است.«
وی با بیان اینکه بازگشایی ها الزامات عمومی 
و اختصاصی دارد، تصریح کرد: »الزامات 
عمومی شامل همه جا می شود. اگر بازگشایی 
باعث تجمع و کاهش فاصله گذاری اجتماعی 
شود می تواند باعث افزایش بیماری شود. البته 
میزان تجمع، متراژ فضا، سر پوشیده بودن 
یا نبودن محل و... همگی از معیارهای مهم 
است که بسته به موارد ذکر شده احتمال انتقال 
ویروس تغییر می کند. البته اجرای پروتکل ها 
در هر محلی ظرایف خود را دارد؛ به عنوان 
مثال در استخرها می توان با رعایت نکات 
بهداشتی و قرار دادن آب استخر در باالترین 

حالت کلر دار خود، و عدم استفاده از استخر به 
شکل تکمیل ظرفیت و استفاده از سیستم نوبت 
دهی حتی از استخر سرپوشیده استفاده کرد.« 

پیشنهادات ضدکرونایی ایران برای 
افغانستان

کشور  سالمت  معاون  سفر  درباره  وی 
افغانستان به ایران،   گفت: »مباحث مختلفی 
در این دیدار مطرح شد. آنها بسیار مایل بودند 
از تجربیات کشور ما در راستای مقابله با 
کرونا استفاده کنند و بدانند آیا روش های ما 
در کشور آنها قابل اجرا هست یا خیر. البته 
غربالگری کرونا که در کشور ما انجام شد 
به دلیل عدم زیرساخت های الکترونیک کافی 
در افغانستان اجرایی نیست، اما پیشنهاداتی 
مطرح کردیم تا بتوانند مشابه این عربالگری 
با  ما  رابطه  کنند.  اجرا  خود  کشور  در  را 
بسیار خوب است و حتی در  این کشور 
بحران کرونا حدود 3 میلیون اتباع در کشور 
آنها  از  زیادی  که حجم  غربالگری شدند 
افغانستانی تشکیل می دهند. یکی  اتباع  را 
دیگر از نکات جالب برای معاون سالمت 
افغانستان خدماتی بود که مراکز 16 ساعته ما 
انجام می دهند. همچنین در خصوص نحوه 
بازگشایی ها و پروتکل های بهداشتی سواالت 

و درخواست هایی از ما داشتند.«
رئیسی با اشاره به اینکه ما در کشور وسیع 
و پر جمعیتی زندگی می کنیم، گفت: »تنها 
استان خوزستان ما مثل کشور هلند است، 
است.  کشور  یک  مشابه  استان  یک  یعنی 
اگر خوزستان نیز یک کشور بود که عبور و 
مرور به آنجا از مرز صورت می گرفت، کنترل 
بیماری راحت تر بود. خوزستان همچنان پیک 
اول را تجربه می کند و اگر موارد بیماری 
به وقوع  یابد می  گوییم پیک دوم  افزایش 
پیوسته است که البته هیچ جایی در کشور 
هنوز به پیک دوم نرسیده است. اینکه یک 
استان چندین پیک را تجربه کند یا خیر به 
عوامل دیگری هم وابسته است. این ویروس 
برخالف اجداد خود پس از مدتی ضعیف 
نشد و حتی به شکل فصلی نیز بروز پیدا 
نقاط  در  و  گرم  فصول  در  حتی  و  نکرد 

گرمسیر نیز مشاهده می شود.« 
معاون وزارت بهداشت تاکید کرد: »استان هایی 
که قرمز اعالم می شود بر اساس محاسبات 
ریاضی اعالم می شوند، ولی به طور کلی 
شاید اینکه گفته شود یک استان قرمز است 
خیلی حرف دقیقی نباشد، چون در هر استان 
شهرهای مختلفی وجود دارند که وضعیت 
متفاوتی دارند و بهتر و دقیق تر این است که 

وضعیت شهرها را اعالم کنیم.«
زندگی  سبک  یا  مردم  »رفتار  افزود:  وی 
مردم در کنترل این بیماری مهم است، اگر 
به  اجتماعی  فاصله گذاری  استان هایی  در 
درستی رعایت نشود، ماسک استفاده نشود 
و مردم در تجمعات حضور پیدا کنند، میزان 
شیوع بیشتر می شود. در سطح کشور بعد از 
اینکه در اردیبهشت بیش از ۷۰ درصد مردم 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کردند 
االن رعایت فاصله گذاری اجتماعی به ۲۰ 
درصد رسیده به همین علت میزان ابتال هم 

باالتر رفته است.«
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گزارش سپید از چرایی فروش غیرمتعارف دارو توسط شرکت های دارویی

 علی ابراهیمی
این روزها در محافل دارویی صحبت از نامه 
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو به سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران در خصوص فروش غیرمتعارف 
دارو توسط شرکت های دارویی و هشدار به 
ارز  تخصیص  اولویت  از  درباره خروج  آنها 

زیاد است.
در  مهرعلیان  غالمحسین  سپید،  گزارش  به 
این نامه آورده است: »با توجه به محدودیت 
دارو  تأمین  جهت  کشور  ارزی  منابع  شدید 
منابع  از  صیانت  لزوم  و  اساسی  کاالهای  و 
غذا  سازمان  که  می رساند  اطالع  به  موجود، 
و دارو به طور منظم نحوه فروش شرکت های 
دارویی را رصد و پایش می نماید. بدیهی است 
موجب  متعارف،  فروش  از  انحراف  هرگونه 
ایجاد محدودیت های شدید ارزی برای شرکت 
خواهد شد و از اولویت تخصیص ارز خارج 

می گردند.«
آن  می رود  »انتظار  است:  گفته  ادامه  در  وی 
سندیکای محترم به طور منظم بازار دارویی را 
پایش و هر دو هفته گزارش فروش غیرمتعارف 
)جایزه جنسی، تخفیف و استمهال( شرکت های 
کل  اداره  به  مقتضی  اقدام  جهت  را  تولیدی 

دارو ارسال نماید.«
سندیکای صاحبان  که  نامه  دیگر  البته طرف 
صنایع داروهای انسانی است هم موضوع فروش 
غیرمتعارف دارو توسط شرکت های دارویی را 
رد نمی کند و معتقد است این روش یکی از 
راهکارهای تأمین نقدینگی شرکت ها شده است 
و ادامه آن موجبات بی اعتبار شدن صنعت را 

هم فراهم خواهد آورد و تا زمانی که مشکل 
نقدینگی و قیمت گذاری دارو حل نشود نباید 

انتظار ریشه کن شدن آن را داشت.
تخفیف ها و جوایز آبروی صنعت را برده است
سندیکای  مدیره  هیات  رئیس  شیبانی،  احمد 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران یکی از 
منتقدان این روش است و معتقد است: »تخفیفات 
و جوایزی که بعضًا با یکی بخر، شش تا ببر 
همراه است، آبروی این صنعت را برده است.« 
وی می افزاید: »بر اساس آمارهای ارائه شده در 
میلیارد تومان تخفیف  از هزار  سال 95 بیش 
حتی  غیرمعمول  تخفیفات  این  و  شده  داده 
پروتکل های درمانی را هم به هم ریخته است.«

کمبود نقدینگی عامل اصلی است
سندیکای صاحبان  دبیر  سلیمانجاهی،  مهدی 
صنایع داروهای انسانی ایران هم در گفت وگو 

با سپید درباره نامه مدیرکل داروی سازمان غذا 
و دارو به سندیکا درباره فروش غیرمتعارف 
دارو از شوی شرکت های داروسازی، گفت: 
شرکت های  و  می افتد  اتفاق  این  »متأسفانه 
به  اقدام  نقدینگی  کمبود  دلیل  به  داروسازی 

فروش می کنند.«
وی افزود: »شرکت های تولیدکننده ماده اولیه 
شرکت های  تحویل  اولیه  ماده  اینکه  برای 
از  نقد  و  پیش  پول  درخواست  تولیدکننده 
این شرکت ها می کنند و از آنجا که مطالبات 
شرکت های تولیدکننده نهایی دارو با تأخیرهای 
6 ماه تا یکساله از سوی بیمه ها پرداخت می شود. 
در این حالت شرکت ها برای تأمین نقدینگی 

خود اقدام به اینگونه خودزنی ها می کنند.«
سلیمانجاهی با تأکید بر اینکه این اقدام ناخواسته 
است،  شرکت ها  این  باطنی  میل  علیرغم  و 
ادامه داد: »شرکت های داروسازی برای اینکه 
تأمین  را  تولید  نیاز  مورد  اولیه  مواد  بتوانند 
زیرا  می زنند؛  اقداماتی  چنین  به  دست  کنند 
امروز عرضه کنندگان تنها فروش نقدی دارند 
و قیمت های خود را نیز چندین برابر کرده اند 
و از سوی دیگر قیمت دارو نیز تفاوت چندانی 
نکرده است، لذا شرکت ها برای حل این مشکل 
اقدام به دادن جوایزی برای شرکت های پخش 

و داروخانه ها می کنند.«
وی در پاسخ به این سؤال که داروهای عرضه 
شده خارج از چارچوب چگونه و به چه کسانی 
تولیدکننده  داده می شود، گفت: »شرکت های 
دارو را به شرکت های پخش می دهند و این 
پخش نیز آنها را به داروخانه ها تحویل می دهد، 
اما متأسفانه اتفاقی که در این بین می افتد این 

است که منافع حاصل از این داروها به جیب 
مردم نمی رود و شرکت های پخش و داروخانه ها 

هستند که از این  روند منتفع می شوند.«
غذا  سازمان  تهدید  به  اشاره  با  سلیمانجاهی 
از  متخلف  شرکت های  خروج  برای  دارو  و 
فهرست تخصیص ارز سازمان، گفت: »صنعت 
داروسازی سال ها است که به دنبال خروج ارز 
دارو از بخش دولتی و تبدیل آن به ارز نیمایی 
قیمت ها  که  کرده ایم  پیشنهاد  و  است  آزاد  و 
را تعیین کرده و نظارت ها را بیشتر کنند، اما 

دولت این درخواست را نمی پذیرد.«
دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران در ادامه به تعهد شرکت های داروسازی 
برای تأمین داروی مورد نیاز بازار اشاره کرد 
و گفت: »اداره کل داروی سازمان غذا و دارو 
در این راستا جلساتی را تحت عنوان »جلسات 
بازخوانی« برگزار می کند که در آن شرکت های 
تولیدکننده فهرست موجودی ها اعم از تولید، 
مواد اولیه، داروهای در دست شرکت های پخش 
و نیز سفارش های خود را گزارش می دهند. 
دارویی  بازار  شرایط  به  بسته  جلسات  این 
کشور ممکن است از ماهی یکبار تا سه ماه 

یکبار و سالی یکبار متغیر باشد.«
سلیمانجاهی افزود: »همه اجزای تولید و عرضه 
دارو شبیه به یک زنجیره هستند و شرکت های 
تولیدی به شرط تأمین ارز نیاز بازار را تولید 
می کنند و زمانی که ارزی وجود نداشته باشد و 
یا این ارز به موقع تأمین نمی شود شرکت ها هم 
نمی توانند تولید را در زمان مقرر انجام دهند 
و همین موجب کمبود دارو در بازار می شود.«

ادامه در صفحه 19 

غالمحسین مهرعلیان، مدیرکل 
امور دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو: هرگونه 

انحراف از فروش متعارف دارو، 
موجب ایجاد محدودیت های 

شدید ارزی برای شرکت های 
دارویی خواهد شد و از اولویت 

تخصیص ارز خارج می گردند.«
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 ادامه از صفحه 18
وی در ادامه به مشکل توقف تولید ماده اولیه در کشور 
اشاره کرد و گفت: »همه چیز دست تولیدکننده نیست، 
زیرا گاهی شرکت های سازنده ماده اولیه اعالم می کنند 
که امکان تولید ماده اولیه خاص را در داخل دارند 
و سازمان غذا و دارو هم بالفاصله جلوی واردات 
را می گیرد، اما به دلیل مشکل ارزی این شرکت ها 
هم نمی تواند تعهد تولید ماده اولیه را ایفا کنند و در 
این حالت است که کمبود ماده اولیه موجب کمبود 
دارو می شود و باز هم تولیدکننده مسئول کمبود 
شناخته می شود.« سلیمانجاهی ادامه داد: »زمانی که 
تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد زیاد نبود، شرکت های 
تولیدی اقدام به تأمین ارز مورد نیاز خود می کردند و 
به دنبال ارز دولتی نبودند و عرضه و تقاضا همه چیز 
را مشخص می کرد زیرا این شرکت ها بعد از تأمین 
ارز و تولید دارو قیمت خود را از سازمان غذا دارو 
می گرفتند و مشکلی برای فروش نداشتند. ازاین رو 
مدتی بود که بازخوانی از شرکت ها نمی شد، اما از 
زمانی که تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد تفاوت زیادی 
پیدا کرد تولیدکنندگان مجبور به درخواست ارز از 
سازمان شدند و سازمان غذا و دارو هم حساسیت 
زیادی برای ارز پیدا کرد و این جلسات به صورت 
جدی تر برگزار شد.« وی در ادامه به پیشینه برگزاری 
جلسات بازخوانی شرکت های دارویی در سازمان 
غذا و دارو شاره کرد و گفت: »این جلسات سال های 
زیادی برگزار نمی شد، منتها از زمانی که مشکالت 
ارزی و اختالف نرخ ارز بیشتر شد فراوانی جلسات 
هم بیشتر شد و شرکت ها به دلیل ناتوانی در تأمین 
ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و ماشین آالت 
به بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو مراجعه کردند 
و سازمان هم برگزاری جلسات را مجدداً احیا کرد.«
دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
افزود: »مشکل دیگری که در تأمین ارز برای شرکت ها 
وجود دارد این است که اگر شرکتی هم توان تأمین ارز 
از بازارهای موازی داشته باشد، به دلیل اینکه سازمان 
غذا و دارو قیمت گذار محصول را انجام نمی دهد، 
داروی تأمین شده از این مسیر صرفه تولید ندارد و 

عماًل هزینه اضافی بر دوش تولیدکننده می گذارد 
زیرا در کشور ما دولت و بیمه ها خریدار اصلی دارو 
هستند تا زمانی که قیمت داده نشود نمی تواند با ارز 
آزاد اقدام به واردات کند و باید منتظر تخصیص ارز 
از سوی بانک مرکزی باشد.« سلیمانجاهی با اشاره 
به صحبت های رئیس سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی در خصوص تخفیفات و جوایزی 
تولیدکنندگان اظهار داشت: »واقعیت این است که 
این سخنان با این هدف زده شده است که دیگران 
می گویند که این کدام صنعت است که اینگونه دچار 
مشکل شده است که حاضر است تخفیفات آن چنانی 
بدهد زیرا این سهل گیری ها را در سایر صنایع مانند 

خودروسازی و یا لوازم خانگی نمی بینید.«

می خواهند صنعت دارو را به نابودی بکشانند
وی ادامه داد: »همان کسانی که خودروسازی و سایر 
صنایع را به خاک سیاه نشانده اند می خواهند دارو را 
هم به سرنوشت دارو دچار کنند و با برنامه ریزی ها 
و سیاست های غلط صنعت دارو را به سمت نابودی 

بکشانند.« دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی گفت: »متأسفانه امروز شاهد قاچاق معکوس 
دارو هستیم و بر اساس آمارهای غیررسمی نزدیک 
به 30 درصد داروی تولید داخل به خارج از کشور 
قاچاق می شود و مقصد عمده این داروها کشورهای 

افغانستان، عراق و آذربایجان هستند.«
سلیمانجاهی با تأکید بر اینکه مشکل تخصیص ارز از 
اساس ایراد دارد، گفت: »سؤال ما این است که چرا 
بسیاری از نیازهای اساسی با ارز آزاد تأمین می شود 
ولی دولت اجازه نمی دهد تا دارو نیز به سمت ارز 
آزاد برود درحالی که شاید کمتر از 5 درصد هزینه های 
خانوار برای دارو است و این تغییر تأثیر چندانی بر 

زندگی مردم ندارد.«
وی با تأکید بر اینکه قیمت دارو در ایران از همه چیز 
ارزان تر است، افزود: »شرکت های داروسازی ایران 
امروز وضعیت مالی خوبی ندارند و جیبشان خالی 
است و با این روند توان ادامه ندارند زیرا یک شرکت 

تنها چند ماه می تواند هزینه های خود را جبران کند 
و مجبور است از رقابت کنار برود.«

سلیمانجاهی با اشاره به سیاست سازمان غذا و دارو در 
حوزه صادرات اظهار داشت: »از یک سو سازمان غذا 
و دارو به دلیل وظیفه ذاتی و قانونی خود مسئول تأمین 
دارو است و با سیاست های انقباضی سعی در تأمین 
دارو مردم دارد و این طبیعی است، اما باید درک کرد 
که شرکت های برای گرفتن بازارهای خارجی هزینه 
و زمان زیادی صرف کرده اند و زمانی که صادرات را 
متوقف می کنند به دلیل اینکه شرکت ها به بازارهای 
خارجی هم تعهد می دهند این روش ها موجب از 
بین رفتن بازارهای خارجی برای تولیدکنندگان ایرانی 
می شود.« دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی به مشکالت تولیدکنندگان در برگشت ارز 
اشاره کرد و افزود: »امروز ارز دارو مشکل دارد ولی 
موضوعی که وجود دار این است که تخلف در این 
حوزه کمتر از سایر حوزه ها است و به جرات می توان 
گفت که شفاف ترین سیستم ارزی مربوط به دارو 
است. حتی شما شاهد بودید که در سال های قبل 
هم اعالم شده بود که مبالغ هنگفتی در بخش دارو 
گم شده است و بعد از بررسی های متعدد معلوم شد 

که این ارقام صحت نداشت.«
سلیمانجاهی در پایان در خصوص وضعیت تخصیص 
ارز دارو اظهار داشت: »سازمان غذا و دارو اولویت 
تخصیص ارز را به بانک مرکزی اعالم کرده است، 
اما متأسفانه هنوز تخصیص ارزی جدیدی صورت 
نگرفته است.« وی در پاسخ به این سؤال که با این 
روند وضعیت مواد اولیه شرکت ها چگونه است، گفت: 
»امیدواریم هر چه زودتر تخصیص ارز سروسامان 
بگیرد زیرا این نگرانی وجود دارد که دچار کمبودهای 
شدید شویم. ضمن اینکه دارو مانند سایر فرآورده ها 
نیست و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت باید حداقل 
3 تا 4 ماه قبل سفارش داده شود تا بعد از ورود این 
محصول مدت زمان الزم را برای تولید داشته باشید؛ 
بنابراین باید پیش بینی های الزم در این خصوص انجام 
شود تا به مشکل برنخوریم و اگر دولت کمک کند 

این اتفاق نخواهد افتاد.«

احمد شیبانی، رئیس هیات 
مدیره سندیکای صاحبان صنایع 

داروهای انسانی ایران: تخفیفات 
و جوایزی که بعضاً با یکی بخر، 

شش تا ببر همراه است، آبروی 
این صنعت را برده است. بر 

اساس آمارهای ارائه شده در 
سال های گذشته بیش از هزار 

میلیارد تومان تخفیف داده شده 
و این تخفیفات غیرمعمول حتی 

پروتکل های درمانی را هم به 
هم ریخته است.«

مهدی سلیمانجاهی، دبیر 
سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران: 

شرکت های تولیدکننده ماده 
اولیه برای اینکه ماده اولیه 

تحویل شرکت های تولیدکننده 
درخواست پول پیش و نقد 

از این شرکت ها می کنند و از 
آنجا که مطالبات شرکت های 

تولیدکننده نهایی دارو با 
تأخیرهای 6 ماه تا یکساله از 

سوی بیمه ها پرداخت می شود. 
در این حالت شرکت ها برای 

تأمین نقدینگی خود اقدام به 
اینگونه خودزنی ها می کنند
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خداکرمی در پاسخ به سپید

یاسر مختاری  

به گزارش سپید شهر و سالمت دو واژه همزاد 
یکدیگر هستند. شهری توسعه پیدا می کند که 
همین  باشد.  برخودار  سالمی  شهروندان  از 
و  شعارها  از  یکی  سالم  شهر  همواره  دلیل 
برنامه های شهرداری ها در سراسر جهان است. 
رسیدن  از  پیش  که  شهردارهایی  بسیار  چه 
کالنشهرهای  در  شهری  مدیریت  سکان  به 
مبنای  بر  را  خود  انتخاباتی  برنامه های  دنیا 
برنامه های بهداشتی، محیط زیستی و... تنظیم 
می کنند. کمپین های خود را نیز بر همین مبنا 
مطالبه گری  به  نیز  را  رسانه ها  و  داده  شکل 

فرا می خوانند. این زمینه  در 
در روزها و ماه های اخیر پیوند دوباره سالمت و 
شهر با شیوع کرونا بیش از پیش خود را نشان 
داد. برنامه هایی مانند کنترل خطوط حمل و 
نقل عمومی، مدیریت پسماند ، بهداشت محیط 
و امکان، طرح های ترافیک و ... در راستای 
کاهش کرونا بدون همکاری تنگاتنگ مدیریت 
نبود. سالمت و مدیرت شهری امکان پذیر 

با توجه به اهمیت موضوعات شهری مجمع 
شورای  مجلس  در  تهران  استان  نمایندگان 
نشست خود  اولین  هفته گذشته  در  اسالمی 
را با شهرداری تهران برگزار کردند و در آن 
واگذاری بهداشت پایتخت به شهرداری مورد 
پیشنهاد قرار گرفت، در این راستا عبدالحسین 
کرد:  اظهار  تهران  مردم  نماینده  روح االمینی 
شهر  درمان  و  بهداشت  مسوولیت  »پذیرش 
از  بسیاری  همانند  شهرداری  توسط  تهران 
کشورهای توسعه یافته حائز اهمیت است و  
در صورت موافقت شهرداری و شورای شهر 
سه  کمیته  می شود  پیشنهاد  موضوع،  این  با 
جانبه ای از جانب دولت، کمیسیون بهداشت 
مجلس و شهرداری برگزار و نسبت به تدوین 
قانون جهت طرح در مجلس شورای اسالمی 

شود.« تشکیل 
این پیشنهاد بالفاصله با استقبال شورای شهر 
رئیس  خداکرمی  ناهید  شد،  مواجه  تهران 
شورای  زیست  محیط  و  سالمت  کمیسیون 
شهر گفت شورای شهر از ابتدای دوره پنجم 
فعالیت خود همواره بحث مدیریت یکپارچه 
شهری را مطرح کرده است و بر همین اساس 
همان زمان صحبت هایی وزیر سابق بهداشت 
به  یک  سطح  بهداشتی  خدمات  که  داشتیم 
واگذار  تهران  شهرداری  سالمت  کل  اداره 
مجلس  نمایندگان  که  حاضر  حال  در  شود. 
آن  از  نیز  ما  کرده اند  مطرح  را  موضوع  این 
استقبال می کنیم چرا که این مسأله نه تنها برای 
تهران ضرورت دارد بلکه سبب صرفه جویی 
مردم  و  می شود  هم  سالمت  اقتصاد  منابع 
خدمات  خود  نیازهای  با  منطبق  می توانند 

کنند.« را دریافت  سالمت 
اولیه حوزه  واگذاری خدمات   « افزود:  وی 

و  آموزش  اولیه  خدمات  همچنین  سالمت 
تهران  شهرداری  به  مهدکودک ها  و  پرورش 
در  موضوع  این  و  است  مناسب  و  مطلوب 
قالب مدیریت یکپارچه شهری می تواند نتایج 
صورتی  ر  باشد.  داشته  همراه  به  را  مؤثری 
افراد  نیز  عمران  و  شهرسازی  حوزه  در  که 
پیوست  باید  دهند  انجام  اقداماتی  بخواهند 
گیرند  نظر  در  را  زیست  محیط  و  سالمت 
آموزش  ایمنی،  بهداشت،  موضوعات  اگر  و 
واگذار  تهران  به شهرداری  زیست  محیط  و 
پوشانده  عمل  جامه  مردم  خواسته  به  شود 
سالمت  پیوست های  رعایت  و  شد  خواهد 
بیشتر  مختلف  اقدامات  در  زیست  محیط  و 

قرار می گیرد.« مورد توجه 
خداکرمی یادآور شد: »درحال حاضر اعضای 
شورای شهر و مدیریت شهری متوجه هستند که 
چقدر مدیریت شهری در حوزه سالمت مردم 
و پیشگیری از آسیب های مربوطه مهم است. 
آالینده های محیطی و عوامل اجتماعی مرتبط 
با سالمت نیز از دیگر موضوعاتی محسوب 
شهرداری  عهده  از  آن  مدیریت  که  می شود 
موضوعات  این  همه  اگر  و  برمی آید  تهران 
در  مثبتی  تأثیر  شود  واگذار  شهرداری ها  به 
داشت.« افراد جامعه خواهد  زندگی  کیفیت 

با خبرنگار  در گفت وگو  خداکرمی همچنین 
سپید در این رابطه تصریح کرد: » در بسیاری 
از شهرها و کالنشهرهای دنیا خدمات ابتدایی 
به  شهری  امور  و  بهداشت  آموزش،  مانند 
قوانین  در  است.  شده  سپرده  شهرداری ها 

اینها  همه  به   ۵۵ ماده  ذیل  هم  شهرداری 
اشاره شده است. در حال حاضر که بیماری 
کرونا مطرح است، طرح فوریتی شورای شهر 
برای این موضوع بر اساس مأموریتی بود ماده 
کرده  پیش بینی  را  آن  شهرداری ها  قانون   ۵۵
بود. در دوران همه گیری بیماری ها، شهرداری 
نیز وظیفه کنترل و پیشگیری بیماری را دارد. 
بر  بهداشت عمومی شهر هم  از طرف دیگر 
عهده شهرداری قرار دارد که پایه اولیه سالمت 
پسماند،  در حوزه  است.  و شهروندان  مردم 
وظیفه بهسازی معابر، محیط زیست و جمع 
آوری زباله بر عهده شهرداری قرار داده شده 
است که مستقیمًا با سالمت مردم ارتباط دارد.«

بتوانیم  ما  اگر   « داد:  ادامه  خداکرمی 
سالمت  یک  سطح  حوزه  در  ماموریت هایی 
به  را  است  بهداشت  وزارت  عهده  بر  که 
آن  از  فایده  دو  کنیم،  واگذار  شهرداری ها 
برداشت می شود.  نخست اینکه شهرداری ها 
خانه های  محالت،  و  شهری  مراکز  همه  در 
این  که  دارند  را  محله  سراهای  و  سالمت 
امر موجب ارتباط نزدیک تر با مردم، تسریع 
انتقال پیام های بهداشتی وارائه خدمات بیشتر 
دیگر  سوی  از  می شود.  مردم  به  متمرکز  و 
مأموریت  به  می تواند  هم  بهداشت  وزارت 
بر  نظارت  و  سیاست گذاری  که  اصلی خود 
رسیگی  بهتر  است  مردم  درمان  و  بهداشت 
کند و شهرداری یک بازوی توانمند بهداشتی 
و پیشگیری برای برنامه های وزارت بهداشت 

شود.« تلقی 

ارتباط منطقی وزارت بهداشت و 
شهرداری کرونا را در تهران کنترل کرد

زیست  محیط  و  سالمت  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر تهران در ادامه با بیان 
اینکه در برنامه های توسعه ای همیشه سخن 
از مدیریت یکپارچه شهری بوده است؛ گفت: 
»در حوزه سالمت این  مدیریت شهری قابل 
اجرایی  را  آن  می توان  و  است  دسترس تر 
پیدا  شیوع  کرونا  اپیدمی  که  زمانی  از  کرد. 
کرد و هنوز هم ادامه دارد یک ارتباط بسیار 
منطقی بین دانشگاه های علوم پزشکی مستقر 
شهرداری   و  بهداشت  وزارت  تهران،  در 
به  نهادها  این  شد.  برقرار  شهر  شورای  و 
برعهده  را  بیماری  کنترل  کار  هم  موازات 
تهران  که  دالیلی  از  یکی  شاید  گرفتند. 
با یک پیک  مانند کالنشهرهای دیگر جهان 
وحشتناک مواجه نشد و تا حدودی توانستیم 
گسترش اپیدمی را کنترل کنیم همین ارتباط 
تنگاتنگ دو متولی اصلی سالمت و مدیریت 
شهرداری  با  بهداشت  وزارت  بود.  شهری 
همگام و همراه قدم برداشتند یک جاهایی 
وزارت بهداشت و دانشگاه ها کمبود داشتند 
که توسط شهرداری جبران شد، کمبودهایی 
مترو،  اتوبوس ها،  معابر  ضدعفونی  مانند 
و...  بیمارستان ها  اطراف  عمومی،  اماکن 
شهرداری  بر  هم  زیادی  هزینه  کار  این 
هزینه  آن  فواید  مقابل  در  کرد،  تحمیل 

نبود.  مهم  چندان 
ادامه در صفحه 21 

واگذاری خدمات سطح یک سالمت به شهرداری ها 
در همه دنیا وجود دارد
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 ادامه از صفحه 20
از سوی دیگر شهرداری نیز برای پروتکل های 
بهداشتی درونی و بیرونی از وزارت بهداشت 
و دانشگاه علوم پزشکی کمک گرفت و یک 
برنامه گام به گام همراه با هم را اجرا کردند.«
کاری به درمان نداریم تنها سطح یک سالمت 

به شهرداری واگذار شود پیشگیری 
خداکرمی در رابطه با رایزنی با وزارت بهداشت 
در مورد واگذاری خدمات سطح یک سالمت 
گفت: »در آغاز دوره پنجم شورای شهر هم در 
بازدیدهای میدانی که با وزیر وقت بهداشت 
داشتیم این بحث را باز کردیم و این تمایل 
سالمت  یک  سطح  خدمات  واگذاری  برای 
به شهرداری در آن زمان در وزارت بهداشت 

وجود داشت.«
وی تأکید کرد: »ما کاری به درمان نداریم و 
تنها خدمات اولیه بهداشت مورد نظر ماست 
چرا که موجب هم افزایی و صرفه جویی در 
هزینه ها می شود. اما وزارت بهداشت، سازمان 
باید  استان ها  عالی  شورای  و  شهرداری ها 
باهم بنشینند این موضوع را دنبال کنند. اگر 
داشت  قانونی  خالء  و  دارند  قانون  به  نیاز 
و  بهداشت  کمیسیون  ویژه  به  و  مجلس  از 
ما  که  می رسد  نظر  به  بگیرند.  کمک  درمان 
و  باشیم  نداشته  مورد  این  در  قانونی  خأل 
را  آن  بتوان  که  است  الزم  همت  یک  تنها 
در قالب مدیریت یکپارچه شهری در حوزه 
نظر  به  کرد.   عملیاتی  بهداشت  و  سالمت 
من اگر این اقدام صورت بگیرد یک تحول 
و  پیشگیرانه  خدمات  ارائه  نحوه  در  بزرگ 
بهداشت اولیه را در این شهر شاهد باشیم.«
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: »در 
این چند ماه، ما درگیر کرونا بودیم و فرصت 
از آن  قبل  این موضوع را مطرح کنیم،  نشد 
هم جابجایی ها در وزارت بهداشت صورت 
گرفت و نتوانستیم جلسه ای را در این رابطه 
در  بپردازیم.  موضع  این  به  و  کرده  برگزار 
که  بتواند  بهداشت  وزیر  هرگاه  وقت  اسرع 
یک جلسه ای را در این حوزه تشکیل دهند 

ما نیز آمادگی آن را داریم تا نظرات خود را 
ارائه کنیم. ضمن اینکه در دوره قبلی مجلس 
شورای اسالمی جلساتی را با نمایندگان عضو 

کردیم.« مطرح  بهداشت  کمیسیون 
»امیداواریم  کرد:  واری  امیدواری  ابراز  وی 
مورد  طرف  دو  سوی  از  سوی  از  مهم  این 
بتوانیم  جدیت  با  ما  تا  بگیرد  قرار  موافقت 
اول  سطح  خدمات  واگذاری  سنجی  امکان 
ارزیابی قرار دهیم. و  به شهرداری را مورد 
طرح  این  حداقل  باشد  آن  امکان  واقعًا  اگر 
به صورت پایلوت در یک دانشگاه یا دو یا 
گرفتیم  نتیجه  اگر  شود.  شروع  منطقه  سه 
به  را  حوزه  این  بهداشت  وزارت  کم  کم 

بسپارد.« شهرداری ها 
خداکرمی تأکید کرد: بر این اعتقاد هستیم که 
اجتماعی  و  فیزیکی  به سالمت  هم  کار  این 

جامعه کمک می کند و هم اینکه در 
بعد کاهش هزینه ها و صرفه جویی در 
منابع سالمت هم تاثیر بسزایی دارد 
کما اینکه بسیاری از کالن شهرهای 

این نحو عمل می کنند.« به  دنیا 

360 خانه سالمت شهرداری 
اولیه  خدمات  می توانند 

سالمت را ارائه دهند
رئیس کمیسیون سالمت و محیط 
زیست شورای اسالمی شهر تهران 
در ادامه با اشاره به وجود 36۰ خانه 
سالمت در محالت تهران اظهار 
سراهای  در  خانه ها  این   « کرد: 
مستقر  تهران  محالت  همه 
سالمت  خانه های  این  هستند. 
و  شناخته  را  محل  مردم  تمامی 
پیام  تواند تمامی  به راحتی می 
منتقل  آنها  به  را  بهداشتی  های 
نیز در مقابل می  کرده و مردم 
از  را  بهداشتی  خدمات  تواند 

کنند.« دریافت  آنها 
وی با بیان اینکه کارهای خوبی 

در سطح یک سالمت از سوی شهرداری در حال 
انجام است، گفت: » کارهای خوبی در حوزه 
سالمت روان شهروندان، سالمت سالمندی، 
از  تهران  مناطق  تمامی  در  کودکان  سالمت 
اینکه  می شود. ضمن  دنبال  شهرداری  سوی 
در بعد اجتماعی و کاهش خشونت و کنترل 
اقدامات مهمی صورت گرفته است.« خشم 

تهران تدوین سند سالمت شهر 
سالمت  سند  تدوین  از  ادامه  در  خداکرمی 
شهر تهران خبر داد و اظهار کرد:  »در حال 
کمیته  در  تهران  شهر  سالمت  سند  تدوین 
به  سند  این  هستیم  شهر  شورای  سالمت 
معتقد  می شود.  تدوین  محور  محل  صورت 
هستیم که نمی توان یک نسخه بهداشتی واحد 
از  یکی  کرد.  پیشبینی  شهر  همه  برای  را 

پاشنه آشیل های وزارت بهداشت در سال های 
گذشته نیز همین موضوع بوده است که یک 
ایران  همه  برای  را  بهداشتی  واحد  نسخه 
صادر می کنند. در حالی که هر منطقه کشور 
نیازهای خاص خود را دارد. در تهران به دلیل 
اجتماعی  اقتصادی،  قومیتی،  فرهنگی،  تنوع 
این نیازها بسیار متنوع است. به همین دلیل 
هر  نیاز  اساس  بر  داریم  سعی  سند  این  در 
و  ویژه  عمومی  سالمت  پروتکل  یک  محله 
پایان  تا  امیدواریم  کنیم.  تدوین  را  متفاوتی 
دوره شورای پنجم  این سند را در خانه های 
سالمت شهر داری اجرا کرده و مردم از آن 

شوند.« بهره مند 
مشکل  تهران  منطقه  یک  در   « افزود:  وی   
اجتماعی بیشتر است یا در برخی مناطق خشم 
مناطق  دیگر  از  خیابانی  خوردهای  و  زد  و 
منطقه ای دیگر  به چشم می خورد، در  بیشتر 
دخانیات  مصرف  و  تحرکی  کم  چاقی،  تنها 
ما  دلیل  همین  به  باشد.  بیشتر  است  ممکن 
اینها را در سالمت شهری  مورد توجه قرار 
داده ایم. اگر سطح اول خدمات بهداشتی در 
اختیار شهرداری قرار بگیرد منطبق با این سند 
می توان خدمات را در اختیار شهرداری قرار 
صورت  این  در  هم  بیماری ها  کنترل  و  داد 
اما همچنان نظارت و  بود.  راحت تر خواهد 
سیاستگذاری باید بر عهده وزارت بهداشت 

باشد.«
به گزارش سپید، واگذاری خدمات سطح یک 
سالمت را از وزارت بهداشت مورد پرسش 
حریرچی  ایرج  راستا  این  در  دادیم،  قرار 
با  معاون کل وزارت بهداشت در گفت وگو 
بی اطالعی کرد،  ابراز  این موضوع  از  سپید 
علی ماهر معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی نیز به خبرنگار سپید گفت: » در حال 
سالمت  نظام  در  تغییری  هیچ  وقت  حاضر 
کرونا  از  بعد  به  باید  برنامه ای  هر  و  نیست 
می دهم  ترجیح  دلیل  همین  به  موکول شود، 
تفرقه ای در  مبادا  نگویم  رابطه سخن  دراین 

ایجاد شود.« با کرونا  مبارزه 
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اندازه گیری بهتر »کلسترول خوب« می تواند خطر حمله قلبی و سکته مغزی را در برخی جمعیت ها ارزیابی کند

هیچ ارزیابی برای پیش بینی حمالت قلبی در افراد سیاه پوست وجود ندارد
  مترجم: شراره فرهی منش

 مدت زمان زیادی است که کلسترول لیپوپروتئین 
با چگالی باال )HDL( به دلیل نقش آن در جابجایی 
چربی ها و سایر مولکول های کلسترول در خارج 
از دیواره شریان، لقب کلسترول خوب گرفته است. 
مطالعات نشان داده است افرادی که سطح کلسترول 
HDL باالتری دارند، میزان ابتال به بیماری های قلبی 

عروقی پایین تری دارند.
 UT Southwest Western در حال حاضر، دانشمندان
داده ها را در مورد بیش از پانزده هزار نفر تجزیه وتحلیل 
کرده اند تا ارتباط بین کلسترول HDL، حمالت قلبی و 
سکته های مغزی در جمعیت های مختلف را بهتر درک 
کنند. آن ها دریافتند که تعداد ذرات HDL، پیش بینی 
کننده مطمئن تری نسبت به معیار استاندارد کلسترول 
HDL در رابطه با حمله قلبی و سکته مغزی است. 
عالوه بر این، آن ها دریافتند که در بین سیاه پوستان، 
هیچ مدل اندازه گیری HDL با حمله قلبی ارتباط 

معنی داری ندارد.
 UTSWاستادیار طب داخلی در ، M.D،آناند روهتگی
، می گوید: »مطالعات قبلی سطح HDL را در کل 
جمعیت بررسی کرده است؛ اما ما می دانیم که بعضی 
اوقات زیست شناسی بر اساس جنسیت و نژاد متفاوت 
است، بنابراین مهم است که چگونه HDL با سکته 

مغزی ارتباط دارد«.
طبق مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، بیماری های 
قلبی علت اصلی مرگ در ایاالت متحده است. بیش 
از 12 درصد از بزرگساالن در آمریکا سطح کلسترول 
باالیی دارند و بیش از 18 درصد افراد آن چه  که سطح 
پایین کلسترول HDL در نظر گرفته می شود را دارند.
کلسترول یک ماده موم مانند است که توسط بدن 
برای ساختن هورمون ها و عملکرد صحیح سلول ها 
استفاده می شود؛ اما هنگامی که میزان کلسترول 

لیپوپروتئین با چگالی کم )LDL( بسیار باال باشد، 
کلسترول می تواند در رگ های خونی تجمع یابد 
و رسوباتی به نام پالک ایجاد می کند. این پالک ها 
درنهایت می توانند منجر به انسداد رگ های خونی 
شوند که باعث حمله قلبی یا سکته مغزی می شوند. 
کلسترول HDL به دفع کلسترول خون از رگ ها 
کمک می کند؛ اما مطالعات اخیر به نتیجه گیری 
متفاوتی در مورد ارتباط سطح کلسترول HDL و 

پیامدهای سالمتی رسیده است.
برای مقاله جدید که در ژورنال Circulation منتشر 
شده است، روهتگی و همکارانش اطالعاتی را در 
مورد افرادی که در چهار مطالعه بزرگ در سطح کشور 
شرکت کرده بودند جمع آوری کردند. این مطالعات 
شامل مطالعه قلب داالس، خطر آترواسکلروز در 
جوامع، مطالعه چند قومی آترواسکلروز و پیشگیری 
از بیماری های پایداری کلیوی و عروقی بود. در کل، 
این مطالعات شامل 15،784 نفر به طور متوسط 8 

تا 12 سال پیگیری شدند. از میان شرکت کنندگان، 
54 درصد مرد، 22 درصد سیاه پوست و میانگین 

سنی آن ها 56 سال بود.
کاویشا سینگ، M.D، همکار تحقیقاتی درزمینه قلب 
و عروق در UTSW و اولین نویسنده تحقیقات جدید 
می گوید: »با ترکیب این همه گروه های بزرگ موجود، 
تعداد کافی داشتیم تا بتوانیم به این جمعیت هایی که 

در گذشته مطالعه شده بودند نگاه کنیم«.
عالوه بر این، داده ها شامل دو اندازه گیری متفاوت 
 HDL که تعداد ذرات HDL-P بودند: میزان HDL از
در گردش خون را می سنجد. میزان HDL-C، تست 
استاندارد، میزان کلسترول HDL کل موجود در 
آن ذرات را تعیین می کند. ازآنجاکه ممکن است 
به میزان کلسترول  با توجه   HDL تعداد ذرات
موجود در آن ها متفاوت باشد، این دو اندازه گیری 
می توانند کاماًل متفاوت باشند و فقط با هم همبستگی 

متوسطی داشته باشند.

در این مطالعه، افراد با باالترین سطحHDL-P ، باالتر 
از 37 میلی مول در لیتر، 37 درصد خطر سکته قلبی 
و 34 درصد خطر سکته مغزی کمتر داشتند نسبت به 
افرادی که کمترین میزان HDL-P را داشتند. در زنان، 
این ارتباط قوی تر بود - افرادی که باالترین میزان 
HDL-P را داشتند، 49 درصد در حمالت قلبی و 46 
 HDL-C درصد کاهش سکته مغزی داشتند. اگرچه
خطر ابتال به سکته قلبی را در جمع افراد و زنان 
نیز پیش بینی می کرد، اما با سکته مغزی همراه نبود.
هنگامی که محققان از شرکت کنندگان سیاه پوست 
 HDL-C آزمایش خون گرفتند، نتایج متفاوت بود - نه
و نه HDL-P با خطر حمله قلبی سیاه پوستان ارتباط 

نداشتند.
هستید،  سفیدپوست  »اگر  می گوید:  روهتگی 
کلسترول HDL پایین هنوز یک پیش بینی کننده 
قدرتمند حمله قلبی و سکته مغزی است و تغییر 
نکرده است؛ اما اگر سفیدپوست نیستید، این مسئله 

ساده نیست.«
محققان می گویند، درک بهتر چگونگی کمک به 
HDL در پیش بینی بیماری و اینکه چگونه این ارتباط 
در بین جمعیت متفاوت است، برای کاهش نرخ 

بیماری های قلبی عروقی بسیار مهم است.
سینگ می گوید: »این نشانگرهای خطر در مراقبت های 
اولیه و قلب و عروق روزانه بسیار مهم هستند. پزشکان 
از میزان کلسترول برای این که بیمار از دارو استفاده 

کند یا خیر کمک می گیرند«.
این گروه در حال برنامه ریزی مطالعات آینده در 
مورد عملکرد ذرات HDL در بین سیاه پوستان، 
نحوه استفاده از HDL-P به صورت بالینی و اینکه 
آیا HDL-P ممکن است با زیرگروه های خاصی از 

سکته ها همراه باشد یا خیر، هستند.
 UT Southwestern Medical Center :منبع
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خبـر

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان به منظور تقویت سیستم 
ایمنی بدن در برابر بیماری های ویروسی با استفاده از ترکیبات 
دارویی، شربتی را به بازار سالمت کشور معرفی کرده اند که 
با تحریک عمل »بیگانه خواری« در سلول ها، مقاومت بدن را 

در برابر عوامل بیماری زا افزایش می دهد. 
در  طرح  این  محققان  از  محمدی  جواد  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه محصوالت دارویی این شرکت 
دارای ترکیبات گیاهی است، افزود: »شربت »دایان ایمیون« یکی 
از محصوالت ما است که برای تقویت سیستم ایمنی بدن به 

مرحله تولید رسید.« 
اظهار کرد:  این دارو کاربرد دو گانه دارد،  اینکه  بیان  با  وی 
»این شربت برای پیشگیری از ابتال به بیماری های ویروسی 
کاربرد دارد و بعد از ابتال به بیماری های ویروسی، دوره درمان 

را کاهش و عالیم بیماری های ویروسی را کاهش می دهد.«
محمدی با اشاره به ترکیبات دارویی این شربت، خاطر نشان 
کرد: »یکی از ترکیبات اصلی این شربت که مقاالت علمی زیادی 
به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا منتشر شد، »اکیناسه« 

است. اکیناسه یک گیاه دارویی است که برای تقویت سیستم 
ایمنی بدن به کار می رود.« 

این محقق خاطر نشان کرد: »این گیاه دارویی عمل فاگوسیتوز 
)بیگانه خواری Phagocytosis( را در سلول های بدن تحریک 
کرده و افزایش می دهد و از این طریق بدن نسبت به انواع 

باکتری ها و ویروس ها مقاوم می شود. 

وی »آقطی سیاه« را از دیگر ترکیبات این شربت نام برد و ادامه 
داد: »برخی مطالعات در خصوص این ماده نشان می دهد که 
در درمان سرماخوردگی موثر است، خاصیت ضدسرفه دارد 

و می تواند عالئم سرماخوردگی را کاهش  دهد.« 
محمدی »گل ماهور« با خاصیت ضدسرفه و آرامبخش را از 
یادآور شد:  این دارو دانست و  دیگر مواد استفاده شده در 
»این ماده می تواند عالئم سرماخوردگی چون سرفه و سردرد 

را تسکین  دهد.«
وی "ویتامین C"، "نعنا فلفی" و "اکالیپتوس" را از دیگر ترکیبات 
این محصول ذکر کرد و گفت: »عالوه بر آن از "آویشن" و 
"عسل" که دارای خواص ضد سرفه و برونشیت است، استفاده 
شد؛ ضمن آنکه گیاه "مورد" با خواص ضد باکتری و ضد 

ویروسی در ترکیبات این دارو وجود دارد.«
چون  مجوزهایی  دارای  شربت  این  اینکه  بیان  با  محمدی 
گواهینامه GMP و "سیب سالمت" است، یادآور شد: »این 
دارو همچنین دارای کد IRC است و در حال حاضر این دارو 

برای تقویت سیستم ایمنی بدن توزیع داروخانه ای شده است.«

معرفی داروی گیاهی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن به بازار سالمت
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